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VAN DE VOORZITTER

Van de voorzitter

We zijn dit jaar begonnen met het clubblad in een nieuw jasje te stoppen. De reacties na het verschij-
nen van het nieuwe clubblad waren heel erg positief. Dit is natuurlijk heel erg leuk voor Magda die 
er zoveel tijd en energie in gestopt heeft. Stuur dus vooral verhalen en foto’s naar de redactie zodat 
ze genoeg materiaal hebben om een leuk clubblad te maken. Wie weet heeft u een leuke foto toen 
u samen met bob in het water viel, dat bob samen met uw kleinkind in een boom zit, etc. Indien u 
graag informatie over een bepaald onderwerp wenst zoals bepaalde ziektes of over de verzorging 
hoort de redactie dat natuurlijk graag zodat zij hier aandacht aan kunnen besteden in een volgend 
clubblad. Op het moment dat u dit leest hebben we de ALV(Algemene Leden vergadering) weer 
achter de rug en hopen we dat we dat het bestuur is uitgebreid. Op dit moment hebben we onze 
handen vol aan het organiseren van de KCM (Kampioens Club Match) . De recreantendag staat 
gepland op 13 september in Hoenderloo. We hebben een verzoek gehad van leden om de recrean-
tendag eerder te organiseren en hebben nu rekening gehouden met de schoolvakanties. Iedereen is 
dan weer naar school en heeft weer zijn draai gevonden. Even later heeft regio Zuid-Oost-Midden 
weer haar jaarlijkse BBQ. Wilma Roelofs, de regiovertegenwoordigster organiseert dan haar 100e 
wandeling wat ze niet ongemerkt voorbij wil laten gaan. Ook de JHD (Jonge Honden Dag) is al 
in de planning opgenomen. We hopen deze op 1 november te organiseren in Beusichem. De regio 
wandelingen worden op dit moment ook heel erg druk bezocht wat natuurlijk leuk is voor onze regio 
vertegenwoordigers. Veel fokkers plannen op dit moment een nestje. Als het meezit, krijgen we een 
puppy”boem”. Heerlijk al dat kleine spul, al zal het ook voor de nodige slapenloze nachten zorgen 
bij de fokkers. Maar dat ben je als fokker zo weer vergeten. Je geniet van het opgroeien van de pups, 
het kattenkwaad wat ze uithalen. Voor je het weet gaan ze de deur uit naar hun nieuwe baasjes. Ook 
dat is een leuke tijd voor de fokker en nieuwe baasjes. De fokker heeft een deel van de socialisatie 
gedaan en daarna zijn de nieuwe eigenaren aan de beurt om ze te gaan opvoeden. Dat valt niet altijd 
mee. Maar als puppykoper kun je altijd terug vallen op de fokker met vragen. De puppykopers staan 
er dus niet alleen voor. De fokker zal er altijd zijn vragen. Zijn er vragen bel direct de fokker en 
wacht niet tot het te laat is. Laat het duidelijk zijn “ stomme vragen bestaan niet.” Je kunt beter te 
veel dan te weinig vragen, en beter 10 keer dan geen keer. Je koopt een hond voor het leven. Het is 
geen wegwerp artikel. Een pup is schattig maar bedenk dat hij groter wordt en met het groter wor-
den neemt ook de verzorging toe. Alle nieuwe eigenaars wens ik veel plezier met hun lieve bob.

Voorzitter,
Lizie van Heel      
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Drs. S. van Oers dierenarts, verbonden aan 
WHG Dierenziekenhuis Rotterdam, Pascalweg 
4, 3076 JP Rotterdam; T 010-4925151; www.
whgdierenartsen.nl

N..B.
Deze cliënten hand-out is bedoeld als ondersteu-
ning van het consult door de dierenarts. De tekst 
gaat ervan uit dat uw huisdier al door de dieren-
arts 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 an-
ders 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.

Inleiding
Het hoornvlies en de bindvliezen worden 

zijn continue in aanraking met de soms kwalijke 
invloeden van de buitenwereld bijvoorbeeld 
stof, wind en zonnestraling. Hierdoor kan een 
ontstekingsreactie ontstaan in het hoornvlies ook 
wel keratitis genoemd. Pannus is een chronische 
oppervlakkige keratitis waarbij verkleuring en 
granulatie optreden onder invloed van UV-licht. 
Het is een immuun-gemedieerde afwijking dat 
wil zeggen dat de eigen afweer een rol speelt bij 
de ontsteking. 

De afwijking begint vaak aan de buitenrand 
van het oog omdat daar het meeste zonlicht 
op valt. Meestal wordt binnen een paar jaar de 
gehele oogbol bedekt. De afwijking komt het 
meest voor bij De Duitse herder en kruising 
Duitse Herders. Men vermoed dat er een erfe-
lijkheidsfactor meespeelt in deze aandoening. 
Zeer zelden wordt het ook gezien bij de Cairn 
terriër en Groenendaeler en de Collie. Gezien de 
mogelijke overerfbaarheid is het verstandig deze 
dieren uit te sluiten van de fok. 

Symptomen
De eerste symptomen van pannus ontstaan 

bij dieren tussen de 4-7 jaar oud. Beide ogen 
hebben matig oppervlakkig cornea-oedeem, 
vocht in het hoornvlies aan de buitenzijde van 
het oog. Dit ziet eruit als een grijze sluiering van 
de oogbol. Het is niet pijnlijk en er ontstaat ook 
geen ooguitvloeiing. Er treedt een oppervlakkige 
keratitis op wat later gevolgd wordt door gra-
nulatie en pigmentatie(verkleuring). Als het een 
acuut en heftig verloop heeft is de verkleuring 
wat minder maar de granulatie wat heftiger. Het 
proces zal zich langzaam uitbreiden en uitein-
delijk aan 1-2 jaar het gehele oog bedekken. 
De derde oogleden kunnen er verdikt of bleek 
uit gaan zien. Blindheid kan optreden in zeer 
ernstige gevallen.

Diagnose
Na een volledig onderzoek van het oog 

kan vaak de diagnose worden gesteld op het 
klinische beeld van de aandoening. Cytologie 
(typeren van oogcellen) kan een rol spelen in de 
diagnostiek en vaak worden dan plasmacellen en 
lymfocyten gevonden.

Therapie
De therapie bestaat uit het continue on-

derdrukken van de keratitis. Corticosteroïden 
(dexamethason, prednisolon) worden hierbij ge-
bruikt in het oog. Ciclosporine druppels kunnen 
ook worden gebruikt. In de bergen waar relatief 
meer UV straling op het oog valt en op zonnige 
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dagen en als het dier bij of op het water is kan 
de behandelingsfrequentie worden verhoogd. 
Deze behandeling zal levenslang moeten worden 
voortgezet om recidief te voorkomen. Soms kan 
een injectie met corticosteroïden als depot in 
de bindvliezen worden overwogen als er al veel 
verkleuring op het hoornvlies is opgetreden. 
Het nut van een keratectomie ( het verwijderen 
van de bovenste laag van het hoornvlies) is 
omstreden.

Prognose
Indien op tijd wordt behandeld is de prog-

nose redelijk goed. Een dier wat al vergaande 
veranderingen van het hoornvlies heeft zal 
minder goede resultaten laten zien. Een zonnebril helpt tegen UV straling!

Foto: Cees Bol......Boy



Foto: Elles de Boorder......RheaFoto: Elles de Boorder.....Rhea

FOTOGALERIE

Foto: Elles de Boorder......RheaFoto: Cees Bol......Boy

Foto: Cees Bol......Sophie Foto: Cees Bol......Youri
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Alle rechten m.b t. deze artikel zijn aan WHG Die-
renartsen voorbehouden.
bron: www.whgdierenartsen.nl
WHG Dierenziekenhuis Rotterdam

N.B. 
Onze hand-outs worden vervaardigd aan de hand 
van niet alleen wetenschappelijke literatuur, maar 
ook van onze eigen inzichten op grond van persoon-
lijke ervaringen. Daarom kan de informatie voor een 
deel afwijken van de gangbare literatuur.

INLEIDING
Een ieder van ons weet dat buikpijn vele oor-
zaken kan hebben: zo kan bij mensen buikpijn 
psychisch zijn (buikpijn van de zenuwen), maar 
ook een duidelijke lichamelijke oorzaak hebben 
(bijvoorbeeld een blinde darmontsteking). Hoe-
wel niet altijd even gemakkelijk te herkennen, 
kunnen honden en katten ook buikpijn hebben. 
En ook bij hen zijn er uiteenlopende oorzaken 
aan te wijzen voor deze buikpijn. Hoe herken-
nen we buikpijn bij onze huisdieren, wat zijn de 
mogelijke oorzaken en hoe kunnen we er achter 
komen wat de oorzaak is?

SYMPTOMEN VAN BUIKPIJN 
Buikpijn kan zich op verschillende manieren 
manifesteren. Bij honden zien we vaak onrust, 
niet willen gaan liggen, in een vreemde houding 
gaan liggen, hijgen, piepen en soms zien we 
dat de hond telkens naar de buik kijkt. Een 
typisch verschijnsel van heftige buikpijn is de 
zogenaamde `bidhouding’. Hierbij zakt de hond 
door de voorpoten, maar houdt de achterhand 
en de buik van de grond, net alsof hij/zij wil 
gaan liggen in de sfinxhouding maar halverwege 
blijft hangen. De buik kan hard en gespannen 
aanvoelen en als de hond onder de buik wordt 
vastgepakt (bijvoorbeeld bij optillen) dan zal 
er een pijnreactie zijn (piepen, grommen, of 
zelfs bijten). Katten zullen de neiging hebben 
om weg te kruipen onder een bed of in een 
kast of buiten onder een struik en bij oppakken 
zullen zij grommen of blazen. Een kat die pijn 
heeft, verroert zich eigenlijk het liefst zo min 
mogelijk. Bij heftige buikpijn zal het dier de 

buikspieren acuut aanspannen als er in of aan 
de buik gevoeld wordt. We noemen dit ook wel 
`defense musculaire’. 

Hond in typische `bidhouding’, als gevolg van 
heftige buikpijn.

OORZAKEN VAN BUIKPIJN
Het is onmogelijk en ook onoverzichtelijk om 
alle mogelijke oorzaken van buikpijn te noemen 
en tot in detail te bespreken. We hebben ervoor 
gekozen om de belangrijkste oorzaken van 
ernstige buikpijn te noemen en kort te bespre-
ken. We zullen per aandoening kort in gaan op 
de specifieke symptomen en de mogelijkheden 
voor diagnostiek. 

PERITONITIS 
Een peritonitis is een mooi woord voor `buik-
vliesontsteking’. Een buikvliesontsteking wordt 
veroorzaakt door een prikkeling van het buik-
vlies ten gevolge van een infectie met bacteriën 
of ten gevolge van de inwerking van irriterende 
stoffen zoals spijsverteringsenzymen, maagzuur 
of urine. Een peritonitis zal dus ontstaan bij een 
verwonding die de buikwand perforeert, of bij 
een lekkage of een perforatie van een orgaan 
(darm, maag, urineblaas), maar ook bij lekkage 
van enzymen ten gevolge van een ontsteking 
van de alvleesklier (zie pancreatitis). Bij katten 
bestaat er een vorm van peritonitis die veroor-
zaakt wordt door een virus. Deze ziekte wordt 
aangeduid met de afkorting FIP. We zien bij een 
acute peritonitis naast heftige buikpijn tevens 
koorts en mogelijk kleine hoeveelheden vloei-
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stof in de buik. Bij bloedonderzoek zien we een 
verlaging van het gehalte van witte bloedcellen 
(alle witte bloedcellen gaan immers naar het 
buikvlies) en verder zien we natuurlijk sympto-
men en kenmerken die te maken hebben met de 
directe aanleiding voor de peritonitis.

PANCREATITIS
Een acute pancreatitis veroorzaakt een heftige 
buikpijn en een ernstig algemeen ziektebeeld. 
Naast buikpijn (voor in de buik) zien we vaak 
braken en koorts. De oorzaak voor een pan-
creatitis is meestal zeer onduidelijk. Het kan 
bijvoorbeeld veroorzaakt worden door opname 
van giftige stoffen, maar ook door opkruipende 
infecties vanuit de darmen of bepaalde medicij-
nen. Meestal is de oorzaak niet te achterhalen. 
De dieren zijn meestal vrij ernstig ziek: naast 
buikpijn zijn de dieren veel te sloom, ze braken 
en hebben meestal koorts. Ten gevolge van 
heftig braken (zowel water als voedsel) raken de 
dieren snel uitgedroogd. Zoals reeds genoemd 
kan een pancreatitis leiden tot een peritonitis 
met bijbehorende verschijnselen. De diagnose 
is niet altijd even makkelijk te stellen. Eigen-
lijk weten we pas voor 100% zeker dat er een 
pancreatitis speelt, als we via een buikoperatie 
een biopt nemen en dit weefsel laten onder-
zoeken. Vooral bij katten is dit het geval. We 
kunnen echter op grond van het klinisch beeld, 
bepaalde afwijkingen in het bloedonderzoek en 
afwijkingen bij het echografisch onderzoek of 
röntgenonderzoek wel een zeer sterk vermoeden 
hebben van de diagnose. N.B. Een chronische 
pancreatitis leidt tot een heel ander beeld (zie 
EPI): chronische diarree met grote hoeveel-
heden licht gekleurde ontlasting, vermageren 
ondanks grote eetlust. 

MAAGPROBLEMEN 
Een heftige gastritis (=maagslijmvliesontste-
king), waarbij zweren ontstaan in het slijmvlies 
van de maag kan heftige pijn veroorzaken voor 
in de buik. Dit geldt eveneens voor tumoren in 
de maag. Bij problemen in de maag zal eigenlijk 

altijd tevens braken optreden. Het kan voorko-
men dat er bloed bij het braaksel zit. Het dier zal 
niet of nauwelijks eetlust hebben (vooral in het 
geval van een maagtumor). Ontstekingen van de 
maagwand of tumoren kunnen zichtbaar zijn bij 
een echo van de buik. Om deze afwijkingen met 
een echo te kunnen waarnemen is wel veel erva-
ring nodig. Bij een scopie van de maag, waarbij 
het tevens mogelijk is om biopten te nemen van 
de maagwand, zal meer zekerheid verkregen 
worden met betrekking tot de diagnose. Voor 
een scopie van de maag is een algehele narcose 
noodzakelijk. Bij een buikoperatie kan de 
maag ook bekeken worden, maar dan zien we 
in eerste instantie alleen de buitenzijde van de 
maag. Om het slijmvlies van de maag te kunnen 
beoordelen moet de maag ingesneden worden. 
Dit is dus ingrijpender qua onderzoek dan een 
scopie, maar indien er sprake is van een goed 
omschreven zweer of tumor kan deze wel direct 
worden verwijderd. Maagtumoren hebben over 
het algemeen een slechte prognose. 
Bij een maagtorsie zien we een zeer acuut 
optredende buikpijn, waarbij de buik plotseling 
opvallend dik wordt aan de linkerzijde. Tevens 
zien we dat de hond tevergeefs probeert te 
braken.

ILEUS 
Een ileus is een afsluiting van een darm. De 
oorzaak hiervoor kan een vreemd voorwerp zijn 
(tennisbal, steen, textiel, speelgoed, etc.), een tu-
mor of een liggingverandering van een darm. De 
meest voorkomende liggingverandering is een 
invaginatie. Hierbij schuiven de darmen over 
elkaar heen. Het is meestal een complicatie van 
een heftige ontsteking van de darm (=enteritis) 
of een vreemd voorwerp in de darm. Een ileus 
en/of invaginatie komt vaker voor bij jonge 
dieren, maar het komt ook voor bij volwas-
sen dieren. Vrijwel altijd zien we bij een ileus 
heftig braken, de dieren houden niets binnen. 
Soms zien we ook wat diarree, mogelijk met 
bloed. Bij katten zien we nogal eens alleen maar 
diarree bij een invaginatie. Het klinisch beeld 
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verslechtert meestal vrij plotseling op het mo-
ment dat er tevens een peritonitis ontstaat. Een 
peritonitis ontstaat als de darmwand gaat lekken 
doordat een deel ervan afsterft ten gevolge van 
de slechte doorbloeding en ontstekingsreac-
tie. De dieren worden dan heel sloom en slap, 
krijgen hoge koorts en raken uiteindelijk in 
shock (bij shock daalt de temperatuur juist weer, 
zodat er niet altijd koorts gemeten wordt). Voor 
de diagnose is in eerste instantie de anamnese 
en het klinisch onderzoek heel belangrijk. Soms 
heeft een eigenaar immers gezien dat het dier 
iets heeft opgegeten, of er is op zijn minst een 
sterk vermoeden. Sommige dieren zijn echte 
alleseters; zij eten bijvoorbeeld altijd dingen als 
stenen, kastanjes, walnoten, sokken, speelgoed 
en ga zo maar door. Een eigenaar kent zijn 
dier het beste en kan belangrijke informatie 
verstrekken hieromtrent. Bij klinisch onderzoek 
kan soms een verdikking in de darm gevoeld 
worden, soms is het alleen maar duidelijk dat er 
heftige buikpijn is. Bij twijfel is een röntgenfoto 
en/of een echo van de buik zeer zinvol. Een 
enkele keer kan het noodzakelijk zijn om de 
passage door het maagdarmkanaal te controle-
ren met behulp van een zogenaamde bariumd-
oorloop. Een enkele keer zal de diagnose pas 
met 100% zekerheid gesteld kunnen worden bij 
een proeflaparotomie (=buikoperatie, waarbij 
alle buikorganen worden bekeken).

PROBLEMEN VAN DE BIJNIEREN 
Bij een tumor van de bijnier(en) kan heftige 
buikpijn optreden. Omdat de bijnieren zeer klei-
ne orgaantjes zijn, is het niet altijd even gemak-
kelijk om zo’n tumor zichtbaar te maken. Alleen 
een zeer ervaren radioloog kan bij een echo 
van de buik een bijniertumor ontdekken. Als de 
bijniertumor een overmaat aan corticosteroïden 
produceert dan zullen er verschijnselen van de 
ziekte van Cushing optreden. Bij een te traag 
functionerende bijnierschors (= ziekte van Ad-
dison) kan ook buikpijn optreden. Meestal is dat 
een periodiek optredende pijn voor in de buik, 
waarvoor bij nader onderzoek geen duidelijk 

aanwijsbare oorzaak te vinden is. Vaak gaat 
deze buikpijn gepaard met braakklachten en 
algehele malaise en slapte. Bij dergelijke vage 
buikpijnklachten moet dan ook bloedonderzoek 
gedaan worden naar de bijnierschorsfunctie.

PROBLEMEN VAN DE URINEWE-
GEN
Bij een nierbekkenontsteking zien we ook buik-
pijn, maar omdat de nieren vrij hoog tegen de 
rug aan gelegen zijn kan deze pijn ook verward 
worden met rugpijn. Ook een niersteen geeft 
heftige koliekachtige pijnen, die over een groot 
gebied kunnen uitstralen. Bij problemen met 
de nieren zien we natuurlijk altijd afwijkingen 
in de urine: rode bloedcellen, witte bloedcellen 
en epitheelcellen in de urine. Bij een volledige 
afsluiting van de afvoerbuis van urine naar 
blaas (ureter) kunnen we een vergroting van de 
desbetreffende nier waarnemen (palpatie, echo, 
röntgenfoto). In het geval van een nierbekken-
ontsteking zal er ook sprake zijn van koorts en 
kunnen afwijkingen in het bloedbeeld worden 
gezien. Het dier zal ook algemeen een zieke 
indruk maken. Een blokkade van de plasbuis, 
waardoor de hond of kat de urine niet kwijt kan 
zorgt ook voor buikpijn. De pijn zit dan na-
tuurlijk ter hoogte van de blaas. Het is meestal 
een duidelijk beeld: de hond of kat (plaska-
ter!) probeert te plassen, maar er komt niet of 
nauwelijks urine. Bij klinisch onderzoek kunnen 
we een grote gespannen blaas voelen en bij een 
echo of röntgenfoto zien we een sterk vergrote 
blaas. Als deze situatie te lang duurt dan kunnen 
de nierwaarden (ureum/kreatinine) in het bloed 
stijgen, het dier raakt eigenlijk vergiftigd door-
dat hij zijn eigen afvalstoffen niet kwijt kan. De 
situatie is levensbedreigend. 

MILTAFWIJKINGEN 
Een draaiing van de milt (milttorsie) geeft een 
acute heftige buikpijn met shock. De milt kan 
op zichzelf draaien, maar ook meegetrokken 
worden bij een maagdraaiing. Bij een milt-
torsie zal de milt altijd vergroot zijn en zeer 
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gespannen en hard aanvoelen. Het geeft een vrij 
specifiek beeld bij een echo van de buik. Een 
milttorsie is een levensbedreigende situatie. 
Milttumoren geven meestal pas buikpijnklach-
ten als ze flink groot geworden zijn. Door druk 
op de maag(uitgang) kunnen er braakklachten 
ontstaan. Als een milttumor kapot gaat ontstaat 
een acute inwendige bloeding: de hond raakt 
vrij snel in shock en vertoont buikpijnklachten 
waarbij het beeld varieert van onrust en niet dur-
ven te gaan liggen, tot juist extreme sloomheid 
en stilletjes op de zij gaan liggen. De buik wordt 
snel dikker en staat gespannen door de grote 
hoeveelheid bloed in de buikholte. Echografisch 
onderzoek van de buikholte en een buikpunctie, 
waardoor duidelijk wordt dat er vrij bloed in 
de buik staat zijn de belangrijkste onderzoeken 
voor het stellen van de diagnose.

PYOMETRA
Een baarmoederontsteking waarbij de baarmoe-
der ernstig vergroot is en gevuld is met etter 
noemt men in vaktermen een pyometra. De 
buikpijn ten gevolge van een pyometra straalt 
uit naar de rug, zodat het dier soms pijnlijker 
reageert bij palpatie van de rug, dan bij palpatie 
van de buik. De vergrote baarmoeder is meestal 
goed te voelen en in ieder geval altijd te traceren 
bij een echo van de buik. Er is meestal een zeer 
sterke toename van witte bloedcellen te meten 
bij bloedonderzoek. Verder zal de teef of poes 
vaak opvallend veel drinken. Een pyometra zien 
we meestal optreden ongeveer 6-10 weken na 
de loopsheid. Bij poezen zien we nogal eens 
een pyometra ten gevolge van het gebruik van 
de poezenpil, bij honden is het gebruik van 
anti-loopsheid injecties een vergroot risico. Als 
de baarmoedermond (=cervix) nog niet gesloten 
is, dan zal een etterige of bloederig-etterige 
uitvloeiing uit de vagina waargenomen kunnen 
worden. 

SLOTOPMERKING
Zoals al eerder gezegd is bovenstaand overzicht 
niet compleet. We moeten dan ook bij buikpijn 

die niet direct te verklaren is op zoek gaan naar 
tumoren in diverse organen en/of plaatselijke 
ontstekingsprocessen. Verder zien we regel-
matig recidiverende buikpijn in de vorm van 
darmkrampen in het kader van `irritable bowel 
syndrome’. Ook een obstipatie kan natuurlijk 
buikpijn en een gespannen buik veroorzaken. 
We zien dit vaker bij katten dan bij honden. Het 
belangrijkste is, dat we ons bewust zijn van de 
vele mogelijke aandoeningen die buikpijn kun-
nen veroorzaken en dat we met deze mogelijk-
heden in ons achterhoofd gericht op zoek gaan 
naar de diagnose. Soms kunnen we de diagnose 
met relatief eenvoudige en niet al te ingrijpende 
onderzoeken stellen, soms is er zelfs een buik-
operatie (proeflaparotomie) noodzakelijk om de 
vinger op de zere plek te kunnen leggen.

Foto: Cees Bol...”Sophie”
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Loslopen is goed voor honden. Maar waarom eigenlijk?
Dierfysiotherapeut en gedragstherapeut Floor de Ruiter legt het uit

Foto: Cees Bol...”Boy”

Op mijn vraag of loslopen voor honden 
belangrijk is? Het antwoord van Floor is 
volmondig JA!.
Zij is een groot voorstander van het regel-
matig los van de lijn laten bewegen van 
honden. Floor is zelf eigenaar van twee 
duitse herders: Actie en Clint van 6 en 3 
jaar oud. En van Forest en Fay, twee Ierse 
wolfshonden van 1 jaar oud.
Floor´s honden krijgen dagelijks de ge-
legenheid om vrij te bewegen in losloop-
gebieden in de buurt. En dat is niet voor 
niets.

Lopen voor de fysieke gezondheid 
Wie naar loslopende honden kijkt ziet ze draven en plotseling versnellen. Ze remmen abrupt en 

draaien zich razendsnel om, in de bossen ontwijken ze links en rechts bomen en over takkenbossen 
springen ze heen. Ze duiken de struiken in en galopperen heuvel op en heuvel af.
Ze staan rustig te kijken en starten ineens op en bereiken in een mum van tijd hun topsnelheid, die 
ronde de 25 km per uur kan liggen. Loslopen is belangrijk voor een goede botontwikkeling, een 
goede algemene spierontwikkeling, spierconditie en coördinatie. Honden moeten op verschillende 
soorten ondergrond kunnen stappen, draven en galopperen.

Fietsen en joggen
Fietsen met honden is ook heel best mogelijk en is goed voor hun conditie, net als mee lopen 

tijdens het hardlopen van de baas. Het gaat hier echter om eenzijdige bewegingen. Honden lopen 
dan op 1 tempo in een rechte lijn. Daar is niets mis mee en kan een prima aanvulling zijn. Toch is de 
vrije beweging de beweging waar een hond allround het meeste aan heeft. Loslopen voor mentale 
gezondheid. Loslopen is niet alleen goed voor de fysieke gezondheid van honden,  maar loslopen 
geeft honden ook de gelegenheid sociale vaardigheden te ontwikkelen en te oefenen. Honden die 
altijd aangelijnd blijven worden beperkt in het vrij oefen van sociale contacten. Ze leren ook niet te 
anticiperen op andere honden en je ziet vaak veel agressieproblemen aan de lijn.

Loslopende puppies
Floor geeft aan dat het heel goed is om pups van 7-8 weken al los te laten lopen. Zij moeten 

zowel lichamelijk als geestelijk erg veel leren en oefenen. Een hond gedraagt zich naar de erva-
ringen die hij opdoet. Een pup moet leren dat niet alle honden eruit zien zoals hij en dat niet alle 
honden met hem willen spelen. Een pup moet leren dat hij vier poten heeft en hoe hij die effectief 
kan gebruiken om een heuveltje op te komen. Hij moet dingen kunnen uitproberen en op zijn eigen 
tijd en tempo.
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Voorzichtig opbouwen
Onder hondenbezitters is de stelregel 5 minuten los bewegen per leeftijdsmaand in zwang.

Waar deze precies vandaan komt is Floor niet bekend. Toch is zij er wel voor hem te hanteren.
Het remt eigenaren in hun enthousiasme met pups kilometers te gaan lopen. Dat is namelijk niet ver-
standig. Bot is heel teer en het kost veel energie om te groeien. In de eerste paar maanden van een 
hondenleven ontwikkelen botten, gewrichten en spieren zich enorm. Beweging is van vitaal belang, 
maar groei en de mate van beweging moet in balans zijn voor een gelijkmatige ontwikkeling.

Uit: Hond, nr. 01 2008
Het maandblad van de hondenbescherming

Hoe fotografeer ik 
mijn puppy ?

01. Neem een nieuw rolletje uit het doosje en doe het in 
uw camera.
02. Pak het filmdoosje uit de mond van de puppy en gooi 
het in de afvalemmer.
03. Haal de puppy uit de afvalemmer en borstel de kof-
fiedrap van zijn snuit.
04. Kies een passende achtergrond voor de foto.
05. Monteer uw camera en maak hem gereed voor opname.
06. Zoek uw puppy en haal de vuile sok uit zijn mond.
07. Zet de puppy op de plek die u in gedachten heeft en loop naar de camera.
08. Zet de plek uit uw hooft en kruip op uw knieën uw puppy achterna.
09. Stel uw camera met een hand weer in en lok uw puppy met Beefstripjes
10. Haal een zakdoek en haal de natte neus afdruk van de lens.
11. Haal het flitsblokje uit de mond van uw puppy en gooi dit weg.
13. Leg de tijdschriften terug op de salontafel.
14. Probeer uw puppy een geïnteresseerde blik te ontlokken door met een piepbeestje boven uw hoofd te spelen.
15. Zet uw bril weer goed op uw neus en haal de camera weer onder de bank vandaan.
16. Spring tijdig overeind, pak de puppy op en zorg dat hij z’n plas niet door de hele kamer kan verspreiden.
17. Roep uw partner, om bij het opruimen te helpen.
18. Schenk een sterke borrel in.
19. Leg met een zucht de camera weg en bel “Bumo” om u in te schrijven voor de puppy cursus.
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Foto’s: Elly Stokkerman
Geschreven door: Elly Stokkerman

Toen Rosita besloot een nestje te fokken, wist ze één ding zeker. De eerste pup die onder 
haar kennelnaam geboren zou worden, zou Brwyn’s Who Wants To live Forever heten. 
Dat er uit de combinatie Reeuwijk’s Princess Beauty en Shawlea Jester geen nakome-
lingen kwamen, was spijtig. Maar toen Rosita het opnieuw probeerde met Max en Bibi 
werd er een “Kehrfully Maid” pupje geboren: Macy. Rosita besloot haar eerste Brwyn 
pup uit te zetten bij haar goeie vriendin Elly. Elly en Macy werden onafscheidelijk...

Macy is geboren op 11 maart 1997. Nu ik dit verhaal schrijf op 6 januari 2009 is ze bijna 12 jaar. Ik 
kan me de dag nog herinneren dat Rosita aan mij vroeg of ik interesse had in een uitzetteefje. Nog 
nooit had ik van dat woord gehoord. Het hield in dat Macy enkele showtjes zou lopen en als ze oud 
genoeg was 2 nestjes zou krijgen. We moesten daar even over nadenken maar na alles goed bespro-
ken te hebben zijn we overstag gegaan. We hebben tot de dag van vandaag nog nooit spijt gehad van 
deze beslissing. Ze is een hond met een karakter van goud. Ze is lief tegen alles wat leeft en is gek 
op pupjes en mannen .

Macy’s showcarriere
Toen ze bij ons kwam hadden we al een bobtail, onze Bonnet . Een flinke reu die al snel 

beste maatjes werd met Macy. Macy heeft best wel wat showtjes gelopen en vond dat altijd heel 
leuk. Tot kampioen heeft ze het nooit gebracht want ze verloor op jonge leeftijd een onder tandje 
en dat vonden de keurmeesters maar niets. Nou dan niet!! Dan maar een leuke lieve huishond die 
op 3 jarige leeftijd 3 mooie pups op de wereld heeft gezet, waarvan er weer een teefje hier bij ons is 
gebleven, en dat is Shannon. Het is bij dat ene nestje gebleven want Macy kreeg 2x een baarmoeder-
ontsteking dus is ze gesteriliseerd.

Macy is nooit een wildebras geweest, liep nooit door een waterplas en deed eigenlijk ook nooit 
iets stout. Op één keer na dan, ze was voor een dag of 10 bij Rosita en was daar dikke maatjes met 
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Fryske. Op een ochtend toen Rosita beneden kwam, waren de vloer, stoelen en de muren zwart. 
Ze waren bewerkt met houtskool. Macy en Fryske hadden gezamelijk stukken houtskool van de 
openhaard door de kamer gesleurd. Rosita vond het niet zo geslaagd maar Macy heeft er de nacht 
van haar leven gehad. HAHA!

Onze mascotte
Ik kan eigenlijk geen grote verhalen over haar vertellen omdat ze een heel bescheiden hondje 

is die zich niet op de voorgrond dringt. Ze is wel altijd onze mascotte want ze mag overal mee naar 
toe als we naar show gaan en iedereen kent haar dan ook. Ze is meegeweest naar Belgie, Engeland, 
Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Italie en Luxemburg. Ze mocht dan ook geregeld mee doen in 
de veteranen klas en was dan een mooie verschijning met haar lange haren. Ze is best slim want als 
ik even geen tijd voor haar heb op show gaat ze gewoon bij mensen liggen waar ze de aandacht wel 
krijgt en ja een lekker kluifje erbij natuurlijk.
Eten daar is ze gek op, dat is haar hobby. Nu nog steeds is ze de eerste die haar bak leeg heeft.

Als ze eens niet mee kan, gaat ze naar oma en word daar verwend met ‘s ochtends een gekookt eitje 
met een boterham. Ze is heel lief voor onze katten die dan ook vaak bij haar liggen. Samen met onze 
kater Lowietje moet ze altijd als wij eten even in de gang want die twee halen dus heel je bord leeg 
als je niet op let. Als je dan in de gang komt, liggen ze alle twee heel verontwaardig te wachten naast 
elkaar.

De ouderdom komt met gebreken...
Met onze kleindochter gaat ze ook heel lief om en is dus vaak in haar buurt te vinden om de 

kruimels en gevallen koekjes op te ruimen. Macy wordt bijna 12 jaar, de ouderdom begint te komen. 
Ze heeft al jaren last van incontinentie. Dat is een cadeautje van de sterilisatie maar dat is goed 
onder controle te houden met een drankje. Ze loopt nog wel dagelijks de wandelingen mee maar dan 
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moeten we ons aanpassen aan haar tempo. 
Maar dat heb ik er graag voor over. Ze 
heeft staar en loopt dus nu wel eens door 
een waterplas die ze altijd heeft vermeden 
of tegen een paaltje. Vorige week keek ik 
achter me en zag haar net over een klein 
struikje vallen en dan moet ik even slikken 
want hoelang nog zal zij hier nog bij ons 
mogen blijven?

Haar neus werkt nog perfect. Vorige week 
kwam ze bij oma binnen en duikt zo met 
haar neus in de soesjes op tafel ,heerlijk 
vond ze die……
Ik hoop nog jaren van Macy te mogen ge-
nieten want genieten is het met zo’n fijne 
lieve hond. Ze doet het verder nog heel 
goed. Ze heeft nog steeds haar lange vacht en is ook nog steeds een hele mooie verschijning. Wij 
hebben aan Macy een fantastische hond die we dan ook nooit zullen vergeten. 

Who Wants to Live Forever?
Macy zal altijd voortleven! En niet alleen in ons hart. Macy is stammoeder van tientallen 

Brwyn honden. Alleen al kleinzoon Fellow heeft (op het moment van schrijven) al voor 32 kinderen 
gezorgd. En dit jaar hoopt Macy over-over-grootmoeder te worden van Fellow’s dochter Keesje. 
Macy geniet samen met haar dochter Shannon en kleindochter Gina van een mooie oude dag bij Elly 
thuis. Macy is een hond met een hart van goud!
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IN HARMONIE MET DE NATUUR
Is een puur natuurlijk product. De 

perfect uitgebalanceerde samenstelling 
voldoet aan de hoogste eisen.

Voor Belgie: canibel@skynet.be www.canibel.be
Voor Nederland: info@arieblok.nl www.canex.nl

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.

Elke variant heeft 
specifieke eigen-
schappen. Zo is er 
voor honden met 
aanleg voor spijsver-
teringsproblemen 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
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De oudste hond ter wereld
24 februari 2009

De oudste hond ter wereld is 102 in hondenja-
ren. Teckel Chanel is meer dan 20 mensenjaren 
oud, en maakt het nog altijd prima. 
De New Yorkse Denice Shaughnessy adopteerde 
de hond toen hij zes weken oud was, en wijt 
de hoge leeftijd van Chanel aan de speciale 
voeding die ze krijgt voorgeschoteld. “Ze krijgt 
nu een speciaal hondendieet. Ik kook voor haar 
elke dag kip, en versnij die dan in haar honde-
neten. Maar ze heeft heel haar leven tafelrestjes 
gegeten,” zegt ze aan The Sun.
De vorige oudste hond ter wereld overleed in 
september. Bella, een kruising met een labra-
dor, kreeg een hartaanval toen haar baasjes op 
vakantie waren. Zij werd vermoedelijk 29, of 
203 in hondenjaren. 

Labrador zorgt voor tijgertjes
03 februari 2009

De labrador van een gezin in Zuid-Afrika houdt 
van baby’s. En het maakt zelfs niet uit over 
welke soort baby’s het gaat. Lisha speelde al 
surrogaatmoeder voor dertig dieren. Nu zorgt ze 
voor een paar kleine tijgertjes. In het verleden 
‘adopteerde’ de hond ook al een nijlpaard en een 
stekelvarken. Dat schrijft de Daily Mail.

Speciale gave
Lisha leeft bij een gezin in een Zuid-Afrikaans 

natuurreservaat. Al kort na de geboorte werd 
duidelijk dat de labrador een speciale gave had 
om het vertrouwen van andere dieren te winnen. 
In tegenstelling tot andere hond schrikt Lisha er 
niet van terug om contact te leggen met een kat, 
een nijlpaard en zelfs een stekelvarken.

Uniek
Nu zorgt ze voor drie kleine tijgers die na ge-
boorte door hun moeder verstoten zijn. “Ze likt 
ze alsof ze haar eigen kinderen zijn”, zegt eige-
naar Nadine Hall. Toch zal Lisha maar heel even 
voor de jonge tijgers mogen zorgen. Het blijven 
uiteraard gevaarlijke dieren voor een hond.

Poedel overleeft 19 dagen opsluiting in 
de auto
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 De poedel was sterk vermagerd en onderkoeld, 
maar herstelt goed van zijn barre avontuur, zei 
de politie. 

South Burlington - Een dwergpoedel in de 
Amerikaanse staat Vermont heeft negentien da-
gen opsluiting in een bestelauto overleefd. Het 
12 jaar oude beestje werd ontzet door de politie. 
Deze was gealarmeerd door omwonenden die 
meldden dat er zo’n stank kwam uit de voor hun 
deur in South Burlington geparkeerde wagen.
De poedel was sterk vermagerd en onderkoeld, 
maar herstelt goed van zijn barre avontuur, zei 
de politie. De eigenaar van de hond, die zei al 
die tijd niet te hebben geweten dat het beestje 
in zijn bestelauto zat opgesloten, moet afstand 
van hem doen en alle kosten bij de dierenarts 
betalen. Voorts krijgt hij een boete.

Poedel bijt neus van zijn baasje af
17 februari 2009

AMSTERDAM -  Een vrouw zal zich een om-
helzing met haar poedel nog lang heugen. Haar 
neus moest er in het ziekenhuis weer worden 
aangezet na het aanhalen van het beestje. 

De poedel zetten zonder aanleiding opeens zijn 
tanden in de neus van zijn baasje terwijl ze in 
bed lag. De politie moest er aan te pas komen 
om de poedel, die met de neus tussen zijn 
tanden de tuin was ingevlucht, te vangen. Toen 
ze hem eenmaal hadden mocht de Italiaanse 
Loredana Romano direct door naar het zieken-
huis waar chirurgen uren werk hadden om het 
reukorgaan weer aan te naaien. 

De vrouw heeft nog wel enkele operaties nodig 
om de littekens weg te werken. 

Loredana is erg mild voor haar hond. “Ik had 
beter naar mijn man geluisterd. Hij heeft me nog 
zo vaak gezegd dat Vale niet in de slaapkamer 
mocht”, aldus de vrouw, die haar slaapkamer 
wel tot verboden gebied heeft verklaard voor de 
hond. 

Vermiste vrouw in vuilnisbak door hond
5 maart 2009

Het mysterie van de verdwenen Mary Davis 
(76) is opgelost. Nadat ze dagen spoorloos was, 
werd ze ontdekt in haar garage. Daar had haar 
hond de dame in de vuilnisbak geduwd. 
De dame uit Burlington County in New Jersey 
werd in haar benarde situatie aangetroffen 
door haar buren. De politie kwam de vrouw 
bevrijden. Argwaan was gewekt toen niemand 
mevrouw Davis drie dagen lang niet had gezien. 
De vrouw was danig uit haar lood geslagen. Ze 
vertoonde uitdrogingsverschijnselen, maar was 
niet zwaargewond.

Enigszins op adem gekomen in het zieken-
huis, vertelde de vrouw dat Dusty, haar cocker 
spaniel, haar uit evenwicht had gebracht in de 
garage. Hierdoor viel ze met haar achterste in 
de vuilnisbak. De vrouw kon niet meer op eigen 
krachten uit de bak geraken.

Ondanks haar hachelijke avontuur kan zich niet 
kwaad maken op haar troetel Dusty. Al met al 
was ze blij dat ze in de vuilnisbak viel en niet op 
de harde betonnen vloer van haar garage. 



ONZE JARIGE VETERANEN

Bob Tales   April   2009   20         

Lieve
Macy, Yentl en Youri

Redactie van Bobtales
wenst jullie en jullie 
baasjes heel veel ge-

zonde en gelukkige jaren 
samen!

Youri 15 jaar!

Yentl 14 jaar!

Macy 12 jaar!
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Genieten van een fantastische vakantie samen met uw hond?
Dat is nu mogelijk in Zwitserland.Samen met andere hondenbezitters

verblijft u in een comfortabel chalet met prima slaapkamers met badkamer
en balkon. Onze gastvrije chaletstaf serveert u een smakkelijk ontbijt en

drie gangen diner. Zij vertellen u alles over de vele wandelroutes
en leuke excursies die u samen met uw hond kunt ondernemen.

Even uitrusten? Uw stoel op het terras of in de tuin staat al voor u klaar!
U bent het gehele jaar door, zowel zomer als winter welkom en boekt

alleen, met een klein of groot gezelschap of met de hele ( honden ) club!

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

HONDENVAKANTIE
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Aylabears’s Highlight in the Tunnel
Geboortedatum : 28-05-2007
NHSB-nummer: 2668420
Onderzoeksdatum :  24-06-2008
Uitslag :  HD-A
Nbw : 40

Dodge Dakota from Rocky’s Desteney
Geboortedatum : 05-05-2007
NHSB-nummer: 2655102
Onderzoeksdatum : 20-06-2008
Uitslag :  HD-A
Nbw : 40
Aansluiting : Onvoldoende

Wicked Wisdom’s give me the Moon
Geboortedatum : 16-03-2007
NHSB-nummer : 2647928
Onderzoeksdatum :  13-05-2008
Uitslag :  HD-A
Nbw : 40
Aansluiting : Onvoldoende

Dasja Aniko from Rocky’s Desteney
Geboortedatum : 05-05-2007
NHSB-nummer : 2655104
Onderzoeksdatum : 20-06-2008
Uitslag :  HD-A
Nbw : 40
Aansluiting : Onvoldoende

Brwyn’s Paperino
Geboortedatum : 29-09-2006
NHSB-nummer : 2626556
Onderzoeksdatum :  09-04-2008
Uitslag :  HD-C
Nbw : 25
Aansluiting : Slecht

Youandi Antaeus
Geboortedatum : 09-06-2007
NHSB-nummer : 2659256
Onderzoeksdatum : 12-06-2008
Uitslag:  HD-A
Nbw : 40
Aansluiting : Onvoldoende

Law of Love Let it be Me
Geboortedatum : 18-04-2007
NHSB-nummer : 2652563
Onderzoeksdatum :  23-06-2008
Uitslag :  HD-C
Nbw : 18
Aansluiting : Slecht  
Vorm : Ondiepe Kom

Youandi Mademoiselle Chanel
Geboortedatum : 09-06-2007
NHSB-nummer : 2659258
Onderzoeksdatum : 12-06-2008
Uitslag :  HD-A
Nbw : 40
Aansluiting : Onvoldoende

Youandi Allure
Geboortedatum : 09-06-2007
NHSB-nummer : 2659259
Onderzoeksdatum :  07-11-2008
Uitslag :  HD-A
Nbw : 40
Aansluiting : Onvoldoende

Checkpoint Charlie’s Sweet Sanne
Geboortedatum : 26-10-2007
NHSB-nummer : 2689620
Onderzoeksdatum :  10-11-2008
Uitslag :  HD-A
Nbw : 38
Aansluiting: Onvoldoende
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Naam NHSB Datum Uslag
X-Ray of the Naughty Woolsacks    2572071 02-06-2008 G.A.
Wicked Wisdom’s end of the Day  2555657 02-06-2008 Cataract  ( niet-congeni-

taal ) voorlopig niet vrij
Firstclass aus dem Elbe Urstromtal 2640923 17-04-2008 Cataract  ( niet-congeni-

taal ) voorlopig niet vrij
Xicko of Fool’s Paradise                    2641311 04-04-2008 G.A.
Law of Love take it from the Boys  2492743 02-05-2008 G.A.
Dodge Dakota from Rocky’s Desteney 2655102 10-07-2008 G.A.
Classy Hummer from Rocky’s Desteney 2544295 10-07-2008 G.A.
Classy Shy from Rocky’s Desteney  2544330 16-12-2008 G.A.
Law of Love Let it be Me  2652563 05-11-2008 Distichiasis niet-vrij                       
Veejee of Fool’s Paradise                  2555166 12-11-2008 G.A.
I am of Padirac                                    2547670 18-10-2008 G.A.
Vigilat’s Honoured Rosalott              2551236 18-11-2008 G.A.
Vigilat’s License to Love                     2668734 18-11-2008 G.A.

Foto: Cees Bol Foto: Elles de Boorder
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Kennel naam Of the Cuddle Corner
Geboorte datum 03-08-2008
Vader CH Brwyn’s Mohawk
Moeder Brwyn’s Patara
Reu 528140000337871  Cat Vrij
Reu 528140000337469 Cat Vrij
Reu 528140000335384 Cat Vrij
Reu 528140000334487 Cat Vrij
Reu 528140000336230 Cat Vrij
Teef 528140000337531 Cat Vrij
Teef 528140000340513 Cat Vrij
Kennel naam From Rocky’s Desteney
Geboorte datum 28-11-2008
Vader Brinkley Barnaby
Moeder Classy Jazz from Rocky’s Desteney
Reu 528140000345973 Cat Vrij
Reu 528140000344051 Cat Vrij
Reu 528140000346769  Cat Vrij
Reu 528140000342895 Cat Vrij
Reu 528140000343125 Cat Vrij
Reu 528140000343522 Cat Vrij
Teef 528140000346431    Cat Vrij
Teef 528140000346163 Cat Vrij

Geboorte berichten

Kennelnaam :
Of Padirac

Geboorte Datum : 08-02-2009
4 reuen en 5 teven

Vader : Brinkley Barnaby
Moeder : I am of Padirac
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N.B. De teksten van onze hand-outs worden vervaar-
digd aan de hand van niet alleen wetenschappelijke 
literatuur, maar ook van onze eigen inzichten op basis 
van persoonlijke ervaringen. Daarom kan de informa-
tie voor een deel afwijken van de gangbare literatuur.
 
Alle rechten m.b t. deze artikel zijn aan WHG Dieren-
artsen voorbehouden.
bron: www.whgdierenartsen.nl
WHG Dierenziekenhuis Rotterdam

INLEIDING
Oorontsteking bij de hond speelt zich meestal af 
in de uitwendige gehoorgang. In vakjargon heet 
zo’n ontsteking otitis externa.
Een oorontsteking wordt veroorzaakt door bac-
teriën, gisten of mijten. Ook vreemde voorwer-
pen, zoals grasaartjes kunnen lelijke pijnlijke 
ontstekingen veroorzaken. Belangrijk is er om er 
bij stil te staan, dat oorzalven en oorcleaners een 
overgevoeligheidsreactie kunnen veroorzaken en 
dus een ontsteking kunnen verergeren in plaats 
van genezen!
De meest oorontstekingen zijn goed te behande-
len. In een aantal gevallen wordt een ontsteking 
chronisch en dan kan een oorontsteking zeer 
hardnekkig zijn. Gistinfecties komen dikwijls 
terug en een infectie met de beruchte Pseudomo-
nas bacterie is vaak resistent tegen alle moge-
lijke antibiotica en krijgt daardoor de kans zeer 
chronisch en pijnlijk te verlopen.
In geval van een chronische oorontsteking is een 
goed plan van aanpak heel belangrijk (zie onder). 
Langdurig behandelen, soms wel 1 - 2 maanden, 
met de juiste middelen en soms zelfs niet alleen 
lokaal maar ook oraal is soms de enige oplossing.
In chronische gevallen is het zeker verstandig om 
het best passende homeopathische middel te vin-
den om daarmee te proberen ook de afweer van 
de patiënt zelf een steuntje in de rug te geven.
We bespreken de acute en de chronische ooront-
steking.

DE ANATOMIE VAN HET OOR

O = Oorschelp
UV = Uitwendige gehoorgang, verticale deel 
UH = Uitwendige gehoorgang, horizontale deel 

M = Middenoor 
B = Binnenoor

BELANGRIJKE TIPS

Zeker als de ontsteking voor de eerste keer op-
treedt, is het altijd verstandig om de dierenarts de 
juiste diagnose te laten stellen. 
Bij twijfel of bij een steeds weer terugkerende 
oorontsteking moet er een microscopisch onder-
zoek van het oorsmeer plaats vinden (mijten) en 
/ of bacteriologisch onderzoek worden gedaan 
(bacteriën en gisten). In aansluiting op het 
bacteriologisch onderzoek wordt een antibiogram 
gemaakt waaruit blijkt met welk antibioticum 
de bacteriële infectie het beste bestreden kan 
worden.
In veel gevallen is het beter om vóór de behande-
ling eerst de oren goed uit te laten spoelen. 
Het is onverstandig om af en toe een keer een 
beetje zalf in het oor te doen. De bacteriën wor-
den onvoldoende gedood en op den duur worden 
ze resistent tegen het antibioticum. Vaak behan-
delen betekent ook, dat de normale bacteriën in 
het oor gedood worden en zo plaats maken voor 
bacteriën die zeer resistent zijn tegen diverse, 
soms alle antibiotica, zoals Pseudomonas. Het 
advies is dan ook zo gericht mogelijk behandelen 
(goede diagnose!) en minimaal 7 - 10 dagen. 
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Bij een steeds weer terugkerende oorontsteking, 
waarbij kennelijk de locale behandelingen niet 
afdoende werken moeten we op zoek gaan naar 
andere behandelingsmogelijkheden, waaronder 
de homeopathie.
Geen oude aangebroken tubes gebruiken; de 
vervaldatum verkort na opening van de tube. Een 
geopende tube is maximaal 1 jaar houdbaar na 
aanbreken. Een latere vervaldatum op de tube 
geldt dus niet meer nadat de tube is aangebroken. 
Houdt u zich ook aan de bewaarcondities, zoals 
bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25 graden 
Celsius). 
Nooit met wattenstaafjes diep in de oren steken.

Eventueel aanwezige haren alleen uit de oren 
verwijderen als ze aantoonbaar oorontsteking 
veroorzaken of compliceren; anders gewoon 
laten zitten. 
Let goed op dat de hond niet gevoelig reageert op 
zalf of cleaner in de vorm van roodheid, pijn of 
heftige jeuk. Het middel kan in zo’n geval erger 
zijn dan de kwaal.
De zalf moet goed aangebracht worden. Soms 
reageert een patiënt niet goed op de zalf behan-
deling, alleen omdat de eigenaar te voorzichtig is 
bij het aanbrengen van de zalf. Laat de dierenarts 
of paraveterinair het u even voordoen. 

ACUTE OORONTSTEKING
Om een idee te hebben van de verschillende diagnoses geven we een schematisch overzicht van de 
meest voorkomende acute oorproblemen:

Oorzaak Oorsmeer Jeuk / Pijn Therapie o / a
Teveel smeer Smeerbaar donkerbruin Lichte jeuk Oorcleaner
Oormijt ‘Kolengruis’ Heftige jeuk Otiderm 
Bacterie Smeerbaar donkerbruin 

of Waterig tot etterig
Jeuk en pijn Auribiotic Panolog*

Gist Geen of Smeerbaar 
donkerbruin

Pijn Surolan Panolog* 

Pseudomonas ‘Nieuwe of afgewerkte 
motorolie’

Jeuk, zeer pijnlijk Zie onder

Grasaar o.i.d. Geen tot gering Acuut heftige pijn,
kop extreem scheef

Verwijderen

CHRONISCHE OORONTSTEKING (PSEUDOMONAS)
Waarom wordt een oorontsteking chronisch? 
Er kan sprake zijn van een huidaandoening (allergie), waarbij ook de oren betrokken zijn. We zien 
dat bijvoorbeeld bij de Bouvier. Door een locale behandeling zal de klacht alleen maar even tijdelijk 
onderdrukt worden. Uiteindelijk wordt het dan toch een chronische oorontsteking. Het kan ook zijn, 
dat de gehoorgang vernauwd is. Bij sommige honden is dat aangeboren, zoals bij de Spaniël en de 
Sharpei. Door de vernauwing is er een ideale omgeving voor de groei van bacteriën. Die vernau-
wing ontstaat ook door een ontsteking; zo onderhoudt een ontsteking zijn eigen gunstige milieu voor 
infecties. En natuurlijk kunnen poliepen of tumoren de gehoorgang afsluiten en zorgen voor een 
chronische ontsteking. Een belangrijke oorzaak van het chronisch worden van een oorontsteking 
is de resistentie van sommige bacteriën; ze zijn dan niet gevoelig voor de toegediende antibiotica. 
Meestal hebben we dan de maken met een Pseudomonas infectie. Ook is het mogelijk, dat infecties 
veel dieper zitten dan alleen in de uitwendige gehoorgang zelf. De infectie kan verder kruipen en 
een middenoorontsteking of een beenmergontsteking veroorzaken en die zijn onvoldoende be-
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reikbaar voor oorzalven.  En natuurlijk is een 
combinatie van oorzaken ook mogelijk.

BEHANDELING
Gehoorgang moet open. Eerst moeten we ervoor 
zorgen, dat de gehoorgang open is. Bij een aan-
geboren vernauwde gehoorgang lukt dat niet. Als 
de gehoorgang vernauwd is door een ontsteking 
moeten we die ontsteking bestrijden. In de regel 
vinden we dan ook in oorzalven ontstekingsrem-
mers als prednison, hydrocortison, triamcinolon; 
alle bijnierschorshormonen. Lokaal toegepast 
vallen de bijwerkingen wel mee. In ernstige ge-
vallen moeten we ook prednison of aanverwante 
preparaten toedienen per tablet of per injectie. 
Bij langere kuren zijn bijwerkingen te verwach-
ten. Maar voordat we gaan behandelen moet 
in de meeste gevallen de gehoorgang gespoeld 
worden. Dat moet grondig gebeuren en daarom 
is het verstandig om de spoeling onder algehele 
verdoving uit te voeren. In een aantal gevallen 
moeten de oude littekens en verkalkingen als 
gevolg van de chronische ontsteking worden 
weggehaald. Een bekende operatietechniek is die 
volgens Zepp. Hiermee openen we het verticale 
deel van de uitwendige gehoorgang en ontstaat 
er een directe verbinding tussen de horizontale 
gehoorgang en de buitenwereld. Deze operatie 
heeft alleen zin als er sprake is van een ontste-
king van de gehoorgang, die zich door zwelling 
en afsluiting zelf onderhoudt. Als de huid van 
de oorschelp zelf ook chronisch ontstoken is en 
verdikt, heeft Zepp geen zin. Bovendien moeten 
we er zeker van zijn, dat er geen Pseudomo-
nas in het spel is. Die kan nog wel eens na de 
operatie voor teleurstellingen zorgen, ofschoon 
ook hier de ingreep volgens Zepp soms toch nog 
wonderen kan verrichten. De Zepp operatie is 
wat minder in zwang tegenwoordig, maar als de 
indicatie goed gesteld is, kan het een verlossende 
operatie zijn. Bovendien is het alternatief, de 
totale verwijdering van de gehoorgang tot aan 
het trommelvlies (totale ablatio) niet zonder meer 
altijd een succes. De hond is in elk geval doof 
aan de geopereerde kant en vaak zien we nare 
wondfistels, die meestal niet te genezen zijn en 

dan ook langdurige nabehandeling vragen. De 
Zepp operatie is een pittige ingreep. Gedurende 
de periode tussen operatie en hechtingen verwij-
deren (10 dagen) is de operatieplek pijnlijk en 
behoeft veel verzorging vanwege het overmatige 
wondvocht. We opereren immers in een toch al 
sterk geïnfecteerd gebied. Antibiotica lokaal en 
algemeen. In ieder geval moet er een bacterio-
logisch onderzoek plaats vinden en een antibio-
gram gemaakt worden. In zeer chronische geval-
len is het noodzakelijk niet alleen een kweek 
van de uitwendige gehoorgang te maken, maar 
ook apart van het midden oor. Pseudomonas is 
vaak niet gevoelig voor antibiotica, of maar voor 
een enkele, die nou net niet in een oorzalf of 
oordruppel op de markt zijn. In principe is het 
mogelijk in bepaalde gevallen met behulp van 
de injectievloeistof een passende oordruppel te 
bereiden. Polymyxine-B (Surolan) en neomycine 
(Panolog) zijn antibiotica waarvoor Pseudomo-
nas nog wel eens gevoelig is. We moeten ervoor 
zorgen voldoende zalf in de gehoorgang in te 
brengen, waardoor de lokale dosis antibiotica 
voldoende hoog is. Enrofloxacine (Baytril) is in 
Nederland niet als oordruppel geregistreerd en 
dus ook niet verkrijgbaar. In de USA is dat wel 
al jaren het geval, terwijl het preparaat door onze 
oosterburen (Bayer) wordt geproduceerd; hier 
is het maken van een oordruppel met injectie-
vloeistof mogelijk een oplossing. Vaak moet er 
hoog gedoseerd worden en de behandeling moet 
voldoende lang zijn. Dat kan per geval variëren 
van 14 dagen tot in sommige gevallen zelfs 2 
maanden. 

OORCLEANER
In aantal gevallen zal het regelmatig schoonhou-
den van de oren veel narigheid kunnen voor-
komen. Er zijn verschillende oorcleaners in de 
handel. Belangrijk is om er bij stil te staan, dat 
oorzalven, maar ook oorcleaners een overgevoe-
ligheidsreactie kunnen veroorzaken en dan dus 
een ontsteking verergeren in plaats van genezen!
Behalve de reguliere oorcleaners kennen we nog 
het `homeopathische’ middel Prodier Oordrup-
pels (VSM).
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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

 

Bij het totaal
bedrag komen nog
verzendkosten!!

Lies van Heel
Klaverstraat 4

3083 VH Rotterdam
Tel: ( 0 )10-4815428

lvanheel@fotovanheel.nl
O.E.C.N. Rabobanknummer 37.57.50.800
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27 Mok met gouden randje € 9.00

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

 

 

Prijs wijzigingen voorbehouden
Heeft u vragen...mail gerust naar

l.vanheel@fotovanheel.nl

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

van de prijs!!

Lies van Heel
Klaverstraat 4

3083 VH Rotterdam
Tel: ( 0 )10-4815428

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

Foto: Elles de Boorder

Zuid Oost Nederland
Brigitte van Doormalen 0492-553174
Helmond
bries.vd@gmail. com

Zuid Oost Midden Nederland
regiomidden@oldenglishsheepdog.nl
Wilma Roelofs Gendt 0481-422999
06-10753276
06-43546099

Noord Oost Nederland
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl
Paulien Noest 06-24589112
Nieuwe Pekela
paulien.noest@home.nl

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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REGIO AGENDA WANDELINGEN 2009
Regio Noord Oost Nederland
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl

3 mei 2009
5 juli 2009
6 september 2009
1 november 2009
3 januari 2010

Regio Zuid Oost & Midden Nederland
regiomidden@oldenglishsheepdog.nl

Zondag 19 april om 14.00 uur 
op het Rozendaalse veld

Zondag 24 mei om 14.00 uur 
op het Edese hei

Zondag 28 juni om 14.00 uur 
op het Rozendaalse veld

Regio Zuid West Nederland
regiozuidwest@oldenglishsheepdog.nl

nog niet gepland

Regio Noord West Nederland
regionoordwest@oldenglishsheepdog.nl

Zondag 10 mei 2009, strand van IJmuiden, 
aanvang 11.00 uur

Zondag 5 juli (locatie nog niet bekend), 
aanvang 11.00 uur

Zondag 6 september (strand IJmuiden), 
aanvang 11.00 uur

Zondag 1 november (bos- en duingebied bij 
Duinvermaak, Bergen), aanvang 11.00 uur

Regio Zuid Oost Nederland
bries.vd@gmail. com

nog niet gepland
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Foto: Elles de Boorder
Rhea heeft iets gezien......
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Bobbersloop 8 Februari 2009 Regio NoordOost.
 
Foto’s: Elles de Boorder
Geschreven door: Paulien Noest

Toen wij vanmorgen het gordijn 
opendeden, zagen wij een licht 
aangevroren Noord-Nederland 
en was het ook nog eens enorm 
zonnig. Dat beloofde voor de 
wandeling van 11.00 uur dus 
veel goeds. De boodschappentas 
met de diverse potten suiker, 
melk en koffie-instant, thee, 
cacaopoeder, koektrommel, 
lepeltjes, bekers stond al klaar, 
dus heet water nog even in de 
thermoskan, waterbak voor de 
honden met een fles water mee, 
dus konden we rond half elf op 
weg naar het bos in Gasselte. 
Onder oorverdovend geblaf en 

gekrijs reden we de parkeerplaats op, want onze Pebbles en Demi weten inmiddels de weg al aardig 
erheen. Heel grappig is als je daarna de medewandelaars ziet komen aanrijden, en er vaak ook 
mensen met handen aan hun oren zitten. Het is dus kennelijk niet alleen bij ons zo dat de auto van 
binnen bijna verbouwd wordt als je vlakbij bent.  
Wij waren er dit keer eens als eerste voor de verandering. Snel het bordje in de grond. We wil-
len natuurlijk niemand tot overlast zijn . Daarna 
druppelde iedereen zogezegd binnen. Weer nieuwe 
wandelaars, Jackie en Enrico met Shanai en herder 
Laika, en Alice moest helaas met haar OES al snel 
afhaken, een pijnlijke rug van haar OES deed haar 
besluiten de route af te breken. Het waren echt prima 
omstandigheden om te wandelen, koude vriesgrond 
met bladeren, zonnetje door de bomen heen, de Bob-
bers waren door het dolle heen, dus aan de wandel 
dan maar………
Onze groep is binnen een jaar al goed bekent met 
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elkaar geworden zodat we gezellig keuvelend de paden aflopen, en eigenlijk geen idee hebben van 
tijd. Tja onderweg wordt er dan wel even gestopt om in een zak met Engelse drop te graaien, of de 
achterhoede en de voorhoede weer tot 1 groep te smeden. Zo stopten we dit keer ook even om met 

z’n allen te kijken naar Shanai. Ook Demi zag haar tante pootje baaien in een vies baggergreppeltje, 
en vroeg zich nu af waarom toch zij toch haar tante met 2 woorden moest aanspreken, dit was toch 
“BAH VIES ”?   
Laika heeft ervoor gezorgd door als aanvoerder de hele horde Bobbers op sleeptouw te nemen. Zij 
voorop en de hele horde erachteraan, zal waarschijnlijk betekenen dat de honden de wandeling wel 
3x gelopen hebben. Dit resulteert waarschijnlijk in veel huishoudens dat er weinig boppers nog 
actief zullen zijn vanmiddag . Op de parkeerplaats aangekomen een drinkbak gevuld, de trimtafel 
neergezet, boodschappentas uitgepakt, en lekker nog een uurtje in het zonnetje nageleut met een 
bakkie koffie en wat lekkers uit de trommel.
Volgens mij weten onze Bobbers inmiddels ook dat iedereen er wel op rekent koeken mee te nemen, 
dus zie je ze van de ene koekdoos naar de andere gevulde koekzak sjezen .
Het was weer een prima wandeling, met heerlijk vriesweer, een zonnetje, nee wij hadden geen enkel 
klagen, enne, te vernemen aan het geblaf en gekrijs van onze OESSEN, hebben zij ook ditmaal 
prima hun “baasje uitgelaten” .
Zo, uitgekoffied, kunnen we nu weer gaan ?

Buiten de aangekondigde wandelingen van elke 1ste Zondag in de ONEVEN maand om 11.00 uur, 
is er 29 Maart weer een extra wandeling in de Regio Noord Oost OESCN. Same time, same place.
Voor de gebruikers van navigatieapparatuur:  Houtvester Jansenweg 1 te Gasselte. 
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Wil je meewandelen ?! Meld je dan altijd even aan bij: 
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl  of Mobiel 06-24589112.  

Tot de volgende keer…………..Paulien, Max, Pebbles en Demi

Bobbersloop 1 Maart 2009 Regio NoordOost. 
Foto’s: Elles de Boorder
Geschreven door: Paulien Noest

De weergoden waren ons goedgezind. Al de hele week waren de voorspellingen voor een zacht en 
alleraardigst weekend met voorjaarstemperaturen. Met een groep van 12 Bobtials en een BernerSen-
nerpup als logé kwamen de wandelaars van heinde en 
verre. Het record dit keer van Bea Raven uit Zeeland 
die bij vriendin Marleen op visite kwam, en een goede 
tweede Jolanda en JanWillem uit Waddenooijen bij 
Tiel. Zij wilden graag met  regio NoordOost meewan-
delen, en boekten gelijk een weekje vakantie erbij. 
Ook was Elles weer van de partij met pa en ma Gerrit 
en Lidy 2 uur autorijden vanuit Zaandam hierheen 
gekomen omdat Rhea er zo van geniet.
De begroeting van honden en mensen is al een feest 
op zichzelf. Op de parkeerplaats wordt er al lekker 
gerent en geravot door de Bobbers, en kletsen we alle 
nieuwtjes gauw even bij.
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Om 11.00 uur zijn we “ons” 
rondje gaan lopen, en was 
het bos gelukkig droger als 
verwacht. Afgelopen week 
is er nog heel wat nattigheid 
gevallen, dus hoopten we 
allemaal straks onze honden 
nog te herkennen .
Met de schrik misschien nog 
wel een beetje bij Martien en 
Jannie van Zagten omdat hun 
Angel in December de benen 
had genomen en naar de par-
keerplaats terug was gerent, 
werd Angel nu goed in de ga-
ten gehouden. Het grappige, 
en een beetje gênant ook 
wel, was toen Jannie er dit 
keer zelf even tussenuit wilde 

glippen, Angel die kennelijk nu zo goed haar baasje en vrouwtje in de gaten houdt, dit gelijk opviel 
en zij alle bobtails luid aan het blaffen maakte. Tja, toen was stilletjes een struikje opzoeken…….  
Bea en Marleen hebben door de wandeling omgekeerd te lopen de groep zo halverwege ontmoet 
omdat zij later waren en wij toen al waren vertrokken. Onderweg nog even gerust, en was er hier 
en daar ook wat PEP-talk. Aart sprak Aiden en Balou moed in, of was de aandacht vanwege de 
brokjes in z’n jaszak .Max was met de Bernerpup halverwege afgeslagen, en zou zorgen dat de kof-
fie klaarstond.Verder hier en daar werd er wat hulp verleent omdat er een grrrr   takje aan een kont 
bleef hangen. Zo tegen half één kwamen de eerste terug bij de parkeerplaats alwaar een waterbak 
dankbaar werd leeggeslobberd en de doos met 
koekjes gretig aftrek vond , en de koffie met 
cakejes stond te wachten. Na nog driekwartier 
te hebben koffiegeleut ging iedereen weer op 
huis aan, en konden we weer op een succes-
volle wandeling terugkijken.

Velen hebben zich inmiddels aangemeld op de 
regiohyvessite en kunnen daar ook het laatste 
nieuws  lezen, meld je ook aan: www.hyves.
nl/hyves/9212449/Oes_Regio_Noord_Oost/

De volgende wandeling is op 29 Maart, dan is 
het in ieder geval Lente .
Buiten de aangekondigde wandelingen van 
elke 1ste Zondag in de ONEVEN maand om 
11.00 uur, is er dus 29 Maart weer een extra 
wandeling in de Regio Noord Oost OESCN. Same time, same place. 
Voor de gebruikers van navigatieapparatuur:  Houtvester Jansenweg 1 te Gasselte. 
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Wil je meewandelen ?! 
Meld je dan altijd even aan bij: 
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl  
of Mobiel 06-24589112.  

Tot de volgende keer…………..
Paulien, Max, Pebbles en Demi

De regiowandelingen zijn voor de bob-
bers geweldig en tevens zie je dan ook 
broertjes en zusjes weer, Rhea met zusje 
Sammie gaan uit hun dak.
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Hallo allemaal,
Foto’s: Elles de Boorder
Geschreven door: Wilma Roelofs

Allereerst weer de verslagen van de afgelopen wandelingen:

Verslag wandeling  25 januari 2009: 
We hebben deze eerste wandeling van dit jaar weer gewandeld op het Rozendaalse veld. Het was 
heerlijk weer; wel fris, maar met een schraal zonnetje. Toen we na de wandeling weer terug waren 
en aan de koffie en de beroemde appelkoek zaten kwamen ook Bjørn en Monique eraan, met hun 
drie bobbers. Ze waren eerst naar een voetbalwedstrijd van hun favoriete club geweest. Jammer, 
maar dat is schijnbaar belangrijker $;-))
Toch nog gezellig gezeten en nagebabbeld.

Verslag wandeling 22 februari
Deze wandeling heb ik –helaas- moeten afzeggen. Ik hoop dat niemand voor niets in Ede op de 
hei heeft gestaan. Alle wandelaars die in mijn adressenbestand staan heb ik  zoveel mogelijk op de 
hoogte gebracht. De reden was dat mijn oudste broer een afscheidsbrunch had met broers, zussen, 
neefjes en nichtjes in Eindhoven. Dat was om 12.00 uur. Dus kon ik nooit om 2 uur in Ede zijn. 
Twee dagen later is mijn broer geëmigreerd naar curaçao.
Helaas heb ik ook “nieuwe” wandelaars moeten teleurstellen: de familie Ruitenberg met hun 1 jarig 
teefje Kyra. Graag zal ik ze de volgende wandeling ontmoeten.

En die volgende wandelingen zullen zijn:

Zondag 29 maart  
om 14.00 uur 
Oosterbeek

Zondag 19 april 
om 14.00 uur 
Rozendaalse veld

Zondag 24 mei 
om 14.00 uur 
Edese hei

Zondag 28 juni 
om 14.00 uur 
Rozendaalse veld

Graag weer tot op 
de wandelingen! 

Groetjes,
Wilma

Rhea
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Verslag strandwandeling  te Nieuwvliet-Bad van zondag 8 maart jl.
Foto’s: Rosita Guèrand
Geschreven door: Rosita Guèrand

Nacht voorafgaand van de wandeling, regen, regen en nog eens regen. Ook de vooruitzichten waren 
niet zo goed. ’s Morgens de buienradar dus maar op internet opgezocht.  De  vooruitzichten bleken 
dus veel beter te zijn dan was afgegeven. Half 10 werd het droog en kwam er een helder blauwe 
hemel  vanonder de wolken en het zonnetje prikte heerlijk.
Aangekomen op de verzamelplaats zag ik direct al bobtails lopen die kennis aan het maken waren 
met  de nieuwkomers.  10 honden van vaste wandelaars waren helaas niet aanwezig.  Baasjes op 
vakantie, ziek  of andere verplichtingen.   Nadat iedereen die  gezegd had te komen aanwezig  was 
zijn we vertrokken richting strand.   We waren met 17 bobtails, onze honden hadden dus toch nog 
genoeg keuze  om  een  speelkameraadje uit te kiezen.  We vertrokken met de wind in de rug rich-
ting Groede.  Het was heerlijk op het strand. Toen we al een heel eind onderweg waren miste ik onze   
Duppie.  De paniek die toen uitbrak was niet leuk.  Nog nooit hebben we op Duppie moeten letten. 
Ze heeft de 10 jaar dat ze nu al meewandelt  altijd op ons gelet.  Beatriz is met mij teruggelopen. 
Mijn hart klopte in mijn keel.  Ze is vast teruggelopen naar de parkeerplaats en moet dan over een 
weg.  Ik zag haar al onder een auto liggen.
Halverwege dacht ik even dat ikzelf er bij zou neervallen. Doodmoe was ik van het snel lopen in 
het rulle zanden tegen de wind. Toen we  EINDELIJK bij de Boekanier aankwamen zagen we haar 
komen samen met een man.  De spanning viel van me af en ik kon wel janken.  De man had ons met 
een andere groep honden gepasseerd.  Toen zij met hun groep aankwamen op het parkeerterrein was 
Duppie gelijk naar hen toe gegaan.  De man had gelijk in de gaten dat dit niet klopte en wilde haar 
terug naar onze groep brengen.  Duppie is niet meer van mijn zijde weggegaan voor de rest van de 
wandeling. 



Bob Tales   April   2009   39

Na verloop van tijd haalden we de groep 
weer in en konden we samen verder 
wandelen. 
We hebben geprobeerd een groepsfoto te 
maken maar dat is niet helemaal gelukt. 
Er waren er telkens weer die toch maar 
liever iets anders deden.  Onderweg 
kwamen we veel honden tegen.  Ook 2 
verschillende hondenscholen.   Wat mij 
verbaasde dat al deze honden aan de riem 
liepen. We kwamen ook nog een vrouw 
tegen wiens Oudduitse herder  samen met 
haar een karretje trok waar een Frans Bul-
letje in zat. Was zo komisch om te zien.  
Na 1 ½ uur gingen we weer terug. Dat viel 
even tegen want toen hadden we de wind 
tegen.  Toen we in het strandpaviljoen aan-
kwamen zat het daar nog behoorlijk vol.  
Op het overdekte terras  zat niemand. Toen 
wij  met zijn allen  daar binnen gingen zat  
dit helemaal vol. Zonnetje door de ramen, mooi uitzicht. Heerlijk. De koffie e.d. smaakte opperbest 
bij iedereen.  Voor de honden hadden we pindarotsjes gebakken en  daar lusten de honden wel pap 
van. Geen enkele aanwezige hond lustte de rotsjes niet.  Had ook maar wat recepten uitgeprint van 
de rotsjes. De honden zullen ze nu vast thuis ook nog wel eens krijgen. 
Met een groepje van 10 personen zijn we blijven plakken bij de Boekanier en hebben we samen lek-
ker gegeten.   Het was ondanks dat we Duppie poosje kwijt waren weer een zeer geslaagde dag.

REGIO ZUID WEST NEDERLAND

Kom op jongens...

Wie heeft de bal...?
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De volgende strand wandeling heb ik gepland om zondag 10 mei a.s. in Nieuwvliet-Bad
we verzamelen om 14.00 uur op de parkeerplaats  “met de onthaalkamer”  bij de duinovergang naar 
Standpaviljoen de Boekanier.
Wegens groot succes  vorige zomer : Noteer alvast in uw agenda   zondag 19 Juli een ontbijtwande-
ling.  Nadere details komen in volgend clubblad. 

Groeten,
Rosita,  Aïsha, Duppie, Nikan en Fairy
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Beatritz heeft de bal...?

Lekker spelen

In de duinen Elmo in de achtervolging



Waarom een hond beter is dan een man
Honden zijn erg direct betreffende het uitgaan.
Honden denken dat je een keukenprinses bent.

Een hond kun je zindelijk maken.
Honden voelen zich schuldig als ze iets fout gedaan hebben.

Honden van middelbare leeftijd voelen de behoefte niet om je in te ruilen voor een jonger 
exemplaar.

Honden menen het als ze je kussen.
Honden geven er niet om als je je benen niet scheert.

Een hond is net zo geobsedeerd door jou als jij door je hond.
Een hond drinkt alleen water.

Een hond voelt zich niet bedreigt door jouw intelligentie !!!!!

Waarom een hond beter is dan een vrouw
Een hond gaat niet uit winkelen !!!!!

De ouders van de hond komen nooit op bezoek.
Een hond vind het heerlijk als je kleren op de grond gaan zwerven.

Een hond gaat alleen naar de badkamer om snel iets te drinken.
Een hond verwacht niet dat je hem belt.

Een hond wordt niet boos als je zijn verjaardag vergeet.
Een hond geeft niets om de vorige honden in je leven.

Een hond wordt niet boos als je een andere hond aanhaalt.
Een hond verwacht geen bloemen op Valentijnsdag.

Hoe later je thuis komt hoe blijer de hond.
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En die kwamen we ook tegen op het strand... Nikan roept  kom op jongens, 
het is niet koud



NIKAN’S KOOKBOEK
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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

FIJNE PASTA MET LAMSVLEES

Pel de tenen knoflook en hak ze fijn.
Bak het vlees en de knoflook in de olijfolie.

Rasp de afgespoelde winterwortel en voeg deze toe aan het vlees.
Voeg tevens het water toe en laat het geheel in gesloten pan zo’n 20 minuutjes garen.

Maak de champignons ondertussen schoon en snijd deze in plakjes.

Voeg de doperwten en champignons toe en laat ook deze nog zo’n 5 minuten meesudderen in de 
gesloten pan.

Kook de vermicelli en paprikastukjes beetgaar in een andere pan.
Laten uitlekken en toevoegen aan het vlees. 

Pan van het vuur nemen en laten afkoelen.
Doe een gewenste hoeveelheid van de pasta in een voerbak en strooi hier 1 eetlepel geraspte kaas 

over.

WAARSCHUWING!
 Laat deze gevulde voervak niet op het aanrecht staan. Baasjes blijken dit ook graag te lusten !!

Benodigdheden:

200 gram lamsvlees in blokjes.
1 el olijfolie
4 tenen knoflook
1 winterwortel
125 ml water
100 gr. witte champignons
150 gr. doperwten (ontdooid of vers)
1 el. gesneden rode paprika 
100 gr. fijne vermicelli
1 el. geraspte kaas. 
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Bijna lente op Beeckestijn
Foto’s: Mike Bing
Geschreven door: Marjolein Voorberg

Het was een bijna lente-achtige ochtend op zondag 1 maart, toen we als regio NoordWest gingen 
wandelen op landgoed Beeckestijn in Velsen. Het weer was zacht, op een paar spatjes na was het 
droog en af en toe liet het zonnetje zich zien. 

Toch waren we voor ons doen maar met een klein groepje, van elf ‘bazen’ en zeven viervoeters. 
Zelfs onze vaste fotograaf Mike had moeten afberichten, dus vandaar dat er ditmaal noch bij dit 
stukje, noch op de site foto’s van deze wandeling te vinden zijn. Maar wie nog wil nagenieten van 
de succesvolle erwtensoepwandeling in Huizen: die staan op http://public.fotki.com/newmikey/oes-
erwtensoep-wand-1/ Het wachtwoord is: balder (zonder hoofdletter en zonder punt erachter).

Volgende wandelingen
De volgende wandeling is op zondag 10 mei. We hopen op heel mooi weer, want we gaan dan weer 
eens naar het strand van IJmuiden. De wandelingen daarna zijn op 5 juli (locatie nog niet bekend), 
6 september (strand IJmuiden) en 1 november (bos- en duingebied bij Duinvermaak, Bergen). Aan-
vang altijd 11 uur, al zijn we graag bereid van de zomer eens een extra wandeling te organiseren in 
de vroege avond.  
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Meewandelen?
Wil je meewandelen, maar sta je nog niet op de regioverzendlijst en ontvang je nog niet elke twee 
maanden de uitnodigingsmail met routebeschrijving en nadere informatie over de activiteiten? 
Meld je dan aan bij regiovertegenwoordigster Marjolein Voorberg, 
RegioNoordWest@oldenglishsheepdog.nl, of bel (072) 532 10 46.
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Wandeling 25 januari 2009
Foto’s: Brigitte van Doormalen
Geschreven door: Brigitte van Doormalen

Waar we een jaar geleden zijn gestart met wandelingen voor de club, beginnen we nu de eerste trip 
in het nieuwe jaar, in het Leenderbos dus. Wel wat later dan gepland, 11 januari, maar evengoed met 
oliebollen, appelbeignets en een hele 
berg sneeuw.
Ondanks de lage opkomst toch weer 
nieuwe wandelaars erbij, René en 
Wil uit Geldrop.
Ik was verbaasd over het toege-
nomen volume van Arak, het was 
een heuse Bobtail geworden en hij 
speelde er wel zeer duchtig op los. 
De Doedie keek af en toe naar ons, 
“Zie je wat hij allemaal met me 
doet”, maar liep er vervolgens zelf 
weer even vrolijk uitdagend achter-
aan.
We hebben een flinke wandeling 
gemaakt en het hele bos was prach-
tig wit. De beestjes hadden geen 
last van de sneeuw, goed de voetjes 
geknipt en ingevet, geen centje pijn (nog niet). 
Terruggekomen bij de parkeerplaats, op naar het café bij de manege. Maar wat denk je…gesloten!!! 
Dat was ff slikken… nog maar een oliebolletje gepakt. Na even overleggen en een droge mond 
gecombineerd met zin in trappist, unaniem besloten om naar de Hut van Mie Pils te gaan. Zo gezegd 

zo gedaan zou je zeggen, ware 
het niet dat het bos vergeven 
was van de mensen die alle-
maal naar die grote plas wilde 
om te schaatsen. Het was een 
geluk dat we de auto’s kwijt 
konden. Ik kom daar al zowat 
mijn hele leven maar zo druk 
was het er nooit. Het leek of 
je een 16de eeuws schilderij 
binnenstapte, al die mensjes 
in de weer op dat ijs. Het was 
sprookjesachtig.
Eenmaal in de hut gekomen 
zat daar natuurlijk ook alles 
vol. Obers liepen er verhit 
rond met bladen vol drankjes, 
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pinda’s en bitterballen, zich manoeuvrerend tussn tafels, stoelen, kids en honden. Laat daar nou net 
voor onze neus een grote tafel vrijkomen, dat was ons toch maar gegund.
En toen was er trappist en chocomel en alles was goed!! We hebben elkaar en de Bobtailclub het 
allerbeste toegewenst.
Eenmaal terug naar de auto hadden de honden last van hun voetjes. Het duurde even voor we in de 
gaten hadden dat het van de pekel kwam. Er was flink gestrooid op het fietspad, dus dan maar in de 
sneeuw lopen. Dat was wel even sneu voor de beestjes. Eenmaal thuis de poten in een emmer water 
afgespoeld en ingevet. We hebben ze de verdere dag niet meer gehoord.

Wandeling 1 mei 2009

Foto’s: Brigitte van Doormalen
Geschreven door: Brigitte van Doormalen

We waren allemaal een kwartier te vroeg op de verzamelplek in Stiphout, op Wies en René na. We 
hebben een tijdje op ze staan wachten , helaas vergeefs en zijn aangelopen. 
Inmiddels zijn we al heel wat keertjes samen op pas geweest  en je merkt dat het allemaal wat 
vertrouwder wordt. Ook de beestjes leren elkaar beter kennen wat je vooral aan Emmie kon merken. 
Zo verlegen als ze eerst was had ze nu pret voor tien.  Onze Doedie was er niet bij omdat ze loops 
was. Mooie boel, organiseert haar vrouwtje wat en dan mag ze zelf niet mee, echt sneu. Bebap was 
wel van de partij en mocht zich verheugen op de algehele aandacht van Arak. Dit omdat de geur van 
Doedie ook bij haar hing, dachten wij. Maar toen we thuis kwamen bleek zij ook loops te zijn. Zijn 



REGIO ZUID OOST NEDERLAND

Bob Tales   April   2009   47         

we er wel in een keer af. Halverwege 
zijn we op een picknickbank koffie 
gaan drinken met een lekkere appel-
flap. John en Moniek hadden nog een 
lekkere scheut cointreau in de koffie 
voor de liefhebbers en het smaakte 
allemaal prima. Iedereen had warm 
water meegenomen, dat was erg han-
dig. Doen we de volgende keer weer. 
Moniek kreeg nog een flinke paarded-
rollenkus volop de mond van Foja, ter 
verhoging van haar weerstand. Toen 
zijn we weer aangewandeld en een-
maal bij de auto’s aangekomen waren 
we toch twee uur verder en iedereen 
was lekker uitgewaaid. Het was een 

geslaagde trip. 
Eenmaal thuis begrepen we dat Rene en Wies dachten dat het een week later was. Ze baalden er 
flink van en willen graag tussendoor toch een keer afspreken omdat het anders weer zolang duurt. 
Nu moeten we even wachten tot onze beesten niet meer loops zijn en dan halen we de schade nog 
wel in, altijd leuk. 
De fotos bij dit stukje zijn van onze eigen huisfotografe Marjo.
De volgende is op 3 mei om 13.00u. De locatie wordt nog op de Oessite gezet en mailen we de vaste 
wandelaars door.

Groetjes, tot 3 Mei.
Fred, Brigitte en de Doobi sisters.
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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

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
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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 Bandert

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 sept.
27 sept.

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

. 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 dec.
20 dec.
21 dec.

Kerstshow 
Wijchen 
CAC-CACIB 
Olympic Sport-
Centrum  

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



SHOWUITSLAGEN 2009

Eindhoven 7 februari 2009
Keurmeester: Dhr. G. O’Brien (IER)

REUEN
Puppy Klasse
1 Kerjalee: Definatly Moments Beste Puppy
Jeugd Klasse
1 U Knuckleheads: OES Astano
2 Z.G. Revelation D’Amour: Make my Day
Open Klasse
1 U Forrest Gump Of Snowboot Bears
2 U Xicko Of Fool’s Paradise
Kampioens Klasse
1 U Eldorado aus dem Elbe Urstromtal CAC/CACIB/BOB/BIG
2 U Kerjalee: Takes a moment RCAC/RCACIB

TEVEN
Jeugd Klasse
1 U Helado aus dem Elbe Urstromtal
2 U Wobble Fashion’s: Stuck on You
3 Z.G. Knuckleheads: OES Anzere
Jonge Honden Klasse
1 U Wicked Wisdom’s: Give me the Moon
2 U Funny Girl of the Cuddle Corner
3 U Youandi: Mademoiselle Chanel
4 U Law of Love: Let it Be Me
Open Klasse
1 U Brwyn’s: Miss Smilla CAC/CACIB
2 U Kerjalee: Aquiszt Moments
3 U Vigilat’s: Kadoke Jazelle
4 Z.G. Trackery Island’s: Quality Street
Kampioens Klasse
1 U Fatal Beauty of Snowboot Bears RCAC/RCACIB
2 U Veejee of Fool’s Paradise
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Groningen 1 maart 2009
Keurmeester: Dhr. C.P. Fricke (GER)

REUEN
Puppy Klasse
1 V.B. Milagro Cachorros: Andor Beste Puppy
Jeugd Klasse
1 U Delacy Cap-A-Pie Cartouche JCAC
2 U Kerjalee: Definatly Moments
Open Klasse
1 U Sweet Expression’s: Hole in One CAC/CACIB/BOS
2 U Forrest Gump Of Snowboot Bears RCAC/RCACIB
3 Z.G. Bibbidibo by Cap-A-Pie Cartouche

TEVEN
Jonge Honden Klasse
1 U Law of Love: Let it Be Me
Open Klasse
1 U Farry People of Snowboot Bears CAC/CACIB/BOS/BOB/BIG5
2 U Image Unique: This is Angels RCAC/RCACIB
3 U Vigilat’s Kadoke Jazelle
4 U Trackery Island’s: Quality Street
5 U Kerjalee: Xquiszt Moments

Leiden 14 maart 2009
Keurmeester: Dhr. J. Wauben (NL)

REUEN
Jeugd Klasse
1 U Brwyn’s: What you’re Proposin JCAC/RCAC
2 U Kerjalee: Definatly Moments
3 Z.G. Delancy Cap-a-Pie Cartouche
4 Z.G. Revelation D’Amour: Make my Day
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Kampioens klasse
1 U Eldorado aus dem Elbe-Urstromtal CAC/CACIB/BOB/BIG4

TEVEN
Puppy Klasse
1 V.B. Graceful of the Cuddle Corner Beste puppy
Jeugd Klasse
1  U Helado aus dem Elbe-Urstromtal JCAC
 Jonge Honden Klasse
1 U Funny Girl of the Cuddle Corner
2 U Law of Love: Let It Be Me
Open Klasse
1 U Vigilat’s: Kadoke Jazelle CAC/CACIB
2 U Fary People of Snowboot Bears RCAC/RCACIB
3 U Image Unique: this is Angels
4 U Brwyn’s: Miss Smilla

Elly met Romeo
Foto: Taner Ayhan

Charlotte met Shaggy
Foto: Taner Ayhan
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Eef met Jazzelle
Foto: Elles de Boorder

Rosita met Misty
Foto: Taner Ayhan

Elly met Romeo
Foto: Charlotte Calmerman
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LEIDEN 14 MAART 2009

Sandra met Dazzle
Foto: Charlotte Calmerman

Mister Shaggy
Foto: Taner Ayhan



Dazzle met keurmeester
Foto: Charlotte Calmerman

In de ring
Foto: Elles de Boorder
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Sasha met Oeska
Foto: Elles de Boorder

LEIDEN 14 MAART 2009

Elly met Miss Smilla
Foto: Elles de Boorder

Rosita, Bea en Misty
Foto: Charlotte CalmermanOnze fotografen

Foto: Taner Ayhan
Rosita en Macy
Foto: Charlotte Calmerman
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ADVERTENTIE

BOVENGRONDSE SPA’S INGRAAF SPA’S

BINNENZWEMBADEN BUITENZWEMBADEN

Pro-Therm bv
Wellness Center

Molendijk Zuid 23A   Schijndel    
telefoon:  073-5480354    
website: www.ptsp.nl

ook voor onderhoudsproducten voor 
Zwembad en Spa`sDOUCHE  WHIRPOOL STOOM DOUCHE WHIRPOOL

INVESTEER IN UZELF !

 

DE LAAGSTE PRIJS VOOR EEN KLASSE A SPA

 

 

 

 

LAGE PRIJS
HOGE 

KWALITEIT

IEDERE
MAAT

MOGELIJK



Nikan heeft lekker taart voor zijn dochter 
Rhea gebakken

FOTOGALERIE

Vincent en Chanel...lief
Maestro

Kleine Romeo weet het wel wie de baas is...

Luna is klaar voor vakantie.... Boy doet de leeuw na...
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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

Knuckleheads Old 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



KENNELADRESSEN
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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

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




