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Bobtales is het clubblad van de 
Old English Sheepdog Club Nederland 
en verschijnt 6 maal per jaar. 
 
Homepage 
www.oldenglishsheepdog.nl 
 
Contributie 
Het lidmaatschap bedraagt € 31,00 per jaar 
( ex. eenmalig inschrijfgeld van € 5,00 ). 
Gezinsleden betalen € 6,50 per jaar ( zonder 
clubblad ). Als u na 30 juni lid wordt, betaalt u de helft 
van het lopende kalenderjaar. Opzegging dient schrifte-
lijk  te gebeuren voor 1 november van het lopende jaar. 
 

 
Bankrekening 

37.57.50.800 te Schijndel 
Advertentietarieven 2008 
 
Commercieel op aanvraag redactie Kennelvermelding 
 
Drukker 
Drukkerij Van den Dool, Sliedrecht 
 
Lid Raad van Beheer op Kynologisch Gebied 
in Nederland en NCS 

Voorzitter 
Lizie van Heel-Broekman 
Klaverstraat 4, 3083 VH Rotterdam 
voorzitter@oldenglishsheepdog.nl 
tel: +31(0)10-4815428 
 

Vice Voorzitter & Webmaster 
Peter Vos 
webmaster@oldenglishsheepdog.nl 
 

Interim Secretaris& Evenementen 
Rosita Guérand 
Matthijsstraat 30, 4576 CP Koewacht 
tel: +31(0)114-361553 
oescn@oldenglishsheepdog.nl 
evenementen@oldenglishsheepdog.nl 
 

Penningmeester & Ledenadministratie 
Angelique van der Steen-Klarenbeek 
Teeuwishoek 35, 5481 VR Schijndel 
tel: +31(0)73-5943993 
Fax: +31(0)73-5495201 
penningmeester@oldenglishsheepdog.nl 
 

Fokbeleid 
Theo van Eeren 
Boerendijk 24, 4793 RV Fijnaart 
Tel: +31(0)168-467972 
fokbeleid@oldenglishsheepdog.nl 
 

Regio 
Vacant 
 

Pupinformatielijn 
 

+31(0)528-351311 
 

Hoofdredactie 
Manuela Huisman 
bob-tales@oldenglishsheepdog.nl 
Magdalena Ayhan 
vattiayhan@home.nl 
 

Bobshop 
Lizie van Heel 
Klaverstraat 4, 3083 VH Rotterdam 
Tel: +31(0)168-4815428 
lvanheel@fotovanheel.nl 
 

Herplaatsing 
Mariska de Bie 
Boerendijk 24, 4793 RV Fijnaart 
tel: +31(0)168-467143 
herplaatsing@oldenglishsheepdog.nl 
 

Ereleden 
Eef ter Mors 
Rosita Guèrand 
Wilma Versloot 
H.M.F.E. Backs-Bennink  † 

 Heel jaar Eenmalig 

1 pagina zw/w €175,00 €37,50 

1/2 pagina zw/w €125,00 €25,00 

1/4 pagina zw/w €125,00 €17,50 

2 middenpagina’s zw/w  €200,00 

Clubblad en internet €40,00 

ADRESSEN 
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KENNELADRESSEN 

Of Snowboot Bears 
Chris van Beirendonck 

Berkelheide 40 
2290 Vorselaar 

Tel +32 (0) 14 881534 
info@bobtail.be 
www.bobtail.be 

Wobble Fashion 
Elwi Kornips 

Groenstraat 23 
6067 AX Linne 

Tel: +31 (0) 475 466707 
wobblefashion@hetnet.nl 

http://home.hetnet.nl/~elwikornips/ 

From Rocky’s Desteney 
Mariska de Bie &Theo van Eeren 
Boerendijk 24 
4793 RV Fijnaart 
Tel: +31 (0) 168 467972 
madame@home.nl 
www.from-rockys-desteney.nl 

Family Friend 
Angelique vd Steen-Klarenbeek 
Teeuwishoek 35 
5481 VR Schijndel 
Tel: +31 (0) 73 5943993 
+31 (0) 6 29371255 
Fax: +31 (0) 73 5474123 
familyfriend_oes@yahoo.com 

 
The Right Move 
Anneke Kamstra 

St.Jacobiparochie 
Tel: 0518-491478 

http://home.hetnet.nl/~oeskamstra/ 

Secret Recipe 
Marianne Derks 

Engelmansstraat 7 
6086 BA Neer 

Tel: +31 (0) 6 47775986 
marjanderks@home.nl 

http://members.home.nl/lmmderks 

Wiggly Scamp’s 
Paul en Annemarie Philips 
Steylerstraat 5 
5931 BJ Tegelen 
Tel/Fax: +31 (0) 77 3736213 
oeswiggl@home.nl 
www.wigglyscamps.nl 

Wobbling Sound 
Jeanne & Rinus Jaarsveld 
Achtmaalsweg 47 
4881 VH Zundert 
Tel: 076-5975545 

 
Image Unique 

Angelique v/d Kroft & Frank fokke 
Weerdingerkanaal ZZ 227 

7831 AP Nieuw Weerdinge 
Tel: 0591-522008 

info@oldenglishsheepdog.nl 
www.oldenglishsheepdogs.nl 

Op deze plek had uw kenneladvertentie 
kunnen staan 
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KENNELADRESSEN 

Wicked Wisdom 
Arie en Alida Bloemendaal 

De Eikelaars 40 
7681 EN Vroomshoop 

Tel: +31 (0) 546 644292 
abloemendal@home.nl 
www.wickedwisdom.nl 

Of Padirac 
Broer & Ria van der Wal 

Tolhuis 1 
9111 GN Burdaard 

Tel: +31 (0) 519 332503 
riavdwal_padirac@hotmail.com 

www.padirac-oes.com 

Milagro Cachorros 
Monique Schonewille 
Hoofdstraat 123 
9501 CS Stadskanaal 
Tel: +31 (0) 599 614824 
milagro@home.nl 
www.milagro-oes.nl 

 Law of Love 
Lies van Heel 
Klaverstraat 4 
3083 VH Rotterdam 
Tel: +31 (0) 10 4815428 
l.vanheel@fotovanheel.nl 
www.lawoflove.nl 

Definitely Xquiszt 
Willy en Ron van Opijnen 

Dinkel 17 
2911ED Nieuwerkerk  

a/d IJssel 
Tel:+31 (0) 180 316250 

Info@definitely-Xquiszt.nl 
www.definitely-xquiszt.nl 

Cap-a-pie Cartouche 
Fam. van der Nat 

Molendijk 29 
3248 BA Melissant Zuid-Holland 

Tel: +31 (0) 187 600011 
cap-a-pieCartouche@chello.nl 

www.cap-a-piecartouche.nl 

Vigilat’s 
Eef en Rita ter Mors 
Gaffelhoek 69 
7546 MT Enschede 
Tel: +31 (0) 53 4771117 
Fax: +31 (0) 53 4771117 
vigilats@hetnet.nl 
www.vigilats.com 

Trademark 
Annelies de Vries 
Renswoudsestraatweg 15a 
6741 ME Lunteren 
Tel: +31 (0) 342 491811 
annelies@afilas.nl 

A Dream Called 
Christiaan Roverts 

Heesackers 22 
6903 WZ Zevenaar 

Tel: +31 (0) 316 334306 
+ 31 (0) 6 51952750 

bobtail@adreamcalled.demon.nl 
www.adreamcalled.demon.nl 

KnuckleheadsOld English Sheepdogs 
Monique Cobussen & Bjorn van Rees 

De Moorstraat 16 
6826 NV Arnhem 

Tel: +31 26 4465075 
bvanrees@tiscali.nl 

www.knuckleheads-oes.nl 

Sweet Expression’s 
Mark & Roosmarie Wibier de Jonge 
Heckenweg 5 
49744 Geeste-Groß Hesepe 
Tel: +49 (0) 5937 971778 
Mob: +49 (0) 172 8018716 
Sweetexpressions@t-online.de 
www.sweetexpressions.info 

Brwyn’s 
Rosita Guérand 
Matthijsstraat 30 
4576 CP Koewacht 
Tel: +31 (0) 114 361553 
oesbrwyn@zeelandnet.nl 
www.oes.nl/brwyn 

INHOUDSOPGAVE 

 
Uiterste inleverdatum copy 

1 Maart 2009 
Daarna kan de copy niet meer worden behandeld en wordt 

doorgeschoven naar de volgende BobTales 
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VAN DE VOORZITTER 
 

V an de Voorzitter 
We zijn alweer beland in het nieuwe jaar, met al onze 
goede voornemens. Sommigen zeggen dat ze geen voor-
nemens hebben voor 2009, wat op zich toch ook een voor-
nemen is. Maar wat u ook heeft besloten om te doen in 

2009 ,  ik hoop dat het voor u allen een heel goed jaar mag worden. Wij 
als bestuur zullen er weer volop tegenaan gaan in 2009. De regio’s begin-
nen traditie getrouw met de Erwtensoepwandelingen. In het noorden had-
den ze weer een grote opkomst. Helaas ging in Regio Noord- West de 
wandeling niet door wegens familie omstandigheden. Ook dit jaar zullen 

de regio’s weer diverse wandelingen organiseren. Denkt u “hé, er zijn nog geen mensen in mijn provin-
cie” en lijkt het u leuk om een regio te runnen en eens in de 4-6 weken een wandeling te organiseren. 
Meldt u aan bij het bestuur. Hebt u twijfels omdat u niet weet wat daar bij komt kijken, vraag het gerust 
aan het bestuur of aan de al aanwezige regio vertegenwoordigers. Als bestuur zijn wij blij met de be-
trokkenheid van de regiovertegenwoordigers bij de Club en hun inzet voor de Club. Wij hopen dat ze 
dit nog jaren blijven doen. Aan de verhalen merken wij als bestuur  dat de  mensen die meewandelen 
met hun bobbers het erg naar hun zin hebben. . Ook staat de KCM ,JHD en  Recreantendag weer op het 
programma voor 2009.  Eerst hebben we nog de ALV van 22 maart in motel  De Biltsche Hoek  te  de 
Bilt. Het bestuur hoopt  dat er zich nog mensen aanmelden voor een bestuursfunctie..  Voorafgaand aan 
de ALV zal er een Fokkers Forum zijn. De KCM wordt 24 mei gehouden te Lelystad, met als keur-
meester Mr. Barry Croft uit Engeland. Op de ALV van de Raad van Beheer is besloten om het woord 
gecertificeerd te vervangen door het woord keurmerk. Fokkers die voldoen aan de voorwaarden die 
gesteld worden door de Raad krijgen zoals het er nu uit ziet een keurmerk. Zoals het er op dit moment 
uitziet zal dat nog wel minimaal één jaartje duren voor het zover is. Ook word het hele reglement van 
de Raad van Beheer aangepast aan deze tijd. Dit is een megaklus  er zullen  dan ook een paar ALV’s   
nodig zijn om dit helemaal geregeld te krijgen.. Op de ALV van de Club  zullen we definitief afscheid 
nemen van onze secretaris Titia Bos. Het gaat gelukkig wel al wat beter met haar maar een bestuurs-
functie zal voor haar op dit moment niet haalbaar zijn,. We hebben het afgelopen jaar het geluk gehad 
dat Rosita Guerand  Titia haar functie als secretaris als interim heeft overgenomen. Het bestuur vraag 
om uitbreiding van bestuursleden. Dus meld u AUB aan voor het bestuur want wij zitten te springen om 
u. Want vele handen maken het makkelijker. We zetten ons in voor u, want u bent de OESCN. Denk 
niet dat kan ik niet, er is altijd wel iets dat u kunt misschien bent u wel heel erg goed in het organiseren 
van iets. Of bezit u een talent waar wij om zitten te springen. Wij zien graag u aanmelding tegemoet. 
 
Voorzitter, 
Lizie van Heel  
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HONDEN HOROSCOOP 2009 

D it zijn de clowns onder de honden en willen je graag beha-
gen. Gaan graag naar buiten, dus geef ze genoeg ruimte. 
Houd je ze een lange periode binnenshuis dan zou het de 
hond niet goed doen. Het zijn ongecompliceerde, intelli-

gente, opgewekte honden maar lijken er soms niet helemaal bij te zijn. 
Als ze erg opgewonden raken, worden ze erg onstuimig en vergee-
tachtig. Het is een van de meest enthousiaste honden uit het sterren-
beeld, ze zullen je gezicht bedelven onder de natte slobbers als je thuis 

komt. Aangezien ze de neiging hebben wat onstuimig te zijn, moet je consequent zijn. Met 
strenge regels gaan ze goed om. 

D eze laatbloeiers lijken wel altijd jong en blijven en op hoge 
leeftijd speels als een pup. Ze hebben oneindig geduld en 
kunnen uren spelen of zichzelf vermaken. Het zijn goede 
maatjes voor kinderen. Ze drijven wel graag hun zin door. 

Wees geduldig met training omdat ze het geen hele snelle leerlingen 
zijn, desondanks wel intelligent. Ze zijn meer dan loyaal naar het gezin 
toe, altijd bereid om te behagen en je geduld zal dan ook goed beloond 
worden. 

D it zijn echte komedianten. Ze zijn zachtaardig en vriende-
lijk met kinderen en blaffen alleen maar om hun eigen ge-
luid te horen. Ze zijn zeer intelligent en kunnen goed ma-
nipuleren. Je hebt veel geduld nodig om ze te trainen, om-

dat ze niet zo makkelijk automatisch commando's opvolgen. Hoe meer 
druk je erop zet, hoe meer ze zich zullen verzetten. Soms hebben ze 
geen zin om zich te laten knuffelen of aaien en lijken erg stoïcijns. Het 
zijn nieuwsgierige ondernemende honden en zullen letterlijk overal hun 

neus in steken. 

D it zijn vriendelijke rustige meegaande honden, die 
geschreeuw of een gevecht vreselijk vinden. Ze voelen 
jouw gemoedstoestand erg goed aan en zijn zorgzaam als je 
overstuur bent. Wil je met deze hond trainen, wees er dan 

van bewust hoe je dit aanpakt. Intuïtief voelen ze aan wanneer je boos 
of opgewonden bent. Ze stoppen dan met wat ze aan het doen zijn, 
alleen maar om je te plezieren. Ze hebben niet veel ruimte nodig en 
kunnen dus ook goed gehouden worden op een flat/appartement. Door-

dat ze dingen zo goed aanvoelen lijken ze af en toe wel helderziend. Ze hebben een goed 
geheugen en een afwisselende opvoeding en training nodig. 
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HONDEN HOROSCOOP 2009 

D eze hond voelt zich de koning te rijk. Ze lopen trots rond en 
lijkt op een vrij rustige hond maar ze houden van een goed 
avontuur. Dus maak van iedere wandeling een spannende 
gebeurtenis. Het zijn geboren leiders die andere honden 

snel aanvoelen. Ze zijn erg nieuwsgierig, niets ontsnapt dan ook aan 
hun aandacht. Ze houden van kinderen, zijn erg beschermend en geven 
hun leven voor je. Ze hebben een goed geheugen en worden niet graag 
gekrenkt. Een warme plekje met een lekker bot vinden ze heerlijk en ze 

staan graag in de belangstelling. 

D eze dieren zijn uitstekende maatjes. Ze voelen goed aan 
wanneer je je niet lekker in je vel voelt of ziek en proberen 
je dan te behagen. Het zijn bescheiden gezellige honden die 
graag op zichzelf zijn, gereserveerd en niet zo snel hun 

gevoelens zullen tonen. Verwacht niet dat deze honden op je afstormen 
als je thuis komt. Ze brengen graag hele avonden door, liggend aan je 
voeten of met hun kop op je schoot. Het zijn lastige eters, dus als je 
eenmaal een merk hebt gevonden die ze goed bevalt, blijf daar dan bij. 

Ze hebben veel plichtsbesef en zijn erg gesteld op regelmaat. 

D eze honden zijn makkelijk in omgang en houden van veel 
aandacht. Het zijn goede gezelschapsdieren en houden er 
niet van alleen gelaten te worden. Ze voelen stemmingen 
goed aan en hebben een gevoelig karakter. Nieuwe com-

mando's leren ze vlot, doordat ze intelligent en gehoorzaam zijn. Ze 
houden van lekker eten en rustige muziek. Als je weggaat, zet dan de 
muziek aan, ze blijven dan rustig en ontspannen. Ze eten bijna alles, dit 
in combinatie met de neiging tot luiheid kunnen uiten in extra gewicht. 

Geef ze daarom genoeg beweging. 

S chorpioenhonden zijn erg loyaal en nieuwsgierig. Als je ze al 
op jonge leeftijd goed/vriendelijk behandeld dan uit zich dat in 
trouw naar de baas toe voor het leven. Worden ze al jong 
slecht behandeld, dan zal het terugwinnen van hun vertrouwen 

een langzaam en moeilijk proces worden. Ze hebben de neiging om te 
happen als ze slecht behandeld worden. Deze honden zijn intimiderend 
naar andere honden toe. Zelden zullen ze zich in een confrontatie terug-
trekken. Ze zitten vol opgekropte energie en hebben veel beweging 

nodig om dit kwijt te raken, je kunt dan ook uitstekend wat ondernemen met ze. Hij is wa-
aks en zelfverzekerd en heeft een consequente opvoeding nodig. 
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KYNOLOGISCH REGLEMENT 2009 

 
Publicatie wijzigingen in het Kynologisch Reglement per 1 januari 2009 
 
Wijzigingen die op 16 september 2008 en 6 december 2008 zijn aangenomen zijn nog niet opgenomen. 
Conform de regels gaan deze in op 1 juli 2009. 
 
AV 8 december 2007 
 
Agendapunt: 12 
Onderwerp: Volgorde van keuringen tijdens tentoonstellingen en 
(kampioenschap)clubmatches 
 
AANLEIDING 
 
Het bestuur van de Raad van Beheer wordt bij (kampioenschap)clubmatches maar ook bij 
tentoonstellingen, regelmatig geconfronteerd met aparte keuringen in de erering. Zo kiest men 
onder andere een beste jeugdhond, een beste gebruikshond, een beste veteraan, enz. Veelal 
worden deze keuringen verricht voorafgaand aan de keuring van Beste van het Ras (BvR) c.q. 
Beste van de Show (BIS) 
In het Kynologisch Reglement staat geen volgorde van (eind)keuring aangegeven. Wel staat in 
artikel IV.95, lid 3, dat “een hond die door een andere hond is geslagen, niet meer aan 
daaropvolgende erekeuringen kan deelnemen”. 
Het bestuur is dan ook geen voorstander van aparte keuringen van beste jeugdhond, beste 
gebruikshond of beste veteraan voorafgaand aan de keuring van BvR of BIS. 
Een voorbeeld: de CAC teef komt in de ring voor Beste Jeugdhond, de CAC reu eveneens. 
De CAC Teef wint de titel “beste jeugdhond” van de CAC Reu. Op basis van artikel IV.95, lid 3, 
van het KR mag de CAC Reu nu niet meer aan de verkiezing BIS deelnemen. Door mee te doen 
aan de verkiezing “beste jeugdhond” loopt hij dus de titel BIS en Clubwinnaar mis. Sterker, op 
basis van artikel IV.95, lid 3, had de BIS keuring niet eens meer mogen plaatsvinden. Inmiddels 
zijn de verenigingen schriftelijk geïnformeerd over deze kwestie en is dringend geadviseerd de 
volgorde van keuringen zorgvuldig te laten plaatsvinden. Op basis van het Kynologisch Reglement 
kan dit echter niet verplicht worden gesteld. 
 
ADVIES 
 
Het bestuur acht het dan ook gewenst de volgorde van keuringen in de erering vast te leggen. 
Daarbij moet de regelgeving met betrekking tot de erekeuring zodanig zijn dat tijdens de 
(Kampioenschaps) clubmatch eerst de eindkeuring van beste reu, beste teef en BvR plaatsvindt en 
daarna eventueel andere keuringen. Naar de Kynologenverenigingen toe is voorgesteld om tijdens 
de eindkeuringen eerst de keuringen van de rasgroepen en de BIS te doen en dan pas andere 
keuringen. Uiteraard mogen de keuringen van beste baby, beste pup en beste koppel of andere 
groepen wel voor de eindkeuringen plaatsvinden. Deze hebben immers geen invloed op het verloop 
van de keuring voor beste reu, beste teef en BIS. Voor wat betreft de keuring van de beste 
veteraan is het voorstelbaar dat deze óók geschiedt voor de keuring van BIS, maar dan wel onder 
de voorwaarde dat de veteranen die daarvoor in aanmerking komen, niet deelnemen aan de keuring 
voor BIS. 
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KYNOLOGISCH REGLEMENT 2009 
 

VOORSTEL 
Reeds eerder – in juni 2007 – kwam dit voorstel op uw agenda, doch de leden besloten het de 
voorgestelde artikelen op enkele punten te wijzigen. Dat leidde ertoe dat het bestuur het betreffende 
agendapunt terug trok en toe zegde het resultaat van de discussie aan een nieuw voorstel 
toe te voegen. Deze discussie ging met name over de vrijheid om de keuringen van de puppyklasse 
en babyklasse op elk gewenst moment te mogen doen. Op basis van vorenstaande motivering 
stelt het bestuur van de Raad van Beheer aan de Algemene Ledenvergadering voor de volgende 
aanpassingen in het Kynologisch Reglement vast te stellen: 
 
Artikel IV.95 Tentoonstellingen 
Lid 3 wordt onderverdeeld in 3.a (ongewijzigd) en 3.b 
 
TOEVOEGEN: 
Lid 3.b 
Het bepaalde in lid 3.a van dit artikel is niet van toepassing op de collectieve klassen zoals 
beschreven in artikel IV.63.2 
 
TOEVOEGEN: 
Lid 4. 
a. De volgorde van de erekeuring dient als volgt in het programma van de tentoonstelling 
opgenomen te worden: koppel, fokkerij en nakomelingenklasse, beste van de rasgroepen, 
best in show. 
b. De keuringen van beste puppy, beste baby of beste veteraan mogen op elk door de 
organisatie gewenst moment plaatsvinden, mits het tijdstip c.q. de volgorde van deze 
keuringen in de catalogus is vermeld. 
c. Indien een beste veteraan voorafgaand aan de beste van de rasgroep gekozen wordt, dan 
mogen aan die competitie niet deelnemen de veteranen die beste van hun ras geworden zijn. 
Zij zijn verplicht deel te nemen aan de keuring in de betreffende rasgroep. 
d. Andere vormen van keuringen dienen ná de Best in Show competitie plaats te vinden. 
Artikel IV.127 Kampioenschapsclubmatches 
 
TOEVOEGEN: 
Lid 4.a 
Bij het keuren van de beste honden van de kampioenschapsclubmatch wordt de regel in acht 
genomen dat een hond die bij een keuring door een andere hond is geslagen, niet meer aan de 
daarop volgende keuring kan deelnemen. 
Lid 4.b 
Het bepaalde in lid 4.a.van dit artikel is niet van toepassing op de collectieve klassen zoals 
beschreven in artikel IV.63.2. 
Lid 5. 
De volgorde van de erekeuring dient als volgt in het programma van de kampioenschapsclubmatch 
opgenomen te worden: koppel-, fokkerij en nakomelingenklasse, beste reu, beste teef, best in 
show. 
Lid 6. 
De keuring van beste puppy en beste baby kan op elk door de organisatie gewenst moment 
plaatsvinden, mits het tijdstip van deze keuringen, c.q. de volgorde ervan in de erering vooraf in 
de catalogus is aangegeven. 
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HONDEN HOROSCOOP 2009 

D eze honden barsten van de energie, zijn vrolijk, ongecom-
pliceerd, houden van aandacht, worden graag geaaid en 
geknuffeld en zijn nooit verlegen. Ze zijn initiatiefrijk en 
zullen niet zo snel terugdeinzen als ze het aan de stok kri-

jgen met een andere hond. Ze kunnen er niet goed tegen als ze on-
terecht bestraft worden en kunnen hun vertrouwen verliezen. Hun 
goede gedrag beloon je met een speciale lekkernij. Het lastigst van dit 
sterrenbeeld is om ervoor te zorgen dat ze je gehoorzamen. Ze hebben 

een consequente aanpak en training nodig. 

D e stier-honden zijn vrij rustig, geduldig en laten zich niet 
zo snel van de wijs brengen. Ze zijn niet snel kwaad of 
agressief, maar als de grens bereikt is zijn ze niet mis, ze 
geven niet snel op. Ze zijn terughoudend met vreemden, 

maar wanneer ze je kennen en aardig vinden dan zijn het vrienden 
voor het leven. JDe geur zullen ze altijd blijven herinneren. Ze gaan 
graag naar buiten, maar liggen eigenlijk nog liever te luieren dan dat 
ze spelen. Omdat ze erg van eten houden kunnen ze last van overge-

wicht krijgen. Ze zijn waaks en zullen hun voedsel en speeltjes dan ook goed beschermen. 

H onden onder dit sterrenbeeld zijn nieuwsgierig, vriendelijk, 
zitten boordevol energie en kunnen flink veel blaffen. Soms 
moeilijk te doorgronden en onderhevig aan wisselende 
stemmingen. Ze vinden het vreselijk om alleen te zijn. Het 

zijn snelle slimme leerlingen en kunnen goed worden getraind. Ze 
houden niet van sleur en zijn af en toe rusteloos. Houdt altijd de deuren 
dicht, anders zullen ze zelf op onderzoek uitgaan. Omdat ze erg graag 
gezelschap om zich heen hebben kunnen ze zowel met mensen als met 

andere dieren goed omgaan. 

D eze gevoelige huisdieren vinden het vreselijk om van hun 
stuk te worden gebracht. Ze houden niet van harde gelu-
iden, lawaai of geschreeuw. Ze kunnen snel geïrriteerd zijn 
door anderen en voelen zich op hun best in een rustige, 

stabiele omgeving. Elke verandering in hun leven, onrechtvaardig 
gestraft of een vreemde in huis, kan er voor zorgen dat ze zich stilletjes 
terugtrekken voor uren en zelfs dagen. Het zijn vriendelijke, vrolijke 
honden met een zeer goed geheugen. Ze zijn wat terughoudend in het 

contact met nieuwe personen. Als ze je eenmaal vertrouwen, dan heb je hun hart gewonnen. 
Ze hebben graag alleen de aandacht en houden er dan niet van andere dieren in huis te heb-
ben. Omdat ze er een hekel aan hebben alleen te worden gelaten kunnen ze vernielzuchtig 
worden als het te lang duurt. 
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mervragen gesteld. De SP, de Partij voor de 
Dieren, PVV, PvdA, VVD en Groen Links heb-
ben Minister Verburg van LNV om een oplos-
sing gevraagd. Er wordt nu een zogenaamde 
‘commissie van goede diensten’ samengesteld, 
die naar een houdbare oplossing voor alle be-
trokken partijen zal zoeken. 
We houden vol, gaan vrolijk door met het op-
knappen van de verblijven, het opvangen van 
dieren en maken het gezellig voor de bezoekers, 
omdat we weten dat we goed bezig zijn. Natuur-
lijk zullen er nog spannende tijden volgen maar 
we kunnen het.” 
 

E EN WAAR PARADIJS 
Dierenthuis gaat door met vechten 
voor de dieren in nood. Als ik om me 
heen kijk wordt het stil van binnen. 

Een moment van geluk verdrijft mijn gedachten. 
Onschuldige, lieve ogen staren mij telkens weer 
onvoorwaardelijk aan. Als ik kijk naar deze 
dieren, die door hun gebrek of lage aaibaar-
heidsfactor niet passen in de maatschappij, al 
zoveel hebben meegemaakt en nergens anders 
terecht kunnen, dan kan ik niet anders dan con-
cluderen dat ze een plek als deze gewoon ver-
dienen. Een plek waar ze mogen zijn zoals ze 
zijn, met vijvers om in te zwemmen, genoeg 
ruimte om te rennen, bomen om in te klimmen, 

struiken en blokhutjes om zich in te verschuilen. Zittend aan de picknicktafel vergezeld door een twin-
tigtal flemende katten hier in het paradijs voor de dieren vraag ik mezelf af wat het nut is van dit zin-
loze geweld tegen zoveel geluk en liefde. Stichting Dierenthuis is een permanente opvang voor oude, 
zieke en kansarme asielhonden, verwilderde katten uit asielen en aids/leucosekatten. Al ruim vijfhon-
derd dieren vinden een blijvend thuis in 
dit paradijs op aarde zonder hokken of 
tralies. Omdat de Stichting volledig 
afhankelijk is van donateurs, is elke 
gift, hoe klein ook, zeer welkom. Kijk 
voor informatie op de website of bel 
met: 
 
Stichting Dierenthuis 
Aarle Rixtel 
(op afspraak te bezoeken) 
Telefoon: (06) 3064 4767 
Website: www.dierenthuis.nl 
Gironummer: 93 59 251 
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Lid 7. 
Andere vormen van keuringen (zoals beste veteraan, beste gebruikshond, beste jeugdhond) dienen 
ná de Best in Show competitie plaats te vinden, mits daarbij de regel in acht genomen wordt 
dat een hond die bij een keuring door een andere hond is geslagen, niet meer aan de daarop volgende 
keuring kan deelnemen met uitzondering van de collectieve klassen zoals beschreven in 
artikel IV.63.2. 
 
Artikel IV.143 Clubmatches 
 
TOEVOEGEN: 
Lid 3.a 
Bij het keuren van de beste honden van de clubmatch wordt de regel in acht genomen dat een 
hond die bij een keuring door een andere hond is geslagen, niet meer aan de daarop volgende 
keuring kan deelnemen. 
3.b. 
Het bepaalde in lid 3.a.van dit artikel is niet van toepassing op de collectieve klassen zoals 
beschreven in artikel IV.63.2. 
Lid 4. 
De volgorde van de erekeuring dient als volgt in het programma van de clubmatch opgenomen te 
worden: koppel-, fokkerij en nakomelingenklasse, beste baby, beste puppy, beste van de 
rasgroepen, best in show. 
Lid 5. 
De keuring van beste puppy en beste baby kan op elk door de organisatie gewenst moment 
plaatsvinden, mits het tijdstip van deze keuringen, c.q. de volgorde ervan in de erering vooraf in 
de catalogus is aangegeven. 
Lid 6. 
Andere vormen van keuringen (zoals beste veteraan, beste gebruikshond, beste jeugdhond, beste 
van een groep van bij elkaar passende honden van hetzelfde ras, onderscheidenlijk dezelfde 
variëteit) dienen ná de Best in Show competitie plaats te vinden, mits daarbij de regel in acht 
genomen wordt dat een hond die bij een keuring door een andere hond is geslagen, niet meer aan 
de daarop volgende keuring kan deelnemen met uitzondering van de collectieve klassen zoals 
beschreven in artikel IV.63.2. 
 

AV 7 JUNI 2008 
AGENDAPUNT: 9 
 

Onderwerp: Sancties Basis Reglement Stambomen 
Algemeen 
Het Basis Reglement Stambomen (BRS) wordt op 1 juli 2008 ingevoerd. De noodzakelijke aanpassin-
gen 
in het Kynologisch Reglement hiertoe hebben al plaatsgevonden en zijn door de Algemene 
Ledenvergadering goedgekeurd. Wat nog rest is een aanpassing in hoofdstuk VI van het 
Kynologisch Reglement, namelijk het Tuchtrecht. 
Voorstel 
Het bestuur stelt voor het volgende artikel op te nemen in: 
Artikel VI. 23B 
Het is verboden de voorwaarden en bepalingen uit hoofdstuk VIII (Basis Reglement 
Stambomen) te overtreden. 
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H et Nederlands Kankerfonds voor Dieren ( NKFD ) 
 
De gemiddelde leeftijd van onze gezelschapsdieren neemt toe en hiermee ook het 
risico op het ontwikkelen van een tumor. Vandaag de dag krijgt ongeveer 30% van 
alle honden en katten vroeg of laat in hun leven kanker. Het Nederlands Kanker- 

Fonds voor Dieren (NKFD) is in 2002 opgericht. Eén van de doelstellingen van de stichting is het ge-
ven van voorlichting aan diereigenaren en dierenartsen over de verschillende vormen van kanker bij 
gezelschapsdieren, het onderzoek van de patiënt en de behandelingsmogelijkheden. 
Onder gezelschapsdieren rekent het NKFD ook konijnen, knaagdieren, paarden en ezels! Verder 
wil het NKFD diereigenaren informeren over wat ze kunnen doen om kanker bij hun dier te voorkómen 
of in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen. Een derde doelstelling van het NKFD 
is het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kanker bij dieren en het 
stimuleren van onderwijs waar nodig. 
Steeds werkt het fonds door projecten aan het realiseren van haar doelstellingen. 
 
Lopende projecten zijn o.a.: 
 uitgave en gratis verspreiding folder Kanker bij Dieren de Baas 
 uitgave en gratis verspreiding van een jaarlijkse nieuwsbrief 
 verkoop van het boekje Gezelschapsdieren Leven met Kanker, welk boekje ook gratis ter 

beschikking is gesteld aan alle grote en middelgrote bibliotheken in Nederland 
 4 jaar durend promotie onderzoek in samenwerking met het Nederlands Kanker Instituutnaar de 

uitscheiding van chemotherapeutica uit het lichaam van dieren die hiermee worden behandeld 
 jaarlijkse sponsoring van studenten diergeneeskunde om deel te kunnen nemen aan het 
 Nederlands diergeneeskundig congres “Oncologisch Treffen” 
 jaarlijkse organisatie gastcollege oncologie aan de faculteit diergeneeskunde in Gent 
 onderzoek naar de mate van voorkomen en oorzaak van maagkanker bij de BelgischeHerdershond 

Langhaar 
 het realiseren van de mogelijkheid voor honden en katten om in een aantal gevallen eenpootprothe-

se te krijgen na amputatie. Jeff Collins uit Canada, wereldwijd beschouwd alsde expert op dit ge-
bied heeft op uitnodiging van het NKFD in twee lezingen de Nederlandseen Belgisch werkende 
orthopedisch dierenartsen en dierfysiotherapeuten kennis laten maken met de mogelijkheden van 
pootprotheses 

 
Op de website www.nkfd.nl kunt u informatie vinden over alle lopende projecten en acties. Hier 
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partijen en in de regionale 
kranten worden pittige stuk-
jes door ambtenaren gepubli-
ceerd. Zij laten hun afgunst 
voor de dierenopvang duide-
lijk blijken. Dierenminnend 
Nederland staat perplex. 
Niemand begrijpt dat de 
gemeente 
zo agressief en negatief te-
genover zo’n goede zaak kan 
staan. Maar dan als de drei-
gende sluiting voor de deur 
staat, bemoeit Hanja Maij-
Weggen zich met de kwestie. 
De Commissaris van de 
Koningin in Noord-Brabant 

reageert hiermee op alle noodkreten die zij ontvangen heeft van vele dierenvrienden. Maij-Weggen 
ziet het maatschappelijke nut van Dierenthuis en steekt een stokje voor de plannen van de gemeente. 
Op dat moment verandert de burgemeester van strategie, hij slaat een andere toon aan en zegt in sa-
menwerking met de provincie op zoek te gaan naar een oplossing in plaats van het ruimen van de 
dieren. Inmiddels heeft de rechtbank in hoger beroep opnieuw beslist dat Dierenthuis haar deuren op 
het terrein in Aarle Rixtel moet sluiten. Twee weken kreeg de stichting de tijd om de dieren van het 
terrein te verwijderen. De beslissing is geheel op juridische gronden gebaseerd. Of de activiteiten in 
de praktijk wel of niet tot overlast leiden heeft de rechtbank in haar beslissing niet meegenomen. Ook 
heeft zij het belang van dieren achterwege gelaten. Voor de uitleg van de bestemming pension zoekt 
de rechtbank aansluiting bij de omschrijving in de Dikke Van Dale. Dierenthuis wordt afgerekend op 
één woordje in een woordenboek: zij is geen pension.” 
 

P OLITIEKE STEUN 
Alice: “Het is onvoorstelbaar wat een haat dieren-
liefde kan oproepen. De buurvrouw die, toen wij 
ons als de nieuwe buren voor kwamen stellen, nog 
zei dat ze liever dieren dan mensen als overburen 

had, schreeuwt nu vanaf de overkant van de weg dat ze er 
persoonlijk voor zal zorgen dat Dierenthuis haar biezen 
moet pakken. Van de vorige eigenaar mochten de buren 
gebruik maken van de vijvers in het park, onze achtertuin, 
dat nu gebruikt wordt voor de opvang van de honden en 
katten. Dit is niet meer en dat is waarschijnlijk waar alles 
om draait. Ze hebben geen enkel mededogen met deze die-
ren, ze zijn maar op een ding uit, hun zin krijgen, het is pure 
jaloezie. Emotioneel waren de eerste maanden na de verhui-
zing bijzonder zwaar. Zoveel tegenwerking en zoveel agres-
sie gaat niet in je koude kleren zitten. Nu een paar maanden 
later voelen we ons sterk door de vele steun die we vanuit 
het hele land hebben gekregen. Inmiddels heeft de hele 
kwestie de politiek gehaald. In de Tweede Kamer zijn Ka-
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Vanaf de verhuizing naar het nieuwe terrein in Aarle Rixtel zijn de rapen gaar. “Een dwangsom van 
vijfenzeventigduizend euro met de sommatie om binnen zes weken te vertrekken lag vorig jaar okto-
ber in onze brievenbus”, vertelt beheerder Alice van Duyn.  
 

G LURENDE BUREN 
Dierenthuis wordt voor de rechter gesleept en er volgt een hoorzitting voor omwonenden. 
Uiteraard zijn alle aanwezigen tegenstander van Dierenthuis. Er heerst een opgewonden 
stemming en het gonst van de geruchten. Alice vertelt verder: “Op het moment 
dat wij met onze advocaat de zaal binnenlopen wordt het muisstil… Als de zitting offici-

eel wordt geopend barst de 
bom. Een geitenhouder be-
schuldigd Dierenthuis van de 
verwerpingen van zijn geiten. 
Het asiel een halve kilometer 
verderop moet maatregelen 
nemen om de katten in haar 
opvang te beschermen tegen 
aids. En dat terwijl zowel de 
geitenhouder als het asiel we-
ten dat het aidsvirus zich niet 
door de lucht verspreid. Het 
kunstenaarsduo in het bos kan 
geen kunst meer maken van-
wege stank- en geluidsover-
last. Onze gepensioneerde 
overbuurman houdt ons de 
hele dag met een verrekijker in 

de gaten en dit is geen grapje. Hij meent dat hij ons niet meer kan controleren sinds wij struikjes in 
onze voortuin hebben geplant. Hij waarschuwt voor een grote ramp, een epidemie die zijn weerga niet 
kent en vindt dat alle ‘zieke’ dieren geëuthanaseerd moeten worden. Onlangs is er een paar honderd 
meter verderop een varken op onverklaarbare wijze overleden. U raadt het al: de vinger wijst naar 
Dierenthuis. Het is beslist geen welkom in de buurt. Er wordt zelfs beweerd dat onze dieren het na-
tuurlijk evenwicht in het gebied, dat nota bene onze eigen achtertuin is, 
zouden verstoren. We weten niet wat we horen en moeten ons verdedi-
gen tegen de meest onzinnige uitspraken die er die avond gedaan wor-
den.” Inmiddels heeft de stichting noodgedwongen allerlei rapporten op 
moeten laten maken die formeel bewijzen, dat de dieren geen besmet-
tingsgevaar vormen niet voor mensen enniet voor dieren, dat de katten en 
honden keurig achter hekwerken zitten en hier niet achter vandaan kun-
nen, dat er geen sprake is van geluidsoverlast en ja zelfs een rapport om 
aan te tonen dat het er niet stinkt wordt nu gemaakt. 
 

G EEN MEDEDOGEN VOOR DE DIEREN 
Dierenthuis verliest de zaak, zowel voor de commissie van de 
hoorzitting als voor de rechter. Er wordt puur gekeken naar 
de letter van de wet. Regels zijn regels, Dierenthuis is geen 

pension en daar blijft het bij. Binnen enkele maanden moeten de dieren 
van het terrein vetrokken zijn. Op de websites van de lokale politieke 
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kunt u ook de folder of nieuwsbrieven aanvragen. Regelmatig is het NKFD met de informatie- en 
verkoopstand aanwezig tijdens allerlei activiteiten in het land. Voor de bemensing van onze stand 
zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Alle projecten, de uitgave van een folder en de nieuwsbrief 
kosten uiteraard (veel) geld. Uw steun als donateur is dan ook heel erg welkom! Aanmelden als 

vrijwilliger of donateur kan eveneens via onze website. 
Het NKFD beschikt over de CBF “Verklaring 
van geen bezwaar” en is door de belastingsdienst 
erkend als “algemeen nut beogende instelling”. 
 
 
 
Het Nederlands KankerFonds voor Dieren 
Antwoordnummer 6850 
4000 ZA Ovezande. 
tel. 0113 – 655 233 
website: www.@nkfd.nl 
e-mail :info@ nkfd.nl 
bankrekeningnummer: 311.521.711 
 

 

Weet je Musti hoe belangrijk 
het Kankerfonds voor dieren is…? 

Wij kunnen dat niet zonder mensen..! 

Romeo met Musti 
Ingezonden door Taner Ayhan 
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Rhea…..ingezonden door  
Elles de Boorder 

Boy...ingezonden door Cees Bol 

Youri 

Ik hou niet van al die wind…! Ingezonden door Frans Brust 

Ingezonden door Inge 

Rhea 
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Z INLOOSGEWELD 
Oud, chronisch ziek, verwilderd of gedragsgestoord… voor Stichting Dierenthuis maakt 
het niet uit. Voormalige asieldieren die zelfs door een asiel niet meer te helpen zijn vinden 
hier een blijvend thuis, zonder hokken en tralies maar met veel liefde, medische zorg en 
aandacht. Dierenthuis bestaat al bijna zeven jaar. Duizenden dierenvrienden hebben de 

opvang al eens bezocht. 
Sommigen daarvan zijn zo 
enthousiast en maken plan-
nen om ook iets dergelijks 
te beginnen. De beheerders 
van Dierenthuis kunnen dit 
alleen maar toejuichen; er is 
een grote behoefte aan op-
vangmogelijkheden voor 
dieren die nergens meer 
terecht kunnen. Maar dat er 
voor het opvangen van de 
kansarmen in onze maat-
schappij veel hindernissen 
genomen moeten worden, 
daar kunnen zij inmiddels 
een boek over vol schrijven. 
Het is een ware strijd tegen 
overheid, boeren, burgers 

en zelfs andere opvangen zien collega’s soms liever gaan dan komen. De overheid strooit met wetten 
en regels, de boeren klagen over virussen en besmettingsgevaar voor hun varkens en geiten, de omwo-
nenden houden van dieren, vinden het initiatief heel goed, maar niet in hun achtertuin. 
 

G EEN PLAATS VOOR KANSARME DIEREN 
Jarenlang heeft de zoektocht geduurd: een locatie waar de dieren, die al genoeg hebben 
meegemaakt, eindelijk de ruimte, rust en verzorging zouden kunnen krijgen die ze zo 
nodig hebben. Een supergrote locatie waar ze nooit meer weg zouden hoeven. Er is be-
wust gezocht naar een terrein met bestemming voor dieren. Logisch, want Dierenthuis is 

uniek in Nederland en een bestemming permanente opvang voor honden en katten bestaat niet. Een 
'gewone' dierenpensionbestemming sluit het dichtste aan bij de activiteiten. Het buitengebied waar  
boeren, asielen en ook pensions mogen werken leek dan ook de aangewezen plek. Maar dat niet ieder 
een hier hetzelfde over denkt blijkt al snel.  
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Cleo van den Oever 
Stichting Dierenthuis / Stichting FIV-FeLV 
Bakelseweg 27 
5735 SC Aarle Rixtel 
T (06) 30644767 (van 11.00 - 16.00 uur) 
www.dierenthuis.nl 
www.fiv-felv.nl  
 
 

R ADJA 
Asiel Het Blauwe Kruis uit Oostende is een van de asielen die er graag een urenlange auto-
rit voor over heeft om niet-herplaatsbare dieren een nieuwe kans te geven bij Stichting 
Dierenthuis. Doris Verdonck, de met hart en ziel toegewijde asielvoorzitster, had al een 

tripje naar Wilbertoord gepland met een vijftal katten, toen ze ons laat op de avond van te voren nog 
een mailtje stuurde. Ze durfde het bijna niet te vragen, maar er was die week een stokoude Bobtail 
binnen gekomen. Hij zat bijna een week alleen thuis, nadat zijn baas was overleden, is veel te zwaar, 
11 jaar oud en superlief. Hij kan bijna niet lopen, wegens slechte heupen, maar kan niet in het asiel 
blijven, want dit is geen plaats voor zo’n sukkel. Doris nam de gok en nam Radje de volgende dag 
mee naar dierenthuis. Mocht hij niet kunnen blijven, dan had ze hem weer mee teruggenomen naar het 
asiel. Maar daar vreesde zij voor zijn toekomst, want we zouden zien, dat het een echte sukkel is. On-
ze werkervaring met Doris heeft ons inmiddels wel geleerd dat we haar observaties gerust serieus 
mogen nemen. Radja werd dan ook met belangstelling ontvangen. Op de foto, waarop Radja nieuws-
gierig wordt besnuffeld, kunt u zien dat Doris niets teveel heeft gezegd. Welkom, Radja. 
 

Welkom Radja 
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Met mijn 
baasjes op 
Ameland 

Na mijn borstelbeurt…. 

Dipsy 
november 2008 

Ingezonden door Frans Brust 



INGEZONDEN FOTO’S 
 

Aahh ..Gina…..dat is geen 
langdurige relatie..! 

Hij kan niet zonder Senna…., 
ze zij zo lang samen..! 

Shannon….heb je de laatste 
roddel over Fellow gehoord? 

Hij had een date met 
een teefje uit Noorwegen…! 

Gina aan het strand 
Wat gaan wij straks eten 

meisjes…? 
Zullen wij bij Nikan even 
langs gaan…..hij kan zo 

lekker koken..!! 

Macy, Shannon en Gina 

Ingezonden door Elly Stokkerman 

Bob Tales   Februari 2009   12 Bob Tales   Februari 2009   55 

LONGONTSTEKING BIJ HOND EN KAT 

Op deze manier kan de ingeademde lucht zonder veel moeite in de longblaasjes komen en is de hond 
of kat een stuk minder benauwd. Sommige dieren hebben extra zuurstof nodig zodat ze minder be-
nauwd zijn. Wanneer er veel slijm in de luchtwegen zit kan dit indrogen. Wanneer het is ingedroogd 
kan de eigen afweer dit niet meer naar buiten werken. Wanneer aan de inademingslucht vocht wordt 
toegediend wordt het slijm weer vloeibaar en kan het lichaam dit makkelijker naar buiten brengen. Het 
om de twee uur omleggen van de patiënt helpt vaak om de patiënt dieper in te laten ademen. Wanneer 
de patiënt dieper inademt stimuleert dit hoesten waardoor slijm en bacteriën uit de luchtwegen worden 
gehoest.  
 
 

P REVENTIE 
Er is een aantal preventieve maatregelen te nemen tegen longontstekingen. De virussen 
die longontstekingen kunnen veroorzaken zijn virussen waar tegen we jaarlijks vaccineren 
(onderdeel van de cocktail enting). Ook tegen de parasieten kunt u preventief wat 

doen door uw hond of kat regelmatig te ontwormen. 
 
 
Voorbeelden van röntgenfoto´s van katten met verschillende luchtwegaandoeningen a,b. tumoren 
van de longen, c. bacteriële longontsteking, d. chemische longontsteking (maagzuur) 
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De oorzaak van het verslikken is niet altijd duidelijk. Een jonge pup kan zich in zijn enthousiasme 
spontaan verslikken. Vaker liggen er echter ziektes of afwijkingen aan ten grond slag. Zo lopen hon-
den die regelmatig braken en / of regurgiteren een verhoogde kans om zich te verslikken.  Aandoenin-
gen waarbij regurgiteren vaak voorkomt zijn onder ander megaoesophagus en andere slokdarmafwij-
kingen. Honden die uit de narcose komen hebben ook meer kans om zich te verslikken omdat de re-
flex die verantwoordelijk is voor het sluiten van het strotteklepje dan nog niet goed functioneert. Daar-
om wordt ook altijd aangeraden om dieren op de dag van de operatie nuchter te houden en ook na de 
operatie dezelfde dag alleen water te geven. De schade die in de longen ontstaat na het verslikken is 
afhankelijk van het soort en de hoeveelheid materiaal dat is ingeslikt. Wanneer maagzuur (meestal 
weinig bacteriën) wordt ingeslikt ontstaat er meestal vooral chemische schade (dit verzwakt echter de 
normale afweer en zo kunnen bacteriën een ontsteking veroorzaken) en voedsel kan al direct voor een 
ontsteking zorgen.  
 
 

S YMPTOMEN 
Zoals uit het voorgaande al blijkt kunnen de symptomen van dieren met longontstekingen erg 
veel van elkaar verschillen. Het ene dier vertoont heel plotseling een heftige benauwdheid 
terwijl daarvoor nooit symptomen aanwezig waren. Andere dieren hebben al eerder een bron-

chitis gehad of waren al een tijd aan het braken of regurgiteren. De meeste honden en katten met een 
longontsteking zijn benauwd (met open bek ademen, snel ademen), hebben vaak koorts, de eetlust is 
verminderd en ze vallen af.  
 
 

D IAGNOSE 
De dierenarts heeft een aantal onderzoeken tot zijn beschikking om tot een diagnose te 
komen. Vragen aan de eigenaar zijn hierbij erg belangrijk niet alleen om de klacht van het 
dier goed te kunnen beschrijven maar ook om een onderliggende oorzaak uit te kunnen 

sluiten of te bevestigen. Een goed onderzoek van de patiënt is een vereiste. Om goed te kunnen zien 
wat er in de longen speelt is het nodig om een röntgenfoto van de borstholte te maken waarop te zien 
is welke delen van de longen een rol spelen. Bloedonderzoek helpt soms om een oorzaak van de long-
ontsteking te achterhalen (bacteriën, parasieten of virussen). Wanneer de hond of kat nog niet op de 
antibiotica stond (bijvoorbeeld vanwege een eerdere bronchitis) is het verstandig om een kweek in te 
zetten van bacteriën die in de longen zitten. Hierbij wordt onder algehele narcose wat vocht (bacterie 
vrij) in de longen gespoten en weer, vermengd met de aldaar aanwezige bacteriën, weer opgezogen. 
Na een kweek weten we meestal welke bacterie een rol speelt en kunnen we aan de hand hiervan het 
beste antibiotica uitkiezen om deze bacterie aan te pakken. Vaak is nog veel onderzoek nodig om een 
eventuele onderliggende oorzaak te kunnen vinden of uit te kunnen sluiten.  
 
 

B EHANDELING 
De behandeling van honden en katten met longontsteking bestaat uit medicijnen en een 
ondersteunende therapie. Het is meestal nodig om langdurig antibiotica te geven (tot een 
week na het verdwijnen van de symptomen). Meestal komt dit neer op weken tot zelfs 

maanden lang behandelen. De meest effectieve behandeling kan worden ingezet wanneer van tevoren 
is bepaald welke bacterie de oorzaak is en voor welk antibiotica deze gevoelig is. Soms is het nodig 
om een medicijn te geven dat de lagere luchtwegen open zet (bronchodilatator).  
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INGEZONDEN FOTO’S 
 

Miss Smilla Channelleke 

Diago Raisa Zilla 

Romeo luistert aandachtig naar adviezen van Rosita... Romeo 

Romeo 
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INGEZONDEN FOTO’S 

Rhea..Als 2 druppels water haar grote held papa Nkan Ingezonden door Inge 

Boy heeft erg koud..!! Tong uit...geen show vandaag! 
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V IRUSEN 
Er is een aantal virussen bekend die een longontsteking (pneumonie) kunnen veroorzaken: 
canine adenovirus-1 en para-influenza virus (beide onderdeel van kennelhoest) en het 
hondeziektevirus. Bij katten zijn het vooral het calicivirus (één van de virussen betrokken 

bij niesziekte) en FIP die een longontsteking kunnen veroorzaken. Het FIP virus tast echter vaker 
andere organen aan. De virussen zelf geven meestal geen heftige longontstekingen. Ze verzwakken 
echter de afweer van de longen waardoor bacteriën kunnen aanslaan.  
 
 

B ACTERIËN 
Een bacteriële longontsteking komt vaak voor. Er zijn twee manieren waarop een 
bacterie de longen kan infecteren. De meest voorkomende manier is dat de bacterie via 
de keel in de luchtpijp terecht komt en vandaaruit de longen bereikt. In veel gevallen 

zal er dan eerst een bronchitis ontstaan en later pas een longontsteking, maar soms ontstaat er ook 
direct een longontsteking. Een andere mogelijkheid is dat bacteriën in het bloed terecht komen en 
van uit het bloed in de longen vastlopen en daar een ontsteking veroorzaken. De bloedvaten in het 
lichaam vernauwen zich in de longen tot een minimale 
grootte zodat de zuurstofuitwisseling met 
de ingeademde lucht zo optimaal mogelijk is. De bacteri-
ën lopen op deze plekken vast als in een 
trechter en kunnen op die plekken dan een longontsteking 
veroorzaken. Meestal is er een onderliggende oorzaak aan 
te wijzen waardoor de bacterie kan aanslaan. Voorbeelden 
van onderliggende oorzaken zijn een chronische bronchi-
tis, afwijkingen in de afweer (bepaalde medicijnen, katte-
naids, Felv of stress), afwijkingen in de normale bouw 
van de luchtwegen of slokdarm (gespleten gehemelte, 
mega-oesophagus), virussen, parasieten of vreemde voor-
werpen in de longen die de afweer van de longen al ver-
zwakt hebben.  
 
 

P ARASIETEN 
Parasieten veroorzaken zeker bij jonge honden en katten (tot een aantal maanden oud) regel-
matig longontstekingen. Bij katten met toxoplasmosis spelen de longen vaak mee. Bij zowel 
honden als katten komen longontstekingen voor veroorzaakt door spoelwormen (toxocara 

canis). Meestal gaat dit dan om honden en katten. Deze worm leeft in de darmen van onder andere 
honden en katten. Voordat deze worm volwassen kan worden moet hij verschillende levensstadia 
door. Deze verschillende levensstadia maakt deze worm door op verschillende plekken in het lichaam 
waaronder de longen. In de longen kan dit een longontsteking veroorzaken. In het buitenland komen 
wormen voor die primair in de longen of het hart leven en daar een ontsteking kunnen veroorzaken. 
 
 

V ERSLIK LONGONTSTEKING 
Wanneer een hond of kat zich verslikt komt er voedsel in de luchtpijp terecht. Op deze 
manier kan er dan eten of drinken in de longen komen. De bacteriën die op deze manier 
met het voedsel of drinken in de longen komen kunnen een longontsteking veroorzaken.  

 

Spoelwormen 
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Alle rechten m.b t. deze artikel zijn aan WHG Dierenartsen voorbehouden. 
bron: www.whgdierenartsen.nl 
auteur:G.L.D. Huizeling 
WHG Dierenziekenhuis Rotterdam 
 
 
 
N.B. 
Deze cliënten hand-out is bedoeld als ondersteuning van het consult door de dierenarts. De tekst 
gaat ervan uit dat uw huisdier al door de dierenarts is gezien. De adviezen in de hand-out gelden 
alleen voor dieren bij wie de diagnose is gesteld. De informatie dient niet als vervanging van een 
consult door de dierenarts! Bedenk bij het lezen dat de gezondheidssituatie van uw huisdier anders 
kan zijn dan in de teksten wordt beschreven. Verder worden al onze hand-outs vervaardigd 
aan de hand van niet alleen wetenschappelijke literatuur, maar ook van onze eigen inzichten op 
grond van persoonlijke ervaringen. Daarom kan de informatie voor een deel afwijken van de 
gangbare literatuur. 
 
 
 
 
 
 

I NLEIDING 
Luchtwegaandoeningen komen vaak voor bij honden en katten. De klachten kunnen erg 
varieren zowel in ernst als in locatie. Zo geeft niesziekte bij de kat meestal klachten van de 
voorste luchtwegen (snot neus, tranerige ogen) en een bronchitis juist weer klachten van de 

diepere luchtwegen (benauwdheid en hoesten). Ook longontstekingen komen, zeker bij honden, regel-
matig voor. Bij een longontsteking zijn de diepste delen (de longblaasjes) ontstoken. Er zijn vele oor-
zaken mogelijk voor een longontsteking. Virussen, bacteriën, parasieten en verslikken zijn de belang-
rijkste oorzaken bij honden en katten. Heel vaak zijn er echter onderliggende oorzaken aanwezig 
waardoor deze virussen, bacteriën en parasieten ondanks de afweer in de longen een ontsteking kun-
nen veroorzaken in de longen. In andere gevallen is er een onderliggende oorzaak aanwezig waardoor 
de hond of kat meer risico loopt om zich te verslikken (afwijkende slokdarm, gespleten gehemelte. 
 
 

D E NORMALE LUCHTWEGEN 
De ingeademde lucht komt normaal binnen via de neus of mond. Vervolgens wordt 
de lucht via de luchtpijp naar de longen vervoerd. In de diepste delen van de longen 
(de longblaasjes) wordt zuurstof uit de lucht gehaald en in het bloed opgenomen. De 

luchtpijp is bij gezonde dieren afgesloten door het strotteklepje. Dit klepje sluit zich wanneer voedsel 
wordt doorgeslikt. Op deze manier wordt het eten de slokdarm ingesluisd en wordt voorkomen dat het 
voedsel en of drinken in de luchtpijp en longen kan komen. Kleine beetjes vloeistof en bacteriën ko-
men ondanks het sluiten van het strotteklepje toch regelmatig in de longen. De longen hebben hier een 
speciaal afweer mechanisme voor dat ervoor zorgt dat de bacteriën en het vocht weer naar buiten wor-
den gewerkt. Op deze manier ontstaat er bij gezonde dieren vrijwel nooit een longontsteking. Vrijwel 
altijd is er een onderliggende oorzaak voor een longontsteking te vinden. 
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INGEZONDEN FOTO’S 

Guy….Ingezonden door Elles de Boorder 

Aiden met zijn baasje Oh..wat ben ik mooi…! 

Kleine Maestro Shaggy met Smilla 

Boy 



ADVERTENTIE 

 

 Hoogwaardige grondstoffen 
 Licht verteerbaar 
 Geen synthetische geur-, kleur, of smaakstoffen 
 Geconserveerd met vitamine E en C 
 Voor een goede stofwisseling 
 Voor een gezonde, glanzende vacht 

Canex Dynamic hondenvoeding 

Elke variant heeft specifieke eigenschappen. Zo 
is er voor honden met aanleg voor spijsvertering-
sproblemen en/of een gevoelige huid en vacht 
Canex Dynamic Adult Fish & Rice. 
 
 Een hypoallergeen voer 
 Zonder synthetische antioxydanten 
 Bevat uitsluitend vis als bron van dierlijk eiwit 
 Bevat rijst als basisingrediënt in plaats van 

granen 
 Voorkomt de opbouw van een voedselallergie 

granen 
 Voorkomt de opbouw van een voedselallergie 

Voor Nederland: info@arieblok.nl www.canex.nl 

Voor Belgie: canibel@skynet.be www.canibel.be 

  

Is een puur 
natuurlijk 
product. De 
perfect uitge-
balanceerde 
samenstelling 
voldoet aan de 
hoogste eisen. 
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er wel meer mocht heeft hij heerlijk zitten smullen, tot hij er pijn in de buik van kreeg. De chocola 
werd gedipt in de warme chocomel, wat het volgens hem extra lekker maakte. Voor de liefhebbers 
was er ook nog gluhwein, zo vlak voor kerst hoort die er wel bij. Na gezellig nagebabbeld te hebben 
keerde iedereen weer huiswaarts, de baasjes en de honden weer moe en tevreden. Voor routebeschrij-
vingen of vragen kun je altijd bellen of mailen. Let op! Ik zou het handig vinden als je je voor de wan-
deling gaat opgeven, zodat ik een beetje een richtlijn heb op hoeveel mensen ik kan rekenen. Dat is 
makkelijker met het inschatten van de hoeveelheid drank die ik mee moet nemen.  
De ene keer houd ik over, wat ik door de gootsteen kan spoelen en de andere keer is het krap aan.  
 
Graag (weer) tot op de wandelingen, groeten, 
Wilma 
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Verslag wandeling 21 december 2008 
Deze wandeling zou je winterweer mogen verwachten, maar dat was dus niet het geval. Het was 
aangenaam wandelweer. We hebben heerlijk gelopen, onder aanvoering van het boswolfje Benjamin 
zijn we op zoek gegaan naar de versierde kerstboom. Die staat elk jaar midden in het Sysseltse 
bos. De boom hangt vol met kerstslingers en kerstkaarten van vaste wandelaars en hun honden. 
Deze “kaarten” zijn vaak foto’s van de honden met een kerstgroet erbij, meestal in een plastic 
hoes verpakt, zodat het weer er niet zoveel invloed op kan hebben. Een erg leuk gezicht, zo midden in 
het bos! De jonge Benjamin 
maakte het nog spannend door 
zich voor te doen als wolf, een rol 
waar hij helemaal in opging. Later 
werd hij ook nog even een leeuw, 
om de spanning erin te houden. 
Terug bij de picknicktafel kwam 
de koffie, thee en warme choco-
mel uit de auto, met natuurlijk de 
appelkoek en wat kerstcho-
claatjes. Voor de honden waren 
er, zoals gewoonlijk, water en 
kluifjes. Benjamin genoot zicht-
baar: eerst heel bescheiden 1 cho-
colaatje, en toen we zeiden dat hij 

Wil je meewandelen ?! Meld je dan altijd even aan bij: 
regiomidden@oldenglishsheepdog.nl 
Wilma Roelofs Gendt 0481-422999 
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GEBOORTE BERICHTEN 

Kennel 
From Rocky’s Desteney 
Geb. Datum: 28-11-2008 
6 reuen en 3 teven 
V: Brinkley Barnaby 
M: Classy Jazz from Rocky’s Desteney 

 

Smilla...wanneer gaan wij bij 
Rocky’s Desteney’s beschuit 

met muisjes eten..? 
Er zijn 9 puppy’s geboren..! 

Wist je dat..? 
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FOKBELEID 

Naam NHSB Datum Uitslag 

Wicked Wisdoms’s end of the Day 2555657 26-08-08 

Cataract 
(nietcongenitaal) 
voorlopig 
niet vrij corticaal 

Youandi Antaeus 2659256 18-07-08 Vrij 

Classy Jazz from Rocky’s Desteney 2544203 04-09-08 Vrij 

Trackery I’slands Quinta Qwispel 2619087 01-10-08 Vrij 

Ooguitslagen 

HD Uitslagen 

Naam Vigilat’s License to Love 

Geboortedatum 18-08-2007 

NHSB-nummer 2668734 

Onderzoeksdatum 15-09-2008 

Uitslag HD-B 

NBW 33 

Botafwijking 1 

Aansluiting onvoldoende 

Fellow en Senna 
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Verslag wandeling 23 november 2008 
 
Sneeuw, dat was er voorspeld, en sneeuw kregen we!! Er ging zelfs een waarschuwing uit vooral niet 
de weg op te gaan als het niet strikt noodzakelijk was. Toen we tegen 2 uur aankwamen er stonden al 
wandelaars op ons te wachten. Zaterdag was al de nodige sneeuw gevallen, en vlak na tweeën begon 
het ook in Ede weer te sneeuwen. Het was nog even wachten op een paar wandelaars die verkeerd 
waren gereden en toen ook zij er waren zijn we gaan lopen. Deze keer waren er een heleboel nieuwe 
gezichten: Ans en Martien met Whiggley en Bono, Jolanda en Janwillem met Sammie, Elles, Gerrit en 
Lidy met Rhea. Welkom allemaal! Erg leuke, enthousiaste honden zijn het, ik heb er van genoten. Ze 
wisten zelfs onze slome Tyca tot meerennen en spelen te bewegen, en dat wil heel wat zeggen! 
Ook de baasjes waren erg gezellig, iedereen liep te pratan en foto’s en filmpjes te maken. Whiggley en 
Bono liepen steeds te rennen en te dollen. De rest deed enthousiast mee. De zusjes Rhea en Sammie 
zijn gek op water: elke plas stonden ze tot aan de buiken in. Tot ze een diepe plas tegenkwamen, en-
thousiast sprongen ze erin, niet wetend dat ze moesten gaan zwemen om de koppies boven water te 
houden. Maar daar waren ze snel achter. Grote hilariteit was het gevolg. Daarna flink rennen om 
warm en een beetje droger te worden, echt droog werden ze natuurlijk niet want het bleef sneeuwen. 
Wel hebben we de kortste weg naar de auto’s genomen, omdat er heel veel jonge honden In de groep 
meeliepen. Alles bij elkaar toch zo’n uurtje gewandeld. Daarna aan de koffie, thee en warme choco-
mel. Met de beroemde appelkoek voor de tweebeners en kluifje voor de viervoeters. Omdat we wel 
erg koud werden ( en soms al waren ) zijn de meesten al vlot vertrokken na de drankjes en het lekkers. 
Als laatste gingen ook Jan en Daisy met Lola en konden wij verkleumd de boel pakken en weer rich-
ting Gendt rijden, waar we de kachel lekker hebben opgestookt. 

Hallo allemaal, 
Het jaar is al wel weer een maandje bezig, maar toch nog de allerbeste wensen en een heel 
goed, gezond 2009! Wij hopen er dit jaar de al zo lang en vurig gewenste pup bij te krijgen, 
die de regio zal gaan versterken. Zodra er meer nieuws is horen jullie ervan. 
 
Dan weer de verslagen van de gelopen wandelingen: 
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Regio Zuid West Nederland. 
 
Na de winterstop gaan we weer eens heerlijk uitwaaien op zondag 8 maart a.s. aan het strand. 
Kunnen onze honden weer rennen door zand en water en ons nat spetteren. 
Deze keer wordt het weer een ouderwetse wandeling over het strand en na afloop bijkletsen 
bij ons vertrouwd adres “De Boekanier” 
We verzamelen om 14.00 uur op de parking ter hoogte van strandpaviljoen “De Boekanier” 
Gaarne laten weten of je wel of niet komt via mail info@oes.nl of bel 00 31 (0)114 361553 
 
Tot zondag 8 maart, 
Rosita, Aïsha, Duppie, Nikan en Fairy 

Sorry Elles….,zit je lekker…? 
Ik ook hoor…..! 
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NIEUWSBERICHTEN 

 
GEMENE HONDEN HEBBEN GEMENE BAASJES 
 
Uitgegeven: 15 januari 2009 
 
Zo baas, zo hond. Geldt de viervoeter als gemeen, dan is de kans 
groot dat ook zijn eigenaar niet deugt. Dat blijkt uit een studie 
onder 335 hondenbezitters in het Amerikaanse Ohio. 
 
Bazen van rassen als pitbulls en rottweilers blijken gemiddeld veel 
meer op hun kerfstok te hebben dan eigenaren van zachtaardigere 
honden. Elke baas van een agressieve hond had minstens één aanvaring 
met justitie, van verkeersovertreding tot veroordeling voor een 
ernstig misdrijf. 

Van de eigenaren met risicohonden die een waarschuwing kregen 
omdat zij hun hond niet hadden laten registreren, bleek 30 procent 
zeker vijf keer met de politie in aanraking geweest. Bij de bezitters van poedels, beagles en collies 
was dat 1 procent, meldden Amerikaanse media. 
 
DALMATIËR BEVALT VAN 1 8 PUPS 
 
Uitgegeven: 8 januari 2009 
 
Het zijn er geen 101, maar met de geboorte van maarliefst 18 
kleine dalmatiërs mag mama Button blij zijn. 
 
De 3-jarige dalmatiër brak met de bevalling haar vorige record, 
amper een jaar geleden zette ze 16 kleintjes op de wereld. Normaal 
gesproken krijgen dalmatiërs ongeveer acht of negen puppy's. 
 

 
HONDEN DOOD NA ETEN KERSTBONBONS 
 
Uitgegeven: 24 december 2008 
 
In Hengelo zijn twee honden overleden na het eten van 
kerstbonbons. De lekkernijen lagen bij de hondeneigenaar 
op een salontafel en zijn op een onbewaakt ogenblik 
door de honden opgepeuzeld. 
 
Vooral pure chocola is voor honden zeer giftig. Het bevat theobro-
mine en dat verlamt bij honden de hartspieren”, aldus dierenarts 
Ferd Dankers van Dierenkliniek Hengelo woensdag in een reactie. 
Hij heeft nog geprobeerd de honden, een Mechelse herder en klei-

nere hond, te redden, maar de hulp kwam te laat. “Als je er snel bij bent kun je de hond nog laten bra-
ken en via een infuus iets doen, deze honden waren helaas al te ver heen.” 
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ZIEKTE VAN LYME EN LEISHMANIASIS 

 

Z iekte van Lyme bij honden 
 
 
Wat is de Ziekte van Lyme? 
De Ziekte van Lyme is een ernstige aandoening voor 

mens en dier. We zien het steeds vaker in Nederland voorkomen. 
Mits in een vroeg stadium behandeld is de prognose goed. Teken-
preventie is de belangrijkste maatregel om de ziekte te voorkomen. 
In heel Nederland komen besmette teken voor. Verder onderzoek is 
in volle gang. Het is inmiddels duidelijk dat in ieder geval op de 
Hoge Veluwe en rondom Ede de hoogste concentratie besmette 
teken voorkomt. 
 
Voege verwijdering van de teken op uw huisdieren verkleint de 
kans op ontwikkeling van 
de Ziekte van Lyme! 
 
Hoe wordt de bacterie overgedragen? 
Het type teek dat de bacterie kan overdragen is de Ixodes teek. De bacterie kan zich in wilde 
dieren (zoals herten zwijnen en reeën) vermeerderen zonder dat deze dieren ziek worden. Wanneer 
een teek zich voedt op zo’n geinfecteerd dier, wordt de teek besmet. Deze teek kan dan op 
zijn beurt weer uw huisdier besmetten. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de teek zich minimaal 24 uur moet voeden om voldoende bacteriën 
over te dragen om ziekte te veroorzaken. Vroege verwijdering van teken verkleint dus de 
kans op ontwikkeling van ziekte. 
Wordt Lyme bij uw huisdier vastgesteld dan loopt uzelf geen kans op besmetting via uw huisdier. 
 
Welke symptomen zien we bij een hond (of kat) bij de Ziekte van Lyme? 
Het meest voorkomende verschijnsel is gewrichtsontsteking dat zich uit in plotselinge kreupelheid 
en pijn aan meerdere gewrichten. Andere verschijnselen zijn: 
koorts 
Verlies van eetust 
Uitdroging 
Sloomheid 
Gezwollen lymfeklieren 
Aantasting van nieren 
Dood (dit treedt zelden op) 
Let op: 
Een rode plek rondom de beet zoals we bij mensen met Lyme zien, zien we niet bij de hond of 
kat. 
Het ontwikkelen van een bult op de plaats van de beet zegt niets over het wel of niet ontwikkelen 
van Lyme. 
 
Hoe wordt de diagnose gesteld? 
De diagnose kan voor een deel op het verhaal en goed uitvoerig klinisch onderzoek worden gesteld. 
Bloedonderzoek kan een infectie aantonen maar het kan zijn dat dit bloedonderzoek herhaald moet 
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Lidy eerst nog kompleet 
omvergelopen door de 
dolende groep, en ging 
gestrekt, maar gelukkig 
lijkt het allemaal mee te 
vallen. Gelukkig voor Ba-
lou en Ayden was het 
baasje er met de kids, want 
helaas Aukje was ziek. Tja 
het was wel even anders 
als de vorige week, de 
ijsplassen bleken weer 
heerlijke modderpoelen te 
zijn geworden, dus het was 
weer feesten, en wat min-
der voor de baasjes. Zo 
halverwege is Marijke het 
korte rondje gegaan. De 

kou en nattigheid trotserend sopten de rest weer vrolijk verder. Vanzelfsprekend wijkt Buck niet van 
de zijde van het baasje, en heeft Demi het altijd druk met vrouwtje opzoeken in de voorhoede en weer 
terug naar het baasje in de achterhoede. Toen iedereen redelijk verkleumd door de nattigheid na ruim 
vijf kwartier op het parkeerterrein terugkeerden had Max de pannen al op de gasbranders staan met 
dampende Erwtensoep, met en zonder worst  roggebroodjes kaas en katenspek, stokbrood, maar 
eerst was er koffie met “kniepertjes” (dat zijn Nieuwjaarskoekrolletjes gevuld met slagroom) . Na-
tuurlijk werden de honden niet vergeten, die kregen heerlijke koeken en brokjes want iedereen heeft 
wel wat lekkers in z’n zak wat regelmatig uitgedeeld wordt. Desondanks dat er nog steeds wat nattig-
heid ook van boven kwam, en zelfs haarverf dan lijkt op te lossen , zaten we daarna aan de dampen-
de erwtensoep of kippensoep (voor de niet liefhebbers), dus niemand hoefde met een lege maag te 
vertrekken, want er was genoeg. Ook was er vanzelfsprekend nog Glühwein, want als je nog gezellig 
staat de kletsen achteraf, en sommige bobbers hun duracellbatterijtjes nog niet geheel leeg zijn is een 
warm glaasje een heerlijke afsluiting van weer een heel gezellige wandeling. Dit verhaaltje schrijvend 
denk ik zo dat iedere Bobtail nu wel gestrekt ligt en ver weg in bobberdromenland .Iedereen weer 

hartelijk bedankt voor jullie 
enthousiasme, gezelligheid en 
inzet want zonder jullie hadden 
wij nou niet zo’n leuke regio 
samen. Buiten de aangekondigde 
wandelingen van elke 1ste Zon-
dag in de ONEVEN maand om 
11.00 uur, is er 8 Februari weer 
een extra wandeling in de Regio 
Noord Oost OESCN. Same time, 
same place. Frank heeft voor de 
gebruikers van navigatieappara-
tuur de exacte adresgegevens 
achterhaald. Houtvester Jansen-
weg 1 te Gasselte. Jody geniet maximaal van het vieze en natte bos 



Bob Tales   Februari 2009   46 

REGIO NOORD OOST NEDERLAND 

Zo kort na de wandeling van vorige week, toen we met z’n allen lekker gingen uitbuiken na al het 
lekkers van de Kerst, en de toen enorme opkomst, hadden we onze verwachtingen wel iets getemperd, 
maar wat een ongelofelijke ENORME opkomst weer, 18 Bobtails en 21 personen, en daar 
doe je het toch voor  . ‘s Morgens wakker geworden met spetters op de ramen, dus het zou wel een 
natte boel worden, email gecheckt en geen enkele afmelding, dus de pannen op het vuur en de oven 

aan. Regio Noord West 
moest door omstandigheden 
op het laatst hun wandeling 
annuleren, en werden aan 
ons doorverwezen. Behalve 
Elles met haar ouders die 
altijd al bij ons van de partij 
zijn, hebben we geen aan-
meldingen gehad . 
Iedereen was lekker op tijd, 
en bij het spelen vooraf op 
de parkeerplaats werd al 
duidelijk dat niemand z’n 
Bobber nog zou herkennen 
na de wandeling, want ze 
waren al behoorlijk vies 
voordat we gingen lopen. In 
hun enthousiasme werd 

Erwtensoepwandeling 4 Januari 2009 Regio NoordOost. 

Wil je meewandelen ?! Meld je dan altijd even aan bij: 
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl of 

Mobiel 06-24589112 
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worden omdat in het begin de dieren nog geen positieve uitslag laten zien terwijl ze 
wel besmet zijn! Rontgenfoto’s kunnen geadviseerd worden om andere oorzaken van kreupheid uit te 
sluiten. 
 
Hoe wordt de Ziekte van Lyme behandeld? 
De Ziekte van Lyme wordt behandeld met antibiotica. Het middel van eerste keus is Doxycycline. 
Een huisdier met Lyme reageer normaal gesproken binnen enkele dagen op de ziekte. Wanneer 
de ziekte niet snel genoeg wordt gediagnosticeerd kan de ziekte chronisch worden en ernstige 
nierschade veroorzaken. 
 
Wat is de beste preventie? 
Dieren in gebieden waar veel teken voorkomen hebben de grootste kans op infectie (bos / heide / 
duinen / Ede / Hoge Veluwe). De risico’s op door teken overgebrachte ziekten zijn in de meer 
zuidelijke landen een echte must. Goede preventie berust een aantal maatregelen: 
 
Teekwerende en teekdodende middelen 
Scalibor tekenband: Biedt op dit moment de beste bescherming en beschermt bovendien tegen 
zandvliegjes de in het buitenland de veroorzaker zijn van de ernstige ziekte Leishmania. 
PracTic: pipet (nieuwste middel tegen teken en vlooien bij de hond) 
Frontline: pipet of spray 
TickFence: pipet 
 
Verwijdering van teken 
Kijk uw hond na elke wandeling goed na op teken. Vindt u een teek? Verwijder de teek dan zo 
snel mogelijk, liefst met een tekenpincet. 
 
Vroege diagnostiek 
Vertoont uw huisdier hierbovengenoemde klachten dan is het goed zo spoedig mogelijk uw huisdier 
door uw DierenDokter te laten onderzoeken.  
 

L eishmaniasis 
 
 
Wat is Leishmaniasis? 
Leishmania bij de hond wordt veroorzaakt door de eencellig parasiet (protozo) 

Leishmania Donovani. 
Deze parasiet wordt overgebracht door de zandvlieg, die voor-
komt in landen rond de Middellandse Zee. De parasiet nestelt zich 
in de rode bloedcellen van de hond en richt deze te gronde De 
zandvlieg die de Leishmania protozo bevat, houdt zich overdag 
verscholen, maar rond zonsondergang komen zij te voorschijn. De 
hond wordt gebeten en de Leishmania komt in het bloed van de 
hond terecht. De zandvlieg komt nog niet in Nederland voor. Ech-
ter; gezien de toename van vroeger (sub)tropische aandoeningen 
zoals hartworm en Babesiose, is het zeer waarschijnlijk dat dat 
niet al te lang op zich zal laten wachten. Het probleem van de 
aandoening is dat het ziektebeeld en het verloop van hond tot 
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hond zeer kan verschillen. Sommige honden krijgen de ziekte heel kort na de infectie, bij anderen is 
het hun hele leven aanwezig, zonder ooit klachten te hebben. De parasiet kan zich inkapselen in milt 
lever, maar ook in beenmerg en/of lymfeklieren. Op zo’n moment is de ziekte dan ook niet aan te 
tonen door een test. Maanden tot jaren later kan de ziekte "wakker " worden en gaat de hond pas 
symptomen vertonen. Of en wanneer de ziekte actief wordt hangt af van de individuele afweer van de 
hond. Alle honden in het Middellandse Zeegebied worden vroeg in hun leven door de zandvlieg gesto-
ken en zullen afweerstoffen bij zich dragen. De ziekte kan dan na enkele weken tot jaren (zeven 
jaar of langer) tot uiting komen. Het treft dan vooral honden met een zeer laag immuunsysteem. 
Ook al is de hond getest en negatief bevonden is, wil dat niet zeggen dat de hond niet jaren later - 
tot 7 jaar - alsnog de ziekte kan krijgen. 

 
Wat zijn de symptomen 
van een hond met Leish-
mania? 
 
 
 
 
Leishmaniose is een van 
de moeilijkste ziektes om 
te herkennen aan de hand 
van symptomen omdat 
het zo'n divers ziekte-
beeld kan hebben. Boven-
dien kan de hond drager 
zijn (positief) zonder ooit 
ziek te worden. Afhanke-
lijk van de organen die 
aangetast zijn door de 
parasiet en het stadium 
van de ziekte, kunnen er 
verschillende ziektever-
schijnselen 
optreden: 
 

Algehele toestand van de hond: 
 
Geleidelijke toenemende lusteloosheid 
Gewichtsverlies ondanks dat hij goed eet of zelfs veel meer eten krijgt.  
Bewegingsproblemen en gewrichtsklachten. 
Koorts, Slaapzucht, Bloedarmoede (bleke slijmvliezen) Lymfeklieren vergroot, vooral in  
hals- en knieholte. 
 
Huidklachten: 
Droge schilferige huid en wondjes die slecht/niet genezen 
Kale plekken: oren, de neus/rond de ogen + symmetrischekaalheid op lichaam en/of hoofd 
Roze ooglidranden en-of rond de neus en kale plekjes achterop de oren. 
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Na ongeveer anderhalf uur 
waren we weer bij de auto’s 
aangekomen en waren we hard 
toe aan koffie 
en ……… Glühwein!!!!!! 
Grappig was dat Roosmarie en 
Mark ook op het idee gekomen 
waren 
dus drank genoeg Hahaha! 
Elles had gezegd dat ze wat 
lekkers voor bij de koffie mee-
nam, en was er een ruime keuze 
vankokosmakroon tot appel-
koek,errug lekker!  Net als de 
Glühwein  hipships. Gelukkig 
maar 8.5% en geen alcoholcon-
trole.  Kortom het was een 

zeer geslaagde wandeling zeker voor herhaling vatbaar! Volgende week 4 Januari hebben we de 
’’Erwtensoepwandeling’’ en wat happerij erbij waar reeds een aantal aanmeldingen voor zijn. Dat 
verhaaltje komt hier dus nog achteraan   
 
Buiten de aangekondigde wandelingen van elke 1ste Zondag in de ONEVEN maand om 11.00 uur, is 
er 8 Februari nog een ingelaste “Elles en Paulien” wandeling in de Regio Noord Oost OESCN. Same 
time, same place. Adres is Houtvester Jansenweg 1 te Gasselte. 

Wil je meewandelen ?! Meld je dan altijd even aan bij: 
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl of 

Mobiel 06-24589112 
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W andeling 28 December Regio NoordOost. 
Dit was een extra ingelaste wandeling en wat een opkomst!!!!!! Mede thanks natuur-
lijk aan Elles, zij had hierom gevraagd, en medegewerkt aan dit succes. Ongelooflijk, 
maar liefst, let op…... 22 Oesen met hun baasjes ˜ Geweldig !!! Niet alleen indruk-
wekkend, maar wat een enthousiasme, bij de Bobbers en hun baasjes, iedereen had 

echt zin om na de Kerst even uit te bui-
ken, dat was wel duidelijk. Monique en 
Björn kwamen uit Arnhem en 1 ½ uur 
onderweg geweest, alleen heeft Björn 
op de terugweg nog wat uit te leggen, 
hij had Erwtensoep aan Monique be-
loofd en das pas volgende week. Ans en 
haar man kwamen uit Hengelo, tja en 
dan is het wel errug leuk dat mensen 
helemaal naar onze regio komen 
toch ??? Iedereen was om 11.00 aanwe-
zig dus konden we aan de wandeling 
beginnen. Vooraf nog wel even bordjes 
neergezet om de andere wandelaars te 
waarschuwen voor een Bobtail invasie 
 (hilariteit alom). Het was koud, de 

grond bevroren, helaas voor sommige Bobbers geen modderplassen dus dit keer , maar voor ieder-
een een heerlijk zonnetje, en zo gingen we op weg. Halverwege even PANIEK, want de fam. Van 
Zagten waren hun Angel kwijt . Max is met ze teru gelopen, en mensen vertelden onderweg over 
een Bobtail die als een speer richting parkeerplaats rende, bleek ze daar braaf bij de auto op het par-
keerterrein te zitten, zo van, ehhhh zoek je mij ?? gelukkig, pffff. Met de rest van de groep gewacht, 
en ja, die werden 
natuurlijk wat onge-
durig (de Bobbers 
dan hè). Op een 
gegeven moment 
belde Max mij dat ze 
weer gevonden was, 
dus wij konden weer 
doorlopen, en wat 
later haalden zo ons 
weer in. Onderweg 
kwamen we nog een 
Kerstvrouw tegen 
met ……… warme 
oren. Roosmarie 
speelde verstoppertje 
met haar camera 
achter een takje, 
maar haar muts viel 
teveel op hahahaha. 
Op een open plek halverwege hebben we even een groepsfoto gemaakt, en werden we door Ans ge-
trakteerd op Celebrations chocolaatjes mmmmmmm. 
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Korsten en kloven aan neusspiegel en voetzooltjes en zweren op de huid en in de slijmvliezen 
Rode geïrriteerde huid / blauwe plekken 
 
Bloed: 
Totaal eiwitten: vrijwel altijd verhoogd 
Albuminegehalte: vaak verlaagd 
Hematocriet waarde: vaak verlaagd 
Leukocyten: meestal normaal 
Nierinsufficiëntie (grootste doodsoorzaak van Leishmaniose) 
Leverschade 
 
Overige: 
Droge neus / neusbloedingen/ 
Chronische oogontstekingen 
Diarree, soms constant en soms wisselend 
Afwijkingen aan de nagels, snelgroeiend of erg dik/hard 

 
Hoe wordt de diagnose Leish-
mania gesteld? 
 
De diagnose is nogal een lastig 
vanwege de verschillende ui-
tingsvormen. Daarnaast be-
staan er meerdere testen voor 
Leishmaniose die op verschil-
lende momenten of gecombi-
neerd kunnen worden toege-
past. Wordt er negatief getest 
maar blijven de klachten dan is 
het aan te raden nog eens te 
testen. PCR; (Polymerase 
Chain Reaction) spoort DNA-
ketens van de parasiet op. Een 
hond die drager is maar niet 
ziek, kan zo ontdekt worden 
omdat de PCR-test redelijk 

zeker kan vaststellen of de hond positief of negatief is. 
 
Voor verdachte honden zonder symptomen 
 

IFI; (Immuno Fluorescentie afweerstoffentest) is een nuttige test. Deze test geeft de hoeveelheid 
afweerstoffen tegen de parasiet aan. 
 
Voor honden met één of meerdere symptomen aangeraden 
 

ELISA; Deze test biedt een betrouwbaarheid van 80-100%, maar kan in de vroege fase van de 
ziekte vals negatieve uitslagen geven. Bij twijfel: na een aantal weken hertesten. 
DAT; ( Direct Agglutination Test ) is een test op antilichamen in het bloed en kan - net als de Elisa 
- in een beginstadium vals negatieve uitslagen geven. 
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Wat is de behandeling van Leishmaniose? 
In principe is de hond goed te behandelen, mits tijdig ontdekt. Nadat positief getest is kan gestart 
worden met Glucantime®.De injecties worden elke dag om en om, subcutaan (onderhuids) en 
intramusculair ( in de spier) ingespoten door de dierenarts gedurende ongeveer 25 dagen, afhankelijk 
van de hoogte van de titer waarde. Vervolgens wordt er gelijktijdig of na de Glucantime® gestart met 
de tablettenkuur van Allopurinol®, dat de symptomen doet verminderen. Honden die na behandeling 
opnieuw getest worden, kunnen negatief zijn. Sommige blijven de tablettenkuur gedurende hun hele 
leven gebruiken zonder nadelige gevolgen. Ze blijven echter wel drager van de ziekte. Het is tevens 
verstandig om het bloed om de 3 -6 maanden te laten controleren. 
 
Lever en nierpatienten! 
Heel belangrijk bij deze behandeling met Glucantime® is dat de nieren en lever nog redelijk goed 
zijn. Is dit niet het geval dan dient de injectiebehandeling achterwege te blijven. Er wordt dan 
direct gestart met de Allopurinol®. Na het stoppen van deze behandeling zal de ziekte de kop weer 
opsteken. 
 
Is Leishmania te voorkomen? 
Preventie van Leishmaniose is gebaseerd op het voorkomen van de beten van de zandvlieg. Gaat u  
zee, doe hem dan de Scalibor® tekenband om, deze biedt voor 95% bescherming tegen zandvliegjes 
De vliegjes zijn rond zonsop- en ondergang het meest actief. Houdt uw hond dus ‘s avonds en ’s 
nachts zoveel mogelijk binnen en gebruik dubbel muskietengaas. Hoe zuidelijker u reist hoe groter de 
kans op besmetting. De zandvlieg is actiever in en bij waterrijke gebieden, ze hebben water nodig om 
te overleven. 
 

Meer feiten over Leishmania 
 
Leishmaniasis is zover bekend niet 
overdraagbaar op mensen. Personen 
met een verlaagd immuunsysteem - 
zoals HIV patiënten - hebben wel een 
verhoogd risico om zelf Leishmaniasis 
te ontwikkelen als ze gestoken zijn 
door een zandvlieg in de risicogebie-
den. Onderzoek heeft aangetoond dat 
vlooien en teken de ziekte niet over 
kunnen brengen. In diverse landen in 
Europa zijn honden met Leishmaniasis 
die met andere honden samenleven, 
waarbij géén van de andere honden de 
ziekte heeft ontwikkeld. Als een hond 
in een stabiele, rustige omgeving ver-

blijft en zich prettig voelt, zodat het afweersysteem goed kan functioneren, gaat het in de meeste ge-
vallen met behulp van de medicatie Allopurinol ® erg goed. Na een gecombineerde behandeling duurt 
het veel langer voordat de ziekte terugkomt en is het zelfs mogelijk dat de ziekte niet meer terugkomt. 
Het is vrijwel onmogelijk om de parasiet volledig weg te krijgen, na behandeling zullen veruit de 
meeste honden drager blijven. Bij een juiste behandeling en tijdige onderkenning van de symptomen 
kan een hond met Leishmaniose goed gezond oud worden. Leishmaniose hoeft niet te betekenen dat je 
hond hieraan overlijdt of zelfs maar zichtbaar ziek hoeft te zijn. 
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 Regio Noord Oost Nederland 
1 maart 2009 
3 mei 2009 
5 juli 2009 
6 september 2009 
1 november 2009 
3 januari 2010 
 
 
Regio Zuid Oost & Midden Nederland 
Zondag 22 februari 2009 om 14:00 uur 
op de Edese hei 
Zondag 29 maart 2009 om 14.00 uur 
in Oosterbeek 
Zondag 26 april 2009 om 14.00 uur 
op het Rozendaalse Veld 

Regio Zuid Oost Nederland 
 
 
 
Regio Zuid West Nederland 
8 maart 2009 
om 14.00 uur te Nieuwvliet Bad. 
 
 
Regio Noord West Nederland 
1 maart 2009 
aanvang 11:00 uur op het landgoed in 
Beeckestijn in Velsen 
10 mei 2009 
aanvang 11:00 uur 
Strandwandeling in Ijmuiden 

Nikan’s dochter Rhea...Ingezonden door Elles de Boorder 
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al vele jaren actief, zetten heerlijke koffie 
bakken smakelijke appelkoek,  

zijn Tom Tom’s in het bos of op de hei 
zijn er voor het hele gezin, zijn vraagbakken over 

ons ras, zitten ook deze winter niet stil 
koken fantastische snert, maken prachtige foto’s 

zich inzetten voor de Club 

Noord Oost Nederland 
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl 
Paulien Noest 06-24589112 
Nieuwe Pekela 
paulien.noest@home.nl 
Zuid Oost Midden Nederland 
regiomidden@oldenglishsheepdog.nl 
Wilma Roelofs Gendt 0481-422999 
06-10753276 
06-43546099 

Zuid Oost Nederland 
Brigitte van Doormalen 0492-553174 
Helmond 
bries.vd@gmail. com 
Zuid West Nederland 
regiozuidwest@oldenglishsheepdog.nl 
Rosita Guèrand 0114-361553 
Koewacht 
Noord West Nederland 
regionoordwest@oldenglishsheepdog.nl 
Marjolein Voorberg en Heilo 072-5321046 
Mike Bing 06-45988937 
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Er zijn honden die aan Leishmaniose overlijden, maar veelal gaat het dan om honden waarbij de 
behandeling laat is ingezet of om honden met daarbij bijvoorbeeld een Ehrlichia besmetting. De ziekte 
is en blijft wel een sluipmoordenaar. Het is een ziekte die in de gaten moet worden gehouden met 
regelmatige testen. Zowel op de parasiet als de functies van de organen. Zeer belangrijk is en blijft een 
vroegtijdige diagnose. Stress verlaagt de weerstand van de hond waardoor de Leishmania wakker kan 
worden. Probeer dit te voorkomen, geef de hond een stabiele, rustige omgeving. Het gebruik van cor-
tisonen (zoals prednison) vermindert de natuurlijke weerstand van de hond waardoor de ziekte kan 
terug keren. Probeer daarom het gebruik te voorkomen. Gebruik het alleen kortdurend of als het echt 
niet anders kan. Narcose kan de weerstand eveneens ernstig verlagen. Laat dat alleen doen als de hond 
weer stabiel is of als het echt niet anders kan. Onthoudt, hoe zuidelijker u reist hoe groter de kans is op 
besmetting. Ook is de vlieg actiever bij waterrijke gebieden. De zandvlieg heeft water nodig om te 
overleven. 
 

H artworm 
 
 
Hartwormen zijn de meest levensbedreigende hondenwormen, omdat ze zich in 
het hart en de longslagaderen van de hond vestigen waar zij een tekortschieten 

van de hartfunctie en uiteindelijk de dood veroorzaken. Volwassen wormen zijn 10 tot 30 cm lang en 
hebben een diameter van ongeveer 1 mm. 
 
Overdracht en levenscyclus 
Hartwormen worden overgedragen door muskieten. Wanneer een besmette muskiet een hond bijt, 
geeft hij de larven van de worm door die vervolgens door het lichaam migreren totdat ze in circa 3-4 
maanden tijd hun uiteindelijke bestemming hebben bereikt (hart en longslagaderen); daar groeien ze 
binnen nog eens 3 maanden uit tot volwassen wormen (macrofilariae) en beginnen larven te produce-
ren (microfilariae) die ongeveer 2 jaar kunnen overleven in de bloedsomloop. Wanneer een muskiet 
een besmette hond bijt, pikt hij deze larven op en kan de besmetting zo doorgeven aan andere honden. 
 

Ziekte 
Na verloop van tijd veroorzaakt de aanwezigheid 
van volwassen wormen in het hart en de long-
slagaderen een ontsteking en een verdikking van 
de wand van de aderen die leidt tot een verho-
ging van de bloeddruk en een grotere inspanning 
van het hart om het bloed door deze aderen te 
pompen. Als gevolg kan de hartfunctie van de 
hond tekort gaan schieten, wat uiteindelijk tot de 
dood kan leiden. De hond vertoont doorgaans pas 
klinische symptomen wanneer de ziekte in een 
zeer ernstig stadium is gekomen (meestal 3 tot 5 
jaar na besmetting). De eerste tekenen bestaan uit 

af en toe hoesten en vermoeidheid; later wordt de hoest chronisch en gaat gepaard met een moeizame 
ademhaling  vooral tijdens en na lichaamsbeweging, een lichte bloedarmoede en lusteloosheid. In 
vergevorderde gevallen kan de hond zelfs al na een lichte lichamelijke inspanning instorten. De mees-
te honden ontwikkelen uiteindelijk een congestief tekortschieten van de hartfunctie. 
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Hartwormbesmetting behandelen 
De behandeling van een hartwormbesmet-
ting is een lang en riskant proces. Zowel 
stervende hartwormen als hun larven kunnen 
leiden tot shock en embolie. Tijdens de be-
handeling moeten honden streng gecontro-
leerd worden op bijwerkingen en moet hun 
activiteit gedurende een paar weken beperkt 
worden. Bovendien – in vergevorderde ge-
vallen – herstelt hun gezondheid zich niet; 
zelfs niet na een doeltreffende behandeling. 
Om al deze redenen zal het nu duidelijk zijn 
waarom preventie zo belangrijk is. 
 

Hartwormpreventie 
In tegenstelling tot de behandeling is de preventie van hartworm veilig, gemakkelijk en doeltreffend. 
Voordat er met een preventieve behandeling wordt gestart, moeten honden worden getest op een hart-
wormbesmetting; besmette honden moeten worden behandeld tegen volwassen wormen en microfila-
riae, voordat er wordt begonnen met een preventieprogramma. Preventieve middelen worden  het 
muskietenseizoen (of de blootstelling aan een mogelijke besmetting, bijvoorbeeld wanneer je naar  
Sommige preventieve middelen werken ook tegen alle andere veel voorkomende hondenwormen en 
zorgen zo voor een volledige bescherming van je huisdier. 
 
In welk gebied loopt mijn hond risico? 
In Noord-Amerika komt hartworm wijsverspreid voor en is het al langer een groot probleem. In 
Europa is dit een sterk naar het noorden oprukkende aandoening. Gaat u ten zuiden van de lijn Parijs - 
Milaan op vakantie, dan doet u er goed aan preventieve maatregelen te nemen. De komende jaren is 
de verwachting dat deze lijn naar boven wordt bijgesteld. 
 
 
Bron: internet 
http://www.dierendokters.com 

SHOWHOND COMPETITIE 2008 
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1 Kerjalee Xquiszt Moments 112 

2 Trackery Island's Qaulity Street 110 

3 Fatal Beauty of Snowboot Bears 94 

4 Elbandita aus dem Elbe-Urstromtal 68 

4 Brwyn's Miss Smilla 68 

6 Vigilat's Kadoke Jazzelle 47 

7 Vigilat's Honoured Rosalott 45 

8 Youandi Moët & Chandon 36 

9 Zeerzeker a/d Elbe-Urstromtal 32 

10 Image Unique This is Angel 30 

TEVEN 
Nr Naam Punten 

1 Gipsy Girl of Snowboot Bears 81 

2 Vigilat's Kadoke Jazzelle 56 

3 Checkpoint Charlie’s Sweet Sanne 54 

4 Wobble Fashion’s Stuck On you 44 

5 Law Of Love Let It Be Me 34 

6 Brwyn's Miss Smilla 21 

7 Fairytale Of The Cuddle Corner 20 

8 It’s Showtime From Beautiful Highland 10 

9 Image Unique This is Angel 8 

9 Godutch of Snowboot Bears 8 

JEUGD TEVEN 
Nr Naam Punten 

   

 



SHOWHOND COMPETITIE 2008 
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1 Eldorado aus dem Elbe-Urstromtal 118 

2 Dandillion of Snowboot Bears 103 

3 Qubic's European Ambassador 80 

4 Classy Hummer from Rocky's Desteney 48 

5 Firstlove a/d Elbe-Urstromtal 46 

6 Hubba Bubba aus der Boverheide 38 

7 Kerjalee Takes a Moment 29 

8 Bibidibo By Cap-a-pie Cartouche 20 

9 Vigilat's License To Love 19 

10 First Fellow Cap-a-Pie Cartouche  16 

REUEN 

Nr Naam Punten 

 

1 Give'm to me aus dem Elbe-Urstromtal 54 

2 Vigilat’s License To Love 50 

3 Dodge Dakota from Rocky`s Desteney 41 

4 First Fellow Cap-A-Pie Cartouche 23 

5 Aylabear's Highlight In The Tunnel 22 

6 Xicko of Fool's Paradise 17 

7 KÖ-pi’s 599 Werner Selection 2007 9 

8 Brinkley Barnaby 7 

8 Delacey Cap-a-Pie Cartouche 7 

10 Shaggy Blue Bob's I'm Legend 6 

JEUGD REUEN 
Nr Naam Punten 
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ADVERTENTIE 

 

Wintersport samen met uw hond ? 
 

Dat is nu mogelijk in Zwitserland. Samen met andere hondenbezitters 
verblijft u in een comfortabel, echt Zwitsers chalet met prima slaapkamers 
met badkamer en vaak een balkon. Onze gastvrije chaletstaaf serveert een 

uitgebreid ontbijt en een smakelijk drie gangen diner. 
Zij kunnen u ook alles vertellen over de uitstekende ski – en langlauf 

mogelijkheden in het skigebied van Villars 
Of zij wijzen u fantastische wandel mogelijkheden. 

Samen met de honden wandelen door de met sneeuw bedekte bergpaden 
en pittoreske dorpjes en genieten van het prachtige winter landschap. 

En ‘s middags staat uw stoel klaar op het terras in de winterzon of in de 
gezellige woon kamer. Hier kunt u genieten van de thee of koffie met 

wat lekkers vaak uit eigen keuken. 
 

En de honden? Die mogen uiteraard allemaal mee ! 

Vraag onze uitgebreide folder aan of bezoek 
onze website en boek direct uw vakantie met de hond! vanaf € 349,-p.p.p.w. 

070-347 23 23 

www.hondenvakantie.nl 
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BOBSHOP 

Nr Artikel Prijs 
1 Clubborstel  € 8.95 
2 Frisbee met club logo  € 2.50 
3 Kam ( fijn )  € 6.80 
4 Kam ( middel )  € 6.80 
5 Kam hout ( grof )  € 6.80 
6 Maxi pin borstel  € 15.95 
7 Kam combi ( grof-middel ) ontwolkam  € 7.95 
8 Mason Pearson borstel Handy  € 52.50 
9 Kocher ( arterieklem )  € 9.95 
10 Boek “Old English Sheepdog” E..ter Mors  € 15.90 
11 Sticker groot kop kleur  € 2.30 
12 Sticker klein stand kleur  € 1.60 
13 Sticker klein kop kleur  € 1.60 
14 Sticker Clublogo  € 1.85 
15 Notitieboekje met Bobtailkop  € 1.60 
16 Ballpoint “ I love my Bobtail”  € 1.25 
17 Gastenhanddoekjes met afbeelding  € 3.95 
18 Sleutelhanger bobtailstaand  € 2.30 
19 Flessenopener  € 4.30 
20 Telpatroon Bobtail stand  € 0.70 
21 Borduurpakket  € 27.25 
22 Keukenset handdoek + theedoek  € 5.95 
23 Bobtail magneetje  € 3.95 
24 Sneeuwbal  € 5.00 
25 Klokje / wekker met Clublogo  € 7.50 
26 Drinkbak met deksel  € 4.95 
27 Mok met gouden randje € 9.00 

 

Klaverstraat 4 
3083 VH Rotterdam 
Tel: ( 0 )10-4815428 

lvanheel@fotovanheel.nl 
O.E.C.N. Rabobanknummer 37.57.50.800 

Lies van Heel 

Bij het totaal 
bedrag komen nog 

verzendkosten!! 
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NIKAN’S KOOKBOEK 
 

Ha Nikan, “de OES Jamie Olivier” wil gaarne meewerken om in het 
Clubblad een vaste rubriek te vullen met heerlijke recepten voor 

zijn vriendjes. 
Al zijn recepten zijn goedgekeurd door zijn vast proefteam. 

Alleen als zij niets aan te merken hebben wordt het recept geplaatst. 
Tips en suggesties zijn van harte welkom bij 

 

POLENTA BOLLETJE 

 
Bereidingswijze 

 
Bekleed een bakplaat met bakpapier. 

Breng de bouillon aan de kook en voeg olie en maisgries toe en laat dit enkele minuten al 
roerende vocht opnemen.. 

Neem de pan van het vuur en laat even afkoelen. 
Verwarm de oven voor op 175 graden en bekleed de bakblaat met bakpapier. 

Voeg het ei, de kaas en de muntblaadjes toe aan de maisgries en kneed alles goed door. 
Rol met natte handen grote knikkers van het deeg en leg deze ietwat uit elkaar op de bak-

plaat. 
Bak de bolletjes in ongeveer 40 minuten gaar, schakel de oven uit en laat de bolletjes nog 

minimaal 1 uur verder drogen in de oven die op een kier gezet is. 
 

http://www.brwyn.oes.nl/index.htm 

Ingrediënten 
 
 
150 gram Maisgries (Polenta) 
125 ml zoutloze kippenboullion . 
1 el. olijfolie of zonnebloemolie 
1 et. geraspte Parmezaanse kaas. 
2 el. bij voorkeur fijngesneden verse munt 
1 ei 
Bakpapier 
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ADVERTENTIE 

UITEINDELIJK WILT U VOOR UW HUISDIER 
TOCH HET BESTE 

Doffe vacht ( blinkende vacht na 3 à 4 dagen ) 
Hardnekkig haaruitval 
Kale plekken 
Geïrriteerde of droge schilferende huid 
Constante jeuk 
Verkort de ruiperiode (snel ingroeien van 
nieuwe vacht) 
Belet het afbreken of splijten van de haarpun-
ten 
Geeft de vacht een diepere kleur 
( pigmentverbetering ) 
Geeft een grotere vitaliteit en weerstand 
Geeft sneller herstel na het werpen van een 
nest 
Dagelijks gebruik van VELCOTE zal de 
vacht 
en huid, winter en zomer, in optimale conditie 
houden 

VELCOTE  bevat o.a.: 
 
Lecithine, oleic, polysorbaat 80, linoleic, pal-
matic,steriek, arachidiek glicerides, tar-
wekiemolie, lijnzaadolie,.... 
 
Elke 100 ml. bevat: 
Vit. A: 20.000 I.E 
Vit. D3: 2.000 I.E 
Vit. E: 100 I.E 
 
Dagelijkse dosis:Katten en kleine honden :  
1 tot 2 ml. (1 theelepeltje) 
Middelgrote honden : 3 tot 5 ml. (2 theelepelt-
jes) 
Grote honden : 5 tot 10 ml. (3 theelepeltjes) 
Paarden : 10 tot 15 ml. (5 theelepeltjes) 

NATUURLIJK VOEDINGSSUPPLEMENT 
UITERST DOELMATIG MIDDEL TEGEN 

HARDNEKKIGE HUID EN VACHTPROBLEMEN. 

JEAN PEA U V.O.F. 
Postbus 129 

6114 ZJ Susteren 
T: +31 (0) 46-4498900 
F: +31 (0) 46-4498901 
E: info@jeanpeau.com 

http://www.jeanpeau.com/ 
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BOBSHOP 

Nr Artikel Prijs 
28 Bidon met clublogo  € 2.50 
29 Snoeppot met bobtailkop  € 17.50 
30 Bodywarmer mt. L of XL  € 25.00 

31 Hanger showstand met ketting  € 9.50 

32 Hanger showstand in ovale omlijsting met ketting  € 12.50 
33 Oorbellen stand  € 10.20 
34 Oorbellen showstand  € 10.20 
35 Armband stand  € 10.20 
36 Armband showstand  € 10.20 
37 Hanger stand in ovale omlijsting met ketting  € 12.50 
38 Kaartclips ( show )  € 1.00 
39 Nageltang  € 8.95 
40 Bekers jubileum jaar  € 12.50 
41 Sticker groot show offs in transit  € 7.50 
42 Asbak met gegraveerde afbeeldingen  € 3.25 
43 Theecombi met bobtail afbeelding  € 19.95 
44 Peper en zoutstel met bobtail afbeelding  € 8.95 
45 Theezakjeshouder met bobtail afbeelding  € 4.50 
46 Ovenschaal wanten bobtail  € 7.95 
47 Sticker shows of in transit goed / spiegel  € 5.00 
   
   
   
   
   
   
   

 

Klaverstraat 4 
3083 VH Rotterdam 
Tel: ( 0 )10-4815428 

lvanheel@fotovanheel.nl 
O.E.C.N. Rabobanknummer 37.57.50.800 

Lies van Heel 

Alle artikelen vanaf 
nummer 11 t/m 47 
zijn nu voor de half 

van de prijs!! 
Prijs wijzigingen voorbehouden 
Heeft u vragen...mail gerust naar 

l.vanheel@fotovanheel.nl 



SHOWAGENDA 2009 
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Jaar 2009 Place Judge Contact Opmerking 

7 febr. Eindhoven 
CAC-CACIB 
Beursgebouw 

G. O'Brien (IER) P. v/d Meulengraaf 
Brederostraat 9 
5671 VN Nuenen 
Tel: 040-2840012 
p.vandemeulengraaf@onsnet.nu 
www.kcdekempen.nl 

  

22 febr Hond van het Jaar 
Show Amersfoort 
Flint 

Mw.  
M. ten Cate (NL) 

Cynophilia 
Hoofdstraat 248 
3972 LK Driebergen 
Tel: 0343-473710 
info@cynophilia.nl 
www.cynophilia.nl 

Inschrijven 
niet 
mogelijk!! 

28 febr 
1 maart 

Groningen 
CAC-CACIB 
Martiniplaza 

Dhr.  
C. Fricke (D) 

Mw. H.M.M. Klok -‘ Hart 
Voorstraat 2 
9696 XH Oudeschans 
Tel: 0597-655415 
martinidogshow@planet.nl 
www.nkc-groningen.nl 

  

14 mart 
15 maart 

Leiden 
CAC-CACIB 
Planetarium  
Hazerswoude 
dorp 

Dhr.  
J. Wauben (NL) 

L. Nieuwenburg 
Morsweg 149 
2332 EM Leiden 
Tel: 071-5318232 
l.c.nieuwenburg@hccnet.nl 
www.kvrijnland.nl 

  

13 april Paasshow  
Leeuwarden 
CAC-CACIB 
FEC 

Dhr  
G. Christensen (DK) 

Adm. Paasshow 
Postbus 48 
3140 AA Maassluis 
Tel: 06-30235367 (20-22 uur) 
Paasshow@cacib.nl 
www.kcfriesland.nl 

  

25 april 
26 april 

Goes 
CAC-CACIB 
Zeelandhallen 

Mw.  
J.M. Lanning (GB) 

Dogshow Goes 
Postbus 2040 
4460 MA Goes 
Tel: 0118-612622 
info@dogshowgoes.nl 
www.dogshowgoes.nl 

  

9 mei 
10 mei 

Alkmaar 
CAC 

Mw.  
A. Beenen 

Th. A. v/d Horst 
Zwaluwstraat 31 
1761 WC Anna Paulowna 
Tel: 0223-531802 
tentoonstelling@kcwf.nl 
www.kcwf.nl 

  

30 mei 
31 mei 
1 juni 

Arnhem 
CAC 
Rijnhal 

Mw. E. Bakker-v.d. 
Woestijne (NL) 

K.C. Arnhem 
Postbus 30089 
6803 AB Arnhem 
Tel: 026-3213092 
pinkstershow@onzeclub.com 
www.kcarnhem.nl 

  

SHOWAGENDA 2009 
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BOB HUMOR 

Tweetalig personeel gezocht! 
 
Een hond stapt het kantoor binnen 
en wijst op de vacature die vrij is. 
De aanwezigen beginnen te lachen 
maar staan verstomd als de 
hond achter de computer gaat 
zitten en begint te typen. 
'Zo!', zegt de personeelschef, 'dat 
is knap! Dadelijk ga je nog vertel-
len dat je onze mailtjes ook kan 
afhandelen.' De hond blaft bevesti-
gend en gaat meteen aan de slag. 
'Nou,' zegt de chef, 'Hoe gek het 
ook is, normaal zou je meteen aan 
het werk kunnen bij ons, alleen 
zoeken we iemand die tweetalig 
is.' De hond kijkt de chef kwispe-
lend aan en zegt: "Miauw" 
 

Het verschil tussen honden en katten 
 
Een hond denkt: He, deze mensen waar ik bij in huis woon, voeren me, houden van me, verlenen 
me een warm en droog huis, aaien me en verzorgen me op een fijne manier.....Ze moeten goden 
zijn! Een kat denkt: He, deze mensen waar ik bij in huis woon, voeren me, houden van me, verlenen 
me een warm en droog huis, aaien me en verzorgen me op een fijne manier.....Ik moet een 
god zijn..! 

Ha..Ha..Ha.., Deze man lijkt net Taner..! 
Ik kijk altijd uit waar ik loop..! 
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HOE KON JE…? 

Ze plaatste voorzichtig een tourniquet om mijn voorpoot, ik zag een traan op haar wang. Ik likte 
haar hand zoals ik altijd deed om jou op je gemak te stellen. 
Ze duwde kundig een naald in mijn ader, ik voelde de vloeistof door mijn lichaam gaan, ging 
slaperig liggen en keek in haar vriendelijke ogen en murmelde :"Hoe kun je..." 
Alsof ze mijn taal kon verstaan zei ze "het spijt me zo erg". 
Gaf me een knuffel en zei dat ik nu op een plaats zou komen waar ik niet genegeerd zou worden, 
mishandeld of verlaten. Met mijn laatste beetje energie probeerde ik te kwispelen om haar te 
vertellen dat mijn eerdere "Hoe kun je", niet voor haar bedoeld was. 
Het was jij, mijn geliefde baas, waar ik aan dacht. Ik zal voor eeuwig op jou wachten. Ik hoop dat 
ieder in jouw leven jou dezelfde loyaliteit zal tonen als ik! 
 

Zo’n kleine kip..!!! 
Dat ga ik toch zeker met 
niemand delen hoor..!!! 

SHOWAGENDA 2009 
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Jaar 2009 Place Judge Contact Opmerking 

12 juni 
13 juni 
14 juni 

Berghem 
CAC-CACIB 
Sportcentrum "de 
Rusheuvel"Oss 

  Mw. E.Lahaye 
Clematisstraat 1 
5482 MH Schijndel 
Tel: 073-5492209 
jalahaye@home.nl 
www.kcoss.nl 

  

4 juli 
5 juli 
 

Echt (Openlucht) 
CAC-CACIB 
Sportpark Ban-
dert 

Dhr. O. Schimpf (A) Mw. A. Heijnen 
Havikstraat 6 
6135 ED Sittard 
Tel: 046-4514037 
annita.heijnen@planet.nl 
www.limburgia-hondenshow.nl 

  

29 aug. 
30 aug. 
 

Rotterdam 
CAC-CACIB 
Ahoy 

  Mw. A. v. Steenbergen 
Postbus 190 
2600 AD Delft 
Tel.: 015-2124126 
shr@kynologenclub-rotterdam.nl 
www.kynologenclub-rotterdam.nl 

  

26 & 27 
september 

Maastricht 
CAC-CACIB 
MECC 

  Mw. F. Lochs-Romans 
Grootgenhouterstr. 78 
6191 NV Beek 
Tel./fax: 046-4376473 
r.lochs-romans@planet.nl 
info.pr@mhsv.nl 

 www.mhsv.nl 

3 october 
4 october 
  

Zwolle 
CAC-CACIB 
IJsselhallen 

  Mw. A.M. Lindeijer 
Dijk 47 
8131 VB Wijhe 
Tel: 06-28366483 
info@ijsselshow.nl 
www.ijsselshow.nl 

  

7 nov. 
8 nov. 

Bleiswijk 
CAC-CACIB 
Flora Holland 

  T. Minnaard 
Leuvehaven 52 
3011 EA Rotterdam 
Tel.010-4822440 
cacib.info@k.c.dordrecht.nl 
www.kcdordrecht.nl 

  

28 nov. 
29 nov. 

Amsterdam 
CAC-CACIB 
RAI 

  Winner 
Hoofdstraat 248 
3972 LK Driebergen 
Tel. 0343-473710 
info@winnershow.nl 
www.winnershow.nl 

 

19, 20 , 21 
december 

Kerstshow Wi-
jchen 
CAC-CACIB 
Olympic Sport-
centrum 

  A. van Bussel 
Etudestraat 52 
6544 RT Nijmegen 
Telf. 024-3786722 
bussel001@hetnet.nl 
www.kynologenclubnijmegen.nl  

 

SHOWAGENDA 2009 
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SHOWUITSLAGEN 2008 
MAASTRICHT 27 september 
keurmeester Dhr. Wieldraaier 
 

BKR. 1/1 
1 VB Kerjalee Definatly Moments 
OKR. 1/1 
1 U First Love aus dem Elbe-Urstromtal 
KKR. 4/4 
1 U Qubic's European Ambassador CAC/CACIB/BOB Nieuw Ned. Kampioen 
2 U Eldorado aus dem Elbe Urstromtal RCAC/RCACIB 
3 U Hubba Bubba aus der Bovenheide 
4 U Dandillion of Snowboot Bears 
JKT. 2/2 
1 U Geminottwo aus dem Elbe-Urstromtal beste pup / 9e puppyklas erering 2 U 
JKT. 6/6 
1 U Wobble Fashion's Stuck to you 
2 U Fairytale of the Cuddle Corner 
JHKT. 2/2 
1 U Vigilat's Kadoke Jazelle RCAC/RCACIB 
2 U Kerjalee Xquiszt Moments 
OKT. 2/2 
1 U Brwyn's Miss Smila CAC/CACIB 
2 U Trackery Island's Quality-Street 
KKT. 1/1 
1 U Fatal Beauty of Snowboot Bears 

UTRECHT 25 oktober 
keurmeester Mevr. R. van Veen-Keur (NL) 
 

OKR. 1/1 
1 U First Love a/d Elbe-Urstromtal RCACIB 
JKR. 1/1 
1 U Vigilat's Licence to Love RCAC 
KKR. 2/2 
1 U Hubba Bubba aus der Bovenheide CAC/CACIB/BOB 
2 ZG Dandillion of Snowboot Bears 
BKR. 1/1 
1 VB Kerjalee Definatly Moments Beste Baby 
OKT. 4/4 
1 U Image Unique This is Angels RCAC/CACIB 
2 U Brwyn's Miss Smilla 
3 U Kerjalee Xquist Moments 
4 U Trackery Island's Quality Street 
JKT. 3/3 
1 U Checkpoint Charlie's Sweet Sanne CAC 
2 U Wobble Fashion's Stuck On You 
3 U Fairytale of the Cuddle Corner 
KKT. 1/1 
1 U Fatal Beauty of Snowboot Bears 
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HOE KON JE…? 

H oe kon je..? 
Geschreven door  Jim Willis 
 
Toen ik jouw pupje was, entertainde ik jou met mijn bokkensprongen en maakte 
jou aan het lachen. Je noemde me "je kind" en ondanks sommige kapot gekauwde 

schoenen enz., werd ik je beste vriend. Als ik stout was hief jij je vinger op en vroeg me:"Hoe kun 
je?" Maar dan kreeg je medelijden met me, je rolde me om en gaf me buikkriebels. Het kapot maken 
van dingen in huis duurde een beetje langer dan verwacht, omdat jij het enorm druk had. Maar daar 
werkten wij samen aan. Ik herinner mij de nachten van lekker tegen elkaar aan liggen in bed, waarbij 
ik luisterde naar de dingen die jij mij toevertrouwde en je geheime dromen. Samen maakten wij auto-
ritten en stopten voor een ijsje ( ik kreeg alleen het hoorntje omdat ijs slecht is voor honden, zei je ). 
Ik deed lange dutjes in de zon in afwachting van jouw thuiskomst....elke dag ! Geleidelijk aan begon 
je meer tijd te spenderen aan je werk en carrière, ook ging je op zoek naar een maatje uit de mensen 
wereld. Ik wachtte geduldig op jou, hielp je met je soms gebroken hart, ik ging nooit tegen jou te keer 
als je een slechte beslissing had genomen, overrompelde je altijd met mijn vrolijkheid als je thuis 
kwam, ook toen je verliefd was. 
Ze is nu je vrouw en geen "hondenmens", maar ondanks dat verwelkomde ik haar in ons huis, ik 
probeerde haar affectie te tonen en gehoorzaamde haar. Ik was gelukkig omdat jij dat ook was. 
Toen de mensenbaby's kwamen, deelde ik jouw opwinding. Ik was gefascineerd door hun roze 
kleur en geur en wilde ook moeder van ze zijn. Maar zij en jij maakte je ongerust, waren bang dat 
ik ze pijn zou doen, zodoende werd ik de meeste tijd opgesloten in een andere kamer, of moest in 
mijn mand. Ik wilde zo graag van ze houden. Toen ze groter werden, werd ik hun vriend. Ze trokken 
aan mijn vacht, duwde zichzelf omhoog aan mijn wiebelende benen, staken hun vingers in 
mijn ogen en gaven me een kusje op mijn neus. Ik hield van hun aanrakingen, omdat jouw aanrakin-
gen vrijwel niet meer voorkwamen. De kinderen zou ik met mijn leven verdedigen. Sloop 
stiekem naar hun bed en luisterde naar hun angsten en geheime dromen, samen wachtend op het 
geluid van jouw auto! 
Toen ging je voor jouw carrière verhuizen naar een andere stad, naar een appartement waar geen 
huisdieren werden toegestaan. Je nam de beslissing voor je familie.....eens was ik jouw enige 
familie! Ik was opgewonden omdat we een autorit maakten, tot we aankwamen bij een asiel. 
Ik rook de geur van angst van honden en katten....verloren hoop. 
Je zei daar "Ik weet zeker dat jullie een goed tehuis voor haar zullen vinden", ze gaven je een 
pijnlijke blik, ze kenden de realiteit van een hond op middelbare leeftijd. Jij moest de vingers van 
je zoontje van mijn halsband aftrekken toen hij schreeuwde:"Nee papa! Alsjeblieft laat hun mijn 
hond niet afpakken!"Je gaf mij een vaarwel klopje op mijn kop en ontweek mijn ogen. 
Je had een deadline die je moest halen, nu had ik er ook een! 
Toen je weg was zeiden de aardige dames, dat je al maanden had geweten dat je zou verhuizen, 
maar geen poging had genomen een goed tehuis voor mij te vinden. 
Schudden hun hoofd en zeiden: "Hoe kon je....". Ze gaven mij eten, maar ik had geen eetlust 
meer. In het begin rende ik naar de voorkant van het hok, hoopte dat jij mij kwam halen, hoopte 
dat er iemand was die om mij gaf. Maar de concurrentie met vrolijke puppy's kon ik niet winnen. 
In een hok ver in de hoek wachtte ik! 
Ik hoorde haar voetstappen, ze kwam voor mij, en nam mij mee naar een stille kamer, plaatste mij 
op een tafel, aaide mijn oren en zei dat ik me niet druk moest maken. 
Mijn hart bonkte...wat zou er gebeuren? 
Ze droeg een zware last op haar schouder….dat voelde ik. 
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SHOWUITSLAGEN 2008 
TKR. 3/3 
1 U Brinkley Barnaby RCAC/RCACIB 
2 U Givmtome aus dem Elbe Urstromtal 
3 U Xicko of Fool's Paradise 
KKR 5/4 
1 U Kerjalee Takes a Moment CAC/CACIB/BOS/BOB/Winner 2008 
2 U Rollingview Shaggy Blue Zorba 
3 U Qubic's European Ambassodor 
4 U Dandillion of Snowboot Bears 
OKT 4/4 
1 U Brwyn's Miss Smilla 
2 U Mirene Million Dollar Baby 
3 U Kerjalee Xquiszt Moments 
4 ZG Arthrug Upon a Sunbeam 
JKT 3/3 
1 U Wobble Fashion's Stuck on You 
2 U Checkpoint Charlie Sweet Sanne 
3 U Greta Garbo of Snowboot Bears 
TKT 2/2 
1 U Vigilat's Kadoke Jazzelle. 
2 U Law of Love let it Be me 
KKT 3/3 
1 U Brwyn's Heavenly Hugs Teddy Bear CAC/CACIB/BOS/Winster 2008 
2 U Veejee of Fool's Paradise RCAC/RCACIB 
3 U Vigilat's Hounered Rosalott 
VKT 1/1 
1U Zeerzeker aus dem Elbe Urstromtal Beste veteraan 

KERSTSHOW WIJCHEN 21 december keurmeester Dhr. J. Ebels (NL) 
PKR. 3/2 
1 VB Brwyn's What You're Proposin Beste puppy 
2 VB Kerjalee Definatly Moments 
OKR. 1/1 
1 U First Love aus dem Elbe Urstromtal RCAC/RCACIB 
TKR. 1/1 
1 U Vigilat's License to Love CAC/CACIB/BOS/BOB.BIG2 
OKT. 3/3 
1 U Kerjalee Xquiszt Moments 
2 U Bwyn's Miss Smilla 
3 U Trackery Island's Quality-Street 
JKT. 2/1 
1 U Checkpoint Charlie's Sweet Sanne 
TKT. 1/1 
1 U Youandi Mademoiselle Chanel CAC/CACIB/BOS 
KKT. 2/1 
1 U Fatal Beauty of Snowboot Bears RCAC/RCACIB 
VKT. 1/1 
1 U Zeer Zeker aus dem Elbe Urstromtal Beste veteraan . 
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SHOWUITSLAGEN 2008 
VKT. 1/1 
1 U Zeerzeker a/d Elbe-Urstromtal 
PKT. 1/1 
VB Knuckleheads OES Anzere 

BLEISWIJK 1 november 
keurmeester Dhr. J.R. Walsh (IRL) 
 

BKR. 1/1 
1 VB Kerjalee Definatly Moments Beste pup, 4e plts puppy-erering 
OKR. 1/1 
1 U First Love a/d Elbe-Urstromtal 
JKR. 1/1 
1 U Vigilat's License to Love Definitief Jeugdkampioen 
KKR. 4/4 
1 U Kerjalee Takes a Moment CAC/CACIB 
2 U Eldorado a/d Elbe-Urstromtal RCAC/RCACIB 
3 U Qubics European Ambassador 
4 U Dandillion of Snowboot Bears 
OKT. 4/4 
1 U Brwyn's Miss Smilla CAC/CACIB/BOB/BIG3 
2 U Trackery Island's Quality Street 
3 U Kerjalee Xquiszt Moments 
4 U Image Unique This is Angels 
JHKT. 2/1 
1 U Vigilat's Kadoke Jazelle 
JKT. 2/2 
1 U Wobble Fashion's Stuck On You definitief Jeigdkampioen 
2 U Checkpoint Charlie's Sweet Sanne 
KKT. 1/1 
1 U fatal Beauty of Snowboot Bears RCAC/RCACIB 
VKT. 1/1 
1 U Zeerzeker a/d Elbe-Urstromtal 

AMSTERDAM WINNER 30 november 2008 
keurmeester Mw. P. Runderkamp (NL) 
 

RAI 
BKR. 1/1 
1 VB Kerjalee Definatly Moments Beste puppy 
OKR 4/3 
1 U Sweet Expression's Hole in One 
2 U First Fellow Cap-a-Pie Cartouche 
3 U Shaggy Blue Bob's Eros Ramazottel 
JKR 3/3 
1 U Vigilat's License to Love 
2 U Delacey Cap-a-Pie Cartouche 
3 U Shaggy Blue Bob's I'm Legend 


