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Van de bestuurstafel.
In het reeds verstreken deel van het 4e kwartaal van 2013 heeft de Stichting
Bouviersupporters zich mede ingespannen voor de herplaatsing van 16 Bouviers
waarvan er uiteindelijk 7 uitsluitend door onze inzet konden worden herplaatst en een
nieuw thuis hebben gevonden. Drie honden bleven thuis.
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Op zondag 3 november bestond de Stichting drie jaar.
Wij zijn trots op het netwerk, dat wij in die drie jaren hebben opgebouwd.
Wij ontvangen veel leuke reacties en verhalen over blije honden en gelukkige mensen.
Aan de reacties merken wij, dat men van mening is dat wij het goed doen en die
positieve reacties zijn dan ook onze mooiste beloning.
Diezelfde zondag zijn bestuur en medewerkers bijeen geweest in Apeldoorn om het
beleid voor 2014 vast te stellen, bestuurswisselingen te bespreken en een nieuw teamlid
te verwelkomen.
Volgens onze statuten liep de benoemingstermijn van het bestuur op 3 november 2013
af. Vanwege zijn drukke werkzaamheden heeft Bert Smallenbroek te kennen gegeven,
dat hij niet voor herbenoeming beschikbaar was. Wel zal hij als kynologisch adviseur aan
de Stichting verbonden blijven. Wij zijn Bert erkentelijk voor al hetgeen hij voor de
Stichting heeft gedaan en, dat hij als kynologisch adviseur aan de Stichting verbonden
wil blijven. Bert Smallenbroek wordt per 3 november 2013 als voorzitter opgevold door
Jantina Oltwater.
Wij zijn blij, dat Jantina naast haar bestaande taken deze functie op zich heeft willen
nemen en zijn er van overtuigd, dat zij op voortvarende wijze aan de functie inhoud zal
geven.
Dorine Wijfjes –de Weille werd herbenoemd als penningmeester.
Zij zal haar taak als penningmeester blijven uitoefen naast haar werkzaamheden voor de
bemiddeling, het IT-beheer en het Bouviersupporters Magazine.
De heer Mr. Alex Stobbe heeft gemeld, dat hij zijn werkzaamheden voor de Stichting wil
afbouwen en is daarom voor slechts zes maanden herbenoemd, derhalve tot 3 mei
2014.
Wij zoeken een geschikte opvolger en verwijzen u graag naar de advertentie op pagina 5
Verder hebben wij Yvonne Reulen begroet als nieuw teamlid ter ondersteuning van
Dorine bij het IT-beheer en voor de begeleiding van de door de Stichting te organiseren
evenementen. Op pagina 5 stelt Yvonne Reulen zich voor.
Ook dit jaar hebben wij ter ondersteuning van ons werk weer de nodige donaties
ontvangen.
Hiervoor willen wij al diegenen welke ons geld hebben gedoneerd van harte bedanken.
Wij wijzen u er op, dat u uw donaties aan de Stichting, evenals donaties aan andere
ANBI -instellingen, onder voorwaarden in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen
over 2013.
In 2014 willen wij op de ingeslagen weg voortgaan en hopen wij weer vele baasjes en
hun bouviers te kunnen helpen en de samenwerking met onze sympathisanten, de
Nederlandse Bouvier Club en de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres te kunnen
bestendigen.
Wij wensen u en uw Bouviers een gezellig Kerstfeest en een voorspoedig en gezond
2014 toe.
Bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters.

© Stichting Bouviersupporters

Pagina 2

Bouviersupporters Magazine
december 2013

Wie vond een nieuw thuis in oktober en november 2013

Bart

Betsy

Apad

Siera

Bob

Argos

Klungel

Ramelies

Teefje

Myra

Bingo

Tessa

Boef

Bor

Frank

Pieka blijft thuis

Babs blijft thuis

Max blijft thuis

Cooper
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Activiteiten in 2014
De Stichting Bouviersupporters zelf organiseert regelmatig evenementen, zoals wandelingen en trimclincs. Daarnaast
nemen wij ook deel aan de evenementen van de Nederlandse Bouvier Club.
In 2014 staan in ieder geval op het programma.
• Trimclinic zondag 13 april 2014 (zie op pagina 25 in dit magazine)
• Aanwezig op de door de NBC georganiseerde KCM in Heteren op 15
juni 2014
• Voorjaarswandeling in mei 2014 waarschijnlijk in de omgeving van
Nijmegen.
• Aanwezig op de door de NBC georganiseerde Evenementendag in
Heteren op 15 september 2014
• Midwinterwandeling 30 november of 7 december 2014 in de omgeving van Haaksbergen.
Via de nieuwsbrieven, het Magazine en de website zullen wij u op de hoogte houden.

Langs deze weg willen wij alle donateurs bedanken
voor hun giften aan onze stichting.
Met uw donatie bekostigen wij allereerst de activiteiten die rechtstreeks
verband houden met onze bemiddeling van herplaatsbouviers.
Bijvoorbeeld wij hebben de kosten voor het maken van röntgenfoto’s bij
Victor betaald. Ten tweede worden er de kosten zoals de websites,
telefoon-,bank- en kantoorkosten mee betaald. Ten derde worden er aan
projecten mee betaald, zoals die voor Neo, Oskar, Jones en Dio [zie onze
website], waarmee wij een bijdrage leveren aan de rehabilitatie van
probleembouviers.
Evenementen zoals workshops, wandelingen en de presentaties op
bijvoorbeeld de bouvierdagen van de NBC proberen wij kostendekkend
te houden.

© Stichting Bouviersupporters
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Gezocht Secretaris
De Stichting Bouviersupporters zoekt met ingang van 3 mei 2014 een Secretaris M/V
Als secretaris wordt u lid van een enthousiast en hecht team.
Samen met de voorzitter en de penningmeester bestuurt en vertegenwoordigt u de stichting.
U bereidt de vergaderingen voor, notuleert en werkt deze uit, ziet toe op de opvolging van de besluiten,
onderhoudt de contacten met de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst en bewaakt de wettelijke status van de
stichting als ANBI- instelling.
Voor deze functie zoeken wij iemand die affiniteit heeft met het ras Bouvier en met het door herplaatsing helpen van de
Bouviers en hun oude en nieuwe baasjes.
U bent bij voorkeur een teamspeler met een zelfstandige, kritische, relativerende en creatieve instelling die ervaring
heeft met ANBI- instellingen of die een vergelijkbare ervaring heeft in het bedrijfsleven en/of de publieke sector.
Voor een uitvoerige profielschets m.b.t. zowel de formele als de informele aspecten van de functie kunt u hier klikken.
Bent u geïnteresseerd in de functie van secretaris dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter J.R. [ Jantina]
Oltwater.
Dit kan per mail info@bouviersupporters.nl of telefonisch 0682001851

Yvonne Reulen stelt zich voor:
Ik woon in de provincie Gelderland en leef op dit moment, wat dieren betreft, met
een jonge hond en twee katten. Naast mijn wieg lag al een hond en ben ik eigenlijk
nooit echt meer zonder geweest. In mijn jeugd hadden we een kruising reu, Lex en
later een Duitse herder, Zora.
Op m’n 17e jaar, had ik mijn eerste kennismaking met een Bouvier Reza. Zij moest
met spoed herplaatst worden. De keren dat ik haar had ontmoet, had ik al iets
speciaals met haar. Geen seconde getwijfeld en haar in huis genomen. Ondertussen
had ik zelf mijn eerste “eigen” hond, een Friese Stabij, Tessa.
Door omstandigheden, moest ik een jaar later op kamers gaan wonen. Op dat
moment was dat onmogelijk met twee honden aangezien ik zeker Reza niet meer
het leventje kon bieden dat ze verdiende. Ik heb toen met heel veel pijn in mijn hart moeten besluiten een ander goed
thuis voor haar te zoeken. Dit is gelukt en ze heeft daar verder tot aan haar dood een super leventje gehad.
Al die jaren hebben nog verschillende honden, met een verhaal erachter, bij mij gewoond.
In 2005 kwam Bouvierpup Dazzle erbij, werd dikke maatjes met Kitt, een vijfjarige kruising Bernersennen/Melchelse
Herder met zware HD. Vanaf de zijlijn heb ik regelmatig met Bouviers opgetrokken en als logeetjes gehad, maar
eindelijk (weer) m’n eigen boef en Dazzle was m’n eerste reu.
Dazzle was echt mijn maatje, mijn beschermer, waar ik was, was hij…
Helaas heb ik hem totaal onverwachts in juli dit jaar, om gezondheidsredenen op 7 jarige leeftijd in moeten laten
slapen. En dan ineens na ca 50 jaar…. hondloos, wat een gat en stilte waar je dan invalt.
Nu weer een pup in huis, even geen Bouvier, Dazzle is nog te prominent in mijn hoofd aanwezig, maar wie weet, in de
toekomst… want mijn hart ligt wel bij de bouvier.
Voel me zeer betrokken bij honden in nood, speciaal de Bouvier, die loopt als een rode draad door mijn leven en
aangezien ik in het verleden met twee kanten te maken heb gehad. Vind ik het fijn hier iets mee te kunnen doen. Ik ben
daarom super gemotiveerd en blij om deel te nemen aan het team Bouviersupporters en hoop een steentje bij te
kunnen dragen aan dit zo dankbare werk.
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Hoe is het met ………….
In het afgelopen kwartaal kwamen er bij ons heel veel berichtjes binnen over herplaatsers. Hoe het nu met ze gaat, wat de ervaringen
van de baasjes zijn. De meesten zijn erg leuk en enthousiast. Soms zijn de berichten wat minder, omdat er toch werk aan de winkel is
om de betreffende bouvier op het juiste spoor te krijgen. Van al deze berichten genieten wij toch … omdat er hoe dan ook de
betrokkenheid en wil uit spreekt om er samen met de nieuwe huisgenoot iets moois van te maken. Wij willen deze berichten, goed of
minder goed, en in de woorden van de bazen zelf, graag met onze lezers delen.

Fien
Fien een jong speels teefje geboren in augustus 2012 zat in april 2013 een asiel. Fien is
naar het asiel gebracht, omdat ze overal achter aan zou rennen.
Wij ontvingen dit bericht van Fien:
“Het is alweer een paar maanden geleden dat ik iets van mij heb laten horen. Ik ben
inmiddels al 1 jaar en al bijna 6 maanden hier in mijn nieuwe thuis.
Het gaat goed met mij al blijf ik zo mijn eigen gewoontes houden zoals auto’s achterna
racen (indien ik de kans krijg en dat gebeurt alleen als ik losbreek). Met fietsers weet ik
me al een beetje beter te gedragen. Ik krijg dan ook een lekker worstje wanneer ik naar
mijn baasje kijk wanneer er een fietser langskomt.
Ik heb per ongeluk een keer gehapt in het fietswiel van mijn baasje en toen brak er een
hoektand af. Moest ik meteen naar de dierenarts en werd die tand eruit gesneden. Nu mis
ik zo’n stoere tand, nou ja strikt genomen heb ik die tand niet eens nodig. Ik heb ook al een ontsteking aan mijn
anaalklier gehad, heel irritant, want dan ga ik bijten op mijn huid. Gelukkig is dat ook allemaal weer genezen.
Ik heb nog steeds lekker veel energie. Mijn baasjes lopengelukkig wel veel met mij. Ik ben er dol op om in het bos te
rennen. Ik ben gek op blonde Labradors en Golden Retrievers, niet allemaal trouwens maar de meesten zijn erg leuk,
vooral als ze ook nog een beetje jong zijn. Het is wel jammer dat er ook vaak joggers
in het bos zijn, dat is altijd even uitkijken, want die sappige kuiten vind ik wel erg
verleidelijk.
Ik ben nu ook goed op gewicht, mijn ribben zijn nog wel voelbaar maar ik heb nu ook
een laagje vet. Een keer per drie maanden mag ik naar de kapper. Een heel leuke
kapper is dat, krijg ik heerlijke koekjes, niet verkeerd dus en ze is erg aardig. Al zeg ik
het zelf, ik ben wel een beetje een knapperd. Afgelopen zomer ben ik met mijn
baasjes naar Frankrijk geweest. Het was wel erg warm, maar wel super om de hele
dag in de buitenlucht te zijn en flinke wandelingen in de bergen te maken. Bergje op is
geen probleem maar naar beneden, brr dat is soms spannend ’s Avonds gingen we
nog wel eens zwemmen in een mooi meer, ik ben gek op zwemmen. Wat mij betreft
….volgend jaar weer. Die reis neem ik dan maar voor lief. Ik mocht voor de voorstoel
zitten en liggen, lekker de airco aan, prima hoor, geen probleem!
Werd ik voor het eerst loops in Frankrijk. Staan die Franse reuen ‘s morgens vroeg al
voor de tent. Niks voor mij hoor die Franse honden, alhoewel, er zaten ook wel een
paar leuke bij J. Ik werd goed bewaakt, er is niets gebeurd. Mijn baasjes maar roepen ‘elle est en chaleur’. Ik heb al
moeite met het Nederlands laat staan dat ik iets begrijp van de Franse taal.
Het gaat echt heel goed met mij. Iedereen vind mij erg lief en leuk. Ik houd ook van (veel) mensen om mij heen.
Een hartelijk poot van mij uit Barneveld,
Fien
p.s. Ik ben geslaagd voor de basiscursus!”
Een aantal weken later werd Jantina gebeld door de bazin van Fien. Fien is een enorm power pakketje en ze doen
diverse trainingen met haar om de energie een beetje kwijt te raken. Ook gaan ze elke dag regelmatig aan de wandel
met haar. Fien heeft echter nogal problemen met fietsers, joggers en sommige andere honden. Jantina heeft haar het
advies geven om eens met Bert te bellen. Dat heeft ze gedaan. In een volgend magazine leest u het vervolg.

© Stichting Bouviersupporters
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Bart
Bart is een lieve rustige hond. Wel waaks op eigen terrein, geen allemansvriend.
Ondanks dat het de oude eigenaren veel verdriet deed was het voor Bart beter dat hij
ging verhuizen.
Bart is 6 oktober 2013 verhuisd en woont nu bij mensen die alle tijd en ruimte voor hem
hebben. Overdag is er een oppas hond van 8 jaar aanwezig.
Eerste bericht:
Met Bart gaat het super. Heeft alleen de eerste nacht heel even gepiept.
De klik met Boris (de oppashond)is geweldig.
Bart luistert perfect. We kunnen hem zelfs al los laten.
We merken wel dat hij geen verkeer kent dus daar gaan we mee aan het trainen. Een lot
uit de loterij!!
We zijn er heel blij mee.
Van de oude baasje van Bart kregen we dit bericht:
Hallo Jantina,
We zijn erg dankbaar voor de hulp...
Dit is een virtueel boeket bloemen voor jou...
Groeten A en J

Goedenavond, Jantina en alle andere medewerk(st)ers,
Bart is net bij de dierenarts geweest. Hij is kerngezond en heeft volgens de dierenarts “een
sporthart”: hij is duidelijk veel beweging gewend. Van prikken trekt hij zich niets aan en van
de dierenarts ook niet.
We hebben al miljoenen foto's gemaakt van onze Bart, maar door de lichtomstandigheden
zijn ze kwalitatief niet erg best.
Maar hierbij toch een greep uit de foto's waarop te zien is hoe Bart (de bonkige) met Boris
(de meer gestroomlijnde) optrekt.
In de verte wacht een golden retriever de komst van onze monsters af. Bart laat Boris, als
oudste en wijste, netjes voorgaan. En houdt zich vrij bescheiden afzijdig.
Met vriendelijke groet, Ven R van K
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Er is wel enige strijd geweest om wie nu de baas is. Herhaaldelijk worden de krachten. Bart was soms een beetje aan
het etteren; en toen volgde er weer een aardige explosie van “geweld”. Niet erg, als er maar geen gewonden bij vallen!
Zo kregen Boris en Bart elk een stuk gedroogd lamsvlees. Bart liet het zijne plotseling vallen en flitste naar Boris toe om
diens portie af te pakken (wat ondanks hevig gegrauw van Boris’ kant
lukte). Hierop heb ik ingegrepen. Bart liet zijn buit zowaar weer vallen en
beide monsters hebben hun eigen deel teruggekregen.
Bart wilde alleen maar even spelen met de stok die toevallig Boris al in
zijn bek had. Ik vermoed dat hij dat de eerste tijd niet meer gaat
proberen. Boris vond dat HELEMAAL NIET LEUK en dat heeft Bart nu door.
Even later snuffelen ze al weer samen aan een struik en lebberen
gezamenlijk uit dezelfde plas. Je moet je plaats weten en als je dat weet,
dan is je leven hondsgemakkelijk. Het is genieten als je in het
hondenlosloopgebied loopt. De interactie tussen de honden blijft je
verbazen. Eigenlijk zijn het de bazen die de goede orde verstoren. We
moeten gewoon meer naar de honden kijken.
Het gaat nu heel erg goed met beide honden.
Ze hebben nu hun plekje gevonden en er is rust in huis. Boris is de leider en Bart heeft zich erbij neergelegd. Ze liggen
nu niet meer naar elkaar te staren en ze weten wat ze aan elkaar hebben. Ze liggen nu op elkanders "plekje" en een
stok is nu iets waar je gezellig samen met elkaar aan kunt trekken. Ze begroeten elkaar vriendelijk en Boris krijgt
regelmatig een lik over zijn snuit. Rancuneus (zoals mensen zouden zijn) zijn ze beslist niet
Als wij binnen komen dan moeten Boris en Bart altijd eerst op de mat, dat is een vast ritueel. Dat geeft mij de
gelegenheid om mijn jas uit te trekken en de voerbakken te pakken. Boris gaat dan netjes zitten, zoals het hem geleerd
is, en Bart zit er dan gebroederlijk naast. Na heel korte tijd hoor je dan PLOK. Dan zit Boris nog netjes en Bart gaat er
maar alvast bij liggen. Ach, ze zijn samen op de mat en wachten rustig af, dat is de hoofdzaak. Boris
wordt dan als eerste geroepen en Bart wacht dan maar af. Een fantastisch gezicht die twee samen op de mat.
Ook met Yentl erbij gaat het prima. Yentl is een cavalier king charles spaniël van zes jaar, een
teefje, die regelmatig bij ons logeert. Haar bazin was benieuwd of dat nog wel ging met Bart
erbij. Nou, Yentl trekt zich van die grote lummels niks aan.
Bart is een echte knuffelkont en niets is leuker dan geaaid te worden. Lekker met z’n kop
tegen je benen en dan hoe langer hoe meer met zijn kop naar de grond. Het liefst ligt hij voor
de deur naar de gang, vaak ook op zijn rug. Hij ligt dan ook soms in de weg, maar daar doet
hij niet moeilijk over. Gewoon blijven liggen en vooruit dan maar, een klein stukje met zijn
poten opschuiven zodat de bazin er langs kan komen.

Het is geen probleem als Bart ’s avonds alleen moet slapen. Hij gaat eerst aan Boris z’n kleed zitten snuffelen, dan er
lekker op liggen en op een bot kluiven. Later weer naar de deur of zijn eigen kleedje. Het leukste is natuurlijk op de
bank. Overdag doet hij dat niet, dat mag niet, maar ’s ochtends liggen de kussens altijd ergens anders. Als je Bart in
zijn trouwe ogen kijkt dan kan hij echt niet weten hoe dat komt.
We hebben contact gehad met Hondenschool A. Boris heeft daar puppycursus A en B (als beste van zijn groep) gedaan.
We hebben een afspraak gemaakt voor maandagavond in V. Boris gaat uiteraard ook mee.
Het leuke van deze hondenschool is dat ze niet trainen op gehoorzaamheid maar zich toeleggen op de band tussen hond
en baas. We hebben de thuissituatie uitgelegd en ze zullen, waar nodig, de cursus erop afstemmen.

© Stichting Bouviersupporters
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Zaterdag 19 oktober zijn we voor het eerst naar de cursus gegaan. Helaas kon
R. ons wegens onverwachte werkzaamheden niet brengen. Bart en ik zijn met
de bus gegaan en Bart vond dat best spannend. Hij vond het fijn om zo nu en
dan naar buiten te kijken en hij heeft zich prima gedragen. We kwamen ook
ruim op tijd op "school' aan. We mochten even ontstressen op een apart veld
voordat de cursus begon. Een korte blaf van Bart gaf aan dat er op het veld
naast ons enige activiteit is. Bart is waaks maar niet te waaks.
Boris heeft de neiging om heel erg te blaffen als er iemand binnenkomt en
houdt dan niet op, pas na een paar minuten. Bart blaft heel even en houdt op
als we dat aangeven. (een fout in de opvoeding doet Boris te lang blaffen)
Het is leuk om te merken dat nu juist Bart weer Boris corrigeert, hij blaft nu
veel korter.

Het leek mij leuk om globaal het wel en wee van de afgelopen
dagen te vertellen. Ik maak tenslotte hem (en Boris) het
meeste mee. Er komt al wat regelmaat in de dagindeling: ’s
ochtends lang wandelen in het bos, ’s middags in een parkje.
Deze wandelingen doe ik altijd. Voor de avondwandeling is
ergens ook nog even tijd om eruit te gaan. Ik blijf in ieder
geval fit.
Het is opvallend hoe goed Bart in de buurt blijft, hij loopt nooit
echt ver van je vandaan. Hij loopt echt heel anders dan zijn
“broeder”. Hij loopt meer in cirkels om je heen en plakt niet zo
met zijn neus op de grond. Hij komt als je hem roept, ook al
moet hij er wel eens over nadenken. Het is een schitterend
gezicht als je hem ziet rennen. Tijdens de lange wandeling
gaat hij altijd bij een bepaald grasveld
vreugderollen maken. Hij rent als een kind dat net uit school komt en wil gekheid maken. Helaas voor hem mag hij niet
aan mijn mouw trekken of in mijn jas happen Dat is wel wat moeilijk voor hem. Ik ga dan ook altijd de oefeningen van
de hondenschool doen en dat vindt hij erg leuk. Hij wordt dan ook graag geknuffeld en geprezen. O en hij wordt nu een
“grote” jongen hij heeft voor het eerst zijn poot opgetild.
Laatst had Bart een gelukkige nacht. De tas waar zijn stamboom in had gezeten stond geklemd tussen twee stoelen.
Hadden wij even vergeten dat daar nog een zakje met brokjes in zat. 's Ochtends lag die tas geopend midden in
de kamer. Ook de klep met klittenband was geopend en restjes plastic lag op de
mat naar de tuindeur. Gelukkig waren er geen brokjes meer te bekennen.
Als we over Bart’s buik streken dan konden we vermoeden waar de brokjes waren
opgeborgen. Tja, wat je achterlaat is voor de hond, echt allemaal heel eerlijk
verdient. Zo'n hond is een knuffel waard en die krijgt hij dan ook, heel erg veel.
We zijn met Bart naar het strand geweest. We hadden met wat familieleden op
het strand afgesproken.
Bart vond de zee best wel spannend. Een zus van R. heeft een hond van drie jaar
oud (Lex) die ook nog een beetje enthousiast is en die kwam ook. Het werd
ontzettend keten met die twee. Het was een komisch gezicht toen
Bart opeens merkte dat hij midden in het water stond. "Hé, hoe kom ik hier? Ik
liep alleen maar Lex achterna!"
Bart heeft ook ontdekt dat het heel erg leuk is om voor hem leuke dingen te doen.
Het maakt hem dan niet uit of er naar hem geroepen wordt, gewoon doorgaan
met keten. (O ja, zo zag het puberleven van een hond eruit.)
Volgens mij is hij heel erg zijn grenzen aan het uitproberen.
Laatst was hij op konijnenjacht en hij dacht er niet aan om te komen. Nu laat ik
pas wat verder op dat grasveld los. Ik zag hem vandaag aarzelen, maar hij kwam
toch. Daar is hij natuurlijk uitbundig om geprezen.
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Bart was na het trimmen wel heel erg aan het krabben. De dierenarts vond het niet verstandig om nu in te enten, eerst
moesten de rode plekken genezen. Hij heeft nu een antibioticumkuur en dat helpt.
Onlangs zijn we ook nog een keer naar de trimsalon gegaan, gewoon voor de gewenning en om lekkers te krijgen. Hij
vindt de schaar eng en daarom oefen ik thuis ook met hem om aan de schaar te wennen. Ik ben benieuwd of hij ook
bang was toen hij voor het eerst geschoren werd.
We zijn nog steeds aan het uitproberen welk voedsel hem die jeuk bezorgd. Op het moment hebben we hem op
antiallergie brokken (Sanimed) van de dierenarts aangevuld met Barf eendenvlees. Ook geven we hem zalmolie op zijn
eten. Dat vindt hij erg lekker, hopelijk is hij niet allergisch voor vis. We hopen op een toch goedkopere oplossing. Het
lijkt erop dat het nu redelijk goed gaat. Het leek me ook goed om wat vaseline op zijn roze liezen te smeren.
Daar reageert hij volgens mij goed op. Je wilt alles doen om het hem vooral comfortabel te maken.

Dana
“Even een update van Dana de pup die ik opgehaald heb in A. .
Ik heb via het entingsboekje geprobeerd de fokker van Dana te achterhalen maar dit is
niet gelukt.
Ik heb de dierenartsenpraktijk aangeschreven die haar als pup zijnde geënt heeft maar die
kunnen helaas niet achterhalen wie de fokker is.
22 mei 2013 heeft zij namelijk haar eerste enting gehad en toen op 7 augustus de 2de
enting. Zelf heb ik haar weer laten enten op 4 september dus de basis enting heeft ze wel
ontvangen.
Ook heb ik haar gelijk in de ziektekosten verzekering gedaan omdat wij paarden en pony's
hebben zit een ongelukje soms in een klein hoekje en 12 jaar geleden heeft een Jack
Russell een keer een trap gehad van een paard die van haar schrok daarbij heeft de Jack
Russell haar heup gebroken/ verbrijzeld dit ongelukje kostte mij toen ineens € 1500,=. Ze
was het dubbel en dwars waard maar vandaar dat ik me daar nu voor verzeker.
Wat ik je niet verteld heb is dat Dana ook mank liep toen zij bij ons kwam het is me daar in de roedel niet op gevallen
en toen de zoon van de vrouw thuis kwam tilde hij haar direct op en droeg haar naar mijn auto. Toen ik haar 4
september heb laten enten heeft mijn dierenarts ernaar gekeken maar die dacht ook dat het kwam doordat ze niet de
juiste voeding gekregen had en dat het met de spieren te maken had.
Ik heb toen gelijk een goed merk puppybrokken gekocht.
Maar Dana loopt nog steeds mank en na het slapen is het echt duidelijk te zien. Nu had ik van de week de dierenarts
nodig voor het enten van de paarden en pony's. Ik heb aan hem gevraagd of hij ook naar Dana wilde kijken omdat ze
mank blijft lopen. Ik had hem al verteld dat zijn collega er ook al naar gekeken had en dat we eerst dachten dat het
kwam door de voeding maar dat ik nu toch ging twijfelen.
Hij heeft de poot uitgebreid onderzocht en volgens hem is haar kruisband ingescheurd dit is waarschijnlijk al gebeurt
toen ze heel jong was want de spieren in achterbeen zijn ook niet goed ontwikkeld. Ze heeft er gelukkig geen pijn aan
want 2 tellen later liep ze met de jonge Jack Russell te ravotten. Zijn
advies is om te wachten tot ze uitgegroeid is en dat ik dan naar de praktijk
ga en haar er eventueel aan laat opereren. We wachten dus nog even af.
Dit was het medische gedeelte
Dana is verder een hele lieve hond die goed overweg kan met de andere
honden alleen de Chihuahua vind haar te druk en zodra Dana eraan komt
gaat de Chihuahua al blaffen naar haar gelukkig blijft Dana dan op afstand
van haar. Omdat haar ondervacht geheel verklit was heb ik haar in de
eerste week dat ze er was wel gelijk geheel geschoren. We stonden wel
even vreemd te kijken want onder al dat zwarte haar kwam een hele
mooie gestroomde vacht vandaan.
En zoals je kan zien op de foto's vind ze het heel leuk om mee te helpen in
de tuin/weilanden met het snoeien van de wilgenbomen.
We hebben Dana de eerste week toen ze hier was 's avond opgesloten in een paardenstal zodat ze kon wennen. Na die
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week kregen we een paard erbij en hadden we de stal nodig. We hebben haar toen zelf een plek laten zoeken waar ze
kon gaan liggen en die had ze gevonden in de voorraad loods voor hooi en stro.
Dus daar staat nu haar etensbak en drinkbak en er liggen enkele dekens waar ze op kan gaan liggen.
Deze loods kan alleen niet afgesloten worden dus het was even
spannend hoe het zou gaan 's nachts wel heb ik gelijk een
naampenning laten maken voor haar dat mocht ze weglopen ze
thuis gebracht kan worden of dat de mensen die haar vinden ons op
de hoogte kunnen brengen maar het gaat super ze loopt geheel los
en ook de toegangshekken naar de weg kunnen open staan ze weet
precies tot waar ze mag gaan. Wel hebben we op 1 plek even een
extra stroomdraadje geplaatst hier heeft ze kennis mee gemaakt en
daar komt ze nu niet meer in de buurt.
Overdag loopt ze veel te spelen met de jongste Jack Russell (2 jaar)
daar is ze echt vriendjes mee.
Met de oude bouvier kan ze ook goed opschieten en daar heeft ze
wel ontzag voor want als ze te ruw speelt wil die haar nog wel eens terecht wijzen en als dat gebeurt gaat ze ook echt
naar haar eigen plekje.
De oude Jack Russell heeft haar ook geaccepteerd maar ze mag van hem niet in het hondenhok.
Spike is een pup van een Jack Russell die ik gehad heb hij is terug gebracht toen hij nog geen 2 jaar was omdat hij vals
is. Helaas is dit ook zo en kan hij ineens omslaan maar dit komt omdat hij bij de
vorige eigenaar meer dan 20 uur per dag opgesloten zat in een reisbench waar
hij zich net in kon keren.
Hij loopt alweer bijna 10 jaar bij ons en gelukkig gaat het nu goed. Zijn moeder
is 2 jaar geleden op een leeftijd van 16 jaar overleden.
Maar even terug naar Dana zij kent nu de basiscommando's zit, af en hier
komen goed en luistert ook goed.
Sinds we haar hebben, hebben we ook geen last meer gehad van ongewenst
bezoek misschien komt dit ook wel door het bord aan het hek.
Ze is erg waaks slaat goed aan als er vreemde komen en blijft ook blaffen als er
vreemde zijn tot wij zeggen dat het goed is. Ook de oudere honden slaan weer
goed aan.
Dana kan ook goed met mijn nichtje van 2 jaar overweg het is ook haar hond. (Financieel is ze alleen van mij haha) die
2 kunnen bijna lezen en schrijven met elkaar. Ook luistert Dana goed naar haar en volgt zelfs de bevelen op die ze van
de peuter krijgt.
Ze is in een maand tijd ook goed aangekomen woog 4 september 12,2 kilo
was erg licht voor haar leeftijd en grote maar nu weegt ze al ruim 18,4 kilo en
ze wordt een grote bouvier volgens de dierenarts.
Ook verdedigd ze haar eten niet meer tegenover de andere honden ze weet
dat ze haar eten op haar plaats krijgt en dat, dat voor haar is.
Als ik haar voer en een paar brokjes over de grond gooi zodat ook de Jack
Russells er een paar kunnen mee eten loopt ze snel naar hun toe om eerst
met hun de brokjes van de grond op te eten daarna gaat ze naar haar
voerbak.
Het voer dat ik eerst voor haar gekocht had was euro premium junior maar
daarvan bleef ze dunne ontlasting houden en ze at haar voerbak geheel leeg
elke keer. Toen ben ik over gegaan op Royal Canin hiervan mag ze dezelfde
hoeveelheid maar elke keer eet ze de voerbak niet geheel leeg dus het is
duidelijk dat ze hier genoeg aan heeft. Ze krijgt nu nog 3x op een dag eten als
ze 15 maanden is wordt dit net als de andere honden 1x op een dag. Toen ik overstapte naar Royal Canin was binnen 2
dagen haar ontlasting goed en niet meer dun.
We zijn erg blij met haar. Groetjes K S”
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Betsy / Boris
Betsy is een lief en aanhankelijk teefje van bijna 2 jaar. Buiten was ze erg angstig. Daar
konden haar bazen niet mee omgaan en wilde dus graag dat wij voor Betsy een ander thuis
zouden zoeken. 13 november 2013 is Betsy verhuisd naar een rustig thuis zonder andere
dieren of kleine kinderen. De mensen hebben ervaring met honden die angstig zijn. Zij
hebben rust, alle ruimte en tijd voor haar.
15-10-2013
Het gaat goed met Betsy. Ze kent helemaal niets, geen zit, af, voor, hier of wat dan ook.
Van haar angst voor andere honden hebben we nog niets van gemerkt. We zijn al groot en
klein tegengekomen en houdt haar dan war kort... Niets aan de hand.
Wel was ze even wat angstig bij koeien maar na 10x op en neer is dat ook over.
Volgens ons mist ze gewoon zelfvertrouwen.
Vannacht is ook goed gegaan, ik heb op de bank geslapen ... Even wat piepen maar was
snel over. Vandaag heeft mijn vrouw haar meegekomen naar de dierenwinkel ... Ging prima!
Later ontvingen we dit bericht:
“Hallo team bouviersupporters,
Hierbij sturen wij jullie een aantal foto’s en een verhaal over Betsy omgedoopt tot Boris.
Het is zondag 13 oktober, lekker geslapen en geen vuiltje aan de lucht.
Ik word uitgelaten, krijg mijn ontbijt en bespeur weinig bijzonders…..of
toch?!? Mijn baasjes zijn wat onrustig en ja hoor, tegen 12 uur gaat de
bel.
Een voor mij onbekende meneer en mevrouw komen binnen, ik doe
vriendelijk, knabbel wat aan hun handen, het lijkt of ze over mij praten.
Even later ga ik met hen naar buiten, mijn baasjes gaan ook mee, wel
een beetje vreemd, maar een extra rondje uit is nooit weg. Die meneer
houdt mij vast,hij is wel een beetje streng. We gaan weer naar huis,ze
drinken nog een kopje koffie en even later ga ik alleen mee met hen en
wordt ik in hun auto gezet. Vreemd, ik wil niet maar geef me maar snel
over omdat ik geen kant op kan. Aan de autorit lijkt geen eind te komen.
Eindelijk komen we aan in Ommen en mag ik de auto uit. Wat blijkt, ik
heb een nieuw huis, nieuwe baasjes en daar zijn ook nog twee jongens.
Ik voel me wat zenuwachtig, ga alles een beetje verkennen. We gaan naar buiten wandelen, pff ik moet wel heel kort
aan de lijn en overal waar we over moeten steken moet ik gaan zitten. Nou daar heb ik echt geen zin aan, maar ze
blijven heel streng. We komen al snel in een bos, daar is ook een weiland met zwart/wit gevlekte grote beesten. Ik
moet daar wel 10 keer langs lopen, eerst vind ik dit heel eng maar ze doen niets, dus begint het al snel te wennen. Ook
lopen we dicht langs allemaal beesten achter een hek, het schijnen herten,
bokken en kippen te zijn. Ik vind ze wel grappig achter dat hek en kan ze rustig
bekijken.
Mijn nieuwe baasjes noemen mij Boris, hun vorige hond heette ook Betsie,
vandaar. Iedere keer als ik iets goed doe krijg ik vette complimenten en dat vind
ik wel leuk, dus ik besluit maar snel om goed mijn best te doen. Na een week
ben ik eigenlijk wel helemaal gewend, ik krijg lekkere brokken, op zijn tijd een
koekje en een lekker groot bot, heerlijk.
Ik heb mijn eigen bal en touw en mijn nieuwe baasjes spelen hartstikke vaak
met mij, stoeien met de jongens met dat stuk touw vind ik echt super gaaf.
Iedere dag ga ik wandelen langs de rivier of naar de herten. Mijn nieuwe baasjes
zijn lief maar super streng en ik vind het wel prima zo.
Nu weten jullie een beetje hoe het met mij gaat, ik heb het naar mijn zin en ik denk dat ik nog heel veel ga leren de
komende tijd.
Een poot van Boris en een vriendelijke groet van al mijn nieuwe baasjes.”
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Siera
De baas van Siera moest noodgedwongen verhuizen naar een flat op 3 hoog zonder lift. Siera
is al 11 jaar en kan geen traplopen. Met heel veel verdriet heeft hij Siera aangemeld voor
herplaatsing.
De mensen die in juli Boef (Opa) de 12 jarige reu hebben adopteert hadden aangegeven dat
zij er best nog wel een teefje van ongeveer dezelfde leeftijd erbij wilde. De eigenaar van Siera
zag dat ook wel zitten en wilde Siera graag brengen. Er was afgesproken dat hij Siera 28
oktober zou brengen, maar vanwege de storm die over een deel van Nederland raasde is de
kennismaking een dag uitgesteld.
De kennismaking is goed verlopen en Siera is daar
gebleven.
“Siera is nog een beetje nerveus. Ze is wel actief en
enthousiast, ze wil de kat van de buren altijd bij ons
voor de deur die slaapt weg jagen..... stresskip dan.
Voor zover ik kan nu kan zien is het wel een makkelijke hond, ze trekt alleen
aan een riem. Daar moeten we aan werken.
Maar opa Boef heeft echt zoiets, wat maak je me nou?
Ik vind het prima om alleen te zijn en alle aandacht van jou te krijgen, ik heb
niet gevraagd om gezelschap!
Ze heeft lekker vannacht op een hondenkussen geslapen, ze keek gisteravond
eenmaal naar de bank, maar dat gaat gewoon niet gebeuren.”

Bob
Bob is een reu van bijna 2 jaar die in het asiel in Veeweyde terecht gekomen is.
Bob had de pech dat hij als pup door een man met een alcoholprobleem is gekocht.
Die man heeft hem nog al hardhandig aangepakt. Gelukkig heeft Bob er niets aan
overgehouden. Bob is een lieve, vrolijke, speelse, aanhankelijke hond gebleven die
gek op knuffelen is.
2 november 2013 zijn er mensen kennis gaan maken met Bob. Dat klikt en Bob is
meegegaan.
Bob is terecht gekomen bij mensen die veel ervaring met (herplaats) Bouviers
hebben.
Het gaat super met Bob.
Bob loopt met opgeheven hoofd en zijn staart kwispelend in de lucht door de wijk !
Met het park aan de achtertuin en de vele honden in de wijk heeft hij het naar zijn zin!

Cadiez
Cadiez is 1 September 2013 verhuisd vanuit het Brabantse naar het Noord Hollandse
vanwege kleine probleempjes die zij had met haar vorige vrouwtje.
Van de nieuwe bazen het volgende bericht ontvangen
“De vorige baas van Cadiez vertelde ons dat pas als het heel erg warm is Cadiez een
vennetje opzocht om even te badderen. Nu is het zo dat als we met Cadiez naar de
zandput ( een oude volgelopen afgraving in Alkmaar van ong. 6 Hectare groot)gaan,
gaat ze voordat wij er zijn al zitten te piepen in de auto van “ schiet toch op baas
want ik moet er daar eruit want ik ken nu de omgeving en ik wil daar jagen”.( door
haar heel snel gezegd in het woefs )
Op het moment dat ik de deur van de auto open doe stormt ze om de auto heen langs
M. en gaat dan als een speer richting de oever, want misschien mocht er wat op te
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jagen zijn. Mocht er wat kort op de kant zitten dan volgt er een gigantische plons in het water met de hoop van “kip ik
heb je” en die zoetwaterkippen kunnen een verrekte lange neus richting Cadiez trekken.
Vanaf ongeveer 16 oktober kan de dame alleen thuis zijn zonder maar iets te laten merken, het is nu zo erg dat als M.
thuis komt ze de madam wakker moet maken want die ligt dan zeer onhoffelijk op bed op mijn badjas en met M. haar
sloffen erbij.
Ook is ze 2 kilootjes aangekomen hetgeen toch wat meer stevigheid geeft om haar ribbenkastje. Dat vinden we niet
erg, ze mag niet over de 30 kilo heen komen, want ze is toch voor een boef heel erg slank gebouwd.
Nadat ze loops is geweest wordt ze gesteriliseerd maar we wachten nog af
wanneer ze dat wordt. E. zei toen dat het half oktober zou worden maar ze
is het nog steeds niet. Houden het wel scherp in de gaten.
Ze zat ook aan de Sadimed Hypo Allergeen LR en dat zijn we nu heel
langzaam om aan het zetten naar de Kenner LR en dat gaat tot nu toe heel
erg goed, eerst gemixt 1/2 op 1/2 en nu 1/3 de S en 2/3 de Kenner.
Ze is ook helemaal gek op een half kopje karnemelk wat ze ongeveer een
uur na haar middageten krijgt.
Tuttie hola krijgt ook 1 keer in de week een banaan en mag van alles een
heel klein stukje mee proeven. Ze
haalt wel haar neus op voor een
stukje tomaat.
Ze is s ’nachts ook een lekkere
beddenzak geworden maar dan alleen aan de kant van de baas. Ze ligt dan of in
mijn knieholte of tegen mijn rug aan. Ik word er wel eens wakker van. Dan is ze
heerlijk bij mij komen pitten zonder dat ik gemerkt heb dat ze bij mij kwam.
Mocht ik er wel eens uitgaan voor nummertje 1 dan gaat ze meteen op mijn
plekkie liggen tegen M. aan en houd ze mijn plek warm. Zo gauw ze merkt dat
ik retour kom is het meteen van bed af en als ik weer lig hop tegen de baas aan.
Ze is ook over enthousiast als ik uit mijn werk kom. Ze gaat dan tekeer als een
stuk elastiek met alle daarbij horende geluiden en gaat binnen no time onder de
kast zitten waar de koekjes in staan. Mocht het toevallig zo zijn dat ik thuis kom
als M. met haar het laatste rondje loopt dan is het helemaal een los geslagen
imitatie springbok want ze gaat dan helemaal door het lint van blijdschap.
Met vrolijke en b(f)eestelijke groet uit A. E , M en Cadiez”

Peggy
Vanwege veranderde levensomstandigheden van de eigenaresse van Peggy, kon zij Peggy
niet meer de aandacht geven die zij verdient en heeft zij met veel verdriet Peggy bij ons
aangemeld. Sinds 9 mei 2013 woont Peggy bij Foppe en zijn bazen.
Van hen ontvingen we dit bericht:
“Op dit moment ( we hebben haar nu zes maanden) gaat het super met haar en is zij ook
van een wat bedeesde hond veranderd in een energieke hond die haar positie ook naar
onze reu goed heeft bepaald.
Zij was volgens onze dierenarts veel te licht ( 28 kg) en we moesten van hem onmiddellijk
stoppen met zo weinig brokken en zoveel sperziebonen wat ons was aangeraden. Wij
voeren haar nu 2 maal per week vlees en voor de rest brokken. Ze weegt nu 32 kg en is
volgens de dierenarts 100 % gezond.
Zij is al haar bedeesdheid kwijt en heeft het zelfs gepresteerd om 2 jongens die omstreeks 23.00 uur op het terrein van

© Stichting Bouviersupporters

Pagina 14

Bouviersupporters Magazine
december 2013

de boerderij liepen onder luid gebrom en geblaf te verjagen!!! Uiteindelijk geassisteerd door onze reu die nog niets in
de gaten had.
Vaak moeten wij onze reu in bescherming nemen tegen Peggy omdat zij in haar spel te fel wordt
en onze reu in zijn poten en oren bijt.
Voor de rest geniet zij van lekker liggen in de kamer en het rondrennen op de boerderij samen
met Foppe. Omdat onze tuin aan de bossen grenst is zij ook vaak in het bos te vinden samen
met onze reu en ons beiden natuurlijk. Zij rent keer op keer het dubbelen.
Verder hebben wij heel leuk contact gehad met de fokker van Peggy.
Groetjes uit R.”

Beau
Beau een jonge reu van toen 3 jaar. Het was nogal een onstuimig typje. 8 april 2013 is hij
met mensen mee gegaan die heel hard met hem aan het werk gaan.
“Het is weer enige tijd geleden dat ik iets heb laten horen over Beau.
We zijn vol aan de slag gegaan met Beau, en dat viel niet echt mee.
Heb op het punt gestaan te zeggen, dat hij helaas weg moest.
Om een lang verhaal kort te maken,
hebben we alles geprobeerd. Maar helaas
kon ik er nog steeds niet mee wandelen.
Uiteindelijk overleg gehad met de
dierenarts, en we hebben hem chemisch
laten castreren..
En uiteindelijk gaat het nu echt een heel
stuk beter met Beau. Hij is wel erg ziek geweest, maar is er weer boven
op.Hij had een prostaat ontsteking. Dit alles wilde ik je graag even laten
weten!
Hij moet echt naar de kapper i.v.m. zijn ziek zijn, is het telkens
uitgesteld.
Groeten, L”

Myra
Op 3 november 2013 verscheen dit bericht in onze mailbox:
Onderwerp: Hoge nood aan plaatsing bouvierpup
Geachte medewerkers van Bouviersupport,
Hierbij willen wij jullie hulp vragen voor het plaatsen van een bouvierpup, teefje,
geboren 16 juli 2013. Ze was in eerste instantie besproken, maar de persoon in kwestie
is haar nooit af komen halen. En helaas krijgen wij geen contact meer met deze persoon
via e-mail, telefoon, sms.
Wij willen vooral dat het teefje in een goed thuis terecht komt en hopen dat jullie ons
kunnen helpen.
Met vriendelijke groet,
D. en M. …
Die namen kwamen ons wel heel bekend voor, na even in ons archief te hebben gekeken wisten wij het weer.
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In 2010 hebben zij gevraagd bij het herplaatsen van hun teefje Geena te helpen. Geena is toen bij iemand terecht
gekomen die met haar in de bewaking wilde gaan werken.
Geena haalde haar examen niet, ze was te lief (wilde niet bijten) en is weer terug gegaan naar hen.
De familie was blij dat Geena weer terug was en veel geleerd had. Zij zijn met haar allerlei cursussen blijven doen.
En nu is Geena dus moeder geworden. De vader is een reu uit een showlijn. Kleine Myra kreeg ook een stamboom mee.
Op onze wachtlijst stonden mensen voor jong teefje, zij hebben contact met deze mensen opgenomen en sinds 10
november woont Myra bij hen.
“De de reis goed gegaan is en zij voelt zich al helemaal thuis en is al grote vrienden met onze kinderen en poes.
Hierbij stuur ik wat foto’s en zal jullie op de hoogte houden hoe het verder met haar gaat.”

Tessa / Sascha
Tessa een teefje geboren in 2010 is een hele leuke lieve enthousiaste hond. Vanwege
veranderde werkomstandigheden konden haar eigenaren haar gewoon niet bieden wat
ze nodig heeft.
Wij waren nog aan het overleggen aan wie wij Tessa zouden voorstellen toen de telefoon
ging. Mensen die al meer dan een jaar op de wachtlijst staan belden. Zij waren opslag
verliefd op Tessa.
Nou zo op papier zou het een hele goede match kunnen zijn. De eigenaren van Tessa
vonden dat ook en er volgende een kennismaking.
Een uur nadat de kennismaking zou zijn ging de telefoon de belangstellenden belden
bijna huilend. Tessa is zo lief, een schat van hond !! Echter onze malthezer vloog haar
elke keer aan ... Zelfs bijten... Tessa deed niets, helemaal niets. Dat willen we niet Tessa niet aandoen.
Daarom contact opgenomen met de tweede mogelijke nieuwe baas voor Tessa. Deze mevrouw was zo blij dat Marian
belde. Ze was zo enthousiast dat ze meteen wilde gaan kennismaken.15 november 2013 is Tessa verhuisd en ze heet
nu Sascha.
Er was gelijk een klik niet alleen met haar nieuwe baas maar ook met haar nieuwe huisgenootjes de Teckels.
Ging prima met de teckels. Na een goed verlopen wandeling is Tessa/Sascha meteen meegegaan.
Sascha sprong gelijk in de auto.
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Toen Marian belde was mevrouw met de hele roedel onderweg naar een uitlaatgebied.
Vanacht heeft Sascha in de keuken in de mand gelapen. Mevrouw heeft de slaapkamerdeur opengelaten en Sascha
kwam iedere keer kijken of ze er nog wel was.
Sascha kent geen traplopen, maar mevrouw is al begonnen om haar daarin te oefenen.
Update 29 november 2013
Sascha’s vacht was verwaarloosd. Zij bleef krabben. Mevrouw is daarom naar de dierenarts geweest. Hier bleek dat
haar huid was ontstoken. Ze heeft nu 3 weken antibioticakuur en haar vacht ontklit. Ook heeft ze Cortisone en
medicinale shampoo voorgeschreven gekregen. Dus om de dag onder de douche. Zij heeft weer een afspraak met de
dierenarts en misschien moet de antibioticakuur nogmaals voorgeschreven worden.
Sascha is nu aan het leren achter mevrouw te lopen en dat lukt heel goed.
Traplopen gaat goed. Wanneer Sascha los mag blijft ze om het baasje heen lopen, speelt met kleine hondjes en houdt
baasje scherp in de gaten, ze wijkt niet van haar zijde.
De hele buurt leeft met mevrouw mee, ze vinden het zo fijn en leuk dat ze weer een boef heeft.
Mevrouw zegt: ik zie haar steeds gelukkiger worden.
Kortom het gaat GEWELDIG.

Frank / Max
Frank kreeg de beweging niet meer die hij nodig heeft.
Daarom is er besloten om voor Frank een nieuw thuis te zoeken.
Frank is 29 november verhuisd en woont nu bij mensen die alle tijd voor hem hebben.
Deze mensen waren gelijk verliefd op Frank en ook Frank zag hen wel zitten.
Het oude baasje berichten ons:
Er was een enorme klik tussen Frank en de familie.
Normaal moet ik Frank in de keuken sluiten bij vreemde bezoekers. Dat had ik nu niet
gedaan omdat ik de reacties wilde zien.
Frank was helemaal blij en niet meer bij hun weg te slaan. Stukje gewandeld en op het
laatst liep Frank gezellig tussen beide in. Hij sprong zonder problemen in de auto ...
Vond het allemaal best!!
Ook kregen wij berichtjes van de nieuwe baasjes:
“Bouvier werd Frank genoemd- In overleg met Marian heb ik die naam met onmiddellijke ingang gewijzigd in Max. Frank
lag namelijk een beetje gevoelig bij ons.
Bij het ophalen van Max hebben we een klein rondje gelopen met zijn bazin H. Max
ging zittend plassen en deed vrij snel daarna zijn behoefte. We kregen van alles mee
van Hieke, voer/speeltjes/druppels/etc.
In de auto naar A.ging het prima na een paar piepjes ging Max liggen/zitten en leek
het best naar zijn zin te hebben met autorijden. Thuis gekomen eerst even een rondje
gemaakt.
Wij hebben nog een grijze roodstaart van 24 jaar en ik was zeer benieuwd hoe de
kennismaking zou verlopen. Mijn vorige hond sprong gelijk recht tegen de kooi op,
maar Max was wel nieuwsgierig maar trok zich er verder weinig van aan. Toen die
zijn neus tegen de kooi duwde kwam Coco naar voren en trok bij snel zijn snuit terug.
We houden hem voorlopig maar even in zijn kooi tot ze aan elkaar gewend zijn mocht
dat lukken.
De avond was Max behoorlijk nerveus ging maar niet liggen en deed alsmaar rondjes
om de tafel. We zijn maar een paar keer extra naar buiten gegaan hij plaste veel.
Gelukkig wonen we in een buurt met veel groen en mogen de honden los op een heel
groot stuk land met vijvers vrij los.
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Maar dat durf ik nog niet, ik weet nog niet hoe hij daar mee omgaat. Geduld dus maar.
Hij heeft het wel nodig omdat hij heel energiek is (toekomstmuziek) dan maar.
De nacht was echt een opluchting, we hebben zijn kussen naast het bed gelegd en toen ik het licht uit deed ging hij
daar gelijk opliggen en was rustig. Na een tijdje zag ik dat hij tocht zachtjes naar de gang was gelopen en zag ik hem
strak rechtop naar de voordeur staan staren. Daarna heeft hij ergens zijn plekje gevonden. "s morgens lag hij weer
keurig op zijn kussen.
We hebben wel regelmatig telefonisch contact met H met allerlei vragen over eten en gedrag en alles wat we maar even
niet zeker weten maar daar zij we allebei gelukkig mee.
De volgende dag kwam ik er pas achter hoe sterk hij eigenlijk wel was, we hadden een confrontatie met een niet zo
aardige middenmaat, ik lette even niet op en hoezee daar ging ik onderuit.
Verder geen probleem hij schrok er zelf van denk ik. Dat gebeurt me ook geen tweede keer.
Ik hoop dat ik hem binnenkort los kan laten.
Marian en Jantina Van de stichting Bouviersupporters Ik ben héééé'l erg blij dat jullie me deze kans hebben gegeven.
Dank daarvoor.”
Als snel volgende het tweede bericht:
“Beste Marian en Jantina,
Ik ben heel erg tevreden, maar er zijn nog wel een paar puntjes waar ik aan moet werken en waar ik wel wat advies bij
kan gebruiken.
Max heeft volgens mij een sterke verlatingsangst. Hij volgt me echt overal nu ligt hij ook weer achter me met zijn kop
op de drempel.
Buiten had ik gisteren een klein probleempje. Bij de vijver stond er plotseling
een Labrador (teef)achter hem, ik had ook niet gezien waar die zo gauw
vandaan kwam. Max dook er gelijk bovenop, dat vond de ander niet leuk en
bij het vluchten ging Max er achteraan natuurlijk wilde hij hem afstoppen met
het enige wat hij heeft met zijn bek dus.
Dat zag er best wel heftig uit. Ik heb geen idee wat er gebeurd als hij dan de
uitlaatdienst tegenkomt. Dus dat ga ik maar niet gokken (zijn erg veel kleine
hondjes bij).
Dus ik wil eerst wel graag contact met een groep echt grote honden dan moet
hij zich maar even zelf redden (als dat kan of mag).
Als ik hem losknip gaat hij er als een wilde vandoor, maar nu is er iets
veranderd.
Hij gaat er vandoor maar als hij zo'n 50 meter weg is draait hij zich om en
komt als een stier recht op me af rennen springt dan tegen me aan en
hapt ook echt.
Goed, dat is hem dus twee keer gelukt, maar als hij het nu doet blijf ik
staan maak me groter door beide handen in de lucht te steken hij stopt
dan wel, dan ga ik heel rustig op een bankje zitten en laat hem zelf bij me
komen. Tot nu werkt dat. Maar ik heb niet zo veel jassen dus dit moet ik
definitief oplossen.
Grappig hé allemaal!
Maar maak je geen zorgen we komen er wel uit, maar als je goede ideeën
hebt hou ik me aanbevolen.”
Welke tips wij hebben gegeven leest u op pagina 21.

© Stichting Bouviersupporters
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Speciale aandacht voor: Buster
In november 2013 werd Buster een reu van 3 jaar bij ons aangemeld. Buster is een lieve,
aanhankelijke maar ook zeer onzekere hond. Hij is altijd alert en heeft angst voor veel
dingen. Hij reageert dan heel aanvallend.
Kan niet omgaan met de andere honden. Ook niet met onze negen jarige reu. De honden
leven momenteel gescheiden, de oudere leeft binnen en Buster in de tuin en buiten.
Wij hebben een café aan huis en Buster raakt erg in de stress met bv carnavals
activiteiten, oud en nieuw, motoren die stoppen bij ons terras. We zijn met hem hiermee
o.l.v. een hondengedragstrainer aan de slag geweest. Echter ontbreekt ons de tijd om de
training verder te doen.
Vier jaar geleden besloten de mensen om er nog een bouvier bij te nemen. Na 1 jaar bleek
deze hond zo'n ernstige arthrose te hebben dat er geen andere oplossing was dan inslapen. De fokker vond dit
verschrikkelijk voor hun en heeft een nieuwe pup cadeau gegeven. Buster dus....
Volgens mevrouw hebben ze Buster veel te beschermd opgevoed, bang om hetzelfde mee te maken.
Sinds een jaar zijn ze nu met een gedragsdeskundige aan de slag en dat gaat op zich heel goed. Buster is vooruit
gegaan. Loopt keurig aan de riem, kent zijn commando's, is veel rustiger sinds hij bij wandelingen een muilkorf draagt.
Maar hun leven in het café is domweg veel te druk voor Buster en dan vervalt hij weer in het oude gedrag ...
Er hebben zich een aantal belangstellenden gemeld voor Buster, maar zij durfden
het toch niet aan met hem.
En toen kwam het bericht van de Interessengemeinschaft of de eigenaren van
Buster er iets voor voelden dat zij Buster overnamen en in pension onderbachten.
Daar wordt dan intensief met hem getraind om hem van zijn angsten af te helpen
en hem zo de kans op een nieuw thuis te geven. De IG heeft meerdere Bouviers in
dat pension gehad en hebben daar zeer goede ervaringen mee.
Jantina heeft vervolgens de eigenaren gebeld. Ze vond het een heel goed plan,
zijn blij met deze kans voor Buster en zijn bereidt om Buster helemaal te brengen.
1 december hebben zij Buster naar het pension gebracht.
De eerste berichten die wij van de Interessengemeinschaft over Buster hebben
ontvangen zijn positief.
2013/01/12
Buster is twee uur geleden aangekomen. Hij had een muilkorf om omdat hij zou bijten als hij harde geluiden ( een
brommer of zoiets) zou horen. Zijn verzorgster ziet dat op dit moment iets anders. Hij is waarschijnlijk een beetje
verlegen, maar vraagt wel om aandacht. Buster moet nu eerst tot rust komen. Zijn eigenaar vertelde dat hij in de tuin
nog een egel opgegeten heeft. Met teven lijkt het heel goed te gaan.
2013/02/12
Kort verslag van het pension: super hond, lief en knuffelig. Is wel een zeer mooie vent. Tot nu toe toont hij geen
afwijkingen, morgen wordt de eerste wandeling gemaakt.
Jantina heeft daarna ook nog contact gehad met de oude eigenaren van Buster.
Zij hadden een goed gevoel over het pension. Het was voor hen een zeer emotionele dag. Het gaat hen toch aan het
hart, dat ze Buster hebben weggedaan. Er is veel aan hen gelegen dat Buster goed terecht komt.
Zij hebben aan ons een donatie gedaan. Welke wij met een kleine aanvulling uit onze kas gelijk naar de
Interessengemeinschaft hebben overgemaakt als bijdrage in de kosten voor de verzorging en training van Buster.
Mocht u interesse in Buster hebben? Neem dan contact op info@bouviersupporters.nl
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In memoriam ………….
Wij ontvangen berichten van het overlijden van honden die door bemiddeling van de
Stichting Bouviersupporters een nieuw thuis gevonden hebben, die ieder door hun eigen verhaal een diepe indruk op
ons hebben gemaakt.

Bo
31-12-2008

22-11-2013

In Januari 2010 werd Bo herplaatst naar Duitsland. Bij de vorige eigenaren waren er wat
incidentjes geweest. Baasjes en Bo leken elkaar niet helemaal te begrijpen. Bij de oproep
voor herplaatsing zijn wij ook duidelijk geweest over de incidentjes. Zodat de adoptanten
ook wisten wat hen te wachten stond. Er kwam vrij snel een aanvraag voor Bo binnen, van
de betreffende familie. Ze hadden de informatie gelezen, zijn foto gezien en aangegeven:
dit is onze bouvier! De afspraken waren snel gemaakt en Bo verhuisde naar Duitsland. De
familie had verder nog een leuke Airedale teefje in huis.
Bo mocht direct mee naar cursus en ja, er waren wat incidentjes. Deze keer werden ze
beter begrepen. We kregen veel enthousiaste verhalen over de belevenissen met Bo en
zijn vriendinnetje Alba.
Op 22 november 2013 kregen wij het bericht : Bo ist Tot
Na het eten is Bo naar zijn favoriete slaapplekje gegaan .... de badkamer ... Plotseling
begon hij te janken, toen we de badkamer binnen kwamen haalden hij nog nauwelijks
ademde. Nog hartmassage en mond op snuitbeademing gegeven. De dierenarts kon alleen
zijn dood vast stellen. Ik kan het niet geloven. Een paar weken heeft ie nog
een check up bij de dierenarts gehad, alles was prima. Ik ben zo verdrietig.
Het is een acute hartstilstand geweest. Bo was nog maar 5 jaar
Alba ( de airdale) was helemaal in paniek, bleef maar bij Bo staan blaffen net of ze zeggen
wou: Kom sta op !!!!
Wij wensen de familie veel sterkte.

© Stichting Bouviersupporters
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De basisomgangsregels
Het blijkt dat herplaatsgezinnen precies het tegenovergestelde doen als wij hun adviseren. Bijvoorbeeld al in de eerste
dagen los laten: er bestaat nog geen enkele band tussen de hond en de nieuwe baas, dus waarom zou hij luisteren?
Loslaten is een beloning, waarom zou een hond die nog geen band met de baas heeft een beloning ontvangen in de
vorm van complete vrijheid? Mensen willen teveel en te snel.
Ook lopen mensen tegen dingen aan die zij van hun oude hond niet kennen (logisch). En vergeten dat er geen
aan/uitknop op een hond zit en dat een relatie opgebouwd moet worden (net als elke andere relatie).
Nu is de ene hond de andere niet. Sommige honden kunnen zich perfect
aanpassen. Maar er zijn ook honden die hierdoor in de problemen komen. Een
van nature meer dominant aangelegde hond die geen leiding krijgt, kan gaan
vinden dat hij de leiding zelf maar moet nemen. Een van nature meer
onderdanige hond voelt zich soms gedwongen om dan maar zelf de leiding op
zich te nemen. Zeker voor een onderdanige hond is die taak te zwaar en geeft
dat heel veel stress.
De hond als huisdier is gebaat bij een duidelijke plaats in de rangorde:
ONDERAAN.
Vertrouwen in de baas als leider geeft hem rust en zelfvertrouwen.
Een hond is nooit gelijkwaardig aan een mens.
Als de hond de leiding heeft geeft hem dat verantwoordelijkheden die hij in onze mensenmaatschappij niet aan kan, hij
wordt onzeker en kan onbetrouwbaar gedrag gaan vertonen.
Bij de probleemhond is het uitgangspunt weer te geven met de
afkorting N.O.O. en het streefpunt met de afkorting V.E.R.
N.O.O.

- nerveus
- onzeker
- ongehoorzaam/onbetrouwbaar

V.E.R.

- vertrouwen in zichzelf en in de baas
- evenwichtig
- rustig

In de praktijk is gebleken dat de basisomgangsregels goed werken. Door deze omgangsregels toe te passen gaat u op
een manier om met uw hond die voor hem heel natuurlijk is en die hij begrijpt. Door de omgangsregels in het dagelijks
leven met uw hond toe te passen geeft u uw hond duidelijkheid, neemt u eventuele stress weg bij hem en voorkomt of
vermindert u probleemgedrag.
De regels zijn makkelijk te volgen. U hoeft er geen ingewikkelde dingen voor te doen en het geeft
uw hond meer zekerheid. De zekerheid dat hij op u kan bouwen, zekerheid over zijn positie in huis en zekerheid over
wat er van hem verlangd wordt. De omgangsregels worden in probleemgevallen vaak met succes toegepast, omdat u
zelf een andere houding aanneemt ten opzichte van de hond en de hond heel duidelijk tegemoet treedt.
Onderstaande regels zijn slechts een tipje van de sluier, maar zijn voor heel veel nieuwe herplaatsgezinnen ook een
goed “beginhandvat”.

De basisomgangsregels:
Deze regels vormen de basis voor een goede opvoeding van uw hond.
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1.
2.

Beloon alléén gewenst en goed gedrag.
Wees consequent: JA = JA, NEE = NEE.
De betekenis van MISSCHIEN en SOMS kent een hond niet!

3.

De baas gaat altijd als eerste door de deur (naar buiten en naar
binnen).

4.

De baas bepaalt wanneer er wordt gewandeld. Als de hond zeurt,
eerst naar de plaats sturen, even wachten en als het de baas
uitkomt weggaan.

5.

De baas bepaalt altijd wanneer er gespeeld wordt en wanneer het
spel ophoudt.
Komt de hond met de bal zeuren, ga daar dan nooit op in. Stuur hem weg en bepaal zelf wanneer er gespeeld
wordt. Stop ook zelf het spel voordat de hond het zat is.
U bepaalt wanneer het "KLAAR” is.

6.

De baas bepaalt zelf wanneer (en of) de hond aangehaald wordt.
Zeurt de hond door met de snuit te duwen of de kop op schoot te leggen, laat hem dan eerst wat doen (zitten,
af o.i.d.) en haal hem dan pas aan.
Of stuur hem weg, roep hem later bij u en haal hem dan aan.

7.

Laat de hond een gegeven commando altijd uitvoeren, geef nooit halverwege op. Als het commando “AF”
gegeven wordt, zal de hond ook “AF ”moeten gaan.

8.

Voorkom dat de hond fouten maakt. Geef geen commando’s die hij vrijwel zeker niet zal opvolgen. Als hij
bijvoorbeeld wild aan het spelen is met een andere hond, roep hem dan niet. Wacht op een stilvallend moment.
Roep hem “HIER” als u hem eten geeft of wanneer u de bal tevoorschijn haalt om te gaan spelen.

9.

Laat de hond niet trekken aan de riem, trekken is een vorm van leiding
nemen (een beetje trekken is ook leiding nemen).
U bent de leidinggevende.

10. Laat de hond niet tegen u opspringen, dit is dominante/opdringerige
handeling.
11.

Laat de hond niet bedelen, al kijkt hij nog zo aandoenlijk. U gehoorzaamt de
hond als u toegeeft!

12.

Laat de hond zijn behoefte alléén daar doen waar u het toestaat, NIET waar
hij dat wil!

13. Ga nooit achter uw hond aan en loop nooit naar hem toe; hij moet naar u toekomen!
14. Niets in huis is van de hond – ook niet zijn mand, speeltje, riem, voer, etc., maar ALLES is van de baas. Hij/zij
mag er gebruik van maken al dan niet samen met u.
Niet bij alle honden hoeven de omgangsregels heel strikt toegepast te worden. Het hangt af
van de situatie en het karakter van de hond. Maar als u een hond heeft met probleemgedrag
of een hond die niet lekker in zijn vel zit, dan kunnen de omgangsregels uw hond helpen
rustiger en stabieler te worden en misschien zijn zelfvertrouwen te vergroten.
In het volgende magazine wat in januari verschijnt zullen wij hier dieper op ingaan.
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Winterwandeling 8 december 2013 in Haaksbergen
Op 8 december 2013 heeft de jaarlijkse midwinterwandeling plaatsgevonden. Onder begeleiding van de mooie klanken
van de midwinterhoorn toog een flinke groep met Bouviers de bossen tussen Eibergen en Haaksbergen in. In totaal
waren er 44 honden aanwezig, 38 daarvan waren van ons geliefde ras de Bouvier. We gingen ook nog eens
internationaal, want er waren zelfs deelnemers uit België en Duitsland. De weergoden waren ons goed gezind, het was
droog!

Jantina als verkeersregelaar
controleert of iedereen er is.

Midwinterhoornblazers staan klaar
om naar hun verzamelplek te lopen
en de wandeling op afstand van
mooie klanken te voorzien.

Iedereen verzameld? Dan wordt het
tijd de wandeling te starten.

De wandeling is begonnen, Jantina
leidt de groep. Iedereen volgt
gehoorzaam.......

Loslopen mag, maar wel op het pad
blijven anders riskeer je een boete...

Van kleine dikkerd naar grote
lomperd, van oud naar jong, van wit
via grijs naar zwart, alle soorten en
maten waren vertegenwoordigd.

Onderonsje van een paar leden van
de harde kern....

Even wachten totdat iedereen weer
bij elkaar is, daarna gaan we weer
verder.

Pauze. Even wat drinken en luisteren
naar de midwinterblazers.
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De hapjes en drankjes zijn
betaald door de NBC.

De paarden hadden moeite met
de honden. Ze wilden niet
doorlopen. Alle honden bleven
netjes aan de kant.

Tijd voor een groepsfoto. De
groep was te groot om iedereen
op 1 foto te zetten.

Daar gaan we weer, gelukkig
waren alle honden weer
aanwezig.

Na afloop moesten de honden in
de auto's wachten en konden de
baasjes lekker eten op de
veranda.

Keuze tussen goulash of
erwtensoep, roggebrood met spek
of ham..

De hapjes en drankje in de pauze zijn door de NBC betaald. Deze werden zeer gewaardeerd. Wij bedanken, namens alle
deelnemers, de NBC dan ook heel hartelijk voor deze bijdrage.
Er waren slechts een paar kleine incidentjes, 1 hond vond het nodig om even een mountainbiker de stuipen op het lijf te
jagen en 1 van de senioren had zichzelf een andere route toebedacht en moest gezocht worden.
Na een wandeling van ongeveer 2 uur kwamen we terug op locatie waar reeds de heksenmaaltijd stond te dampen. Het
was gezellig, het eten was goed!
De midwinterhoornblazers vonden het ook weer geweldig.
Zij stuurde ons een berichtje:

Bedankt voor de mooie dag, wij vonden het erg gezellig en het is voor ons een mooie
gelegenheid om te blazen in het mooie buitengebied.
Voor de donatie bedanken wij alle wandelaars!
Graag weer tot volgend jaar
Van 1 deelnemer kregen wij een doosje met daarin een beschermengel ... Voor de
stichting !!

© Stichting Bouviersupporters
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Voor alle deelnemende honden was er een lekkere attentie. Deze is ons ter beschikking gesteld door een
trouwe aanhanger van de Stichting Bouviersupporters. Hiervoor ook onze hartelijke dank!
Wij bedanken alle deelnemers en hun honden voor deze wederom onvergetelijke dag!
Meer foto’s vindt u op onze website: http://www.bouviersupporters.nl/midwinterwandeling.html
De volgende wandeling zal waarschijnlijk in mei 2014 in de omgeving van Nijmegen zijn.

Bouviersupporters Trimclinic
Op 13 april 2014 wordt de derde Bouviersupporters trimclinic gegeven in Puiflijk.
Wij van de bouviersupporters denken dat het leuk is om de kneepjes van de vachtverzorging van
uw eigen bouvier onder de knie te krijgen.U wegwijs te maken in het toiletteren van de boef, hoe
het mooie platte dakje en de vierkante achterhand te knippen. Dit bespaart u niet alleen geld
maar verstevigt ook de band tussen u en uw hond.
Wat kunt u verwachten:
De basis technieken van het in model zetten van een Bouvier. Dit houd dus in dat er geleerd kan worden hoe u uw hond
moet knippen of scheren.
Analyse van de vacht uitleg over verschillende vachten en hoe deze vachten onderhouden moeten worden. Te denken
valt aan veel onderwol en dus moeilijk door kambaar of juist geen onderwol. Waar heeft de bouvier veel klitten.
Uit ervaring weten wij dat zijn:

de oksels

de baard (overgang keel)

voorborst

knieën

liezen

ook vaak achter de ooraanzet.
En niet te vergeten de haargroei tussen de voetzolen
Er wordt natuurlijk op de eigen honden geoefend, daarom graag uw eigen spullen meenemen, zodat wij kunnen kijken
of het geschikt is voor de bouvier.
Deze workshop kost 70 euro hierbij inbegrepen is koffie, thee en een lunch.
Natuurlijk zijn er kleine pauzes om de honden uit te kunnen laten.
Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@bouviersupporters.nl o.v.v. Trimclinic 2014
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4904 PV - Oosterhout
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Enschede nummer 51469820
IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86
BIC : RABONL2U
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Voor bemiddelingszaken kunt u bellen
met Jantina op 06 82001851
of met Marian op 0049 2822 977956

info@bouviersupporters.nl

E-MAIL:
info@bouviersupporters.nl

Bezoek onze website!
Ga naar:
http://www.bouviersupporters.nl/
Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:
januari 2014

De Stichting Bouviersupporters zoekt met ingang van 3 mei 2014 een Secretaris M/V
Als secretaris wordt u lid van een enthousiast en hecht team.
Samen met de voorzitter en de penningmeester bestuurt en vertegenwoordigt u de stichting.
U bereidt de vergaderingen voor, notuleert en werkt deze uit, ziet toe op de opvolging van de besluiten,
onderhoudt de contacten met de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst en bewaakt de wettelijke status van de
stichting als ANBI- instelling.
Voor deze functie zoeken wij iemand die affiniteit heeft met het ras Bouvier en met het door herplaatsing helpen van de
Bouviers en hun oude en nieuwe baasjes.
U bent bij voorkeur een teamspeler met een zelfstandige, kritische, relativerende en creatieve instelling die ervaring
heeft met ANBI- instellingen of die een vergelijkbare ervaring heeft in het bedrijfsleven en/of de publieke sector.
Voor een uitvoerige profielschets m.b.t. zowel de formele als de informele aspecten van de functie kunt u hier klikken.
Bent u geïnteresseerd in de functie van secretaris dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter J.R. [ Jantina]
Oltwater.
Dit kan per mail info@bouviersupporters.nl of telefonisch 0682001851
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