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Cadiez zegt Hallo
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Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Stichting Bouviersupporters.

Van de bestuurstafel.
Afgelopen twee maanden hebben 14 bouviers een nieuw plekje gevonden.
Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun nieuwe huisgenoot.
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16 mei 2015 bereikte ons het trieste bericht dat Kathy van Nus-Buket op 15 mei 2015
zeer plotseling is overleden.
Vanaf de oprichting van de Bouviersupporters in oktober 2009 tot februari 2013 is Kathy
een zeer gewaardeerd actief lid van ons team geweest.
Naast dat ze actief was in de bemiddeling heeft ze ook twee keer voor ons een leuke
trimclinic verzorgd. Al wat blijft zijn mooie herinneringen.
Wij wensen Eric, Mirjam, Jeroen en de andere nabestaanden heel veel sterkte met dit
grote verlies.
Op 21 juni hebben wij weer op de KCM dag van de Nederlandse Bouvierclub gestaan. Dit
keer niet in Heteren, zoals voorgaande jaren, echter in Geldrop.
Een verslag hiervan vindt u verderop in dit magazine.
Als team zijn we momenteel al erg druk met de voorbereidingen voor onze feestdag op
18 oktober. We zijn op locatiebezoek geweest en het beloofd een hele leuke dag te
worden. De uitnodiging hiervoor krijgt u natuurlijk ook nog in uw mailbox maar zet de
datum in ieder geval alvast in uw agenda. Wij hopen velen van u te mogen verwelkomen
op deze actieve feestdag.
Af en toe krijgen we een bijzondere hulp vraag.
In 2014 is het ons gelukt om de oude en nieuwe baasjes van Sippie met elkaar in
contact te brengen. Dit keer kregen we van hen de vraag of we toevallig ook wat meer
wisten over Jap. Daarover kunt u lezen op pagina 6.
Berichtjes over ‘oververhitte’ honden stonden, net als andere jaren, alweer in de krant.
Mensen die een kind of hond in een auto achterlaten en even “snel” een boodschap
doen. Het gebeurt nog steeds: Mensen weten dat het niet kan, maar het gebeurt toch.
Met alle gevolgen van dien.
Oververhitting kan ook nog eenvoudiger gebeuren bijvoorbeeld door een lange
wandeling of fietstocht op een hete zomerdag..
Niet doen dus! Gevaarlijk!
Meer over oververhitting (hyperthermie) kunt u lezen op pagina 25.
En heel belangrijk!
Ziet u een oververhitte hond in een auto, bel dan de politie.
Is het echt een noodgeval dan mag u een ruitje intikken en de hond uit de auto halen
(aldus de Dierenbescherming).
Ook Mirjam Kooy heeft een artikel geschreven over klassieke homeopathie en
zomerperikelen.
Wij wensen u graag een fijne en ontspannen vakantie toe.
Stichting Bouviersupporters 03 juli 2015
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Wie vond een nieuw thuis in mei en juni 2015

Boef

Pebbles

6 Puppen

Floris

Emiel

Khane

Femke

Logan

Boras

Wij zijn op zoek naar mensen met honden- en mensenkennis
die ons willen helpen.
Wij hebben nog vrijwilligers nodig die voor ons een
voorcontrole willen doen bij belangstellenden of kennis met
een te herplaatsen hond willen gaan maken.
Lijkt het u leuk dit te doen of wilt u meer weten stuur dan
een mail naar info@bouviersupporters.nl
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Activiteiten in 2015

De Stichting Bouviersupporters zelf organiseert regelmatig evenementen, zoals wandelingen en trimclinics.
Daarnaast nemen wij ook deel aan de evenementen van de Nederlandse Bouvier
Club.
In 2015 staan in ieder geval op het programma.
• 13 september 2015: Aanwezig op de door de NBC georganiseerde
Evenementendag in Heteren.
• 18 oktober 2015: feestdag i.v.m. 5- jarig bestaan van de stichting in Woerden.
• december 2015: Midwinterwandeling in de omgeving van Haaksbergen.
Via de nieuwsbrieven, het Magazine en de website zullen wij u op de hoogte houden.
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Langs deze weg willen wij alle personen die de afgelopen periode een donatie
gedaan hebben heel hartelijk bedanken.
Net als elke vrijwilligersorganisatie zijn wij afhankelijk van giften en donaties.
Sinds 1 januari 2012 heeft de Stichting Bouviersupporters de ANBI status.
Uw gift aan de Stichting Bouviersupporters is daardoor een gift aan een erkend
goed doel.
Als een instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI, kan een gift
van de inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken worden (uiteraard
binnen de daarvoor geldende regels). De belastingdienst houdt toezicht op het
inkomsten en uitgave beleid van de ANBI-instelling.

Van 1 mei 2015 t/m 30 juni 2015 heeft Stichting Bouviersupporters:
Ontvangen van Vrienden en aan Donaties
Opbrengst KCM
Donatie wandeling georganiseerd door NBC

€
-

398,00
20,00
30,00
-------------€ 448,00

Totaal
Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Telefoonkosten
Vergaderkosten
Website kosten
Kosten wandeling
Totaal
Resultaat

€ 15,00
- 98,42
6,99
- 14,44
------------

-/ - 134,85
----------€ 313,15
=======

De bemiddeling is en blijft kosteloos. De vrijwilligers steken geheel belangeloos hun vrije tijd in het helpen van de
honden en hun bazen.
Wilt u een donatie doen, dan kan dat op IBAN NL82 RABO 0160 4492 86 t.n.v Stichting Bouviersupporters te
Haaksbergen.
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De bouvierwereld is klein, verhaal van Sippie en Jap
Vorig jaar werden wij benaderd door een Belgisch meisje.
Zij vertelde mij dat zij in 2012 afstand hadden moeten doen van hun bouvier Sippie.
Haar vader was invalide geworden en zij waren naar een appartement waar geen honden zijn
toegestaan verhuisd. Sippie was naar een asiel gebracht in België. Haar vraag was of wij
misschien wisten waar haar geliefde boefje terecht was gekomen. Nou was Sippie niet door
ons bemiddeld dus konden we haar zo 1,2,3 geen antwoord geven. Natuurlijk wilden wij daar
wel eens induiken.
Na wat speurwerk kwamen wij erachter dat Sippie naar Nederland was verhuisd en wie haar
nieuwe baasjes zijn. Ik heb contact opgenomen met de nieuwe baasjes en het verhaal
uitgelegd. Zij waren aangenaam verrast. Ook de nieuwe baasjes wilden graag met de oude
baasjes in contact komen. Zij wilden natuurlijk ook best wat over het verleden van Sippie
weten. Telefoonnummers en adressen werden uitgewisseld en er ontstond een erg leuk
contact tussen beide partijen. Ze hebben elkaar al een aantal keren ontmoet.
De oude baasjes waren gerustgesteld. Sippie had een heel mooi nieuw plekje gekregen en had
ook nog eens een leuk boevenvriendje.

Sippie in het asiel

Eind mei werd ik door hetzelfde meisje benaderd. Zij was een weekend logeren bij de huidige
baasjes van Sippie. Nu bleek dat hun reu Jap ook uit een Belgisch asiel kwam en dat ze daar
ook totaal geen historie van kenden. Ze wisten zelfs niet hoe oud hij was. Of we daar ook eens
in konden duiken.
Gelukkig konden we ook van deze boef vinden waar hij vandaan kwam. Hij had zelfs een
prachtige stamboom. Ik heb allereerst contact gezocht met de fokker. Zij wist mij al van alles te
vertellen en ze was zo blij dat we het door haar gefokte boefje terug hadden gevonden. Ze had
wel vernomen dat het eerste baasje ziek was, maar is daarna de hond uit het oog verloren. Jap
komt uit een nest met nog 1 broertje. Dat broertje blijken wij ook heel goed te kennen, want hij
is al meerdere keren mee geweest op een door ons georganiseerde wandeling.
Weer hebben we alle partijen met elkaar in contact gebracht. Er zijn al veel foto’s naar elkaar
gestuurd via de digitale snelweg.
Allemaal gelukkige mensen, dat maakt ons werk nou zo ontzettend leuk !
Jap in het asiel
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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 meeste 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 samen met de
nieuwe huisgenoot iets moois van te maken is. Wij willen deze berichten, goed of minder goed, en in de woorden van de bazen zelf,
graag met onze lezers delen.

Milo Onze blues dog.

Wij hebben Milo in ons gezin opgenomen op 12 Juli 2013. We
hebben intussen grote vorderingen gemaakt met Milo. Het eerste
jaar hebben we ons echt afgevraagd wat we onszelf op de hals
hadden gehaald. De eerste maand leek goed te gaan, maar
ondertussen kwamen er allemaal kleine dingetjes naar voren.
De eigenaar vertelde ons dat hij goed met andere honden overweg
kon. Tot op vandaag de dag durf ik hem niet in de buurt te laten
komen bij een andere hond. Het lijkt wel of ik een Wolf aan het
temmen ben. Hij begint erg te hijgen/schrapen van zijn keel en
hangt volledig in de riem ( ik heb er bijna al eens door in de sloot
gelegen).

De eigenaar vertelde ons ook dat hij vaak met kinderen speelde, en
dat hij het hartstikke leuk vond.
Ik kreeg steeds meer het gevoel dat ik mijn kinderen in gevaar
bracht met Milo. Gromde regelmatig ( ja want kinderen zijn druk).
Had de jongste al eens in de pamper gehangen en de oudste gewaarschuwd door kort bij zijn billen te snauwen. Met als
resultaat dat de oudste een fikse schram op zijn billen had. En zo waren er nog wat kleine incidenten. Waar ik dan nogal
heftig op reageerde.
Dit gedrag kon ik niet plaatsen. Een bouvier hoort kinderen vanuit zijn karakter te vertrouwen. Ik weet niet beter.
Nou ja, nu intussen weet ik beter.
Een aantal keer contact gehad met de vrouw van wie we Milo hebben overgenomen. En langzaam werd het verhaal
verdraaid. Kinderen? Ja spelen met het buurjochie met de schutting ertussen ( treiteren dus: -( )
Andere honden? Ja van een afstand.
Nou ja over de uitlaat etiquette zullen we het maar niet hebben. Hij trok wel een beetje ( enthousiasme) en als het
rustig is op straat dan kun je hem wel bijhouden ( totaal niet leuk om Milo uit te laten). Mijn vrouw heeft er een hekel
aan. Ik laat hem ‘s nachts het fijnste uit. Lekker Los ( want zo hoort het bij ons) dan luistert hij als een echte boef.
Loopt hij netjes naast de voet. Heeft Milo een riem om, dan moet de baas doorlopen. Tot het grasveld hij doet daar zijn
ding en is al weer op weg terug naar huis. De bazen volgen maar. Totaal niet ongehoorzaam of zo, maar ik krijg het er
niet in dat hij naast moet blijven. Ik heb al honderden keren geprobeerd te corrigeren, 2 seconden en hij is al weer een
hondlengte voor. Hij wil of kan het niet snappen. Dat stukje geven we dan maar toe, als de riem op is is ie op. Hopen
dat we geen andere hond tegen komen, want dan wordt het even tobben om hem in handbereik te krijgen. Dus voor
uitlaten is een kleine planning vereist.
Hij kan niet met katten omgaan. Buiten vliegt hij ze aan, maar eigenlijk is hij gewoon doodsbang voor die dingen. Als ik
hem nou gewoon achterna ga heb ik gewonnen. Maar eigenlijk doet hij het in zijn broek.
Het is uiteindelijk zelfs zo ver gekomen dat mijn vrouw hem op marktplaats hebben gezet. Een aantal reacties, hij
mocht zo wie zo niet voor niks weg. Dat was een eis. Allemaal afhakers uiteraard bij het horen van het juiste verhaal.
Ons werd daarbij ook verteld dat we er niet mee om wisten te gaan en het allemaal onze schuld was. Moest hem maar
eens goed hard aanpakken, dan bedacht hij zich wel een keer. Afranselen was dus het antwoord.
Maar goed, ik laat me door niemand iets vertellen, en doe gewoon wat mij het beste lijkt. Op mijn manier en niet
anders. Achter de computer gaan zitten, marktplaats open, advertentie opgezocht en verwijderd. Dat was dus de
beslissing, GAME ON. We hebben intussen veel met Milo bereikt, wat zeg ik je …..
Hij geeft zelfs een poot, speelt met een bal en zingt mee met pablo’s blues . Onze blues dog.
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Hij is de grootste vriend geworden van de oudste. Hij ligt vaak bij hem
op de grond met Milo zijn kop op zijn schoot. De jongste is nogal
schreeuwerig en gillerig, dat kan Milo nog steeds niet uitstaan. Volgen
houdt Milo niet van. Een grommetje daar blijft het bij. En probeert dan
gewoon weg te komen.
Hij weegt 40 Kilo, maar het is de puppy van mijn vrouw. Als het ‘s
avonds rustig is mag hij ff stiekem bij vrouwtje op de bank. Hij neemt
het er heerlijk van.
De baas, ach da’s gewoon zijn maatje. Ieder moment dat hij kan geeft
hij een poot. Hij is soms wat lomp, slaat hij zijn poot in mijn gezicht.
Maar dat kan de baas wel hebben. Volgende keer maar wat
voorzichtiger.
Maar ja, zo krijg je wel een heel verhaal. Of we het weer zouden doen?
Ik denk het niet, we hebben altijd pups gehad en een volwassen hond
alles leren is een opgave. Uiteindelijk is het goed gekomen. Kwaad ben
ik nog steeds op die vrouw doordat ze niet alle informatie gaf.
Zijn we er blij mee? Ja zeker!
Als je met hem over straat loopt, dan loop je wel met een hele hond. Iedereen is en blijft ervan onder de indruk. Nog
wegdoen, nee geen haar op ons hoofd die daar over twijfelt. Hij is niet meer weg te denken.
Kan ik nog wat verbeteren. Ja ik hoop ooit nog zover te komen dat hij met andere honden kan. Ik denk zelfs dat als ik
hem in een hondengroep gooi dat hij er zo overheen is. Maar ja bij ons in dat dorp zitten veel hondjes van het fijne
soort. Dus die mogelijkheid is er niet. Vooral met het idee in het achterhoofd dat hij al 2 keer is los gebroken en achter
een hond aanging ( 1x puppy labrador en een keer een herder). Geschrokken baasjes, piepende honden. Maar in mijn
ogen deed hij alleen dominant en luisterde niet meer. Verder niets gebeurt. Vandaar ook mijn idee om hem in een
groep te laten rennen, ravotten en spelen. Hoop dat ooit nog eens te kunnen testen.

Richy (Rach)
Rach, een anderhalf jaar oude leuke bouvierdame die moest verhuizen naar een wat rustiger
omgeving. De omgeving waar zij woonde was te druk en daar werd ze erg nerveus van. Zo erg dat
ze bij de ontmoeting met andere honden continue in de aanval ging. Ze moest daarom een muilkorf
dragen. We vonden een topadres in samenwerking met de Interessengemeinschaft Bouvier des
Flandres uit Duitsland. Ze woont sinds 30 augustus 2014 bij een echtpaar in Duitsland dat heel
landelijk en rustig wonen. Zij hebben een bejaarde Dobermann dame, Orka genaamd.

Rich is nog steeds een grote schat. Alleen die kleine keffertjes vindt ze niet leuk, maar
dat hebben meer grote honden. Ze was weer een weekje met mijn man mee naar
Dusseldorf. Toen mijn man met Richy weer thuis kwam was het weerzien tussen Orka
en Richy zo leuk. Ze aanbidden elkaar. Als het Orka teveel wordt maakt ze dat goed
duidelijk. Zonder deze geweldige hond zou mijn ouwetje Orka de winter niet overleefd
hebben.
Orka en Richy, je kunt het je bijna niet voorstellen, die 2 hebben elkaar echt gevonden.
Afgelopen week waren we bij de dierenarts voor de entingen en de dierenarts vertelde
mij dat mijn kleine grote hondje met 38 kg een dikkont is en eigenlijk, ondanks haar
grote, te zwaar.
Er is me ondertussen nog meer duidelijk geworden, mijn vorige dobbermannen vonden
weliswaar iedereen leuk maar hadden echt maar 1 baas. Richy is de meest makkelijke
hond ter wereld maar kent allerlei trucjes om ergens onderuit te komen. Ze heeft een liefdevolle maar consequente
baas nodig en dat moet ik zijn voor haar, daar moet ik nog een beetje aan werken.
Dat begint met vachtverzorging. Ik borstel haar elke dag en was in het begin het poten kammen een drama, nu echt
niet meer. Ze begint mij serieus te nemen en weet dat ik heel boos kan worden. 27 Juni gaan we samen naar de
trimsalon. Ik ga er vanuit dat mijn monstertje zich zal gedragen zoals het een bouvier betaamt.
Kort samengevat is Richy een geweldige hond, die wel duidelijke taal nodig heeft. Haar hele lichaam is continue in
beweging want alleen haar staart zwaaien kan ze gewoon domweg niet. Ze is er 1 uit duizenden!
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Cadiez

Op 1 September 2013 is Cadiez verhuisd vanwege kleine probleempjes die zij had met haar voormalige bazin.
Helaas lukte het, ondanks de hulp van een persoonlijke trainer, totaal niet om haar in gareel te krijgen.

In een vorig magazine heeft u al
kunnen lezen dat het vrouwtje van
Cadiez heel plotseling is overleden.
Even later moest ook het baasje
van Cadiez het ziekenhuis in voor
een kleine ingreep. Dit was echter
een ingreep met zeer grote
gevolgen. Door een bacterie moest
het baasje zijn volledige
rechterbeen missen. Het baasje
zou dus niet snel thuis komen.
Cadiez werd ondergebracht in een
pension.
Het baasje kreeg goed contact met
een mede patiënt. Hij vertelde over
Cadiez en hoe zeer het hem deed
dat zij in pension zat, ondanks dat
ze daar heel goed verzorgd werd.
De dochter van deze man aarzelde
geen moment en nam contact op
met een vriendin van de familie. Zij
kon Cadiez opvangen. Regelmatig
gaat ze bij baasje op bezoek, eerst
in de revalidatiekliniek en nu ook
thuis.
Baasje is inmiddels weer thuis
maar gaat eerst een
revalidatietraject in. Hij beweegt
zich nu voort in een rolstoel. Hij
krijgt binnenkort een prothese
aangemeten en is absoluut
voornemens om weer te kunnen
lopen. Daarnaast heeft hij al
autorijles in een aangepaste auto.
Wij willen onze bewondering
uitspreken naar het baasje van
Cadiez, wat een doorzettingsvermogen ondanks alle verdriet
wat in korte tijd op zijn pad kwam.
Hopelijk kan Cadiez snel weer naar
haar baasje verhuizen!
Ook bedanken wij de mevrouw die
zo snel de opvang voor Cadiez op
zich heeft genomen. Wat zijn er
toch nog bereidwillige mensen op
deze wereld. En Cadiez, wat ben jij
toch een kanjer van een boef dat
je je zo snel aanpast aan de
situatie.
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Storm
Zegeltjes erbij?
Storm werd in november 2011
aangemeld omdat zijn toenmalige
baasje hem niet de beweging kon
geven die Storm nodig had.
Daardoor was hij bijna
onhandelbaar geworden in huis.

Mei 2015
Het gaat geweldig met Storm.
We zijn erg blij met Storm. Hij
is nog maar 4 dus hoop nog
lang van hem te mogen
genieten.
Zijn grote hobby is overal op en
inspringen. In de aanhanger, op
het podium, op de oplegger van
de vrachtwagen en zoals op
deze foto in een winkelwagen.
Lijkt nu een speelgoedding,
maar het is een normale grote
winkelwagen.
Buurmeisje deed achter de klep
omhoog en hij kroop er zo in
En natuurlijk met een mega
boogsprong er weer uit.
Hij is helemaal verzot op zijn
grote flosstouw. Na 100 keer
weggooien nog steeds
enthousiast.
Hij is altijd blij naar ons. Als we
een nieuw personeelslid hebben
is na één dag de muilkorf (die
we voor de zekerheid om doen)
al niet meer nodig.
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Timo

Door privé omstandigheden kreeg de net eenjarig Timo niet de aandacht die hij verdient. Hij zat te vaak en te lang alleen en daar kan
hij moeilijk mee omgaan. Op 14 februari 2015 is hij verhuisd.

Hierbij een berichtje over Timo. Ook als het goed
gaat is het leuk te weten. Niet alleen toen hij een
beetje van het padje was en ik je om advies vroeg.
Wel nu, het is gewoon een geweldige leuke hond
maar bovenal zo ontzettend lief en vrolijk. Dat als je
wel eens denkt van nee hè, hij met zijn ongelooflijk
lieve charme het direct weer goed maakt.
Wat doet hij ondertussen al wel: in huis een perfect
luisterende hond, lief, rustig, fantastisch in de weg
liggend, spelen, wachten op zijn eten, geweldige
stinkscheten laten, pootje om te vragen, lief naar
ons kleinkind, lief voor alle bezoek dat komt en een
draak voor onze kat. Is heel leuk om op te jagen.
Op school een van de beste, trekt bijna niet meer
aan de lange looplijn. We durven hem nog niet los te
laten, hij gaat nl. De fietsers achteraan!!!!!! Helaas,
natuurlijk mag dat niet, daarom nu die lange lijn.
Is dan alles ok? Nee, na drie maanden balans opmaken is eigenlijk het enige punt dat wij Timo niet los durven laten
omdat hij letterlijk alles ziet en alles leuk vindt om achteraan te rennen. Hij kijkt wel heel blij naar ons zo van "leuk hè"
komt uiteindelijk wel, dus dat moet nog even. Wij hebben kortom een leuke goede hond en met drie maanden al dit
resultaat komt ook omdat hij zo slim is. Wij zijn heel blij dat wij Timo van de familie N. mochten overnemen.
Wij hebben hoop voor de toekomst omdat wij denken dat Timo, nu hij zo op ons gaat richten ook straks los kan.
Wilde je dit even laten weten, bedankt voor de bemiddeling

Boras
Boras een reu van 6 jaar werd bij een honden opvang in de tuin gezet.
Hij kon daar helaas niet blijven. De mensen hebben nog 9 andere
honden. Daar zit een herderreu bij die Bora iedere keer aanvalt. Dat
verdient Bora niet. Hij is zo lief.
Al heel snel kregen we mailtjes en telefoontjes van mensen die Boras
wel wilden. Samen met de mensen van een keuze gemaakt. Mensen
die al een tijd geleden een bouvier teefje (inmiddels 11 jaar) via de
stichting gehad hebben zijn kennis gaan maken. Het klikte meteen
met Boras en de kinderen. Het teefje Nouschka negeerde hem zoals ze
altijd met onbekende honden doet.
Helaas bleek Boras Nouschka niet met rust te laten. Hij bleef haar
lastig vallen. Ook de geraadpleegde hondengedragsdeskundige zag
geen oplossing. De mensen wilden niet dat Nouschka de rest van haar
leven zich zou moeten verdedigingen dus moest Boras weer opzoek
naar een nieuwe baas.
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Iemand die de vorige keer al belangstelling voor Boras had belden meteen.
Hij wilde heel graag kennis gaan maken met Boras.
Op 16 juni is Boras verhuisd. De meneer is zo blij. Boras is de liefste hond
van de wereld.
Boras lag al te snurken op zijn bed.

Pebbles
Voor de lieve 5 jarige en gesteriliseerde Pebbles werd helaas door zeer trieste privé omstandigheden in mei 2015 een
nieuw thuis gezocht. Een thuis waar ze weer heerlijk haar plek kan vinden en men lekker met haar aan het werk kan
gaan.
Dat werd gevonden. Op tweede pinksterdag is zij vanuit België naar Nederland verhuisd.
Het gaat heel goed met Pebbles. Het is een pittige tante. Is goed opgevoed en wil graag voor je werken. Is helemaal
gek op meneer. Dat vindt mevrouw zelf wel jammer, omdat de vorige honden op haar gericht waren. Dat zal wel
veranderen als ze straks gaat trainen ( eerst bij een speciale cursus gehoorzame honden via de dierenbescherming in
hun woonplaats.
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22 juni 2015
“Beste allemaal,
Inmiddels is Pebbles alweer meer dan drie weken bij ons.
Hoogste tijd voor een korte update:
Pebbles is een hele lieve, knuffelige en enthousiaste dame.
Ze heeft al heel snel een plekje in ons gezin gekregen. De
kinderen zijn gek op d'r en doen graag spelletjes (en dan
met name hele onzinnige) met haar. Pebbles vindt de
spelletjes waarschijnlijk net zo onzinnig maar gooit zich er
met ziel en zaligheid in waardoor we nu een hond hebben
die de "twist" kan en op commando graag gaat "platliggen".
Elke dag gaan we een uurtje het bos in en daar leeft ze zich
heerlijk uit.. Het balletje is favoriet maar het terugvinden
lukt niet altijd... Er liggen her en der al heel wat tennisballen
op onze routes...
Naast de fiets meelopen hebben we ook geoefend. Pebbles
heeft geleerd links te lopen en dat maakt het een beetje
verwarrend dat we haar met de fiets graag aan de
rechterkant willen...
De bijna valpartijen moeten er erg grappig uitzien... We
houden vol.
Minpuntje is dat ze geen vliegtuigen gewend is en nu
uitgerekend onder de rook van Schiphol is komen wonen. In
de tuin wordt elk vliegtuig luid blaffend nagejaagd en omdat
ze daadwerkelijk aan de horizon verdwijnen, denkt Pebbles
dat ze er nog succes mee heeft ook.... Een puntje om aan te
werken dus.....
Het enige echte punt van aandacht is haar waakse gedrag.
Bij vreemden is ze niet alleen in eerste instantie enorm
blaffend aanwezig maar ook als de visite al een tijdje binnen
is, kan ze opeens gaan grommen of bij onverwachte
bewegingen weer opnieuw aanslaan... We vinden het lastig
hier mee om te gaan. Inmiddels heeft ze een vriendin van ons een "snap" gegeven zonder echte aanleiding. Tips
welkom!!
Haar vorige baasje en ik hebben nog regelmatig contact. Haar gezin vindt het fijn om af en toe wat van Pebbles te
horen dus ik stuur, zo nu en dan, een verslagje of wat foto's of een filmpje.
We zijn heel blij met onze Pebbles en voor zover ik dat natuurlijk kan inschatten is Pebbles ook blij met haar nieuwe
thuis.”
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Duschka (Dolly)
Zoals u heeft kunnen lezen is Duschka verhuisd naar Duitsland.
Bij die mensen was 1 van de bouviers overleden dus er was een mooi plekje beschikbaar. Het was natuurlijk wel even
afwachten hoe het zou verlopen met de andere 2 boeven ( Porthos en Bella) omdat Duschka niet naar alle honden toe
even vriendelijk was geweest in het verleden. Maar we zijn nu een paar maanden verder en het gaat super.
Duschka heeft enorm veel ontzag voor Big Boy Porthos en ook met Bella gaat het goed. Er waren nog wel wat puntjes
waaraan gewerkt moest worden.
Zoals bijvoorbeeld uitvallen naar
auto’s. Nou dat gaat goed hoor, ze
loopt nu rustig mee in de grote
stad. Daarnaast blijft ze echter wel
een pesthekel aan kleine keffertjes
houden, ze herkent feilloos Jack
Russels.
Inmiddels kunnen ze haar ook
zonder problemen kammen en
borstelen. ( met veel geduld,
energie en spierkracht).
Na de kambeurt is ze nogal
chagrijnig en gaat de baasjes
bewust uit de weg, maar ze is het
ook snel weer vergeten. Ook is ze
van de week voor het eerst
getrimd en anders dan verwacht
ging het super, terwijl Porthos, de
gek, nu naar de trimster heeft
gehapt en dus een muilkorf om
moest. Porthos heeft dat nog nooit
gedaan.
Duschka is enorm gehecht aan de vrouw des huizes. Ze verdedigt haar met hand en tand, dus als er ‘s nachts eens een
keer alarm van de zaak komt dan neemt ze ook altijd Duschka mee. Duschka heeft wel een beetje last van grauwe
staar, ze kijkt een beetje door een melkachtige substantie en ziet soms ook gewoon dingen niet en dan struikelt ze er
pardoes over. Is verder niet zo erg echter het verklaard wel waarom ze soms wat onzeker reageert en waarom of ze
soms zo reageert op auto’s. Gelukkig heeft ze geen pijn aan de ogen, heeft de dierenarts gezegd. Het is een ontzettend
lieve aanhankelijke knuffelhond.

Ruva

Het verhaal achter de herplaatsing van Ruva kunt u hier lezen
http://bouviersupporters.nl/geplaatsten_2015/ruva.html
Samen met haar bazin heeft Ruva de basis cursus gehoorzaamheid
afgerond en met een geweldig resultaat!
Ze berichten ons:
“Niet verwacht, maar Ruva en ik zijn eerste geworden met de basiscursus
honden ouder dan 6 maanden! Ik heb het enorm met haar getroffen en
ben zielsgelukkig met haar. Ik heb een hele hechte band met haar
gekregen in een korte tijd.”
Nogmaals van harte gefeliciteerd!
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Puppen in een asiel
Begin juni verscheen er op een site van een asiel:
“ Naam: Babs en Boris NIEUW!! PUPS!
Ras :Bouviers
Leeftijd: 02 Maart 2015
Geslacht: Reu en Teefje.
Kleur: Gestroomd.
Door omstandigheden zijn Babs en Boris bij ons gekomen. Het
zijn Pups, een teefje en reu, geboren 02 Maart 2015. Ze zijn zwart
blond van kleur (gestroomd). Het zijn bouviers. De vacht heeft wel
extra verzorging nodig mbt kammen en trimmen in de toekomst.
Ze hebben inmiddels hun vaccinaties en chip gehad. Het zijn
vrolijke pups in de omgang. Ze hebben nu een leeftijd dat ze nog
veel moeten leren. Wij adviseren de nieuwe eigenaar altijd om met
een jonge hond op een hondentraining te gaan. Op deze manier
zullen ze snel wat leren. Het zijn ideale gezinshonden voor mensen
die veel ruimte rondom huis hebben. Vooral de komende tijd
plaatsen we ze alleen bij mensen die veel thuis zijn. Ze hebben
een sociaal karakter en zijn leergierig.”
Achteraf bleek het om 6 puppen te gaan.
Iemand die bij ons op de wachtlijst staat heeft contact met het
asiel opgenomen en vertelde ons:
“Het is onbekend of deze puppen raszuiver zijn. De pups zijn
afkomstig van in beslag name. Persoon had over de 60 honden,
volwassen en pups in een woonwijk. Honden zaten zelfs
ondergebracht in auto's en busjes.”
Hij heeft er vanaf gezien.
Twee andere mensen van onze wachtlijst hebben beide wel een
reutje gehaald.
De ene blijft Boris heten en de andere heet nu Beau.
Beau.
Het gaat vanaf dag 1 super. Niks janken in huis, nog geen
ongelukje in huis. Auto rijden prima. Hij is alleen wat aan de
magere kant maar dat komt goed. Met de 2 kleine hondjes gaat het ook goed.

Mazarine
Mazarine (en Ornella)stonden op een site van een asiel in België dat geen honden in Nederland plaatst. Nu
staan er op onze wachtlijst een aantal mensen die in België wonen. Eén van hen is 11 juli naar het asiel
geweest en heeft Mazarine meegenomen.

Mazarine, wat ziet ze er prachtig uit, zo'n lieve mooie meid, 10 maanden reeds bij ons na een
valse start ergens anders, onze liefste vriendin helemaal open gebloeid tot een prachtige
bouvier. In haar naam willen wij de stichting nogmaals bedanken dus bij deze een dikke
welgemeende knuffel van Mazarine.
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Itam

Itam is een reu geboren in september 2012. Het is een leuke overenthousiaste, lieve, speelse hond. Kent veel
commando's. Hij werd bij ons aangemeld vanwege ziekte van zijn baas. Door die omstandigheden kon Itam gewoon zijn
energie niet kwijt. In het december magazine heeft u een uitgebreid verslag kunnen lezen over de achtergrond van deze
herplaatsing. Dit verslag kunt ook vinden op onze website http://www.bouviersupporters.nl/itamproject.html.
Het gaat geweldig goed met Itam. We krijgen regelmatig mailtjes over Itam.
Juni 2015

Hallo Jantina,
Allereerst hartelijk bedankt voor de uitnodiging voor 21 juni
2015. Was wel leuk geweest om elkaar weer te zien, maar ik ga
met mijn baasjes op vakantie met de pipowagen en de
oldtimertrekker. Wat ik toch wel heel spannend vind. We hebben
een sessie foto’s voor je gemaakt dan kan je zien dat ik het goed
maak en het reuze naar mijn zin heb.
Ik hoop in de toekomst Bert en jou weer eens te zien. Iedere
dag heb ik een speel kwartiertje met Gaby die vind ik wel erg
leuk hoor.
De groetjes aan Bert en Marian,
Een poot van Itam.
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Khane
Khane is een sociale bouvier reu van geboren 15/06/2011.
Hij werd in juni 2015 naar een Belgisch asiel gebracht. Reden was teveel
honden (6 bouviers) nu de man na scheiding terug thuis bij z'n moeder
was komen wonen.
Hij had een heel onverzorgde vacht. Vacht was volledig vervilt (zie
bijgevoegde foto's) en moest door de knipdames volledig geschoren
worden.

18 juni is Khane verhuisd.
Eerste bericht van de nieuwe baasjes Khane ontvangen:
“Hij is heel braaf en sociaal, niets op aan te merken.”
Khane heeft nu een vriendinnetje Mirza. Ook de kennismaking met haar
is goed verlopen.
“Mirza heeft niets gedaan, maar Khane is dan ook de kalmte zelf. Ik heb
haar niet meegenomen het asiel in. Maar hen bij de auto, die iets verder op stond, kennis laten maken. Khane is
schitterend. Nogmaals dank voor de hulp. Je hebt ons erg gelukkig gemaakt.”
22 juni: Khane is vandaag gecastreerd en er is gelijk een vetbult tussen z'n
schouderbladen verwijderd ... Snee van wel 12 cm.
29 juni: Vanavond terug naar de dierenarts geweest. De snede waar de
verbult uitgehaald is, is weer open. Khane is heel groot en stoot zich telkens
aan de onderkant van de tuintafel. Gelukkig hoefde Khane niet weer
geopereerd te worden. Mevrouw heeft een genezende zalf meegekregen. Een
probleempje Khane mag 10 dagen niet in de zon.
2 juli: Het gaat goed. De snee zit alweer bijna dicht.
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Bolle (Warre)
Bolle, voorheen Warre, is, in samenwerking met ons, door de
Interessengemeinschaft (IG) uit België bij zijn toenmalige eigenaar
weggehaald. Deze man had de hond slechts 3 weken daarvoor
overgenomen van een vriend vanwege privé omstandigheden. Het
klikte echter niet met zijn eigen honden en Bolle moest heel snel weg
daar. Bolle was zeer verwaarloosd en had nogal wat vreemde karakter
trekken.
Sinds oktober 2014 woont hij in een opvangcentrum voor oude en
verwaarloosde dieren. Deze wordt geleidt door een vrouwelijk
dierenarts. Zij vangt oude, moeilijke honden op die niet meer te
herplaatsen zijn. Bolle mag hier zijn oude dag slijten.

19 juni 2015
Bolle is vandaag bij R. geweest voor z'n trim en wasbeurt. Het
gaat heel erg goed met hem. Vanaf het begin klikte het heel
goed samen met de andere reu. Overdag zijn ze altijd samen.
‘S nachts geeft Bolle de voorkeur aan de bank en ligt de
andere boef bij hem op de slaapkamer.
Lichamelijk ziet hij er heel goed uit en ach ff zo kort geschoren
maakt hem geen bal uit

Jayden
Jayden is opgegroeid bij een ouder echtpaar. Zijn baas is overleden. In december 2014 moest zijn vrouwtje de verdrietige beslissing
nemen om vanwege haar gezondheid afstand van Jayden te doen. Jayden is toen verhuisd. Helaas lukte het niet in dat gezin en is
Jayden in april 2015 weer verhuisd.

Jayden en zijn baasjes zijn met de caravan op vakantie in Friesland.
Daar zagen ze dat er bij Jayden allemaal nattigheid in de baard zat.
Dat bleek etter en pus te zijn en ze voelden een verdikking ter hoogte van
de strot.
Naar de dierenarts die gelijk vroeg of hij gebeten was of met stokken
gespeeld had. Dat bleek niet het geval.
Na onderzoek bleek dat het om een onwijze ontstoken hotspot ging.
Antibiotica kuur mee, maar die sloeg niet aan.
Jayden werd steeds zieker. Hij wilde niet meer eten, had er overduidelijk
last van. Dus weer naar de dierenarts en kreeg hij prednison. Nu gaat het
weer goed. De plek is al 80% geslonken.
Hij is al weer helemaal het mannetje. Voelt zich prima thuis op de camping
en in de caravan. Af en toe bromt hij nog wel maar hij kijkt dan wel met
zo'n blik van oh ja dat mag ik niet hè.
Hij vindt autorijden geweldig, zit als eerste in de auto en laat dat ook
overduidelijk horen. Daar moet nog aan gewerkt worden, want je moet
haast oordoppen inhebben.
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Babs (Punks)
Babs (Punks) is een jong teefje dat door haar leeftijd en gebrek aan
goede begeleiding wat onzeker is. Het was beter voor haar om te gaan
verhuizen. Op 10 april 2015 is zij verhuisd.

Hoi, ik ben Babs.
Ik ben wat kilo's aangekomen, heb meer haar en ben over het
algemeen veel rustiger qua doen en laten.
Verdien ik nu de schoonheidsprijs?
Het gaat steeds beter!
We hebben al veel vooruitgang geboekt.
De eerste weken had ik het idee dat ik thuis ook aan het werk
was. (Ik werk met ontspoorde pubers).
Binnen is ze nu altijd rustig. Ze heeft structuur en regelmaat,
eigen kleedje, alleen thuis zijn gaat ook goed nu.
Maar ze kan absoluut nog niet los buiten, want dan jaagt ze naar
de kat.
Daar komt 7 juli een gedragsdeskundige voor. Ze is nu al zes
keer 'uitgebroken '.
Ze springt met gemak over een hek van 1.50 en trekt door het
touw heen als ze buiten vast ligt.

Femke
Femke is opgegroeid bij haar fokker en heeft daar 14 maanden
hoofdzakelijk doorgebracht in een kennel.
Eind mei is Femke door haar fokker verkocht. Degene die haar
gekocht heeft was er vanuit gegaan dat, gezien de leeftijd van
Femke, dit goed zou gaan met hun bouvier van 5 jaar.
Vanaf dag 1 ging het echter niet tussen beide bouviers. Met de
dag werd dit meer. Er heeft menig vechtpartij plaatsgevonden. Na
drie weken werd er, om erger te voorkomen, besloten dat het voor
Femke het beste was om haar weer te herplaatsen.
Femke stond net bij ons op de website toen Femke door de oudere
bouvier in haar oog gebeten is. Hierdoor is een gedeelte van de
pupil naar buiten gezakt. De dierenarts heeft een stukje van de
pupil af moeten halen. Het overige deel van de pupil is weer op de
plaats geduwd. Hierdoor kan het zijn dat de pupil niet mooi rond
meer is.
Het oog is gespoeld met een fysiologische zoutoplossing. Daarna is
de boel gehecht en heeft ze een antibioticakuur gehad.
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De belangstellenden zijn op de hoogte gebracht, die vonden het geen probleem als Femke misschien niet meer goed zou
kunnen zien met dat oog.
27 juni is Femke verhuisd. De nieuwe baasjes berichten ons: “Gaat super! Net thuis en honden hebben al met elkaar
kennis gemaakt. Niets aan de hand! Gedragen zich buitengewoon. Femke is een hele lieve hond en die van ons ook....”
Bericht van 28 juni:” Vannacht is het goed gegaan. De andere 3
reageren niet. Net of ze het al helemaal geaccepteerd hebben.
Lopen allemaal los op het erf, en gaan allemaal hun eigen gang.
Femke is al met Boris meegeweest naar het hek voor aan de
straat, en kwam netjes op commando terug. Ze struint nu wat
rond, beetje op ontdekkingsreis.”
29 juni“Gaat super! Vannacht samen met Luna geslapen, geen
enkel probleem. Vandaag lekker luieren en kijken wat we allemaal
aan het doen zijn. Gaat alleen erf over en komt netjes terug,
gewoon uit haarzelf. Vanochtend zelfs met J. de jonge hengsten
buiten gelaten en in de paddock het hooi verdeeld. Ze liep samen
met J. dit rondje. Zelfs de reuen stonden vanochtend haar en Luna
kwispelend voor de staldeur op te wachten. Wie had dit verwacht?”
Later die dag is er contact geweest. Ze maakt zich zorgen. Van al die vechtpartijen zit Femke onder de wondjes. Het
was dus niet alleen het oog dat geraakt is. Ze heeft vanmorgen niet gegeten en slaapt heel veel. De antibioticakuur is
nu afgelopen. Zit mij niet lekker. Gevraagd te kijken of ze vanavond eet. Haar te tempen. De dierenarts te bellen en te
overleggen en/of langs te gaan. Femke bleek een temperatuur van 39.6 te hebben. Baasjes hebben de dierenarts
gebeld. Daar konden zij om 22.00 nog terecht.
“ Femke is terug van de dierenarts. Ze had een bult bij haar schouder van een beet. De dierenarts heeft die bult
opengesneden, daar kwam allemaal troep uit. Hij heeft een drain aangelegd. Ze heeft een nieuwe antibioticakuur en
pijnstillers.”
30 juni:“Gaat beter, heeft goed gegeten en gedronken! Ben er blij mee. Het is nu al een andere hond. Je kunt zien dat
ze er al van opgeknapt is. Vannacht heeft ze goed geslapen, ben om 02.00 uur nog gaan kijken. Ze sliep als een roos en
heeft mij niet eens opgemerkt. Vanochtend loopt ze wat energieker heen en weer en is attenter. Hopelijk knapt ze snel
hiervan op, want dan kan het echte leven beginnen! Nu eerst goed herstellen!
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Verslag KCM 21 juni 2015
Met een volgepakte auto togen wij op 21 juni al in alle vroegte naar Geldrop.
Bij KC De Kempen vond dit keer de 50ste kampioensclubmatch van de Nederlandse Bouvierclub
plaats.
Om 9.00 uur waren we ter plaatse en begonnen met de opbouw van onze stand. De NBC had ons
een prachtige plek toegewezen pal voor de kantine!
Natuurlijk hadden we onze spelletjes weer mee. Meest favoriet blijft toch wel de
ballenbak.
Het weer was ons nog best redelijk gegund. ‘s Morgens nog wat regen, waarbij wij
moesten schuilen onder parapluutjes, parasolletjes en een dikke boom. Maar ‘s middags
werd het iets droger en kwam ook warempel nog het zonnetje. Met af en toe buitje of een
rukwind en moest menigeen even voor aan de palen van een partytent gaan hangen.
We hebben veel leuke oude en nieuwe bekenden mogen begroeten. We hebben heel veel
mooie, fijne en lieve boeven gezien, de opkomst was
groot.
We waren blij met het bezoek van Ruva en haar baasje. (
het verhaal van Ruva)
Wij hebben haar mogen bewonderen en ze liet zich lekker
knuffelen. Ook redder Ruud vond het erg fijn om haar terug te zien. We waren allemaal
zeer onder de indruk van de band die baasje en hond al met elkaar hebben. Ruva
verloor haar geen moment uit het oog. Ze hebben niet voor niets de eerste prijs
gewonnen bij het examen op de hondenschool afgelopen week. Ruva is al mooi een
paar kilootjes aangekomen en haar vacht zag er weer prachtig uit na alle verwaarlozing.
Complimenten voor dit dreamteam.
Vroeg in de avond togen wij weer huiswaarts met een zeer voldaan en tevreden gevoel.
NBC, nogmaals bedankt voor deze prachtige dag!
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Klassieke homeopathie en zomerperikelen
De temperaturen lopen deze week flink op. Een goede reden om een
artikel te schrijven over zomerse perikelen bij onze viervoeters.
Het is heerlijk om samen met je hond te genieten van het zomerweer,
maar wat te doen als er klachten optreden als gevolg van het warme
weer. Door diverse media wordt veelvuldig gewaarschuwd wat vooral
niet te doen met de hond tijdens deze zomerse temperaturen.
Waterpret
Het is fijn als je hond wil en kan zwemmen, want voor iedereen geldt
dat het genieten is van waterpret. Let wel op dat niet iedere hond kán
zwemmen. Zij moeten, net als mensen, leren zwemmen. Oefenen moet
gebeuren onder veilige omstandigheden en op een positieve manier.

Ook voor honden die goed kunnen zwemmen geldt uiteraard alleen onder die
veilige omstandigheden.
Lijdt je hond aan bepaalde aandoening, zoals epilepsie, dan is het onverstandig
deze dieren te laten zwemmen. Als je ze wel laat zwemmen dan alleen in
ondiep water en altijd onder toeziend oog.
Welke klachten kunnen er optreden in de zomer?
De zomer kan, naast overlast van parasieten, gepaard gaan met diverse
typische zomerklachten.
Niet alleen kunnen klachten optreden als gevolg van de warmte, sommige
dieren ondervinden juist problemen bij de weersomslag of na afkoeling op een
warme dag.
Kwaliteit van het water
De kwaliteit van het zwemwater kan voor klachten zorgen. Ondanks dat de temperatuur van het zwemwater niet te koud
moet zijn, kan opgewarmd water juist voor problemen zorgen.
Uiteraard is het ten zeerste af te raden de hond te laten zwemmen in besmet zwemwater. Laat uw hond nooit zwemmen in
water waarin u een dode watervogel of vis ziet drijven. Dit kan een teken van botulisme zijn. Botulisme is een gevaarlijke
ziekte, wat veroorzaakt wordt door de toxine van de botulisme bacterie. In het beginstadium van besmetting wordt braken
en diarree gezien waarna uiteindelijk verlammingen op kunnen treden met mogelijk een dodelijke afloop.
Blauwalg kan huidklachten en diarree veroorzaken. Bij ernstige besmettingen kunnen zenuwverschijnselen optreden, zoals
trillen en stuiptrekkingen met mogelijk de dood tot gevolg. Honden zijn gevoeliger voor besmetting met blauwalg dan
mensen.
Blessures
Doordat honden andere spieren belasten tijdens zwemmen dan normaal, kan na lang zwemmen spierblessure optreden.
Moet de hond op een hoge kant klauteren dan kan een schouderblessure ontstaan. Beter is het om een plek te vinden waar
de hond het water uit kan lopen. Is dit niet mogelijk dan kan de hond geholpen worden zonder aan de voorpoten te trekken,
maar door steun te geven onder borst en achterwerk.
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Cold watertail
Watertail is een spierblessure van de staart. Dit kan optreden na inspanning
in koud water. De staart hangt slap naar beneden en is enorm pijnlijk.
Vanwege de pijn zal de hond niet kwispelen. Honden hebben vaak moeite
om te gaan zitten en weer op te staan. Ze kunnen er behoorlijk beroerd van
zijn.
Watervergiftiging
Er zijn honden die tijdens het zwemmen veel water binnen krijgen of
drinken tijdens zwemmen. Honden die veel zout- of chloorwater binnen
krijgen lopen risico op braken en diarree. Op warme dagen en bij jonge
dieren kunnen hierdoor relatief snel uitdrogingsverschijnselen optreden.
Dieren die heel veel water binnen krijgen lopen kans op watervergiftiging.
Het vele opgenomen water wordt uitgeplast en met de urine verlaten
belangrijke mineralen het lichaam. Dit kan leiden tot nierschade.
Hitte bevangen
Honden kunnen warmte alleen kwijt via de voetzolen en door te hijgen.
Hun vermogen om warmte kwijt te raken is beperkt. Er zijn honden die
echte zonaanbidders zijn. En sommige honden moeten dan ook tegen
zichzelf beschermd worden.
Lichamelijke inspanning tijdens warm weer kan leiden tot oververhitting.
Tijdens warme dagen is het dan ook ten zeerste af te raden te fietsen met
de hond, de hond achter ballen en dergelijke aan te laten rennen of tijdens
het middaguur de hond mee te nemen naar het strand.
Het is zaak om een oververhitting de hond zo snel mogelijk te koelen door
natte doeken over de hond te leggen en deze steeds opnieuw te
doordrenken met water. Gooi nooit een emmer koud water over de hond.
Hierdoor kan de hond in shock raken!
Zomerdiarree
Overgang naar warm weer zorgt bij sommige dieren voor diarree. Is dit een
jaarlijks terugkerend symptoom, dan is dit niet steeds een acute klacht
maar is er bij dit dier sprake van een chronisch terugkerende klacht.

Wat kan homeopathie doen bij zomerperikelen
De meeste klachten die optreden tijdens het warme weer zijn acute klachten. Acute klachten zijn klachten die optreden als
gevolg van een gebeurtenis of incident en waarbij de symptomen min of meer hetzelfde tot uiting komen. Met deze
symptomen geeft het lichaam aan dat er iets niet in orde is. Omdat acute klachten veelal op dezelfde manier tot uiting
komen, de aanleiding hetzelfde is en de aanleg van het dier een minder grote rol speelt, kan er in deze gevallen een middel
voorgeschreven puur op de klacht. Dieren met dezelfde klacht kunnen dan ook eenzelfde middel voorgeschreven krijgen.
Uiteraard is het raadzaam, zeker in dringende gevallen, om zo snel mogelijk een dierenarts te bezoeken. Op weg naar de
dierenarts kan er ondersteuning geboden worden met een homeopathisch middel. U moet dan wel een homeopathische
EHBO-set in huis hebben. Is dit niet het geval, dan kan er na de behandeling bij de dierenarts ondersteuning geboden
worden om het herstel te bespoedigen en de kans op restklachten te minimaliseren.
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Heeft uw hond restklachten overgehouden na een acute
aandoening, en dit hoeft niet alleen als gevolg van het
warme weer te zijn, dan kan homeopathie helpen deze
restklachten te verhelpen. Belangrijk is het in deze gevallen
om te weten wanneer en naar aanleiding waarvan een klacht
ontstaan is.
Chronische klachten zijn klachten die een dier ontwikkelt,
omdat hij daar aanleg voor heeft. De chronische klacht kan
optreden nadat er iets gebeurd is, wat in eerste instantie
voor acute symptomen heeft gezorgd. Soms zie je dat de
acute symptomen jaarlijks terugkomen, zoals zomerdiarree of
een watertail. De uiting is op dat moment dan acuut, maar er
ligt een chronische klacht onder. Het moment waarop de
klacht optreedt zegt iets over het dier en over het middel wat
op dat moment nodig is.
De gevoeligheid van het dier speelt bij de chronische klacht
een rol in het geheel en er zal voorgeschreven moeten
worden op de individuele symptomen en het individu.
Hierdoor kunnen dieren met eenzelfde klacht een ander
middel krijgen.
Ik wens iedereen en alle honden een heerlijke zomer toe en
laat vooral de pret niet drukken om wat er kán gebeuren.
Geniet met uw hond van het mooie weer. Doe alleen een
beetje voorzichtig, voorkomen is beter dan genezen!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u mij bellen of mailen, zie www.mirjamkooy.nl Mirjam Kooy ©
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Hond en warmte
Mooi zomerweer is heerlijk voor mens en dier.
Hoewel… voor uw hond kan de warmte gevaar met zich meebrengen en soms zelfs de dood tot gevolg hebben!
Veel eigenaren zijn geneigd hun hond als een mens te beschouwen. En denken, als ik geen last van warmte heb, zal
mijn hond hier ook geen last van hebben. Dit is verkeerd, want het lichaam van een hond functioneert totaal anders dan
dat van een mens.
Een hond kan niet zweten zoals de mens. Hij heeft vrijwel geen zweetklieren. De enige mogelijkheden waardoor zij hun
warmte kwijt kunnen raken is via hun tong (hijgen), voetzolen en oren. Te veel zon (voor mens en dier slecht) kan een
zonnesteek veroorzaken, te grote hitte kan tot een coma of zelfs tot de dood leiden. Oververhitting ligt op de loer en het
kan sneller gaan dan u denkt..
Het bekendste voorbeeld is de hond die in de auto wordt
achtergelaten. De temperatuur in een gesloten auto kan in minder
dan 30 minuten tot boven de 43 graden stijgen terwijl het buiten
slechts 24 graden is!!! Een raam op een kier zetten is niet
voldoende.
Honden kunnen onder deze omstandigheden binnen 1 uur sterven.
Ook als u stilstaat in de file en u heeft geen airconditioning kan uw
hond oververhit raken!
Vermijd ritjes met de auto op warme dagen of schaf eventueel een
koelmat aan. Deze is verkrijgbaar bij uw dierenspeciaalzaak.
Een lange wandeling, intensief spelen of werken met uw hond
(terwijl er geen afkoeling in het water mogelijk is) kan op een
warme of benauwde dag aanleiding voor oververhitting zijn. Rem uw
hond op tijd af. Veel honden willen altijd en overal spelen en rennen,
zeker als u of andere honden ze daarbij aanmoedigen. Wees wijzer dan uw hond en rem hem op tijd in zijn activiteit.
Dat een hond door wil gaan betekent niet dat het ook goed voor hem is!
Laat een hond al bij 20 graden niet meer een stuk aan de fiets lopen. Het lijkt zo leuk,
baas op de fiets, lekker genieten van het mooie weer en natuurlijk mag de hond ook
mee. Waar de baas verkoeling krijgt door het frisse briesje is het voor de hond niet zo
leuk. Het wegdek is heet, waardoor hij zijn warmte nog moeilijker kwijt kan. Door heet
asfalt kunnen er blaren op de voetzolen ontstaan. Hij kan niet in zijn eigen tempo lopen
en kan niet kiezen voor verkoeling. Hierdoor zal hij snel over zijn grenzen heen gaan. De
voetzolen van een hond zijn dan wel dikker dan die van de mens, maar heet asfalt is
geen pretje. Probeert u dat zelf maar eens met blote voeten…
En wat te denken van de bench, waar in de loop van de dag de zon in schijnt. Een
schuurtje of bijkeuken met een plat dak, de serre met de grote ramen, de tent, de
caravan alles verandert in no time in een oven.
Wanneer oververhit?
De normale lichaamstemperatuur voor honden ligt tussen de 38 en 39 graden Celsius. Bij een oververhitte hond loopt
de lichaamstemperatuur snel op. De warmte is goed te voelen aan de binnenkant van de oren en de lippen. Stijgt de
lichaamstemperatuur boven de 42 graden dan beschadigen de eiwitten in het lichaam. Het bloed wordt dik en stroperig
en kan daardoor niet goed meer worden rondgepompt door het hart. De cellen krijgen onvoldoende zuurstof en allerlei
belangrijke processen in het lichaam stoppen. Deze zijn vaak onomkeerbaar (denk hierbij aan een gekookt ei, dit wordt
na afkoeling ook niet meer vloeibaar!!). Door lever, nier en hartfalen kan de hond in coma raken en overlijden.
De verschijnselen die u kunt zien bij een oververhitte hond zijn:

extreem hijgen

blauw / paarse tong en wangen

braken

diarree

sloomheid
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•
gaan liggen tijdens de wandeling
•
slingerend lopen
De symptomen worden ernstiger naarmate de temperatuur hoger is. Met een thermometer kan de diagnose makkelijk
gesteld worden.
Oververhit en nu?
Een oververhitte hond is een spoedgeval. Haal de hond direct uit de zon of
warmte. Breng hem naar een koele, schaduwrijke plek. Neem zijn
temperatuur op en raadpleeg onmiddellijk een dierenarts.
Is de temperatuur boven de 41 graden dan is zeer snel afkoelen vereist,
indien mogelijk zelfs met ijs of ijskoud water.
Bij een temperatuur tussen de 40.5 en 41.0 moet er voorzichtiger gekoeld
worden.
Een te snelle koeling, bijvoorbeeld met ijskoud water, kan tot gevolg
hebben dat de hersenen het lichaam weer aanzetten tot warmteproductie.
Giet water over vooral buik, liezen, oksels en oren en gebruik liefst
stromend water. Wrijf goed door de vacht zodat het water op de huid komt
en het niet alleen langs de haren afstroomt. Als de hond wil drinken geef hem dan steeds kleine beetjes koel water.
Controleer de temperatuur elke 10 minuten. Als deze begint te zakken doe dan rustig aan met het koelen. Er moet
voorkomen worden dat de temperatuur te laag wordt. Als de temperatuur gedaald is tot ca. 40 graden kan het koelen
gestopt worden. Wel moet nog elk half uur de temperatuur gemeten worden.
Daarna moet de hond verder worden behandeld onder diergeneeskundig toezicht. De dierenarts kan door het toedienen
van infusen en medicatie de temperatuur verder laten dalen en verdere schade aan organen proberen in te beperken.
Enkele tips die oververhitting van honden kunnen voorkomen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zwemmen later op de dag voorkomt broeiende vachten, in broeierige vachten kunnen hotspots en maden voor
grote problemen zorgen
Zorg dat het dier altijd in de schaduw kan en de mogelijkheid heeft om van plek te veranderen.
Honden in de auto of andere kleine ruimtes is riskant met warm weer! Ook met ramen open is het vaak
onverantwoord heet in de auto, zelfs in de schaduw loopt u het risico dat uw hond overlijdt!
Echter ook kamers in huis kunnen veel te heet worden. Controleer de temperatuur van de ruimte waar de hond
verblijft. Er kunnen enorme verschillen zijn in de loop
van de dag.
's Nachts ramen open, 's ochtends ramen dicht en
gordijnen dicht scheelt veel warmte in huis. Bij donkere
gordijnen helpt het om een wit laken voor het raam te
hangen
Een natte bandana, T-shirt helpt de hond koel te blijven
Een kinderzwembadje kan veel vertier geven
Laat de hond 's ochtends vroeg spelen en houdt de hond
op de dag rustig. 's Avonds kan er dan weer gespeeld of
langer gewandeld worden
Fietsen, spelen, apporteren etc. zijn uit den boze als het
warm is. Sommige honden spelen zich letterlijk dood!
Lauw water is beter dan koud drinkwater
Donkere honden, pups en oudere honden kunnen het
slechtst tegen de warmte.
Blote lichaamsdelen, bijv. neuzen, kunnen verbranden.
Asfalt weerkaatst veel warmte. Laat de hond niet naast de fiets lopen.
Let erop dat muilkorven enz. voldoende ruimte bieden om te hijgen.
Er zijn speciale koelteproducten te koop, koeltematten en zelfs koeltehalsbanden.
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Niet te kort trimmen
Veel mensen laten hun hond in een zomercoupe trimmen en denken
wanneer de vacht lekker kort is, dan zal hij het vast lekker koel hebben.
Dit is echter niet het geval. Honden hebben, zoals eerder geschreven, geen
zweetklieren. Dus het scheren van een hond heeft helemaal geen nut.
Daarnaast zorgt een vacht juist voor bescherming tegen de warmte. Het
haar werkt isolerend, de zon brand niet direct op de huid van de hond maar
komt tegen de vacht aan. Als een hond geschoren is deze ook niet meer
beschermd tegen UV-straling.
Regelmatig borstelen haalt losse haren weg en vermindert de ondervacht
waardoor er lucht tussen de haren kan komen, wat gunstig is voor de
temperatuur van de huid.
Deze hond is vanwege ernstige verwaarlozing zo kort geschoren

Zwemmen
Veel honden koelen graag af in het water. Of het nu om lekker schoon water of
water dat er vies uitziet dat maakt hen niet uit: veel honden zwemmen graag.
Honden kunnen echter ook veel risico’s lopen door een duik in oppervlaktewater
dat niet schoon is. Meestal niet schadelijk voor de gezondheid. Vaak is een
verplicht bad het gevolg van deze actie…….
Dwing een hond overigens nooit te gaan zwemmen als hij niet wil en gooi hem
nooit in het water. Niet elke hond kan zwemmen! Bovendien is een dergelijke
ervaring niet leuk voor de hond. Een beetje pootjebaden is voor sommige honden
genoeg.
Helaas bestaan er nog veel misverstanden over honden en water. Daardoor
verdrinken er ieder jaar honden of raken zij onnodig in de problemen. Een hond
kan geen gevaarlijke situaties inschatten. Voor zijn veiligheid is de hond
afhankelijk van zijn baas!. Als u met de hond gaat zwemmen is het belangrijk dat
u gaat kijken wat er met de hond voor mogelijkheden zijn.
Wie weet kunt u zelf ook nog mee het water in, dit wordt extra genieten als u samen aan de slag kunt in het water. U
kunt de hond commando's geven in het water, samen trainen is een leuke tijdsbesteding. Wij hopen dat navolgende
adviezen u helpen bij de veiligheid van uw hond.
Een aantal punten waar u op moet letten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan de hond weglopen?
Hoever kan de hond het water in?
Mag de hond hier zwemmen?
Is er geen drukke weg in de buurt?
Bij troebel water is het niet zichtbaar of er een obstakels (glas, fietsen, stenen, paaltjes, recht opstaande
stokken etc) op de bodem liggen. Laat de hond daarom als het even kan niet onbesuisd van de kant het water
inspringen.
Laat de hond niet zwemmen op plaatsen met schepen en niet bij een gemaal, sluis, stuwdam of
afvalwaterzuiveringsinstallatie.
Uw hond moet altijd makkelijk het water in en uit kunnen. Steile oevers zijn uit den boze.
Verwijder altijd de halsband van uw hond als hij te water gaat. (zo kan de hond niet blijven haken)
Voorkom dat uw hond achter waterwild aanzwemt. (uitputtingsrisico).
Pas op voor vislijnen.
Koud water in diepe plassen of zandgaten kunnen zorgen voor verkrampte spieren.
Laat uw hond geen zeewater drinken. Dat kan enorme diarree geven en kan door zoutvergiftiging
nierproblemen en zeer ernstige neurologische problemen krijgen. Zorg zelf dat u vers drinkwater meeneemt.
Houdt het zwemwater in de gaten door op teletekst of internet te kijken of er een negatief zwemadvies is. Heeft
het water een vreemde kleur, geur of drijven er dode dieren houd uw hond dan uit het water. Als er borden
staan bij een zwemvijver met een waarschuwing voor een besmetting laat uw hond er dan ook niet in. De
borden staan er niet voor niets.
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Maak eens ijs voor de hond:
•
•
•
•
•
•

runderbouillon maken, invriezen en dat als ijs geven.
bevroren karnemelk of bakjes vruchtenyoghurt vinden ze vaak ook heel lekker.
ijs-vormpjes met water vullen en doe er een Frolic brokje in.
vul de Kong eens met vruchtenyoghurt, karnemelk met wat honing. Onder in het kleinste gaatje een stukje
brood of een kauwstaafje stoppen, en dan rechtop in de vriezer zetten. Wel eerst de bevroren kong onder de
kraan houden voordat u hem aan de hond geeft.
plastic bakjes (soep kommetjes eigenlijk, van dat weg werp servies) gevuld met een laagje vla/yoghurt, dan
wat brokjes, weer wat vla/yoghurt, plakje ham etc. invriezen. Voordat u het geeft wat heet water eroverheen
dan storten de ijsjes zo uit hun vormpje.
Voor de hartige liefhebber ijs gemaakt van sardientjes, zalm en tonijn met doperwtjes en yoghurt. Alles in de
blender en daarna een paar uurtjes in de vriezer,

Een mooie dag met een bijna fatale afloop.
Op een zonnige, niet al te hete, zomerse dag in augustus 2013 gingen Jantina, haar man
en hun 2 boeven Reza en Zandor een dag naar het strand in Noordwijk.
Zij hadden daar met vrienden en hun Bouvier afgesproken.
Honden hebben lekker gehold en gezwommen. Vooral Zandor kon geen genoeg krijgen
van het apporteren van balletjes uit de zee waarbij de golven over hem heen gingen en hij
dus flink wat zoutwater binnen kreeg.
Zandor is altijd al wel een beetje misselijk en aan de dunne door dat zeewater. Natuurlijk
heeft Jantina altijd vers zoet water mee, maar hij weigert dat te drinken op het strand.

In de middag werd Zandor ineens niet goed. Zijn ogen werden heel raar,
hij draaide ze helemaal weg dat werd later steeds erger en hij liep ook
raar.
Snel zijn ze in de auto gestapt en hebben onderweg vast hun dierenarts
(Anoek) gebeld. Toen ze bij haar waren ging het al wel ietsje beter met
hem.
Zandor heeft waarschijnlijk een zoutvergiftiging opgelopen.
Anoek heeft Zandor meteen spuiten gegeven en zalf voor zijn ogen.
Enkele dagen later was Zandor weer helemaal opgeknapt.
Gelukkig is het met Zandor goed afgelopen, maar een hond kan van zoutvergiftiging nierproblemen en zeer ernstige
neurologische problemen krijgen. Zoutvergiftiging kan zelfs de dood tot gevolg hebben. Denk maar eens aan de films
over schipbreukelingen die uitdrogen en daarna sterven nadat ze zoutwater gedronken hebben.
Zout werkt irriterend op het slijmvlies van het maagdarmkanaal. Als het zout in de maag blijft zitten wordt het
opgenomen door het bloed. Hierdoor wordt het natriumgehalte in het bloed te hoog. Het bloed gaat water onttrekken uit
de cellen van de organen, dit kan leiden tot uitdroging van de cellen. Als dat met de hersencellen gebeurd ontstaan de
neurologische problemen.
Anoek vertelde ook dat mensen nog steeds hun hond zout geven om te braken als ze iets verkeerds hebben gegeten
NOOIT DOEN!! Dit is erg gevaarlijk! Vooral als de hond niet gaat braken.
De opname van zout kan al schadelijke gevolgen hebben vanaf 1,9 gram per kilogram lichaamsgewicht. Een opname
van 3,7 gram per kilogram lichaamsgewicht is een dodelijke dosis. (Een eetlepel zout is ongeveer 16,5 gram).
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ook een meer actieve invulling
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en asielbouviers?
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ondersteunen?
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Wij zijn op zoek naar mensen met honden- en mensenkennis die ons willen
helpen.
Wij hebben nog vrijwilligers nodig die voor ons een voorcontrole willen doen
bij belangstellenden of kennis met een te herplaatsen hond willen gaan
maken.
Lijkt het u leuk dit te doen of wilt u meer weten stuur dan een mail naar
info@bouviersupporters.nl
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