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Terwijl ik dit zit te schrijven zie je overal om je heen de 
natuur uitlopen. De lente is in aantocht. We kunnen 
er dus weer volop op uit met onze trouwe viervoeter. 
Iedereen is de winter nu wel een beetje beu. Nu maar 
hopen dat we een mooie lente krijgen, zodat we er op 
uit kunnen. We hebben op de ALV versterking gekre-
gen van een nieuw bestuurslid, Letty van der Pijl. Het 
bestuur bestaat nu weer uit de volledige bezetting van 5 
personen. De taken kunnen nu wat beter verdeeld wor-
den. Half februari heeft de Raad van Beheer een ver-
diepingsdag georganiseerd voor rasverenigingen. Deze 
dag is druk bezocht, we kregen voorlichting over DNA 
mogelijkheden. Het vaststellen van het DNA profi el van 

de ouderdieren en nakomelingen zal in de toekomst, net als bij de onze Belgische buren, 
ook in Nederland verplicht worden. Verder werd er stevig gediscussieerd over bepaalde 
fok voorstellen die de raad heeft gedaan richting de rasverenigingen. Een onderwerp was 
o.a. hoe om te gaan met 2 rasvereniging van 1 ras. Er komt er waarschijnlijk nog dit jaar 
nog matrix waaraan iedere fokker zich aan moet houden, lid rasvereniging of niet. Half-
broer halfzus combinatie wordt verboden. Een aantal fokkers kan zich de voorstellen van 
de Raad van Beheer nog wel herinneren van enkele jaren terug. Toen kwam de Raad van 
Beheer met een centraal fokbeleid. Er was toen er erg veel weerstand op die voorstelen. 
De tijd lijkt nu wat rijper voor te zijn en alles zal stapsgewijze ingevoerd worden. De leden 
van rasgroep 1 zitten wat betreft fokken en gezondheid naar mijn idee aardig op 1 lijn. Wie 
geïnteresseerd is in het verslag van deze dag kan dit nalezen op de website van de Raad 
van Beheer . www.raadvanbeheer.nl 

22 mei a.s. wordt de “Landelijke dag van de hond” georganiseerd. De Raad van Beheer 
coördineert deze dag. Kynologen verenigingen en Rasverenigingen geven deze dag 
inhoud. Onze rasvereniging doet hier ook aan mee. We proberen op 3 a 4 locaties in Ne-
derland iets te organiseren, dit in samenwerking met de regio vertegenwoordigers. Verder 
op in het Clubblad vindt u meer informatie hier over. Verder wens ik iedereen een fi jne 
lente toe. Denk aan u 30 minuten bewegen per dag. Bezoek ook regelmatig onze website 
www.oldenglishsheepdog.nl Daar vindt u informatie over de activiteiten van de Club. Er 
staan b.v.  regiowandeling  vermeld, die zijn zeker de moeite waard om eens aan deel te 
nemen. Het is altijd super gezellig tijdens zo’n wandeling.  Wind door de haren van u en 
uw hond. Na afl oop samen iets nuttigen en veel ervaringen uitwisselen. Vakantieadressen 
uitwisselen etc.  
Het bestuur hoopt u 22 mei a.s. ergens tegen te komen in de regio. 

Van de Voorzitter.
Lizie van Heel
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Bron: http://www.whgdierenartsen.nl/

Omdat de dierenarts kiest voor uw huisdier en niet 
voor eigen eer.

INLEIDING
Bij een chronische klacht, die maar niet beter wil, 
vraagt u zich als eigenaar van een ziek huisdier 
natuurlijk wel eens af: zitten we wel op de goede 
weg, klopt de diagnose wel, of, passen we wel de 
juiste geneesmiddelen toe? Bij een ingrijpende en 
kostbare operatie is het toch heel begrijpelijk, dat 
u als eigenaar even twijfelt: is die operatie nou wel 
echt nodig of kan het ook met medicijnen?
Als de reguliere diergeneeskunde het niet redt 
om een patiënt te genezen, dan is het toch heel 
legitiem, dat u zich afvraagt: zou homeopathie nog 
een oplossing kunnen bieden? En het is toch heel 
normaal, dat u als eigenaar op het moment, dat 
uw dierenarts bij uw nog jonge hond levenslang 
pijnstillers voorschrijft zichzelf de vraag stelt: zal 
ik toch nog even op zoek gaan naar een veiliger 
alternatief?
Voorbeelden van vragen, die u kunnen doen be-
sluiten een ‘second opinion’ aan te vragen bij een 
andere reguliere dierenarts, veterinair specialist of 
een dierenarts, die ook ervaring heeft met andere 
geneeswijzen, zoals homeopathie of acupunctuur.
Maar dan rijzen er weer andere vragen:

1. Wat schiet u ermee op, ervan uitgaande, dat 
uw dierenarts ook een prima dierenarts is? 

2. Is het een motie van wantrouwen naar uw die-
renarts? U bent al jaren dik tevreden met uw 
dierenarts en hebt inmiddels een uitstekende 
band met hem of haar opgebouwd. 

3. Waar kunt u het beste naar toe?
4. En, wat kost het? 

U heeft al zoveel kosten gemaakt en bent nog 
geen meter opgeschoten. In onze kliniek worden 
veel patiënten aangeboden voor een second 

opinion. Wij hebben er dus veel ervaring mee. Met 
die ervaring proberen wij u hieronder antwoord te 
geven op deze vragen. 

WAT SCHIET U ER MEE OP?
Waarschijnlijkheidsdiagnose 
Het is dikwijls moeilijk om precies de juiste diag-
nose te stellen. Die diagnose hebben we nodig om 
te weten welke behandeling we moeten instellen. 
Diagnose fout, behandeling fout, patiënt niet beter.
Dierenartsen stellen in veel gevallen de meest 
waarschijnlijke diagnose of `waarschijnlijkheidsdi-
agnose’ met behulp van hun eigen kennis en erva-
ring. En die is voor alle dierenartsen verschillend. 
Bij onzekere diagnoses zullen er dus gemakkelijk 
verschillen in `visie’ zijn tussen de verschillende 
dierenartsen. Bij bijvoorbeeld huidklachten door 
een allergie, komen we er in een aantal gevallen 
wel achter waarvoor een hond overgevoelig is, 
bijvoorbeeld voor mijten. Maar we hebben dan nog 
geen antwoord op de vraag waarom deze hond 
wel gevoelig is voor mijten en zijn broer niet. De 
diagnose luidt `mijtallergie’, maar wat de diepere 
oorzaak is, weten we niet. En als de gebruike-
lijke behandelingen mislukken, hebben we een 
probleem. Kortom, ook al denkt u in zo’n geval, dat 
de diagnose zeker is, het is niet zo. En geen goede 
diagnose, betekent vaak geen goede behandeling 
en dus ook vaak geen goed resultaat! 
Juist omdat veel dierenartsen hun waarschijnlijk-
heidsdiagnose `verkopen’ als de juiste diagnose, 
ontstaat er verwarring bij de eigenaar, die van de 
verschillende geconsulteerde dierenartsen, ver-
schillende diagnoses hoort. In zo’n geval is het een 
`must’, dat één van de dierenartsen het initiatief 
neemt om alle `deelnemende’ dierenartsen op één 
lijn te krijgen en in het uiteindelijke behandelplan te 
betrekken. Daar is het zieke huisdier mee gediend.

EXTRA EXPERTISE 
Iedere dierenarts heeft zijn eigen kennisniveau en 
zijn eigen ervaring. Men mag van een dierenarts 
verwachten, dat hij of zij beschikt over de kennis, 
vergaard op de universiteit, aangevuld met de ken-
nis verworven door nascholing en het bijhouden 
van de literatuur. Hun extra vaardigheden zullen 

OMDAT DE 
DIERENARTS KIEST 
VOOR UW HUISDIER
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mede afhangen van het aantal praktijkjaren.
Daarnaast, en dat is heel belangrijk, zal iedere die-
renarts een speciale interesse hebben in een deel-
gebied van de diergeneeskunde. Het vakgebied is 
zeer uitgebreid en kan niet door één dierenarts in 
al zijn facetten beheerst worden. Een bijzondere 
vorm van extra expertise is de specialisatie in een 
bepaald deelgebied van de diergeneeskunde, 
zoals dermatologie, oogheelkunde, interne dierge-
neeskunde e.d. 
De dierenarts die door een bijzondere interesse 
gefocusseerd is op zijn deelgebied van het vak en 
te weinig oog heeft (deels door te weinig kennis 
en ervaring) voor de rest van het grote gebied van 
de diergeneeskunde, zal betere alternatieven over 

het hoofd kunnen zien en zijn patiënt onbewust die 
betere alternatieven onthouden.
Zo zal een wetenschapper door zijn eenzijdigheid 
patiënten de soms betere mogelijkheden in de ho-
meopathie onthouden. Een gedreven orthopedisch 
chirurg zal mogelijk te snel besluiten tot een opera-
tieve ingreep en een betere en minder ingrijpende 
medicamenteuze oplossing overslaan. 
Het is geen dierenarts te verwijten, het is onlos-
makelijk verbonden aan de beperktheid van de die-
renarts, maar juist een reden voor second opinion.
Sowieso is het soms goed om even met een on-
bevangen frisse blik tegen een chronische patiënt 
aan te laten kijken. 

DE TIJD VERSTRIJKT
Soms is een diagnose in tweede instantie makke-
lijker te stellen, omdat de klacht duidelijker wordt; 
de symptomen zijn duidelijker of er komen extra 
symptomen bij. Dat maakt soms van de tweede 
dierenarts een `held’, terwijl zijn voorganger beslis-
send voorwerk deed en naarmate de tijd verstrijkt 
heel veel meer duidelijkheid ontstaat over het 
ziekteverloop. De dierenarts die om een second 
opinion gevraagd wordt kent immers de reacties op 
de voorgeschreven behandelingen. En de reactie 
op een voorgeschreven behandeling is vaak ook 
een stuk van de diagnose. 
Om een voorbeeld te geven:
Ik kreeg een patiënt voor een second opinion, die 
al 6 weken braakte. De eigenaar observeerde, 
dat het arme dier altijd pijn leek te hebben na het 
eten. Na 6 weken constateerde ik een tumor in 
de twaalfvingerige darm. De hond was inmiddels 
broodmager en de tumor groot, zodat in dit sta-
dium de afwijking veel gemakkelijker te voelen was 
van buitenaf, beter te zien op een röntgenfoto en 
op het echo beeld. In dit stadium waren er al uit-
zaaiingen en dus de prognose slecht. Als het vroe-
ger ontdekt was? Ja, als! Maar soms lukt het niet 
om tijdig een diagnose te stellen. Ook nierklachten 
kunnen bijvoorbeeld vaak pas tot uiting komen, als 
al 60 - 70 % van de nieren verwoest zijn. 

ANDERE VISIE
Vooral door jarenlange ervaring ontwikkelt een 
dierenarts een rijpere visie. 
Zo kan het zijn, dat een wetenschapper een 
leverbiopsie wil nemen met kans op levensbedrei-
gende bloedingen om de juiste diagnose te kunnen 
stellen, terwijl de doorgewinterde dierenarts besluit 
om dat niet te doen, omdat extra diagnostiek geen 
extra therapeutisch voordeel oplevert.
In geval van de ziekte van Cushing met niet al te 
heftige symptomen, zal diezelfde ervaren practicus 
besluiten om verder geen diagnostiek uit te gaan 
voeren met de wetenschap, dat ook dat geen extra 
toegevoegde waarde heeft en de behandeling 
voor veel patiënten betekent: duur, bijwerkingen 
en geen blijvend resultaat, terwijl de symptomen 
dragelijk zijn.  En waarom zou je een cryptorchide 
reu moeten castreren, als het operatie risico groter Foto: Cees Bol

Boy
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is, dan de kans om kwaadaardige tumoren te ont-
wikkelen in de niet afgedaalde testikels?
Waarom zou je een hond met elleboogdysplasie 
opereren, als we met een operatie alleen een 
tijdelijk effect bereiken en mogelijk door de ingreep 
de arthrose verergeren? 
Waarom zouden we reguliere pijnstillers blijvend 
moeten voorschrijven, als veilige homeopathische 
middelen minstens zo effectief zijn?
En al roept de wetenschap dat homeopathie niet 
effectief kan zijn, maar uw hond met een pijnlijk 
Cauda Equina Syndroom doet het perfect op 
de homeopathie, zonder pijnstillers en zonder 
bijwerkingen. Waarom dan in vredesnaam dat niet 
geven? 

IS HET EEN MOTIE VAN WANTROU-
WEN NAAR UW DIERENARTS?
Een `second opinion’ is geen motie van wantrou-
wen naar uw eigen dierenarts. De moderne dieren-
arts zal zo’n verzoek van een eigenaar juist alleen 
maar toejuichen, als zijn of haar behandelingen 
niet tot het gewenste resultaat leiden. 
De moderne dierenarts stelt alles in het werk om 
zijn vak te beheersen en up-to-date te blijven, 
maar is zich bewust van zijn of haar beperkingen.
De moderne dierenarts staat ook voor het welzijn 
van uw huisdier, wanneer het hem of haar een 
keertje niet lukt om zelf de `storing’ op te heffen. 
Dus ondersteunt de moderne dierenarts of 
adviseert uit zichzelf u om elders een collega te 
consulteren, die voor het betreffende geval beter is 
toegerust, qua kennis, ervaring en apparatuur.
U krijgt de volledige patiënten kaart mee. 
De patiënt heeft een extra kans en de eigenaar 
respecteert zijn dierenarts, omdat hij / zij kiest voor 
het huisdier en niet voor eigen eer.
Uitzonderingen - dierenartsen met lange tenen - 
horen in het museum thuis. Kortom u hoeft zich als 
eigenaar nooit te weerhouden van het verzoek om 
een second opinion. 

WAAR KUNT U HET BESTE NAAR 
TOE?
Uw dierenarts kan u bij de keuze helpen. Hij / zij 
weet de juiste adresjes. 
Moet u altijd naar een specialist?
Er is wat verwarring over de term `specialist’. 
We kennen tegenwoordig dierenartsen, die zich 
gespecialiseerd hebben in een bepaald onderdeel 
van de diergeneeskunde, bijvoorbeeld oogheel-
kunde, chirurgie, diagnostische beeldvorming, 
dermatologie, oncologie enz. Ze zijn er speciaal 
voor opgeleid aan de universiteit. Die dierenart-
sen mogen officieel de titel `specialist’ voeren. Er 
is vandaag de dag weliswaar een onderscheid 
tussen in Nederland erkende specialisten en Eu-
ropees geregistreerde specialisten; de laatste zijn 
toch weer wat hoger opgeleid, zodat er weer enige 
onzekerheid heeft wie de titel specialist nou wel 
mag dragen en wie niet. 

Hoe dan ook, het gaat uiteindelijk niet om een titel, 
maar om de expertise. Specialisten hebben meer 
kennis van hun vakgebied dan de gemiddelde 
`gewone dierenarts’, en, afhankelijk van het aantal 
praktijkjaren, ook meer vaardigheid op hun onder-
deel van de diergeneeskunde. Maar net als in de 
humane geneeskunde springen er bij de diverse 
disciplines in de diergeneeskunde toch ook weer 
enkele hoogvliegers uit, waar wij als dierenartsen 
natuurlijk graag naar verwijzen. Nadeel is, dat 
die extra kennis waarover een specialist beschikt 
alleen geldt voor hun eigen vakgebied en niet voor 
de totale diergeneeskunde; de kans is groot, dat 
hun kennis en ervaring op het overige, grootste 
stuk van de diergeneeskunde beperkt is. Ze zijn 

Foto: Cees Bol
Boy
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dus eenzijdig en bovendien meestal ook gevangen 
in het wetenschappelijk denken. Buiten de weten-
schap bestaat voor hen niets.
In de discussie wel of geen bekkenkanteling of wel 
of niet opereren van een LPC bij een jonge hond, 
waarbij de orthopedisch specialist beslist voor een 
operatie en een zeer ervaren `gewone’ dieren-
arts kiest voor een conservatieve behandeling, is 
niet zelden het gelijk aan de kant van `gewone’ 
dierenarts. 
Al decennia lang hebben `gewone’ dierenartsen 
zich extra verdiept of gespecialiseerd in een 
deelgebied van de diergeneeskunde. Dat kan zijn 
in één van de bekende specialisaties (die van de 
geregistreerde specialisten), maar ook in andere 
specialisaties, zoals in een bepaalde diersoort 
(hond, kat, reptielen, vogels, fretten, enz.), of in 
een alternatieve tak van diergeneeskunde, zoals 
homeopathie of acupunctuur.Vroeger waren er 
geen specialisten en alle dierenartsen zijn (nu 
nog steeds) gerechtigd deze specialisaties uit te 
oefenen. Dat betekent, dat er veel dierenartsen 
in de praktijk door veel ervaring en nascholing tot 
virtuozen zijn uitgegroeid op hun deelgebied en 
in een aantal gevallen zeker niet onderdoen voor 
hun collega `officieel’ specialist. Voordeel van deze 
defacto specialisten (in de praktijk ontstaan) is, dat 
ze meestal wel veel meer kennis en vaardigheid 
hebben op het grote gebied van de diergenees-
kunde, dat buiten hun kleine deelgebied valt. Ze 
mogen zich alleen niet `officieel’ specialist noemen. 
Er zijn klinieken in Nederland, die al jarenlang 
bekend staan om hun specialiteit, zoals gynae-
cologie, orthopedie en homeopathie. Uitstekende 
adressen voor een second opinion: extra kennis 
van het deelgebied en veel praktijkervaring, ken-
nis en vaardigheid op het gebied van de totale 
diergeneeskunde, oog voor nuttige fenomenen, 
die buiten het wetenschappelijke kader vallen, met 
daarbij de drive van een enthousiaste hobby-
ist. Dierenartsen, die de titel specialist meer dan 
verdienen, maar niet mogen voeren, omdat dat zo 
besloten is door de `officiële’ instanties.

WAT KOST HET? 
Vaak is een eigenaar na veel consulten zonder re-
sultaat bij de eerstelijns dierenarts wanhopig: veel 
geld kwijt en het probleem is nog niet opgelost. De 
vraag rijst dan: is het probleem wel op te lossen? 
Of is een volgende investering weer water naar de 
zee dragen? Ook de second opinion dierenarts, 
die geconsulteerd wordt, kan geen garantie voor 
succes bieden.
Allereerst moet u niet te lang wachten met het 
besluit om een second opinion voor te stellen aan 
uw dierenarts. Meestal zal de dierenarts u vóór zijn 
en zelf het initiatief nemen en u voor stellen om uw 
huisdier te verwijzen. 
Het is bovendien verstandig eerst te informeren 
bij uw eigen dierenarts en bij de second opinion 
dierenarts om een inschatting te maken naar de 
kansen en de kosten. U mag u van de second 

opinion dierenarts een kostenraming verlangen.
Tenslotte moet de second opinion dierenarts kun-
nen beschikken over alle onderzoeksgegevens en 
behandelresultaten die bekend zijn; dat scheelt 
ook nog eens tijd en geld. Diagnostiek en behan-
delingen herhalen is meestal zinloos. 

SECOND OPINION EN ONZE KLINIEK
Ons team beschikt over meer dan 30 jaar ervaring 
met second opinion patiënten. 
Vooral door toedoen van onze specialisatie ho-
meopathie, hebben we in de afgelopen decennia 
probleempatiënten, die geen soelaas vonden in 
de reguliere diergeneeskunde ons geconsulteerd 
in de hoop, dat er nog een homeopathische behan-
delingsmogelijkheid voor hen zou zijn. Omdat 
homeopathie niet alles kan genezen en wij altijd de 
drive hebben om toch nog een oplossing voor uw 
huisdier te vinden hebben we telkens weer gepro-
beerd ook andere registers open te trekken. Juist 
door het enorme aanbod van probleempatiënten 
hebben wij veel ervaring daarmee opgedaan en is 
door ons niet alleen op het gebied van de homeo-
pathie maar ook op het gebied van de reguliere 
diergeneeskunde, waaronder de chirurgie, veel 
expertise opgebouwd. 
We doen dus niet alleen homeopathie. We stellen 
de diagnose en bepalen aan de hand daarvan 
welke behandelmethode voor uw huisdier op dat 
moment het beste is.
Op onze website kunt u onder Bibliotheek voor 
heel veel klachten onze benaderingswijze lezen. 
Wij nemen extra tijd voor de patiënten, minimaal 
een half uur. In de eerste plaats hebben we die 
tijd nodig om ons goed te kunnen verdiepen in het 
probleem van uw huisdier. In de tweede plaats 
willen we ook in het eerste consult alle nodige 
onderzoeken doen; deels omdat u meestal ver van 
Dodewaard woont, maar ook om herhalingsconsul-
ten tot een minimum te beperken en daarmee de 
kosten in de hand te houden.
Wij berichten uw eigen dierenarts over onze 
bevindingen.

Foto: Roosmarie Wibier
Oprah
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KANKER IN DE MOND VAN KAT EN HOND

Nieuwdorp, 25 januari 2011 – De laatste jaren is er 
steeds meer aandacht voor een goede gebitsver-
zorging van honden en katten. In februari 2011 
start voor de vijfde maal de maand van het gebit. 
In deze maand houden veel dierenartsen speciale 
acties om gebitsproblemen bij honden en katten 
onder de aandacht te brengen. Het Nederlands 
KankerFonds voor Dieren heeft op dit moment een 
project lopen dat aansluit bij de gebitsverzorging 
van het huisdier: “Vroegdetectie en behandeling 
van mondholtetumoren bij hond en kat”.  

Onderzoek heeft laten zien dat 5,4% van alle 
kwaadaardige tumoren bij de hond en 6,7% bij de 
kat zich in de mondholte bevindt. Voor ons land 
betekent dit op jaarbasis ongeveer 7500 tumoren 
bij honden en minimaal hetzelfde aantal bij katten. 
Steeds meer baasjes poetsen het gebit van hun 
hond of kat, maar controle wordt vaak vergeten 
of niet uitgevoerd. Het niet of te laat ontdekken 
of herkennen, door een eigenaar, dierenarts of 
assistente van een kleine tumor in de mond kan 
fatale gevolgen hebben voor het dier. Helaas wijst 
de praktijk nog steeds uit dat mondholtetumoren 
bij honden en katten meestal in een (veel te) laat 
stadium worden ontdekt. Als een dier veel last 
heeft van speekselverlies, bloedverlies uit de mond 
en pijn bij het eten, is het vaak al te laat.

Goedaardige processen in de mond kunnen vaak 
op het oog niet worden onderscheiden van kwaad-
aardige varianten en daarom is het van groot 
belang een behandelingsprotocol op te stellen, 
gebaseerd op een histopathologische diagnose. Bij 
de kat is op dit moment het ‘plaveiselcelcarcinoom’ 
de meest gediagnosticeerde tumor in de mond-
holte en alleen bij ontdekking in een zeer vroeg 
stadium heeft chirurgie nog een kans. De nieuwe 
behandeling met radioactieve Holmium microsphe-
ren aan de Kliniek voor Gezelschapsdieren van de 
Universiteit van Utrecht is nog in ontwikkeling. 

PROJECT
Doormiddel van het project “Vroegdetectie en 
behandeling van mondholtetumoren bij hond en 
kat”, wil het NKFD dit probleem onder de aandacht 
brengen van nog meer diereigenaren. Het project 
heeft twee belangrijke doelstellingen: zorgen voor 
een goed voorgelichte eigenaar die verder kijkt 
dan de tandenborstel lang is. Daarnaast wil het 
NKFD ook voorlichting en training  faciliteren voor 
dierenartsen, dierenartsassistenten, maar ook voor 
andere beroepsgroepen die zich professioneel 
bezighouden met deze diersoorten zoals bijvoor-
beeld hondentrimmers. Deze voorlichting is vooral 
gericht op vroegdetectie van mondholtetumoren 
door een nauwkeurig onderzoek van de mond-
holte, en het direct starten met een deskundige 

KANKER 
IN DE MOND VAN 

KAT EN HOND
PERSBERICHT  25 JANUARI 2011 VAKBLADEN

Het NKFD is een organisatie die zich sinds 2004 belangeloos inzet voor 
de preventie en bestrijding van kanker bij gezelschapsdieren. Het NKFD 
verzorgt voorlichting en steunt onderzoek op dit gebied. Het NKFD is 
een zelfstandige stichting, met “CBF-Certifi caat voor kleine goede doe-
len”, die voor haar activiteiten volledig afhankelijk is van donateurgelden. 
Meer informatie is te vinden op de website www.NKFD.nl. Meer informa-
tie over de maand van het gebit is te vinden  op www.gebitscontrole.nl
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behandeling. Hierdoor zullen deze beroepsbeoe-
fenaren optimaal in staat zijn te handelen bij een 
huisdier met een mondholtetumor. Het NKFD wil 
ook helpen bij het opzetten van screeningprogram-
ma’s. Hierdoor zal in een veel vroeger stadium van 
de ziekte een behandeling kunnen worden gestart 
met een grotere kans op een succesvolle uitkomst 
en minder ingrijpend voor het dier.

Uiteindelijk wil het NKFD ook verder onderzoek 
naar de oorzaak van deze tumoren financieel 
ondersteunen. Onderzoek waaruit mogelijk pre-
ventieve maatregelen kunnen volgen en wellicht 
nieuwe diagnostische technieken kunnen worden 
ontwikkeld. 
Tevens wilt het NKFD bezien op welke wijze 
nieuwe of bestaande behandelmethodes op grote 
schaal kunnen worden geïntroduceerd..

KANKER BIJ HUISDIEREN
Net als bij mensen, komt kanker helaas ook steeds 
vaker voor bij gezelschapsdieren. Tegenwoordig 
vormt ons geliefde huisdier een volwaardig lid van 
het gezin. De diagnose “kanker” treft dan ook niet 
alleen het dier, maar het hele gezin.  Het Neder-
lands KankerFonds voor Dieren streeft naar het 
vroeg opsporen van allerlei vormen van kanker bij 
dieren. Net als bij mensen geldt ook voor dieren 
dat hoe eerder de tumor wordt ontdekt, hoe groter 
de kans op genezing is. Dankzij de maand van het  
gebit worden huisdiereigenaren er nog meer op 
gewezen hoe belangrijk een goede controle is. 

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht: Scarlett 
Kwekkeboom-Janse, tel. 0113-671447 
e-mail: info@janse-janse.nl

KANKER IN DE MOND VAN KAT EN HOND
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SPELREGELS VOOR TREKSPELLETJES

09

PLANNETJE MISLUKT 

Een dame met een chihuahua wil met haar 
hond een restaurant binnen gaan. Ze zet 

een zonnebril op. Een man in de deurope-
ning zegt: “Sorry, mevrouw, geen honden 

toegestaan!” 
De dame zegt: “Je begrijpt het niet. Dit is 

mijn blindengeleidehond.” 
Man: “Een CHIHUAHUA?” 

Dame: “Bedoel je dat ze me een Chihuahua 
hebben gegeven!?” 

Bron: Hondentips Magazine
www.hondentips.com
copyright 2011
Tekst: Rudi van Dijck
    
Ik kan me voorstellen dat een hond na een on-
geval zoveel bloed kan verliezen dat hij best wat 
extra bloed zou kunnen hebben via een transfu-
sie. Dit bracht me bij de volgende vraag:
Kan een hond wel een bloedtransfusie onder-
gaan? In het ‘Medisch Handboek Honden’ vond ik 
het antwoord:
Ja, een bloedtransfusie voor honden kan. De 
reden dat het zo weinig gebeurt, is dat er weinig 
hondenbloed beschikbaar is. Net zoals bij mensen 
hebben honden verschillende bloedgroepen. De 
donorhond en de hond die het bloed zou krijgen, 
moeten dus een passende bloedgroep hebben. 
Blijkbaar zijn er dierenpraktijken die lijsten bijhou-
den met gezonde (liefst grote) honden waarvan de 
eigenaars al hun toestemming hebben gegeven 
om in geval van nood het bloed van hun hond 
beschikbaar te stellen.
Bij gebrek aan bloed wordt er ook een bloed-
vervangende vloeistof gebruikt met de naam 
oxyglobine.
Misschien is een bloedbank voor honden wel een 
gat in de markt? Wie voelt zich geroepen?

SPELREGELS 
VOOR 

TREKSPELLETJES
Bron: Kynologenclub Delft
www.kc-delft.nl

Leer de hond, als hij het nog niet kent, het speel-
tje op uw commando los te laten d.m.v ruilspel-
letjes: u ruilt het speeltje voor een brokje; beloning 
afbouwen, maar altijd af en toe blijven belonen 
voor het afstaan van een speeltje. 

Zorg dat de hond het speeltje niet uit uw handen 
kan grissen of zelfs maar vastpakken als u dat 
niet wilt. U moet de controle over het speeltje 
hebben. Goede speeltjes hiervoor: niet te groot 
fl ostouw, sok met niet te grote bal erin, e.d. 

Als tijdens het spelen de hond, zelfs al gaat 
het per ongeluk, met zijn tanden uw vingers of 
handen raakt, breekt u het spelletje onmiddellijk 
af en ruimt u het speeltje direct op. Zo voorkomt 
u ongelukken, omdat de hond zijn gebit leert te 
beheersen. 

U wint geregeld tussendoor, en u wint altijd het 
laatste spel. Daarna bergt u het speeltje op. Een 
onzekere hond laat u wat vaker winnen. Bij een 
dominante hond wint u altijd. 

U bepaalt begin en eind van het spel. U begint 
het spel op een moment dat de hond er niet om 
vraagt (zeker bij een opdringerige of dominante 
hond). En u stopt voordat uw hond het spelen zat 
is en wegloopt. 

Door tijdig te stoppen, blijft spel ook altijd naar 
meer smaken voor de hond en zal hij er nooit 
genoeg van krijgen. Waardoor u iets hebt dat zijn 
aandacht kan vasthouden! 

HOND EN 
BLOEDTRANSFUSIE

HONDEN MOPPEN
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ADVERTENTIE
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Bron: Hondentips Magazine
www.hondentips.com
copyright 2011

Je bent een mooie lentewandeling aan het doen. 
Je hond heeft alle plezier in het struikgewas. Plots 
komt hij terug te voorschijn met zijn ene oogje 
dicht geknepen. Je komt thuis en ontdekt dat je 
nog een oogzalfje in je apotheekkastje hebt liggen 
en doet dit in het oog. De volgende ochtend is het 
oogje nog steeds dicht. Je besluit dan toch maar 
om naar het spreekuur bij je dierenarts te gaan. Je 
dierenarts zal het oogje onderzoeken. 
Bij erge zwelling en pijn zal de dierenarts het oogje 
verdoven door een verdovingsdruppeltje in het oog 
te doen. Na enkele minuten zal je hond het oogje 
al wat meer open doen. 

De dierenarts bekijkt eerst de oogleden, die zullen 
wel erg rood zijn. Dan neemt hij de ophtalmoscoop 
(speciale instrument om het oog te bekijken) om de 
oogbol zelf de bekijken. Vervolgens wordt een fl uo-
resceïne test uitgevoerd. Dit is een groene fl uores-
cerende kleurstof die het oogje groen zal kleuren. 
Deze vloeistof wordt vervolgens terug uitgespoeld 
met fysiologisch oogwater. En dan blijft er een 
grote groene plek op het oog achter, die men niet 
kan uitspoelen. De diagnose van de dierenarts is 
dat je hond een oogulcus, wondje op de buitenste 
laag van het oog of hoornvlies, heeft. 
Zolang het maar een oppervlakkige wonde is, kan 
dat met antibiotica zalf en een zalfje met vitamien-
tjes die de heling wat bevorderen vlot genezen. 
Vergeet niet, zo’n letsel is heel pijnlijk, dus de 
dierenarts zal je ook een pijnstiller meegeven voor 
de eerste dagen. Na een week ga je dan nog eens 
op controle en wordt de test herhaald. Tijdens het 
genezingsproces kan het oogje er soms griezelig 
uitzien. Het oog vertoont een blauwe waas omdat 
er in het oog bloedvaten gaan groeien in de rich-
ting van de wonde om stoffen aan te brengen die 
genezing gaan geven. 
Deze ulcus wordt vaak veroorzaakt doordat de 
hond een takje of iets dergelijks in het oog gehad 

heeft. Ook katten klauwen graag in de richting van 
de ogen. Soms zit er een grashalmpje in het oog 
dat schuurt. Soms is zalf alleen niet voldoende 
en dan gaat de dierenarts het oogje voor een 
bepaalde tijd dichtmaken door het derde ooglid 
over de wonde te hechten. Ja, de hond heeft drie 
oogleden. Een bovenste, een onderste en een 
derde ooglid. Dit laatste is dat roze vliesje aan de 
binnenhoek (aan de neuszijde) van het oog. 

Soms kan zo’n takje het oog diep raken en ver-
wonden. Dit is een spoedgeval! Als het oog zelf 
bloedt of er loopt een vochtige substantie uit, dan 
moet je zo snel mogelijk naar de dierenarts. De 
dierenarts zal er dan alles aan doen om het oogje 
te redden. Maar soms is het te ernstig en zal de 
dierenarts beslissen om het oogje te verwijderen. 
Nog belangrijk om te weten! Sommige baasjes 
doen zelf al zalf in de oogjes. Als er nog geen 
fl uoresceïne test is uitgevoerd is het zeer belang-
rijk dat deze zalf geen cortisone bevat. Indien 
een oogulcus aanwezig zal een cortisonezalf de 
genezing afremmen

11

ZWELLING VAN HET HONDENOOG

EEN OOGULCUS 
WONDJE 

OP DE BUITENSTE 
LAAG VAN HET OOG 

OF HOORNVLIES
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RECREANTENDAG 

RECREANTENDAG 
OLD ENGLISH SHEEPDOG CLUB NEDERLAND

in samenwerking met Regio Noord-Oost

WAT GAAN WE DOEN OP DE RE-
CREANTENDAG?

10:00 UUR MAKEN WE ALLES GEREED VOOR EEN 
GEZAMENLIJK ONTBIJT. 

TAFELS WORDEN GEVULD MET ALLE LEKKERS 
WAT IEDEREEN HEEFT MEEGENOMEN. DAARNA  

KAN IEDEREEN KIEZEN WAT HIJ OF ZIJ WIL 
ETEN EN DRINKEN.

NA HET ONTBIJT  MAKEN WE EEN FRISSE OCH-
TENDWANDELING DOOR DE OMGEVING. 

HIERNA ZULLEN WE DE  BAAS EN DE  HOND OP 
DE PROEF GESTELLEN 

AFSLUITING VAN DE DAG, WAARNA WE HOPE-
LIJK TERUG ZULLEN KIJKEN OP EEN ZEER GE-
SLAAGDE EN ONTSPANNEN DAG VOOR ZOWEL 

DE HOND ALS DE BAASJES.

22 MEI 2011
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RELAX MET DE BOBTAIL
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Foto: Anneke Kamstra
Blossum en Alex

Foto: Charlotte van Wauwe
Smilla en Shaggy

Foto: Rosita Guérand
Strandwandeling

Foto: Taner Ayhan
Romeo Bello

Foto: Paula de Kunder
Fellow en Senna

Foto: Ninon Bolhuis
Grace en Ro
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 VAN DE BESTUURSTAFEL

Tijdens de bestuursvergadering  van 1 februari 2011 
is o.a. het onderstaande behandeld.

• Beveiliging Database gezondheidsuitslagen.
• Fokkersforum, planning relevante onderwerpen.
• ALV met aanvullend kort FF.
• Financiën
• Landelijke Hondendag.
• Competitie “showhond van het jaar 2010”
• Jubileumjaar 2011. 
• Keurverslagen overzicht, achterstand verwerking.
• Online inschrijvingen KCM en JHD 2012. 
• Website.

VAN DE BESTUURSTAFEL

14

TIJDENS DE BESTUURSVERGADERING VAN  2 MAART J.L  IS O.A. 
ONDERSTAANDE BEHANDELD

De database met alle gezondheidsuitslagen.
Landelijke Dag van de Hond

Wijziging show competitie
Keurverslagen afgelopen periode 

Online inschrijfprogramma KCM/JHD
Keurmeesters examen

Leden – aspirant leden – oud leden 
Aanpassingen Website OESCN
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9 januari 2011

Lieve mamma,

Wat gaat de tijd toch hard als je zoveel te ontdek-
ken hebt en zoveel meemaakt. Het is alweer een 
tijdje geleden dat ik je op de hoogte heb gebracht 
van al mijn avonturen. Dus tijd om je weer van de 
laatste ontwikkelingen op de hoogte te brengen…
Vrouwtje is in november een hele middag met mij 
bezig geweest. Eerst geborsteld, daarna de nagels 
geknipt, de tanden gepoetst en haren uit mijn oren 
gehaald. Vervolgens is ze met de schaar in de 
weer geweest: de haren van de oren ingekort en 
de haren van mijn voetjes geknipt. 
Dat houdt in dat de haren aan de onderkant 
worden kortgeknipt en alles wat op de grond hangt 
wordt eraf geknipt. Dan blijven er mooie ronde 
voetjes over, zegt ze. En ik geloof haar! Een paar 
dagen later is ze nog een heel groot deel van de 
avond met mij bezig geweest. Ik werd weer in de 
douchebak gezet en mijn kop en poten werden 
gewassen. Leuk is anders. 
Eerlijk gezegd vind ik dat maar niets, al zegt ze 
nog zulke lieve dingen. Daarna werd ik eerst afge-
droogd en daarna droog geblazen door dat grote 
ding wat een föhn schijnt te heten.
Pas daarna mocht ik weer naar baasje. Daar heb 
ik mij toch lopen pronken! Want dat ik normaal 
al mooi ben is wel bekend, maar nu ben ik extra- 
extra mooi! De volgende dag stond vrouwtje 
verrassend vroeg op, voor een zondag. Snel ging 
ze ons uitlaten en daarna mocht ik met haar mee 
in de auto. Het werd een hele lange rit, tot bijna 
in Duitsland! Waar we toen terecht kwamen: een 
ruimte met heel veel honden die allemaal wel op 
mij leken, alleen minder mooi. 
Want ja, ik blijf toch nog steeds de mooiste! Ik 
dacht dat het misschien een verzamelplaats was 
voor een hele grote wandeling, maar het bleek 
minder leuk dan ik had gehoopt: het was een 
tentoonstelling. Ik ging heel lang op de tafel. Eerst 
werd ik weer helemaal geborsteld en daarna werd 
ik op een andere tafel gezet. Jouw vrouwtje ging 
toen samen met een ander vrouwtje aan mijn haar 
zitten frunniken. Er werd aan alle kanten aan mij 
gezeten. Met als resultaat dat ik meer op een sui-
kerspin dan op mijzelf leek. Kijk maar eens: 
Daarna mocht ik mee de ring in. Dat kende ik nog 
van afgelopen voorjaar. Dan moet je eerst mooi 
staan, vervolgens rondjes lopen, weer mooi staan 

voor een meneer of (in dit geval) een mevrouw die 
aan alle kanten aan je gaat zitten voelen en naar 
je kijken en dan weer mooi lopen. Daarna mag je 
weer achter aan in de rij gaan staan tot alle andere 
honden zo aan de beurt zijn geweest. Want dan 
komen er bordjes met nummers erop te staan en 
moet je bij zo’n nummer gaan staan, waarna er 
een heleboel foto’s worden gemaakt.
De mevrouw zei tegen vrouwtje dat wij bij bordje 
3 mochten gaan staan. Ze zei ook nog dat ik het 
mooiste gangwerk had van alle honden van die 
dag!! Bij nummer 2 kwam mijn halfzusje te staan 
en bij bordje 1 kwam de hond die uiteindelijk de 
allermooiste van alle aanwezige oesjes was te 
staan. Raar eigenlijk, want dat ben ik toch? Dat  
weet ik wel zeker! Later kwam er een lijst met 
daarop een overzicht van wat de mevrouw van mij 
vind:

21 maanden oude teef, zeer onstuimig in gedrag 
en uiterlijk. Vierkant totaalbeeld, vrouwelijk in hoofd 
met krachtige voorsnuit.
Kompleet scharend gebit, goed geplaatst oog met 
prima pigment.
Ze trekt haar oor regelmatig in een vouw. Voor-
borst voelbaar, bovenbelijning loopt wat sterker op.
Al goede borstdiepte. Harmonische hoekingen. 
Mooi bone.
Ze gaat met veel drive en zeer ruime passen, af en 

BRIEF VOOR MIJN MOEDERBRIEF VOOR MIJN MOEDER
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toe hupsend door de ring.
Zeer vriendelijk en alert, prima presentatie.

Ik had je in de laatste brief verteld over de cursus 
sport en spel, die ik samen met vrouwtje deed. 
Nou is die al lang afgelopen en zijn we iets nòg 
leukers gaan doen. Hoewel ik toen dacht dat er 
echt niets leukers te bedenken viel. Maar eerst 
over dat sport en spel gebeuren. Daar hadden 
ze ook een soort van examen voor bedacht. We 
moesten een aantal opdrachten uitvoeren waar 
je een +, ± of een voor kreeg. Mijn lijst zag er als 
volgt uit: 

Beoordeling Sport en Spel

Keurmeester Cathy / Marja

Kwalificatie +   +/-   -

Eigenaar Mevr.Roelofs

Naam van de hond Gini

Oefening Beoordeling

Pylonendans +

Was Afhalen +

Eigen spullen zoeken +

Drek rollen ++

Wachten door de hond ++

Over lopen +

Voorroepen met handicap ++

Rommel opruimen +

Fairplay baas / Hond +

Ik zal even uitleggen wat alles inhield, te beginnen 
met de 4 bovenaan de lijst. Dat was ons examen-
nummer. De pylonnendans was een soort stoelen-
dans. Tenminste, dat beweert vrouwtje. Ze zei dat 
als ik dat zo zou uitleggen dat jij dan wel snapt wat 
er bedoelt wordt. Daarmee werden wij zelfs eerste! 
Dan staat er was afhalen, dat was het ruikspelletje 
waarbij ik het goede doekje moest pakken. Ik vind 
dat zo leuk dat ik er maar gelijk 3 heb meege-
bracht! Eigen spullen zoeken was het spel met 
de halve emmers, daar heb ik ook al eerder over 
verteld. Drek rollen heet normaal “rol over”, waarbij 
ik dan moet omrollen en nu op een meter of 10 af-
stand. Er zijn er maar een paar die het op afstand 
kunnen, en ik ben er dus een van! Wachten staat 
er dan, maar dat heet normaal afstoppen. Ik lig dan 
op grote afstand, wordt geroepen en sprint naar 
vrouwtje. Dan roept ze “blijf staan” en binnen 2 me-
ter sta ik dan stil. Daar ben ik ook de beste in!! 
Het over lopen is met de slurven die over elkaar 

liggen. Door de onderste, om een pion, door de 
bovenste, om een pion en weer door de onderste. 
Daar heb ik wat moeite om ook meteen om de pion 
te gaan. Ik neem liever de kortste weg en sprint 
van de ene naar de andere tunnel! Want dat is pas 
echt feest! Die pionnen kunnen ze wat mij betreft 
maar beter verkopen. Onzin-dingen. Voorroepen 
met handicap: ik zit op flinke afstand van vrouwtje, 
die mij roept. Halverwege staan er 2 pestkoppen 
die als ik ga rennen met allerlei speeltjes gaan 
gooien om mij proberen af te leiden. Maar daar 
trap ik lekker niet in; vrouwtje is belangrijker. Het 
leuke is dat ze er zichzelf mee hebben: ze moeten 
al die ballen, piepgevallen, knuffels en appor-
teerspullen zelf ophalen! Lekker puh! Rommel 
opruimen: eerlijk gezegd zijn vrouwtje en ik allebei 
vergeten wat we daarbij moesten doen, dus zal 
het wel niet zo leuk zijn geweest. Anders had ik 
het vast nog wel geweten. Zoals je ziet heb ik op 
de lijst allemaal + en zelfs een paar keer ++! Er 
was deze keer ook een duim te verdienen, alleen 
ging die mijn zwarte drop voorbij. Een hondje die 
heel komisch is kreeg die. Eigenlijk ook niet zo 
erg, ze zijn allemaal hetzelfde en ik heb er al 2 
van in de kast staan. Hè hè, zere nageltjes van 
de lange uitleg, maar ik denk dat je er anders niet 
zo veel van snapt. Deze keer was Lynet niet mee 
voor de foto’s omdat ze moest werken. En toen 
was er heel groot feest: sneeuw!! Er lag een hele 
mooie nieuwe witte deken voor ons klaar. Wat heb 
ik gerend, gestoeid, gekke sprongen gemaakt en 
genoten! Zelfs die oude Tyca was speels en rende 
mee! En vrouwtje was weer druk in de weer met 
de camera. Weer heel wat keren zijn we op de foto 
gezet! Meestal was ik zo snel dat ik al voorbij was 
voor vrouwtje had afgedrukt. Ik was zo’n beetje 
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sneller als het licht. Tenminste dat is denk ik wat 
ze met die uitdrukking bedoelen. Ook zijn we nog 
in de sneeuw aan het poseren geweest voor een 
kerstkaart, maar die waren volgens vrouwtje toch 
te klassiek, dus had ze wat anders bedacht. 
We werden met slingers behangen. Ik werd met 
mijn voorpoten op een tafeltje gezet, voor de 
kerstboom. En ik moest blijven. Tyca werd er naast 
gezet en ook zij moest blijven. Vervolgens kwam 
er een lekker pensstaafje, die aan onze neuzen 
voorbij ging en zò in de boom werd gehangen! 
En wel nèt zo hoog dat we er niet bij konden. Hoe 
gemeen kun je zijn! Wij dus met onze droppen 
richting die pensstaaf en vrouwtje snel foto’s 
maken. Na een hele serie vond ze het wel goed 
en mochten wij weer onze eigen gang gaan, maar 
niet nadat we toch allebei zo’n niet te versmaden 
pensstaafje hadden gekregen! Zo is vrouwtje dan 
ook wel weer!

Ik heb toch gelachen!! Dubbel heb ik gelegen. Ik 
dacht dat ik niet meer bijkwam! En de reden: Tyca. 
Ik zal je laten zien waarom dat was, want een foto 
zegt meer dan 100000 woorden, of zoiets. Kijk 
naar de foto en je zult snappen waarom.
Daar heb je toch geen woorden voor…
En dan ben ik eindelijk toegekomen waarover ik al 
een klein beetje had verteld: over iets wat nòg leu-
ker is dan sport en spel. Dat is namelijk behendig-
heid! Wat een feest!! Er staan dan allemaal hinder-
nissen, waar ik over, door of om moet. Vorige week 
was de eerste keer. Er stond toen een sprongetje 
waar we over moesten. Makkie! Daarna twee van 
die sprongetjes achter elkaar. Ook een makkie. Ik 
geloof dat ik al snapte wat de bedoeling was. Er 
stond namelijk nog een hindernis achter, een soort 
berg die je kon beklimmen. Ze noemen het een A-
schot. Doe ik die er toch gelijk achteraan. Maar dat 
was dan weer net niet de bedoeling. Ik mag alleen 
de twee sprongen maar nemen. Vrouwtje moet mij 
steeds op tijd roepen anders vlieg ik er steeds op 
af. Jammer, maar die zullen we ook nog wel een 
keer krijgen, denk ik. 
Ook kregen we de slurf, die ken ik al van sport en 
spel. Feest om daar doorheen te mogen. Ik ben 
bijna niet te houden! Heerlijk. Alleen jammer dat ik 
steeds op mijn beurt moet wachten.
Verder hebben we paaltjes gelopen. Dan staat er 
een hele rij van die dingen waar ik dan tussendoor 
moet slalommen. Dat is toch wel erg moeilijk. Ik 
spring steeds tussen twee van die paaltjes door 
maar maak zo’n grote sprong dat ik steeds een 
paaltje te ver uitkom. Dat zal nog wel even oefenen 
worden. Stom dat het niet op mijn manier mag, dat 
gaat toch veel sneller!
Gisteren was het weer zover. We deden hetzelfde 
als de vorige week, met als nieuw onderdeel een 
dichte slurf. Eerst werd de achterkant daarvan 
open gehouden zodat je kon zien waar je uitkomt. 
Later werd het zeil platgelegd en moest ik dat zelf 
openen door gewoon door te lopen. Leuk joh! 
Steeds als ik door een tunnel ga doe ik twee blaf-
jes. Niet meer en niet minder. Een ander vrouwtje 
wees mijn vrouwtje daarop. Zelf had ze dat nog 
niet eens in de gaten, die muts. Ik laat haar dan 
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weten dat ik er aan kom, maar ze snapt dat geloof 
ik nog niet. Ik ben ook vaak veel slimmer dan haar, 
maar laat haar in de waan dat zij slimmer is.
Jammer dat de school maar een keer per week is. 
Waarom ik maar een keer mag en mensenkinde-
ren wel vijf keer per week is mij een raadsel. En al 
helemaal waarom mensenkinderen school vaak 
niet leuk vinden; school is toch feest!!
Tot zo ver, mamma. Het is wel een heeeeel lange 
brief geworden. Ik probeer snel weer wat van mij te 
laten horen. Dikke lebber, ook voor broer Zuma en 
de andere twee en vierbeners.

Gini
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Hallo allemaal,

Zoals jullie wellicht hebben gemerkt is er al 
even geen wandeling meer geweest. Dit komt 
doordat ik het veel te druk heb gehad. Omdat het 
er niet naar uitziet dat ik het rustiger ga krijgen 
zal er, naar het zich laat aanzien, niet veel aan 
veranderen.
Daarom zie ik mij genoodzaakt om te stoppen 
met het organiseren van wandelingen. 
In de loop der jaren heb ik ruim over de honderd 
wandelingen georganiseerd, soms met maar 
enkele wandelaars, maar ook regelmatig met 
een fl inke groep. Het leukste voor mij en voor 
de wandelaars  was natuurlijk als er een fl inke 
opkomst was. Het was dan altijd weer een genot 
om te zien hoe de honden met elkaar liepen te 
rennen en te stoeien. Ook na afl oop van de wan-
delingen was het vaak erg gezellig. Regelmatig 
stond er appelkoek bij de drankjes (thee, koffi e 
of fris en in de winter ook regelmatig glühwein), 
wat altijd wel erg werd gewaardeerd. Er werd 
vaak teleurgesteld gereageerd als er eens geen 
appelkoek was. 
Ondertussen werd er door de baasjes gezellig 
gepraat en gelachen. Sommige van de honden 
konden er geen genoeg van krijgen en bleven 
ook na de wandeling nog met elkaar stoeien en 
rennen. Het was een leuke en gezellige tijd, die 
eigenlijk voortgezet zou moeten worden. Vandaar 
mijn oproep naar jullie toe: wie wil het stokje 
overnemen???
Mocht je er over nadenken en meer willen weten 
dan kun je altijd contact met mij opnemen. 
Tenslotte wil ik alle wandelaars bedanken voor de 
deelname, of je nu af en toe of regelmatig kwam. 
Ik vond het erg gezellig en hoop dat er iemand 
van jullie bereid is om de organisatie over te ne-
men. Dan zal ik er vast ook nog wel eens bij zijn. 
Nogmaals: bedankt !!!

Groetjes, Wilma, Tyca en Gini

De ontdekking werd gedaan tijdens de opgraving 
van twee leden van het oude Chiribayavolk. Dat 
laatste leefde in zuidelijk Peru tussen 900 en 
1350 na Christus. Volgens experts duidt de ma-
nier waarop de veertig gevonden honden werden 
behandeld, op de overtuiging dat de dieren een 
leven na de dood hadden. Een dergelijke status 
van huisdieren werd tot nu toe enkele keren 
aangetroffen in het oude Egypte. Lang voor de 
verovering van Zuid-Amerika door de Europe-
anen, hechtte de Chiribayabechaving zo veel 
waarde aan honden, dat wanneer er één dood-
ging, hij in het familiegraf werd begraven. De 
Chiribayahond lijkt op een kleine golden retriever, 
met een snuit van gemiddelde grootte, een beige 
kleur en lang haar. In andere Zuid-Amerikaanse 
culturen werden honden geofferd aan de goden. 
De Chiribayahonden kregen een deken en eten 
mee naar het hiernamaals en werden begraven 
op kerkhoven. (Bron: BBC News, Lima)
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Onze kennis en ervaring houden 

uw hond en kat in topconditie.

Betaalbaar voor u, 

en ze vinden het heerlijk.

Vraag er naar bij uw dierenspeciaalzaak 
www.vobra.nl

Carocroc

Carocroc

Carocroc

ADVERTENTIE
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EEN CARRIÈRE ALS SHOWHOND 

Een Bobtail is een mooie hond, zeker om mee te showen! In dit artikel 
staat precies beschreven wat u met uw Bobtail kunt doen qua shows. 
Wat de eisen hiervoor zijn, en in wat voor shows de hond mee kan doen. 

EEN SHOWCARRIÈRE
Als u een Bobtail heeft gekocht van een succesvolle fokker / exposant 
zult u hem waarschijnlijk ook wel eens willen showen. De weinigen on-
der u die met fokplannen rondlopen, moeten altijd hun hond een aantal 
keren laten keuren, om te weten of hij of zij geschikt genoeg is om een 
nestje te krijgen dat een verbetering voor het ras zal betekenen.
Met de pup kan men al op de showtrainingscursus van de kynologen 
club gaan oefenen. De hond leert daar:

Netjes staan,
Zich laten betasten,
Zijn gebit laten bekijken,
Een juiste manier van gaan,

Bron: Internet
www.hikariaantje.com
Foto’s: Charlotte van Wauwe
             Taner Ayhan
             Roosmarie Wibier
             Nelleke Meijer
             Elly Stokkerman
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Een goed gedrag tegenover andere honden en mensen.

Uzelf merkt dan ook hoe het op een tentoonstelling eraan toe gaat. En 
doordat u in contact komt met andere kynologen, steekt u heel wat op.
Vanaf de leeftijd van 6 tot 9 maanden kan de pup geshowd worden in de 
puppyklas van een clubmatch. Hij kan daar wennen aan het showge-
beuren en u kunt eens kijken hoe hij er in vergelijking met soortgenoten 
uitziet. In de puppyklas worden geen kwalifi caties gegeven en kan de 
hond niet meedingen naar Kampioenschap of Best in Show.
Vanaf de leeftijd van 9 maanden mag de hond ingeschreven worden 
in de jeugdklas. Het is het beste om met hem te beginnen op een 
show van de plaatselijke kynologenvereniging, of de clubmatch van 
de Old English Sheepdog Club. Op gewone clubmatches kan geen 
Kampioenschap gewonnen worden. De sfeer is er gemoedelijk en de 
keurmeesters nemen meer de tijd per hond en geven veelal uitleg over 
hun beslissing. Door ook goed op de andere honden en exposanten te 
letten, kunt u hier veel van opsteken. Vanaf 9 maanden mag de hond 
ook ingeschreven worden voor een Nationale of Internationale tentoon-
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EEN CARRIÈRE ALS SHOWHOND 

stelling. Hij komt dan in de jeugdklas, maar deze dingt wel mee naar het 
felbegeerde CAC, het nationale Kampioenscertifi caat. Alleen de winnaar 
van de jeugdklas, mits hij de hoogste kwalifi catie (Uitmuntend) heeft 
behaald, komt eventueel in aanmerking voor het CAC. Hij moet het dan 
opnemen tegen de winnaars van de Openklasse en Kampioensklasse, 
tenminste als die een Uitmuntend behaalden.
De nummer twee, mits met Uitmuntend, van de klasse waaruit de 
winnaar van het CAC is gekomen, dingt vervolgens nog mee naar het 
Reserve Certifi caat (Res. CAC). 
Afhankelijk van het land waarin geshowd wordt zijn er één of meerdere 
CAC certifi caten en/of Reserve CAC’s, nodig om de defi nitieve titel Kam-
pioen van dat betreffende land te krijgen.

KWALIFICATIES
Een hond kan op een tentoonstelling of eventueel op een clubmatch de 
volgende kwalifi caties behalen:
Uitmuntend (U), is de hoogste kwalifi catie. Deze wordt toegekend 
aan honden die in zeer hoge mate voldoen aan de raspunten en het 
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ideaalbeeld van het ras.
Zeer Goed (Z.G.), is voor honden die in hoge mate voldoen aan de 
raspunten en het ideaalbeeld. Zij kunnen soms wat kleinere fouten heb-
ben. Honden die deze kwalifi catie krijgen, kunnen we over het algemeen 
nog tot de showhonden rekenen, zeker als zij nog jong zijn. Zeer Goed 
of hoger is meestal de kwalifi catie die een hond moet behalen om er op 
een verantwoorde manier mee te kunnen fokken.
Goed (G), is voor honden die voldoen aan de raspunten; zij hebben 
echter één of meer ernstige fouten en kunnen op een enkele uitzonde-
ring na niet tot de tentoonstellingshonden worden gerekend; evenmin tot 
de voor de fokkerij geschikte honden.
Matig (M), een hond die deze kwalifi catie krijgt, heeft ernstige fouten 
en voldoet nog maar nauwelijks aan de raspunten. Het is zeker geen 
geschikte show- of fokhond.
‘Goede’ en ‘Matige’ honden kunnen natuurlijk hele leuke en zelfs wel 
mooie huis-Bobtails zijn. Maar als men iets met hen wil ‘doen’, kan men 
zich het beste op werkcertifi caten, zoals de Gehoorzaamheidsdiploma’s 
richten. 
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Tekst en foto’s: Tom Rademakers

Het is begin augustus als ik bij onze Bobtail Bam-
boo een fl inke knobbel ontdek op haar linker poot 
boven op twee tenen
Het is een joekel van 4 bij 3 cm doorsnee, zijzelf 
heeft hier totaal geen last van. 
Ook ziet de knobbel eruit als een gewone huid.
We gaan naar onze dierenarts omdat er mis-
schien wel een gras aar in zit, maar nee.
Er wordt in geprikt en gekeken of er pus uit komt, 
nee dus.

We krijgen toch een antibiotica kuur om te kijken 
hoe de knobbel reageert en zelf zet ik haar 2x per 
dag in de Biotex
Maar er gebeurt niks de knobbel blijft het zelfde 
en Bamboo doet alsof hij er niet zit.
Het zit ons toch niet lekker zo’n dikke knobbel en 
wij besluiten een biotopsie te laten doen.
Nou en dan is het schrikken, het is een Spindle 
cel sarcoom, een tumor die veelal voorkomt bij 
teven boven de 8 jaar, meestal niet uitgezaaid, 
maar wel een gradatie van 5 kwaadaardig.!!
Weer terug naar de dierenarts waar we horen dat 
hijzelf niet opereert omdat de oncoloog gead-
viseerd heeft om 3 cm om de tumor bij weg te 
snijden, dit heet dat haar poot geamputeerd word, 
en daarna minimaal 15 keer radiotherapie, moet 
volgen om recidief en metastasering te voorko-
men. 
Nou dat is dus een knal, en voor ons geen optie, 
wij kiezen voor kwaliteit van leven voor onze 
Bamboo.
Bamboo is al haar hele leven hart patiënt en toen 
we hierachter kwamen was ze ongeveer 1 jaar 
oud, we zeiden als ze al 5 of 6 jaar wordt met dit 
probleem en ze kan deze jaren lekker leven.
Okee, ze is nu bijna 9 jaar en lekker wild en nog 
steeds speels.
Dus we besluiten om de knobbel te laten zitten en 
om hem elke week te meten, misschien gebeurt 
er niets ???!!!
Dan opeens is het alsof Bamboo  ze zich gestoten 
heeft aan de knobbel , hij is wat rood / blauw.
We gaan naar de dierenarts van een vriendin, 
ze heeft ook een Bobtail. Deze bekijkt Bamboo 
en het biopsie rapport, hij durft het wel aan om 
de knobbel te verwijderen. Hij gaat de tumor 
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wegsnijden, de randen wegbranden en de wond 
met groene leem insmeren, Bamboo  zal dan 
ongeveer 10 dagen niet kunnen lopen.
Deze o.k. methode noemt hij heel Spartaans maar 
effectief.

S”maandags avond na spreekuur wordt Bamboo 
geopereerd, het tumor weefsel is mooi glad en 
kan langs het bot weggesneden worden, en de 
poot kan gehecht worden!!!
Haar poot wordt verbonden met watten gelegd 
en hieromheen een rubber verband, model laars, 
aangelegd.

Dinsdag morgen loopt Bamboo de oprit al weer af 
om te gaan wandelen, maar dit gaat toch nog niet.
Ze moet om de dag terug voor controle, de arts is 
bang voor versterf. Maar het geneest bovenver-
wondering snel en goed, en zoals de hele tijd, de 
knobbel heeft er voor haar niet gezeten, en ook 
van de ingreep heeft ze geen last of pijnklachten 
gehad. De 10 de dag mag het rubber verband 
eraf, wat om de 2 dagen verschoond is, wel heeft 
ze een klein smetvlekje en daar trekken we een 
sok overheen. En dan de uitslag van de tumor! 
zegt de dierenarts.
De uitslag van het eerste biopt werd niet beves-
tigd. Het was niet Spindle cel sarcroom, geen 
kans op uitzaaiingen, geen kwaadaardige gradatie 
van 5 te vinden in het weefsel maar slechts gra-
datie van 1.
Nu deze in zijn totaliteit verwijderd is, zijn er geen 
zorgen meer.
Wel was het een tumor van gradatie 1. Dus weg 
is weg!!!!

En onze Boem mag vanaf volgende week weer 
wild zijn en rennen en spelen met Jip haar bobtail 
vriendin, dit is wat zij het liefst doet, en dat alles 
nog steeds op 4 pootjes.

Wat zijn wij blij dat wij dus onze SECOND OPIN-
NION  gedaan hebben.

Peter Boskamp bedank!!!!!

Groetjes 
Bamboo  Agnes & Tom                                                            

OPINION
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ACUPUNCTUUR BIJ HUISDIEREN

Bron http://www.dierenartsonline.nl/

Heeft u er ooit eerder van gehoord?  Acupunctuur 
bij uw huisdier? Wat is acupunctuur en bij welke 
aandoeningen kan het bij uw huisdier verbete-
ring van de klachten geven? Hoe lang duurt zo’n 
behandeling ? en natuurlijk erg belangrijk …doet 
het pijn? 
In onderstaand artikel zal dierenarts Brenda Ooms 
uit Den Haag hier meer uitleg over geven. 

WAT IS ACUPUNCTUUR ? 
De meeste mensen kunnen zich bij het woord 
‘acupunctuur’ wel een voorstelling maken. Acu-
punctuur is een traditionele Chinese geneeswijze, 
die al enkele duizenden jaren oud is. Het woord 
acupunctuur is een samenstelling van het Latijnse 
woord “acu”, wat naald betekent, en het woord 
“punctura” (afgeleid van “pungere”) wat staat voor 
“steken”.  Bij acupunctuur wordt gebruik gemaakt 
van meridianen die door het lichaam lopen. Door 
deze meridianen loopt het Qi (Levensenergie), het 
Xue (Bloed) en de Jing (Essentie). De Qi komt in 
acupunctuurpunten aan het oppervlakte en is met 
behulp van bv acupunctuurnaalden te beïnvloe-
den. Deze punten op het lichaam kunnen worden 
beïnvloed op drie manieren; harmoniseren, rem-
men of juist stimuleren. Dit gebeurt meestal met 
behulp van acupunctuurnaalden maar er kan ook 
gebruik gemaakt worden van een acupunctuur-
crème of laser. Elke meridiaan is verbonden met 
een orgaan. Bij ziekte is de stroom van Qi door de 
meridianen vaak verstoord.  Door het beïnvloeden 
van de acupunctuurpunten kan de stroom van Qi 
hersteld worden waardoor een disbalans tussen de 
verschillende organen opgeheven wordt. 

BIJ WELKE AANDOENIN-
GEN ?
Bij een breed scala aan ziekten kan acupunctuur 
een bijdrage leveren aan de genezing, of op zijn 
minst bepaalde klachten op een aanvaardbaar 
niveau houden. Het kan een aanvulling zijn op de 

behandeling bij uw eigen dierenarts! 
Voorbeelden van aandoeningen die goed te be-
handelen met acupunctuur zijn:

• Aandoeningen van het bewegingsapparaat 
waaronder ook hernia’s, artrose, band- en 
peesproblemen, HD, spierproblemen

• Revalidatie na bijvoorbeeld orthopedische 
operaties

• Huidproblemen zoals allergieën
• Problemen van de luchtwegen bv astma, 

chronische niesziekte
• Maagdarm problemen en mondproblemen
• Epilepsie
• Bepaalde oog- en oorproblemen

Het kan in een aantal gevallen voorkomen dat de 
behandelde dierenarts/  acupuncturist besluit dat 
acupunctuur op dat moment niet de juiste keuze 
is; zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat een acute 
bacteriële infectie met antibiotica behandeld wordt! 
Hoe lang duurt een behandeling ?
De duur van een behandeling is gemiddeld een 
half uur, maar kan ook langer duren. Hoeveel 
behandelingen nodig zijn is afhankelijk van het 
probleem waarvan uw huisdier last heeft. Bij acute 
aandoeningen zijn vaak 1 of 2 behandelingen 
voldoende, bij chronische aandoeningen zijn 
vaak 1 tot 2 behandelingen per week gedurende 
een maand nodig, waarna de tussentijd verlengd 
kan worden. Na ongeveer 6 behandelingen moet 
duidelijk zijn dat er resultaat is. Indien uw huisdier 
verzekerd is vergoed uw verzekeraar doorgaans 
de behandeling. 

DOET HET PIJN?
Het zetten van naalden doet uw huisdier geen 
pijn, maar soms vinden ze het wel fi jn als u ze 
gerust stelt. U als eigenaar blijft ook gewoon bij de 
behandeling aanwezig.  Is uw huisdier normaal ook 
rustig tijdens een bezoek aan de dierenarts? Dan 
zal het tijdens een acupunctuurbehandeling ook 
prima gaan!  Bijwerkingen treden zelden op. Het 
kan zijn dat uw huisdier de dag van de behande-
ling “moe” is maar dat is snel over. Door haar 

ACUPUNCTUUR 
BIJ UW 

HUISDIER
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jarenlange reguliere praktijkervaring in combinatie 
met haar kennis van acupunctuur kan dierenarts 
Brenda Ooms bepalen of een acupunctuurbe-
handeling voor uw huisdier zinvol is. Doordat zij 
daarnaast ook kennis heeft van orthomoleculaire 
(=voedingssupplementen) producten kijkt ze met 
een nog bredere blik naar uw huisdier. Dierenarts 
Ooms behandelt de dieren in Dierenkliniek de 
Eland in Den Haag en in Dierenkliniek de Winkel-
hof in Leiderdorp.  
Voor meer informatie over acupunctuur bij huisdie-
ren kijkt u op de website van de Samenwerkende 
Nederlandse Veterinaire Acupuncturisten (SNVA) 
www.acupunctuurbijdieren.nl of op 
www.huisdierenacupunctuur.nl.

Uiteindelijk kwam iemand op het idee om verschil-
lende rassen offi cieel te beschrijven, en in 1867 
verscheen het boek ‘The Dogs of the British 
Islands’ waarin het uiterlijk van 35 rassen werd 
vastgelegd. Zo kwam het idee om een bepaald 
rassenstandaard te maken, waarnaar honden 
konden worden beoordeeld. In 1873 richtte men in 
Engeland de eerste kynologische vereniging, The 
Kennel Club, die veertig standaarden publiceerde. 
In Nederland richtte een paar bevriende jagers in 
1875 de vereniging Nimrod op, die tentoonstel-
lingen organiseerde. Men hield ook een stamboek 
bij voor jacht- en andere rashonden onder de 
naam ‘Het Nederlandse Hondenstamboek’, dat 
nog steeds de basis van de Nederlandse kynolo-
gie is. De Nimrod en de later opgerichte Konink-
lijke Kennelclub Cynophilia, voegden in 1902 
samen tot de tegenwoordige Raad van Beheer op 
Kynologisch Gebied. Verschillende landen werken 
ook samen in internationaal verband, dit is de Fé-
déderation Cynologique Internationale(F.C.I). De 
F.C.I erkent tegenwoordig vierhonderd verschil-
lende hondenrassen.

CEES BOL FOTOGRAFIE

HET ONTSTAAN 
VAN 

KYNOLOGEN
VERENIGINGEN



ALLEREERST OP WOENSDAG 16 MAART 2011 HEBBEN WIJ IN 
OVERLEG MET DE DIERENARTS “ANNIE” LATEN INSLAPEN. HET 
GING NIET MEER. HET LEVEN VROEG MEER DAN ZIJ NOG KON 
GEVEN. LIEFDE WAS NOG HET ENIGE WAT ZE KON GEVEN. ZO-
ALS DE DIERENARTS ZEI:”ZE EET OMDAT JIJ DAT GRAAG WILT!” 
HET IS GOED, AL VALT HET ZWAAR OOK OP DIT MOMENT ALS IK 
DIT TIK. MAAR HET LEVEN GAAT VERDER OOK ZONDER “ANNIE”.

ANNIE
SHAGGY BEAR’S VINGELOT



Het is 15 oktober 1994 als onze tweeling, Laura en Kim, wordt geboren. Wij hebben op dat moment een 
10 jaar ouwe bobtail “Sheeba”. Deze hond had een dominant karaker en was jarenlang “ons kind” ge-
weest. Echter ze had voortdurend problemen met haar gewrichten en kon op het laatst niet meer opstaan 
en gaan liggen, werd daarbij ook nog eens incontinent. Dus hebben haar moeten laten inslapen. Ondanks 
dat we onze tijd aan de kinderen moesten besteden, misten we een hond. Het is juli 1995 wanneer we 
via een collega in contact komen met mevrouw Blom uit Bronnegerveen. Samen met haar man heeft zij 
de bobtailkennel “Shaggy Bear´s”. Ze hebben puppies. KIJKEN!!!!! Het nestje bestaat uit 7 pups, toen 10 
dagen oud. We mogen vanuit de gang de kamer inkijken waar de werpkist staat met moeder Whoopie en 
het haar pups. Nu is Bronnegerveen een klein half uur met de auto, dus een tweede afspraak was ook 
zo gemaakt. Onze tweeling 9 maanden, de pups in hun inprentingperiode, daar kon alleen maar winst te 
halen zijn. En zo gebeurde het dat wij bijna wekelijks naar Bronnegerveen reden en de  meiden tussen 
de pups vertoefden. Het wordt 16 september 1995 onze keus was gevallen op “Vingilot” een teefje. Nu 
zagen wij ons haar niet roepen met de naam “Vingilot”, vandaar dat zij de logische naam  “Annie” kreeg. 
Ik zie mevrouw Blom ons nog met open mond aanstaren, en zegt:”Geintje zeker!” Nee, dus: “Annie”. 
Zichtbaar vol onbegrip wordt het ook haar duidelijk “Annie”. Op 16 september 1995 gaat “Annie” mee naar 
Oude Pekela. Op de maandag daarop met de pup naar Assen, lekker winkelen. Winkeltje in, winkeltje uit, 
roltrap op en roltrap af, lift in en lift uit. En al het publiek dat non-verbaal haar mening geeft:”Moet je deze 
dwazen zien, zeker nog niet druk genoeg met een tweeling van nog geen jaar en ook nog een pup!” Laat 
ze maar lullen. Gezamenlijk groeien de meiden op met de hond, zonder één centje pijn. “Annie” heeft een 
geweldig karakter en is daardoor voor eenieder te benaderen. “Annie” wordt al snel een begrip in de Pe-
kela’s. Kinderen in de buurt vinden bij haar aandacht en omgekeerd. Bijna iedereen in de buurt kent haar. 
Al wordt vaak met ongeloof gevraagd: “Annie toch?” “Ja, ze heet “Annie””. Soms word ik aangesproken 
met “Gert”. Dat zal wel te maken hebben een TV programma waarin een zekere Gert naast ene Samson 
voorkomt. “Annie”  heeft in d’r leven nog nooit uitgehaald naar wie of wat dan ook. Dat maakte dat ook 
vakanties voor haar inhield dat ze mee ging,  in de tent. Zo vertoefde zij in Italië, Frankrijk (meermalen), 
Oostenrijk, Duitsland enz. Wat mij bijstaat is het bezoek aan Marineland, nabij Nice aan de Cote d’Azur. 
Dit is een soort van Dolfi narium maar dan met orka’s. Rondom het grootste bassin staan tribunes alsof 
je een voetbalstadion inloopt. Wij dus, met de meiden en “Annie”. Ongewild trok “Annie” meer aandacht 
van het aanwezige publiek dan die orka’s in het water achter metershoog glas. Ook een rondleiding door 
een grot in de Ardeche nabij de Pont d’Arc. Wij met ’t hele spul de grot in, hond mee. Geen probleem 
voor “Annie”. Ook de wandeling over het circuit van Monaco, moeiteloos. Echter het ging met haar niet zo 
snel als Sebastiaan Vettel in zijn bolide. Ook met haar gezondheid is het goed gegaan, al is zij twee keer 
geopereerd, waarbij haar uierkanalen zijn weggehaald. “Annie” heeft een geweldig leven gehad. Altijd 
blij als je thuis kwam, ook al was je maar even weg. Voor een koekje maar vooral een schaaltje met gele 
vla deed ze een moord zowat. Lag ze ogenschijnlijk te slapen, lukte je het niet om je vla naar binnen te 
werken zonder dat madame liet zien dat zij er ook was, en al ze niet werd opgemerkt legde ze even een 
poot op je schoot. “Hé je vergeet mij toch niet hé!” Maar na mate de jaren vorderden zag je dat ook zij de 
prijs voor het leven moest betalen. De laatst anderhalf jaar ging het was minder, ze hoefde niet zo vaak 
meer zo ver te wandelen. Ze gaf wel aan dat ze naar huis wilde. Op het laatste sliep ze veel. Soms kneep 
ze er nog even uit naar de buren, zat ze op de oprit bij de voordeur. De buren hebben namelijk een doos 
met daarin hondenkoekjes. En “Annie”was gek op die koekjes. Nadat ze een koekje had gekregen, moest 
ze naar huis gaan, dat deed ze dan ook. De laatste drie weken ging het ineens hard met haar achteruit. 
Het eten werd minder, het drinken werd minder, het wandelen werd minder, het zien werd minder, haar 
coördinatie werd minder, het enige wat niet minder werd was haar hart. Afgelopen woensdag hebben we 
haar moeten laten inslapen. Het valt zwaar, wat een super hond was. Wat hebben er goed aangedaan 
haar te nemen toen ook de kinderen zo klein waren. Wat geweldig was te zien hoe ze gezamenlijk groot 
werden. Wij zullen ook niemand het afraden naast kleine kinderen ook een pup te nemen. “Annie” be-

dankt, je was een geweldige hond.

“Annie” met liefde maar vooral met dankbaarheid blijf je bij ons in gedachte,
Laura, Kim, Ciska en Harry (in tranen) Brouwer,
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DORST BIJ DE HOND

N.B. De teksten van onze hand-outs worden 
vervaardigd aan de hand van niet alleen weten-
schappelijke literatuur, maar ook van onze eigen 
inzichten op basis van persoonlijke ervaringen. 
Daarom kan de informatie voor een deel afwijken 
van de gangbare literatuur. 

VOCHTVERLIES
Veel drinken is een symptoom, dat kan passen bij 
verschillende afwijkingen. Het is daarom goed om 
eens de oorzaken van veel plassen / veel drinken, 
in vaktermen polyurie / polidipsie (afgekort pu/pd) 
voor u op een rij te zetten. 
Ik schrijf opzettelijk ‘veel plassen / veel drinken’; in 
deze volgorde dus. Ik leg u uit waarom. Een hond, 
die veel drinkt, doet dat omdat hij dorst heeft. 
Logisch, hoor ik u denken! Wanneer heb je dorst? 
Als het lichaam ‘vraagt’ om vocht. En dat doet het 
alleen, als er een tekort aan vocht is. Bedenk dan 
dus steeds, dat er eerst vochtverlies optreedt. Door 
gebrek aan vocht ontstaat dorst. Pas dan gaat 
de hond drinken om het aan te vullen; zo veel als 
nodig is. Dus: Eerst veel plassen en dan pas veel 
drinken! Als ik dat zo uitleg, begrijpt u, waarom 
het zo gevaarlijk is om een dorstige hond water 
te weigeren. De stelregel: Ik geef hem ‘s avonds 
maar geen water meer, dan plast hij ‘s nachts 
tenminste niet in huis, is dus helemaal verkeerd en 
kan in sommige gevallen een levensbedreigende 
uitdroging tot gevolg hebben.

AQUALIST 
Er is een uitzondering op deze regel. Dat is de 
‘Aqualist’ of ‘Waterverslaafde’. De psychogene 
drinker. De hond, die uit gewoonte of aandacht-
trekkerij veel drinkt. Dat is een hond die veel drinkt 
en daardoor veel plast. Dus andersom! Deze 
Aqualist komt zelden voor en kan soms wel 15 
liter water per etmaal drinken. Als je zo’n ‘Aqualist 
minder te drinken geeft, zie je in het urineonder-
zoek, dat de nieren vanzelf zuiniger met het vocht 
gaan omspringen en de concentratie van de urine 

toeneemt. Dat zien we bij de andere afwijkingen 
niet gebeuren. U moet dus wel heel zeker van de 
diagnose ‘Aqualisme’ zijn om de hoeveelheid water 
te beperken.

UITDROGING!
Zeker als er nog eens sprake is van braken en 
diarree, waardoor er nog eens extra vochtverlies 
optreedt, moeten we eerder denken aan vocht 
toedienen dan onthouden. Als de patiënt dan ook 
nog weigert te drinken, omdat hij zich ziek voelt, 
of, dat alles wat gedronken is er onmiddellijk weer 
uitgegooid wordt, droogt het dier uit en is het te 
begrijpen, dat dierenartsen snel klaar staan met in-
fusen; onder het motto: Beter te vroeg dan te laat. 
Vooral jonge en oude dieren kunnen veel schade 
ondervinden van uitdroging.

WAT IS VEEL? 
Vaak vragen mensen: ‘Maar wat is nou teveel 
drinken? Wat de een veel vindt, beschouwt de 
ander als normaal. Soms vindt een eigenaar, 
dat z’n hond te veel drinkt, omdat de ‘vorige’ te 
weinig dronk. Vuistregel voor de hoeveelheid 
water per etmaal is: 50 ml per kg lichaamsgewicht 
per etmaal. Een hond van 20 kg lichaamsgewicht 
moet dan ongeveer 1 liter per etmaal drinken, een 
van 60 kg dus 3 liter. Natuurlijk spelen uitwendige 
factoren een belangrijke rol: Omgevingstempera-
tuur, hoeveelheid lichaamsbeweging, droogvoer, 
medicijnen (!), e.d.

SOORTELIJK GEWICHT 
De dierenarts kan aan de concentratie van de 
urine bepalen of er werkelijk sprake is van veel 
drinken. Hij meet dan het soortelijk gewicht van de 
urine. Normaal is het soortelijk gewicht, afgekort 
s.g., van de urine bij een hond tussen de 1.015 - 
1.045. Als we dat s.g. bepalen moeten we dat niet 
in 1 urinemonster doen, maar in minstens 3. De 
monsters moeten op verschillende momenten van 
de dag, of, op verschillende dagen zijn opgevan-
gen of afgenomen. Er zit namelijk nog wel eens 
wat variatie in het s.g.. Een bepaling in meerdere 
monsters, maakt de kans op foutieve conclusies 
kleiner.

VEEL 
DRINKEN IS EEN 

SYMPTOOM
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DE OORZAKEN 
Bij de volgende ziekten zien we het symptoom 
‘dorst’:

• Suikerziekte of Diabetes mellitus 
• Ziekte van Cushing of overproduktie van 

bijnierschorshormonen 
• Schrompelnier of chronische nierinsuffi cientie 
• Pyometra of chronische baarmoederontste-

king 
• Diabetes insipidus of verlies aan concentre-

rend vermogen 
• Pancreasatrofi e of onvoldoende alvleesklier-

werking 

SUIKERZIEKTE 
Hoe suikerziekte ontstaat, weten we niet precies. 
De hormoonhuishouding speelt er zeker een 
beslissende rol bij. Suikerziekte komt voorname-
lijk voor bij de teef. Opvallend is, dat het ontstaat 
direct in aansluiting op de loopsheid. Als het bij een 
(gecastreerde) reu voorkomt, hebben we meestal 
(ook) te maken met de Ziekte van Cushing (zie 
punt 2). Let op! Als een teef direct na de loopsheid 
veel drinkt, laat dan altijd het bloed controleren 
(vooral ook) op suiker. Ook al is er (nog) geen 
suiker in de urine te vinden!! In het voorstadium 
van suikerziekte (de ‘pre-diabetes’) is de suiker-
spiegel in het bloed weliswaar verhoogd, maar is 
er nog geen suiker in de urine aan te tonen. In de 
fase van pre-diabetes kan een operatie (verwijde-
ren van baarmoeder en vooral ook de eierstokken) 
in veel gevallen voorkomen, dat de hond werke-
lijk suikerziekte ontwikkelt. Als het suikergehalte 
eenmaal te hoog is in het bloed, dat het ook in de 
urine aantoonbaar is, kan men door de operatie 
niet meer de suikerziekte opheffen. Ook dan blijft 
een sterilisatie / castratie toch nog aangewezen, 
omdat hormoonschommelingen het instellen van 
de insulinebehoefte steeds in de war kan sturen. 
Reguleren van een niet geopereerde suikerpatiënt 
is zeer veel moeilijker.

HOMEOPATHIE 
De behandeling van suikerziekte is weliswaar zeer 
goed mogelijk met behulp van insuline-injecties en 
dieetmaatregelen, maar vereist een ijzeren disci-
pline!! Zonder dat lukt het niet! De homeopathie 
heeft nauwelijks iets te bieden voor deze patiënten. 
Ik heb mezelf nog niet kunnen overtuigen ooit een 
suikerpatiënt met homeopathische geneesmid-
delen genezen te hebben. Ik heb hoogstens de 
indruk, dat soms het reguleren en wat begelei-
dende verschijnselen van invloed kunnen worden. 
Maak dus nooit de fout de insuline achterwege 
te laten en blind te vertrouwen op het effect van 
de homeopathie bij deze patiënten. De behande-
ling van suikerziekte hoort bij de dierenarts thuis. 
Mocht u desondanks goedbedoelde (alternatieve) 
adviezen van anderen willen proberen, doe dat 
dan uitsluitend in een open / goed overleg met uw 
dierenarts en dus nooit ‘stiekem’! Uiteindelijk gaat 

het u en ons, dierenartsen, om het belang van uw 
hond, toch!

KENMERKEND BEELD 
Voorstadium (‘prediabetes’): Veel plassen / veel 
drinken. Direct in aansluiting op de loopsheid. Sg 
urine te laag. Geen suiker in urine. Suiker in bloed 
(iets) verhoogd. Suikerziekte (‘diabetes’): Veel 
plassen / veel drinken. Veel eten. Vermageren. 
Direct in aansluiting op de loopsheid. S.g. urine 
te hoog (door suiker). Suiker in urine en bloed te 
hoog. (Voor de reu: Zie punt 2).

ZIEKTE VAN CUSHING 
Bij de Ziekte van Cushing is er sprake van een te 
grote productie van bijnierschorshormonen door 
de bijnierschors. De oorzaak kan liggen in de 
bijnierschors zelf, of in de hypofyse, het bestu-
ringscentrum in de hersenen van de gehele hor-
moonhuishouding. Bij verdenking van deze ziekte 
doen we een urine- en/of bloedonderzoek om de 
diagnose te bevestigen en om vast te stellen waar 
de oorzaak ligt, bijnierschors of hypofyse. Tevens 
is belangrijk te weten of er wel of niet een kwaad-
aardig proces ten grondslag ligt aan de storing. 
Om een en ander vast te stellen is het nodig om 
de patiënt eenmalig of enkele keren, hoge doses 
bijnierschorshormonen toe te dienen. Dat is om te 
zien hoe het lichaam op de hormonen reageert, 
en dat levert ons dan weer waardevolle informatie. 
Soms geeft dat wat verzet bij een eigenaar van 
een verdachte Cushing patiënt. Als we over bij-
nierschorshormonen praten, denken we natuurlijk 
meteen aan prednison. En dat middel heeft een 
slechte naam. Toch hoeft u zich geen zorgen te 
maken over de kortstondige toediening, omdat 
alleen langdurige toediening van bijnierschorshor-
monen, of corticosteroïde, ernstige gevolgen heeft. 
De test is nuttig om te kunnen vaststellen wat we 
eraan gaan doen: behandeling met medicijnen of 
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Foto: Andre en Karin Haan
Ozzy



Bobtales  April 2011 32

een operatie. De internisten zijn de laatste tijd best 
wel positiever geworden over de resultaten van de 
Cushing behandeling. Gelukkig maar! Niettemin 
blijft het een erg moeilijke patiënt.
Zie: Cushing, ziekte van - en Prednison. 

HOMEOPATHIE 
Incidenteel zien we verbetering van de klachten bij 
een Cushing patiënt met een homeopathisch ge-
neesmiddel. En dan nog alleen bij minder ernstige 
gevallen met een hypofyseafhankelijke Cushing, 
die niet veroorzaakt wordt door een kwaadaardige 
tumor. Echt juichen kan ik er niet over. 
Kenmerkend beeld 
Ziekte van Cushing: Veel plassen / veel drinken. 
Veel eten. Vetzucht. Haaruitval, kaalheid, dunne 
gepigmenteerde huid, beginnend op de rug, zon-
der jeuk. Opgeblazen ‘gevoel’, onrust. S.g. urine 
te laag. Soms samen met beeld van suikerziekte 
(gecastreerde reu). 

SCHROMPELNIER
De naam ‘schrompelnier’ komt door het feit, dat 
chronische ontstekingen en, daarna littekentjes, 
ervoor zorgen dat de nieren harder en kleiner 
worden, waardoor het functionele weefsel in 
omvang afneemt. De afwijking komt meestal voor 
bij de oude hond. Als de nieren weliswaar meer 
water uitscheiden, maar minder afvalproducten 
van bijvoorbeeld de eiwitstofwisseling, treedt er 
geleidelijk aan een vergiftiging van het lichaam 
op. Het afvalproduct van de eiwitstofwisseling 
noemen we ureum. En als er te veel ureum in het 
bloed zit, spreken we van uremie. Zo’n schrom-
pelnier als gevolg van een chronische nierweefsel 
ontsteking is niet meer te genezen, helaas. Toch 
blijkt in de praktijk, dat soms ogenschijnlijk ernstige 
nierpatiënten, nog een flinke hoeveelheid ‘bles-
suretijd’ erbij krijgen. Dat betekent, dat we voor de 
prognose stelling van zo’n patiënt niet alleen naar 
de bloedwaarden moeten kijken, maar vooral ook 
naar hoe de patiënt het verder doet.

KIPPENEI 
Belangrijk is, dat de nierpatiënt zo snel mogelijk en 
consequent op een nierdieet gaat. De belangrijkste 
kracht van het nierdieet is, dat er minder eiwit in 
zit, en van een veel betere kwaliteit dan in een 
normaal voeder, zodat er minder afvalproducten 
geproduceerd worden. De keuze valt meestal 
op een vakkundig fabrieksmatig samengesteld 
nierdieet. Niet ieder zgn. nierdieet is ook een goed 
nierdieet. Vraag uw dierenarts om raad. Hij kan u, 
afhankelijk van de ernst, seniorendieet, nierdieet of 
zelfs uremie dieet (in ernstige gevallen) voor-
schrijven. Als uw nierpatiënt niet de fabrieksmatig 
bereide nierdieten wil eten, kunt u het proberen 
met een zelfgemaakte voeding. Want eten moet ie, 
anders verliest hij nog meer conditie. 
Als voedingsmiddelen met een, wat we noemen, 
een hoge biologische eiwitwaarde kunnen we 
noemen: kippenvlees, kippenei en melkproducten, 

zoals vla, yoghurt, e.d. 

HOMEOPATHIE
Ook hier geldt weer, dat de homeopathie weinig 
meer kan doen. Toch is het dubbel-en-dwars de 
moeite waard bij uremie patiënt«patiënten, naast 
het nierdieet, de volgende middelen toe te dienen: 
Solidago virga aurea¸ en Lespedeza Sieboldi D3; 
beide zien we in MacSamuel Niertonicum. Probe-
ren dus. Eigenlijk zijn dit kruidengeneesmiddelen. 

KENMERKEND BEELD
Schrompelnier: Veel plassen / veel drinken. Vaak 
minder eten. Vaak wat vermageren. Vaker braken. 
Vaak wat minder actief. Vaak betekent dus niet 
altijd! S.g. urine te laag (meestal 1.010). Ureum en 
kreatinine in het bloed verhoogd. 

PYOMETRA
De term ‘pyometra’ staat voor een chronische 
baarmoederontsteking met ophoping van veel etter 
of bloederig etter in de baarmoeder. De pyome-
tra manifesteert zich veelal 1 - 2 maanden na de 
loopsheid. Er is maar een goede oplossing, en 
dat is een ovariohysterectomie, of, vertaald in het 
Nederlands, het verwijderen van baarmoeder en 
eierstokken.

HOMEOPATHIE
Theoretisch zijn er wel wat mogelijkheden in de ho-
meopathie. Maar die worden alleen ‘geprobeerd’, 
als een operatie niet kan, zoals dat bijvoorbeeld 
het geval is bij een oude hond met een hartfalen. 
Met name de middelen Pulsatlilla D6 en Sepia 
D6 kunnen best wel werkzaam zijn. Eventueel in 
combinatie met antibiotica; waarom niet. Gewoon 
alles uit de kast halen om de patiënt weer op de 
been te krijgen. In combinatiepreparaten voor deze 
indicatie vinden we naast de genoemde middelen 
vaak ook Sabina D6 en Secale D6. Beide middelen 
dragen bij tot een goed samentrekken van de 
baarmoeder teneinde de ‘rommel’ te lozen. De 4 
genoemde middelen zijn ook heel goed inzetbaar 
als preventief middel, gedurende 3 weken, direct 
na de loopsheid te starten. 

KENMERKEND BEELD
Veel plassen / veel drinken. Soms minder eten. 
Vaak geen zichtbare uitvloeiing! Likken aan de vul-
va (ook als er geen uitvloeiing is). 1 - 2 maanden 
na de loopsheid (suikerziekte direct in aansluiting 
op de loopsheid). Vaak geen koorts. S.g. urine te 
laag. Bloed: sterk verhoogd aantal witte bloedcel-
len (ontsteking!). Echografie: Vergrote baarmoeder 
met vloeibare inhoud.
 DIABETES INSIPIDUS
Dit heeft niks te maken met suikerziekte, ook al 
wordt de laatste wel eens afgekort tot ‘diabetes’. 
De nieren kunnen bij deze afwijking het water 
minder goed ‘vasthouden’. Verder is er niks aan de 
hand. De mogelijkheid van het lichaam om zuinig 
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om te springen met water wordt gerealiseerd door 
een hormoon uit de hypofyse, het zgn. anti-diure-
tisch hormoon of A.D.H. ‘Diurese’ betekent ‘urine-
uitscheiding’. Er kan op 2 plekken iets mis gaan: 
In de hypofyse en in de nieren. Of het hormoon 
wordt niet meer geproduceerd in de hypofyse of de 
plek waar het hormoon z’n werk moet doen in de 
nieren is niet meer functioneel. In het eerste geval 
spreken van centrale diabetes insipidus, in het 
tweede van een nefrogene diabetes insipidus. Bij 
de centrale vorm drinkt de patiënt soms wel 15 liter 
water per etmaal. Bij de nefrogene vorm is dit een 
stuk minder, maar toch te veel. 

HOMEOPATHIE
Voor de centrale diabetes insipidus zijn wel 
homeopathische behandeling mogelijkheden be-
schreven, maar in de praktijk vallen de resultaten 
tegen. Toevoeging van het ontbrekende hormoon 
in het preparaat Minrin is nog steeds de beste 
therapie. Het is wel een peperdure behandeling, 
die voor de rest van het leven noodzakelijk is. Voor 
de behandeling van de nefrogene vorm bestaat 
ook wel een regulier middel. Het nadeel daarvan 
is, dat niet alleen water wordt vastgehouden, maar 
ook afvalproducten. 
Omdat de patiënt met de nefrogene vorm veel 
minder drinkt dan die met de centrale vorm, is het 
in veel gevallen maar de vraag of je daadwerkelijk 
moet gaan behandelen. Als er geen sprake is van 
onzindelijkheid accepteren we de dorst maar. In 
de homeopathie is het middel Acidum phospho-
ricum D6 te proberen. Heb daar ook niet te hoge 
verwachtingen van. 

KENMERKEND BEELD
Centrale diabetes insipidus: Veel plassen / veel 
drinken. Niet zelden 10 - 15 liter water per etmaal 
(!). S.g. urine zeer laag (1.000 = water). Nefrogene 
diabetes insipidus: Veel plassen / veel drinken. 
Veel minder drinken dan de centrale vorm. S.g. 
urine laag. 

PANCREASATROFIE
Het beeld van de pancreasatrofie of onvoldoende 
alvleesklierwerking lijkt heel veel op suikerziekte. 
Opvallend daarbij is de productie van ontzettend 
veel stopverfkleurige ontlasting. We vinden echter 
geen verhoogd suikergehalte in urine en bloed, 
zoals bij suikerziekte. De oorzaak van de klachten 
is een gebrek aan verteringsenzymen, waardoor 
het voedsel onvoldoende verteerd wordt, en dus 
in grote hoeveelheid via de achterdeur onbenut, 
geloosd wordt. 
De prognose van deze afwijking moet zeer gere-
serveerd gesteld worden; vooral bij Duitse Herders 
kan die slecht zijn. De juiste diagnose stellen we in 
het bloed (en dus niet in de ontlasting). We bepa-
len dan, bij een nuchtere patiënt, de TLI-waarde; 
die mag niet onder de ‘5’ komen.

HOMEOPATHIE 

Als belangrijkste behandeling gelden middelen als 
Tryplase en Viokase preparaten, die de ontbre-
kende enzymen bevatten. Zo’n enzympreparaat 
is absoluut veilig en moet u zeker niet achterwege 
laten, ook niet als u met alternatieve middelen 
behandelt. In de homeopathie kennen we het 
middel Haronga madagaskariensis D4, dat het 
proberen waard is. Bovendien is het nuttig om door 
een homeopathisch werkende dierenarts te laten 
bepalen welk homeopathisch middel bij de totale 
patiënt past; bij al zijn symptomen. Dat is so wie 
so, ook bij de andere besproken ziektes de moeite 
van het proberen waard!

KENMERKEND BEELD 
Pancreasatrofie: Veel plassen / veel drinken. Veel 
eten. Enorm vermageren. Veel stopverfkleurige 
ontlasting. S.g. urine te laag. Bloed: TLI-waarde 
< 5.

TOT SLOT 
Ik ben me ervan bewust niet alle mogelijkheden 
besproken te hebben. De genoemde afwijkingen 
zijn wel de meest voor de hand liggende. Belang-
rijk is te weten, dat ook bepaalde medicijnen veel 
plassen en veel drinken kunnen veroorzaken. 
Bekend zijn in dit verband de corticosteroïden of 
bijnierschorshormonen. Het is een veelvuldig toe-
gepast middel bij de meest uiteenlopende klachten 
wegens zijn goede werking als ontstekingsremmer 
en anti-jeukmiddel. Ook bij bijvoorbeeld leverlijden 
(bv. tumoren) zien we veel plassen en veel drin-
ken. Daar komen we achter via echografie en een 
leverbiopsie. Over de Aqualist, de Waterverslaafde, 
hebben we het al even gehad. Die drinkt zoveel, 
dat hij gemakkelijk te verwisselen is met een 
centrale diabetes insipidus. Zeker voor de Aqualist 
geldt, dat een volledig passend middel gevonden 
moet worden om succes te hebben. Het gaat bij 
deze patiënt in feite om een gedragsprobleem.

DORST BIJ DE HOND

Foto: Cees Bol
Sarah
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Bon Appétit !

BENODIGHEDEN

200 gram Hart (blokjes of gehakt)
5 teentjes knofl ook 
200 gram gekookte rijst
300 gram bleekselderie
300 gram taugé
100 gram magere yochurt 
2 el. safl oerolie

Nikan, “de OES Jamie Olivier” wil gaarne mee-
werken 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.

Twiggy’s slanke 
schotel

Snijd hart op brokjes, en bak het in de olie.
Pel de knofl ook , snijd op plakjes en voeg deze toe aan het vlees.

Laat hart en knofl ook zachtjes sudderen.
Snijd de bleekselderie op stukjes en doe deze bij het hart in de pan. Beetje water toevoe-
gen en het geheel 15 minuten in afgesloten pan laten sudderen. Af en toe omscheppen.

Neem de pan van het vuur en laat deze enigszins afkoelen.
Snijd de taugé op stukjes en voeg deze samen met de rijst toe. Goed omscheppen. Meng 

vervolgens de magere yochurt erdoor.

34

NIKAN’S KOOKBOEK
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Bron:  Hondentips Magazine 
www.hondentips.com
Tekst: Nanny van Dijck

Ongeveer zestig procent van de miljoenen honden 
die in Amerika in de asielen terechtkomen of worden 
afgemaakt is nog geen jaar oud!

Verwaarloosde, slecht opgevoede of mishandelde 
pups worden er achtergelaten omdat ze zich misdra-
gen of agressief reageren. 

Wanneer gaan deze mensen eens beseffen dat ze 
met levende wezens te doen hebben en niet met een 
wegwerp product?

WIST JE DAT...?  

WIST JE DAT?

SHANNON

HONDEN IN DE ASIELEN VAN 
AMERIKA

Foto’s: Elly Stokkerman
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Special care voor hond en kat
1001 producten voor trimsalon en vachtverzorging.

Kijk op www.velapet.com of bel +32(0)11 823633 / +31(0)413 264232.

Velapet_ad_130x90mm_cmyk.indd   1 16-01-2009   13:02:05

ADVERTENTIE
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REGIO NOORD OOST OESCN
RECREANTENDAG

Hallo allemaal,

Op Zondag 22 Mei 2011 valt de recreantendag van de OESCN samen met:
“De landelijke dag van de hond”. 

Ook  door onze regio wordt er het e.e.a. georganiseerd,bij de KC Zwolle is er gelegen-
heid tot bijwonen van een trimdemonstratie en een dierenarts APK, in het park “Het 

Engelse Werk” aan de rand van Zwolle. 
Als mogelijkheid zal ook een wandeling worden georganiseerd in deze locatie anders 

dan jullie gewend zijn, maar dit komt doordat er gekozen is voor een meer centrale 
ligging om ook de mensen vanuit het zuiden en midden van Nederland  een kortere 

aanreis tijd te geven.  Ditmaal zal er wel onder leiding van Peter Schonewille  gelopen 
worden, dit omdat wij op vakantie zijn.

Even voor tienen  verzamelen op de aangegeven locatie Wij wensen jullie alvast een 
heel fi jne dag toe.

In geval van aanwezige pupjes, is er de mogelijkheid halverwege een afkorting te ne-
men. Wil je meewandelen, geef jezelf dan even op bij regio@oldenglishsheepdog.nl 

Voor de rest van het programma zie de aankondiging.
 

We hopen weer op een gezellige opkomst,
REGIO Noord-Oost OESCN
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ADVERTENTIE

Tel. (0513) 57 11 91 • www.energique.nl

Voer uw 
hond 
kerngezond

In de diepvries

bij uw 

dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor
uw hond

37
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LIESLANDELIJKE DAG VAN DE HOND 2011
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LANDELIJKE DAG VAN DE HOND
RAAD VAN BEHEER IS INITIATIEFNEMER VAN 

EERSTE LANDELIJKE DAG VAN DE HOND
Tot nu toe waren er veel mooie lande-
lijke initiatieven die aandacht vroegen 
voor de dieren in onze maatschappij. 
Voorbeelden hiervan zijn  ‘Dierendag’ 
op 4 oktober en de jaarlijkse ‘Week 
van het Huisdier’. Vanaf 2011 heeft de 
hond, de beste vriend van de mens, 

daar zijn eigen dag bij!

De Raad van Beheer is initiatiefnemer 
van de eerste landelijke ‘Dag van de 

Hond’.

Tijdens deze dag kunnen alle (poten-
tiële) hondeneigenaren op meer dan 
35 plaatsen in het land terecht voor 
informatie, demonstraties en activitei-
ten op het gebied van (ras)honden en 

alle vormen van hondensport.

FOTOGRAFIE
CEES BOL
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LIESLANDELIJKE DAG VAN DE HOND 2011
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THEMA DAG VAN DE HOND 2011 ‘KIND & HOND’
Het thema van de eerste ‘Dag van de Hond’ is ‘Kind & Hond’. Dit betekent dat er die dag 
speciale aandacht is voor alles dat met de relatie tussen honden en kinderen te maken 
heeft. Dit is interessant en leerzaam voor alle gezinnen met kinderen die zelf honden heb-
ben, maar ook voor kinderen die met honden in aanraking kunnen komen bij familie, vrien-
den en kennissen. Dit is dus eigenlijk bijna voor ieder gezin met kinderen van belang.

ONDERSTEUNING ‘VRIENDEN VAN DE DAG VAN DE HOND’
De Dag van de Hond kan rekenen op de ondersteuning van diverse organisaties die de (ras)
hond en de hondensport een warm hart toe dragen. Zij ondersteunen de Dag van de Hond 
onder andere door de mogelijkheid van een activiteit op locatie en door promotie van de Dag 
in (eigen) media. Zonder deze ondersteuning zou de Dag van de Hond niet in zijn huidige 
uitvoering tot stand kunnen komen. De organisatie van de Dag van de Hond is de ‘Vrienden 
van’ dan ook zeer dankbaar. De Vrienden van de Dag van de Hond zijn herkenbaar aan het 
speciale ‘vriend van’-logo. Een overzicht van de Vrienden kunt u vinden op de website www.
dagvandehond.nl.

LOCATIES DAG VAN DE HOND
Met de Dag van de Hond kunt u op meer dan 35 locaties terecht in heel Nederland. Ruim 25 
Kynologen Clubs/ Hondensport verenigingen, 10 regionale kringgroepen van de rasvereni-
ging VDH van de Duitse Herdershonden en ruim 20 rasverenigingen werken samen die dag 
en zetten de poorten van hun locaties open voor bezoekers. 

Via www.dagvandehond.nl vindt u een overzicht van de locaties door heel Nederland. 
Later volgen dan alle activiteiten die er die dag in uw omgeving worden gehouden. U kunt 
dan makkelijk een keuze maken waar u die dag een kijkje wilt nemen, met of zonder hond.
De eerste Dag van de Hond is op zondag 22 mei 2011, dus zet deze dag alvast in uw 
agenda.

Blijft u de website www.dagvandehond.nl volgen want de informatie wordt steeds aangevuld.
Graag tot ziens op 22 mei 2011 tijdens de eerste Dag van de Hond!
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RECREANTENDAG 2011

RECREANTENDAG 
22 MEI 2011

De jaarlijkse Recreantendag van de OE-
SCN wordt dit jaar niet voor niets gehou-
den op 22 mei. Deze dag is namelijk door 
de Raad van Beheer uitgeroepen tot de 
landelijke dag van de hond.
De OESCN heeft dan ook besloten om op 
deze dag in verschillende regio’s een Re-
creantendag te organiseren met een breed 
scala aan activiteiten.
Er zal natuurlijk gewandeld worden met de 
honden maar ook tal van andere activi-
teiten zullen georganiseerd worden.  Te 
denken valt aan een keuring door een die-
renarts, borsteldemo,  ontbijtje, Brunchje  
of ander lekker s voor baas en hond.  
Gezellige bezigheden voor baas en hond, 
kind en hond , wedstrijdjes  etc . etc.
Sommige  Regio’s hebben al concrete 
plannen kenbaar gemaakt welke u elders 
in het Clubblad terug kunt vinden. Ma-
ken we u al een beetje nieuwsgierig !!! U 
bent bij alle Regio’s welkom. Strand –of 
boswandeling. De keuze is aan U.  Kijk 
verder in het clubblad maar vooral ook op 
de website van de Club www.oldenglishs-
heepdog.nl  voor  uitgebreide informatie  
door de betrokken Regio’s. U vindt  ook 
daar alle details van deze dag. Locaties, 
tijdstippen en wat er  georganiseerd wordt.
 Wij hopen met deze opzet een grote 
groep mensen enthousiast te kunnen ma-
ken en gezamenlijk een fantastische dag 
te beleven.  
Het bestuur heeft al zin in deze dag.
U OOK ?
Heel veel plezier op deze dag gewenst 
en hou de  site van de Club  goed in de 
gaten voor het gehele programma en het 
inschrijfformulier. 
Voor eventuele vragen en of opmerkingen 
horen wij dit graag via regio@oldenglishs-
heepdog.nl

Peter Schonewille
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Op 22 mei zal ik, Peter Schonewille  en waarschijnlijk bijgestaan door de nieuwe re-
giovertegenwoordiger van de regio  Zuid-Oost, Marjo Denkers,  onze uiterste best doen 
om van de recreantendag die dit jaar samenvalt met de landelijke dag van de hond tot 
een succes te maken, (dit ben ik Paulien en Max, die heerlijk aan het genieten zijn van 
hun welverdiende vakantie, natuurlijk wel verschuldigd). Wij hopen jullie in grote aantallen 
om 10.00 uur  te mogen ontvangen op de voor ons allemaal onbekende locatie  “Het En-
gelse Werk” te Zwolle. We hebben getracht een spannend, maar vooral leuk programma 
samen te stellen die hier verderop in dit bericht terug te zien zal zijn.
Als aanvang wilden wij aanvangen met een Amerikaans ontbijt(neem allemaal iets speci-
aals mee, denk hierbij aan streekspecialiteiten o.i.d.) en zullen dan kunnen gaan genieten 
van het programma.
Verder is er ook de mogelijkheid om te zien wat er zoal verder door de diverse andere 
verenigingen gedaan zal worden.

ONS PROGRAMMA ZIET ER IN GROTE LIJNEN ALS VOLGT UIT

10:00 uur maken we alles gereed voor een gezamenlijk ontbijt. 
Tafels worden gevuld met alle lekkers wat iedereen heeft meegenomen. 
Daarna  kan iedereen kiezen wat hij of zij wil eten en drinken.
Na het ontbijt  maken we een frisse ochtendwandeling door de omgeving. 
Hierna zullen we de  baas en de  hond op de proef gestellen.
Afsluiting van de dag, waarna we hopelijk terug zullen kijken op een zeer geslaagde en 
ontspannen dag voor zowel de hond als de baasjes.

P.S.  Het wordt een Amerikaans ontbijt. Het is dus de bedoeling dat iedereen zelf iets 
meeneemt om te eten en te drinken voor het aantal personen waar u zelf mee komt. Het 
liefst iets specifi eks  uit uw regio of een specialiteit van u zelf.
Om  te voorkomen dat iedereen hetzelfde meeneemt moet dit in overleg.
Aanmelden graag via regio@oldenglishsheepdog.nl en wij raden u aan om stoelen en 
tafels mee te nemen en wellicht een parasol o.i.d.

Graag tot ziens op 22 mei 2011

HET ENGELSE WERK 
8019 BM ZWOLLE

RECREANTENDAG 2011 IN ZWOLLE
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EXTRA WANDELING
MET BORSTELDEMO OP DAG VAN 

DE HOND 
Ter gelegenheid van de Dag van de Hond op zondag 22 mei is er een extra wandeling in de 
regio Noordwest. De wandeling vindt plaats op landgoed Beeckestijn bij Velsen. Na afl oop 

verzorgt Lies van Heel, voorzitter van de OESCN, een borsteldemonstratie.
De Kynologische Raad van Beheer heeft de Dag van de Hond (zie www.dagvandehond.nl) 

in het leven geroepen. Op 22 mei wordt deze voor het eerst gehouden. Als OESCN doen we 
ook mee met een aantal activiteiten. Zo vindt er in onze regio een extra wandeling plaats, op 

Beeckestijn. Aanvang: 11 uur.

BORSTELDEMO
We lopen ongeveer een uur over het fraaie landgoed. Daarna is er voor iedereen koffi e, thee 
of fris met wat erbij, terwijl de honden nog wat dollen met elkaar. Als extraatje geeft Lies van 
Heel een borsteldemonstratie. Dus wil je nog weer eens weten hoe je die lastige klitten in de 

oksels moet voorkomen, of hoe je ook al weer het beste de oren kunt schoonmaken, kom 
dan op 22 mei naar Velsen en vraag Lies alles wat je weten wilt!

AANMELDEN
Wie enthousiast is geworden en graag mee wil wandelen, is van harte welkom. We stellen 

het op prijs als je je tevoren even aanmeldt bij regiovertegenwoordigster Marjolein Voorberg, 
RegioNoordWest@oldenglishsheepdog.nl, of bel (072) 532 10 46. Je ontvangt dan de mail 

met nadere details en een routebeschrijving.

VOLGENDE WANDELINGEN
De volgende wandelingen staan gepland voor zondag 3 juli (ook op Beeckestijn), 11 sep-

tember (strand IJmuiden) en 6 november (bos- en duingebied bij Duinvermaak, Bergen NH). 
Aanvang altijd 11 uur. Meer informatie via het e-mailadres van de regio: RegioNoordWest@

oldenglishsheepdog.nl of op de site van de OESCN.  
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OES WANDELING 6 MAART REGIO NOORD OOST
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ADVERTENTIE

VAKANTIEHUIS IN ZONNIGE CESME VOOR MAXIMAAL 4 
PERSONEN, MET 2 SLAAPKAMERS, BADKAMER, WOONKA-
MER MET OPEN KEUKEN, TOILET EN KLEINE TUIN. CESME 
IS EEN SCHIEREILAND PARADIJS GELEGEN OP 90 KM VAN 
DE LUCHTHAVEN VAN IZMIR EN TEGENOVER DE GRIEKSE 
EILAND CHIOS. IN DE OMGEVING VAN DEZE VAKANTIEHUIS 
LIGGEN VERSCHILLENDE STRANDEN WAARONDER SERA 
BEACH IN DE LOOPAFSTAND VAN 5 À 10 MIN. HET SURFPA-
RADIJS LIGT IN ALACATI OP 15 KM AFSTAND. KUUROORDEN 
EN MODDERBADDEN LIGGEN OP 12 KM AFSTAND IN SIFNE. 
EEN ZEER MOOIE OMGEVING OM ECHT VAN TE GENIETEN.

VAKANTIEHUIS TE HUUR IN CESME DALYAN

INFO: TANER AYHAN 045-5712791

e-mail: vattiayhan@home.nl

44
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REGIO ZUID WEST NEDERLAND

LANDELIJKE DAG VAN DE 
HOND

Tekst: Rosita  Guérand
Foto’s: Rosita Guérand

landelijke dag van de 
hond zondag 22 mei
Zondag 22 mei is de landelijke dag van de hond en 
ook in onze regio laten we die dag niet ongemerkt 
voorbij  gaan. 
We verzamelen om 08:00 uur op de parking naast  
Restaurant “De Deining” , Zeeweg 13,4503 PC, te 
Groede.
08:00 -10:00  maken we een frisse ochtendwande-
ling op het strand. 
Tot 10 uur mogen de honden los op het strand. 
10:00 uur maken we alles gereed voor een 
gezamenlijk ontbijt.Tafels worden gevuld met alle 
lekkers wat iedereen heeft meegenomen. Daarna  
kan iedereen kiezen wat hij of zij wil eten en 
drinken.
Na het ontbijt worden baas en hond op de proef 
gesteld Tijdstip om naar huis te gaan “ Als we moe 
en voldaan zijn “ Het wordt een Amerikaans ontbijt. 
Het is dus de bedoeling dat iedereen zelf iets 
meeneemt om te eten en te drinken voor het aantal 
personen waar u zelf mee komt. Het liefst iets spe-
cifi eks  uit uw regio of een specialiteit van u zelf.
Om  te voorkomen dat iedereen hetzelfde mee-
neemt moet dit in overleg.

U kunt u aanmelden via mail , oescn@oldenglishs-
heepdog.nl  of telefoon 0114-361553  en aangeven 
wat u denkt mee te nemen voor het ontbijt. 
Ook het meenemen van een tafeltje en stoeltjes  
is sterk aan te raden. Ook een parasol kan bij zon 
maar ook bij regen  goed van pas komen.
Uiteraard hoop ik dat u allen naar Groede komt op 
22 mei a.s. 
Vergeet niet u aan te melden. Bij eventuele wijzi-
gingen van het programma kunnen wij u  informe-
ren.

Groeten,
Rosita

22 MEI 2011
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 REGIO NOORD OOST 

Tekst: Paulien Noest
Foto’s: Paulien Noest

(N.B.C.C.) Beardeds & 
(O.E.S.C.N.) Bobtails in 
Gasselte 6 Maart 
2011 
Eigenlijk waar moet je beginnen………
Wapperende vachten van heel veel Beardeds 
en Bobtails. De aanmeldingen overtroffen alle 
verwachtingen en ook kwamen er nog niet aan-
gemelde wandelaars af op deze zonovergoten 
ochtend naar het bos in Gasselte. Ik ben de tel 
kwijt geraakt, maar buiten de enorme opkomst van 
“Sweet Expressions”: 4 pups uit het laatste nest 
van Emma en Tom (Blue, Sarah, Spencer en onze 
Nynke) met de teller op een totaal van 14 Bobtails, 
en de rest erbij waren er dus in totaal 24 Bobtails, 
een geweldige opkomst. Anita Keuter had 10 aan-
meldingen en 16 Beardeds, maar ook daar waren 
er meer gekomen. Om 10.30 uur als één van de 
eersten (Jessica en Maran en haar pa en ma 
waren ons net voor), verwijsbordjes en aankondi-
gingbordjes opgehangen, en toen kwam de invasie 
van auto’s met enthousiastelingen. Maar wie echt 
het eerst was, tja das niet eerlijk die sliepen in de 

camper de nacht eraan voorafgaand aan de wan-
deling  Cor en Hetty. Wel slim trouwens.
Deze keer hadden we een bolderkar geleend, op 
het idee gebracht door Cees Bol z’n foto’s, om de 
pups te kunnen vervoeren als het dragen te zwaar 
zou worden. Tja dan niet gedacht aan het hoge 
knuffelgehalte wat Suzanna had die Nynke ook wel 
mee naar huis zou hebben dragen, Het is jammer 
voor haar en Ronald, maar dat ging niet door. 10 
kilo dragen lukt wel even, maar dan is zo’n bolder-
kar toch verrekte handig.
We hebben tot 11.00 uur gewacht op eventuele 
laatkomers en toen zijn we als een lang lint begon-
nen aan de wandeling. Met zo’n grote groep is 

BEARDEDS EN BOBTAILS 
IN GASSELTE 
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het wat lastiger om bij elkaar te blijven maar soms 
wacht je even op elkaar tot halverwege. Daar had-
den we besloten dat het voor de pups een korte 
wandeling zou zijn, en de grote groep ging links af 
om het grote rondje van circa 1 ½ uur te lopen. Het 
voordeel van de korte route is natuurlijk wel dat 
je eerder koffi e hebt, maar de “Diehards” de over-
grote meerderheid zijn nog drie kwartier onderweg 
geweest. Menige wandelaar die je tegenkomt 
(en ook Mountainbikers) wacht geduldig tot de 
gehele groep gepasseerd is en vindt het prachtig, 
gelukkig geen onvertogen woord. We liepen over 
het veld waar we de recreantendag ook geweest 
zijn, en toen met versnelde pas want we roken de 
koffi e………..
Rond kwart voor één waren we terug op de 
parkeerplaats, Paulien had de korte route gelopen 
en al de trimtafel klaargezet, en alles uitgestald. 
Anita ook snel de tafel opgezet en was er voor 
iedereen lekkere koffi e met cake erbij. En dan blijkt 
dat iedereen het zo leuk heeft gevonden dat je 
gewoon nog ruim een half uur op de parkeerplaats 
staat te keuvelen en de honden nog heerlijk kun-
nen rennen en spelen. Voor het kleine spul was 
het wel genoeg geweest, zodra die terugwaren 
waren de batterijtje zichtbaar op. Zoveel indrukken 
opgedaan.
De combinatie van Beardeds en Bobtails is zeker 
voor herhaling vatbaar, de groep paste prima bij 
elkaar. De rommel opgeruimd, spullen ingepakt, en 

huiswaarts. Thuisgekomen dit verhaaltje schrijvend 
denken we terug aan een fantastische wandeling. 
Zeker weten dat ook menige Bearded en Bobtail 
nu uitgeteld op z’n plekje thuis in dromenland 
vertoeft………….
En nu op naar 8 Mei. Het voorjaar in volle gang 
al op weg naar de zomer, same place same time 
same us.
Meld je aan ! (dat is voor ons wat gemakkelijker).

Aanmelden kan via 06-24589112 of via de mail: 
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl
Check ook: www.oeswandelingen.hyves.nl
Max Paulien Pebbles, Demi en Nynke.
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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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 COMPETITIE
R
E
U

E
N

1 Vigilat's License To Love 27
2 Youandi Pompidou 19
3 Zuma of Padirac 8
4 Ch. Xicko of Fool’s Paradise 7
4 Milagro Cachorros Airin 7
5 Delacy Cap-A-Pie Cartouche 6
7 Ela Zoran from Rockey’s Desteny 2
8
9

10

T
E
V
E
N

1 Law of Love English Summer Love 32
1 Any way how of Fool’s Paradise 32
2 Wobble Fashion’s Stuck In You 14
3 Youandi madame de Pompadour 3
4
5
6
7
8
9

J
E
U

G
D
 R

E
U

E
N

1 Hockesberghe’s Walc Angel Eye 12
2 Kerjalee Xquiszt Abiola 3
3
4
5
6
7
8
9

10

J
E
U

G
D
 T

E
V
E
N

1 Fayola Yentl From Rockey’s Desteny 18
2 Hockesberghe’s Walc All Over You 14
3 Defi nitely Xquiszt Abegayle 8
4 Hockesberghe’s Walc Attitude 7
4 Youandi Tiramisu 7
5 Jaranda of Snowboot Bears 6
5 Vigilat’s Mona Lisa 6
6 Joyfulmind of snowboot bears 2
7
8

FOTO NIET BESCHIKBAAR

FOTO NIET BESCHIKBAAR
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REGIO MEDEDELINGEN 2010

W

E
D
N
A

N
D
A

L
A
G
E

REGIO NOORD OOST
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl

Alle wandelingen vinden plaats op dezelfde 
plek in het bos bij Gasselte.

01 Mei 2011 om 11:00 uur
03 Juli 2011 om 11:00 uur
04 September 2011 om 11:00 uur
06 November 2011 om 11:00 uur

REGIO ZUID OOST & MIDDEN 
regiomidden@oldenglishsheepdog.nl

Geen wandelingen gepland

REGIO ZUID WEST
regiozuidwest@oldenglishsheepdog.nl

22 mei 2011 om 8:00 uur op de parking naast
Restaurant “De Deining” 
Zeeweg 13,4503 PC, te Groede 

REGIO NOORD WEST
regionoordwest@oldenglishsheepdog.nl

8 mei 2011 Strand Ijmuiden 11:00 uur

EXTRA WANDELING OP 22 MEI 2011
MET BORSTELDEMONSTRATIE
Landgoed Beeckestijn bij Velsen 
om 11:00 uur

3 juli 2011 Beeckestijn Velsen 11:00 uur
11 september 2011 Strand Ijmuiden 11:00 uur
6 november 2011 Duinvermaak Bergen
11:00 uur

REGIO ZUID OOST
briesvd@gmail. com

Geen wandelingen gepland

ZUID OOST NEDERLAND
briesvd@gmail. com

VACANT

ZUID OOST & MIDDEN NE-
DERLAND
regiomidden@oldenglishsheepdog.nl

VACANT

NOORD OOST NEDERLAND
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl

Paulien Noest 
Nieuwe Pekela
tel: 06-24589112
paulien.noest@home.nl

ZUID WEST NEDERLAND
regiozuidwest@oldenglishsheepdog.nl

Rosita Guérand 
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
regio@oldenglishsheepdog.nl

Peter Schonewille

WIL JE MEE WANDELEN ?
bel DE regiovertegenwoordiger 

voor een afspraak
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KENNELADRESSEN
Wicked Wisdom

Arie en Alida Bloemendaal
De Eikelaars 40

7681 EN Vroomshoop
Tel: +31 (0) 546 644292
abloemendal@home.nl
www.wickedwisdom.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
Duinkerkenlaan 6
9501 RZ 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.lawofl ove.nl

Defi nitely Xquiszt
Willy en Ron van Opijnen

Kortlandstraat 30
2911 BG

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

Info@defi nitely-Xquiszt.nl
www.defi nitely-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

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

Wobbling Sound
Jeanne & Rinus Jaarsveld

Achtmaalsweg 47
4881 VH Zundert
Tel: 076-5975545

Knuckleheads Old English Sheepdogs
Monique Cobussen & Bjorn van Rees

De Moorstraat 16
6826 NV Arnhem

Tel: 026 - 4465075
bvanrees@tele2.nl

www.knuckleheads-oes.nl

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

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

Berkelheide 40
2290 Vorselaar

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

Wobble Fashion
Elwi Kornips

Groenstraat 23
6067 AX Linne

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

http://home.kpn.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/

Revelation D‘Amour
Bea Raven 

Zandstraat 155
4551 LE Sas van Gent 

Tel: 0624597296
bobtail_sandy@hotmail.com. 

Have You Met
Anja en Gerrit 
Krabbenbos
Ploeg 36
7671 NE Vriezenveen
Tel +31 (0) 546 561918
info@haveyoumet.nl
www.haveyoumet.nl

REDACTIE MEDEDELING

KENNELADRESSEN
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PRO THERM WELLNESS CENTER

BOVENGRONDSE SPA’S BINNENZWEMBADEN INGRAAF SPA’S

ZIJN SAMEN GEVESTIGD IN WOONARENA
Aan de Rooiseweg 1 te Schijndel

STEENGOEDKADO & PRO-THERM WELLNESS 
OUTDOORLIVING

Bobtales  April  2011 53

U vind daar een breed assortiment aan Home, Gift en Garden

BUITENZWEMBADEN

LEVERANCIERS & MERKEN

STOOM DOUCHE 
WHIRPOOLDOUCHE WHIRPOOL

OPENINGSTIJDEN
Maandag: Gesloten

Dinsdag t/m donderdag
10:00 tot 18:00

Vrijdag: 10:00 tot 21:00
Zaterdag: 10:00 tot 17:00

Voor zwembaden en spa’s kan dit 
ook op afspraak. ( 073-5494453)

http://steengoedkado.hyves.nl http://www.steengoedkado.nl

ADVERTENTIE
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