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Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Stichting Bouviersupporters.

Van de bestuurstafel.
Afgelopen twee maanden hebben 16 Bouviers een nieuw plekje gevonden.
Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun nieuwe huisgenoot.
Het nieuwe jaar is pittig begonnen.
We hebben alweer veel mensen mogen begeleiden bij het afscheid en bij de adoptie.
Beide kanten van de herplaatsingen zijn ontroerend en maken best veel los. Ook bij
ons.
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We zijn nog steeds druk met de bemiddeling, maar nu ook steeds meer met het
bieden van advies ter voorkoming van herplaatsing. Of gewoon, niet omdat mensen
hun bouvier willen herplaatsen, maar advies willen bij bepaalde gedragsproblemen.
Daarover kunt u lezen in de nieuwe rubriek “Achter de schermen bij Stichting
Bouviersupporters”
In het magazine van december 2015 heeft u kunnen lezen dat er voor zes honden
met zeer grote spoed een nieuw thuis gezocht werd. Dat toen vijf honden al een
nieuw thuis gevonden hadden, maar dat er nog 1 in een gastgezin verbleef. Hoe die
herplaatsing verder gegaan is kunt u lezen op pagina…
De pups van Rona ( nu Coca) zijn inmiddels 2 jaar geweest. Het is zo leuk om te
volgen hoe deze hondjes uitgegroeid zijn tot jonge dames en heren, dus ook
daarvan een uitgebreid verslag met foto’s van toen en nu.
Naast de rubriek “ Hoe is het met “ gaan wij weer verder met de rubriek
“ Op de koffie bij”. Daarin doen wij verslag van een bezoek aan een
herplaatsbouvier en de nieuwe baasjes. In dit magazine een verslag van het
gezellige bezoek aan Rissa en haar nieuwe baasjes.
In de afgelopen twee maanden ontvingen wij bericht dat drie bouviers, welke door
tussenkomst van de Stichting Bouviersupporters een nieuw thuis hebben gevonden,
overleden zijn. De baasjes van Duschka, Angus en Joey willen wij hierbij ons
medeleven tonen. In dit Magazine leest u meer over hen en wat zij voor hun baasjes
hebben betekend.
Vanwege het overlijden van Angus in dit nummer geen artikel over homeopathie,
maar wel een artikel over de ervaring van Jantina en haar hond Reza met
homeopathie.
Wij constateren dat er enige verwarring bestaat over het verschil tussen de
zogenaamde showlijn en de werklijn van Bouvier des Flandres. Voor een leek (en
ook voor de gemiddelde Bouvierliefhebber) is er nauwelijks verschil te zien als ze
pup zijn. Het zijn dezelfde "bolletjes wol", ze zijn schattig, lief. Je hart is gestolen
bij het zien van zo iets vertederends en het is een Bouvier..... toch? Pas op het
moment dat het hondje opgroeit beginnen er verschillen op te treden. Meer over het
verschil tussen de showlijn en werklijn kunt u lezen op pagina 39 .

Boy

Noteert u vast op de kalender: Op 24 april 2016 is de voorjaarwandeling van
Stichting Bouviersupporters. Dit keer zullen wij gaan wandelen in de omgeving van
Vorden.
Meer informatie ontvangt u later in uw mailbox. Vindt u het leuk om mee te
wandelen, geef u dan vast op door te mailen naar info@bouviersupporters.nl
Graag onder vermelding van uw naam, het aantal deelnemers, naam van de
hond(en) en uw telefoonnummer !
Stichting Bouviersupporters 26 februari 2016
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Wie vond een nieuw thuis in december, januari en februari 2016

Bruno

Tosca

Kessy

Jill

Nora

Amaretti

Giddo

Trees

Wittke en Enzo

Saar

Youp

Luca

Atos

Shadow

Condor

Bo
Wij willen iedereen bedanken
voor de leuke kerstkaarten en groeten die we hebben mogen ontvangen !!
Wij zouden het erg leuk vinden om u een keer te mogen begroeten op 1 van onze evenementen !!
Op 24 april 2016 gaan wij wandelen in de omgeving van Vorden.
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Activiteiten in 2016
Stichting Bouviersupporters zelf organiseert regelmatig evenementen, zoals wandelingen
en trimclinics. Daarnaast nemen wij ook deel aan de evenementen van de Nederlandse
Bouvier Club.
In 2016 staan in ieder geval op het programma:




24 april 2016: Voorjaarswandeling in de omgeving van Vorden
12 juni 2016 KCM van de Nederlandse Bouvier Club
.. december 2016: Midwinterwandeling 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 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 januari 2016 t/m 25 februari 2016 heeft Stichting Bouviersupporters:
Ontvangen van Vrienden en aan Donaties
Ontvangen rente
Ontvangen betaling Jill
Terug ontvangen Bankkosten

€
822,50
27,93
175,00
16,77
------------------

Totaal

€

1.042,20

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Dierenartskosten 1 hond
Donatie IG voor Lord Jupp en Boef Bella
Kosten voor en na controle
Kosten beoordelen en ophalen/wegbrengen Jupp
Kantoor- en porto kosten
Representatiekosten
Websitekosten
Totaal
Resultaat

72,50
- 350,00
7,60
- 167,50
23,85
9,95
6,99
------------/ - 638,39
----------€
403,81
=======

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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Achter de schermen bij Stichting Bouviersupporters
Naast de bemiddeling merken wij dat ons ook vaak raad gevraagd wordt met betrekking tot de meest uiteenlopende
dingen waar mensen met hun Bouvier tegenaan lopen. Bijvoorbeeld het trekken aan de riem of het niet komen van de
hond als je hem roept. Wanneer wij in de mogelijkheid zijn proberen wij de mensen te helpen of te begeleiden.
Zo ook met Skye. Een Bouvierteefje van 18 maanden die haar baasje volop aan het uitproberen is.
Na een afspraak gemaakt te hebben ben ik met mijn eigen jonge Bouvier naar het baasje toegegaan om samen een
wandeling te gaan maken en te zien waar het probleem zit.
Al snel werd dit duidelijk. Skye vond het niet echt leuk om te komen omdat zij dan gelijk aan de riem moest. Zij deed
net of ze doof was en vond alles belangrijker dan de baas. Ook probeerde zij de weg te bepalen die zij wilde lopen en
liep dus voorop. Na een aantal tips en tricks ging het eigenlijk al gelijk een stuk beter. Wij hopen dan ook dat dit zich
voorzet en de baasjes nog meer van hun boef kunnen genieten.
Dit berichtje ontvingen wij van het baasje:
“Een zaterdagmiddag samen wandelen met Marian heeft mij als
beginnende bouvier eigenaar een hoop geleerd .
7 jaar geleden maakte ik voor het eerste kennis met een
Bouvier . Mijn partner had Blitz al 6 jaar toen wij elkaar leerde
kennen en Blitz kende alle commando's .
Toen Blitz in de zomer van 2014 overleed stond het als een
paal boven water dat wij sowieso een bouvier terug wilden.
Skye kwam bij ons als pup en werd vlak daarna ziek. Hierdoor
mochten we haar niet te veel belasten en konden we later met
trainen beginnen. Onze Skye is nu ruim 18 maanden en een
echte puber. Ze luistert aan de korte lijn redelijk goed en kent
de basis commando's. Zodra ze los mag reageert ze minder
goed en komt pas terug zodra ze daar zin in heeft.
Marian geeft mij tijdens het wandelen behoorlijk wat tips en
trucs. Skye rent er flink op los tijdens het loslopen en reageert
in eerste instantie niet op het terug roepen. Marian geeft aan
dat ik haar niet direct moet aanlijnen als ze terugkomt .
Belonen en weer vrij geven . Op het moment dat ze wel
reageert en ze door krijgt dat ze niet direct aan de lijn gaat
begint ze steeds makkelijker terug te komen .
Wauw wat heeft ze in een korte tijd veel geleerd van een boef
Fayette
die tot nu toe niet reageerde op terug roepen komt ze sneller
terug als ze losloopt. Daarnaast is ze meer gefocust op degene
die met haar wandelt. We oefenen nu zoveel mogelijk en elke keer gaat het nog beter .

Skye

Marian dank je wel voor het delen van jouw ervaringen en tips.”
En met Samira: We kregen een hartverscheurend verhaal te horen over een jonge Boef die door botkanker een
achterpoot moet missen en daardoor onzeker is geworden. Wat kunnen wij dan doen?
Het enige wat in je vermogen ligt is om voor haar een buddy te zoeken zodat ze zich daar een beetje aan kan optrekken
en haar onzekerheid weet te overwinnen.
Na onderling overleg hebben we dan ook een oproep op facebook geplaatst waarna er verschillende mensen waren die
zich samen met hun hond bij ons meldden.
Uiteindelijk is er een afspraak gemaakt en hebben Samira (de jonge Boef) en een buddy met baas samen gewandeld.
Dit was tot volle tevredenheid van alle partijen.
Verslag van de buddy:
“13 februari was het dan zover, Vinou en ik togen naar E. om buddy te zijn voor dappere Samira die sinds een maand 1
pootje moet missen. De eerste ontmoeting verliep prima en we hebben een rustige wandeling door het park gemaakt.
De beide dames gedroegen zich alsof ze elkaar al vaker hadden gezien, alles verliep vlekkeloos.
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Wel bleef Samira nog redelijk
vaak staan en om zich heen
kijken. Met wat aanmoediging liep
ze wel prima door hoor. En ze
volgde Vinou ook wel zelf. Volgens
het baasje ging de wandeling
beter dan normaliter.
Het is een ontzettend lief vrij
meisje en ik vind haar een
wereldboefje als je ziet hoe ze nu
al met haar handicap om gaat.
Ik hoop dan ook dat Samira zich
vandaag heeft kunnen optrekken
aan haar buddy Vinou en dat deze
wandeling haar heeft geholpen om
weer een beetje haar oude ik
terug te vinden.”
Voorlopig moet Samira nog
andere onderzoeken afwachten en
zit ze nog in een traject van
Vinou
Samira
behandelingen.
Wij hopen dat Samira straks weer de gewone jonge, gezonde boef wordt en mocht het nodig zijn dan staan er mensen
voor haar klaar om haar te helpen met haar onzekerheid.
Wij wensen Samira en haar baas dan ook alle succes en geluk in de toekomst en bedanken Vinou en haar baasje dat zij
dit voor Samira hebben willen doen.
Verder zijn wij erg druk geweest met het regelen van de opvang voor Lord Jupp en Balou. Het verhaal van Lord Jupp
kunt u op pagina 7 lezen.
De eigenaar van 1,5 jarige Balou was met hem naar de dierenarts gegaan om hem in te laten slapen. Wat was er aan
de hand? Op die bewuste dag was het dochtertje van de eigenaar aan het spelen met Balou en hun Berner Sennen reu.
Wat er precies gebeurd is weten we niet, maar de hond heeft het meisje gebeten. Gelukkig slechts een lichte
verwonding. Het lijkt erop dat het alleen een waarschuwing was.
De dierenarts wilde hier niet aan meewerken. Gelukkig hadden ze van de Stichting
Bouviersupporters gehoord en namen gelijk contact met ons op. Het verzoek was of wij met
spoed iets konden regelen.
Gelukkig hebben we door heel Nederland verspreid vrijwilligers zitten en ook mensen die opvang
bieden. En, ook niet onbelangrijk, we hebben ook vrijwilligers met verstand van de werklijn
bouvier. Want dat is Balou. Dezelfde avond is Balou verhuisd naar zijn tijdelijke opvangadres.
Meer over Balou kunt op onze website lezen: http://www.bouviersupporters.nl/balou2.html.
Balou was voor deze mensen niet hun eerste Bouvier, maar wel de eerste zonder stamboom uit
een werklijn. Zij hadden Balou, een aangeboren kortstaart, op zijn uiterlijk via een advertentie
op Marktplaats gekocht.
Op Marktplaats zien wij dat er regelmatig dit soort pups aangeboden worden. Wij weten dat
daarvan er één of meerdere honden binnen afzienbare tijd bij ons ter herplaatsing aangeboden
worden, omdat ze niet meer hanteerbaar zijn. Deze honden zijn zeer moeilijk en soms ook niet
meer te herplaatsen.
Er wordt bij de aangeboden pups op Marktplaats soms gewapperd met een stamboom van de
ouderhonden. Meestal uit een werklijn. Voor de pups is er vaak geen stamboom aangevraagd.
Een serieuze fokker zal nooit pups zonder stamboom fokken.
De pups worden vaak afgebeeld in zeer mooie settings, dit is om u te lokken een pup te kopen en de zak van de fokker
te vullen waarna hij een paar maanden later zijn praktijken met dezelfde moederhond voortzet. Regelmatig met
dezelfde foto's. U ziet immers toch niet dat dit een ander nest is en u bent ook niet meer op zoek.
Wij gaan ervan uit dat u een pup neemt als gezinshond die gezond is en lange tijd als huisgenoot bij u is, deze fokkers
niet!
Wij constateren dat er enige verwarring bestaat over het verschil tussen de zogenaamde showlijn en de werklijn van
Bouvier des Flandres. Voor een leek (en ook voor de gemiddelde Bouvierliefhebber) is er nauwelijks verschil te zien als
ze pup zijn. Meer over het verschil tussen de showlijn en werklijn kunt u lezen op pagina 39 .
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Het verhaal van Lord Jupp
“Lord is een lieve hond van ruim 5 jaar oud. Hij heeft in zijn leven behoorlijk veel pech gehad en is
hierdoor wat onzeker naar mensen. In de kennel gromt en blaft hij enorm, maar is hij er eenmaal uit
dan kruipt hij langzamerhand uit zijn schulp. Lord loopt prima mee aan de lijn totdat er auto's,
fietsers of andere onverwachte dingen voorbij komen. Hij raakt dan in paniek en wil achter ze aan.
Het is te corrigeren maar het vergt wel wat geduld.
Naar andere honden is Lord niet altijd even vriendelijk. Wel heeft hij samen geleefd met een kleiner
reutje.
Lord kent een aantal commando's en luistert goed wanneer je zijn aandacht hebt. Spelen vind hij ook
leuk, maar het duurt even voordat hij plezier ervaart.
Voor Lord is het asiel opzoek naar een baasje die hem wil leren begrijpen en het vertrouwen in mensen terug wil
geven.” Zo stond Lord Jupp op de site van het asiel.
Wanneer wij een Bouvier op een website van een asiel zien, nemen we altijd contact op met het desbetreffende asiel
voor meer informatie. Zo ook een aantal keren voor Lord.
Lord bleek bij een oudere vrouw op een flat gewoond te hebben. Hij was erg verwaarloosd en zeker de laatste tijd niet
buiten geweest. Hij heeft weinig bespiering.
De laatste keer dat wij contact hadden bleek dat het niet goed met hem ging en dat hij de mensen in het asiel had
aangevallen. Hij werd steeds aanvallender, waarschijnlijk uit onzekerheid of door angst. Hij was doodongelukkig in de
kennel. Ze zaten met hun handen in het haar, omdat Lord op deze manier niet te plaatsen was. De vraag was of wij iets
konden betekenen.
Eerst ben ik, Mascha, samen met onze kynoloog Bert Smallenbroek bij hem wezen kijken. Wij vonden dat hij absoluut
een kans verdiende!
Bert heeft hem meteen Joep genoemd. Bert vertelt : Waarom Joepie?
Toen hij het eerste voertje aanpakte uit mijn handen pakte knapte er wat bij mij. Een paar ogen die je aankijken en je
vertellen dat je helemaal niet weet hoe de wereld er eigenlijk uitziet. Na de eerste voertjes blaft hij wel naar ons maar
op een manier waarbij hij mij duidelijk maakt: “ ik weet het niet! Leer het mij ! Voor je staat dan een volgroeide hond
met de ervaring van een pup. De eerste naam die ik er dan uit flap is Joepie, Joepie ik ga je de kans geven om de
wereld op een andere manier te leren kennen. "Joepie" !!!!!! Maar ja, Joepie voor een volgroeide hond dat klinkt
kleinerend, hij kan er wel een trauma aan over houden. Moeten we niet hebben, dus Joep, of op z'n Duits Jupp.

Jupp 5 februari

Op verzoek van en in goed overleg met het asiel zijn wij opzoek naar plek voor hem gegaan.
Dit zou een plek moeten zijn waar hij op een groot omheind terrein tot zichzelf kan komen. Waar er even geen aandacht
aan hem geschonken wordt als hij daar geen behoefte aan heeft, maar als hij wel contact zoekt er meteen flink beloond
wordt.
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Na veel brainstormen, bellen, WhatsAppen en een oproep op Facebook hebben we een oplossing gevonden. In
samenwerking met IG in Duitsland hebben we een rustige plek voor hem gevonden waar hij eerst helemaal tot rust kan
komen.
Op 5 februari hebben we hem meegenomen uit het asiel. De dag van de lange
reis ( 5 uur enkele reis). Bert zou rond de klok van 12.00 uur bij het asiel zijn
en zou daarna mij ( Jantina) oppikken.
Mascha is eerder naar het asiel toe gegaan om alle voorbereidingen, zoals
afhandeling van papierwerk, te regelen zodat Bert direct met Lord Jupp kon
vertrekken. Om 9.00 uur ‘s morgens heeft Jupp valium gekregen zodat hij
rustig zou zijn tijdens de reis. Bert kwam en heeft Jupp aangelijnd, het was in
1 streep hup naar de auto. Zonder mokken ging hij 1 van de kennels in. Ok, hij
ging dus zonder stress de auto in ... Super!!
Om 13.45 uur was Bert bij mij. Even werd overwogen om Jupp nog te laten
plassen maar hij was zo rustig dat we besloten hem in de kennel te laten. We
waren de straat nog niet uit of ik hoorde een verdacht gekletter van water. Ja
hoor, Jupp deed een mega plas. Meteen gestopt en Jupp eruit. Even laten
snuffelen en met een stukje worst de andere kennel in, geen probleem.
Gelukkig had Bert jerrycans met water mee en konden we de andere kennel en
de mat schoon spoelen. Anders krijg je wel een vreemd luchtje in je neus
tijdens de reis.
Jupp 19 februari
Eerst heeft Jupp een beetje gejankt en een poging tot blaffen gedaan. Na 5-10
minuutjes werd hij rustig. Heeft af en toe een dutje gedaan en verder rustig zitten kijken.
Het was druk op de Deutsche autobahn. Om 17.45 uur kwamen wij op plaats van bestemming aan. We werden hartelijk
ontvangen door Bert’s Duitse collega. Het hek werd opengedaan zodat we op het erf konden parkeren. We hebben het
verhaal van Jupp nog verder uitgelegd en Bert heeft zijn adviezen aangegeven. Jupp heeft ruimte nodig, geen kleine
kennel!
De ruimte moet wel omheind zijn zodat hij niet weg kan. Bovendien moet hij rust hebben, niet al teveel prikkels van
buitenaf. Jupp heeft tijd nodig, moet zelf kunnen bepalen wanneer hij contact gaat zoeken met mensen.
Nou ruimte heeft hij, een megagrote "kamer" met vloerverwarming ( minstens 5 x 5 m) en een lekkere mand.
Bovendien is er een uitloop naar buiten die nog eens dubbel zo groot is en volledig overdekt. Daarnaast is er nog een
weide die ook volledig omheind is. Er zijn andere honden echter daar komt hij vooreerst niet mee in aanraking. Eerst
moet hij wennen en tot rust komen. Die contacten worden t.z.t. opgebouwd. Meneer S. is een zeer ervaren
hondentrainer dus wij hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt.
Bert en ik zijn tegen 20.00 uur weer vertrokken na een heerlijke maaltijd.
Om 00.00 uur weer bij mij thuis waar Bert nog een paar sterke bakken koffie heeft
gedronken. Om 2.00 ‘s nachts kon Bert ook z'n warme bed opzoeken.
We zijn nu een paar dagen verder, Jupp eet goed en slaapt goed. Hij is nog wat
schuchter, maar dat is logisch. Meneer S. is de hele dag in en om huis bezig en
langzaam aan zoekt Jupp contact. Hij komt al op een meter afstand kijken.
Update van 19 februari :
Er wordt elke dag hard gewerkt om Jupp vertrouwen te geven. De ene dag gaat het
beter dan de andere. Meneer S. gaat nu met hem wandelen. Als ze uit zijn “kamer”
komen is alles nieuw voor Jupp en is hij schuchter en bang. In zijn kamer waar hij
zich nu thuis voelt en zich zekerder voelt wordt hij nu agressief. Als hij in zijn
territorium ( achter zijn deur) is en meneer draait zich om dan begint hij hard te
blaffen. Meneer blijft dan heel rustig wachten tot dat Jupp ophoudt met z'n kabaal.
Doet meneer dan de deur dicht dan begint ie tegen de deur op te springen. Meneer
gaat dan meteen weer de kamer in. Dan trekt Jupp zich terug tegen een muur en
blijft blaffen. Meneer dringt zich dan niet op, want hij wil juist zijn vertrouwen winnen.

Jupp 19 februari

In de toekomst is het absoluut de bedoeling om voor deze mooie man de goede baas te vinden. Op dit moment is er
zelfs al een oproep geplaatst om iemand te vinden met wie hij het vertrouwen samen kan opbouwen. Dit betekent niet
dat hij al toe is aan zijn definitieve verhuizing. Het houdt op dit moment in dat de eventuele nieuwe baas intensief
betrokken wordt bij zijn rehabilitatie.
Wij bedanken het asiel in Nederland voor het vertrouwen in ons om Jupp aan ons over te dragen.
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Het verhaal achter de herplaatsing van Jill
Laat ik bij het begin beginnen. Eind november 2015 kregen we een telefoontje van een bezorgde trimster. Er was een
prachtige boevendame van 7 maanden die niet de aandacht en verzorging kreeg die ze nodig had. Haar naam was Jill.
Na overleg met ons en de fokster heeft de trimster er op aangedrongen dat de eigenaren afstand zouden doen van Jill.
Gelukkig zagen deze mensen dat het zo niet langer kon. De voorwaarde was dat de hond zo snel mogelijk weg moest en
ze hebben Jill aan de Stichting overgedragen.
Nou hebben we wel een lijst met mensen die heel graag een bouvier in huis willen nemen, maar op dat moment wisten
we niet of en hoe getraumatiseerd dit meisje was. Hoe nu verder? Na overleg met mijn partner en de andere meiden
van de Bouviersupporters hebben we besloten Jill eerst bij mij op te vangen en te evalueren.
Onze roedel is erg stabiel en we waren er van overtuigd dat het zou klikken en dat Jill heel veel van onze meiden kon
leren. Van links naar rechts, Cilke de bouvier, Kruimel de Maltezer kruising en Mila de Zwarte Russische Terriër.

Zodra we dan meer zouden weten over haar karakter, en ze zou tot rust zijn gekomen, konden we op zoek gaan naar
haar gouden mand.
Op 5 december ben ik naar Friesland gereden om Jill op te halen bij de trimster. Zij had aangeboden om Jill kosteloos
voor ons te trimmen. De eigenaren zelf heb ik niet ontmoet. Na bijna 7 uur op de trimtafel (zo verwaarloosd was haar
vacht!) heb ik Jill mee naar huis genomen.
De rit in de auto ging prima en na een uur kon ze kennismaken met onze dames. Voor Jill een groot feest met happen in
oren, bek enzovoort, voor die van ons een pup-invasie, help! Na wat gebrom en gegrom van onze eigen meiden, en een
Jill die zich er weinig van aantrok, keerde de rust weer terug.
We hadden al snel in de gaten dat ze heel erg gefocust was op mij. Zodra ik maar een beetje bewoog, kwam Jill
overeind. Zo van laat me niet alleen! De eerste nachten heeft ze dan ook naast mijn bed gelegen, anders raakte ze
helemaal in paniek. Dit hebben we langzaam afgebouwd en nu slaapt ze voor de slaapkamerdeur. Niet bij de andere
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honden, ze is nog steeds erg op mij gericht. Het piepen en zingen is gelukkig afgelopen. Af en toe ligt ze al in een
andere ruimte dan waar wij zijn. Al wel vooruitgang dus.
We ontdekten ook snel dat ze negatief reageerde op haar naam. Een beetje een luide toon en ze kromp ineen. Dus,
nieuwe start, nieuwe naam! Het was ook wel verwarrend, Cil en Jill, dus een andere naam was ook geen overbodige
luxe. Lang getwijfeld maar het is Jetske geworden en ze is ook een echt Jetje! Na anderhalve dag wist ze al niet beter,
dus dat ging makkelijk.
Het meisje had wel een rugzakje hoor. Het grootste probleem is toch het alleen blijven. Zelfs naar een andere kamer
gaan gaf al enorm veel stress. Ook reageerde ze erg schrikachtig op plotselinge bewegingen en geluiden. En echt
zindelijk was ze ’s nachts ook nog niet. Gelukkig woont Bert Smallenbroek, de “huis” kynoloog van de stichting vlak bij
ons, dus hij is ook een paar keer naar Jet komen kijken. Met wat tips en trucs van Bert zijn we ook snel aan de slag
gegaan. Voor de extreme angst hebben we Mirjam Kooy gevraagd om ons te helpen en tegen zeer gereduceerd tarief
hebben we voor Jetske een homeopathisch middel gekregen.
Ondertussen leerden we Jetske zich lekker als hond te gedragen. Heerlijk spelen met de andere meiden en gelukkig zijn
vreemde honden ook geen enkel probleem. Als er maar gespeeld kan worden. Elke dag zoeken we nieuwe plekken en
gebeurtenissen op om te ontdekken, wat een feest! En dat allemaal achter in een Renault Clio, past net!

De meeste angsten heeft ze gelukkig overwonnen. Het was een voordeel dat ze nog zo jong is. Heel af en toe heeft ze
een terugval, maar 99 van de 100 keer is ze een happy en open hond. Alleen thuis blijven is nog steeds een uitdaging,
maar het heel veel geduld gaan we er zeker komen!
Ondertussen waren de kerstdagen voorbij en begon ik rustig na te denken over een mooie plek voor Jetske. Het liefst
met een speelkameraadje. De afspraak was natuurlijk dat we een gouden mand zouden zoeken en dat ze in het begin
van het nieuwe jaar zou gaan verhuizen. En geloof me, kandidaten genoeg. Ondertussen werd ik steeds verdrietiger,
want je raadt het al… Smoorverliefd!
En nu? Drie honden is toch genoeg zou je denken. Johan, mijn partner was ook heel duidelijk geweest. Ze is hier
tijdelijk in de opvang. Maar gelukkig was hij net zo smoorverliefd als ik. Op een gegeven moment kreeg ik symbolisch
een penning met de naam Jetske en mijn telefoonnummer er op. Dat was echt huilen van blijdschap! De conclusie is
dus dat haar gouden mandje bij ons staat en dat ze niet 1 maar 3 speelkameraadjes heeft.
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We zijn er nog niet, maar we zijn behoorlijk op de goeie weg. Ze maakt ons elke dag aan het lachen met
haar fratsen en de andere honden zijn stapel op haar. Ze is de wereld aan het herontdekken, we houden zielsveel van
haar en dat alleen thuis zijn komt ook wel goed…
Lieve Jetske, Jet, Jetje. Lief “het kind”, welkom in je forever home!
Mascha Timmer

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

Fenja

5 jaar lang had ze in een donkere kamer geleefd, nooit naar buiten ...Ze wordt
gelukkig gered en komt in het asiel. Daar leren ze haar veel! Ze zijn ook heel
gek met haar......het belangrijkste .....ze leert wat liefde is, !
Ze schrikt van alles, daglicht kende ze zelfs niet.....Het asiel was kieskeurig wie
deze dame als nieuwe baas mocht begroeten en dat is logisch... Als ze ging
verhuizen zou het alleen naar een definitief adres zijn.
Na lange tijd meldden zich belangstellenden. Deze brachten haar echter in no
time weer terug omdat ze een klein gezwelletje had bij de tepels. Ze waren
bang voor onkosten!
De Interessengemeinschaft in Duitsland had een belangstellende.... het asiel
moest er zeker van zijn dat dit een definitief adres werd... Jantina heeft dus een
hoop heen en weer gebeld voordat de kennismaking plaatsvond. Sinds januari
2012 woont Fenja in Duitsland.

Bericht januari 2016
Vandaag is Fenja 4 jaar bij ons.
Dat ze zo’n lieve hond zou worden hadden we
nooit gedacht toen ze bij ons kwam.

Fenja in 2016
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Fenja in 2012

Florix (Floris)

In juni 2015 kwam Floris, van bijna 11 jaar, vanwege het overlijden van zijn baas in het asiel.
Van zijn huidige baasjes kregen we dit bericht:
"Beste mensen,
Bouvier Florix is vanuit het asiel in Amsterdam nu 6 maanden bij ons. Hij heeft zich ontwikkeld tot een hele vrolijke en
actieve hond. Een grote knuffel en heel lief. Hij kan inmiddels 2 uur alleen thuis zijn. Dit bouwen we heel langzaam op,
hij is het liefste bij zijn baas. Lachebekje met lachende ogen.
Hij begint ook te wennen aan zijn soortgenoten, mits ze maar niet te wild zijn!
Jammer genoeg is gebleken dat hij slechtziend is vanwege een aangeboren oogafwijking. Zijn ogen worden nu gezalfd
en gedruppeld en hij wordt behandeld door een oogspecialist/dierenarts.
Gelukkig merken we niet dat onze Florix hieronder lijdt! "

Kay
Het gaat goed met onze bouvier Kay. Hij is nu een jaar bij ons
loopt buiten vaak los en luistert perfect.
‘S morgens rond half 8 komt hij ons wakker maken dan doen we net of we nog
slapen.
Dan springt hij op bed en gaat bij ons hoofd liggen of hij wil zeggen:
“ Opstaan ik heb honger.”
Wij zijn dan ook heel blij dat wij hem via u hebben gehaald.
Nogmaals hier voor bedankt.”
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Nora
Vanwege omstandigheden werd er in december 2015 voor de tweejarige Nora een nieuw thuis gezocht en gevonden.
Haar nieuwe baasjes zijn heel blij met haar:
"Na een gezellig bezoek aan lieve mensen hebben we op 30 december 2015 onze nieuwe vriendin Nora opgehaald.
Zij moest eerst echt even wennen en vond bij ons thuis al snel een veilige plek in de bench van Foppe die dit gelaten
toeliet.
Al snel keek zij steeds even om de hoek van de woonkamer en observeerde ons beiden met belangstelling. Wat is er in
een paar dagen veel veranderd. Nora is helemaal thuis en springt af en toe spontaan op je schoot om eens flink
geknuffeld te worden. Buiten spelen met een touw dat eindeloos heen en weer gebracht wordt is wel het beste wat haar
kan overkomen en het eten zowel als haar omgang met Foppe onze reu gaat uitstekend. Lekker lang wandelen en
spelen is haar liefste vertier
waarna zij tevreden in de
huiskamer komt liggen en
rustig gaat liggen slapen.
Het eten gaat uitstekend en zij
leegt haar voerbak in enkele
minuten. Kortom wij en ook
speciaal Foppe zijn blij met de
aanwezigheid van een super
lieve hond die zeer waaks is en
die ons beiden heel veel
gezelligheid brengt.
Wij danken de familie ten B.
voor de lieve ontvangst en het
vertrouwen dat zij ons gaven
om Nora een fijn huis te geven
waar zij zich thuis zal voelen.
Nora is nu al een onmisbaar lid
van onze familie en wij zijn
dankbaar voor de medewerking
van de Bouviersupporters
vereniging in het bijzonder
Jantina voor haar medewerking
en adviezen in deze."

Atos
Atos is een forse reu van 6 jaar, een aangeboren kortstaart. Het is een echte
waakhond. Hij is lief en absoluut niet vals voor de baas en gezin.
Wij hebben hem pas van iemand overgenomen. We moeten hem nu wegdoen, omdat
het niet met onze andere hond gaat. Atos is gewend om buiten in een kennel te leven.
Wij zoeken dan ook iemand die de ruimte voor hem heeft. Een woonwijk is niet
geschikt voor hem.
Bij ons stonden mensen ingeschreven die het wel met hem zagen zitten. Zij hebben
een heel groot, geheel omheind terrein.
Op 31 januari zijn ze kennis gaan maken en hebben hem meegenomen.
Bericht wat we van hen ontvingen:
“Atos is een hond met een flinke gebruiksaanwijzing. Hij is erg dominant, groot en
snel. Hij gromt erg veel, ook bij het aanhalen. Wij hebben gelukkig veel ervaring met
dit soort honden en vertrouwen erop dat het goed komt. Met ons teefje gaat het goed.
Ze gaan normaal met elkaar om.
De tuin vindt hij heerlijk, hij loopt hard en heeft dus ook de ruimte echt nodig.”
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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.
“Ik heb mijn plaatsje gevonden. In de leren stoel van de baas
voor de tv , toch normaal? Gaby ligt in een mand in de kamer,
want die kan niet op de stoel springen. Nou dan moet ze het zelf
maar weten en ga ik in de stoel. De baas heeft me er al een
paar maal uit gestuurd, maar heeft het nu opgegeven,
gewonnen!
Het vrouwtje stuurt een foto naar jullie. Ik ben wel erg knap en
gehoorzaam geworden. Waken doe ik ook heel goed, trekkers
en paarden mogen niet langs het huis komen dan word ik heel
boos. De buitendeur daar heeft de baas de handels half moeten
afzagen,want de deuren doe ik zelf open, knap he?
Ik heb het reuze naar mijn zin op de kijkuit, lekker Gaby pesten
is ook leuk hoor!
Een dikke knuffel voor iedereen.”

Mara (Amaretti)
Amaretti is lief jong speels en nog zeker ondeugend
vriendelijk, maar ook wel sterk. Vanwege
omstandigheden werd er in december 2015 voor
Amaretti met spoed een nieuwe baas gezocht.
Op 2 januari 2016 is zij naar haar nieuwe thuis
gebracht.
Ze heet vanaf nu Mara. Ze was meteen druk de boel
te inspecteren. Het ging meteen goed met de andere
honden. Die andere honden zijn een 7 jarige
bouvierreu en een pup van een onbestemd ras.
Daarnaast woont er tijdelijk een opvanghondje uit
Griekenland.
Ze heeft wel last van verlatingsangst, maar daar
komen we ook wel overheen.
Inmiddels is Mara ook getrimd en heel mooi
geworden.
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Noeska (Tosca)
Vanwege omstandigheden moest de jonge Tosca herplaatst worden.
Op 26 december 2015 was de kennismaking en Tosca is meegegaan. De mensen zijn zó blij dat er weer een maatje en
waakhond is.
Januari 2016
Tosca (nu Noeska) heeft de harten gestolen! Super lieve hond!
Op de club neem ik haar 2x per week mee omdat ze last heeft van bananen ik haar
oren. 1x appél en 1x in een junioren groepje voor socializen en leren spelen met
andere honden, in beide dagen hebben we een lange weg te gaan... Pfff
Helemaal als je normaal met Mechelaars traint
Ze is gek met mensen en accepteert andere dieren, paarden zijn eng en kippen een
uitdaging!!
Op de club krijgen ze speelkwartier en ondanks dat ze gek is op spelen rent ze wel
met andere honden mee maar als ze met haar het spel aangaan raakt ze helemaal in
de stress! Ook geeft ze signalen af dat ze klappen heeft gehad, maar dat is niet zo
volgens de oude baasjes. Wel konden ze haar daar uitsluitend aan een prikband
uitlaten!! Die band hebben we meteen bij het oud ijzer gegooid!!
Niet moe te krijgen, maar was ook zo mager dat alles wat we er aan eten in stoppen
lijkt zich direct in energie om te zetten pfff. We hoeven niet bang te zijn dat we te
weinig bewegen! Ze begint eindelijk een beetje rugbespiering te krijgen maar verder
nog erg bloot in ‘t lijf.Ze is erg gefocust op mijn moeder, die kan geen stap zetten
zonder haar!
Maar al met al hopen we dat ze zal settelen...Het is echt een fantastisch lieve hond!!
6 februari 2016
Even een update:
“De hele familie is druk met Noesje en ze smelten stuk voor stuk voor haar leuke en lieve karakter.
Het heeft even geduurd, maar ze is in goede conditie. Krijgt eindelijk wat bespiering en magere Hein heeft plaats
gemaakt voor vlees en spieren.
Ze is verknocht aan mijn moeder en als ze ‘s morgens om half 8 de stallen bij mijn zus gaat mesten gaat Noesje los en
gaat spelen met Baloo, een Cane Corso. Ze weten van geen ophouden!
Mijn broer heeft naast mijn ouders zijn autobedrijf
en is tussendoor ook druk met de opvoeding!
Noesje is in het begin steeds vluchterig geweest
en was niet gewend aan los lopen, luisterde niet
etc. Door voortdurend situaties op te zoeken en
juiste mensen op de juiste plaatsen te zetten
hebben ze het voor elkaar dat ze niet meer het
hek uit gaat en lekker los kan lopen.
Ze moet nog wel in de gaten gehouden worden,
maar dat komt goed!
De kippen laat ze ook met rust en alle andere
dieren daar went ze ook al aan.
Morgen gaat ze weer met me mee naar training
en mijn verwachting is hoog!
Op de club is ze ook een hartendief en iedereen
vind haar top! Qua appél is er nog wel een lange
weg te gaan! Mijn moeder werkt veel met de
clicker en dat gaat super.”
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Bella (Boef)
Op 1 december 2015 kregen wij een mail van iemand die Bouvierteefje van 9 jaar had opgevangen. Door omstandigheden kon zij niet
blijven. Boef is naar het pension de Tannenhof gegaan. Uit bloedonderzoek bleek zij een te snel werkende schildklier te hebben
waardoor was zij bijna kaal was.

Boef is verhuisd naar een leuke familie in Duitsland en heet nu Bella.
Inmiddels gaat het heel goed met Bella. Ze kon nog niet geënt worden,
omdat ze behoorlijk hoge koorts had toen ze verhuisd is, maar met een
antibiotica kuurtje is dat inmiddels verholpen. Ze heeft ook andere zalf
gekregen voor de oogontsteking en inmiddels heelt dat ook mooi.
Bella heeft het wel zwaar gehad. De wervels in haar staart waren
gebroken, ze jammerde onophoudelijk van de pijn. Men heeft haar
staart gedeeltelijk moeten amputeren. Ze heeft nu nog een staartje van
ongeveer 10 cm. bij deze operatie zijn ook nog mama tumoren aan
haar tepels gevonden dus deze zijn verwijderd en ze is gelijk
gesteriliseerd.
In het begin was ze heel erg rustig maar dat kwam waarschijnlijk door
de koorts. Intussen is ze flink opgepept en veel vrolijker. Ze is heel lief
een aanhankelijk, houdt enorm van knuffelen. Die knuffelmomenten
moeten natuurlijk wel verdeeld worden met de andere aanwezige hond
Leo. Als er eentje wordt gekrabbeld, dan komt de andere ook gelijk.
Leo bromt af en toe een beetje, het is een beetje een mopperkont,
maar het geeft absoluut geen stress. Bella probeert nu ook om die
brombeer wat op te vrolijken en daagt uit en langzaamaan begint Leo
het leuk te vinden.
Bella verdeelt haar liefde nu heel
eerlijk tussen baasje en vrouwtje, in
het begin was ze heel erg op het
vrouwtje gericht. Volgens de
dierenarts heeft Bella vanaf haar
geboorte een navelbreuk.
Bella is nu 10 jaar oud, daar zijn ze
achter gekomen nadat ze het
chipnummer hadden en konden
gaan zoeken op internet.
Inmiddels loopt ze al een uurtje mee
dus haar conditie gaat er op vooruit.
Het haar begint heel langzaam aan
te groeien, op haar rug zijn ze al 2
cm. Ook is ze 3 kilo aangekomen.
Het is nog even afwachten of alle
tumoren bij de tepels weg zijn, dus
ze blijft onder controle bij de
dierenarts.

Allen zijn zeer gelukkig met elkaar en Bella leeft echt op en geniet van alles.
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Storm (Luca)
Luca een reu van 3.5 jaar werd door zijn fokker bij ons
aangemeld.
Vanwege omstandigheden kon Luca niet bij zijn baasjes
blijven. Luca was naar een pension gebracht. Luca heeft in
zijn korte leven wellicht wat emotionele schade opgelopen
door de privé situatie bij zijn eigenaar.
Zondag 31 januari was de kennismaking. Er was een super
klik. Luca moet nog veel leren maar met veel liefde en
geduld gaat dat helemaal goed komen.
De fokker houdt een vinger aan de pols en helpt hen
daarmee.
Berichtje van 1 februari:
“We hebben besloten dat Luca Storm gaat heten. Hij begint
al op Storm te reageren. Vannacht geen probleem. Hij eet
goed. Hij denkt wel als je schoenen of jas pakt:gelijk
meelopen we gaan uit. Nee we hebben hier vaste tijden. We
merken wel dat hij zeer inventief is, dus opletten. Met onze
hond samen gaat op een kleine aanvaring na best goed.
We hebben toch maar een soort snuitje gehaald tegen het trekken en hopen dat als hij door krijgt dat er met regelmaat
gewandeld en geleefd wordt en hij aan ons gewend is dat niet meer nodig is. Het is verder echt een schat van een
hond.”

Saar
Saar zat in januari 2016 in het asiel waar eerder Bruno en Trees zaten.
De omschrijving door het asiel.
“Saar is een blonde bouvier teef van ongeveer 2 - 3 jaar oud. Saar zit momenteel
kort in de vacht. Het is een actieve hond in de omgang, die wel graag aandacht
heeft. Ze vindt het heerlijk om te knuffelen.
Ze is onderdanig in de omgang naar mensen. Ze is sociaal naar soortgenoten maar
laat wel duidelijk merken als ze er genoeg van heeft. Ze is graag bij je in de buurt,
ze komt dan bij je zitten om geaaid en geknuffeld te worden.
Wat Saar precies wel en niet kent weten het asiel helaas niet. Het beste zou zijn om
alles opnieuw op te bouwen. Dan word Saar zeker een fijne hond! Op het eerste
gezicht lijkt Saar iets terughoudend maar als het ijs eenmaal gebroken is, is hier
niks meer van te merken!”
Mensen die bij ons ingeschreven stonden en net te laat voor Bruno en Trees waren
wilden Saar heel graag adopteren.
Alle afspraken werden afgezegd en er werd vrij genomen om Saar te gaan halen.
Wat korte berichtjes ontvangen:
De eerste foto's van onze Saar er zullen er nog vele volgen we zijn dolblij met haar
en het gaat reuze goed......We willen haar echt niet meer kwijt en volgens ons is ze
al aardig aan ons gewend.
“We zijn met Saar naar de dierenarts geweest. Aan de hand van de chip blijkt dat
ze in 2011 geboren is. Ze weegt 30 kilo en is helemaal goed gekeurd. De
dierenarts was weg van haar. We moeten wel aan haar bespiering werken. We
hebben het eerste rondje hardlopen met Saar erop zitten. 3,5 km... Saartje is nog
aan het bijkomen.
Het is een super makkelijke hond. Ze moet nog wel veel leren. Spelen? Ze weet
niet wat het is. Ook laat ze af en toe nog een plasje achter in huis. “
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Jones
Jones/Joo is één van de speciale projecten op onze website.
http://www.bouviersupporters.nl/Jones2.htm.
Jones is een reu geboren 8 juni 2011, na een training door Bert woont hij nu al weer sinds april 2012 in
Duitsland.

Onze Duitse collega's van de IG hebben een telefoontje gehad van de baasjes van Jones.
Het gaat heel goed met Jones. Ze genieten enorm van elkaar. Meneer werkt nu grotendeels
vanuit huis. Samen maken ze lekkere lange wandelingen. Ondertussen is Jones ook heel
vriendelijk tegen bezoekers, er zijn totaal geen problemen meer. Ongewenste bezoekers die
zo het erf opgaan worden nog wel bewaakt, Jones laat ze niet verder het erf op komen
totdat de baas er is. Oefeningen die hij leuk vindt doet hij met volle overgave maar als hij
iets niet leuk vindt begint hij te blaffen en kapt er vervolgens mee.

Sem

In januari 2010 is Sem via
Stichting Bouviersupporters
herplaatst naar een nieuwe baas.
Op 2 november 2015 werden wij
gebeld door de buurman van deze
baas. Baas van Sem was ernstig
ziek en zou binnen enkele dagen
komen te overlijden. Sem,
inmiddels 8 jaar, zat al een aantal
weken alleen in huis.
Op 7 november is Sem verhuisd.

Februari 2016
“Onze knappe Sem.
Al 3 maanden bij ons...blij met
deze kerel!!
Hij kwam net uit zee...zit
onder ’ t zand hihi. Geweldig
vond hij het!”
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Condor
Wat waren we in december blij dat Condor een nieuw thuis
gevonden had. Het ging super met hem.
Helaas heeft het noodlot toegeslagen. Het nieuwe baasje van
Condor werd heel ernstig ziek, en is inmiddels overleden, dus
moest er wederom een nieuw plekje voor deze kanjer gevonden
worden.
Die hadden wij heel snel gevonden. Op 15 februari is de fokker van
Condor samen met de nieuwe baasjes naar Condor gereisd om hem
op te halen. Condor krijgt hier een heel mooi plekje op de
boerderij.
Hij is er nog maar een paar dagen maar het gaat heel goed. Hij
gaat braaf mee wandelen en heeft ook al met het paard
kennisgemaakt. Op de foto 1 van zijn nieuwe vriendinnetjes. Ik
denk dat we nog veel van deze jongen gaan horen.

Lytha (Babs)
Kennen jullie Babs nog terug ?
Babs, die zo verwaarloosd was bij haar oude baas en er zelf voor koos om te vluchten en gelukkig gevonden is en naar
het asiel werd gebracht. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad dat ze niet terug hoefde naar haar oude baas
maar godzijdank hebben we dat, samen met het asiel kunnen voorkomen en heeft de oude baas afstand van haar
gedaan. Babs heet nu Lyta en het gaat heel goed met haar.

februari 2014
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februari 2016

Shadow
Mijn naam is Shadow; en ik ben een ontzettend pluizige bouvier pup van nog maar 5
maand jong!!!!!!!!!
Mijn baasjes konden me wegens omstandigheden niet meer houden, dus nu zit ik hier
bij Dino op nieuwe lieve baasjes te wachten waar ik wel de rest van mijn hele
hondenleventje zal mogen blijven!
Zo begon het verhaal over Shadow op de site van het asiel.
Al heel snel liep de mailbox van het asiel vol met mailtjes van mensen die Shadow
heel graag wilden adopteren.
Uit al de mail heeft het asiel mensen gekozen die hen het meest geschikt leken.
Shadow zou hun vierde Bouvier worden. Ze hebben geen andere dieren en hij hoeft
bijna niet alleen thuis te zijn.
15 februari was de kennismaking en is Shadow verhuisd.
Al heel snel kregen wij een bericht van de mensen die Shadow geadopteerd hebben.
“Wij zijn ontzettend blij met Shadow. Hij is echt heel lief.
Op de foto Shadow in zijn nieuwe mand. ( op de groei gekocht). Inmiddels hebben wij
ook contact met zijn eerste baasjes gehad. Van hen hebben we foto’s van een nog
jongere Shadow gekregen.”
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Op de koffie bij…..Rissa
Rissa was een bijna 9 jarige boevendame die altijd
op de boerderij had geleefd. Haar bazinnetje ging
verhuizen naar een seniorenwoning en zij wist dat
Rissa daar niet gelukkig zou worden. Er werd dus
gezocht naar een nieuw adres waar ze lekker de
ruimte had om in de tuin te kunnen en waar er
lekker veel aandacht voor haar was, waar ze
lekkere lange wandelingen kon maken.
Nou hadden wij een heel leuk gezin op onze
wachtlijst staan die aan al deze eisen voldeden. Het
gezin had altijd een kruising bouvier, Willem, gehad
echter begin 2015 is deze hond tijdens een
wandeling er vandoor gegaan en nooit weer terug
gekomen en ook nooit gevonden. Willem was
achter een konijn aangegaan en op een gegeven
moment is er een geweerschot gehoord. Ze hebben
hemel en aarde bewogen om Willem terug te
vinden. Wat er gebeurd is kan alleen maar naar
geraden worden.
Na lange tijd, de hoop verliezend dat Willem ooit
nog teruggevonden zou worden, is er besloten om
een nieuw gezinslid te verwelkomen. De zoektocht
naar Willem wordt zeker niet gestaakt.
We hebben Rissa aan hun voorgesteld en er werd
een afspraak gemaakt voor kennismaking. Die
verliep zeer goed en Rissa is mee gegaan.
Omdat Rissa bij mij (Jantina) in de buurt woont heb
ik, nadat de gewenningsperiode van 6 weken
achter de rug was, de familie bezocht.
Ik kwam aan bij een prachtige woning met een
hele grote tuin in een zeer rustige groene
woonwijk. Vrolijk werd ik begroet door een
blaffende en kwispelende Rissa. 9 jaar, maar oh zo
kwiek. Binnen no time hing ze lekker met haar
voorpoten bij mij op schoot. We hebben gezellig
koffie gedronken, gekletst en superleuke foto’s
gemaakt.
De nieuwe baasjes genoten ook heel erg van haar. Er is lekker veel tijd en aandacht voor Rissa. Rissa zag er heel erg
gelukkig uit. Er waren nog wel wat vragen over de vachtverzorging. Omdat Willem een kruising was had hij een hele
makkelijke vacht. Bij Rissa vergde dat een iets andere aanpak. Dus baasje en ik hebben ons op de grond geïnstalleerd
en samen hebben we haar geborsteld en gekamd. Ik heb laten zien hoe je het beste klitten kunt verwijderen, hoe je de
baard moet kammen zonder dat ze daar al te veel last van heeft. Alle benodigde materiaal was aanwezig dus dat gaat
helemaal goed komen.
Rissa wilde ook nog wel eens een keertje flink grommen als ze op haar plekje voor de bank lag en mensen wilden
opstaan. Sommige bezoekers werden hier wat angstig van, dus heb geadviseerd om Rissa te leren om in haar mand te
gaan liggen, die ook bij de zithoek staat. Op die plek wordt ze niet gestoord en heeft ze geen reden om te grommen.
Lieve Rissa, we gaan ons zeker nog wel een keertje weer treffen. Misschien zelfs wel een keertje samen wandelen. Het
baasje durft haar niet zo goed los te laten i.v.m. de ervaringen met Willem en dat kan ik me heel goed voorstellen.
Wellicht kan ik helpen om haar over die angst heen te helpen.
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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.

Duschka (Dolly)
30-09-2004

21-01-2016

Vorig jaar werd de toen tien jarige Dolly na wat omwegen definitief herplaatst bij 1 van onze collega’s van de Duitse
Interessengemeinschaft. Ze kreeg een nieuwe naam Duschka en paste zich al snel aan in haar nieuwe thuis, samen met
boeven Bella en Porthos.
Dat zij 10 jaar zou zijn kon men haast niet geloven. Een topfitte oma die voor een rondje fietsen van dikke 15 km. haar
pootjes niet omdraaide.
Toch liep alles heel anders dan verwacht. Duschka is zeer plotseling overleden.
Hier het verhaal van haar huidige baasjes:
Gisteren was Duschka nog kwiek en fit en goed te pas. Ze rolde zich heerlijk in de sneeuw, jaagde achter eekhoorns
aan, snuffelde overal geïnteresseerd en markeerde driftig om haar geurvlag uit te zetten.
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Ik heb haar ook nog een weer mooi gemaakt, samen hadden we flink lol. Ze nam mij steeds in de maling.
Ging er regelmatig even vandoor en rende dan als een dolle om de tafel en stoelen en kwam dan weer terug om verder
te gaan met borstelen en kammen. Ze zat vol grapjes, er was werkelijk niks verontrustends aan haar gedrag.
‘s Avonds kregen ze alle drie nog een lekker stuk ossenstaart. Duschka sliep zoals altijd naast ons bed en heeft tot ‘s
morgens lekker geslapen.
Ze wachtte dan altijd tot het “goede morgen kusje” en ging dan voor de badkamerdeur liggen wachten op mij.
Echter toen ik die morgen haar voerbak klaarmaakte bleef ze in haar mand liggen. HALLO….
Ik moest haar roepen dat ze moest komen eten. Toen ze kwam heeft ze er alleen even aan gesnuffeld . Toen gingen bij
mij alle alarmbellen al rinkelen, dit was echt niks voor haar. Dus snel in de kleren en naar de dierenarts.
Daar aangekomen was ze al heel erg verzwakt. Ik ben voorgedrongen en na een kort onderzoek en een spuit werden
we doorverwezen naar de kliniek. Ik heb als een gek gereden, daar aangekomen moesten we haar al naar binnen
dragen. De dierenarts kon pas bij de tweede poot bloed afnemen, de nieuwe röntgenfoto toonde geen rare afwijkingen
behalve het hart !!
Haar hart was veel te klein, er zat veel te weinig bloed in. Ze moest blijven zodat ze haar in de gaten konden houden.
Ik kon naar huis gaan en ik heb me ook weg laten sturen….. dat vergeef ik mezelf nooit weer!!
Het was duidelijk dat ze inwendige bloedingen had ( de buik was zeer verdacht) en dat ze geopereerd moest worden. Ik
was nog niet eens thuis toen ik al gebeld werd dat ze overleden was. Ik barste in huilen uit en kon het niet begrijpen.
Ik was in de vaste veronderstelling dat onze topfitte lieve muis 100 jaar zou worden. Het bleek dat ze een milttumor
had en dat deze geknapt is. Ongemerkt is de tumor groter en groter geworden en niemand had het in de gaten. Kort
daarvoor was ze nog voor de jaarlijkse controle bij de dierenarts geweest en ook die had niks gemerkt.
Ik heb haar opgehaald. Ik wilde haar persé nog een nacht bij ons hebben. Porthos is zo aan haar voorbij gelopen, maar
Bella heeft heel intensief afscheid genomen, heeft haar helemaal besnuffeld.
Zij begrepen donders goed wat er aan de hand was… alleen ik kan het nog steeds niet begrijpen.
Rust zacht lieve Duschka.
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Angus
15-10-2002

05-02-2016

Lieve allemaal,
Op 5 februari om half 5 is Angus rustig en vredig ingeslapen.
2 weken geleden werd er een tumor gediagnosticeerd, een tumor in een ver gevorderd stadium.
Ondanks alle inspanningen groeide de tumor met een enorme snelheid en konden we de strijd niet winnen.
Vandaag heeft Angus die strijd op mogen geven.
Op 21 december 2013 hebben we Angus opgehaald uit het asiel.
Een hond die zwaar vermagerd achter gelaten was, onbegrijpelijk want in die 2 jaar
dat hij bij ons was, is hij een vriend geweest waar je alleen maar van kon houden.
We haalden hem op, hij ging op zijn gemak in de auto liggen en heeft de hele weg
naar huis geslapen.
Angus was zo’n enorm lieve hond. Wond elke vrouw om zijn pootje, mens of dier.
Hij is een vader, beschermheer, mentor en vriend voor Rosie geweest
en onze grote vriend.
We zijn zo blij dat we toen die beslissing hebben genomen en dankbaar dat hij ruim
2 jaar deel uitgemaakt heeft van ons leven.
Lieve, lieve jongen, heer van stand, mooie man en trouwe vriend, we zullen je zo
enorm missen. Voor altijd blijf je in ons hart, till we meet again…
Liefs,
L., M., Rosie, Japie en Guusje
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Als het eigenlijk te laat is...
'Misschien valt het allemaal wel mee', denk ik in de auto op weg naar de
dierenarts. 'Het zou natuurlijk ook gewoon een ontsteking kunnen zijn.
Misschien zijn alvleesklier? Of toch ziekte van Cushing?' Andere gedachtes
probeer ik te verdringen.
Een harde boodschap
Er moet een echo gemaakt worden bij onze hond. Binnen een week is de
omvang van zijn buik behoorlijk toegenomen. Bloedonderzoek wijst uit dat
het een ontsteking of een tumor moet zijn heeft onze dierenarts gezegd.
Misschien zit zij er toch naast?
In gedachten probeer ik uitwegen te zoeken om maar niet te hoeven
denken aan die ene mogelijkheid. Maar ondanks de hoop is de uitslag wat
wij vreesden. Onze hond heeft een tumor aan de lever, in een ver
gevorderd stadium. De lever, op het hart na, het best doorbloedde orgaan.
Een prima voedingsbodem voor een tumor.
Angus
Angus was een hond met een rugzakje. Twee jaar geleden zwervend en
zwaar vermagerd aangetroffen. Achtergelaten in een bos. Hij woog de helft
van een voor hem gezond gewicht, een hond met anorexia zeg maar. Zijn
achterpoten waren dun, de botten zichtbaar onder zijn huid. Als hij door
een kuil liep, lag hij op zijn snuit. Het gevolg van weinig spieren.
Angus was een geslagen hond, zowel mentaal als fysiek. Maar ondanks
verwaarlozing en mishandeling hebben ze hem niet kunnen breken. Hij had
zijn waardigheid behouden, zijn lot gedragen. Liet ook bij ons nooit merken
als er iets mis ging, krabbelde overeind en ging weer door. 'Nee hoor, niets
aan de hand' leek hij te willen zeggen. Maar er was wel zeker iets mis. In
de eerste maanden bij ons deed de eerste epileptische aanval zich voor.
Onderdrukte emoties die een weg naar buiten zoeken?
Waardigheid en trots
Na zijn komst ben ik hem gaan behandelen. Het doel was
zijn kracht en vitaliteit toe te laten nemen en hem mentale
ondersteuning te geven. Zijn epilepsie nam ik mee in de
behandeling. Hij ontwikkelde zich als een trotse, waardige
heer van stand. Onze mooie man.
Een niet te winnen strijd
Het slechte nieuws zorgde voor paniek, ongeloof en
verdriet. Maar zo snel wilden we ons niet gewonnen geven.
Wat doe je als je weet dat er een tumor zit ter grootte van
een voetbal. Vechten! En behandelen, met als uitgangspunt
kwaliteit van leven en de groei tot stilstand brengen.
Angus vocht en verbeterde. De hoop groeide dat we de
strijd misschien toch konden winnen. Maar ondanks de
inspanningen, de vechtlust en de hoop kwam er terugval.
De reactiekracht nam af en de tumor groeide in een
immens tempo. Twee weken na de diagnose gaf Angus de
strijd op. Met een glimlach op zijn mooie kop werd de
strijdbijl begraven.
Het is frustrerend te weten en beseffen dat je aan een oneerlijk gevecht begint. Maar ook...troost, dat je een dier
kwaliteit van leven kan geven tot het einde nadert. En wat overheerst is dankbaarheid deze mooie, lieve jongen twee
jaar ons leven gedeeld heeft.
Mirjam Kooy is klassiek homeopaat voor dieren in de driehoek Deventer-Zutphen-Apeldoorn , zie www.mirjamkooy.nl voor
contactgegevens. Mirjam schrijft ook wekelijks een blog voor de website www.ikkiesnatuurlijk.nl .
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Joey
22-06-2007

06-02-2016

We kregen je in 2010 en wat hebben we van je genoten. Je kwam bij ons als 2-jarige boef omdat je vorige baasjes niet
genoeg tijd voor je bleken te hebben. Je werd van buitenhond bij hen direct een schoothond bij ons. Je was ondertussen
de vijfde bouvier in ons leven maar wel een hele makkelijke, gemoedelijke, lieve en gehoorzame hond. Onze
kleinkinderen van toen 7 en 11 jaar waren ook heel blij met je en leerden je nieuwe dingen. Je liet het je allemaal
welgevallen en de liefde was direct wederzijds. Ook werd je dikke vriendjes met de Lhasa Apso van onze dochter en de
gezamenlijke wandelingen zorgden altijd voor veel plezier, vooral als jij de kleine hond 'op ging halen' als hij achterbleef.
Dan rende je naar hem toe, draaide een heel kort bochtje om hem heen en nam hem zo mee terug onze kant weer op.
De kleine dacht dan 'oh nee he, daar komt die lomperik weer aan' en ging bij voorbaat al een beetje bukken.
Je mankeerde nooit iets, tot half december toen je ineens niet van je kleed af kwam. Je wilde niet eten en niet uit maar
zo plotseling als het gekomen was leek je ook weer beter te zijn. Na twee dagen gedroeg je je weer als vanouds.
Tenminste voor even want in de weken die volgden had je plots ineens dat je stokstijf bleef staan of liggen. De dierenarts
wist niet wat het kon zijn omdat op het moment van het bezoek aan hem de klachten zich niet lieten zien. Omdat je
ineens diarree had kreeg je een injectie om van eventuele buik/darmklachten te herstellen. Het leek goed te gaan tot je
overgaf op de ochtend van 6 februari. We snelden met je naar de dierenarts. Hij gaf aan dat er veel meer mis kon zijn
met je omdat hij in je oog scheen en een rode vlek zag. Hij adviseerde ons je mee te nemen, te hopen dat je weer zou
opknappen (opnieuw injectie) en ondertussen na te denken over een plan B. Als je niet zou opknappen moesten we
bedenken of we wilden beginnen aan onderzoeken die zouden kunnen achterhalen wat er werkelijk scheelde. Omdat je al
acht jaar was moesten we op het ergste voor bereid zijn.
We namen je mee terug naar huis waar je na direct na binnenkomst in de gang
in een rare houding ging zitten en zo je laatste adem uitblies. Wat zijn we
verdrietig. Onze grote knuffel zomaar overleden. We zijn wel dankbaar dat het
op je eigen plek in huis en met ons om je heen is gebeurd.
Maar wat missen we je. Wat is het leeg in huis, waar gelukkig wel vier dagen van
de week de Lhasa Apso aanwezig is (omdat we tijdens werkdagen op hem passen)
maar dat zorgt juist ook weer voor extra gemis omdat we hem zonder zijn grote
vriend zien.
Lieve Joey, bedankt dat je zo'n lieve hond was en bij ons mocht zijn.
We zullen je nooit vergeten.
Familie H.
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Ervaring met homeopathie
Wij hebben Reza gekregen toen ze bijna 4 maandjes oud was. Zij zou bij de fokker blijven
als fokteefje echter toen Reza 8 weekjes oud was ( haar nestbroertje was inmiddels naar
z’n nieuwe baas verhuisd) belandde de goede man in het ziekenhuis en het zag er allemaal
zeer ernstig uit. De familie heeft na een aantal weken besloten dat Reza niet kon blijven
omdat er veel te weinig aandacht voor haar was. Logisch, de familie zat elk vrij uur in het
ziekenhuis. Reza leefde in een kennel met een buiten en binnenruimte. We kwamen aan en
waren op slag verliefd op haar, wat wil je ook als zo’n jonkie je direct in de armen springt
en alle tekenen geeft van “neem mij mee…..”
Aan de opvoeding hadden we uiteraard een behoorlijke kluif want ze kende totaal niets.
Bovendien had zij een behoorlijk kennelsyndroom opgelopen, dit resulteerde in continue
rondjes lopen, nerveus gedrag, geen rust kunnen vinden. We moesten haar in huis onder
commando in “af” leggen anders bleef ze maar doorgaan. Reza is nogal een onbesuisde
tante, alles gaat bij haar vol gas. Of dat nu rennen achter een bal aan is, loslopen in het
bos, opjagen van eendjes of spelen met boevenvriend Zandor of andere honden ….alles
gaat “volle polle” ( zoals we dat hier in Twente zeggen). In dat onbesuisde moment wil ze
nog wel eens een boom of paal over het hoofd zien, waar ze dan vervolgens vol boven op
knalt. Daardoor heeft ze toch wat artrose opgelopen. We merkten steeds vaker dat ze
mank begon te lopen en dat ze toch best last had van lange wandelingen.
Om nou direct met zware pijnstilling te beginnen leek ons wat heftig. Ze kreeg al een tijd de HEMA pillen
glucosamine/chondroitine, echter dit leek niet voldoende te helpen. We hebben een consult aangevraagd bij Mirjam
Kooy, klassiek homeopaat voor dieren. We kenden Mirjam al een tijdje omdat zij 2 herplaatsboeven via onze stichting
heeft en regelmatig in ons magazine schrijft.
Mirjam is een ochtend bij ons geweest en heeft Reza volledig doorgelicht. Alles wilde ze weten vanaf haar geboorte,
over gedrag, karakter, gezondheid, etc….etc…..
Aan de hand van dit consult heeft ze een middel voor Reza gemaakt, “rhustox”, welke zowel ondersteuning zou bieden
aan haar gewrichten als mede aan haar nerveuze gedrag.
De volgende dag lag het pakketje al in onze brievenbus en zijn we direct met behandeling begonnen.
Die behandeling houdt in dat Reza 2-3 tellen aan het geopende flesje moet snuiven. Ik stond hier nogal sceptisch
tegenover, dat wil ik wel eerlijk weten. Maar wat schetst
onze verbazing… na 3 dagen zagen we veranderingen.
Eerst met name in haar gedrag, ze ging ‘s-avonds lekker
uit zichzelf op haar kussen liggen, bleef ’s-morgens
lekker uitslapen. Het leek wel of ze alle tekort gekomen
slaap van al die jaren in moest halen. Ook merkten we al
vrij snel dat ze minder mank begon te lopen en dat we de
wandelingen weer wat langer konden maken zonder dat
zij daar later last van had. De eerst periode moesten we
het middel elke 3 weken geven. Na een aantal keren
konden we de tussenpauze verlengen.
Inmiddels heeft ze nog maar heel af en toe even een
snuifje nodig, daar kan echt maanden tussen zitten. Ik
hoef pas weer bij Mirjam aan de bel te trekken als er
verslechteringen zijn en als blijkt dat het snuifje niet
meer afdoende helpt.
We hopen dat ons meisje op deze manier lekker doorgaat
en stokoud mag worden. Natuurlijk houden we er
rekening mee dat ze met haar 8 jaar zo langzamerhand
senior wordt. Hele zware belasting, zoals behendigheid,
doen we niet meer met haar. Er zijn nog zoveel andere
leuke dingen om te doen met een senior.
Jantina
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Een Bouvier is een Bouvier?
Ervan uitgaande dat we het over een Bouvier des Flandres hebben (er is ook een Bouvier des Ardennes) hebben wij een
expert gevraagd enige uitleg over de Bouviers uit werklijnen te geven die naast de Bouviers uit showlijnen regelmatig
aangeschaft worden.
Waarom?
Wij constateren dat er enige verwarring bestaat over het verschil tussen de zogenaamde showlijn en de werklijn van
Bouvier des Flandres. De laatste tijd komen er regelmatig (jonge) Bouviers in de herplaatsing die voortkomen uit de
zogenaamde werklijn. Vaak zonder stamboom, via Marktplaats aangeschaft. De eigenaren hebben zich een beetje, of
heel erg, verkeken op de impact die een Bouvier uit de werklijnen met zich meebrengt. Vaak horen wij dat de Bouvier in
kwestie niet meer te handhaven is, te druk, te veel bijt en dominant is, of heel anders als de Bouvier die zij kennen of
gehad hebben.
Voor een leek (en ook voor de gemiddelde Bouvierliefhebber) is er nauwelijks verschil te zien als ze pup zijn. Het zijn
dezelfde "bolletjes wol", ze zijn schattig, lief. Je hart is gestolen bij het zien van zo iets vertederends en het is een
Bouvier..... toch?

Showlijn 8 weken

Werklijn 8 weken

Als kleine pup is het verschil ook vrijwel niet te constateren. Pas op het moment dat het hondje opgroeit beginnen er
verschillen op te treden. Vraag daarom wanneer u een nest bezoekt uit welke lijnen de pups komen en laat u
voorlichten.

Verschil Showlijn
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Werklijn met 8 maanden

Vraag naar de stambomen en de certificaten van de gezondheidsonderzoeken.
Op een stamboom staat wie de ouders, grootouders en overgrootouders zijn, welke kwalificaties zij hebben behaald en
welke onderzoeken zij heben gehad. Voor u misschien niet zo interessant, maar voor een fokker is dit onmisbare
informatie. Een goede fokker probeert een zo verantwoord mogelijke combinatie te maken. Daarvoor zijn niet alleen de
gezondheid, het karakter en het uiterlijk van de twee ouderdieren belangrijk, maar ook van al hun voorouders. Hoe
meer de fokker weet over de voorouders van een hond, hoe beter hij de juiste reu bij zijn teef kan zoeken. Weet een
fokker helemaal niets van de voorouders van de reu en de teef, dan weet die fokker absoluut niet waar hij mee bezig is.
Met alle kans op erfelijke ziekten en afwijkingen bij de pups.
De meeste fokkers en liefhebbers weten dat het kruisen van vreemde bloedlijnen heel verschillende resultaten binnen
een nest kunnen opleveren. Dat geldt voor het uiterlijk, maar vooral ook voor de karakteraanleg. Er zal een gedeelte
van de pups geschikt zijn voor de africhtingssport, een gedeelte prima als huishond kunnen functioneren, maar een
klein aantal zal in feite tussen 'wal en schip' belanden. Dat zijn dan vaak onzekere honden, die niet goed raad met
zichzelf en het 'democratische' gezin en samenleving weten. Ze kunnen angstig, nerveus, maar ook scherp reageren.
Korte Historie:
In het kort is de evolutie van de Bouvier in stappen verlopen. Tot en met de
tweede wereldoorlog werd de Boef geselecteerd op pure gebruikswaarde. De
hond moest onverschrokken, stug en zelfstandig zijn. Hij bewaakte de kudde
en de boerderij tegen vreemden en ongewenste dieren. Hij leefde vooral
buiten en was opgewassen tegen klimaat en gevaar. Ook was deze hond
moedig en hard genoeg om ingezet te worden tegen stropers en vijandelijke
soldaten. Incidenteel werden er ook wat Bouviers ingeschreven op
tentoonstellingen, maar dat waren uitzonderingen.
Na de tweede wereldoorlog veranderde de Europese samenleving in snel
tempo; er was in feite nauwelijks meer ruimte voor zo'n stugge en
zelfstandige hond om door te kunnen gaan in de moderne maatschappij.
Daardoor is er een vrij abrupte verandering in de fokkerij gekomen. Men
ging de ruw-kortharige, oudere types kruisen met de elegantere, langhariger
Bouviers, zoals die vooral in België en Noord-Frankrijk te vinden waren.
Vooral in de jaren 60 en 70 vond er een grote uiterlijke verandering plaats
binnen het ras. Ook de fokselectie en het verkoopbeleid werden op de
veranderde samenleving aangepast.

Bron: de historie van de Bouvier

Moeilijk te hanteren honden werden teruggebracht of afgemaakt; reden voor de meeste fokkers bepaalde combinaties
niet meer te maken. De ouderdieren, die wel gemakkelijke nakomelingen opleverden, werden vaker voor de fokkerij
ingezet. En ook de tentoonstellingen werden erg populair, ook daar moest de Boef zelfbewust zijn schoonheid tonen,
maar tegelijkertijd concurrenten en keurmeesters heel laten. Een andere belangrijke factor was de snel toenemende
welvaart. Daardoor was men bereid meer voor een pup te betalen, maar dan moest die hond wel voldoen aan
schoonheids- en gedragsvoorwaarden.
Huidige situatie:
Hierboven heb ik u in het kort de achtergrond van de
verandering binnen het ras geschetst. Daar is veel
meer over te zeggen, maar wie dat wil, duikt maar in
de archieven en boeken.
Hoe komt het dat er Bouviers uit schoonheids- en
werklijnen bestaan?
Zoals ik al heb aangegeven is de vroegere Bouvier
geselecteerd op een bepaalde aanleg. Dat is daardoor
gedeeltelijk ook genetisch vastgelegd.

Bouvier geboren in 1983

In de jaren 70 en 80 werden er enorme aantallen
Bouviers-met-stamboom gefokt; vaak meer dan
10.000 stuks per jaar.
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Dat moesten wel honden zijn, die in de veranderde samenleving konden
functioneren als huishond, dus daar werd vooral op geselecteerd. Naast
natuurlijk op die schattige, lange vacht. In die periode kwamen ook de
witte Bouviers in de mode. 'Moeilijke' ouderdieren werden daar niet voor
gebruikt.
Daarnaast was er een erg kleine groep africhters binnen de politie- en
diensthondensport, die ook nog verder gingen met Bouviers, die
geselecteerd waren op de ouderwetse hardheid en werklust. Want na
goed zoeken waren dergelijke honden, zij het zeldzaam, ook nog wel te
vinden.
Begin jaren 80 werden binnen de NBC een aantal
Bouvierdressuurgroepen opgericht. Hier werd getraind volgens de regels
van het Schützhund-reglement, later IPO genoemd. Oorspronkelijk
vooral beoefend door eigenaren en fokkers van Duitse Herders, bleek al
snel dat de 'moderne' Bouvier daar niet bepaald geschikt voor was.
Hierdoor gingen 'werkhondenfokkers' kruisen met honden, die nog meer
van de 'oude' aanleg meegekregen hadden en dat ook bewezen hadden
door behaalde KNPV- en Diensthondcertificaten.
De werklijn Bouvier wil zo graag voor je werken, is vaak onvermoeibaar
en stopt niet wanneer jij het even voor gezien houdt. Om aan de
behoefte van een zogenaamde werklijnbouvier te voldoen is het van
belang dat er veel met hem getraind wordt en dan bedoelen wij niet een
half uurtje per dag. Dan bedoelen wij het serieuze werk, een paar uur
per dag en liefst ook nog een aantal trainingen per week, liefst bij een professionele vereniging.
Ervaring met de werklijnen is dan ook een pré. Verdiep u in de behoefte van een Bouvier uit werklijnen en ga eens
kijken bij de verenigingen waar men gewend is met deze Bouviers te werken.
Wanneer u bovenstaande fysieke inspanningen met betrekking tot de
werklijnbouvier allemaal niet op wilt of kunt brengen kies dan voor een Bouvier uit
showlijnen.
Hierbij moeten wij vermelden dat u ook hiervoor over de nodige fitheid en
consequentie dient te beschikken (en uiteraard geldt ook hier dat u zich het beste
kunt laten voorlichten voordat u een Bouvier aanschaft), dit moeten we absoluut
niet onderschatten. Laten we het zo zeggen: bij een showlijn zijn de scherpe
kantjes er een beetje af. Over het algemeen vergen zij toch ongeveer de helft van
de fitheid en trainingsuren als voor de werklijnen. Beiden lijnen zijn stoere honden
die duidelijkheid, consequentie en natuurlijk veel liefde, tijd en geduld vereisen.
Uitzonderingen bevestigen natuurlijk de regel.
Ik vind het heel belangrijk te benadrukken dat ik hiermee niemand de schuld van
wat dan ook wil geven; alleen wijs ik op een mogelijke achtergrond van het
ongewenste gedrag. In een grijs verleden, toen ik zelf ook nog enkele nestjes
Bouviers heb gefokt, is mij heel duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat
fokkers niet alleen erg secuur met de te maken combinatie reu- teef moeten zijn,
maar ook de geboren puppies en de mogelijke kopers erg goed en veel moeten
observeren om tot wenselijke combinaties te kunnen komen. En soms ook gewoon
'nee' tegen potentiële kopers moeten zeggen als duidelijk is dat een bepaalde hond
niet in een specifieke omgeving kan functioneren.
Wij raden u dan ook aan om, vooraf, informatie over een fokker in te winnen bij de rasvereniging
(De Nederlandse Bouvierclub http://www.bouvierclub.nl/ ).
Uiteraard zijn wij als onafhankelijke Stichting zonder enig commercieel belang ook te allen tijde bereid u van informatie
te voorzien.
Wij hopen hiermee wat meer uitleg te hebben gegeven, waardoor er minder mensen teleurgesteld zullen worden in dit
prachtige ras, maar vooral ook dat er minder honden ongewild in de problemen komen.
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Stichting
Bouviersupporters
Oostendorperweg 57 / z
7481 VE Haaksbergen
Kamer van Koophandel
Enschede nummer 51469820
Hebt u tips,
wetenswaardigheden,
evenementen die u onder de
aandacht wilt brengen?

. IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86
BIC : RABONL2U

Wilt u meeschrijven
voor het bouviersupporters
magazine?

Fiscaal nummer 850034814

Voor bemiddelingszaken kunt u bellen
met
Jantina op 06 82001851
Marian op 0049 2822 977956
Mascha op 06 55814099
E-MAIL:
info@bouviersupporters.nl

Stichting Bouviersupporters
werkt samen met

info@bouviersupporters.nl

Nederlandse Bouvier Club
Bouvierpagina
Interessengemeinschaft B.d.F.
Bert Smallenbroek (Kynologie Kolham)
Anoek Schipper (Dierenkliniek De
Watermolen,Haaksbergen)

Facebook

Wilt u het goede
werk voor de Bouviers
en hun baasjes financieel
ondersteunen?
Dat kan!

Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:

Rabobank Haaksbergen-Enschede
IBAN NL82 RABO 0160 4492 86
BIC: RABONL2U
t.n.v.

Bezoek onze website!
http://www.bouviersupporters.nl/
of

Wilt u,
naast meeleven, meelezen,
misschien zelfs meeschrijven,
ook een meer actieve invulling
geven aan de herplaatsen asielbouviers?

Stichting Bouviersupporters

april 2016

Regelmatig ontvangen wij donaties van mensen waar wij geen gegevens van hebben.
Onze donateurs ontvangen van ons een kleine attentie en krijgen een overzicht wat wij met de
donaties doen.
Wij doen dan ook een oproep om ons een mailtje te sturen als u hebt gedoneerd en nog niets hebt
ontvangen.
Onze mailadres: info@bouviersupporters.nl
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