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Nu ik dit stukje schrijf staan de  ingepakte 
verhuisdozen hoog opgestapeld rond me. Ik 
heb toch tussen de bedrijven door even tijd 
vrijgemaakt  om u dit voor u  te schrijven. 
Met het verschijnen van het  clubblad hoop ik 

op onze nieuwe stek zitten. Wellicht nog steeds met gesta-
pelde  verhuisdozen rond me  maar dan zullen ze hopelijk al  
gedeeltelijk uitgepakt zijn. Met een verhuizing kom je er pas 
achter wat je allemaal verzameld hebt in de loop der jaren.. 
De kinderen zijn de deur uit maar ze hadden nog wel het een 
en ander thuis laten staan.  Pa  en  ma hadden ruimte zat. We 
hebben veel opgeruimd. Dit systeem noemen wij “ Nelleke” 

naar een vriendin van ons. Die gaf ons de tip: 2 jaar niet in je handen gehad dan weg ermee. 
Moet zeggen dat heeft goed geholpen en gelukkig maar want w gaan veel kleiner wonen, nu 
wel met een tuin. Velen van jullie hebben er de vakantie weer opzitten. Ik hoop dat jullie er van 
genoten hebben. De vakantieperiode is helaas ook een periode waar sommige hondenvriendjes 
door hun baas in de steek worden gelaten. Gelukkig hoor je zelden dat dit een OES overkomt. Er 
zijn er ook mensen die hun vakantie aan passen, zodat ook de hond mee op vakantie kan. Ze gaan 
naar een pension waar ze het misschien ook wel super naar hun zin hebben. Ze gaan logeren bij 
familie, vrienden, of buren die de honden in de vakantie periode opvangen. Iedereen regelt dat 
vaak al ver van te voren.De inentingen moeten vaak ook ruim van te voren geregeld zijn. Onder-
tussen zijn sommige leden met de kids nieuwe schoolspullen wezen halen. Alles draait gewoon 
door, zo ook de voorbereiding van de evenementen. We zijn dan ook al druk bezig om de Recre-
antendag van 20 september weer als een geslaagd evenement op de kaart te zetten. We hopen dat 
velen van jullie ook aanwezig zullen zijn. In het clubblad treft u een inschrijfformulier voor de 
recreantendag en de jonge honden dag (JHD). Ook een fotoverslag van de Kampioensclubmatch 
(KCM) van 24 mei jl. De KCM ging weer gepaard met mooi zonnig weer. Het was een super-
mooie dag op onze locatie in Lelystad. Velen waren in de loop van de dag bruin of rood gebrand. 
Het was een ouderwets gezellige dag. Het bestuur feliciteert iedereen met zijn of haar plaatsing. 
Een woord van dank aan iedereen is zeker op zijn plaats. Het terrein is keurig netjes achterge-
laten, nergens afval of uitwerpselen te bekennen. Wij zijn trots op zulke leden. De wandelingen 
in de regio’s staan in het clubblad, toch is het verstandig om ook de site in de gaten te houden. 
Soms worden er wel eens spontane wandelingen gehouden Ik hoop velen van u te ontmoeten op 
de recreantendag lokatie  Houtvester Jansenweg 1 te Gasselte

Van de Voorzitter
Lizie van Heel

VAN DE VOORZITTER
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RECREANTENDAG
20 SEPTEMBER 2009 

TE GASSELTE
HOUTVESTER JANSENWEG 1
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TEKSTKCM 24 MEI 2009

Bob Tales   Augustus  2009   03

DE “MEEUWENHOEVE”
TE LELYSTAD

WINNARES KCM 2009 BRWYN’S MISS SMILLA
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KCM 24 MEI 2009 

Bob Tales   Augustus  2009   04

Geschreven door: Lies van Heel
Fotografi e: Rinus van Heel

De keurmeester was Dhr Barry Croft uit Enge-
land. We hadden het weer erg getroffen met het 
weer zodat we lekker buiten konden showen wat 
een beetje een traditie is als we de KCM houden. 
We hopen met het plannen dan ook op mooi 
weer. Ook dit jaar waren de weergoden ons goed 
gezind. Iedereen werd welkom geheten met een. 
Drankje, waarna de show kon beginnen. Tot onze 
vreugde was Titia Bos ook aanwezig. Het gaat 

redelijk goed met haar. Met de communicatie 
gaat het soms niet echt goed maar met handen en 
voeten kom je een  heel eind en werder gelachen 
als we elkaar begrepen. 

Zoals u heeft kunnen zien was het weer een zeer 
geslaagde zonninge dag  we gaan nu haast aan de 
eind ronde beginnen maar eerst nog even de kop-
pelklasse. Dat is een klasse die je niet even showt. 
Koppelklasse is een klasse van twee honden  van 
één kennelnaam  reu/teef  maar  als je deze twee 
door de ring zag lopen zou je denken dat is een 
makkie)))))))))) profi ciat hoor.

Puppyklasse Reuen
1. Milagro Cachorros Andor

PROFICIAT ALLEMAAL
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KCM 24 MEI 2009

Kampioensklasse Reuen
1. Classy Hummer From Rocky’s Desteney

Veteranenklasse Reuen
1. Kamp. Brent Tor of Padirac

Fokkerklasse Reuen
1. Sweet Expression’s Hole in One   

Jongehondenklasse Reuen   
1. Vigilat’s Lince to Love
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KCM 24 MEI 2009

Puppyklasse 
Teven

1. Sweet Expression’s Nothing
    to Declare.
2. Law of Love English Summer
    Love
3. Homepage of Snowboot
    Bears

Jeugdklasse 
Reuen

1. Kerjalee Defi natly Moments
2. Delacy Cap-A-Pie Cartouche
3. Brwyn’s What You’re Propo
    sin             
4. Revelation D’Amour make
    My Day    

Openklasse 
Reuen

1. Xicklo of Fools Paradise
2. Forrest Gump of Snowboot
    Bears
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Fokkersklasse 
Teven

1. Brwyn’s Miss Smilla
2. Wicked Wisdom’s Give Me  
    The Moon  
3. Image Unique This is Angels
4. Law of Love Let it Be Me

Openklasse 
Teven

1. Wicked Wisdom’s End of the
    Day
2. Fairy People of Snowboot
    Bears
3. Kerjalee Xquiszt Moments
4. Vigilat’s Kadoke Jazelle      

Jongehondenklasse 
Teven 

1. Checkpoint Charlie’s sweet 
    Sanne
2. Funny Girl of the Cuddle
    Corner
3. Azedagi’s She is My Kind of
    Girl

Jongehondenklasse 
Teven 

1. Checkpoint Charlie’s sweet 
    Sanne
2. Funny Girl of the Cuddle
    Corner
3. Azedagi’s She is My Kind of
    Girl
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Veteranenklasse 
Teven

1. Pluche and Sons Carlotta
2. Zeerzeker aus dem Elbe 
    Urstromtal

Jeugdklasse 
Teven

1. Sweet Expression’s
    lights,Camera,Action
2. Revelation D’Amour March 
    Snow 

Kampioenskasse 
Teven  

1. Veejee of Fool’s Paradise 
2. Law of Love Take it From The
    Boys 

Jeugdklasse 
Teven

1. Sweet Expression’s
    lights,Camera,Action
2. Revelation D’Amour March 
    Snow 

Kampioenskasse 
Teven  

1. Veejee of Fool’s Paradise 
2. Law of Love Take it From The
    Boys 
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Koppelklasse
1. Classy Hummer from Rocky’s Desteney & 
Dasja Aniko From Rocky’s Desteney
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impressed by the all over quality the depth cer-
tainly in the bitches and i had several present 
i would happily sign a CC for! The Best Bitch 
CAC + BOB was a real top class youngster 
only 27 month old and takeing her Dutch 
CHAMPION title on the day im told: Brwyns 
Miss Smilla came from Belguim, she could 
hold her own in any breed ring anywhere ,just 
as lovely to watch on the move as to look at!! 
in full bloom The Best Male +CAC was Vigi-
lats License To Love, again only a youngster 
for our breed ,BUT what a Prospect!!! He as a 
most exciteing future ahead of him ,could have 
easy gone BIS and you wouldnt be wronge 
watching them both gave me and i hope the 
other exibitors great pleasure. At the end i 
simply said to myself which of the two would 
i take home given the chance ( the bitch) but 
then i would so she had the top award BUT the 
male pushed her ALL the way! The Best PUP-
PY ,Sweetexpression Nothing To Declare, also 
made a huge impression and she has a rosey 
future Nothing much you would change at this 
stage in her developement ! sure to continur 
to impress. Also sticking in my mind was two 
super bitches one won the strong open class 
and RES female the other 2nd behind the BIS  
Wicked Wisdoms Give Me The Moon And 
Wicked Wisdom End of the Day How lucky is 
this owner to have 2 such top class girls both 
could win CCs anywhere,such lovely breed 
type,shape and balance. (loved them both) . 
And the 3 lovely VETERANS one boy + two 
girls, ALL 3 moved better than some of the 
younger stock! and were a great credit to their 
careing owners,best veteran went to the male 
Kamp Brent Tor of Padirac . There was several 
others that truely impressed ,the fact i gave 
only ONE V-Good and ONE was border-line! 
is proof of the depth of quality on view at this 
show,Im told they came from Belguim- Germa-
ny- France as well as the Dutch entry,This was 
an Excellent club show helped by the lovely 
weather and the sporting attitude of ALL! 

Judge BARRIE M. CROFT.

THE DUTCH OES SHOW 
MAY 24TH 2009 AT LELYSTAD

The Dutch OES Club 
Show May 24th 2009 
at Lelystad.   It was an 
Honour and my great 
pleasure to judge this 
important breed club 
show, a good entry of 
35 and ALL present 
on the day. I was taken 
care of by Diane Sari 

and made to feel most welcome at her lovely 
home for 2 days, She also worked hard all day 
as my secretary doing a fi rst class job of ALL 
the critiques and my thanks go to her!! I was 
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Beste Pup
Sweet Expression’s Nothing to Declare
F/Eigenaar Mark en Roosmarie Wibier

Beste Koppel
Classy Hummer from Rocky’s Desteney
Dasja Aniko From Rocky’s Desteney
F/Eigenaar Mariska de Bie

Beste Reu 
Vigilat’s Lince to Love
Fokker : Eef ter Mors
Eigenaar : B Barelds/Fokker 

Reserve Beste Reu
Xicklo of Fool’s Paradise
Fokker: Nelleke Meijer 
Eigenaar: Sjaak & Nelleke 
Meijer

EINDKEURING
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Beste Teef
Brwyn’s Miss Smilla
Fokker Rosita Guérand 
Eigenaar Rosita Guérand en 
Charlotte Calmerman
 

Reserve Beste Teef
Wicked Wisdom’s 
End of the Day
F/Eigenaar Arie Bloendal          

Beste Jeugdhond
Kerjalee Defi natly Moments
Fokker :Pauline Mills
Eigenaar : Willy van Opijnen

Beste Veteraan
Kamp. Brent Tor of Padirac
Fokker/Eigenaar Ria van der Wal

KCM 24 MEI 2009
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Voor we de winnaar van de dag gaan kiezen bedankt 
de voorzitter de keurmeester, ringmeester, schrijver, 
en iedereen achter de schermen. Ook bedankt ze 
iedereen voor zijn of haar komst en wenst iedereen 
een goede reis naar huis. 

Foto boven: Hier krijgt de winnaar van de dag een 
speciale speld,  uitgereikt en geschonken door Dhr 
Barry Croft . Foto onder: Lizie hangt de sjerp om 
bij Brwyn’s Miss Smilla deze werd geschonken door 
Law of Love.

Keurmeester bezig met de keuring Titia lekker aan het genieten van de show

KCM 24 MEI 2009
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ADVERTENTIE

BEST OF BREED 
CLUBWINNAAR 

2009

Brwyn’s Miss Smilla.
Fokker: Rosita Guérand.

Eigenaar: 
Fokker & Charlotte Calmerman
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ALS JE ME NOU....

Geschreven door: Charlotte Calmerman
Fotografie: Charlotte Calmerman

Brwyn’s Miss Smilla, roepnaam Smilla werd 
Nederlands Kampioen op de KCM.

Smilla kwam op een zonnige dag in april 2007 
bij ons wonen. Ze is een  uitzet-teefje van Ro-
sita Guérand van de  Brwyn’s Kennel.
Een kleine zwart-witte trol die met grote ogen 
onze tuin bekeek. Erg voorzichtig deed ze haar 
eerste stappen in haar nieuwe thuis te Tollem-
beek..
Dat voorzichtige heeft niet lang geduurd. Ze 
had energie voor twee. Haar capriolen en haar 
nieuwsgierigheid  had geen grenzen. Bang was 
ze van niets.
Ze ontwikkelde zich als een echte tuinier. Geen 
enkele plant was veilig voor haar. Ze vrat ze op 
of ging ze begraven.  Op zulke momenten kon 
je de showhond in haar niet meer herkennen.  
1 kleur was ze dan.  
17juni 2007, toen Smilla precies 4 maanden 
oud was, deed ze mee aan haar eerste show in 
België. Het  Lovanium  te Erps Kwerps. Ze 
behaalde daar een mooie eerste plaats een kreeg 
een schitterend keurrapport. 
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ALS JE ME NOU....

Daarna volgden nog een paar shows in baby 
en puppy klas  - op  één na  allemaal met een 
eerste of tweede plaats.
En zo ging het verder. Toen ze  14 maanden 
oud was behaalde ze haar eerste BOB in Genk 
onder keurmeester  M. Vermeire.
 Nu, 28 maanden, is ze Nederlands kampioen 
geworden tijdens de  Kampioens Club Match 
in Lelystad. Ze had al  5 BOB’s, 10 CAC’s en 8 
RCAC’s achter de rug.
 Ze lijkt  op haar mooie tante Gina en zeker op 
haar vader Fellow. Beide honden hebben hun 
sporen verdiend op showgebied.
 Mensen glimlachen vaak als Smilla haar rondje  
in de ring maakt.  Als ze wordt opgesteld staat 
ze met haar neusje fi er in de lucht - zonder te 
bewegen. 
Onlangs hoorde ik aan de ring -”haar batterijen 
zijn leeg”.... Zo lijkt het soms, ze staat onbe-
wegelijk  maar als de keurmeester langs komt 
volgt ze hem in zijn beweging met haar ogen.
 
Als Elly met haar in de ring gaat  kan ik 100% 
genieten van haar voorkomen in de ring. 

Charlotte Calmerman

Hondenijsjes 
voor zomerse dagen

Waterijs
1 kopje water
1 bouillonblokje ( kip of rundvlees)
4 stukjes kip of rundvlees in zeer kleine stukjes
ijsjes vorm met stokje 

Kook het water en los het bouillonblokje hierin 
op, doe de stukjes fi jngesneden kip of rundvlees 
erbij. Laat afkoelen.
Doe vervolgens het mengsel in de ijsvorm en 
laat dit minimaal 12 uur hard worden in de 
diepvries.
Laat uw hond op erg warme dagen likken van 
dit koele caloriearme hondenijsje.

Sinaasappel-yochurt ijs
1 liter halfvolle yochurt 0 % vet 
roosvicee sap, smaak naar keuze
2 grote sinaasappelen 
lage papieren of plastic bekertjes

Schil de sinaasappelen en pureer deze in een 
keukenmachine.
Voeg een fl inke scheut roosvicee toe. 
Giet de yochurt erbij en laat de keukenmachine 
alles tot een glad papje roeren.
Doe vervolgens het mengsel in de bekers en 
laat dit minimaal 12 uur hard worden in de 
diepvries.
Laat uw hond op erg warme dagen likken van 
dit koele caloriearme hondenijsje.
Zelf mag u er ook eentje nemen van uw hond !!

Zomer Tips
van Nikan
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Genieten van een fantastische vakantie samen met uw hond?
Dat is nu mogelijk in Zwitserland.Samen met andere hondenbezitters

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

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

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

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

En de honden? Die mogen uiteraard allemaal mee !

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

070-347 23 23

www.hondenvakantie.nl

HONDENVAKANTIE
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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.

CREATIE VAN DE CHEF

Snijd het rundvlees op blokjes. Pel de knoflooktenen en snijd ze fijn.
Maak de wortel, prei en knolselder schoon en snij deze eveneens op stukken. 

Verwarm de olie en schroei en vlees dicht, voeg vervolgens de knoflook, knolselder, wortel 
en prei toe. Laat alles sudderen tot de groente zacht is. Voeg dan de kippenbouillon toe en 

sudder alles nog zo’n klein half uurtje.
Kook de rijst ondertussen gaar en snijd de vis in stukjes 

Zodra de groente zacht is kan de vis en de rijst toegevoegd worden . Laat deze nog zo’n 5 
minuutjes meesudderen.

Even laten afkoelen en serveren in porties.
De restjes kunnen eventueel door de baasjes genuttigd worden.

Smakelijk.

BENODIGDHEDEN

200 gram rundvlees
2 el olijfolie 
6 tenen knoflook
kleine knolselder (ongeveer 300 gram)
1 prei
2 winterwortels
250 ml kippenbouillon
250 gram visfilet 
250 gram gekookte rijst 
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NIKAN’S KOOKBOEK
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REIZEN NAAR HET BUITENLAND MET UW HUISDIER 

Update 2009

Drs. Amanda van Grondelle, dierenarts, verbonden 
aan WHG Westerhuis Kliniek voor Gezelschapsdieren, 
Dalwagen 29c, 6669 CA Dodewaard; T 0488-410040; 
www.whgdierenartsen.nl 
N.B.
Deze cliënten hand-out is bedoeld als ondersteuning 
van het consult door de dierenarts. De tekst gaat ervan 
uit dat uw huisdier al door de dierenarts is gezien. De 
adviezen in de hand-out gelden alleen voor dieren bij 
wie de diagnose is gesteld. De informatie dient niet als 
vervanging van een consult door de dierenarts! Bedenk 
bij het lezen dat de gezondheidssituatie van uw huisdier 
anders kan zijn dan in de teksten wordt beschreven. 
Verder worden al onze hand-outs vervaardigd aan de 
hand van niet alleen wetenschappelijke literatuur, maar 
ook van onze eigen inzichten op grond van persoonlijke 
ervaringen. Daarom kan de informatie voor een deel 
afwijken van de gangbare literatuur

INLEIDING
Als u met uw huisdier op reis wilt naar het 
buitenland dan zult u, afhankelijk van het land 
van bestemming, met een aantal zaken rekening 

moeten houden. In ieder geval moet u erop rekenen dat 
er altijd een EU-paspoort en een Rabiës enting nodig 
is en meestal ook een gezondheidsverklaring van uw 
dierenarts. Verder is identificatie door middel van een 
chip of goed leesbare tatoeage altijd een vereiste. Er 
worden echter door een aantal landen ook aanvullende 
eisen gesteld, zoals bijvoorbeeld een bloedtest voor 
een Rabiëstiter, ontwormen, minimale leeftijd van het 
huisdier, etc. 
Verder moet u zich realiseren dat een bezoek aan som-
mige landen risico’s met zich meebrengt wat betreft be-
paalde besmettelijke ziekten die kunnen worden over-
gebracht door stekende insecten of teken. Deze ziekten 
worden later in dit artikel nog uitgebreid besproken. 
Het is naast bovengenoemde zaken verstandig om goed 
te overwegen of het wel zo leuk is voor uw huisdier om 
mee op reis te gaan. Niet elk dier is immers even stress 
bestendig op reis en/of in een vreemde omgeving. 

EU-PASPOORT
Tegenwoordig (vanaf juli 2004) is er een 
zogenaamd Europees dierenpaspoort voor 
honden, katten en fretten. Dit paspoort is 

uitgegeven ter vervanging van de verschillende tot op 
heden gebruikte paspoorten en vaccinatie boekjes. Het 
EU-paspoort vervangt tevens het bekende roze Rabiës-
formulier. De Nederlands versie van het EU-paspoort is 

te verkrijgen bij uw dierenarts. 
Overigens is het nieuwe EU-paspoort alleen verplicht 
voor dieren die de grens over moeten; blijft uw hond, 
kat of fret gewoon in Nederland dan kunt u gewoon 
het oude dierenpaspoort of vaccinatieboekje blijven 
gebruiken.

ALGEMENE REGELS EU-LANDEN
Voor de EU-landen gelden vanaf 3 juli 2004 
globaal dezelfde regels, uitzonderingen 
hierop zijn de landen van het Verenigd 

Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales), Ierland en 
Zweden. Noorwegen (geen EU-land) volgt dezelfde 
regels als Zweden. 
EU-landen zijn (wijzigingen voorbehouden): 
België 
Bulgarije
Cyprus 
Denemarken 
Duitsland 
Estland 
Finland 
Frankrijk 
Griekenland 
Hongarije 
Ierland 
Italië 
Letland 
Litouwen 
Luxemburg 
Malta 
Nederland 
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Oostenrijk 
Polen 
Portugal 
Roemenië
Slovenië 
Slowakije 
Spanje 
Tsjechië 
Verenigd koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales) 
Zweden 

Genoemde algemene regels voor reizen vanuit Neder-
land naar een ander EU-land zijn:
1.Honden, katten en fretten hebben een EU-paspoort 
nodig voor reizen naar het buitenland. Dit paspoort 
bevat een beschrijving van het dier, de naam en het 
adres van de eigenaar en het bewijs van vaccinatie 
tegen Rabiës. Het EU-paspoort vervangt alle in Europa 
gebruikte paspoorten, vaccinatieboekjes en soortge-
lijke documenten die eerder werden gebruikt voor het 
vervoer van huisdieren naar het buitenland. 
2.Honden, katten en fretten moet gevaccineerd zijn 
tegen Rabiës*. De vaccinatie wordt door de dierenarts 
aangetekend in het EU-paspoort (het bekende roze 
rabiësformulier is dus komen te vervallen!). Tevens 
wordt er het paspoort een gezondheidsverklaring gete-
kend door de dierenarts.
3.Eigenaren zijn verplicht een identificatie bij hun huis-
dier te laten aanbrengen, voorzover nog niet aanwezig. 
Als geldige identificatie zullen zowel een goed leesbare 
tatoeage als een elektronische transponder (chip) geac-
cepteerd worden. 
4.Bij reizen naar het Verenigd Koninkrijk (Enge-
land, Schotland, Wales), Ierland, Malta, Zweden en 
Noorwegen is een bloedtest voor controle op Rabiës 
antilichamen verplicht. Voor reizen naar het Verenigd 
Koninkrijk dient deze bloedtest minimaal 30 dagen na 
de rabiësenting maar ook minimaal 7 maanden voor 
vertrek te worden uitgevoerd (na een positieve uitslag 
moet er namelijk nog 6 maanden worden gewacht 
voor het dier mag worden ingevoerd). Voor reizen naar 
Zweden (of Noorwegen) dient de bloedtest minimaal 
120 dagen en maximaal 365 dagen na de Rabiës vac-
cinatie te worden uitgevoerd (na een positieve uitslag is 
er geen wachttermijn). De bloedtest hoeft maar 1 keer 
te worden uitgevoerd. Maar dan moet de Rabiës vacci-
natie daarna wel volgens de richtlijnen van de bijsluiter 
worden bijgehouden. Dat betekent dat er jaarlijks of 
iedere 3 jaar moet worden gevaccineerd, afhankelijk 
van de gebruikte entstof. Bij gebruik van het Nobivac 
rabiës vaccin van Intervet (hetgeen bij WHG dieren-
artsen wordt toegepast) is 1 x per 3 jaar voldoende. Bij 

gebruik van andere merken zal vooralsnog 1 x per jaar 
moeten worden gevaccineerd. 
Ierland, Malta en het Verenigd Koninkrijk laten jonge 
dieren pas toe als ze aan alle bovenstaand eisen kunnen 
voldoen. In de praktijk betekent dit dat dieren jonger 
dan 10 maanden niet worden toegelaten. 
5.Bij reizen naar het Verenigd Koninkrijk (Engeland, 
Schotland, Wales), Ierland, Malta, Zweden en Noorwe-
gen gelden tevens aanvullende eisen met betrekking tot 
de bestrijding van wormen en teken.  
6.Dieren jonger dan 3 maanden hoeven in het algemeen 
nog niet gevaccineerd te zijn tegen Rabiës. Wel moet 
de eigenaar kunnen aantonen dat het dier tot aan het 
moment van de reis is opgegroeid op de geboorteplaats 
en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk 
besmet waren met Rabiës. U kunt hiervoor een speciale 
verklaring vragen van uw dierenarts. Het jonge dier 
mag ook de grens over als het wordt vergezeld door 
de moeder waarvan het nog afhankelijk is. Een EU-
lidstaat behoudt de mogelijkheid deze jonge dieren te 
weigeren. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland weigeren 
dieren jonger dan 3 maanden in ieder geval. 

ALGEMENE REGELS LANDEN BUI-
TEN DE EU
Bij reizen met uw huisdier naar landen bui-
ten de EU moet u altijd rekening houden

met een verplichte bloedtest op Rabiës antilichamen. 
Verder gelden er per land verschillende regels wat 
betreft gezondheidsverklaringen van de RVV, invoer
vergunningen, ontwormen, verplicht dragen van een 
muilkorf, verbod op invoeren van bepaalde rassen en 
andere specifieke eisen. 

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
Wij informeren u graag als u vragen heeft 
over het reizen met huisdieren, maar de re-
gels voor het reizen met huisdieren wijzigen 

snel en de informatie bereikt ons dierenartsen niet altijd
even duidelijk en zeker niet altijd op tijd. Informeer 
daarom altijd goed bij de ambassade van het land van 
bestemming (www.ambassade.pagina.nl) om te weten
of u aan alle specifieke eisen van de douane en het 
land van bestemming heeft voldaan. Vraag bij reizen 
met openbaar vervoer altijd goed na welke eisen de 
vervoerder stelt voor het transport van uw huisdier(en)!
Overtuig u ervan dat uw huisdier echt welkom is op 
de plaats van bestemming (hotel/appartement/cam-
ping etc.), zodat u niet voor verassingen komt te staan 
bij aankomst! U bent zelf verantwoordelijk voor uw 
huisdier tijdens een reis; Westerhuis Kliniek voor Ge-
zelschapsdieren kan niet aansprakelijk gesteld worden
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voor oponthoud of schade ten gevolge van problemen 
bij het invoeren van uw huisdier naar het buitenland!

IDENTIFICATIE 
Tegenwoordig wordt bij alle rashonden met 
stamboom in Nederland als pup (rond de leeftijd 
van 6 weken) al een chip ingebracht. Dit wordt 

gedaan door de Raad van Beheer. Vroeger werd bij 
deze rashonden een identificatie aangebracht in de 
vorm van een tatoeage in de oren. Ook asieldieren 
werden al standaard voorzien van een identificatie. 
Voor het aanbrengen van een identificatie bij dieren 
(tegenwoordig in Nederland altijd een chip) die nog 
niet voorzien zijn van een chip of tatoeage kunt u 
terecht bij uw dierenarts. Het is overigens verboden (en 
ook overbodig) om bij dieren met een goed leesbare 
tatoeage een chip aan te brengen. 
De chip is een klein cilindervormig voorwerp (iets 
groter dan een flinke rijstkorrel) met een elektroni-
sche transponder erin die een nummer in de vorm van 
een barcode bevat. Dit nummer/deze barcode wordt 
geregistreerd bij een databank samen met de gegevens 
van het dier en de eigenaar. De chip wordt ingebracht 
met behulp van een speciale injectienaald onder de 
huid van de linker halsvlakte. De meeste dieren laten 
het inbrengen van de chip vrij gemakkelijk toe, zonder 
pijnuitingen. De chip kan worden uitgelezen met 
behulp van een speciaal apparaat (reader). Op deze 
manier kunnen alle instanties die over een  reader 
beschikken uw huisdier gemakkelijk identificeren en 
ook u als eigenaar opsporen, indien nodig. De douane 
kan op deze wijze controleren of de gegevens in het 
EU-paspoort overeenkomen met de gegevens zoals 
geregistreerd bij de databank.
Identificatie chip (paperclip is ter vergelijking voor de 
grootte)
Binnen de EU is afgesproken dat men elkaars regis-
traties erkent. Dit is momenteel vooral belangrijk voor 
de geldigheidsduur van rabiësvaccinaties. Nobivac® 
Rabiës en Nobivac® RL zijn voor rabiës geregistreerd 
met een immuniteitsduur van 3 jaar na vaccinatie 
vanaf 12 weken leeftijd. Als binnen 3 jaar opnieuw 
gevaccineerd wordt, kan men binnen de EU altijd op 
reis. Voor Ierland, Noorwegen, Zweden, Malta en 
het Verenigd Koninkrijk (UK) blijft een (eenmalige) 
bloedtest vereist. 
Daarnaast heeft de Europese Commissie bepaald dat 
een eerste rabiësvaccinatie al na 21 dagen geldig is. 
Een revaccinatie is direct geldig. De ‘30 dagen rege-
ling’’ is hiermee dus komen te vervallen
Het vaccinatie-interval van 3 jaar geldt dus in ieder 
geval voor Nobivac® Rabiës en Nobivac® RL van 

Intervet. Voor de rabiësvaccinaties van andere fabrikan-
ten geldt de immuniteitsduur die in de bijsluiter van het 
vaccin vermeld staat. 
Let wel: 
Landen buiten de EU kunnen wel eisen dat de rabiës-
vaccinatie niet ouder mag zijn dan bijvoorbeeld een 
jaar. Informeer bij uw dierenartes of bij de ambassade.

VAKANTIEZIEKTEN
De ziekten waar we op doelen zijn parasi-
taire infecties, die de huisdieren oplopen 
door een beet van een met deze parasieten 

besmette teek, zandvlieg, mug of vlo. De parasieten 
zijn microscopisch klein en leven vaak in de cellen van 
het slachtoffer. We zullen de belangrijkste `vakan-
tieziekten’ kort bespreken. Zie voor een overzicht de 
tabel. 
Babesiose, ook wel Piroplasmose genoemd, wordt 
veroorzaakt door een parasiet die overgebracht wordt 
door teken en zich in de rode bloedcellen nestelt. 
Hierdoor veranderen de rode bloedcellen zodanig 
dat het lichaam ze niet meer als eigen cellen herkent 
en ze “aanvalt”. De rode bloedcellen worden door 
het lichaam zelf afgebroken waardoor bloedarmoede 
optreedt. De rode bloedkleurstof uit de afgebroken rode 
bloedcellen kleurt de urine rood tot roodbruin. Tevens 
zien we koorts.
Leishmaniose wordt veroorzaakt door een parasiet die 
wordt overgebracht door zandvliegjes en in een bepaald 
soort witte bloedcellen (macrofagen) van het slachtof-
fer gaat zitten. Vervolgens worden de parasieten via 
deze cellen verspreid door het hele lichaam, maar voor-
al naar huid, lever, lymfeknopen, beenmerg en huid 
(dit zijn de weefsels die veel macrofagen bevatten). 
De ziekte kan gepaard gaan met diverse symptomen, 
over het algemeen zien we een sluipend en progres-
sief verloop. Zo kunnen we bijvoorbeeld vermagering, 
kenmerkende huidklachten, vergrote lymfeklieren, een 
vergrote milt, kreupelheid, bloedarmoede, maar in een 
verder gevorderd stadium ook nierfalen en bloedings-
neiging zien. 
Ehrlichiose wordt veroorzaakt door Ehrlichia canis. 
Dit is een parasiet die wordt overgebracht door teken 
en zich in de monocyten (dat zijn een specifiek soort 
witte bloedcellen) nestelt. De infectie veroorzaakt een 
ziektebeeld dat sterk kan varieren. Vaak zien we koorts, 
algehele malaise, oog en neusuitvloeiing, benauwdheid 
en vergrote lymfeklieren, maar soms ook neurologi-
sche symptomen, bloedingsneiging en bloedarmoede. 
Overigens komt er in de noordelijke landen van Europa 
ook een Ehrlichia parasiet voor die verwant is aan Ehr-
lichia canis. Deze parasiet veroorzaakt een multipele 
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gewrichtsontsteking en mogelijk koorts.

Hartworm of Dirofilaria is een wormsoort waarvan 
de micro-larfjes worden overgedragen door muggen. 
De volwassen wormen nestelen zich in het hart en de 
grote bloedvaten die lopen van hart naar longen. Ze 
veroorzaken koorts, hoesten, hartritmestoornissen en 
stuwingsverschijnselen (oedemen). In later stadium ook 
nier- en leverproblemen. Was een heartworminfectie 
vroeger alleen een probleem in tropische en subtropi-
sche gebieden, tegenwoordig wordt de infectie ook al 
gezien in Zuid Europa!!

WELKE LANDEN?
In alle landen rond de Middellandse 
zee loopt uw hond of kat in ieder 
geval risico op de hierboven bedoelde 

ziekten. Dus Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal, Grie-
kenland, Turkije, Mallorca, Cyprus en Malta. Maar ook 
Hongarije, andere Balkanlanden, het Caribische gebied, 
de warmere staten van de USA, Israël, het Midden 
Oosten, Australië en Nieuw-Zeeland behoren tot de 
risicogebieden. In feite dus de wat warmere gebieden 
met een Middellandse zeeklimaat of (sub)tropisch 
klimaat. Hier leven namelijk de vectoren (teken en 
insecten) die de ziekte kunnen overbrengen. Overigens 
komt het sporadisch voor dat honden die wonen in 
landen als Nederland, België, Engeland en Duitsland 
geïnfecteerd zijn met Babesia, Ehrlichia of Leishmania 
terwijl ze nog nooit de grens over zijn geweest. Dit zou 
te maken kunnen hebben met in de bagage of op het 
dier meereizende vectoren, maar ook met de klimaat-
veranderingen die de laatste decennia natuurlijk steeds 
duidelijker worden. 
Tot voor kort werd ervan uitgegaan dat de tekensoort 
die de ziekte Babesiose kan overdragen niet in Neder-
land voorkwam. Het gaat hierbij om de zogenaamde 
Dermacentor reticulatus teek. Naar aanleiding van 
de autochtone gevallen van Babesiose bij honden in 
Arnhem en Den Haag in 2004 werd echter aan deze 
veronderstelling getwijfeld. Voor het onderzoek zijn 
meer dan 2000 teken verzameld uit het hele land. De 
teken werden opgestuurd naar Utrecht door dieren-
artsen nadat ze waren gevonden op huisdieren door 
de eigenaar of dierenarts zelf. Hierbij werd natuurlijk 
de woonplaats van de hond of kat vermeld. Daarnaast 
is er veldonderzoek verricht naar het voorkomen van 
verschillende tekensoorten in Nederland, onder leiding 
van professor Jongejan.
Uit bovenbeschreven onderzoek is nu gebleken dat de 
Dermacentor reticulatus teek zich inderdaad permanent 
in Nederland heeft gevestigd. In ieder geval in het wes

ten van de provincie Brabant en in Zeeland. De meest 
voorkomende teek in Nederland is echter nog steeds 
de Ixodex ricinus teek. Momenteel wordt onderzocht 
met welke parasieten de Nederlandse Dermacentor 
teken mogelijk zijn besmet. Pas dan kan er iets zinnigs 
worden gezegd over de risico’s op besmetting met 
parasieten door teken in Nederland.
De Hartworm oftewel Dirofilaria immitis heeft voor 
zijn vermenigvuldigingscyclus een warm klimaat no-
dig, dus landen met een tropisch of subtropisch klimaat 
hebben zijn voorkeur. De landen / werelddelen waar 
Hartworm veelvuldig voorkomt (endemische gebieden) 
zijn: USA, landen rond de Middellandse zee en de 
Stille Oceaan, Japan, Canada, Zuid Amerika, Nieuw 
Zeeland, Afrika en Azië. Tot voor kort kwam Dirofi-
laria eigenlijk nauwelijks in Europa voor, inmiddels is 
hij volop aangetroffen beneden de lijn Parijs-Milaan, 
met vooral hoge besmettingskans in de riviergebieden 
van de Po-vlakte en de Rhône-delta. Hartworm disease 
is dus aan het oprukken naar Nederland, maar blijft 
vooralsnog beperkt tot de honden die in endemische 
gebieden zijn geweest. 
Omdat de ziekte niet van hond op hond overgedragen 
kan worden, hoeven we niet bang te zijn dat onze 
dieren in Nederland een besmetting met Hartworm 
via een andere hond oplopen. Wel zou het in theorie 
mogelijk zijn dat een mug, die zich tijdens een bloed-
maaltijd bij een zieke hond, infecteert, de ziekte kan 
overdragen aan een volgende hond. Maar omdat ons 
klimaat vooralsnog te koud is voor de verschillende 
ontwikkelingsstadia van Dirofilaria Immitis hoeven 
we hier voorlopig niet bang voor te zijn. Dirofilaria 
immitis ondergaat namelijk in de maag van de mug nog 
een aantal ontwikkelingen voordat hij infectieus wordt 
voor onze huisdieren. Voor deze ontwikkelingen is het 
noodzakelijk dat het langere tijd warm weer is, bijv. 
een maand lang elke dag minimaal 18 °C of gedurende 
2 weken minimaal 27°C. Alleen in hele warme zomers 
zou er tijdelijk een mogelijkheid tot vermeerdering van 
Dirofilaria immitis zijn, maar omdat in Nederland de 
infectiedruk erg laag is, hoeven we hier vooralsnog niet 
serieus rekening mee te houden. 

BEHANDELING EN PREVENTIE
Er bestaan in principe voor alle genoemde 
infecties behandelingen, maar helaas is zo’n 
behandeling niet altijd (100%) effectief. 

Zo is het bij bijvoorbeeld Leishmaniose niet altijd 
mogelijk om de ziekte volledig te genezen. En u kunt 
zich wellicht voorstellen dat het doden van hartwormen 
de klinische problemen nog niet oplost voor de hond of 
kat die besmet is. Bij Babesiose kan de bloedafbraak 
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zo snel gaan dat er in korte tijd een zeer ernstig tekort 
aan rode bloedcellen en bloedplaatjes ontstaat, hetgeen 
levensbedreigend is! 
Daarom is het beter om te voorkomen dat uw huisdier 
deze ziekten oploopt. De allerbeste manier hiervoor is, 
hoe fl auw het misschien ook klinkt, door uw huisdier in 
Nederland te laten. 
Gaat uw huisdier toch mee op vakantie naar een van 
genoemde landen, zorg er dan voor dat de teken of in-
secten die de parasieten overdragen geen kans krijgen. 
Gebruik hiervoor een goede tekenband. In de meeste 
gevallen kunt u het beste kiezen voor de Scalibor® 
band, omdat deze behalve tegen teken ook goed werkt 
tegen de zandvliegjes die Leishmaniose overbrengen 
en de muggen die Hartworm overbrengen. Eventueel 
kunt u bij langharige honden de risicoplaatsen (op de 
nek/borst) nog extra behandelen met Frontline® spray. 
Voor katten is alleen Frontline® geregistreerd voor de 
bestrijding van teken. Voor de bestrijding van hartworm 
muggen kunt u voor een kat kiezen uit Advocate® of 
Stronghold®. Controleer uw huisdier iedere avond 
op teken en verwijder eventuele teken zonder ze eerst 
te verdoven met alcohol of iets dergelijks. Gebruik 
eventueel een tekenpincet. 
Om steken van de Leishmaniose overbrengende zand-
vliegjes te voorkomen kan het ook helpen om uw hond 
of kat tegen schemering binnen te houden. Het schijnt 
dat de zandvliegjes dan namelijk het meest actief zijn.) 
Voor de ziekte Babesiose bestaat voor honden 
overigens ook een vaccin (Pirodog®). Dit vaccin 
voorkomt niet de infectie, maar zorgt ervoor dat de 
parasieten zich niet kunnen vermenigvuldigen in de 
rode bloedcellen. Er wordt een effectiviteit gemeld van 
70-100%. Er bestaan echter verschillende stammen van 
de Babesia parasiet en het is niet te verwachten dat het 
vaccin tegen al deze stammen even goed beschermt. De 
injectie om het vaccin toe te dienen is erg pijnlijk en 
nogal prijzig bovendien.

PARASIETENBESTRIJDING                                                                                                    
Bij alle vestigingen van WHG dierenartsen 
kunt u een informatiefolder verkrijgen over 
de verspreiding van genoemde gevaarlijke 

parasieten (teken, zandvliegjes, hartworm muggen) en 
de bestrijding ervan. 

TOT SLOT
Weeg voor- en nadelen goed tegen elkaar 
af, als u uw huisdier meeneemt op vakantie. 
Neem in uw overweging niet alleen het 

risico van boven beschreven ziekten mee, maar ook het 
ongemak van een verre reis, de misschien onaange-

naam hoge temperaturen in het land van bestemming 
en de stress van een vreemde omgeving.
Het is soms moeilijk in te schatten of er goede moge-
lijkheden zijn om bijvoorbeeld uw hond fatsoenlijk 
uit te kunnen laten op uw vakantielocatie. Bovendien 
kan het onplezierig zijn voor uw huisdier om in een 
vreemde omgeving enkele uren alleen te moeten 
blijven als u ergens naar toe gaat waar uw huisdier niet 
mee kan (restaurant, bezienswaardigheden, etc.). 
Als uw huisdier ziek wordt tijdens de vakantie moet u 
ter plekke medische zorg regelen. Niet altijd even ge-
makkelijk op elke vakantie bestemming en bovendien 
is uw huisdier vaak niet verzekerd voor medische zorg 
in het buitenland. 
In sommige landen moet uw hond gemuilkorfd zijn op 
straat of in het openbaar vervoer, ook al is het de liefste 
hond van de wereld!
Kortom: idealiseer de reis voor uw huisdier niet te 
gemakkelijk en overweeg goed of u uw huisdier (en 
uzelf) een plezier doet door hem of haar mee te nemen 
naar uw vakantiebestemming!

Bob Tales   Augustus  2009  22

Hondenijsjes 
voor zomerse dagen

Bananen ijs 
1/2 kopje halfvolle yoghurt
1/4 kopje “vers geperst” vruchtensap
1 grote banaan 
lage papieren of plastic bekertjes

Pureer de banaan in een keukenmachine of met de 
mixer. Voeg het vruchtensap toe en vervolgens de 
yochurt. Laat de keukenmachine alles tot een glad 
papje roeren. 
Doe vervolgens het mengsel in de bekers en laat 
dit minimaal 12 uur hard worden in de diepvries. 
Laat uw hond op erg warme dagen likken van dit 
koele caloriearme hondenijsje.
Zelf mag u er ook eentje nemen van uw hond !! 

Zomer Tips
van Nikan
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SPECIALE BAERTEST LEZING 
DOOR DRS. NICO DIJKSHOORN   
             
20 NOVEMBER 2009 
OM 19.30 UUR  
IN MOTEL 
DE BILTSCHE HOEK – DE BILT

De OESCN organiseert op 20 november 
2009 een lezing over het doofheids-onder-
zoek (Baertest) bij honden. Onderwerpen 
die aan bod komen zijn: wat houdt de 
Baertest in en is doofheid erfelijk ? Deze 
lezing is een fokkersforum-onderwerp.   
Voor leden en gezinsleden van de OESCN 
vrije toegang,  voor niet-leden € 5,00 p.p..  
U kunt zich tot en met 23 oktober inschrij-
ven bij Roosmarie Wibier p/a Vlasakker 
24, 7761 RC Schoonebeek of per email:  
evenementen@oldenglishsheepdogclub.nl.  
U dient uw inschrijfgeld vóór 26 oktober 
te hebben voldaan op rekeningnummer 
37.57.50.800   van de OESCN. U krijgt 
een bevestiging van uw inschrijving.  Wees 
wel snel want VOL = VOL !
Doofheidsonderzoek
Waarom?:
Op verzoek van een eigenaar die vermoedt 
dat zijn of haar dier aan één of beide oren 
doof is. 
Op verzoek van de fokker of rasvereni-
ging. Bij bepaalde dieren is er een ver-
hoogde kans op aangeboren doofheid. Dit 
zijn honden met een hoofdzakelijk witte 
vacht (bv. Dalmatische hond, Argentijnse 
dog, Bull terrier, Engelse Setter). Het komt 
ook voor bij honden met een merle gen 
(Collie, Old English Sheepdog, Shetland 
Sheepdog en Australian Cattledog). 
Wat houdt het onderzoek in?:
Omdat doofheid verschillende oorzaken 
kan hebben bestaat het onderzoek uit twee 
delen.
Allereerst worden de gehoorgang en het 
trommelvlies grondig geïnspecteerd met 
een otoscoop om uit te sluiten dat de 
eventuele doofheid veroorzaakt wordt door 
een zeer vuile en/of ontstoken gehoorgang 
of een kapot trommelvlies. 
 
Daarna wordt met speciale apparatuur het 

gehoorzenuwstelsel getest, het zogenaamde Brainstem Auditory 
Evoked Response onderzoek (BAER-onderzoek). Om storing op de 
apparatuur door kauwspieren uit te sluiten krijgt het dier voor het 
onderzoek een klein roesje. Het onderzoek zelf is pijnloos. 
Het dier krijgt in totaal drie naaldjes onder de huid:één onder 
elk oor en één in het midden op de kop. Ook wordt een oordopje 
geplaatst in het te onderzoeken oor.
Ook het oordopje voor de geluidspulsen wordt geplaatst.
Bij de BAER-test wordt de hersenactiviteit zichtbaar gemaakt op 
een beeldscherm nadat het dier via het oordopje klikgeluiden te 
horen krijgt. Door klikgeluiden wordt het trommelvlies in beweging 
gebracht waarna de opgewekte electrische stroompjes gemeten kun-
nen worden. Op deze manier is erfelijke (congenitale) doofheid aan 
één of beide oren vast te stellen vanaf 6 weken leeftijd.
Is het onderzoek verplicht?:
Bij een aantal rassen is het verplicht om de dieren te onderzoeken 
op doofheid voordat er mee gefokt mag worden. Dit geldt voor de 
Dalmatische hond, de Bull terrier, de Australian Shepherd dog en de 
Australische cattledog.
Officiële erkenning?: Alleen de BAER-test wordt door de Raad 
van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de Federation 
Cynologique International (FCI) erkend. De resultaten van de test 
worden vastgelegd in een officieel onderzoeksrapport “Cochleaire 
doofheid”. In Duitsland worden de resultaten sinds 2006 bij de Club 
für Britische Hütehunde vrijwillig bekend gemaakt door fokkers die 
dit onderzoek laten doen.
Doofheid kan erfelijk verbonden zijn met pigmentatie van de haren. 
Selectie op haarkleur is dus niet altijd zonder risico.
Voor fokkers en eigenaren is het belangrijk te weten of het dier aan 
één of beide oren doof is. Ook door controle van nakomelingen 
kan men nagaan of de ouderdieren mogelijk drager van het gen zijn 
dat doofheid kan veroorzaken. Een dove hond of kat waarvan niet 
bekend is dat deze doof is, kan op de mens overkomen als een dier 
met een vervelend gedrag die niet wil luisteren. Met de BAER-test 
kan vastgesteld worden of ze het gewoon niet kunnen horen! 

Tekst: Drs. Nico Dijkshoorn 
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JA ik kom naar de lezing met ............. personen.

Naam:  .....................................................................................................

Adres:  .....................................................................................................

Postcode en  Plaats:  ................................................................................

Telefoonnummer:  ...................................................................................

Handtekening:  ............................................      

Betaald op:  .................................................

LEZING DOOR DRS. NICO DIJKSHOORN
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REDACTIE MEDEDELING
Stoppen met redactie werk...

Ik ga stoppen. Lizzie en Magda weten het al. 
Ik heb er lang over nagedacht, eigenlijk net zo als toen ik vorig jaar begon met het redactiewerk.
Toen zat ik ook al niet goed in mijn vel en waren wij prive met een heleboel dingen bezig. Nu zijn we een 
poosje verder en met mijn gezin gaat het de goede kant op. Nu ik nog, want nee, het gaat niet goed met mij. 
Ondertussen een aantal huisarts bezoeken en andere instanties verder, heb ik de diagnose gekregen dat ik 
fi bromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom heb. Ik ben blij dat ik nu weet wat er is, vorig jaar was het 
nog depresief en burn out.
Nu mag ik gaan leren hoe er mee om te gaan en god wat kost dat een energie zeg....Op dit moment gaat alle 
energie zitten in mijn gezin, onze honden en mezelf. Ook kan ik door de fi bromyalgie onze oes niet meer 
kammen, wat betekent dat zij helaas vanaf nu kort geschoren door het leven gaat. Nu zou je denken dan doet 
manlief dit toch even...Ware het niet dat onze Belle dit niet accepteerd, ze bijt hem dan echt. Ze is gek op haar 
baasje, maar niet als hij kam/borstel in z´n handen heeft. 
Ik heb er echt geen kracht meer voor om nog even een aantal leuke stukjes te maken voor het clubblad, vindt ik 
wel heel jammer. Ik draag de oesjes een warm hart toe. Misschien in de nabije toekomst. Gelukkig hebben we 
Magda nog, die ook al de laatste twee nummers volledig alleen heeft gedaan. En Magda, ik moet zeggen dat jij 
een frisse wind door het blad heb laten waaien en het er toppie uitziet in de nieuwe vorm.  

Veel liefs Manuela, Belle en Sammy
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Blue Sacrifice Dear Daisy

 “Daisy”

08-09-1996 – 01-04-2009
Je kwam bij ons toen je 7 weken oud was

en ondanks vele gezondheidsperikelen heb je een prachtige leeftijd bereikt.

Na jou kwamen er nog vier bobtails bij en je hebt ze allemaal als een moeder verzorgd. Je 
had maar een echt maatje Sammie die helaas 4 weken na jou ook van ons heen ging.

We zullen je missen.

Ron en Willy van Opijnen
Zilla Raisa en Kensey
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CH. Sweet Expression’s Ali Baba

“Sammie”

29-03-1996 – 02-05-2009
27 maanden was je toen je vanaf je eerste baasjes in Duitsland bij ons in huis kwam.

Direct al was je dikke maatjes met onze Daisy.

2000 was voor jou en voor ons een topjaar, je Nederlands Kampioenschap en het behalen 
van het Landelijk G&G I.

Het showen vond je geweldig dus hebben we je omdat je lang vitaal bleef ook in de ve-
teranenklas nog veel plezier met je gehad. Je was de eerste Old English Sheepdog die het 

veteranen kampioenschap behaalde.

Bovenal was je ons maatje en we missen je enorm.

Ron en Willy van Opijnen
Zilla Raisa en Kensey
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Hallo mama en Ria,

Ik wil je even laten weten dat het erg goed met mij gaat. Ik heb hier al van  
alles meegemaakt.
Vorige week ben ik mee geweest naar Bemmel. Daar moest Lynet een bril  
uitzoeken. Ik ben lekker toe gaan liggen kijken, bij het vrouwtje op schoot. 
Toen we daar klaar waren zijn we een winkel in geweest met allemaal 
heeeel lekkere luchtjes. Ik hoorde dat het een dierenwinkel was, ik heb al-
leen helemaal geen dieren gezien, raar hè? Daarna nog op een terrasje 

geweest waar de vrouwtjes een ijsje 
hebben gegeten. Ik ben maar onder 
de stoel gaan liggen slapen.

Vorige week mocht ik ook mee naar 
een bobtailwandeling. Daar ont-
moette ik een andere pup, een flat-
coated retriever. Daar heb ik heerlijk 
mee liggen rollebollen.

 
Daarna kwam er nog zo’n hond als 
Tyca en jij. Helaas kwamen er niet 
meer, volgens mijn vrouwtje zijn er 
normaal veel meer van die wollige 
typjes. We hebben daar een uur ge-
lopen, althans de anderen. Ik moest 
het grootste deel van de wandeling 
worden gedragen. Alsof ik een baby 
ben, stom hè? Ik ben al best een grote 
stoere meid, als ik het zelf zeggen 
mag. Ik mocht maar een minuut of 
tien zelf lopen. Toen ben ik Joop en 
Wilma maar lekker gaan plagen 
door steeds te zeuren. Helaas hielp 
dat niet echt. Verder heb ik deze week 
staan kijken hoe Wilma met ma-
chines aan het werk was, volgens ik 
hoorde zeggen was het een stofzuiger, 

een schroefmachine en ze had het over een boor. Ik vond het maar een 
beetje eng, in het begin. Daarna won mijn nieuwsgierigheid het en ben ik 
het eens wat dichter bij gaan bekijken. Het stelde niet veel voor dus ben ik 
haar met al die machines maar voorbij gelopen en ben in de tuin gaan 
spelen. Wilma was ook in de tuin aan het werk deze week, daar heb ik 
haar maar een beetje bij geholpen, anders krijgt ze het nooit klaar. Er lag 
een grote spiegel tussen de planten. Toen ik eens goed wilde kijken zag ik 
nog een pup die wel heel veel op mij leek. Maar heel gek; er kwamen steeds 
bewegende dingen doorheen. Later hoorde ik dat dat vissen waren. Ik 
vond het in ieder geval reuze interessant en wilde het eens goed bekijken. 
Steeds iets verder naar die spiegel ging ik met mijn neusje. Tot ik mijn 
evenwicht verloor en 
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met een grote plons bleek ik in de vij-
ver te zijn gevallen. Vrouwtje had het 
al aan zien komen zei ze later. Stom 
mens, in plaats van mij te waarschu-
wen staan ze mij uit te lachen. Ik heb 
toen maar van de nood een deugd 
gemaakt door mijzelf snel zwemmen 
te leren. Een paar keer
zwom ik heen en weer onder het brug-
getje door tot Wilma mij er uit wist te 
takelen. 
Drijfnat rende ik eerst een rondje 
door het huis, ik zal haar krijgen...
Daarna heeft ze mij afgedroogd en 

ben ik lekker gaan rollen en rennen. Toen ik weer bijna droog was wilde 
ik toch wel meer van die rare spiegel zien en ben nog eens gaan kijken. 
Toch wel een raar iets, nog iets dichter bij, dan kan ik het misschien beter 
zien. Nog een klein stukje en......plons, daar lag ik er weer in. Weer zwem-
men dus. Nu weet ik al waar ik eruit moet. Dat stomme vrouwtje staat weer 
te lachen, dus haar hulp wil ik niet hebben; ik 
klim er zelf wel uit! Weer word ik afgedroogd en 
weer ga ik daarna lekker liggen rollen en ren-
nen. 
Daarna was ik zo moe van alle belevenissen dat 
ik lekker ben gaan slapen. Ik heb gedroomd over 
nog veel meer water....
Vandaag ben ik mee naar Groesbeek geweest. 
Vrouwtje moest daarheen om Lynet met haar 
vriendinnen weg te brengen. Die moesten daar 
heen voor school, naar een museum. Wat dat is 
weet ik niet. Wel ben ik daar uit de auto gehaald. 
Er waren daar heel veel kinderen en ik kreeg 
lekker veel aandacht. Wel moest ik langs een man die met een vreselijke 
herriemachine bezig was. Ik hoorde zeggen een bosmaaier. Raar, geen 
bos te zien. En dan noemen ze dat ding een bosmaaier. Rare wezens, die 
mensen.
Maar goed, ik moest daar ook weer terug langs. Ik liep braaf met vrouwtje 
mee maar piepte wel zachtjes omdat ik het ook wel een beetje eng vond.
Daarna weer in de auto en na een minuut of 10 rijden stopte het vrouwtje 
alweer. Weer word ik uit de auto gehaald. We staan in een bos! Daar zijn 
we  even een klein stukje in gaan lopen. Wel wat eng, zonder de mentale 
steun van Tyca. Wel heel veel interessante luchtjes. Voor ik het wist waren 
we al weer bij de auto. Weer een eind rijden later word ik daar weer uit-
gehaald. En weer kom ik in zo’n lekkere luchtjes winkel. We blijken weer in 
zo’n dierenwinkel zonder dieren te zijn. Al is deze anders, het ruikt even 
lekker! Vrouwtje neemt ook verschillende lekkere dingen mee.
Als we even later thuis komen blijkt er ook nog een groot gevaarte bij de 
buren te staan. Dat ding heeft een soort hele grote bek. Daarmee pakt hij 
een grote boomstronk vast en trekt die zo uit de grond. Nou, daar ben 

BRIEF VOOR MIJN MOEDER                         Tekst en Foto’s:  Wilma Roelofs
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ik niet echt van onder de indruk. 
Nieuwsgierig kijk ik toe. Na het even 
aangezien te hebben besluit ik dat 
het tijd is voor een dutje.

Met mij en Tyca gaat het heel goed; 
ik heb Tyca, net als ik met ieder 
ander doe, al helemaal om mijn 
teentje gedraaid. Ik ga tegen haar 
aan liggen als ik dat even kan. Ver-
leid haar zelfs tot spelen, en dat wil 
voor Tyca heel wat zeggen... En Tyca 
wil mij ook altijd helpen; wanneer 
ik de pap op heb  controleert Tyca 
altijd of ik mijn bakje wel netjes 

heb leeggegeten. Ik heb het ook al voor elkaar om een van Tyca’s favoriete 
plekjes in huis op te eisen. Achter de eethoek. Inderdaad een rustig plekje, 
dus nu mijn plekje. 
Die sul vind het allemaal goed! Dus heb ik het goed voor elkaar, al zeg ik 
het zelf.

Tot zover een blik in mijn nieuwe leventje. Ik moet jullie de groeten doen 
van de familie hier, dus bij deze. Heel veel liefs,

Gini

OES WANDELING ZONDAG 4 OKTOBER 2009 
IN MONSTER

 

Beste allemaal,
Wij vinden het gezellig om bij ons in de buurt een keer met OES-en te wandelen. 

Vandaar deze uitnodiging. 
Zondag 4 oktober, Werelddierendag, lijkt ons bij uitstek de geschikte dag hiervoor. 

We hebben als wandellocatie gekozen voor het strand van Monster. Dit is een kustplaatsje 
tussen Den Haag en Hoek van Holland.

We verzamelen vanaf 11.30 uur voor strandpaviljoen Bondi Beach. Voor info en de routebe-
schrijving, zie http://www.bondi-beachclub.nl/. Er is parkeergelegenheid aan de Molenslag 

(tegenover camping Molenslag). 
We vertrekken om 12.00 uur. Na afl oop vinden wij het gezellig om gezamenlijk iets drinken 

bij een strandpaviljoen.
Wil je meewandelen met je OES(-en), laat het ons dan even weten. 

Ons e-mailadres is lkleinjan@freeler.nl en ons telefoonnummer is 06-50621967.
 Graag tot ziens op Werelddierendag! 

Groeten,
 Loesje en Liesbeth

BRIEF VOOR MIJN MOEDER                         Tekst en Foto’s:  Wilma Roelofs
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Nu in een nieuwe 
verpakking, 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.

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; samengesteld uit eersteklas 

grondstoffen. Eiwitten, vetten, kool-

hydraten, vitaminen en mineralen 

komen in de juiste hoeveelheden voor; 

afgestemd op de grootte en leeftijd van 

uw hond.

Kies bewust 
Canex Dynamic 

puur natuurlijke 
voeding

NATURES
BEST

uw hond.

Wij hebben een unieke 

kennel regeling
Bel hiervoor met onze 

verkoopbinnendienst:

tel. 0348 - 574729!

voordeel

ADVERTENTIE
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EURO SHOW 2009
One of the highlights in the Bobtail calendar is the 
yearly staging of the Euro Show.  This year, Belgium 
was the chosen host club, and Genk in the east, near 
the German border was the town we all headed for.  
This was the closest the show had been to England for 
many years, but the British attendance was surprisingly 
low.  Another great disappointment for me was the FCI 
rule that dogs docked after 1-1-2006 were ineligible to 
enter, and several East Anglians were unable to show 
their dogs as the English Kennel Club rules differ.  

Apart from this however, I have to say that I enjoyed 
the whole four days immensely, and the organisation 
was fi rst class.  The Belgian OES Club were great hosts 
and not a euro was spared to provide great entertain-
ment, food, hotels, and a huge hall with big rings. 

The drive from Dunkirk to Genk only took two and a 
half hours, so we felt refreshed to tackle the Cham-
pionship Golf Course on Friday.  Joachim Pils and 
his girlfriend Regina from Germany were waiting at 
the Clubhouse and Angie and myself were impressed 
with the Hotel and golf complex.  The judges, Steve 
and Michaela Hall were staying here, along with some 
other bobtailers from Czech Rep. and maybe a few 
others.  Most of us were staying in hotels in central 
Genk where there was registration on Friday evening 
at the main hotel, NH Genk.  Name badges, timetables, 
excursion details and directions to venues were help-
fully provided to ensure no-one was in any doubt about 
the weekend’s activities.
The hotel bar overlooked a magnifi cent lake and 

the veranda was a buzz of doggy conversation with 
acquaintances being renewed and news exchanged.  
The lovely sunny weather demanded we fi nd a local 
restaurant where we could eat al fresco, and the Town 
Square was ideal with its dancing fountains and choice 
of eateries.
Saturday morning is free time and so many Bobtails 
were walked around the lake, before a visit to the local 
Brewery, Ter Dolen, or a trip to a mediaeval town.  
We visited Ter Dolen with about 30 others, set in an 
historic abbey with lots of charm and a wonderful 
range of strong beers with fl avour and character. I had 
to restrain my imbibing as at 5.00 p.m I was presenting, 
on behalf of my judging experience, at a Seminar back 
at the hotel on the “responsibilities and opportunities” 
open to the Bobtail world in general.  Birgitte Schloth 
the famous Vet. from Denmark was presenting for the 
breeders, and Eef Ter Mors for the committee members 
point of view.  Eef, from Holland, is a founder and 
existing member of the EuroShow Committee and 
had sent out a questionnaire on the internet to gather 
opinion and information before the show.  The Hall 
was packed and very warm, and the presentations and 
lively discussions fi lled the 2 hours allotted.  Eef has 
promised to publish the fi nal outcomes of his seminar 
and content of the presentations on a website for all to 
see and digest.  It is planned that this will be continued 
and taken further at the next EuroShow.
After the seminar it is time for the “welcome dinner” at 
the hotel.  Around 200+ sat down and enjoyed a sump-
tuous buffet and music from a singer/guitarist.  Another 
chance to chat with old friends from all over the world, 
I believe 23 countries were attending, many with their 
dogs, from Australia, Canada, USA, Greece, Russia, 
Estonia, Italy, Scandinavia, and all other European 
countries. A highlight of the evening was an exhibition 
of line dancing from a talented troupe.  They managed 
to get a good number of people up learning to line 
dance, amazingly also including myself (not a fan of 
country music) and good fun and hilarity ensued.
Sunday is the big day – Showtime at the local Exhibiti-
on Hall where bobtailers were camped in their caravans 
and motor homes, a city of its own.  The huge indoor 
hall was lined with trade stands, including the much-
loved Midlands crowd with their Bobtail memorabilia 
and collectables, a massive tombola and the Belgian 
Club’s own stand.  The ring matting on the fl oor was 
laid out in the Belgian national colours in the form of a 
fl ag, and added to the colour provided by the national 
fl ags of all those attending.  The grooming area was a 
hive of activity by 9.00 a.m as the 187 bobtails were 
brushed and paraded in the two rings.  Steve Hall, 
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next year’s Crufts Judge was to go over the Senior 
classes and his daughter Michaela the baby and junior 
classes.  The day flew by and at 6.00 p.m the BIS was 
announced as Champion The One and Only Von Den 
Blue Zottels with the BOS being the bitch from Rus-
sia, Champion Griland Beauty Bear,  Best Puppy was 
Checkpoint Charlies True Black Bandit and he won 
my heart as he seems to be wearing his pyjamas with 
his dark markings all over, Full details online at www.
euro-show2009.be. Or via the Belgian Clubs website.
The novelty classes are always a joy to see, breeders 
class, progeny etc. but they do make the judging go on 
to a later time.  We had to drive back to the hotel and 
shower and change for the Gala Dinner Dance, which 
was held back at the Show Hall complex.  Dressed up 
in our finery we were ushered in with champagne and 
a local dance band to entertain.  The champagne and 
wine kept flowing as the meal was delayed so we were 
all quite merry as we queued up for our buffet.
After the feast Johnny Nielsen from Denmark was 
awarded the silver pin of honour for his dedication to 
the world of bobtails, well earned as he always videos 
the big shows around the world and distributes his 
DVD’s to all who want them.  The auction of bobtail 
artefacts raised a lot of money and the main attraction 
was an old spinning wheel donated by Elaine Georgian 
and OES Health benefited from the sale as well as the 
Belgian OES Club.  The Danish Club always provide 
the cabaret, and excelled this year with a tribute to 
Abba featuring some amazing costumes and hilarious 
dancing.  This leads into the traditional presentation 
of the BIS winner to the tune of “Fly Baby Fly”.  This 
much-loved finale is the crowning moment of any Euro 
Show, and the presentation of the “fluffy toy bobtail” 
to the happy winners is a tearjerker.  I love it, long may 
it continue.  We continued merry making and dancing 
long into the night and returned, tired and happy, to our 
hotels in the early hours.
Breakfast is a long and pleasantly drawn out series of 
goodbyes, and then we all drift away in our cars back 
to the airports and ferries.  What a great weekend, great 
show, superb organisation by the Belgian Club and a 
wonderful attendance from the bobtail world.  I truly 
believe there is nothing like it in the world of dogs.
Next year the irrepressible Danes will host the show 
and the website is already up and running.  The an-
nouncement for 2011 was made at the dinner and will 
be staged by the Czech Club in Prague.  So, will we see 
you in Denmark next year?  Try to get there, you will 
not be disappointed.

Ray and Angie Owen – EuroShow fans

RESPONSABILITIES AND OP-
PORTUNITIES FOR COMMITTEE 
MEMBERS
By Eef ter Mors, 

1.De laatste honderd jaar is de wereld sneller veranderd 
dan ooit. Op het gebied van vervoer, communicatie, 
(medische)wetenschap etc. Er zijn ongekende com-
municatie mogelijkheden ontstaan door computers en 
intenet. Deze mogelijkheden worden door OES- club 
bestuurders onvoldoende benut.
2.Fokkers gebruiken elkaars honden van over de gehele 
wereld. Het onderscheid tussen de Engelse lijn en de 
Amerikaanse lijn bestaan niet meer. Alles is en wordt 
wereldwijd gemixt. Dat betekent andere verantwoorde-
lijkheden voor bestuurders.
3.Bestuurders moeten altijd een paar stappen vooruit 
denken en zeker in deze tijd met de huidige mogelijk-
heden. In deze “kleine” wereld kunnen bestuurders niet 
alleen denken aan hun eigen club en achterover leunen. 
De verantwoordelijkheid voor het ras gaat verder dan 
de eigen club en het eigen land. Wij, oes-lovers over de 
gehele wereld bepalen de toekomst van ons ras.

RASSTANDAARD
Het is de hoogste tijd dat bestuurders zich inspannen 
om 1 rasstandaard voor de gehele wereld te hebben. 
We hebben allemaal de liefde voor hetzelfde ras. Neem 
contact op met elkaar en zorg dat we een standaard 
krijgen.
Ook bestuurders van de landen waar bv geen coupeer-
verbod is moeten meedenken over een beschrijving van 
de staart. Dat is een collegiale plicht. Het coupeer-
verbod is een aangelegenheid van regeringen. Clubs 
kunnen hiertegen niets doen. De staart is er en dat is 
een feit. Help elkaar en denk mee.

EURO-OES 2009 Foto’s: Inge ven Engelen
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KENNIS OVERDRACHT
Het is de hoogste tijd dat bestuurders van OES clubs 
meer contacten met elkaar zoeken. Problemen die 
de ene club heeft zijn elders al lang opgelost. Mail 
elkaar… leg het probleem voor met de vraag:”Hoe 
doen jullie dat?”

HOUDT IEDER 5 JAAR EEN WERELDWIJDE 
ENQUÊTE
Het is nodig dat bestuurders op de hoogte blijven 
met de problemen in het ras over de gehele wereld. 
Bestuurders moeten informatie hebben om goede 
beslissingen te kunnen nemen. Zoals gezegd de wereld 
wordt kleiner en kleiner en alle lijnen worden met 
elkaar gemengd. Is dit wellicht een goed idee voor de 
Breed counseler van ons “homeland”?

WAAROM IS ER NOG GEEN IDENTIEKE WE-
RELDWIJDE BEOORDELING VAN HD?
Het is de hoogste tijd dat er een uniform beoordelings-
systeem komt voor HD-beoordeling. Waarom is dit er 
nog niet? Er zijn toch mensen die daarvoor verantwoor-
delijk zijn? Kom op allemaal, zet deze mensen onder 
druk. Het is goed voor het ras dat we willen dienen. We 
hebben dit nodig om goed te kunnen oordelen.

VERPLICHTE ONDERZOEKEN VOOR FOK-
DIEREN.
Bijna in elk land zijn de regels anders. Er zijn landen 
die geen verplichte onderzoeken kennen. Dat moet wel 
wereldwijd gebeuren voor ziektes en aandoeningen 
die een echt probleem vormen voor het ras. Waarom 
nemen we geen contact op met bestuurders van die 
andere club om hierover te praten ? 

OPEN INFORMATIE BRONNEN
Er zijn absoluut voldoende mogelijkheden. Waarom is 
er nog geen wereldwijde databank met alle resulta-
ten van bv HD en oogonderzoeken? Dat moet toch 
mogelijk zijn. Wie staat er op en neemt initiatief ? Of 
wachten we liever 50 jaar tot een andere generatie dat 
doet? Kom op !

GELOOF IN WAT JE DOET.
Misschien niet nu. Maar dan misschien morgen. Houdt 
vast aan die gedachte. Blijf pushen aan de zaken waarin 
je gelooft. Besef dat wij als oes-lovers wereldwijd 
samen verantwoordelijk zijn voor dit ras en dat we veel 
meer kunnen samenwerken dan we thans doen.  Zoals 
Obama zegt: Als we met zijn allen iets willen DAN 
KAN DAT. Geloof er in en blijf er aan werken. Pak een 
initiatief en houdt het vast !!!!

Oudste hond in show

Beste groep in show

Beste hond in show

EURO-OES 2009   Foto’s: Inge ven Engelen
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BY EEF TER MORS HOLLAND

At the 22e EURO-OES-SHOW  organised  by the BOE-
SC on 30 and 31 May 2009 was as  usual a seminar.  
The title of the seminar was : “Concerning the OES”,  
and was leaded by Eef ter Mors.

Speakers on this seminar were 
Birgitte Schot (DK)  
Responsibilities and opportunities for breeders.
Ray Owen   
Responsibilities and opportunities for judges.
Eef ter Mors   
Responsibilities and opportunities for commitee mem-
bers.
Before this seminar a worldwide survey was held under 
lovers, breeders, judges of the breed.
The first question was :
MOST IMPORTANT OF MY OES IS:
One have to choose 3 items out of:
Topline, Character, Soundness, Movement, Healt and  
feelgood, Type, Bones, seth of theet and coat.
Remarkable at this question was the different in answers  
between judges and breeders/lovers of the breed.
Breeders/lovers are choosing “an masse” as First for 
health,feel good and character. 
Judges are often choosing at first for soundness and/
of type. This seems strange but this way of choosing is 
good and logic..
Breeders  are responsible for the quality of the breed 
and priority one is of course health and character. Of 
course every breeder have also the ambition to breed the 
oes so typical as possible and with that thought in mind 
he chooses his breed animals.
Judges are not responsible for health and character of 
the breed. They are responsible for the judgement of 
the dogs who are entered on the show for a judgement 
comparing the breed standard. It is therefore not strange 
that they choose at first for soundness and type.
Of course, a judge is also often involved in the breed. 
He loves the breed to and for him is health and character 
very important as well. 
Some health aspect can bee seen by the Judge such 
as serious deviation at the seth of theet, entropion, 
extropion and for instance limping during the move-
ment. Also a-typical behaviour like aggression, reserved 
behaviour or fear can often be determined. Because of 
the importance of this points for the he/she must be very 
strict whit this. 
NEVER AN “EXCELLENT” FOR AN AGRES-
SIVE, SCARED  OR RESERVED OES.
More than 95% agreed with this posing.

A crystal clear call on the Judge to do something with it!
THE ACTUAL PROBLEMS IN THE BREED ARE:
high score for teeth, coat and cow hocks,
Middle score for dept of chest, pigmentation and eye 
colour
NOT AN “EXCELLENT”FOR DOGS WIT MEDI-
CAL ABNORMALITYS, SUCH AS ENTROPION, 
EXTROPION. LIMPING OR SERIOUS ABNOR-
MALITIES BY SET OF THEET.
The answer is clear. More than 95 % said  that the Judge 
can not give an excellent.
THE BREED STANDARDS SAYS  “The natural 
outline should not be artificially changed by scissoring 
or clipping.”
Should the Judge do something with it ?
More than 90% said that the Judge have to punished 
that !!
Give the dog an excellent but not the ticket
Not an excellent
Disqualification 
Only 8% said: “Ignore the clipping”.
Who is responsible for the clipping? Of course the 
breeders are! They are doing it. De next question is:” 
Who can stop the breeders if they don’t want to stop 
and still going on? The answer is: “Only the judges 
can stop this clipping and scissoring !”  He/She have 
to judge according the breed standard and there is said 
very clear : “The natural outline should not be changed 
by scissoring or clipping”. It is an unattractive part of 
judging to put an very nice dog back because of the 
behaviour of an exhibitor but if a such big majority of 
breed lovers said that clipping and scissoring have to be 
stopped it must be a very strong urge for the judges to 
do something about it.
THE STANDARD IS CHANGED THE LAST 
YEARS BECAUSE OF THE DOG BAN IN A LOT 
OF COUNTRY’S. 
We have now different standards. How have the judges 
to judge the tail ? 
By the rules of the FCI said about 40%
By the rules of the Kennel club England said about  
40%
20% said Ignore the tail.
The tail is for a lot of people a big problem. In big parts 
of the world is not (yet) a dock ban and the oes lovers 
over there don’t want to talk about it. They not even 
wants to think about it.
For an (other) big part of the world is the dock ban a 
fact and oes-lovers have to deal with it. Governments 
have overruled the dog organisations and in that coun-
try’s the breeders are not know what they have to breed 
now. If we let it go now than we get all kind of tails and 
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all kind of tail carriage in the near future. Of course we 
are able to formulate how we think what kind of tail is 
the best for the oes. At this moment responsible people 
looking away. “Natural carriage” are empty words 
because nobody knows what natural is. We have to 
formulate what we want for the future. In the meantime 
we have to give of course the breeders time for making 
the real selections.
A BITCH MAY NOT BE MATED FOR HER 
FIRST LITTER AFTER THE AGE OF … 
MONTHS.      
This question is misunderstood by a part of the partici-
pants of this survey. They give the minimum age for a 
bitch for her first litter. The question was the maximum 
age for the first litter. 
As minimum age for the first litter most people said 24 
months.
As maximum age for the first litter most people said 60 
months.
IT IS NOT ALLOWED TO MATE A BITCH AF-
TER THE AGE OF ……. MONTHS. 
30 % said 84 months and also 30% said 96 months.
A very view choose for an older age.
A BITCH CAN HAVE MAXIMAL  …..  LITTERS 
IN A LIFETIME.
40% choose for 3 litters 
30% for 4 litters and 
20% for 5 litters.
10% for more or less.
DOES THE OES-CLUBS MUST HAVE, OR 
MAKE RULES FOR OBLIGED HEREDITARY 
EXAMINATIONS FOR BREED ANIMALS ? 
98% said yes
2% said no.
IF YES, NAME 3 OBLIGED HEREDITY EXAMI-
NATIONS !
A majority choose for hips and eyes.
An other big part choose for hearing and elbow pro-
blems. Other choices can be ignored.
SHOULD ALL RESULTS OF MEDICAL EXAMS 
ACCESSIBLE FOR EVERY BREEDER IN THE 
WORLD ?
Yes was the answer of more than 90%.
MUST WE HAVE WORLD WIDE ENDEAVOUR 
FOR IDENTICAL BREEDING RULES ??? 
80 % said Yes.
SHOULD SOMEBODY TAKE INITIATIVE FOR 
THE POINTS 11 AND 12 ?
More than 90% said YES

MAYBE YOU ????
Eef ter Mors

SEMINAR TOTAL REPORT
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Beste koppel in show

Beste junior in show

Beste puppy in show



TEKST

Bob Tales   Augustus  2009   00Bob Tales   Augustus  2009  36

BY RAY OWEN ENGLAND

WHO IS A JUDGE?
A judge in many cases has been an owner, breeder, com-
mittee member, exhibitor, official and a steward. Often 
involved in the breed, usually with a committed interest, 
and a deep love of the breed.  So already there is a res-
ponsibility for the well-being, the long-term future and a 
desire for the breed to get stronger.  
WHAT IS A JUDGE? 
How do we see the judge – like a referee at a football 
match, after the final whistle when our team has not 
won, the man we love to hate – the man who has to 
interpret the rules of the game.
THE RULES 
The rules of football are in this very thick book, the 
rules of cricket are in this very thick book, the rules of 
golf are in this very thick book, the rules of The Kennel 
Club are in this very thick book, – The rules of the Old 
English Sheepdog are in these 56 lines of type. I am 
holding up ‘The Breed Standard’ – this small piece of 
paper is the blueprint to producing the perfect specimen, 
how many of us have bred the perfect Bobtail – I’ve 
never seen it, and I have been all over the world in my 
40 years of searching.  
INTERPRETATION 
The answer lies in the interpretation of these few words, 
the knowledge you build up the dogs you have handled, 
and watched in the ring – the books you have read, the 
conversations had with fellow breeders, owners, and 
judges.  We all have a mental picture of the perfect dog, 
but when it comes to judgement day do the judges bring 
this mental picture with them – there is, of course the 
scale of points to help the judge. In the original Breed 
Standard laid down by the newly formed Old English 
Sheepdog Club in 1888 the ‘weight’ or ‘stress’ or ‘im-
portance’ of a particular point was given a percentage to 
help the breeder, owner or judge to consider the balance 
in achieving the perfect specimen.
QUESTIONNAIRE
In the opening remarks today at this seminar Eef Ter 
Mors revealed the findings that he had received from 
over a hundred Bobtailers who filled in and returned his 
questionnaire on a variety of important issues.  If you 
want to see the Survey then go to his website .
MY INTERPRETATION
The results of the questionnaire had some interesting 
points, I filled it in and put TYPE as my main priority  
for me it has to be type. Type equals typical. Typical 
is the mental picture. It has to be an OES FIRST. Type 
defines the breed, the race. Of course health is very 
important, as are all the other topics in the list so I need 

a typical healthy OES winning my class.  Perhaps we 
should call it soundness.  Sound in mind and body and 
that covers temperament as well.
RESPONSIBILITY FOR HEALTH
Of course all these points are obvious to a judge, but 
“health” is in the hands of the breeder first and then the 
owners. Perhaps some small responsibility falls on the 
committee members who make breeding rules. But it’s 
not the first responsibility of a judge. You cannot expect 
a judge to be a vet, 3 minutes is a short enough time to 
evaluate the dog’s finer points, a medical examination 
could take hours, and it is dangerous for a judge to dis-
miss a dog on a health issue unless the dog is obviously 
“unsound”.
THE TAIL OF THE OES
What is obvious is the tail – what do you do about it as 
a judge? I answered the questionnaire honestly – and 
I ignore the tail.  We had a seminar at this show a few 
years ago and we agreed it would take 20 years for the 
breeding programmes to settle down and produce a tail 
carriage that we could rely on and accept. Some have 
already accepted the tail, some never will. I choose to 
ignore the tail as the various breed standards all say 
different things and even the English Kennel Club has 
gone almost full circle by stating  “natural carriage” 
which means almost anything is accepted.
WHAT’S GOING ON AT THIS MOMENT.
The English Kennel Club were badly shaken by a TV 
programme last year when Panorama a very respectable 
investigative journalism series looked at some breeds 
and their exaggerated features.  They pointed to the 
Bulldog, the Cavalier King Charles, Basset Hound and 
as a direct result of this programme the KC looked at all 
Breed Standards and intend to remove any wording that 
promotes exaggeration.
All Breed Standards owned by the English Kennel Club 
are under review until June 2009.  Some of us have 
written to the Kennel Club making our feelings known 
and we hope the changes to our Breed Standard are 
small, as the Breed has stayed true to type since 1888.  
WHAT TO DO ?
 So a “profuse coat” will be removed as words from 
the OES standard. I hope that some exhibitors do not 
interpret this as a freedom to strip, clip or excessively 
trim.  The heavy coat worn by our breed makes it a good 
challenge for the judge to use his hands and feel his way 
over the dog and to only use his eyes to confirm what 
the hands are saying. Most exhibitors are very good at 
presentation and can give their OES a super outline but 
the judge must get in there and feel for the correct con-
struction and confirm that excellent rise to the loins is 
on the dog and not in the coat manipulation.  This is true 
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of angulation in the rear end and the sweep of stifle and 
correct hocks, all can be brushed into shape by a clever 
handler, but how many judges bend their backs and 
get down there to find out for themselves by feeling 
the anatomy in a thorough way. My own observations 
as a keen historian of the breed are that coats are now 
longer and softer, necks are shorter and overall size is 
slightly smaller.  With falling entries and a smaller gene 
pool we must encourage breeders and exhibitors with 
our own honesty and integrity, give positive reports on 
the dogs we judge with encouragement and good com-
munication so exhibitors enjoy their day out and come 
back next week to show again.
WHAT IS GOOD JUDGING ?
When I was playing football and now when I watch on 
the television I admire the referees who whisper a word 
in the ear of the players, not showing a yellow card as 
a warning, or God forbid, wave the red card and kick 
them off the field.  I would rather convert this red card 
to a red first prize card. Time up- whistle blown.

Please note – those that are reading this after the event, 
much discussion went on and views were expressed 
from the floor and some good points were made and 
serious debate took place during and after the talk.

SEMINAR TOTAL REPORT 

Beste baby in show

Beste teef in show

BY BRIGITTE SCHJOETH 
DENMARK

WHY IS IT THAT WE ARE ALL GATHERED 
HERE AT THE EURO SHOW?
Many of us like the competition, only a few because 
they love to win, quit a lot of us come because we love 
to party, fewer and fewer because they love to gossip, 
most of us come because we love to meet each other, 
some (but there could be more) because they love 
to see what’s going on in the breed, but we all come 
because we do love this wonderful breed – The Old 
English Sheepdog!
CHANGES WITHIN THE BREED – ARE THEY 
THE RESPONSIBILITY OF THE BREEDERS? – 
THE JUDGES?
Tails are changing the outlook and partly the typical 
movement, also we see more and more judges (and 
handlers) preferring the fastest possible trot. Is that 
really typical for this breed? Read the standard – ask 
yourself.
Conformation is changing. Lack of muscles is not 
uncommon nowadays. Why is that? Is it because the 
owners are lazy or maybe because they are frightened 
to lose the huge Show coat if their dogs are running 

Intermediate class dogs

Champion class dogs
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The last 100 years the world is changed faster than ever 
before. Transport, communication, science etc. There 
are unprecedented communication possibilities. The 
committee members can do much more with that than 
they do today. Today breeders use each other dogs over 
the whole world. We are sending and receiving sperm 
from the other side of the world.
An English and a American Type are no longer exist. 
They are all mixed up. That means other responsibi-
lity’s for committee members.
Committee members have always look two steps 
forwards. In this “small world” they cannot look only 
at there own club. Responsibility for the breed goes 
further than the own club and country. We, lovers of the 
breed determine the future of our breed. World is small. 
We have radio, television, telephone, internet. We all 
know most every part of the world. With our handy we 
have the world in our hand. If you can count to 10 you 
can ring the whole world.
BREEDSTANDARD
Isn’t time that we have one breed standard for the who-
le world? Don’t think about problems but believe in it. 
We all love the same breed and we are the oes-world. It 
will take perhaps a view years but if we will we can !! 
One day we will have it. Why not our generation ?? If 
we are waiting 50 years most of us are death and then 
that generation will come to the same conclusion that it 
is better for the breed. Also members of country’s with 
out a dog ban have to think about a description of the 
tail. That is a collegial duty. Let’s help each other
SHARE KNOWLEDGE
It’s high time that committee members of oes-clubs 
have more contact with each other. We can learn a 
lot from each other. Problems in one club are already 
solved in other clubs. Interview each other with the 
question : How do you do that ?  How do you manage 
that? It will help. In mostof the time it is just a prees on 
a button.
QUESTIONAIRE EVERY 5 YEARS
Let’s have a worldwide questionnaire every 5 years, 
send to all breed specialist  in the world, collecting all 
the actual problems in the breed. It is maybe a good 
idea for the breed council of the  homeland our breed to 
take initiative for that ? 2010 is a beautiful year to start 
with that. Every lover of the breed will look forward 
to that !!!
JUDGEMENT OF HD STILL DIFFERENT !. 
It’s high time that we have the same judgement for HD 
over the world. Don’t say it is impossible. If we will we 
can. Let’s write letters to the responsible people of our 

free?
Coats are not what they were – think for yourself. 
Don’t we care about a proper coat quality and color 
anymore, or are we unable to take that into account 
because there are so many other things we have to look 
out for like health and conformation 
Proper top lines and shoulder are disappearing. Were 
we not clever enough to teach the youngsters just how 
important that is for the breed? Today one even hear 
comment from breeders or judges alike that “this dog 
has excellent shoulders” – even though it has not. Same 
happens in most other breeds.
It should be an extremely good idea for all of us to read 
the breed standard now and then, just as the judges are 
supposed to do before every single show!
RESPONSIBILITY OF THE BREEDERS
Breeders must be better to work together to preserve 
this wonderful breed.
Gossiping is old fashioned and leads to nowhere
Being open minded about any problems one might run 
into is the only way forward and leads to betterment for 
the breed.
We must back up on any health investigations going on 
– for a brighter future for the breed.
We have a sound breed with very few problems, but it 
might not be so in the future if we are not careful, wor-
king together and helping each other – and the breed.
EDUCATION
Breeders must be educated.
The community around us demand it.
None of us would use an animal that is severely af-
fected with HD or ED or one that is deaf or blind – but 
what about things that you cannot measure?
Gene tests are beginning to be developed and along 
with that carriers can be used safely. Too close breeding 
or inbreeding will not be accepted. Matador breeding 
will not be accepted. These methods have been used 
widely for many years to develop the breeds, and 
more and more problems are now seen because of that. 
Maybe not so much yet in our breed, but we must be 
careful.
Gene diversity is the most important item in any breed 
in the future.  
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club. We oes-lovers want that !! And believe me, there 
are good changes because we are not the only breed 
who wants that. 
OBLIGED EXAMEN FOR BREED ANIMALS ON 
ENDANGERMENT DISEASES.
Most of the clubs have different rules for breeding. 
Let’s work on it. There is still not everywhere an 
obliged examine for endangerment diseases. Why not? 
These days diseases don’t stop at the borders.We have 
at this time the opportunities so why we don’t use it. 
OPEN INFORMATION SOURCES.
There are absolute enough possibility’s. We need an 
open worldwide data bank for HD, eye diseases etc. 
Every breeder must have the opportunity to see all 
result of examinations everywhere in the world. Let’s 
not wait an other 50 years for an other generation to do 
that. Come on..What I have said about responsibility 
and chances for committees all over the world
The world is much smaller. The other side is next door!
Communication around the world is no longer a pro-
blem. We need one breed standard. Start negotiation!.
A worldwide questionnaire every 5 years.
Medical examination with same kind of judgement.
Obliged examine for endangerment diseases.
Open sources of medical investigations for every 
breeder.
Be confirmed 
Perhaps not now, not yet, but then tomorrow, Let us 
accustom to that thought  that we oes-lovers have to 
cooperate worldwide much more that we do now!
I am not Obama, but believe me,  
IF WE WILL WE…………??.

Thank you.  Eef ter Mors

OESCN
JONGE HONDENDAG

te Beusichem 
Zondag 1 november 2009

keurmeester 
Johan Wulteputte (B). 

Hallo,

Onlangs zijn wij op bezoek geweest in Ouwe-
hands dierenpark in Rhenen.
Het leuke van deze dierentuin is dat de hond 
ook mee naar binnen mag.
Murphy onze Bob vond het geweldig vooral de 
wolven, beren en de ijsberen.
Dit was wederzijds één van de ijsberen vond 
hem in ieder geval erg interessant.
Deze ontmoeting tussen de ijsbeer en onze Bob 
was een attractie op zich.
Er waren op dat moment meer honden aanwe-
zig maar de ijsbeer had alleen interesse voor 
Murphy.

Zie bijgevoegde foto’s

Hartelijke groeten,
Joke, Noortje,Ton en natuurlijk Murphy
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REGIO NOORD OOST
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl

6 september 2009
1 november 2009
3 januari 2010

REGIO ZUID OOST & MIDDEN 
regiomidden@oldenglishsheepdog.nl

Zondag 30 augustus 2009 om 14:00 uur
in het Edese Bos
Zondag 27 september 2009
Gendt: BBQ

REGIO ZUID WEST
regiozuidwest@oldenglishsheepdog.nl

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

REGIO NOORD WEST
regionoordwest@oldenglishsheepdog.nl

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
bries.vd@gmail. com

De volgende wandeling staat gepland op 6 
september a.s. in Arcen. Nadere routegege-
vens en aanvangstijd volgen nog en zullen 
binnenkort op de OESsite te vinden zijn.

WIL JE MEE WANDELEN ?

W
A
N
D
E
L
A
G
E
N
D
A

ZUID OOST NEDERLAND
bries.vd@gmail. com
Brigitte van Doormalen 
Helmond
tel: 0492-553174

ZUID OOST & MIDDEN NEDER-
LAND
regiomidden@oldenglishsheepdog.nl
Wilma Roelofs 
Gendt 0481-422999
06-10753276
06-435460

NOORD OOST NEDERLAND
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl
paulien.noest@home.nl
Paulien Noest 
Nieuwe Pekela
tel: 06-24589112

ZUID WEST NEDERLAND
regiozuidwest@oldenglishsheepdog.nl
Rosita Guèrand 
Koewacht
tel: 0114-361553

NOORD WEST NEDERLAND
regionoordwest@oldenglishsheepdog.nl
Marjolein Voorberg en Heilo 
tel: 072-5321046
Mike Bing 
tel: 06-45988937

AANSPREEKPUNT REGIO’S
Roosmarie Wibier
regio@oldenglishsheepdog.nl

REGIO MEDEDELINGEN
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Geschreven door: Pauline Noest
Foto’s: Pauline Noest

Puffend van de hitte de laatste dagen  hebben weinigen 
dit keer  zich aangemeld. Ook bleek er een show in 
Duitsland waar een aantal van onze medewandelaars en 
-sters zich hadden ingeschreven. 
Onze honden slobberden de afgelopen dagen menig 
bak water leeg, en zochten de schaduw of de ventilator 
binnen op. Maar wat bleek, het bos was heeeeeeeeeer-
lijk koel . Een alternatief kleiner rondje werd dan ook 
gelijk weggewuifd, want het was echt heerlijk in het 
bos. Jan en Max lieten de dames Paulien en Aukje eens 
een keer voorop lopen en bijna ging het mis, gelukkig 
weten onze Bobbers de weg wel beter, en zijn Jan met 
Buck en Max de voorhoede maar weer gaan vormen. 
Slalommend door de wat smaller geworden bospaad-
jes en struikgewas met mogelijke teken ontwijkend 
kwamen we over de picknickplaats waar gelukkig nog 
een ruim pad voor ons over was zonder overlast aan de 
kampeerders te bezorgen. 
Toen we ‘s morgens op de parkeerplaats kwamen was 
het al opvallend druk, dagjesmensen, mensen zelfs in 
zwemkleding, en bij terugkomst op de parkeerplaats 
na de wandeling was het zo druk geworden dat we 

tussen de geparkeerde auto’s zelfs onze tafel moesten 
opstellen en een stapje opzij moesten doen als er weer 
iemand aankwam. 
Gelukkig hebben we gezellig nog even kunnen kof-
fi edrinken en na kunnen babbelen, en werden we door 
een uitbater van een ontbijtservice vlakbij nog gewezen 
op een waterplas waar de honden ook in mochten, dus 
dat gaan we zeker een volgend keer uitproberen. Ook 
hebben we tijdens de koffi e nog kunnen plannen !
Want 20 September (jaja het is verzet want een weekje 
vakantie en de recreantendag zijn de oorzaak) organise-
ren we de “Baasje&DOG@LUNCH”.
Waarschijnlijk vindt iedereen de Bobtales dit keer op 
de mat voorafgaand aan de wandeling en is de moge-
lijkheid om hiervoor aan te melden er nog, dus wie 
weet kunnen we dan ons record ook nog breken.
De bedoeling is simpel wij zorgen voor lekkers en 
hartig, en natuurlijk koffi e, en het staat vrij om op z’n 
Amerikaans zelf wat mee te nemen. Laat dit wel alsje-
blieft even weten. Graag willen we natuurlijk ook wel 
vooraf weten of je erbij kunt zijn, want voorbereiding 
en gericht inkopen is nou eenmaal noodzakelijk om 
genoeg te hebben . Dus meld je aan op  www.hyves.nl/
hyves/9212449/Oes_Regio_Noord_Oost/  of stuur mij 
een berichtje via mail. 

BOBBERSLOOP 5 JULI 2009
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REGIO NOORD OOST

Dus de eerste wandeling is de Baasje&DOG@LUNCH 
wandeling van 20 September en daarna weer de stan-
daard  van elke 1ste Zondag in de ONEVEN maand om 
11.00 uur, dus Zondag 1 November wandeling in de 
Regio Noord Oost OESCN. Same time, same place.
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

HD UITSLAGEN

Wobble Fashion’s Stuck on you
Geboortedatum : 08-10-2007
NHSB-nummer: 2674429
Onderzoeksdatum:  23-12-2008
Uitslag:  HD-A,  Nbw : 38, Aansluiting: Onvoldoende

Fairytale of the Cuddle Corner
Geboortedatum : 13-07-2007
NHSB-nummer: 2664737
Onderzoeksdatum:  27-11-2008
Uitslag:  HD-A,  Nbw : 38, Aansluiting: Onvoldoende

Brwyn’s Miss Smilla
Geboortedatum : 17-02-2007
NHSB-nummer: 26432988
Onderzoeksdatum:  27-11-2008
Uitslag:  HD-A,  Nbw : 38, Aansluiting: Onvoldoende

OOGUITSLAGEN NESTEN

All of me Wakatanka 
NHSB   2727961
Datum   23-01-2009   
Uitslag   Cat Vrij

All of me Tokata-Wicocage   
NHSB   2727962
Datum   23-01-2009   
Uitslag   Cat Vrij

A tough Guy of Wundering  Heights
NHSB   2731350
Datum   16-02-2009   
Uitslag   Cat Vrij

A lovely Boy of Wundering Heights
NHSB   2731351
Datum   16-02-2009   
Uitslag   Cat Vrij

Alice of Wundering Heights
NHSB   2731352
Datum   16-02-2009   
Uitslag   Cat Vrij

OOGUITSLAGEN

Classy Jazz from Rocky’s Desteney  
NHSB   2544302
Datum   02-02-2009
Uitslag   G.A.

Classy Hummer from Rocky’s Desteney  
NHSB   2544295
Datum   02-02-2009
Uitslag   G.A.

Secret Recipe Show Biz Bleus
NHSB   2543405
Datum   29-01-2009 
Uitslag   G.A.
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RAINBOW BRIDGE

PRINSES YENTL THE HEARTS OF KING

Lieve Yentl,
Onze beslissing om je te helpen hebben we lang vooruitgeschoven in de 

hoop dat je het ons kon vertellen.
Meer en meer zijn we onze grenzen gaan verleggen, en jou te moeten missen 

hierdoor uit te kunnen stellen
In de Zomer van 2008 leek je door een infarct aan te geven dat het wel 

genoeg was geweest
Opkomende blindheid, en doof ontnam steeds meer van je plezier, maar eten 

bleef feest.
Heel dankbaar voor ruim 14 fantastische jaren waarin je ook zo enorm veel 

hebt meegemaakt
Het is daarom nu dat we je laten gaan en wij je konden helpen, en is het tik-

ken van je hartje gestaakt

Dag lieve Yentl † 8-7-2009
Je zal altijd bij ons blijven…………

Paulien, Max, Casper, Pebbles en Demi
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REGIO NOORD WEST NEDERLAND

Geschreven door: Marjolein Voorberg
Foto’s: Mike Bing

Beste wandelaars,
Wat een goed idee was dat van het wandelclubje van 
twee maanden geleden, om op 5 juli weer op het strand 
van IJmuiden te gaan wandelen. Want als de voorspel-
lingen zo goed blijven als ze nu zijn, wordt het volgend 
weekend warm, héél warm!
Heerlijk om dan al vanaf 10 uur ‘s ochtends (let op: 
voor deze keer dus een gewijzigde aanvangstijd!) in en 
langs de zee te lopen. We verzamelen als altijd op de 
Ampèrestraat (zie onderstaande routebeschrijving). Wij 
zorgen na de wandeling voor koffie, thee en misschien 
deze keer voor iets fris, en voor een koekje voor de 
honden. Denk je zelf aan een drinkbak en voldoende 
water voor je hond?
Graag een berichtje als je meewandelt. Op de ochtend 
van de wandeling zijn we nog tot even voor tienen 
bereikbaar op ons vaste telefoonnummer 
(072) 532 10 46, daarna mobiel op (06) 459 889 37.
Hoewel de vakanties begonnen zijn, hopen we toch op 
een aardige opkomst. Kun je er niet bij zijn, dan is het 
misschien goed te weten dat de volgende wandeling 
gepland staat voor zondag 6 september.

Hartelijke groet, ook namens Mike,
Marjolein

GA JE MEE WANDELEN?

Diva



Bob Tales   Augustus   2009   00

TEKST

Bob Tales   Augustus  2009   45

Geschreven door: Marjolein Voorberg
Foto’s: Mike Bing

En opnieuw hebben we het geweldig getroffen, met de 
wandeling op zondag 5 juli. Wat een heerlijke zomerse 
stranddag! En toch niet al te heet, mede omdat we een 
uurtje vroeger waren dan anders. 

Nog niet eerder hadden we in hartje zomer een strand-
wandeling afgesproken, maar op het ‘hondenstrand’ van 
IJmuiden durfden we dat wel aan. De badgasten daar 
weten dat ze rekening moeten houden met de aanwezig-
heid van viervoeters. Maar of de bobtails op hun beurt 
ook rekening houden met hen? We hadden er één in ons 
gezelschap – we zullen zijn naam niet noemen, maar 
die begint met een B – die net als vorige keer doodge-
moedereerd zijn poot optilde als hij een tas of een paar 
schoenen op zijn weg trof. Na twee keer vonden zijn 
bazen het welletjes en moest hij verder aan de lijn. Of 
hij dat heel erg vond is de vraag, want de honden waren 
toen al aardig uitgeput van het zwemmen en het spelen 
met de bal in het water.

De pogingen van Joke de Boer om Chakotay te leren 
genieten van het zeewater (zie ook de BobTales van juni 

2009) hadden vrucht afgeworpen, want ditmaal gingen 
ze samen een heel stuk verder de zee in. Dit voorbeeld 
werd gevolgd door onder andere Joke (met Doeska), 
Roelie (met Ollie) en Jodi (met Kenzi), maar bijvoor-
beeld Doerak van Rob en Lia en Alyz van Petra hielden 
liever de pootjes droog.

Al met al was het weer een heerlijke en gezellige 
wandeling waar de bazen net zo van hebben genoten 
als de honden. Omdat beelden soms meer zeggen dan 
honderd woorden, is het misschien leuk om een kijkje 
te nemen op http://newmikey.fotki.com/oes-wandeling-
juli-09 (wachtwoord: balder) waar de foto’s van Mike te 
bewonderen zijn.
Volgende keer gaan we opnieuw naar dit strand van 
IJmuiden, en het plan is om dan na afloop eens neer 
te strijken op het hondvriendelijke strandterras. Dat is 
weer eens wat anders dan koffie uit de thermosfles aan 
de trimtafel – hoewel de boterkoek en de stroopwafels 
die daarbij horen ook niet te versmaden zijn! 

Volgende wandelingen
De volgende wandelingen staan gepland voor zondag 
6 september (strand IJmuiden) en 1 november (bos- en 
duingebied bij Duinvermaak, Bergen). En we moeten er 

EEN ZOMERSE STRANDDAG

REGIO NOORD WEST NEDERLAND
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nu nog niet aan denken, maar daarna is het alweer tijd 
voor onze traditionele erwtensoepwandeling in Huizen, 
Het Gooi, op zondag 3 januari. Aanvangstijd in alle 
gevallen 11 uur.
Meewandelen?
Wil je meewandelen, maar sta je nog niet op de 
regioverzendlijst en ontvang je nog niet elke twee 
maanden de uitnodigingsmail met routebeschrijving 
en nadere informatie over de activiteiten? Meld je dan 
aan bij regiovertegenwoordigster Marjolein Voorberg, 
RegioNoordWest@oldenglishsheepdog.nl, 
of bel (072) 532 10 46.  

REGIO NOORD WEST NEDERLAND

Balder klaar voor de show

ROUTEBESCHRIJVING
Vanaf Amsterdam/Schiphol de A9 richting Haarlem/Alkmaar volgen. Afslag IJmuiden/Beverwijk A 22 nemen, 
na de bocht afslag IJmuiden/VelsenZ/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 lantaarn-
palen 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 viaductdoor, 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 stop-
lichten 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.

Kennelnaam
Of Fool’s Paradise
Geb. Datum: 14-04-2009
4 reuen en 3 teven
Vader
Youandi Antaeus
Moeder
CH Uptown Girl of Fool’s Paradise

Kennelnaam
Wobble Fashion’s
Geb. Datum: 28-04-2009
2 reuen en 8 teven
Vader
Wobble Fashion’s Silver Shadow
Moeder
CH Secret Recipe Show Biz Bleus

Kennelnaam
Brwyn’s
Geb. Datum: 04-04-09
4 reuen en 4 teven
Vader
CH Brwyn’s Mohawk
Moeder
Brwy’n’s Paperino

GEBOORTE
BERICHTEN
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REGIO ZUID OOST NEDERLAND

Foto’s: Marjo Denkers
Geschreven door: Marjo Denkers

Wederom zouden we in eerste instantie met een klein 
gezelschap gaan wandelen. René en Wies konden helaas 
niet mee. Jos en Marcia hebben er net een paar dagen 
een pupje bij, gezellig voor Emmie, waardoor ze ook 
niet mee konden wandelen. John en Moniek  hebben 
helaas ook af moeten zeggen omdat allebei de teefjes 
loops waren dit weekend en om problemen te vermijden 
met de aanwezig reuen. Wel kregen we een telefoontje 
van Kitty en Frans die met hun bopper Basje van 2,5 
jaar ook graag eens met andere bobtails wilden wan-
delen. Brigitte voelde zich niet zo lekker en zij en Fred 
waren er deze keer niet bij. Toch waren we op het laatst 
toch nog met een behoorlijk clubje. Bjorn en Monique 
kwamen Danger, die 3 weken bij ons gelogeerd heeft, 
ophalen en wilden ook wel meewandelen met Knuckle 
en Iron. Ze hadden ook Tina en Jean, de baasjes van 
Sunnyboy gevraagd  om mee te wandelen. Dus al met al 
waren we met z’n achten en 5 honden. 
De weergoden waren ons zeer gunstig gestemd deze 
keer. De hele week was het al erg warm geweest en 
we waren blij dat het in het weekend een ietsje minder 
was. En in het bos was het gelukkig iets minder heet 

dan in de volle zon. Deze keer hebben we zoals de 
boswachter graag wilde, in het goede gedeelte van het 
bos gewandeld, daar waar de honden lekker los mogen 
lopen. De boppers konden het prima met elkaar vinden. 
Ze hebben heerlijk gerend en gespeeld in het bos, zoals 
je op de foto’s kunt zien. En regelmatig wat gedronken 
tussendoor, want dat is met dat warme weer wel nodig. 
En al kletsend en wandelend kwamen we met z’n allen 
weer bij de parkeerplaats aan. Waar de baasjes nog even 
hebben nagekletst onder het genot van een kopje koffie 

BOSWANDELING 5 JULI
IN LEENDERBOS
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of thee met wat lekkers erbij. En natuurlijk werden de 
boppers hierbij niet vergeten! 
De volgende wandeling staat gepland op 6 september 
a.s. in Arcen. Nadere routegegevens en aanvangstijd 
volgen nog en zullen binnenkort op de OESsite te vin-
den zijn en mailen we  de vaste wandelaars door.
Wil je ook meewandelen? 
Meld je dan aan en bel het nummer dat op de site 
vermeld staat.
Marjo, Wim en een poot van Arak
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REGIO ZUID OOST NEDERLAND

In het vorige club-
blad deed het bestuur 
een oproep voor een 
nieuwe regiovertegen-
woordiger voor Regio 
Zuid-Oost Nederland. 
Dit berust op  een mis-

verstand. Brigitte van Doormalen blijft re-
giovertegenwoordigster met tijdelijk hulp 
van haar vaste wandelaars. Het bestuur is 
erg blij dat Brigitte dit geregeld heeft en 
de regio blijft doen.
Chapeau Brigitte. We wensen  je een 
voorspoedig herstel en hopen dat je de re-
gio nog lang onder je hoede wilt houden.

Het bestuur.

VAN DE 

BESTUURSTAFEL
Tijdens de vergadering van 7 juli jl. is o.a. onderstaand aan bot gekomen. Met de drukker van ons  Clubblad 
hebben we een goede afspraak gemaakt om het blad voortaan in full colour uit te brengen. Nico Dijkshoorn 
hebben we bereid gevonden om een lezing over doofheid te geven voor onze leden. Het fokbeleid heeft alle 

eigenaars van gebruikte ouderdieren (die we nog niet in ons bezit hebben) van voor 2005 aangeschreven 
om de ooguitslagen na het 4e levensjaar aan te leveren. De voorbereidingen voor de JHD is in volle gang 
De voorbereidingen voor de recreantendag is in volle gang. De voorbereidingen voor de KCM 2010 zijn 

gestart. Er zijn diverse vergadering van de Raad bijgewoond. 

MEDEDELING REGIO ZUID WEST 
NEDERLAND

Het verslag van de ontbijtwandeling volgt in het volgende clubblad. In september is er geen wande-
ling gepland i.v.m. de recreantendag.
Groeten, Rosita, Aïsha, Duppie, Nikan en Fairy
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Foto’s: Wilma Roelofs
Geschreven door: Wilma Roelofs

Hallo allemaal,
Zoals gewoonlijk begin ik weer met de verslagen van de 
afgelopen wandelingen:

VERSLAG 
WANDELING 24 MEI 2009
Deze wandeling ging weer over de Edese hei. Een schit-
terend natuurgebied, altijd wel druk op de parkeerplaats, 
maar genoeg ruimte op de hei. 
Nieuw waren deze keer Sandra Smid en haar dochter 
Robin met hun oes Bowie. Haar man en zoon waren 
thuis gebleven, nou daar zullen ze spijt van hebben 
gehad. Bowie is een zusje van onze pup Gini, dus die 
twee hadden het wel gevonden. In het begin nog wat 
aftastend naar elkaar, maar al snel lagen ze heerlijk over 
elkaar heen te rollen. Ze hadden geen tijd of aandacht 
meer voor de omgeving, maar alleen nog voor elkaar. 
Heerlijk om te zien!
Toen ook de andere wandelaars gearriveerd waren zijn 
we gaan lopen.
Gini had al een keer een wandeling meegemaakt, maar 

voor Bowie was het nieuw. Volgens mij genoten ze er 
allebei goed van. Het enige wat ze duidelijk minder 
vonden was het feit dat ze een groot deel van de wande-
ling gedragen werden.  
Na een uurtje over de hei te hebben gelopen kwamen we 
weer bij de auto’s aan, waar de koffie, thee, fris en ap-
pelkoek voor de tweebeners tevoorschijn werd gehaald 
en de bakken water met kluifjes voor de viervoeters.
We hebben daar nog een tijdje staan nagenieten en bij-
gebabbeld. Want een aantal wandelaars hadden we door 
diverse omstandigheden al even niet gezien, dus genoeg 
reden om nog wat langer te blijven hangen. De honden 
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WANDELING OVER DE EDESE HEI
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hadden daar geen moeite mee, zo lekker in de schaduw 
van de bomen.

VERSLAG 
WANDELING 28 JUNI 2009
Het was heet deze week en de voorspelling was ook 
niet erg gunstig: warm weer. Ik had geen mogelijkheid 
de wandeling naar de avond te verplaatsen: ten eerste 
konden wij die avond niet en ik zou het daarnaast ook 

vervelend vinden als er evt. spontaan mensen naar de 
wandeling wilden komen en dat er dan niemand zou 
zijn. De wandelaars waar ik een mailadres van bezit 
heb ik laten weten dat de wandeling wel door zou gaan; 
zoveel mogelijk in het bos.
Diverse afmeldingen heb ik wel gehad: mensen die een 
weekend weg waren, geen airco in de auto waardoor het 
voor de hond wel erg heet zou zijn om te reizen, iemand 
aan de antibiotica die niet in de zon mocht komen en zo 
nog wat andere redenen waarom men verhinderd was.
Toch hebben we nog met een gezellig groepje kunnen 
wandelen. We zijn het bos doorgelopen waar het verras-
send koel bleek te zijn. Doordat het de dag ervoor ook 
nog eens flink had geregend stonden er genoeg plassen 
water waar de honden verkoeling in konden zoeken. Zo 
werd het toch nog een hele leuke gezellige wandeling.
En Gini heeft kennis mogen maken met stieftante Lola 
( een volle zus van Tyca, alleen een jaar jonger). Gini 
begint al een beetje door te krijgen dat bobtails ontzet-
tend leuke honden zijn ☺. Ze zal er nog genoeg zien in 
haar leven!
Ook nu was er na afloop van de wandeling weer ap-
pelkoek, met koffie of met fris. En voor de honden was 
er ook weer het nodige lekkers te scoren.

Dan nu de “nieuwe” activiteiten: Als het goed is dan 
zijn alle baasjes weer uitgerust van een welverdiende 
vakantie en hebben ze er na de zomerstop weer zin in. 
We wandelen in augustus weer en wel op:
Zondag 30 augustus om 14.00 uur in het koele Edese 
bos.
En dan DE BARBECUE! Zoals in het vorige club-
blad al stond aangekondigd word dit de 100e door mij 
(mede) georganiseerde activiteit. Deze wordt gehouden 
bij mij in Gendt op zondag 27 september om 14.00 
uur. We beginnen met koffie, thee of fris met koek. 
Als iedereen er is en de koffie op is gaan we met de 
honden naar het BEHENDIGHEIDSPARCOURS. Daar 
gaan we de hindernissen verkennen. We gaan op een 
leuke, ontspannen manier proberen de honden door 
en over de hindernissen te krijgen. Als iedereen heeft 
geoefend gaan we één voor een de hindernisbaan lopen. 
De ervaring leert dat dit tot grote hilariteit leidt. Het is 
vaak lachen gieren brullen! De deelnemers springen 
vaak zelf over de hindernis en de hond blijft staan, of de 
baas staat smekend aan de andere kant van de sprong: 
of de hond er alsjeblieft overheen wil komen. Ook gaan 
sommige honden als een speer naar de partner van de 
deelnemende baas en laat de wederhelft radeloos achter. 
Daar komen dan ook nog de rake, leuke en of sarcasti-
sche opmerkingen bij vanuit de toeschouwers en je kunt 
wel nagaan dat er deze dag genoeg te lachen valt!
Deze dag zijn er ook nog een aantal leuke prijsjes te 
verdienen. Niet alleen voor de snelste, maar ook voor 
bijvoorbeeld de pechcombinatie.
Na de behendigheid is het tijd voor de barbecue. Deze 
is altijd zeer compleet: eersteklas vlees,  salades, stok-
brood en dergelijke, maar ook volop drinken. Ook de 
vegetariërs onder ons zullen niets te klagen hebben; ook 
die kwaliteit is prima!

Dan nu de kosten: 18,50 per volwassene, 8,00 voor 
kinderen van 6 tot 14 jaar en jongere kinderen zijn 
gratis. In deze prijs zit echt alles inbegrepen: de koffie, 
thee, koek, barbecue en alle drank! En natuurlijk heel 
veel lol!

Opgeven kan per mail: regiomidden@oldenglishsheep-
dog.nl
Geef op wie jullie zijn, met hoeveel mensen en honden 
jullie komen en of er vegetariërs onder jullie zijn. 
Opgeven kan tot uiterlijk 20 september!!

Tot zover, graag weer tot op de activiteiten,

Wilma, Tyca,Gini en familie

REGIO ZUID OOST & MIDDEN NEDERLAND
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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.n

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
De Zuid 9 
8251 BG  Dronten 
Tel : +31 (0) 652660413 
l.vanheel@fotovanheel.nl
www.lawoflove.nl

Definitely Xquiszt
Willy en Ron van Opijnen

Kortlandstraat 30
2911 BG

  Nieuwerkerk aan den Ijssel
Tel:+31 (0) 180 316250

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

Cap-a-pie Cartouche
Fam. van der Nat

Molendijk 29
3248 BA Melissant Zuid-Holland

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

www.cap-a-piecartouche.nl

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

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

A Dream Called
Christiaan Roverts

Heesackers 22
6903 WZ Zevenaar

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

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

Knuckleheads Old English Sheepdogs
Monique Cobussen & Bjorn van Rees

De Moorstraat 16
6826 NV Arnhem

Tel: +31 26 4465075
bvanrees@tiscali.nl

www.knuckleheads-oes.nl

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

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

KENNELADRESSEN

Bob Tales   Augustus  2009   51



KENNELADRESSEN

Bob Tales   Augustus   2009   00

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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REDACTIE MEDEDELING
Beste lezers,

Door gebrek aan ruimte in het huidige blad, was ik genoodzaakt om Showagenda, Showuitslagen 
en Competitie tijdelijk weg te laten. Aangezien bijna iedereen Internet tot zijn beschikking heeft, 
wil ik jullie verwijzen naar internetsite van de OESCN waar deze wel te vinden zijn.
http://www.oldenglishsheepdog.nl 
Groetjes,
Magda Ayhan




