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VAN DE VOORZITTER

Wat gaat de tijd toch weer snel voorbij. Oop het moment 
dat ik dit schrijf  zijn we volop bezig aan de laatste 
fase van de KCM, die dit jaar weer in Lelystad bij  

“De Meeuwenhoeve” wordt gehouden. We hopen dat ,  zoals het 
eigenlijk een beetje een traditie is geworden , de show  buiten  
gehouden kan worden.  Hoe het daar is geweest leest u in het vol-
gende clubblad. We zullen in het volgende clubblad ook aandacht  
besteden aan de EURO-Oes die dit jaar in België wordt gehou-
den,. Tijdens deze show  word bekend gemaakt waar de EURO 
OES  in 2011 georganiseerd wordt.  We hopen dat het in Neder-
land zal zijn. Zou mooi zijn om zo ons 35 jarig bestaan te vieren.  
In 2010 is de EURO OES  in Denemarken.. De vakantie staat ook 

al weer voor de deur, de meesten trekken erop uit. Sommigen hebben ieder weekend een beetje va-
kantie omdat ze een vaste plaats op een camping hebben waar ze  van het mooie weer en rust willen 
genieten. Hopelijk kan iedereen tot rust komen tijdens hun vakantie.. Iedereen heeft het nodig om de  
batterij op te laden zodat ze er weer een poosje tegenaan  kunnen.  Ook onze honden vinden het een 
feest om met vakantie te gaan. Geniet maar lekker van het samen zijn met je bobber in  de bossen of 
wat dan ook. Indien u thuis blijft kijk dan eens op de site van de club of er niet ergens een wandeling 
van de club wordt georganiseerd. Voor mij en mijn echtgenoot  Rinus en de honden  staat er heel 
wat te gebeuren de komende tijd.  We gaan namelijk zoals het  er nu uitziet verhuizen naar Dronte. 
Op zulke momenten kom je er achter wat je in al die jaren verzameld hebt )))) Ruimte was bij ons 
nooit een punt dat hadden we zat. Maar nu gaan we dus een heel stuk kleiner wonen. Dus er wordt 
wat geruimd hier. Onze  zaak wordt beëindigd  na 40 jaar, het  is nu dus ook druk  om de uitverkoop 
te regelen. We hopen eind augustus al  een eind op dreef te zijn. In het volgende clubblad zult u een 
ander adres van mij vinden. Via email blijf ik bereikbaar, misschien paar daagjes moeilijk . Heeft 
u dus dringende vragen stuur dan een CC naar oescn@oldenglishsheepdog.nl  dan krijgt u direct  
antwoord. De secretaris zal mij informeren over de mail.  Ik wens iedereen alvast een fi jne vakantie , 
met veel rust, plezier en mooi weer. Ook dit jaar gaan we weer  een Recreantendag organiseren. No-
teer de datum  13 september  maar alvast in uw agenda. De locatie zal wederom  Hoenderloo zijn. In 
het volgende clubblad vind u het inschrijfformulier. Op de site van de Club zal er  ook nadere info 
komen te staan over de recreantendag.

Namens de voorzitter 
Lizie van Heel
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Beterschap
We willen als bestuur Brigitte bedanken voor de periode dat zij zich heeft ingezet voor de regio 
Zuid-Oost Nederland en wensen haar,  heel veel beterschap  toe. We hopen je in de toekomst 
weer eens ergens te zien.
Regio vertegenwoordiger gezocht voor  Zuid-Oost Nederland
We zouden  het leuk vinden als bestuur als iemand  het van Briggite kan overnemen zij 
heeftZuid-Oost Nederland weer op de wandelkaart gezet. Dus aarzel niet en meld u aan bij de 
evenementen. 
Het bestuur



PAASSHOW IN LEEUWARDEN 13 APRIL 2009 Foto’s: Anita Akkermans
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IN RENEMERANCE OF A VERY OLD OLD ENGLISH SHEEPDOG

31 MAART 1994 
Geschreven door: Cees Bol
Foto’s: Cees Bol

Eigenlijk had ik stukje in de “ is “ vorm willen schrijven, maar tot ons groot verdriet is het 
de “was “vorm geworden. 
Op dinsdag 7 april j.l. hebben we afscheid moeten nemen van onze geliefde lobbes Youri.
Na vijftien jaar en een week onze trouwe vriend te zijn geweest is dat een groot verdriet.
En hoewel het leven doorgaat is er toch een groot gemis in ons leven ontstaan.

Youri werd op 31 maart 1994 geboren in het mooie Drente , en kwam via een gezin uit 
Amstelveen na een jaar bij ons in Sibculo wonen. Feilloos kunnen we nog herinneren hoe 
zijn vacht danste in de wind toen hij rondrende om het huis op zijn eerste dag. 

Een goedmoedige bobtail met dito karakter was hij, een vrolijke noot in ons leven en hij 
straalde een rust uit,  zonder moeite overzag hij zijn hondenwereld en zette die feilloos 
naar zijn hand.
Alleen wandelen, tsja dat was niet zijn geliefde bezigheid, het liefst bleef hij lekker thuis. 



IN RENEMERANCE OF A VERY OLD OLD ENGLISH SHEEPDOG

7 APRIL 2OO9
En blijkbaar zat het in zijn genen, want toen hij nog pup was wilde hij ook al nooit naar 
buiten, met moeite kon je hem er toe krijgen om toch maar eens buiten te gaan kijken.

Altijd ging hij trouw mee met de dagelijkse wandeling, maar ergens bekroop je soms toch 
het gevoel dat hij liever thuis bleef. 

Het liefst onder de tafel, zijn favoriete plek, te samen met de voorraadkast, die hij dan net 
zolang poten gaf, zijn neus er tussenstopte en piepend heen en weer bewoog, zodat je ten-
slotte genoodzaakt was om uit de stoel te komen en hem toch maar een koekje te geven.
Nee lopen was geen hobby.

We herinneren ons nog dat we een dagje naar Schiermonnikoog gingen, na een gezellige 
lange dag, en veel gewandeld te hebben kwamen we aan bij de pont, waar Youri zich uit-
gebreid uitvleide op de kade. Toen de pont arriveerde kwam iedereen in de benen behalve 
Youri. 
Met geen stok was hij overeind te krijgen tot grote hilariteit van de omstanders. Na vele 
pogingen wisten we hem uiteindelijk met wat lekkers in de benen te krijgen.
Want dat was zijn grootse hobby : eten,  alles maar dan ook echt alles lustte hij. 



IN RENEMERANCE OF A VERY OLD OLD ENGLISH SHEEPDOG

Waar Cassie of Boy nog wel eens een 
uitdrukking trokken van “jasses”, at Youri 
vrolijk door.

Zelfs de vingers van de dierenarts moesten 
er nog eens bijna aan geloven zo snel kon 
hij zijn, als hij in de gaten kreeg dat er iets 
te happen viel. Zelfs op zijn oude dag moest 

je nog oppassen dat je je hand op tijd terug 
trok.
En Youri werd steeds ouder 12, 13, 14 
jaar…en we zeiden nou de 14 zal hij niet 
halen, maar Youri ging vrolijk door, zelfs 
na een ernstige diaree aanval afgelopen jaar 
klauterde hij weer gezond en wel overeind. 

Berensterk was hij. Oud werd hij dat zagen 
we wel, oude mannenkwalen passeerden de 
revue en wandelen deed hij niet ver meer. 
We zetten  hem in de bolderkar en reden een 
stuk de weg af waarop hij dan zelf naar huis 
wandelde. 
Begon je echter bij huis dan bleef hij stok-
stijf zitten en verzette hij geen poot meer. 

Maar toch als het erop aan kwam kon hij 
sneller overeind dan Boy, en zijn neus…
Zijn neus was de allerbeste bobneus die er 
was, Al lag hij aan de andere kant van het 
huis, Ritselde je met een papiertje en binnen 
no time liet hij zich horen.

Ja oud werd hij maar pienter was hij ook,  
in het weekend wist hij maar al te goed dat 
we op stap wilden gaan, dan liet hij zich 
horen en wou hij ook mee, Hij krabbelde 
dan overeind liep naar de achterbak van de 
wagen met een uitdrukking van ik ga ook 
mee.

Uiteraard voldeden we waar mogelijk altijd 
aan dat verzoek, dan zochten we een leuk 

IS YOURI DE OUDSTE BOBTAIL IN NEDERLAND GEWORDEN ?
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terrasje op, ging ik met Boy wandelen en 
Youri bleef bij vrouwtje, wachtte dan onder 
de tafel op alles wat eventueel naar beneden 
viel.  En hoogst waarschijnlijk was het hem 
daar ook om te doen….
Er zijn niet veel terrasjes waar hij niet 
gebivakkeerd heeft. Heel vaak, vooral in de 
laatste jaren, namen we hem ook overal mee 
naar toe.
Het strand, leuke plaatsjes, restaurants. 
Vakanties gingen niet door, omdat we niet 
te ver weg wilden gaan, mocht er wat aan 
de hand zijn, maar we deden het van harte 
en uit liefde en stelden alles in het werk om 
hem een hele fijne dag te bezorgen. 

Dat dit ook gelukt is daar zijn we heel 
blij mee, en ook met het feit dat we nog 
zijn 15de verjaardag gevierd hebben. Op 
youtube staat nog een filmpje waar hij met 
smaak zijn gebakje op eet. 
Voldoening geeft het ook wetende dat hij 
een goed bobtailleven heeft gehad. 

Een kennisje reageerde op het internet met 
de volgende zin : 
   
God needed a great dog by his side….

En daar konden we ons goed in vinden.
Youri was een bobtail zoals een bobtail 
hoort te zijn. 
Sterk ,standvastig, trouw, vrolijk, een echte 
vriend.

En voor ons was het de liefste, charmantste,  
knapste, slimste en vrolijkste bob die er ooit 
was.

Youri we zullen je altijd missen…

Je baasjes    
Boy en Sophie 

IS YOURI DE OUDSTE BOBTAIL IN NEDERLAND GEWORDEN ?
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IN MEMORIAM TO A DEAR FRIEND YOURI



IN RENEMERANCE OF A VERY OLD OLD ENGLISH SHEEPDOG

IN MEMORIAM TO A DEAR FRIEND YOURI
Fotografie van Cees Bol



   

LEVENSGEVAARLIJKE ZOMERPERIKELEN
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Drs. Amanda van Grondelle, dierenarts, verbon-
den aan WHG Westerhuis Kliniek voor Gezel-
schapsdieren, Dalwagen 29c, 6669 CA Dode-
waard; T 0488-410040; www.whgdierenartsen.nl
N.B. 

Onze hand-outs worden vervaardigd aan de hand 
van niet alleen wetenschappelijke literatuur, 
maar ook van onze eigen inzichten op grond van 
persoonlijke ervaringen. Daarom kan de infor-
matie voor een deel afwijken van de gangbare 
literatuur.

INLEIDING
Ieder jaar in de winter verlangen we weer 
naar die lekkere warme en zonnige zomer. 

Maar soms kan warm weer ook problemen met 
zich meebrengen. Denk maar eens aan oudere 
honden of honden die van nature eigenlijk niet zo 
goed tegen warm weer kunnen (Sint Bernhard-
hond, New Foundlander, Siberische Husky, etc.). 
Of honden met hartproblemen. Deze honden 
kunnen het flink benauwd hebben met langdurig 
extreem warm weer. 
Nog afgezien van relatief milde ongemakken bij 
warm weer, kunnen er ook echt gevaarlijke situ-
aties ontstaan bij warm zomerweer. En vooral in 
een periode waarin het een aantal weken achter-
een flink warm is, zoals we momenteel meema-
ken. We bespreken een aantal “zomergevaren”.

OVERVERHITTING
Oververhitting van een huisdier is een 
regelmatig voorkomende, levensgevaar-

lijke toestand die zeer snel kan ontstaan bij hoge-
re omgevingstemperaturen. Helaas zijn er ieder 
jaar in de zomer weer gevallen van oververhit-
ting bij honden, soms zelfs met fatale afloop….. 
Ook worden er ieder jaar weer knaagdieren of 
konijnen die in een benauwd, warm hok hebben 
gezeten oververhit binnen gebracht. 

Hoe onstaat oververhitting?
Oververhitting ontstaat vaak doordat honden 

opgesloten worden in ruimtes met een slechte 
ventilatie, bijvoorbeeld in een auto. Zelfs op een 
gematigd warme dag kan dit fataal zijn. De tem-
peratuur in een gesloten auto staande in de zon 
kan in minder dan 20 minuten tot boven de 49° C 
stijgen terwijl het buiten slechts 24° C is!!!
Honden kunnen onder deze omstandigheden 
binnen één uur sterven. Grote honden met een 
korte schedel zijn extra gevoelig. Vetzucht en een 
dikke vacht zijn ook risicofactoren. Ook als u 
stilstaat in de file en u heeft geen airconditioning 

kan uw hond oververhit raken!
Ook kan een oververhitting tijdens een wande-
ling op een warme of benauwde dag ontstaan. 
Een lange wandeling, intensief spelen of werken 
met uw hond (terwijl er geen afkoeling in het 
water mogelijk is) kan dan aanleiding zijn tot een 
oververhitting.
Knaagdieren en konijnen moeten verkoeling 
kunnen zoeken op een warme dag en vanzelf-
sprekend mogen hun hokken daarom niet volop 
in de zon staan.

Wat zijn de symptomen? 

Verstandige honden zoals Enjoy,
denken altijd aan bescherming tegen  

gevaarlijke zonnestralen.
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De verschijnselen die u kunt zien bij een over-
verhitte hond zijn erg hijgen, braken, diarree, 
sloomheid, gaan liggen tijdens de wandeling, 
slingerend lopen en het krijgen van een blauwe 
tong. De dieren kunnen in shock en uiteindelijk 
in coma raken. De rectale temperatuur is geste-
gen naar 41° tot 43° C.
Knaagdieren en konijnen zijn sloom en ademen 
erg snel.

Wat kunnen we er aan doen? 

Een oververhitte hond is een spoedgeval. 
De behandeling van de hond bestaat uit het 
afkoelen met koel (maar geen ijskoud) water bij 
voorkeur in een bad totdat de lichaamstempera-
tuur weer bijna normaal is. De normale lichaams-
temperatuur van een hond is 38° tot 39° C.
Helaas zijn we hierna nog niet altijd uit de 
problemen. Door de oververhitting kunnen de 
organen ernstig beschadigd zijn. Ernstige geval-
len van oververhitting moeten na het afkoelen 
daarom opgenomen worden op de opnameafde-
ling. Deze dieren worden ter ondersteuning aan 
het infuus gelegd en worden verder behandeld.

De prognose is afhankelijk van de schade die de 
organen geleden hebben. Het lichaam kan ernstig 
in de problemen komen door al de weefselscha-
de. Ondanks een intensieve behandeling kunnen 
de dieren alsnog op een later tijdstip overlijden.

BLAUWALGEN IN ZWEMWATER 
Blauwalgen of blauwwieren zijn eigen-
lijk bacteriën die eruit zien als wier. Als 

ze gaaf zijn hebben de meeste blauwalgen een 
blauwgroene kleur, enkele zijn roodbruin. 

Vóórkomen en risico
Blauwalgen kunnen bij warm weer in het water 
ontstaan. Ze komen vooral voor in zoet, stil-
staand water van vijvers, maar ook in zwemplas-
sen. Drijvend aan het wateroppervlak vormen 
ze een laag die op olie lijkt. Als de laag dikker 
wordt en de algen minder ruimte hebben, gaan 
ze afsterven. Blauwalg vormt dan een groenach-
tige, stinkende brei. Bij het afsterven produceert 
blauwalg giftige stoffen, die schadelijk kunnen 
zijn voor mens en dier. Deze komen altijd via de 
mond het lichaam binnen; van blootstelling via 
de huid is geen sprake. 

Gezondheidseffecten
Vanwege de productie van giftige stoffen is 
blauwalg schadelijk voor de gezondheid. Ge-
zondheidseffecten komen het meeste voor bij 
kleine kinderen, omdat deze tijdens het zwem-
men veel water binnenkrijgen. Hetzelfde geldt 
voor onze honden. De verschijnselen van blauw-
alg vergiftiging bij mensen worden zichtbaar 
twaalf uur nadat er gezwommen is.
De symptomen van blauwalg vergiftiging zijn 
nogal uiteenlopend: hoofdpijn, huiduitslag op 
armen of benen, maagkramp, misselijkheid, 
braken, diarree, koorts, een pijnlijke of rode keel, 
oorpijn, oogirritaties, lopende neus of gezwollen 
lippen. De verschijnselen houden ongeveer vijf 
dagen aan en verdwijnen vanzelf. 
Bij de honden kunnen de verschijnselen wat 
erger zijn, in ernstige gevallen kunnen zij zelfs 
na een halve dag overlijden. Belangrijk is het 

Boy heeft zijn koffers ook ingepakt...
Zou hij zijn zwempak niet vergeten zijn?
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volgende: laat uw dier niet zwemmen in stil-
staande wateren. Heeft uw hond toch in verdacht 
water gezwommen raak dan niet in paniek maar 
hou uw dier goed in de gaten. Het heeft geen zin 
om de dieren te laten braken. Ook bijvoorbeeld 
NORIT helpt niet. Wanneer het dier toch snel 
ziek wordt raadpleeg dan uw dierenarts. Helaas 
kan ook de dierenarts niet alles oplossen. Zieke 
dieren worden aan het infuus gelegd en kunnen 
slechts symptomatisch ondersteund worden.
Dus: om problemen te voorkomen adviseren wij 
u sterk om dieren niet in stilstaand water te laten 
zwemmen. Laat u uw hond toch zwemmen let 
dan op de olieachtige materie op het waterop-
pervlak.

BOTULISME BIJ DE HOND
Botulisme is een ziekte, veroorzaakt door 
het opnemen van neurotoxines van de 

bacterie Clostridium botulinum. Elke (warme) 
zomer zien we deze ziekte bij wilde (water)
vogels, zeker als het een warme zomer betreft; de 
ideale omstandigheden voor aanmaak van het gif 
door de bacterie is namelijk een watertempera-
tuur tussen de 20 en 25 gr. C. in combinatie met 
een eiwitrijke en zuurstofarme omgeving. Dit 
zorgt dat elk ondiep, stilstaand water in de zomer 
een potentiële infectiebron vormt.

Terminologie
Het botulisme gif blokkeert het contact tussen 
de zenuwen en de spieren met verlammingen 
als gevolg. Deze verlammingen kunnen enkel 
het maagdarm stelsel treffen, maar ook het hele 
lichaam verlammen. De meeste vormen van 
Botulisme ontstaan door het opnemen van het 
neurotoxine door de hond, bij andere diersoorten 
zijn gevallen beschreven waarbij de bacterie zich 
in het dier vermenigvuldigde en daar de toxines 
vormde. Bij de hond is dit nog niet gedocumen-
teerd. Hier spreekt men dus beter van voedsel-
vergiftiging dan van een infectie.

Besmetting
Watervogels besmetten zich bij het zoeken naar 

voedsel. Bij het eten van voedsel krijgen zij 
sporen van de bacterie binnen, bijvoorbeeld uit 
besmette dierlijke resten zoals kadavers van 
vissen of van dode soortgenoten. Zodra er dode 
vogels in het water liggen is er een exponentiele 
groei van de bacterie. Deze bacterie gaat het 
neurotoxine produceren dat in het water terecht 
komt. Honden kunnen de ziekte krijgen tijdens 
het zwemmen in besmet water. Zij worden ziek 
doordat ze water inslikken met hierin het neuro-
toxine. Daarnaast kunnen honden, en overigens 
bijna alle andere dieren, ziek worden door het 
eten van besmette kadavers.
Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende 
types botulisme toxines. Niet elke diersoort is 
gevoelig voor hetzelfde type. Bij de hond gaat 
het voornamelijk om het type C neurotoxine.

Klinisch beeld 
Tussen de 3 en 7 dagen na het inslikken van de 
toxines beginnen de symptomen van de ziekte. 
Soms zijn er geen symptomen, maar sterven 
de dieren zonder eerst ziek te worden. Vaker 
zien we bij honden eerst maagdarm problemen 
ontstaan zoals braken, misselijkheid en diarree. 
Daarnaast zien we een stijve gang, zwakte in de 
spieren en hierdoor verminderde reflexen. Vaak 
wil of kan het dier niet meer drinken en eten. 
In ernstige gevallen zal het toxine alle spieren 
uiteindelijk verlammen en treedt sterfte op door 
ademstilstand.

Diagnose
De diagnose botulisme is lastig te stellen. In 
principe moet elk dier met progressieve zenuw-
verschijnselen zoals zwakte van de ledematen, 
kauw- en slikproblemen verdacht worden. Het 
is belangrijk na te gaan of het verdachte dier 
gezwommen heeft in stilstaand water, in de 
zomer en of het eventueel kadavers gegeten kan 
hebben. Als het mogelijk is kan een monster 
van het water of een stukje van het opgegeten 
kadaver opgestuurd worden om te onderzoeken 
op aanwezigheid van botulisme toxine. Ook kan 
het bloed, de ontlasting of braaksel onderzocht 
worden op aanwezigheid van het toxine.



LEVENSGEVAARLIJKE ZOMERPERIKELEN
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Behandeling
Er is geen specifiek tegengif voor botulisme. 
Behandeling is dan ook niet echt mogelijk. Het 
enige dat gedaan kan worden is de patiënt onder-
steunen tot het toxine uit het lichaam is verdwe-
nen. Mogelijk is infuus nodig en sondevoeding.
Als de hond niet te erg aangetast is kan spontane 
genezing optreden. Matig aangetaste patiënten 
kunnen overleven mits voldoende intensieve 
zorg. Als er te zware verlammingen optreden zal 
het dier sterven aan de gevolgen hiervan. 

Vóórkomen en voorkómen 
De ziekte komt in de hele wereld voor. Er zijn 
verschillende typen botulisme toxinen, type A 
t/m F. Ze zijn niet allemaal even gevaarlijk. Voor 
de mens zijn de typen A, B en E gevaarlijk, voor 
andere zoogdieren vooral de types C en D. Bij 
de hond wordt vooral type C geassocieerd met 
ziekte. Dit type toxine is vreemd genoeg onge-
vaarlijk voor de mens. De ziekte komt vooral 
voor in de zomer (hoge temperatuur) en wordt 
vooral gezien wanneer er zich dode dieren in 
water bevinden.
Zoals eerder gesteld is de ziekte niet goed te ge-
nezen. Dit betekent dat het gezegde ‘voorkomen 
is beter dan genezen’ bij botulisme zeker opgaat. 
Het is verstandig uw dieren in de zomer, met 
name op erg warme dagen, niet te laten zwem-
men in ondiep stilstaan water. Met name wanneer 
er zich dode dieren (vissen of watervogels) in 
het water bevinden is het risico op botulisme 
aanwezig.

MADEN
Maden zijn larven van (blauwe) vlie-
gen die normaliter kadavers opeten. 

In warme zomers zijn er meer van dit soort 
vliegen en dan komt het nogal eens voor dat onze 
levende huisdieren er het slachtoffer van worden.

Risico’s
Hoe minder een dier beweegt, hoe groter het 
risico dat een vlieg de kans krijgt om eitjes te 
leggen in de vacht van dat dier. Dus bijvoorbeeld 

de oudere langharige hond die zich vanwege de 
warmte nauwelijks beweegt overdag, maar ook 
het konijn dat zich niet zo lekker voelt.
Ontstoken wonden of ontlasting in de vacht 
maken het nog wat aantrekkelijker voor vliegen 
om eitjes te leggen. Let dus goed op bij wonden 
of bij (langharige) dieren met diarree, waarbij de 
ontlasting in de vacht blijft hangen.

Gevolgen
De vliegeneitjes komen binnen 1-2 dagen uit en 
worden dan larfjes (maden). Deze maden voeden 
zich met dierlijk materiaal/weefsel. Ze vreten 
zich in rap tempo door de huid naar binnen en 
kunnen zo grote vieze wonden veroorzaken. 
Het dier zal door de pijn, de ontsteking en het 
afsterven van weefsel zich snel ziek gaan voelen. 
Vooral kleinere dieren kunnen vrij snel in shock 
raken en uiteindelijk zelfs doodgaan. 

Behandeling
De behandeling bestaat uit het schoonmaken van 
de wond, het bestrijden van de maden (dit kan 
bijvoorbeeld door wassen met een antiparasitaire 
shampoo, maar ook door middel van een injectie 
met Ivermectine) en het behandelen van de ont-
steking met behulp van pijnstillers en antibiotica.
Verder is het natuurlijk zaak om de oorsprong 
van het probleem (klitten, diarree, ontstekingen 
aan de huid) aan te pakken.

Voorkómen 
Zorg bij konijnen voor een schoon hok, vermijd 
voedingsmiddelen die diarree kunnen veroorza-
ken (teveel bladgroenten bijvoorbeeld, maar ook 
teveel krachtvoer en te weinig hooi). Verwijder 
eventueel aangekoekte ontlasting uit de vacht 
van hond, kat of konijn. 
Scherm konijnenhokken af met vliegengaas, 
of bestrijdt vliegen met speciale lampen of 
plakstrips. Borstel langharige dieren regelmatig 
en controleer de huid op open plekken of ontste-
kingen. Eventueel kunt u langharige dieren ook 
laten scheren in de zomer. Wees alert op vieze 
luchtjes bij huisdieren, die zijn vaak een teken 
aan de wand!



   

PRINSES YENTL THE HEARTS OF KING

Geschreven door: Paulien Noest
Foto’s: Paulien Noest

Yentl is op 16 Maart 1995 geboren bij Peter de Koning in Den Helder. 

We zijn gaan kijken toen je net een week of 3 was, en beloofden elke week even langs te komen. Je 
vond het machtig de aandacht telkens, stond rechtop met je broertjes en zusjes te springen tegen de 
werpbak op, en ook voor je zusje kwam op het allerlaatste belangstelling van onze buurvrouw zodat 
je dus samen met je zusje vlakbij zou opgroeien in Uitgeest. 
Eigenlijk zouden we je pas bij 8 weken komen ophalen, maar omdat het vrouwtje ernstig ziek werd 
kregen we je al met ruim 7 weken. We konden wel wat vrolijkheid gebruiken toen. 
 

Het vrouwtje was veel weg door ziekenhuisopnames, en je miste haar enorm. Dat werd wel duidelijk 
toen er na enkele maanden veranderingen in de woonkamer kwamen, een bed werd binnengebracht, 
het vrouwtje werd voor het laatst thuisgebracht, en je sindsdien niet meer van haar zijde week. Je 
was nu 6 maanden, en echt een pup met pubergedrag. Vaak stond je rechtop tegen het bed om maar 
geaaid te worden, en toen het bed leeg werd, heb je je koppie er nog opgelegd, en toen het bed later 
werd opgehaald snapte je er maar niks van. Samen hebben we het vrouwtje weggebracht, jij zat 
voorin, en merkte tijdens de afscheidwoorden dat we alleen achterbleven. Jij werd mijn maatje, we 
deden alles samen. 

Machtig vond je het, alle aandacht krijgen, mee naar alles, boodschappen doen, op visite, zelfs dacht 
ik erover je in een bench mee naar kantoor te nemen. 
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PRINSES YENTL THE HEARTS OF KING

Je kreeg echter een grote kennel met buitenhok, en dagelijks oppas van buurtkinderen die dan huis-
werk maakten bij je, die je uitlieten als het baasje naar kantoor ging, maar in het weekend deden we 
alles alleen maar samen. 

In de Winter gingen we samen met vrienden van het baasje op wintersport. Machtig vond je het, 
kouwe poten met enorme sneeuwklonten deerden je niet bij het wandelen. Je ging helemaal uit je 
dak toen je in de skilift de berg op ging. Haha ik heb nog gevraagd om een liftpas voor je, maar daar 
begrepen die Oostenrijkers maar niks van. 

Later dat jaar kwam het baasje een nieuw vrouwtje tegen, en moest jij het baasje delen met haar. 
Nou dat was wel moeilijk. Als het baasje en vrouwtje even weg moesten, gaf je daar uiting aan om 
op de zijde van het vrouwtje op bed te plassen. Ook heb je enig meubilair aangevreten om aandacht 
af te dwingen, wat we bestraften. Je volgde het vrouwtje bij elke stap die ze deed. In het begin vond 
je het maar wat moeilijk, want ook het vrouwtje ging je vertellen wat mocht en wat niet. Leuk was 
wel dat je er een vriendinnetje bij kreeg, een Friese Stabij die Sanne heette, en een mensenmaatje 
die Casper heet. 

Het vrouwtje en het baasje besloten dat die achtervolgingswaan en gedragingen bestreden moest 
worden en heeft een therapeute je gadegeslagen en na advies ging het daarna veel beter. 
Casper deed heel veel met je. Op de jonge hondendag ging je door hoepels heen, ravotten met an-
dere bobtails, en werd je leventje weer stabiel en normaal. 

Vele jaren zouden ook zo voortgaan, en had je veel plezier op vakantie in Kroatië. Kon heerlijk sla-
pen op de stretcher, of onder de caravan in de koelte, als je er maar bij mocht zijn vond je het prima. 
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PRINSES YENTL THE HEARTS OF KING

Bob Tales   Juni   2009   16

Omdat Sanne ouder werd, hebben we een nieuw zusje voor je gezocht, en zo kwam Pebbles in 1999. 
Zij is een echt kameraadje voor je. Je hebt haar geholpen in wat wel en niet mocht, en natuurlijk liet 
je wel duidelijk even blijken dat je de oudste rechten hebt. 

In 2006 je bent inmiddels ruim 10 is merkbaar dat je hard achteruit gaat. Je ogen worden glaziger, en 
horen we dat je op termijn blind zult worden vanwege staar, ook het gehoor gaat achteruit. Je hartje 
is enorm sterk, dat horen we elke keer als we bij de dierenarts langsgaan.
Eind 2007 krijg je er weer een zusje bij. 

Pffffffff ging het waarschijnlijk door je hoofd, wat een drukte op mijn oude dag. Je probeerde Demi 
nog wat bij te brengen, maar toch zocht je liever de rust op in je mand. In 2008 krijg je meerdere 
malen een aanval. Ook zijn we begonnen vanwege het teruglopen van de bespiering om anabolen 
door de dierenarts te laten toedienen. Hierdoor kun je weer makkelijker opstaan.

De aanval afgelopen zomer 2008 duurde 2 uur ruim en was enorm zwaar. ’s Nachts hebben we zelfs 
de dierenarts gebeld vanuit Kroatië voor een advies. Even dachten we dat je ons ging verlaten, maar 
de dierenarts vertelde later bij een controle dat je hartje nog steeds sterk is, en ferm door slaat. 
Inmiddels volledig blind, doof denken wij, en zegt onze dierenarts, weten we nog steeds dat je 
polshorloge één van een uitzonderlijke kwaliteit is, want tijd is iets wat je nog steeds prima weet. 
Koffi etijd=koekjestijd, het toetje na het avondeten=bakje uitlikken. 

We houden ernstig rekening met het aanstaande afscheid, maar missen kunnen we je eigenlijk nog 
niet………...



ADVERTENTIE
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Kies bewust Canex Dynamic
puur natuurlijke voeding

Canex Dynamic, een merk van Arie Blok Diervoeding · Postbus 30 · 3440 AA Woerden · www.canex.nl

Met hondenvoeding van Canex Dynamic 
weet u zeker dat uw hond het allerbeste 
krijgt om hem gezond en fit te houden. 

Puur natuurlijke voeding van puppy tot 
senior; samen-gesteld uit eersteklas grond-

stoffen. Eiwitten, vetten, koolhydraten, 
vitaminen en mineralen komen in de juiste 

hoeveelheden voor; afgestemd op de grootte 
en leeftijd van uw hond.

Nu in een 
nieuwe verpak-

king, die duidelijk 
laat zien wát u koopt 

en waar het goed voor 
is. Elke leeftijds-

categorie heeft 
een eigen kleur 
en de product-
voordelen zijn 
in kleurbalkjes 

op de voorzijde 
van de verpakking 

vermeld.



   

UIT HET VAKANTIE DAGBOEK VAN LUNA
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Geschreven door: Joyce Sol en Luna
Foto’s: Joyce Sol

Vrijdag 27 februari
Eindelijk is het dan zover, het baasje en vrouwtje hebben het er al weken over, maar nu lijkt het toch 
eindelijk te gebeuren.  Ik versta natuurlijk wel een beetje mensentaal en van de combinatie ‘gaat 
Luna mee / met de auto / op vakantie’  wordt ik toch wel een beetje nerveus. Het baasje en vrouwtje 
zijn allebei thuis vandaag en ik zie steeds meer ingepakte tassen. Gelukkig staat ook mijn roze tas 
erbij met handdoeken speeltjes, eten en koekjes. 

Zaterdag 28 februari
Oei, wat was het vroeg vanmorgen. Het baasje en vrouwtje waren al om 4 uur op, ik dus ook, want 
we gingen zelfs nog uit op dit belachelijke uur.
Gelukkig mocht ik daarna gelijk de auto in, want daar zit ik dan alvast het liefst. Stel je voor, straks 
vergeten ze me nog. 

LUNA IN OOSTENRIJK



UIT HET VAKANTIE DAGBOEK VAN LUNA
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Wat een verassing, ook ‘oma’ is er ineens en komt gezellig bij mij achterin zitten. Ik heb trouwens 
wel een goede plek, want de broodjes voor onderweg staan vlakbij. Ik had al een zak broodjes uit de 
tas gevist, maar die heeft oma weer afgepakt… jammer hoor. 
Gelukkig vind ik het niet erg om in de auto te zitten, want we zijn toch wel lang onderweg. Af en toe 
stoppen we even om te plassen en een broodje te eten. Eindelijk zijn we er en jammer genoeg wordt 
het al donker, maar ik heb echt wel door dat hier sneeuw ligt! 

Zondag 1 maart
Ik heb best lekker geslapen, al is het nog wat onwennig in ons nieuw huisje. 
Vannacht dacht ik gezellig op bed te gaan liggen maar ik sprong per ongeluk bovenop het vrouwtje, 
die was geloof ik niet zo blij met me. Samen met het baasje heb ik vanmorgen al even op het balkon 
gekeken en… echt overal ligt sneeuw. 
Zoveel sneeuw heb ik nog nooit gezien, hele bergen en je zakt er helemaal in weg! 
Wat een feest! 
We hebben een flink stuk gewandeld en ik heb lekker in de sneeuw gerend. Ook kwamen we nog 
een paar grote vreemde harige koeien tegen (was best eng) en hebben we herten gekeken bij het 
wildpark. Ik ben er moe van en dat komt geloof ik wel goed uit want het baasje, vrouwtje en oma 
gaan nog even skien. 



   

UIT HET VAKANTIE DAGBOEK VAN LUNA
Dinsdag 3 maart
We zijn nog steeds in Oostenrijk en 
er ligt nog steeds veel sneeuw. 
Elke dag kijk ik ‘s morgen direct op 
het balkon of de sneeuw er nog ligt.
Vandaag valt er zelfs nog wat 
sneeuw bij, dus moet ik vandaag 
voor het eerst mijn sneeuwschoe-
nen aan, maar dat vind ik helemaal 
geen probleem. Ik had eerst andere 
schoenen en die zaten heel raar, dus 
die hebben ze teruggebracht, nu 
heb ik veel mooiere die ik bijna niet 
voel zitten.We gaan een heel eind 
wandelen en al heb ik thuis wel 
eens geen zin om te wandelen, hier 
vind ik het geweldig! 

Donderdag 5 maart
Ik heb het nog steeds prima naar mijn zin hier. 
Gisteren ben ik nog wel even alleen geweest toen het baasje, vrouwtje en oma weer gingen skiën. 
Verder mag ik gewoon mee of is oma thuis als het baasje en vrouwtje samen gaan skiën. 
‘s avonds zijn we ook nog eens lekker uit eten geweest en mocht ik mee snoepen van de forel van 
het vrouwtje, jammie! 
Ik kreeg zelfs mijn eigen bak water in het restaurant zonder het te vragen, wat een service!Vandaag 
vinden ze het te slecht om te skiën, zelf vind ik het wel lekker fris, het sneeuw en waait zelfs. Rond 
tien uur zijn we vanmorgen vertrokken en hebben we anderhalf uur naar een ander dorp gewandeld. 
Oma is daar met de bus naartoe gekomen en we hebben met zijn allen geluncht. 
Vrouwtje had speciaal kaisersmarren (soort pannenkoek) besteld omdat ik die ook zo lekker vind 
(zelf is ze ook wel een snoepkont, hoor).
‘ s middags zijn we weer terug 
gewandeld naar ons huisje en waren 
pas na drie uur weer thuis en moe 
dat ik was!
Door de kou wind en sneeuw had 
ik vandaag zelfs ijspegels in mijn 
baard hangen, gelukkig had ik geen 
last van ijsballen bij mijn poten 
want ik mocht mijn schoenen weer 
aan!

Vrijdag 6 maart
Ook vandaag zijn we weer lekker 
buiten in de sneeuw geweest en ik 
word nu wel een beetje nerveus. 
Iedereen is tassen aan het inpakken 
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dus ik denk dat er weer wat staat te gebeuren. Baasje heeft ook al gezegd dat we morgen naar huis te 
gaan. 

Wel jammer, want ik vind het bij dit huisje toch ook wel erg leuk met al die sneeuw…

Zaterdag 7 maart
Vanmorgen zijn we heel vroeg opgestaan om naar huis te vertrekken. 
Ik denk dat we ook weer lang in de auto hebben gezeten, maar ik was zo moe van de vakantie dat ik 
bijna de hele weg heb geslapen.
Toen we thuis kwamen ben ik gelijk bij de achterdeur gaan zitten en mocht ik de tuin in. 
Ik ben lekker gaan rollen in mijn eigen gras, want dat had ik al een week niet gezien!! 

Inmiddels is deze vakantie alweer een tijdje geleden en zijn het baasje en vrouwtje alweer aan het 
aftellen naar de zomervakantie eind juni. Volgens mij gaan we weer naar Oostenrijk en ik hoop 
natuurlijk dat er dan nog een beetje sneeuw ligt!! 

UIT HET VAKANTIE DAGBOEK VAN LUNA
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ZORGELIJK:
IEDEREEN WIL EEN ‘OBAMA HONDJE’

Uitgegeven: 17 april 2009
bron: internet

Sinds de Portugese waterhond Bo zijn intrede in 
het gezin van de Amerikaanse president Obama 
deed, staat bij de kennels die het ras fokken, de 
telefoon niet meer stil. 
‘’We hebben in drie dagen al meer e-mails en te-
lefoontjes gekregen dan anders in een heel jaar,’’ 
vertelt Anneke Griffioen van Casa Hoya’s in 
Leimuiden, die het ras samen met dochter Ilona 
als één van de weinigen in Nederland fokt. Er 
zijn er in Nederland nog geen tweehonderd van. 
Ook kennel American Dancers in Hellevoetsluis 
laat weten het erg druk te hebben.
Griffioen heeft het over een ‘Lassie-effect’. 
‘’Normaal vragen mensen ons vooral naar het 
karakter van de honden. Nu zeggen ze meteen: ik 
wil ook zo’n Obamahondje, wat kosten ze?’’
Griffioen kan hun gelijk uit de droom helpen: het 
eerstvolgende nest staat pas gepland voor 2010. 
Bovendien bestaan er wachtlijsten bij de fokkers.
Ze heeft een dubbel gevoel over de plotselinge 
interesse. ‘’Wij vinden het geweldige honden, 
waar we erg trots op zijn. Natuurlijk is het leuk 
dat de familie Obama een Portugese waterhond 
heeft.’’ Die is verre familie van een van Grif-
fioens teven. Maar ze is wel bang voor een 
hype. ‘’De erkende kennels volgen een secuur 
fokprogramma, ook omdat in het ras relatief 
veel ziektes voorkomen, zoals een ernstige 
hartafwijking. Maar iedereen die in bezit van 
een Portugese waterhond komt, kan een nestje 

beginnen en daar geld mee verdienen.’’ Een pup 
kost ongeveer duizend euro. Bij de zogenoemde 
broodfokkers leven gewilde honden vaak onder 
slechte omstandigheden.
Anneke Griffioen raadt mensen af om nu impul-
sief een Portugese waterhond in huis te halen. 
‘’Het zijn werkhonden. Ze hebben heel veel 
beweging nodig.’’

MERKEL MOET OOK EEN HOND NEMEN

Uitgegeven: 19 april 2009 
bron: internet 

Nu de Amerikanen zo blijken te houden van Bo, 
de nieuwe hond van president Barack Obama, 
moet ook bondskanselier Angela Merkel van 
Duitsland een hond nemen. 

Dat vindt althans Bild, de grootste Duitse krant. 
Blijft de vraag welk ras het meest geschikt is 
voor Merkel en haar man, Joachim Sauer. Dat 
is een vraag waar ook Obama en zijn gezin lang 
mee tobden. Om Merkel een handje te helpen, 
organiseerde Bild een opiniepeiling onder zijn 
lezers.

Meer dan 56 procent van de Duitsers vindt dat 
een basset het beste bij Merkel past, een hond 
met robuuste bouw, korte poten, losse hoofd-
huid, afhangende onderste oogleden en lange, 
hangende oren. Op de tweede plaats eindigt met 
18 procent de golden retriever. Een typisch Duits 
ras, de Duitse herder, komt slechts op plaats drie, 
met 8 procent, aldus Bild vrijdag op zijn website.

NIEUWSBERICHTEN
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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



   

HONDENSHOW GOES 26 APRIL 2009  Foto’s: Taner Ayhan
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IS DAT EEN BOBTAIL...OF TOCH NIET?
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Geschreven door: Joyce Sol 
Foto’s: Joyce Sol

Zo heel af en toe kom je ze tegen: vreemde 
bobtail kruisingen.
Een jaar of 2 geleden zagen we een kruising 
Bobtail / golden retriever (totaal onherkenbaar) 
en recent kwamen we op wintersport nog een 
echtpaar tegen dat thuis een kruising bobtail/bor-
der collie had zitten. Geen idee trouwens hoe die 
hond eruit zou zien. Dit bracht mij op het idee 
om een klein stukje te schrijven over de hond die 
we vroeger thuis hadden. In 1987 (ik werd toen 8 
jaar) was mijn moeder op zoek voor een hond. 
Na tevergeefs een aantal dierenasielen te hebben 
bezocht kreeg ze via via te horen dat een fokker 
in de buurt van Hoogeveen (Elim) pups zonder 

stamboom te koop had. Dit was het echtpaar 
Koeslag-Vos die destijds bobtails en bearded 
collies fokten. Per ongeluk was hier een bearded 
teef gedekt door een bobtail reu: met al resultaat 
6 pupjes die voor de gelegenheid werden omge-
doopt tot het onofficiële ras ‘beabob’.
Onze Bonita groeide uit tot een echte kruising 
van beide rassen, al leek ze misschien iets meer 
op een bobtail.  Ze was groter en zwaarder dan 
de gemiddelde bearded collie teef, maar met 24 
kilo veel lichter dan een botail. De vacht was 
langer en had minder onderwol dan dat van een 
bobtail maar was ook weer niet zo stijl als dat 
van een bearded collie.
Bonita was een ontzettend lieve hond. 

Ze was onafscheidelijk van haar tennisbal, zwom 
bijna elke dag, was gek op het strand en deed 
aan behendigheid.  Het valt me nu achteraf wel 

op dat ze veel minder bobtailstreken had dan 
onze Luna heeft (of ligt dat ook een beetje aan de 
opvoeding?)
Helaas hebben we haar 7 jaar geleden op een 
leeftijd van bijna 15 jaar in moeten laten slapen. 
Bonita heeft natuurlijk nog steeds een speciaal 
plekje bij me en dankzij haar hebben we nu zelf 
voor een bobtail gekozen. 
 

Bonita als pup, 8 weken oud

Bonita ongeveer 7 jaar oud

Bonita 13 jaar oud
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N.B. De teksten van onze hand-outs worden 
vervaardigd aan de hand van niet alleen weten-
schappelijke literatuur, maar ook van onze eigen 
inzichten op basis van persoonlijke ervaringen. 
Daarom kan de informatie voor een deel afwij-
ken van de gangbare literatuur.
Bron: www.whgdierenartsen.nl

INLEIDING
Het doel van het fokken van rashonden en 
raskatten is, of zou moeten zijn, het fokken 

van functioneel gezonde honden of katten 
met de uiterlijke kenmerken en het karakter 
die specifi ek zijn voor een bepaald ras. Om 
dit doel te bereiken wordt er een selectie 
gemaakt uit de groep honden of katten van het 
specifi eke ras op grond van uiterlijke kenmerken, 
karakter en de afwezigheid van erfelijke ziekten 
of afwijkingen (voor zover bekend). Regelmatig 
lopen wij als dierenarts, maar ook u als fokker 
tegen problemen aan bij de selectie van onze 
fokdieren. Neem nu het heupdysplasie onderzoek 
bij de hond. Heupdysplasie is een nare aandoe-
ning en zowel dierenartsen als fokkers zijn al 
jaren bezig om middels selectie op grond van 
HD-foto’s deze aandoening uit te bannen uit de 
meest gevoelige rassen. Helaas vallen de resul-
taten van deze verwoede pogingen tot op heden 
erg tegen. Het is ons nog steeds niet gelukt om 
HD te laten verdwijnen. Sterker nog: soms wordt 
bij het maken van HD foto’s ernstige HD gezien, 
terwijl de hond in kwestie afkomstig is uit lijnen 
die HD vrij zouden zijn? Hoe komt dat eigenlijk? 
Wat doen we verkeerd en hoe moet het dan wel? 
Is het terecht om bepaalde dieren direct uit de 
fokkerij te halen, alleen maar omdat er een lichte 
vorm van HD op de röntgenfoto zichtbaar is?

FOKKERS
Er gaan veel negatieve verhalen over 
fokkers van honden en katten. Dat is 

ons inziens in veel gevallen onterecht. Enkele 
uitzonderingen daar gelaten, de meeste fokkers 
van honden en/of katten zijn zeer serieus met 
“hun” ras bezig en hebben maar 1 doel. Namelijk 
het fokken van gezonde, rastypische honden of 

katten met een goed (rastypisch) karakter waar ze 
trots op kunnen zijn. Ze doen dit uit liefde voor 
het ras en voor dieren in het algemeen. Helaas 
maken allerlei regels en screening programma’s 
in de fokkerij het ‘werk’ van een fokker er niet 
gemakkelijker op. Er bestaat regelmatig de 
indruk dat de manier van selectie zoals die nu 
plaatsvindt niet perse resulteert in het fokken van 
gezonde honden of katten. In sommige geval-
len bestaat zelfs de indruk dat we geen ziektes 

uitselecteren, maar juist hele goede fokdieren. 
Dat we dus eigenlijk ‘het kind met het badwater 
weggooien’. Dit komt een ras als geheel vaak 
niet ten goede.

GENETICA/ERFELIJKHEIDSLEER
Een utopie in de fokkerij is het fokken 
van genetisch volledig gezonde honden 

en katten. Dit is natuurlijk niet haalbaar. Zulke 
dieren bestaan eenvoudigweg niet. Maar eigen-

Claire is net klaar met tuinerenIngezonden door:  Jessica van Dijk
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lijk is dat niet zo’n probleem. Er zijn immers 
erfelijke aandoeningen die heel veel invloed heb-
ben op het normaal functioneren van een hond of 
kat en andere aandoeningen hebben slechts zeer 
weinig of zelfs geen invloed op het functioneren 
van een hond of kat. 
Het doel moet dan ook niet zijn om genetisch 
perfectie dieren te fokken, maar (zoals reeds 
eerder gezegd) functioneel perfecte dieren te 
fokken.

Voor een goed begrip van het onderstaande is het 
van belang om kort wat begrippen uit de genetica 
te bespreken. We zullen de begrippen ‘genotype’, 
‘fenotype’, ‘recessief’, ‘dominant’, ‘homozy-
goot’ en ‘heterozygoot’ de revue laten passeren.
Het genotype van een dier is eigenlijk het 
genetisch profi el van dat dier. Het is dus een 
omschrijving van het erfelijk materiaal voor een 
bepaalde eigenschap. Bijvoorbeeld voor vacht-
kleur, maar ook voor erfelijke afwijkingen zoals 

stollingsstoornissen ( bv. hemofi lie) of oogafwij-
kingen (bv. retina atrofi e). Het genotype wordt 
meestal weergegeven in de vorm van een letter-
code: bv. AA, Aa, aa. We moeten ons realiseren 
dat de helft van de genen van een genotype van 
het moederdier afkomstig is en de andere helft 
van het vaderdier. Dat wordt dus aangeduid met 
twee letters per eigenschap; één letter van vader, 
de ander van moeder.
Het fenotype van een dier is de uitingsvorm 
van de combinatie van zijn of haar genen. 
Bijvoorbeeld een zwarte vachtkleur, lijder van 
hemofi lie, lijder van retina atrofi e etc. Het zijn 
dus de door genen veroorzaakte kenmerken 
die we ‘aan de buitenkant’ van het dier kunnen 
waarnemen. Om dan weer terug te komen op 

de lettercodes: AA levert bijvoorbeeld een zwarte 
vachtkleur op, aa een witte vachtkleur. 
Het fenotype wordt overigens niet alleen bepaald 
door het genotype. Voor veel eigenschappen 
zijn invloeden van buitenaf (milieu, voeding, 
leefomstandigheden, opvoeding) ook van grote 
invloed op het uiteindelijke fenotype oftewel de 
verschijningsvorm van een dier.
Een recessief gen is een gen dat alleen in het fe-
notype tot uitdrukking komt als er geen dominant 
gen tegenover staat. Een dier bezit altijd de com-
binatie van genen van vader en moeder. Zo komt 
in het genotype Aa de kenmerken van het gen 
met code ‘a’ niet tot uitdrukking in het fenotype 
omdat er een dominante ‘A’ tegenover staat. Het 
dominante gen bepaalt dus het fenotype. Als de 
kleur zwart (gen A) volledig dominant is over wit 
(gen a) dan is dus een hond met AA, maar ook de 
hond met Aa zwart.
Homozygoot is genotype AA of aa (dus twee 
dezelfde genen coderen voor 1 bepaald ken-
merk), heterozygoot is genotype Aa (dus twee 
verschillende genen die coderen voor 1 bepaald 
kenmerk)
Nog wat ingewikkelder wordt het als de genen 
voor een bepaald kenmerk geslachtsgebonden 
zijn (op de geslachtschromosomen liggen) of als 
een kenmerk onvolledig dominant is.
Uit bovenstaande uiteenzetting volgt dat het niet 
alleen van belang is om te weten of een bepaalde 

Bijvoorbeeld een zwarte vachtkleur, lijder van 
hemofi lie, lijder van retina atrofi e etc. Het zijn 
dus de door genen veroorzaakte kenmerken 
die we ‘aan de buitenkant’ van het dier kunnen Bono...zoontje van Fellow en Senna

Ingezonden door:  Marlies van de Akker
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eigenschap erfelijk is, maar ook hoe het vererft 
(is het een (volledig) dominant kenmerk of en 
recessief kenmerk, zijn de genen geslachtsgebon-
den of niet) en welk effect hebben omgevings-
invloeden op het tot uitdrukking komen van de 
genen. Op dit moment zijn van ongeveer 370 
ziekten/afwijkingen bij honden bekend dat ze er-
felijk zijn. Van ongeveer 200 ziekten/afwijkingen 
is ook bekend hoe ze precies vererven.

SELECTIECRITERIA
Waarop selecteren we nu eigenlijk onze 
fokdieren met de huidige screenings en 

regelgeving? We selecteren op wat we licha-
melijk kunnen waarnemen aan onze honden of 
katten. Wel of niet HD, wel of niet PRA, wel 
of niet cardiomyopathie, zwart, bruin of blond, 
gestreept of gevlekt etc. Met andere woorden 
we selecteren alleen op fenotype en gaan dus 
grotendeels voorbij aan het genetisch profi el 
wat hierachter steekt. Aan deze manier van 
selecteren kleven een aantal bezwaren. Om te 
beginnen kijken we dus alleen naar de uiterlijke 
kenmerken van het eventueel te kiezen fokdier 
zelf en niet (of in veel gevallen althans te weinig) 
naar de kenmerken van zijn of haar verwanten. 
Zouden we dit wel doen, dan zouden we een veel 
eerlijkere en betrouwbaardere indruk krijgen van 
het genotype van het dier in kwestie. Om een ras 
gezonder te maken moeten we eigenlijk kijken 
naar de combinatie van de te kiezen ouderdieren. 
We moeten proberen op grond van de kenmerken 
van beide ouderdieren èn hun verwanten een 
inschatting te maken van de kenmerken van het 
nageslacht van deze twee ouderdieren. Als de te 
verwachten uitkomst beter is dan het gemiddelde 
van het ras in kwestie voor een bepaald kenmerk 
dan is onze keuze voor een combinatie dus een 
goede keuze. De combinatie van beide ouderdie-
ren en hun verwanten moet dus zwaarder wegen 
bij de selectie dan alleen de kenmerken van 1 
ouderdier zelf.
Niet elke afwijking of ziekte wordt alleen maar 
bepaald door de genen. Zo is bijvoorbeeld HD 
niet alleen maar een erfelijke kwestie. Het is een 
multifactoriele ziekte, zoals in diverse studies is 

aangetoond. Schattingen aangaande de mate van 
erfelijkheid van HD lopen uiteen van 10-60%, 
dat betekent dat 40-90% van het wel of niet 
voorkomen van HD bepaald wordt door factoren 
als voeding, beweging, leefomstandigheden, 
etc.!!! En dit geldt eveneens voor ED (mate van 
erfelijkheid wordt geschat op 20-40%) en andere 
aandoeningen van het skelet. 
Door te selecteren op relatief gemakkelijk (en 
(schijnbaar) objectief) waar te nemen afwijkin-

gen of ziekten vergeten we vaak gemakshalve 
alle andere kenmerken van een hond of kat. 
Zo is het bijvoorbeeld ons inziens onjuist om 
per defi nitie een hond van een ras waarin veel 
gedragsproblemen of huidklachten voorkomen 
uit te sluiten van de fok op grond van een wat 
minder mooie aansluiting van de heupen. Zeker 
als de familieleden van deze hond allen goede 
heupen hebben en er nog nooit huidklachten in 
de familie zijn voorgekomen.
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Emma en Claire gezellig samenIngezonden door:  Jessica van Dijk



We fokken tenslotte hele honden en katten en 
niet alleen heupen, oogafwijkingen of 
harten! Door te strenge selectie op enkele ken-
merken bestaat de kans dat enkele ouderdieren 
(vooral reuen) te vaak gebruikt worden voor 
dekking. Dit leidt tot een versmalling van de ge-
netische basis binnen een ras, oftewel een verlies 
van genetische diversiteit. Dit leidt tot inteeltach-
tige situaties, maar het kan ook tot gevolg hebben 
dat minder gewenste kenmerken (eventueel zelfs 

erfelijke ziekten) van de veel gebruikte reu steeds 
sterker naar voren gaan komen binnen dat ras.

SCHOONHEIDSIDEALEN
Niet alleen dierenartsen en fokkers hebben 
een verantwoordelijke taak bij de selectie 

van ouderdieren voor de fokkerij. Ook de keur-
meesters en rasverenigingen zijn verantwoorde-
lijk voor het fokken van gezonde dieren. Zo kan 
het selecteren op uiterlijke kenmerken extreme 

en daardoor ongezonde vormen aannemen. 
Neem nu het voorbeeld van de Perzische kat. De 
laatste jaren wordt steeds meer de voorkeur gege-
ven aan de extreem korte neuzen. Er zijn zelfs 
keurmeesters die het liefst willen zien dat de 
neus van een pers, en profi l bekeken, dieper ligt 
dat het voorhoofd! Terwijl iedere leek kan beden-
ken dat een dergelijk extreem uiterlijk ernstige 
gezondheidsbezwaren met zich mee zal brengen 
( benauwdheid, chronisch snotteren, traanogen 
door te nauwe of zelfs afwezige traanbuizen, 

het slecht kunnen onderhouden van de eigen 
vacht, etc.). Het fokken van dergelijke extreem 
afwijkende en derhalve functioneel ongezonde 
dieren zou juist ontmoedigd moeten worden 
binnen een rasvereniging!

PUBLICATIE VAN GEGEVENS
Hoe meer informatie fokkers, rasvereni-
gingen en dierenartsen hebben over het 

vóórkomen van alle (mogelijk) erfelijke ziekten 
bij honden of katten van een bepaald ras, hoe 
beter onderbouwd we kunnen kiezen voor het 
gebruiken van bepaalde combinaties van ouder-
dieren. Het motiveert een eigenaar van een dier 
natuurlijk niet om toestemming te geven tot het 
publiceren van dit soort gegevens als een der-
gelijke publicatie direct leidt tot uitsluiting van 
de fokkerij (zoals nu gebeurd bij bijvoorbeeld 
uitkomsten van HD en/of ED onderzoeken). 
Het opstellen van een dergelijk ziekteregister 
moet juist tot doel hebben om de meest gezonde 
combinaties te maken. Het gaat immers om de 
resultaten van de combinatie en niet zozeer om 
de kenmerken van het ouderdier zelf. Zo kunnen 
we toekomst gericht fokken. Er kan namelijk op 
deze manier voorkomen worden dat twee dieren 
met dezelfde erfelijke afwijking in hun familie 
gecombineerd worden. Op deze manier draagt 
het publiceren van zoveel mogelijk gegevens bij 
tot het fokken van gezonde rashonden of raskat-
ten.

DNA-TESTS
Veel problemen bij het selecteren van 
ouderdieren kunnen worden omzeild als 
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het slecht kunnen onderhouden van de eigen 
vacht, etc.). Het fokken van dergelijke extreem 
afwijkende en derhalve functioneel ongezonde 
dieren zou juist ontmoedigd moeten worden Romeo met zijn speelgenote Musti

Ingezonden door:  Taner Ayhan



   

we niet selecteren op fenotype, maar op genoty-
pe. Als we het precieze genetische profi el weten 
van beide ouderdieren, dan kunnen we immers 
voorspellen hoe het nageslacht eruit zal komen 
te zien en of er lijders of dragers van bepaalde 
ziekten bij zullen zijn. Het mooie van selecteren 
op genotype is dat een lijder van een recessieve 
afwijking, die verder (functioneel) kerngezond 
is, niet uitgesloten hoeft te worden van de fok-
kerij. Als we maar de goede combinatie maken! 
Als ‘a’ codeert voor een recessief erfelijke ziekte 
en we combineren een Aa dier (drager) met een 
AA dier, dan is er immers niets aan de hand: er 
zullen geen lijders van de ziekte geboren worden. 
Er is natuurlijk wel 50% kans op dragers, maar 
die kunnen weer achterhaald worden! In de toe-
komst zal er waarschijnlijk steeds meer gebruik 
gemaakt worden van DNA tests voor erfelijke 
afwijkingen. Er zullen in de toekomst ook steeds 
meer DNA tests ontwikkeld worden, zodat deze 
manier van screenen een belangrijkere plaats 
gaat innemen. Hoe mooi het ook klinkt, we kun-
nen echter nooit volledig overgaan op DNA tests 
en daarbij de fenotypische selectiecriteria buiten 
beschouwing laten, want sommige erfelijke 
afwijkingen worden bepaald door meerdere 
genen en hebben een zeer ingewikkeld patroon 
van vererving en sommige afwijkingen worden 
voor een groot deel bepaald door ‘de omgeving’. 
Bovendien is het waarschijnlijk niet mogelijk 
om voor elke erfelijke afwijking een DNA test te 
ontwikkelen. Er zijn reeds DNA tests voorhan-
den voor diverse oogafwijkingen, CLAD oftewel 
Canine Leucocyte Adhesion Defi ciency (= afwij-
king van de witte bloedcellen), stollingsstoornis-
sen, enzymdefecten, spierziekten, narcolepsie, 
koper stapeling en aangeboren defecten aan de 
urinewegen. De meeste tests worden echter in 
Nederland nog niet routinematig uitgevoerd. We 
houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

SAMENVATTEND
Zowel bij selectie op grond van genotype 
als bij selectie op grond van fenotype blij-

ven een aantal zaken van groot belang als we ons 
doel om functioneel gezonde honden en katten te 

fokken willen bereiken: 
•Een goede en eerlijke samenwerking tussen 
dierenartsen, rasverenigingen en fokkers
•Voorkómen van uitsluiting van fokdieren op 
grond van 1 enkel kenmerk, waardoor mogelijk 
overig excellent erfelijk materiaal verloren gaat
•Een zo uitgebreid en nauwkeurig mogelijk 
registeren en publiceren van zoveel mogelijk 
erfelijke ziekten en afwijkingen waardoor het 
maken van de meest ideale combinaties mogelijk 
gemaakt wordt.

Referenties
1.INDREBO (A.) - Breeding healthy dogs-a 
breeders perspective. EJCAP - Vol. 15 - Issue 
1 - April 2005 
2.HEDHAMMAR (A.A.) - Cynology and small 
animal veterinary medicine. EJCAP - Vol. 15 - 
Issue 1 - April 2005 
3.SAMPSON (J.) - The geneticist’s view on 
dog breeding; how can inmproved health be 
achieved? EJCAP - Vol. 15 - Issue 1 - April 2005
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Wie komt als eerste...?Ingezonden door:  Elles de Boorder



HONDENSHOW ALKMAAR 9 MEI 2009 Foto’s:  Gerrit de Boorder en Taner Ayhan
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Wel eerlijk delen Cru-Elly... ”de volgende keer laten we de honden los!

Smilla is moe Florence komt voor de support

Keuring van de teefjes
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HONDENSHOW ALKMAAR 9 MEI 2009 Foto’s:  Gerrit de Boorder en Taner Ayhan

Nel wil elke Oes naar huis nemen

Gijs is erg trots op zijn zoon Oeska

Rhea flirtte met Shaggy en Romeo met 
Florance

Lies met Summer

Goed gedaan...meisje !
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HONDENSHOW ALKMAAR 9 MEI 2009 Foto’s:  Gerrit de Boorder en Taner Ayhan

Bobtail borstelen gaat soms anders!

Chris en Fary

Chris met Fary

Lies met haar”kleine” knuffel

Moeder en dochter, vader en zoon

Sacha is blij met de resultaten van Gijs en Oeska
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HONDENSHOW ALKMAAR 9 MEI 2009 Foto’s:  Gerrit de Boorder en Taner Ayhan

Miss Smilla Gefeliciteerd Rhea!!

Rosita en Romeo

Rhea is bijna klaar Chris met Fary Charlotte en Smilla



BOBSHOP
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1 Clubborstel € 8.95

2 Kam ( fijn ) € 6.80

3 Kam ( middel ) € 6.80

4 Kam ( grof ) € 6.80

5 Kam combi ( grof-middel ) ontwolkam € 7.95

6 Mason Pearson borstel Handy € 55.00

7 Kocher ( arterieklem ) oren € 9.95

8 Boek “Old English Sheepdog” E..ter Mors € 15.95

9 Sticker klein kop kleur € 1.60

10 Notitieboekje met Bobtailkop € 1.60

11 Ballpoint “ I love my Bobtail” € 1.25

12 Sneeuwbal € 5.00

13 Klok wekker met clublogo € 5.00

14 Boddy warmer l of xl € 15.00

15 Nageltang € 8.95

16 Hanger showstand met ketting € 7.50

17 Oorbellen showstand € 7.50

18 Sticker “show of in transit” goed / spiegel   (klein) € 5.00

19 Sticker “ show of in transit” goed  (groot) € 10.00

20 Theezakjehouder met bobtailkop afbeelding € 4.50

21 Kop en schotel met bobtailkop afbeelding € 4.50

Lies van Heel
Klaverstraat 4

3083 VH Rotterdam
Tel: ( 0 )10-4815428

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

Prijs wijzigingen  voor behouden. 
Let op !

Bij het Totaal bedrag komen nog verzendkosten.
Heeft u vragen mail gerust naar: l.vanheel@fotovanheel.nl



   

REGIOVERTEGENWOORDIGERS

 

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

Zuid Oost Nederland
Vacant
Zuid Oost Midden Nederland
regiomidden@oldenglishsheepdog.nl
Wilma Roelofs Gendt 0481-422999
06-10753276
06-435460
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

aanspreekpunt regio’s
Roosmarie Wibier
regio@oldenglishsheepdog.nl
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Whiggley en Bono van Ans Selfhout - Kosterink 



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

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

Regio Zuid Oost & Midden Nederland
regiomidden@oldenglishsheepdog.nl

Zondag 28 juni 2009 om 14.00 uur 
op het Rozendaalse Veld
Zondag 30 augustus 2009 om 14:00 uur
in het Edese Bos
Zondag 27 september 2009
Gendt: BBQ

Regio Zuid West Nederland
regiozuidwest@oldenglishsheepdog.nl

19 juli 2009 om 8:00 uur
parking naast Restaurant “De Deining”  
Zeeweg 13
4503 PC te Groede

Regio Noord West Nederland
regionoordwest@oldenglishsheepdog.nl

Zondag 5 juli 2009 om 11:00
op het landgoed Beeckestijn
Zondag 6 september 2009 om 11:00 uur
strand IJmuiden
Zondag 1 november 2009 om 11:00 uur
Bos- en duingebied bij Duinvermaak, Bergen 

Regio Zuid Oost Nederland
bries.vd@gmail. com

5 juli 2009 
locatie nog niet bekend
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Whiggley van Ans Selfhout - Kosterink 
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Geschreven door: Paulien Noest
Foto’s: Paulien Noest

Helaas waren de weergoden ons dit keer wat 
minder goed gezind. De afgelopen dagen was 
er al wat nattigheid gevallen, dus was het bos 
geheel doorweekt, maar ook tijdens het wandelen 
hielden we het helaas niet helemaal droog. Op 
de parkeerplaats bleek al na enkele ogenblikken 
geen boppert meer herkenbaar door z’n baasje, 
terwijl deze net nog vol trots vertelden dat ze 
hem/haar nog even thuis hadden geborsteld, 
nou……..dat had echt niet gehoeven hoor ☺.
Als je zo’n vies bos te wachten staat denk je 
vooraf nog wel even van, ik wou dat ik sorry 
tegen de wandelaars kon zeggen, maar ja wij 
kunnen er toch ook niks aan doen, maar het lijkt 
dat weer of geen weer, iedereen, en zeker onze 
bobbers enorm enthousiast zijn en blijven.
Wat later dan 11.00 uur zijn we toch maar 
gestart, omdat we eerst nog even wilden wachten 
op de wel aangemelde maar niet op komen dagen 
wandelaars. Zeker de klok vergeten te verzetten, 

of de weersomstandigheden, of………
Sophie liet haar nieuwe baasje Cees en Hanneke 
duidelijk merken dat ze errug blij met hen is. 

BOBBERSLOOP 29 MAART 2009
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Ook waren er Marlies en Wim uit Leeuwarden 
met Bono, en Peter en Monique m et hun kroost. 
Best wel weer een leuk cluppie zo bij elkaar,
Om 11.10 uur zijn we vrolijk al soppend de 
bospaden ingegaan. Het begin was echt glib-
beren en glijden, maar onze boeffies hadden de 
grootste lol en de modder spatte alle kanten op. 
Ayden had dus familie op bezoek, en de beide 
broertjes gingen zelfs rollebollend door de drek. 
Ach ik denk dat uiteindelijk geen enkele boppert 
eraan zou ontkomen om ’s middags heerlijk even 
gebadderd te gaan worden. Onderweg loopt de 
dochter van Aukje en Aart (de mazzelkont zit in 
warme oorden), Elina altijd even het heuveltje 
op. Dit fotogenieke punt wordt dan uitgebreid op 
de foto gezet door elke fotograaf met een hele 
bende boppers die het daarboven buitengewoon 
machtig en spannend vinden met haar.
Tevens hebben we met z’n allen Linda een beetje 
ondersteund. Gisteren door haar rug gegaan, 
overwoog misschien af te bellen, maar voor 
Kayleigh en Jodie wilde ze niet afbellen, wat een 
BIKKEL he.
Na de vele blubberplassen en paden waren we 
zo ongeveer halverwege dat de kopgroep Jan en 
Max zo druk in gesprek kennelijk een paaltje 
hadden overgeslagen . Tja wel effe opletten 
heren. Gelukkig liep het pad evenwijdig, dus 
hoefde de koffie niet uitgesteld te worden.
Op de parkeerplaats weer aangekomen konden 
we de paraplu’s ingeklapt houden. Zonder regen 
konden we dus nog rustig even nabeppen.
Tafeltje uitklappen, spullen erop, hondenbakken 
met water vullen en koffie tappen maar………
Wederom onze dank aan Jan en Bettie die onze 
regio supporten met een pot van DE koffie van 
de werkgever (hartelijk dank), de lekker MERCI 
chocolaatjes (graag gedaan) van Neeltje en 
Menno, en zelf hadden we dit keer een plakkie 
cake met………….tadaaaa ADVOKAAT.
Ach het is toch binnenkort Pasen ☺.
Tijdens de koffie werd door Linda aan het 
baasjes of vrouwtje een cadeautje voor thuis 
meegegeven, want Jodie was jarig geweest. We 
kregen allemaal een puntzakje met lekkers mee 
om thuis onze boppers te trakteren. Nou Jodie, er 

is een jarig …………..hieperdepiep hoera.
Nou ik denk dat mens en hond het weer tot een 
geweldige wandeling hebben gemaakt. Dank al-
lemaal en tot 3 Mei same time same place………

De volgende wandeling op de 1ste Zondag in de 
ONEVEN maand om 11.00 uur is dus 3 Mei, en 
aan de geluiden te horen …………..verwachten 
we weer een goeie opkomst.
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/
Voor de gebruikers van navigatieapparatuur: 
Houtvester Jansenweg 1 te Gasselte.
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 
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Geschreven door: Paulien Noest
Foto’s: Paulien Noest

Het was zover, 3 Mei, onze Demi was vanaf ‘s 
morgens vroeg al erg onrustig jankte, krijste en 
piepte wat af, en omdat de achterklep van de auto 
openstond, auto in en auto uit, net als een weer-
huisje. Nou en wat dat laatste betreft, de afgelo-
pen dagen was het prachtig weer, en nu zou er 
een weersomslag komen, dus klopte Demi haar 
gedrag wel een beetje. Ook onze Pebbles ging 
mee, en zo togen wij richting Gasselte voor de 
wandeling met een wat kleinere groep dit keer.
Linda meldde zich helaas kort voor aanvang af 
wegens autopech, wat op zich heel jammer was, 
want een taxidienst was niet meer op te zetten.
Dus met 7 honden, en 10 man sterk was de aan-
kondiging op het bordje misschien dit keer wat 
overdone, maar goed een gewaarschuwd mens 
telt voor twee. Wat frisser dus als de afgelopen 

dagen was het heerlijk om door een DROOG bos 
heen te wandelen, nou ja, kuieren, want regelma-
tig werd er onderweg gestopt om bij te kletsen en 
zo duurde de wandeling dit keer ook ietsje lan-
ger. Onze Bobbers vinden dat helemaaaaaaaaal 
niet erg ☺.
Buck (en ik wijk niet van de zijde van mijn baas) 
liep braaf mee in de voorhoede, en zo kwamen 

BOBBERSLOOP 3 MEI 2009
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we een Labrador tegen die dacht leuk spelen met 
1 Bobtail, ehhhh 2 ??? 3 ??? nog meer ??? ik 
word GEK 7 ??? WOW, en vervolgens moesten 
die baasjes nogal wat overreding aan hun hond 
geven om toch hun kant op te wandelen ☺.
Al babbelend kwam het gesprek weer op een 
voorgaande wandeling met het aantal van 23 
Bobtails, in onze regio een record, wat was om 
gebroken te worden. De ideeën hiervoor zijn er 
al een tijdje, maar het ervan komen liet op zich 
wachten. Nu gaat het er van komen, we gaan 
ervoor, maar………we hebben jullie opkomst 
wel nodig anders redden we het niet.
Dus noteer met DIKKE letters in je agenda, 

13 September “Baasje&DOG@LUNCH”, enne 
de baasjes krijgen ook wat te eten ☺. Wel even 
aanmelden, want we willen een beetje gericht 
kunnen inkopen. Gelukkig hebben we de eerste 
aanmeldingen al binnen, dank aan Bettie en Jan 
en natuurlijk Buck, en hoeven we niet alles zelf 
op te eten ☺.
Om het idee een beetje vorm te geven is het zeg-
maar iets uitgebreider als de koffie met koekje. 
Nu wat lekkere dingen om de maag mee
te vullen, hartigheid, en denk je ik wil iets 
bijdragen door mee te nemen (Amerikaans), mag 
dat natuurlijk altijd (maar niets moet). Laat dit 
wel even weten dan. Tja en als je daar dan over 
aan het praten bent, is zo’n wandeling toch kort, 
want voor je het weet ben je dan op de parkeer-
plaats aangekomen. Dit keer hebben Jan en Max 
nu beter opgelet. Gelukkig weten we dan dat we 

een beste tijd onderweg zijn geweest, en dat onze 
Bobbers de wandeling toch 3x gelopen hebben, 
en is het tijd voor de koffie met cake, kano’s en 
mergpijpjes dit keer. De Bobbers kregen koeken 
uitgedeeld en slobberden inmiddels de bak met 
water leeg. De Bobbers werden ook even goed 
nagekeken, want tussen alle bladeren in de vacht 
bleek toch menige teek waar te nemen, dus wees 
bedacht in deze tijden als je in het bos gewandeld 
hebt dat je de ze even goed nakijkt.

Ja en als je dan af en toe een spetter in je nek 
voelt, denk je weer aan Demi die inmiddels 
prinsheerlijk vanuit de achterbak van de auto 
rond tuurt wanneer we nou weer gaan autorijden. 
Zij was ons weervrouwtje vanmorgen, de wande-
ling met prima weer en een droog bos gelopen, 
en dan bij het gedag zeggen blijken de eerste 
spetters echt te gaan vallen ☺.

De Volgende wandeling is dus op 5 Juli. Mis-
schien zijn er dan een aantal Bobbers met hun 
baasjes op vakantie, dan bij deze een fijne vakan-
tie toegewenst en hopelijk dan tot 6 September.
Voor de gebruikers van navigatieapparatuur: 
Houtvester Jansenweg 1 te Gasselte.

Wil je meewandelen ?! Meld je dan altijd even 
aan bij:
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl of Mo-
biel 06-24589112.

Tot de volgende keer…………..Paulien, Max, 
Pebbles en Demi
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Geschreven door: Wilma Roelofs
Fot’: Wilma Roelofs

Hallo allemaal,

Allereerst HET grote nieuws: we hebben er weer 
een pup bij!!! Al ruim 15 maanden waren wij er 
op aan het wachten, en heel onverwachts kwam 
er toen die zo vurig gewenste pup. Het is weer 
een teefje en ze komt de wandelgroep verster-
ken. Onze Gini, want zo heet ze, is onze zesde 
oes alweer. Vier zijn er in de loop der jaren al 
overleden. Ze wordt nu  mede opgevoed door 
onze Tyca, die ook al weer zeven jaar is. Tyca 
vond haar in het begin nog wat te opdringerig 
maar was al heel snel goede maatjes met Gini. Ze 
vind naar ons idee veel te veel goed; Gini hangt 
haar steeds in de haren en beet haar zelfs al een 
bloedneus!
Maar Gini is over het algemeen zo lief dat ze 

iedereen inpalmt, dus ook Tyca. Het is heerlijk 
om weer zo’n kleintje erbij te hebben!

Dan nu weer de verslagen van de afgelopen 
wandelingen:

Verslag wandeling 29 maart 2009
Heerlijk voorjaarsweer hadden we. Met 

een leuk groepje wolbalen en hun eigenaren zijn 
we in het schitterende stuk bos bij Oosterbeek 
gaan wandelen. Overal kwamen de mensen weer 
vandaan, afstand is schijnbaar geen probleem 
om aan de wandelingen deel te nemen. Het bos 
is zeer afwisselend, met open stukken hei, maar 
ook dichte stukken bos met grote hoogteverschil-
len. 
Onderweg nog vol bewondering staan kijken wat 
de natuur zoal voortbrengt: o.a. aparte begroeiing 
op dood hout en mooie elfenbanken. Genieten 

HALLO ALLEMAAL
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was het weer! Ook de honden hebben volop 
genoten. Er werd weer druk gerend en gespeeld.
Na afloop was het nog gezellig nababbelen onder 
het genot van drankjes en appelkoek.

Verslag wandeling 19 april 2009
Deze keer weer een wandeling op het 

Rozendaalse veld. Opnieuw was het heerlijk 
voorjaarsweer. Helaas hadden er wel heel veel 
wandelaars afgezegd die door diverse omstan-
digheden deze keer verstek moesten laten gaan. 
Variërend van op vakantie zijn, net geopereerd 
zijn, uit moeten sporten en dus niet op tijd terug 
zijn tot aan andere verplichtingen hebben. Ieder 
had zo zijn redenen om er niet bij te kunnen zijn. 
Nou, ze hebben wat gemist! Want deze wande-
ling deed Gini haar intrede. Net tien weken jong 
mocht zij haar eerste wandeling al beleven. 
Wachtende op de wandelaars die wel konden 
heeft ze al kennis mogen maken met een flatcoa-
ted retriever pup, waar ze heerlijk mee door het 
zand lag te rollen.
Daarna mogen kennismaken met andere bobtails 
en daarna mee op de wandeling. Helaas voor 
haar is ze bijna de hele wandeling gedragen om-

dat anders de botten en gewrichten te veel belast 
zouden worden. Wel was het heel goed voor haar 
socialisatie. Ook op deze wandeling palmde ze 
iedereen die meeliep en die we tegenkwamen 
weer volledig in!
Ook nu na afloop nog gezellig nagebabbeld.

Dan nu weer de nieuwe data:

Zondag 28 juni om 14.00 uur 
op het Rozendaalse veld
Zondag  30 augustus om 14.00 uur 
in het Edese bos
Zondag 27 september  
Gendt: BBQ

Omdat zondag 27 september de honderdste door 
mij (mede) georganiseerde activiteit wordt wil ik 
er iets speciaals van maken. Hoe en wat lees je in 
het volgende clubblad. Hou in ieder geval deze 
datum vast vrij, want ik zou het heel leuk vinden 
als ik hier een record opkomst  kan verwachten!!

Graag weer tot op de wandelingen, groetjes,

Wilma, Tyca, Gini en de familie

REGIO ZUID OOST MIDDEN NEDERLAND
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Geschreven door: Rosita Guèrand
Fot’: Rosita Guèrand

Verslag strandwandeling te Nieuwvliet-Bad op 
zondag 10 mei 2009
De weergoden waren  ons weer goed gezind en 
de aanwezige honden en hun baasjes hadden zin 
in de wandeling.   Op het strand kwamen we 
alleen leuke mensen en honden tegen. Er waren 
zelfs al mensen die een duik in het water waag-
den alsof het al hartje zomer was.

Het was  Moederdag en  om die reden was  het 
niet zo druk op het strand wat wij en de honden 
natuurlijk helemaal niet erg vonden. 
Boris stal de show met zijn waterballet.  Zag hij 
een golf aan komen rollen vloog hij met zijn bek 
open erop af.  Net als een vis gleed hij dan door 
het water.  Afwisselend ging hij dan rollen in het 
zand waarna hij zich heerlijk ongegeneerd naast 
de mensen uitschudde.  Gevolg was krakende 
tanden bij de wandelaars  

Aïsha kon het niet laten zich te mengen in een 
partijtje voetbal tot hilariteit van de voetballers. 
Na een lange wandeling kwamen een paar 
wandelaars er achter dat ze toch maar eens iets 
aan hun conditie moesten gaan doen.  De spieren 
begonnen op te spelen. 

Op het terras bij  strandpaviljoen “De Boekanier” 
was het goed vertoeven . De koffie smaakte 
opperbest.  Rond 5 uur vertrokken de meesten 
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weer huiswaarts.  Enkelen  bleven lekker eten en 
konden nog wat langer van het heerlijke zonnetje 
genieten.  Wegens het grote succes van vorig 

jaar gaan we dit jaar weer een ontbijtwandeling 
organiseren en wel op zondag 19 juli a.s. 
We verzamelen dan  om 08:00 uur op de parking 
naast Restaurant “De Deining”  Zeeweg 13, 4503 
PC te Groede.  Voor nadere details kunt u kijken 
op hun website  http://www.restaurantdedeining.
nl/index.htm   Tot 10 uur mogen de honden los 
op het strand. 
Het wordt een Amerikaans ontbijt. Iedereen 
neemt iets eetbaars mee, bij voorkeur een 
specialiteit uit eigen streek.  Tafeltje, stoeltje en 
eventueel tent of parasol  voor schaduw of regen. 

Om er voor te zorgen dat niet iedereen hetzelfde 
meeneemt is vooraf melden wat je gaat meebren-
gen noodzakelijk.  Het is ook niet de bedoeling 
om voor een heel leger iets eetbaars mee te 
nemen.  

Wil je deelnemen aan de ontbijtwandeling  meld 
je dan aan via mail: regiozuidwest@oldenglishs-
heepdog.nl  of telf. 0114-361553 
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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.

DUPPIE’S GEHAKTBALLETJES

Verhit de oven voor op180 graden. 

Meng in een keukenmachine alle ingredienten.
Vet de bakplaat lichtjes in. 

Rol met uw handen balletjes van het mengsel en leg deze los van elkaar op het bakblik.
Schuif het bakblik in de oven en bak de balletjes in 20 minuten gaar op 180 graden.

Laten afkoelen en verdeel in porties.
Rest in koelkast of diepvries bewaren.

Benodigdheden:

500 gram rundergehakt
4 el. geraspte kaas
1 grote winterwortel geraspt
5 teentjes knoflook fijn gesneden
3 verkruimelde tarwe boterham-
men
2 eieren
klein blikje tomatenpuree 
boter om de bakplaat in te vetten 
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Ingezonden door Anita Akkermans

Vanuit de kuil kan ik nog steeds alles 
en iedereen in de gaten houden

Ingezonden door Anita Akkermans

Van zo’n kuil graven wordt je echt wel 
moe .....

Kyra van Ria RuitenbergKleine, mooie Suus van Nelleke Meijer

Lieve Bono van Marlies van de Akker Boy en Sophie van Cees Bol
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Geschreven door: Marjolein Voorberg
Foto’s: Mike Bing

Beste wandelaars,

Met een beetje geluk hebben we komende zon-
dag bij de strandwandeling van onze regio weer 
prachtig weer. Vorig jaar hebben een aantal van 
ons (en dan bedoel ik niet alleen de honden!) het 
met de mei-wandeling nog gewaagd om de zee 
in te gaan. Wie weet wat het komende zondag 
wordt!

We wandelen zondag 10 mei dus weer op het 
strand van IJmuiden. Aanvang is 11 uur; voor de 
plaats waar we verzamelen zie routebeschrijving 
onderaan deze mail. 
Wij zorgen na de wandeling voor koffie, thee, 
iets erbij en een koekje voor de honden. 
Denk je zelf aan een drinkbak en water voor je 
hond?

Net als vorige keer zullen we het helaas zonder 
fotograaf moeten stellen, want Mike is weer op 
reis voor zijn werk. 

Graag een berichtje als je meewandelt. Op de 
ochtend van de wandeling ben ik nog tot even 
voor tienen bereikbaar op ons 
vaste telefoonnummer (072) 532 10 46, 
daarna mobiel op (06) 459 889 37.

Ik hoop velen van jullie te zien a.s. zondag. 
Kun je er niet bij zijn, dan is het misschien goed 
te weten dat de volgende wandeling gepland 
staat voor:

zondag 5 juli op landgoed Beeckestijn.

Hartelijke groeten,
Marjolein
  

GA JE MEE WANDELEN?
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ROUTEBESCHRIJVING
Vanaf Amsterdam/Schiphol de A9 richting Haarlem/Alkmaar volgen. Afslag 
IJmuiden/Beverwijk A 22 nemen, na de bocht afslag IJmuiden/Velsen
Z/Velserbroek N 202. Aan het eind bij de stoplichten linksaf. Bij de twee 
volgende stoplichten rechtdoor (ga op rechterbaan rijden).
Het Noordzeekanaal is rechts van je. Op de lantaarnpalen zitten vliegers. 
Volg deze, bij het derde stoplicht (bij de pont) even voorbij de pont 
meteen naar rechts en het kanaal blijven volgen. Vervolgens rechtdoor onder 
het viaduct door, dan tweemaal een rotonde waarop je in beide gevallen 
rechtdoor gaat, dan een industriegebied in. Vliegers op palen blijven 
volgen richting IJmuiden aan Zee. Je bent nu op de Kromhoutstraat, links 
passeer je een bunker en de volgende zijstraat links is de Ohmstraat. Deze 
tot het einde volgen, dan rechtsaf. Na circa 100 meter de auto parkeren aan 
de duinrand. Deze straat heet de Amperestraat.

Voor de mensen die van boven het Noordzeekanaal komen: Volg de A9 richting 
Haarlem, maar neem niet de Wijkertunnel maar de Velsertunnel (A22). Neem de 
afslag richting Haarlem om vervolgens direct daarna rechts aan te houden 
richting IJmuiden/Velsen. Aan het eind bij de stoplichten linksaf. Bij de 
twee volgende stoplichten rechtdoor (ga op rechterbaan rijden).
Het Noordzeekanaal is rechts van je. Op de lantaarnpalen zitten vliegers. 
Volg deze, bij het derde stoplicht (bij de pont) even voorbij de pont 
meteen naar rechts en het kanaal blijven volgen. Vervolgens rechtdoor onder 
het viaduct door, dan twee/maal een rotonde waarop je in beide gevallen 
rechtdoor gaat, dan een industriegebied in. Vliegers op palen blijven 
volgen richting IJmuiden aan zee. Je bent nu op de Kromhoutstraat, links 
passeer je een bunker en de volgende zijstraat links is de Ohmstraat. Deze 
tot het einde volgen, dan rechtsaf. Na circa 100 meter de auto parkeren aan 
de duinrand. Deze straat heet de Amperestraat.
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Geschreven door: Marjolein Voorberg
Foto’s: Marjolein Voorberg

Het was een geweldige lentedag, zondag 10 mei. 
Met een stralende blauwe lucht, een helder zon-
netje en een frisse wind was het ideaal strand-
weer.

De groep wandelaars telde maar liefst vijf 
kinderen dit keer, en die hebben heerlijk met de 
honden in zee gedold. Sommige honden kregen 
er geen genoeg van om keer op keer de tennisbal 
uit de golven op te diepen. Andere – zoals Paco, 
maar die heeft dan ook Spaans bloed! – vonden 
het toch wat frisjes. Na één duik bleef hij liever 
op het droge. Chakotay wilde alleen het water in 
als baasje Joke ook ging. Het resultaat was dat ze 
na afloop bijna net zo nat was als haar hond.
Met plezier hebben we ditmaal weer nieuwe 
wandelaars mogen begroeten: Petra van Bommel 
met volwassen zoon Jeffrey, tienerdochter Esmée 
en OES Alyz, die net acht maanden is. Het was 
heel gezellig met hen en Esmée vond al snel 

aansluiting bij leeftijdgenootjes Mitchell, Elon, 
Kim en Danique. We gaan ervan uit dat ze dus 
wel vaker van de partij zullen zijn.

VOORJAAR       OP       STRAND       IJMUIDEN
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Na afloop hebben we als altijd met een kopje 
koffie rond de trimtafel nog wat nagepraat. Dat 
kon in alle rust, want de kinderen zaten bovenop 
een duin een spelletje te doen. En de honden? 
Die hoefden we amper in de gaten te houden. Ze 
waren te moe om nog kattekwaad uit te halen. 
Ik weet niet hoe het de anderen is vergaan, maar 
onze Balder heeft de rest van de zondag in een 
hoekje liggen maffen...

Volgende keer om 10 uur! 
Gezien het grote succes van deze strandwande-
ling hebben we besloten volgende keer weer naar 
het strand te gaan. Dat zal zijn op zondag 5 juli. 
Let op: de aanvang is dan tien uur in plaats van 
elf uur, wat altijd bij ons gebruikelijk is. Waarom 
een uurtje vroeger? Als het mooi weer is, kon het 
op zondag wel eens druk worden met strandgas-
ten. En hoewel dit strand het hele jaar toegan-
kelijk is voor honden, lijkt het ons prettiger als 
het strand nog niet helemaal vol zonaanbidders 
ligt. Al was het alleen al omdat sommige bobtails 
(Balder, niet doen! Dat doet-ie anders nóóit, 

hoor!) rustig hun poot optillen als ze een tas of 
een opgerolde handdoek passeren...

Volgende wandelingen
Mocht er in de zomer belangstelling zijn voor 
een extra wandeling, bijvoorbeeld in de vroege 
avond, dan organiseren we die graag. Laat maar 
horen! De wandelingen daarna staan gepland 
voor 6 september (locatie nog niet bekend) en 1 
november (bos- en duingebied bij Duinvermaak, 
Bergen). Dan zal de aanvang als altijd weer 11 
uur zijn. 

Meewandelen?
Wil je meewandelen, maar sta je nog niet op de 
regioverzendlijst en ontvang je nog niet elke 
twee maanden de uitnodigingsmail met routebe-
schrijving en nadere informatie over de activi-
teiten? 
Meld je dan aan bij regiovertegenwoordigster 
Marjolein Voorberg, 
RegioNoordWest@oldenglishsheepdog.nl, 
of bel (072) 532 10 46.

Joke leert haar hond Chakotay van zee te houden. 
Zou dat helemaal lukken.....?
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Geschreven door: Marjo Denkers
Foto’s: Marjo Denkers

Wandeling 3 mei 2009

In de week voor de wandeling leek het er nog 
op dat we met een erg klein gezelschap zouden 
zijn met de wandeling in het Leenderbos. Jos en 
Marcia met Emmie zouden er in elk geval wel bij 
zijn. Gelukkig werd er bij René en Wies op het 
laatste moment nog een afspraak afgezegd zodat 
ze met de Pebbles en nieuwe aanwinst Hummer, 
een echte kerel, toch konden meewandelen. Nu is 
Arak niet meer de enige man in het gezelschap. 
Ook hun dochter had haar hondje Dakota, een 
yorkshire terrier, meegebracht. Die was wel een 
beetje onder de indruk van al die grote wolbalen, 
maar ze heeft zich goed staande gehouden. En op 
de dag van de wandeling zelf belde tot onze ver-
rassing Brigitte dat zij en Fred ook mee gingen, 
met Doedie en Bebap. 
We hebben een andere route gelopen dan de 

vorige keer in de sneeuw en het bos ziet er weer 
prachtig uit met al het nieuwe groen. Het weer 
was in het begin een beetje regenachtig, maar 
tegen de tijd dat alle wandelaars gearriveerd 
waren was het toch droog en zo is het gebleven. 

WANDELING IN LEENDERBOS
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En zo nu en dan liet de zon zich ook zien. Het 
blijft toch heerlijk om ook de honden van alles 
te zien genieten. Van elkaar, het rennen door het 
bos, geweldig.
Na de wandeling hebben we nog heerlijk genoten 
van de meegebrachte koffie, thee, al dan niet met 
een smaakje, met een lekkere suikerwafel. Voor 
de honden waren er natuurlijk ook allerlei lek-
kere hapjes en drinken.
We kregen zelfs nog bezoek van de boswachter, 
een dame hier in het Leenderbos, die ons wat 
brochures en info kwam brengen over waar onze 
knuffels los mogen lopen. Ik weet niet of ze in de 
gaten had dat we al terug waren en eigenlijk niet 
de loslooproute gewandeld hadden. De honden 
hebben er in elk geval niets van gemerkt.
Maar deze route zullen we zeker nog bewaren 
voor een volgende keer!
De volgende wandeling staat gepland op 5 juli, 
waar dat zal zijn wordt nog op de OESsite gezet 
en mailen we de vaste wandelaars door. Marjo, Wim en een poot van Arak
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Geschreven door: Mieke en Gaston Gigase
Foto’s: Mieke Gigase

Romeo Bello van Taner en Magda Ayhan uit 
Heerlen is ons huisdier van de maand! Romeo 
Bello is een Old English Sheepdog, ook wel 
Bobtail genaamd, van ruim een jaar oud.

En wat kun je anders verwachten met zo’n naam 
dan dat je ooit gaat uitgroeien tot een ware 
kampioen? 
Van harte proficiat!

De Old English Sheepdog is een levendige, 
speelse, onstuimige hond, die noch schuw, noch 
agressief is. Hij is aanhankelijk, gehoorzaam en 
trouw met een gelijkmatig karakter. Hij is een 
ideale oppas voor kinderen en wordt dan ook 
weleens Nanny Dog genoemd. Hij heeft een wa-
kersinstinct en is niet bijterig. Met zijn wollige 
gezicht en zijn ‘gebroken stem’ is hij trouwens 
niet erg afschrikwekkend.

De Old English Sheepdog past zich goed aan aan 
het leven in de stad, als hij maar bij zijn baas kan 
zijn en dagelijks buiten kan rennen. De hond kan 
slecht tegen de hitte. Hij heeft een sterk karakter 
en heeft dan ook een consequente opvoeding no-
dig. Zijn prachtige vacht verdient een dagelijkse 
borstelbeurt.

Romeo Bello deelt zijn baasjes met twee poezen, 
Musti en Defne. Zij bouwen graag met z’n 
drieën een feestje: soms slepen ze alle schoenen 
naar het midden van de kamer of versnipperen 
de post. Vorig jaar hadden ze een groot “eie-
renfeest”: Romeo Bello verorberde een op het 
aanrecht vergeten doos eieren, en zijn maatjes 
speelden met de eierschalen door de hele kamer. 
Dit feestje moest hij echter wel bekopen met een 
bezoekje aan onze kliniek omdat de eieren toch 
niet zo goed gevallen waren….. Wie graag nog 
meer wil weten over deze creatieve hond, kan 
terecht op zijn eigen hyves: 
http://romeobello.hyves.nl/

ROMEO...HUISDIER VAN DE MAAND



SHOWAGENDA 2009
Jaar 2009 Place Judge Contact Opmerking

12 juni Berghem 
CAC-CACIB 
Sportcentrum “de 
Rusheuvel”Oss

Mevr. P. Runder-
kamp

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

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

30 aug. Rotterdam 
CAC-CACIB 
Ahoy

Dhr. G. Jenny 
(Frankrijk)

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

27 sept. Maastricht 
CAC-CACIB 
MECC

Dhr. R. Doedijns 
(NL)

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

Mevr. S.J. Mallard 
(GB)

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 
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REUENREUENREUEN
Puppy KlassePuppy KlassePuppy Klasse
111 V.B.V.B.V.B. Milagro Cachorros: AndorMilagro Cachorros: AndorMilagro Cachorros: Andor Beste puppyBeste puppyBeste puppy
Jeugd KlasseJeugd KlasseJeugd Klasse
111 UUU Delacy Cap-a-Pie CartoucheDelacy Cap-a-Pie CartoucheDelacy Cap-a-Pie Cartouche
222 UUU Shaggy Blue Bob’s: I’m LegendShaggy Blue Bob’s: I’m LegendShaggy Blue Bob’s: I’m Legend
333 Z.G.Z.G.Z.G. Kerjalee: Defi natly MomentsKerjalee: Defi natly MomentsKerjalee: Defi natly Moments
Open KlasseOpen KlasseOpen Klasse
111 UUU Brinkley BarnabyBrinkley BarnabyBrinkley Barnaby CACIB/CAC/BOB/BIG3CACIB/CAC/BOB/BIG3CACIB/CAC/BOB/BIG3
222 UUU Forrest Gump Of Snowboot BearsForrest Gump Of Snowboot BearsForrest Gump Of Snowboot Bears
333 UUU Ch. Shaggy Blue Bob’s: Eros RamazottelCh. Shaggy Blue Bob’s: Eros RamazottelCh. Shaggy Blue Bob’s: Eros Ramazottel
444 UUU Bibbidibo By Cap-a-Pie CartoucheBibbidibo By Cap-a-Pie CartoucheBibbidibo By Cap-a-Pie Cartouche
Kampioens KlasseKampioens KlasseKampioens Klasse
111 UUU Ch. Bogart aus dem RotmaintalCh. Bogart aus dem RotmaintalCh. Bogart aus dem Rotmaintal RCACIB/RCACRCACIB/RCACRCACIB/RCAC
222 UUU Ch. Rollingview Shaggy Blue ZorbasCh. Rollingview Shaggy Blue ZorbasCh. Rollingview Shaggy Blue Zorbas

LEEUWARDEN PAASSHOW 13 APRIL 2009
Keurmeester: Dhr. G. Cristensen (DK) 

TEVENTEVENTEVEN
Jeugd KlasseJeugd KlasseJeugd Klasse
111 UUU Helado aus dem Elbe-Urstromtal Helado aus dem Elbe-Urstromtal Helado aus dem Elbe-Urstromtal JCAC/Nederlands jeugdkampioenJCAC/Nederlands jeugdkampioenJCAC/Nederlands jeugdkampioen
Jonge Honden KlasseJonge Honden KlasseJonge Honden Klasse
111 UUU Law of Love Let it Be meLaw of Love Let it Be meLaw of Love Let it Be me
Open KlasseOpen KlasseOpen Klasse
111 UUU Vigilat’s Kadoke JazzelleVigilat’s Kadoke JazzelleVigilat’s Kadoke Jazzelle CAC/CACIBCAC/CACIBCAC/CACIB
222 UUU Farry People of Snowboot BearsFarry People of Snowboot BearsFarry People of Snowboot Bears RCAC/RCACIBRCAC/RCACIBRCAC/RCACIB
333 UUU Kerjalee Xquiszt MomentsKerjalee Xquiszt MomentsKerjalee Xquiszt Moments
444 UUU Trackery Island’s: Quality-StreetTrackery Island’s: Quality-StreetTrackery Island’s: Quality-Street

GOES 26 APRIL 2009
Keurmeester: Mevr. J.M. Lanning (GB) Keurmeester: Mevr. J.M. Lanning (GB) 

REUENREUENREUEN
Jeugd KlasseJeugd KlasseJeugd Klasse
111 UUU Delacy Cap-a-Pie CartoucheDelacy Cap-a-Pie CartoucheDelacy Cap-a-Pie Cartouche JCAC/CAC/BOBJCAC/CAC/BOBJCAC/CAC/BOB
222 UUU Brwyn’s What you’re ProposinBrwyn’s What you’re ProposinBrwyn’s What you’re Proposin
333 UUU Kerjalee Defi natly MomentsKerjalee Defi natly MomentsKerjalee Defi natly Moments
Open KlasseOpen KlasseOpen Klasse
111 UUU Forrest Gump Of Snowboot BearsForrest Gump Of Snowboot BearsForrest Gump Of Snowboot Bears CACIB/Int. Ch.CACIB/Int. Ch.CACIB/Int. Ch.
222 UUU Born to Be Wild from Rocky’s DesteneyBorn to Be Wild from Rocky’s DesteneyBorn to Be Wild from Rocky’s Desteney RCACIBRCACIBRCACIB
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TEVENTEVENTEVEN
Pupy KlassePupy KlassePupy Klasse
111 V.B.V.B.V.B. Graceful of the Cuddle CornerGraceful of the Cuddle CornerGraceful of the Cuddle Corner Beste puppyBeste puppyBeste puppy
Jonge Honden KlasseJonge Honden KlasseJonge Honden Klasse
111 UUU Funny Girl of the Cuddle CornerFunny Girl of the Cuddle CornerFunny Girl of the Cuddle Corner
Open KlasseOpen KlasseOpen Klasse
111 UUU Wicked Wisdom’s End of the DayWicked Wisdom’s End of the DayWicked Wisdom’s End of the Day CAC/CACIBCAC/CACIBCAC/CACIB
222 UUU Farry People of Snowboot BearsFarry People of Snowboot BearsFarry People of Snowboot Bears RCAC/RCACIBRCAC/RCACIBRCAC/RCACIB
333 UUU Brwyn’s Miss SmillaBrwyn’s Miss SmillaBrwyn’s Miss Smilla
444 Z.G.Z.G.Z.G. Law of Love Let it Be MeLaw of Love Let it Be MeLaw of Love Let it Be Me
555 Z.G.Z.G.Z.G. Kerjalee Xquiszt MomentsKerjalee Xquiszt MomentsKerjalee Xquiszt Moments
666 Z.G.Z.G.Z.G. Trackery Island’s Quality StreetTrackery Island’s Quality StreetTrackery Island’s Quality Street
Veteranen klasseVeteranen klasseVeteranen klasse
111 UUU Bottom Shaker RevolutionBottom Shaker RevolutionBottom Shaker Revolution

ALKMAAR 9 MEI 2009
Keurmeester: Mevr. Drs. A. Beenen-Sluyters (NL) Keurmeester: Mevr. Drs. A. Beenen-Sluyters (NL) 

REUENREUENREUEN
Jeugd KlasseJeugd KlasseJeugd Klasse
111 UUU Delacy Cap-a-Pie CartoucheDelacy Cap-a-Pie CartoucheDelacy Cap-a-Pie Cartouche RCACRCACRCAC
222 UUU Brwyn’s What you’re ProposinBrwyn’s What you’re ProposinBrwyn’s What you’re Proposin
Open KlasseOpen KlasseOpen Klasse
111 UUU Bibbidibo by Cap-a-Pie Cartouche Bibbidibo by Cap-a-Pie Cartouche Bibbidibo by Cap-a-Pie Cartouche CACCACCAC

TEVENTEVENTEVEN
Jeugd KlasseJeugd KlasseJeugd Klasse
111 V.B.V.B.V.B. Law of Love English Summer Love Law of Love English Summer Love Law of Love English Summer Love 

Jeugd KlasseJeugd KlasseJeugd Klasse
111 UUU Révélation D’Amour March SnowRévélation D’Amour March SnowRévélation D’Amour March Snow

Open KlasseOpen KlasseOpen Klasse
111 UUU Farry People of Snowboot BearsFarry People of Snowboot BearsFarry People of Snowboot Bears CAC/BOBCAC/BOBCAC/BOB
222 UUU Brwyn’s Miss SmillaBrwyn’s Miss SmillaBrwyn’s Miss Smilla RCACRCACRCAC
333 UUU Trackery Island’s Quality Street Trackery Island’s Quality Street Trackery Island’s Quality Street 
444 UUU Law of Love Let it Be MeLaw of Love Let it Be MeLaw of Love Let it Be Me
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SHOWHOND 2009 COMPETITIE   bijgewerkt tot 22 mei 2009

PlaatsPlaatsPlaats NaamNaamNaam PuntenPuntenPunten
111 Forrest Gump of Snowboot BearsForrest Gump of Snowboot BearsForrest Gump of Snowboot Bears 282828
222 Bibbidibo by Cap-a-pie CartoucheBibbidibo by Cap-a-pie CartoucheBibbidibo by Cap-a-pie Cartouche 202020
333 Eldorado aus dem Elbe-UrstromtalEldorado aus dem Elbe-UrstromtalEldorado aus dem Elbe-Urstromtal 191919
444 Brinkley BarnabyBrinkley BarnabyBrinkley Barnaby 181818
555 Sweet Expression’s Hole in oneSweet Expression’s Hole in oneSweet Expression’s Hole in one 131313
666 Bogart aus dem RotmaintalBogart aus dem RotmaintalBogart aus dem Rotmaintal 131313
777 Rollingvieuw Shaggy Blue ZorbasRollingvieuw Shaggy Blue ZorbasRollingvieuw Shaggy Blue Zorbas 777
888 Born to be wild from Rocky’s DesteneyBorn to be wild from Rocky’s DesteneyBorn to be wild from Rocky’s Desteney 777
999 Shaggy Blue Bob’s Eros RamazottelShaggy Blue Bob’s Eros RamazottelShaggy Blue Bob’s Eros Ramazottel 666

PlaatsPlaatsPlaats NaamNaamNaam PuntenPuntenPunten
111 Farry People of Snowboot BearsFarry People of Snowboot BearsFarry People of Snowboot Bears 666666
222 Vigilat’s Kadoke JazzelleVigilat’s Kadoke JazzelleVigilat’s Kadoke Jazzelle 363636
333 Law of Love Let it Be MeLaw of Love Let it Be MeLaw of Love Let it Be Me 313131
444 Brwyn’s Miss SmillaBrwyn’s Miss SmillaBrwyn’s Miss Smilla 252525
555 Image Unique This is AngelImage Unique This is AngelImage Unique This is Angel 181818
666 Wicked Wisdom’s end of the dayWicked Wisdom’s end of the dayWicked Wisdom’s end of the day 131313
777 Trackery Island’s Quality StreetTrackery Island’s Quality StreetTrackery Island’s Quality Street 131313
888 Funny Girl of the Cuddle CornerFunny Girl of the Cuddle CornerFunny Girl of the Cuddle Corner 121212
999 Bottom Shaker RevolutionBottom Shaker RevolutionBottom Shaker Revolution 888
101010 Kerjalee Xquiszt MomentsKerjalee Xquiszt MomentsKerjalee Xquiszt Moments 666
111111 Its Showtime From Beautiful HighlandIts Showtime From Beautiful HighlandIts Showtime From Beautiful Highland 555

TEVEN

REUEN

JEUGD TEVENJEUGD TEVEN
PlaatsPlaatsPlaats NaamNaamNaam PuntenPuntenPunten
111 Helado aus dem Elbe-UrstromtalHelado aus dem Elbe-UrstromtalHelado aus dem Elbe-Urstromtal 262626
222 Revelation D’Amour March SnowRevelation D’Amour March SnowRevelation D’Amour March Snow 888

PlaatsPlaatsPlaats NaamNaamNaam PuntenPuntenPunten
111 Delacy Cap-a-pie CartoucheDelacy Cap-a-pie CartoucheDelacy Cap-a-pie Cartouche 454545
222 Brwyn’s What You’re ProposinBrwyn’s What You’re ProposinBrwyn’s What You’re Proposin 252525
333 Kerjalee Defi natly MomentsKerjalee Defi natly MomentsKerjalee Defi natly Moments 222222
444 Shaggy Blue Bob’s I’m LegendShaggy Blue Bob’s I’m LegendShaggy Blue Bob’s I’m Legend 777
555 Revelation D’Amour Make my DayRevelation D’Amour Make my DayRevelation D’Amour Make my Day 111

JEUGD REUEN
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FOTOGALERIE   Fotografie van Cees Bol

Maran en Sophie.....
Ingezonden door: Jessica van Dijk

Boy en Youri “looking out for spring”Sunset

Sophie...”on the look out” “Fun at the beach”

“Kiekeboe”
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Foto: Brigitte van Doormalen

Luna “Sneeuw snoepen”   Joyce Sol

Rhea en Sophie...
Foto: Elles de Boorder

“Lachen..” ingezonden door Jessica van Dijk

Foto: Brigitte van DoormalenPebbles...ingezonden door Robert en Janette
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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
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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
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