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VAN DE VOORZITTER

Foto: Gerrit de Boorder

Allereerst wil ik mij verontschuldigen. In de vorige 
gedrukte versie van ons clubblad ben ik vergeten te 
vermelden dat de zomer editie weer online ging ver-
schijnen op de website van de club. Op de ledenver-
gadering is n.l. besloten dat de zomer editie voortaan 
op de website geplaatst wordt. 
De zomerperiode die net achter ons ligt heeft bij veel 
mensen de vakantiepret bedorven door het vele wa-
ter wat uit de hemel naar beneden kwam. De herfst 
is dit jaar zeer vroeg begonnen. Toch hoop ik dat u in 
uw vakantieperiode de accu weer hebt kunnen opla-
den en genoten heeft van de vrijde tijd. Het bestuur 
is in deze periode erg druk bezig geweest met het 

organiseren van ons jaarlijks evenement. Dit jaar voor het eerst een gecombineerd 
evenement, de Jonge Honden Dag en de Kampioens Club Match. Zo’n 3 maanden 
voor de show waren we genoodzaakt een andere locatie te zoeken i.v.m. verbouw-
plannen waar we niet van op de hoogte gebracht waren. Om op zo’n korte termijn 
een geschikte locatie te zoeken voor de show heeft heel wat voetjes in de aarde ge-
kost. Dik tevreden waren we met de nieuwe locatie in Assen. Het is een pracht loca-
tie waar we zeker in de toekomst nog gebruik van zullen maken. En zo als het hoort 
bij zo’n  35 jarig jubileum  evenement ja de zon, nou moet ik zeggen daar hadden we 
geen gebrek aan, wat een dag. Er schenen die dag 7 zonnen. Een betere dag had-
den we niet kunnen prikken.. Het bestuur was ook blij met het aantal inschrijvingen. 
Aangezien in hetzelfde weekend ook de Europese-DOG show was in Leeuwarden, 
leverde dit ons ook een aantal buitenlandse inschrijvingen op. Het was echt een 
internationale show met deelnemers uit Rusland, Hongarije, Spanje, Engeland, Italië, 
Duitsland en België en natuurlijk ook Nederlanders. De keurmeester voor de Jonge 
Honden Dag was Mevr. Heidi Möller uit Duitsland. Voor de Kampioens Club Match 
waren June Wilkinson uit Engeland en Mark Wibier  uit Duitsland de keurmeesters. 
De uitslagen staan verder in het clubblad. Foto’s van de winnaars van dit evenement 
vindt u ook verder in dit Clubblad. Voor een volledig verslag raadpleegt u de website 
van de Club  www.oldenglishsheepdog.nl . Al met al een jubileum dag waar we tevre-
den  op terug kunnen kijken. Voor u ligt al weer het voorlaatste  clubblad van het jaar. 
Wat gaat een jaar toch snel, vreemd gevoel dit al begin september  neer te schrijven. 
We hopen dat we nog een mooi najaar krijgen met nog een aantal leuke wandelingen 
in de regio’s . Het bestuur hoopt  dat u van de activiteiten van de club geniet. Heeft 
u zelf ideeën voor activiteiten horen wij die gaarne van onze leden.  We staan open 
voor ideeën. Hopelijk geniet u weer net zoveel als ik van het clubblad, en komen we 
elkaar ergens tegen op een activiteit van de Club.

Lizie van Heel 
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AANDACHTSTRAINING

Bron: Kynologenclub Delft
http://www.kc-delft.nl
tekst: Sandra Hurkmans

Als een kind in de klas niet oplet, zal het daar weinig leren. Om iets op te 
kunnen nemen van de les, zal het aandacht moeten hebben voor degene 
die voor de klas staat. En dat blijft zo, tot het einde van zijn schooltijd! 
Precies hetzelfde geldt voor uw hond. Zonder aandacht voor u zal de 
hond niets van u leren. Zonder aandacht voor u zal zelfs een zeer gevor-
derde hond oefeningen niet uitvoeren, want hij heeft uw commando niet of 
maar half gehoord. Aandacht voor de baas is de basis van alle gehoor-
zaamheidsoefeningen. Daar komt bij dat als de hond geen aandacht voor 
ù heeft, zijn aandacht meestal wèl ergens anders is. Van dat anders kan 
hij weer iets leren - en zelden iets dat u zou willen! 

AANLEREN
Om de hond te leren aandacht voor u te hebben, moet u uzelf heel leuk 
maken voor uw hond. U maakt leuke geluidjes, doet een beetje gek, en 
zodra de hond naar u kijkt, beloont u hem uitbundig met een koekje of 
een spelletje. Hou die aandacht vast en beloon hem weer uitbundig voor 
het volhouden. Als dit goed gaat, zegt u op vrolijke toon de naam van de 
hond, maakt u het gekke geluidje, en beloont u de aandacht van de hond. 
Op die manier wordt de naam van de hond voor hem een teken: nu moet 
ik opletten! ( De naam van de hond dus geen commando om te komen, 
waarvoor hij wel vaak gebruikt wordt ). Tijdens het spelen met de hond 
(trekspelletjes zijn hiervoor uitstekend) breekt u plotseling het spelletje af 
en vraagt u zijn aandacht, weer met leuke geluidjes of met het speeltje (let 
op dat de hond het speeltje dan niet te pakken krijgt). Zodra u zijn aan-
dacht heeft zonder dat hij probeert het speeltje te pakken, speelt u weer 
verder. Herhaal dit een aantal keer tijdens het spelen. Dit kunt u ook heel 
goed combineren met andere oefeningen, zoals zit, af, of volgen. Bouw 
langzaam de tijd uit dat uw hond u zijn aandacht geeft door de beloning 
steeds iets uit te stellen. Hou hierbij rekening met de hoeveelheid afl eiding 
om u heen. Als er veel afl eiding is, gaat u terug naar een veel kortere 
tijd voordat u beloont. Langzaam vraagt u bij die afl eiding weer steeds 
langere perioden de aandacht van de hond. 
Het is een aanrader om aan het begin van iedere les zo de aandacht van 
de hond even ‘op te peppen’. Begin met hele korte stukjes aandacht, en 
breid dat binnen vijf of tien minuten uit tot de normale aandachtsduur van 
de hond. Zo helpt u de hond herinneren wat een geweldig persoon u wel 
niet bent, zodat als die andere leuke dingen op het trainingsveld heel wat 
minder verleidelijk zullen zijn! Maar net als met alle andere oefeningen is 
het, naast het belonen voor het gewenste gedrag, zeer belangrijk dat u 
voorkomt dat de hond wordt beloond voor zijn fouten. Tijdens de les zult 
u er dus voor moeten zorgen dat hij het buurhondje niet weet te bereiken, 
dat hij dat koekje dat op de grond ligt niet weet te verorberen, enz. Tijdens 
uw training moeten alle leuke dingen namelijk van ù komen. Om dit te 
bereiken, zult u uw hond voortdurend, iedere seconde dat u met hem aan A
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AANDACHTSTRAINING

het trainen bent, in de gaten moeten houden. Zo kunt u direct zien wan-
neer hij zijn aandacht verliest. Als u uw hond goed observeert, leert u ook 
al gauw zijn lichaamstaal peilen. Daardoor leert u al snel voorspellen wat 
uw hond gaat doen.

FOUTEN NEGEREN, BELONING ERVAN 
VOORKOMEN
Als de hond naar het buurhondje trekt, probeer hem dan niet terug te trek-
ken om zo zijn aandacht te vangen. Dit werkt averechts: een door de baas 
strakgetrokken lijn vertelt de hond “ik sta in contact met de baas, dat voel 
ik. Hij let nu op mij, dus hoef ik niet op hem te letten. Bovendien ben ik nu 
sterk: als ik in de problemen kom, komt de baas me wel helpen”. Dit is een 
van de redenen dat uw instructeur geregeld cursisten erop wijst dat hun 
lijn slap moet hangen. Een strakke lijn werkt averechts op de aandacht 
van de hond. Als het buurhondje zo dichtbij is dat uw hond succes dreigt 
te krijgen met zijn getrek, gaat u verder weg staan. Geef de hond dan de 
hele lijn, laat hem maar rustig hangen en trekken, maar blijf wel als een 
paal staan. Trek de lijn niet naar u toe, maar wacht rustig af. Zodra de 
spanning van lijn afgaat, lokt u de hond weer met zijn naam, het leuke 
geluidje of hoge stemmetje dat u gebruikt om zijn aandacht te vangen 
en beloont u hem zodra hij u weer zijn volledige aandacht geeft. Hou zijn 
aandacht vast, voorkom dat deze weer afdwaalt door hem er geregeld 
voor te belonen. Op het moment dat zijn aandacht af dreigt te dwalen, 
maakt u direct weer een geluidje om die aandacht terug te vangen. 
Als de hond alweer in de lijn hangt, bent u te laat met uw aandacht vra-
gen. Dan zult u uw ‘paal-strategie’ moeten herhalen.
Door het op deze manier aan te pakken, geeft u de hond de kans om zelf 
te uit te vinden dat die andere hond er misschien wel heel leuk uitziet, 
maar dat hij er toch niet bij kan. De baas biedt een veel grotere kans op 
beloning! Die kan hij dus veel beter in de gaten houden dan die onbe-
reikbare buurman! Overigens is het absoluut niet zo dat u uw hond nooit 
met een andere hond mag laten spelen! Spelen geeft uw hond juist de 
kans zijn sociale vaardigheden op peil te brengen en te houden, en fl ink 
wat energie te verbranden. Spelen met een andere hond kunt u zelfs af 
en toe als beloning gebruiken. Laat hem bijvoorbeeld zitten en wachten, 
en op uw commando mag hij naar die leuke speelkameraad toe - eerder 
niet! Zorg ook hierbij dat hij zichzelf niet beloont met verkeerd gedrag 
door hem eerder weg te laten spurten dan dat u een seintje gaf. Gebruik 
desnoods een tweede lijn. Ook kunt u proberen uw hond (eerste paar keer 
zonder commando, maar met vrolijke stem) op een rustig moment tijdens 
het spel met een andere hond naar u toe te lokken. Als het lukt, beloont u 
hem met een heerlijk voertje en stuurt u hem weer terug om te spelen. De 
hond leert hiervan dat hier komen geen einde spel betekent, maar lekkers 
waarna bovendien het spel gewoon doorgaat! Dat is nog eens boter bij de 
vis! Het gaat erom dat u tijdens de les en thuis bij het trainen, momenten 
dat u zijn aandacht nodig hebt, het spelen met andere honden voorkomt. 
Een hond kan goed leren dat er een tijd van spelen met honden en een 
tijd van spelen met de baas (= trainen) is. A
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Tijdens het volgen is de aandacht van de hond vaak nog moeilijker vast 
te houden dan bij statische oefeningen als zit of af. In de groep is de 
voorganger of de achteropkomende hond natuurlijk erg verleidelijk. Maar 
zelfs bij alleen volgen gaat het geregeld mis. Ook hierbij is het weer heel 
belangrijk te voorkomen dat de hond succes heeft met zijn getrek naar vo-
ren of naar achteren. Voordat u gaat volgen, moet u natuurlijk de aandacht 
van de hond al hebben. Als u begint te lopen met uw hond terwijl hij naar 
iets anders kijkt, krijgt u die aandacht niet meer terug.
Zodra u tijdens het volgen zijn aandacht dreigt te verliezen (de hond kijkt 
even weg), zegt u op vrolijke toon de naam van de hond of maakt u een 
gek geluidje, wat bij uw hond ook maar werkt als aandachtstrekker. Als de 
hond zijn aandacht weer naar u toewendt: belonen!
Als hij echter toch versnelt om ergens heen te proberen te schieten, moet 
u dat direct afbreken: u staat stil of loopt achteruit (in een groep stapt u 
even uit de groep, bijvoorbeeld naar het midden van het veld) terwijl u 
de hond weer naar u toe lokt met uw stem en een koekje. Zodra u zijn 
aandacht weer hebt en hij weer links naast u loopt in de volgpositie, laat 
u hem weer volgen. Beloon uw hond tijdens het volgen geregeld op mo-
menten dat hij volledig zijn aandacht bij u heeft. Trap niet in de valkuil om 
alleen te belonen als hij net afgeleid was. Anders leert hij dat afl eiding + 
terugkomen een beloning oplevert. 
Het gaat bij uw reacties op wat de hond doet echt om fracties van secon-
den. Zodra de hond zijn aandacht dreigt te verliezen, zodra hij begint te 
versnellen, moet u meteen reageren! Als hij al aan het einde van de lijn 
is voordat u reageert, bent u veel te laat. Daarom moet u zo goed op uw 
hond letten tijdens de training. Natuurlijk is ook hierbij de beloning heel 
belangrijk. Beloon (zeker bij een beginnende hond) de eerste halve meter 
netjes met aandacht volgen direct! Later kunt u de afstand wel uitbouwen, 
eerst moet u een beginnetje hebben! Als u direct in het begin de hond pas 
na tien meter netjes volgen wilt belonen, is de kans op beloning voor de 
hond veel te klein, raakt hij ontmoedigd en gaat hij zijn heil elders zoeken.

OOGCONTACT
Oogcontact is de ultieme vorm van aandacht voor baas. Bij oogcontact 
heeft de hond volledig aandacht voor de baas zelf, niet voor het speeltje of 
koekje, of de hand waar dat in zit (al is dat voor de hond wel degelijk het 
uiteindelijke doel). 
Verder is oogcontact voor onszelf heel erg duidelijk. Als de hond ons in de 
ogen kijkt, kan hij nergens anders naar kijken. Daardoor kan oogcontact 
kan een uitstekend hulpmiddel zijn bij het oplossen van allerlei problemen 
met honden, van agressie naar andere honden of mensen tot het najagen 
van joggers of fi etsers. U hebt zo namelijk de mogelijkheid zijn aandacht 
af te leiden van het probleem. Daarnaast vinden wij mensen oogcontact 
met onze honden vaak erg prettig. We hebben dan het gevoel dat we een 
veel inniger contact met de hond hebben en natuurlijk dat de hond echt 
volledig aandacht voor ons heeft. 
Wat vindt de hond ervan?
Voor honden onderling is oogcontact wat beladen: honden die elkaar 
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langer aankijken (fi xeren), zijn elkaar meestal aan het aftasten of ze elkaar 
in de haren zullen vliegen. Honden die geen confrontatie willen, zullen het 
onderlinge oogcontact altijd voorkomen of afbreken door te knipperen, hun 
ogen of zelfs hun hele hoofd af te draaien.
Met mensen is de relatie vaak al anders. Veel honden leren uit zichzelf al 
snel dat oogcontact van mensen niet bedreigend is, maar zelfs een teken 
van aandacht en een voorbode van beloning. Bij andere honden moet je 
echt moeite doen om ze het oogcontact aan te leren. Juist ook voor dit 
soort honden kan het heel lonend zijn te leren om oogcontact van mensen 
als iets fi jns te leren zien. Vaak zijn dit heel onzekere honden. Door ze te 
leren dat oogcontact prettig kan zijn, zullen ze weer iets zelfverzekerder 
en daardoor rustiger in de mensenwereld rond kunnen stappen. Een en-
kele dominante hond kan reageren door zelf dreigend te gaan fi xeren. Het 
verschil met ‘gewoon’ oogcontact is voor de minder ervaren hondeneige-
naar soms niet duidelijk. Bij normaal oogcontact kijkt een hond je aan met 
een uitdrukking van “zo ben ik braaf, hè baas? Heb ik nu wat verdiend?”. 
De ogen staan ontspannen en vriendelijk. Bij dreigend fi xeren is de blik 
heel strak, dwingend, met een uitdrukking van “kom op met die hap of er 
dreigt wat!”. De ogen zijn verder opengesperd, waardoor er wat oogwit te 
zien kan zijn, en de pupillen kunnen verwijd zijn.
Mocht uw hond zo op het trainen van oogcontact reageren, kunt u deze 
oefening beter even afbreken. U zult uw hond eerst zijn plaats in uw 
huishouden duidelijk moeten maken. Dit kan uitstekend met rangordebe-
vestigende handelingen. 

OOGCONTACT AANLEREN
Het oogcontact is vaak al een bijproduct van aandacht aanleren. Mocht 
het daarmee nog niet zover gekomen zijn, omdat uw hond het niet uit 
zichzelf doet, kunt u een koekje of speeltje nemen en dat tussen uw ogen 
en die van de hond houden, zodat de hond, terwijl hij naar dat voorwerp 
kijkt, u ook aankijkt. Beloon hem op dat moment. Natuurlijk kunt u ook 
leuke geluidjes maken met uw mond, hem met hoge stem toespreken. 
Zodra hij naar uw gezicht of uw ogen kijkt, weer belonen.
Met de clicker kunt u het moment van het kijken heel precies markeren, 
ook al duurt het maar een kwart seconde. Een van de manieren om de 
hond echt bewust te leren kijken, is in uw gesloten vuist een lekker koekje 
te nemen en de hond dit te laten ruiken. Vervolgens strekt u uw arm 
zijwaarts van uw lichaam af, waarbij uw gevulde vuist buiten bereik van 
de hond is. De hond zal eerst uw vuist fi xeren of deze zelfs proberen te 
besnuffelen, belikken, enzovoort. Negeer dit gedrag en wacht af. Op zeker 
moment zal de hond u aankijken met een blik van “wat wil je nou!”. Op het 
moment van oogcontact klikt en beloont u hem met wat in uw vuist zat.
Het leuke is dat u hem op deze manier tegelijkertijd leert dat het niet om 
het koekje gaat, maar om het aankijken. Deze oefening kunt u behalve in 
tijd ook heel goed met allerlei afl eidingen en verleidingen uitbouwen: de 
hond houdt oogcontact terwijl de hand met het koekje beweegt, eerst een 
beetje en dan steeds meer, totdat de hand op het laatst vlak voor zijn neus 
beweegt. Dan kunt u met een balgekke hond met een bal deze stappen A
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opnieuw doen, waarbij u een wat later in uw training de bal vanaf 2 cm 
laat stuiteren (hond houdt oogcontact), dan vanaf 5, 10, 15, 20, 40, 70 cm, 
1 meter, 1½ meter, enzovoorts.
Ook met andere honden in de buurt kunt u dit mooi gebruiken, waarbij u 
begint met een hond op 10 meter, dan op 7, 5, 4, 3, en 2 meter. Verklein 
de afstand nog meer. Herhaal dit met blaffende honden, wat een stuk 
moeilijker is.

VEELVOORKOMENDE TRAININGSFOUTEN
Tijdens de les zie je bazen soms worstelen met een hond die steeds 
overal naartoe trekt. Af en toe heeft de hond nog succes ook, waardoor hij 
dat gedrag zeker zal herhalen. Maar tijdens die les zie je diezelfde hond 
ook bijna een halve minuut braaf naast de baas zitten, weliswaar niet 
echt met aandacht voor de baas, maar wel een enorm contrast met het 
eerder vertoonde gedrag. En de baas staat er naast te dromen of met de 
buurman/-vrouw te kleppen of, dankbaar voor het momentje respijt, braaf 
te luisteren naar de instructeur. Na die halve minuut ziet de hond weer 
iets interessants en schiet hij ineens die kant op, de baas een paar meter 
meesleurend, aangezien deze de klap niet verwachtte. Daarbij weet de 
hond vaak ook nog zijn doel te bereiken.
Wat is er hier allemaal misgegaan? Duidelijk is dat de baas de aandacht 
van de hond hoe dan ook niet heeft. En de hond de aandacht van de baas 
niet!!! Hierdoor laat de baas een prachtige beloningskans voorbijgaan. 
Op het moment dat die hond helemaal uit zichzelf zo rustig is, had hij een 
enorme jackpot van de baas moeten krijgen! Door die jackpot had hij weer 
meer aandacht voor de baas gehad (iemand die jackpots uitgeeft moet 
je als hond natuurlijk nauwlettend in de gaten houden). Tenslotte weet de 
hond steeds weer succes te boeken met zijn verschrikkelijke kliergedrag.
Wat ook vaak gebeurt is dat de baas helemaal in het begin wel met suc-
ces de aandacht trok van de hond, maar deze aandacht vervolgens niet 
(voldoende) beloonde of zijn eisen te snel opschroefde. De hond geeft 
vervolgens de moed op en besluit dat die geluidjes niet meer interessant 
zijn en er dus maar niet op te reageren. De baas moet steeds meer uit de 
kast halen om de aandacht van de hond te trekken. Als de baas ook dan 
de hond niet of onvoldoende beloont voor zijn aandacht, is het resultaat 
een hond die heeft geleerd zijn baas volslagen te negeren. Een hond 
herhaalt gedrag dat succes heeft. En aandacht geven aan die geluidjes ( 
laat staan aan die baas ) had geen succes!
Als de hond er daarnaast af en toe in slaagt met het buurhondje te spelen, 
leert de hond dat zijn pogingen om dat hondje te bereiken (trekken of 
profi teren van een moment van onoplettendheid van de baas) soms een 
absolute jackpot opleveren. Zeer de moeite van het herhalen waard!
Waar het tenslotte ook bij behoorlijk gevorderde honden met de aandacht 
soms mis gaat, is dat de baas geen of te weinig rekening houdt met afl ei-
ding. Zoals gezegd: bij afl eiding is het belangrijk uw eisen ten aanzien van 
aandacht even te verlagen. U verwacht bijvoorbeeld maar een seconde 
oogcontact voordat u beloont. Zodra de hond u gemakkelijker weer zijn 
aandacht geeft, schroeft u uw eisen weer met een paar tussenstapjes 
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omhoog naar het normale niveau van de hond.
Tot nu toe is voornamelijk ter sprake gekomen hoe u de aandacht van uw 
hond kunt uitlokken en belonen tijdens de les of de training. Als u echter 
ook tijdens uw wandelingen goed oplet, kunt u uw hond misschien ‘betrap-
pen’ op oogcontact of een blik in uw richting. Benut zo’n spontaan moment 
van aandacht: glimlach, zak door uw knieën, spreid uw armen wijd. Groot 
kans dat uw hond naar u toe komt rennen, wat u weer kunt belonen, zodat 
hij weer vaker contact zal zoeken. En komt hij niet: geen nood, u had hem 
geen commando gegeven, dus maakt dat ook niet uit. Volgende keer 
probeert u het gewoon weer. 
Het zal u inmiddels duidelijk zijn: zonder de aandacht van uw hond hoeft 
u op trainingsgebied niets te verwachten. Aandacht is echter wel iets dat 
de hond moet leren geven, en daartoe zult u op uw beurt weer heel erg 
op uw hond moeten letten, zodat u hem op tijd kunt belonen voor zijn 
aandacht voor u en u kunt voorkomen dat hij zichzelf voor zijn fouten weet 
te belonen.

FOTO: CEES BOL “SOPHIE EN SARAH”
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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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OVERGEVOELIGHEID VOOR BEPALDE GENEESMIDDELEN

Drs. Nicole Landsbergen, dierenarts, verbonden 
aan dierenartsenpraktijk WHG Roest
Parkweg 211
2271 BA Voorburg
Tel: 070-3870893
www.whgdierenartsen.nl

N.B. Deze cliënten hand-out is bedoeld als on-
dersteuning van het consult door de dierenarts. 
De tekst gaat ervan uit dat uw huisdier al door de 
dierenarts is gezien. De adviezen in de hand-out 
gelden alleen voor dieren bij wie de diagnose is 
gesteld. De informatie dient niet als vervanging 
van een consult door de dierenarts! Bedenk bij het 
lezen dat de gezondheidssituatie van uw huisdier 
anders kan zijn dan in de teksten wordt beschre-
ven. Verder worden al onze hand-outs vervaardigd 
aan de hand van niet alleen wetenschappelijke 
literatuur, maar ook van onze eigen inzichten op 
grond van persoonlijke ervaringen. Daarom kan de 
informatie voor een deel afwijken van de gangbare 
literatuur. 

INLEIDING
Het is al ruim 22 jaar bekend dat er bij Col-
lies en aanverwanten een overgevoeligheid 
voor bepaalde geneesmiddelen bestaat. Deze 
overgevoeligheid werd snel duidelijk na de intro-
ductie van het geneesmiddel ivermectine, dat 
indertijd plotseling massaal gebruikt werd ter 
bestrijding van wormen en andere parasieten. 
Deze overgevoeligheid werd toen ook voor de 
eerste keer beschreven bij de Schotse Herders-
hond ( de Collie ), waardoor men al snel sprak 
van een Collie of ivermectine overgevoeligheid. 

Deze termen bleken echter onterecht, aange-
zien het bij meerdere ( Collie )rassen voorkomt 
en voor meerdere middelen gold dan alleen de 
ivermectine. 
Overgevoelige honden kunnen na toediening of 
opname van een “risico” middel vergiftigingsver-
schijnselen vertonen, die vooral betrekking heb-
ben op het zenuwstelsel. Ze kunnen toevallen 
met spierkrampen krijgen, ze kunnen bewuste-
loos en zelfs in coma geraken. De hartslag kan 
vertragen met als gevolg zuurstofgebrek en een 
daling van de lichaamstemperatuur. Daarnaast 
kunnen de dieren gaan speekselen, braken of 
diarree krijgen. Helaas is het al meerdere malen 
voorgekomen dat een dier overlijdt, na de 
toediening van een “simpel”ontwormingsmiddel 
(met als actieve stof ivermectine).
Boeiend is de vraag waarom nu net de Collie 
en aanverwanten overgevoelig zijn voor deze 
middelen. Onderzoek van deze groep gevoelige 
dieren heeft aangetoond dat ze een fout in hun 
DNA hebben, meer specifi ek in het zoge-
naamde MDR1-gen. Onderzoekers hebben de 
verspreiding en herkomst van dit foutieve gen 
trachten na te gaan en vonden dat deze al voor 
1870 bij de Engelse “herding sheepdogs”moet 
ontstaan zijn, de voorlopers van onze moderne 
Collie-rassen. Hierbij kan u ook inbeelden dat 
door kruisingen (bewust of onbewust) deze 
foutieve genen ook in andere rassen geïntrodu-
ceerd kunnen worden (of al zijn). De weten-
schap staat hier niet stil en is dit uitgebreid aan 
het onderzoeken.
Er bestaan tegenwoordig DNA-testen, waarbij 
we op voorhand kunnen vaststellen welke hon-
den deze overgevoeligheid vertonen. Dit is niet 
alleen voor de betreffende hond, eigenaar en 
dierenarts zeer belangrijke informatie, ook voor 
de fokkers is dit een doorbraak omdat ze nu bij 

MEDICIJNOVERGEVOE-
LIGHEID BIJ COLLIES 

EN AANVERWANTE 
RASSEN
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het fokken kunnen gaan selecteren op dieren 
die niet aan deze overgevoeligheid lijden.

RASSEN DIE RISICO’S LO-
PEN
Aanvankelijk werd de medicijnovergevoelig-
heid vooral beschreven als een probleem bij 
Collies. Intussen weten we dat niet alleen Col-
lies behept zijn met het gendefect. De rassen 
waarbij het gendefect in meer of mindere mate 
voorkomt zijn:

• Schotse Herdershond / Collie
• Shetland Sheepdogs (Shelties) 
• Border Collies 
• Bearded Collies 
• Old English Sheepdogs (Bobtails) 
• Australian Shepherd 
• Australian Cattledog 
• Witte en Duitse herders 
• Langharige Whippets 
• Zijden windhonden 
• McNab dog 

Maar hoe zit het in Nederland met de versprei-
ding van het gendefect onder bovenstaande 
rassen? Helaas is daar nog weinig over bekend, 
omdat er in Nederland hierover nog geen 
onderzoeken gepubliceerd zijn. Wel wordt ver-
moed dat het gendefect is ontstaan in Engeland 
en omdat de oorsprong van veel van deze 
rassen in Engeland ligt moeten we er zeker van 
uitgaan dat het defecte gen ook in Nederland 
aanwezig is. In een onderzoek in Duitsland, 
Oostenrijk en Zwitserland zijn bij een aantal ras-
sen de volgende percentages lijders gevonden 
(dit percentage kan verschillen per land):

• Schotse Herdershond / Collie: meer dan 
50%. 

• Shetland Sheepdog: meer dan 30%. 
• Australian Shepherd: ongeveer 10%. 
• Border Collie: ongeveer 1% 

HET MDR1 GEN
Honden met een overgevoeligheid voor boven-
genoemde medicijnen hebben een defect in het 
DNA in het zogenaamde Multi Drug Resistence 
1 gen (MDR1-gen). Het MDR1-gen zorgt voor 
de productie van P-glycoproteine, een stof die 
ervoor moet zorgen dat allerlei toxische stoffen 

slechts in geringe concentraties in de hersen-
cellen kunnen voorkomen. Honden met een 
MDR1 gendefect kunnen de stof P-glycoprotei-
ne niet maken, waardoor bepaalde stoffen (in 
ieder geval de bovenstaande medicijnen) niet 
uit de hersencellen geweerd kunnen worden. 
Hierdoor wordt de concentratie van deze stoffen 
in de hersencellen zo hoog dat ze giftig kunnen 
worden en voor problemen zorgen. 

DNA TESTEN
Op het moment zijn er twee verschillende testen 
beschikbaar om vast te stellen of het MDR1-
defect aanwezig is.

MEDICIJNEN DIE PROBLE-
MEN KUNNEN VEROORZA-
KEN
Medicijnen waarvan is vastgesteld dat ze 
problemen veroorzaken bij honden met de 
MDR1-mutatie:

• Acepromazine. Dit is een kalmeringsmiddel 
en narcosemiddel, dat bij honden met de 
MDR1-mutatie een diepere en verlengde 
sedatie geeft. Geadviseerd wordt om de 
dosering te verlagen bij honden met de 
mutatie, 25% bij heterozygote honden en 
30-50% bij homozygote honden (zie kopje 
Uitslag van de test). 

• Butorphanol. Dit is een pijnstiller en narco-
semiddel. Net als acepromazine geeft dit 
een verlengde en diepere sedatie bij hon-
den met de MDR1-mutatie. Ook hier is het 
advies de dosering te verlagen bij honden 
met de mutatie, 25% bij heterozygote hon-
den, en 30-50% bij homozygote honden. 

• Erythromycine. Dit is een antibioticum, dat 
neurologische verschijnselen kan veroorza-
ken bij honden met de MDR1-mutatie. 

• Ivermectine. Dit is een antiparasitair 
middel. De dosering die wordt gebruikt 
bij de preventie van hartworm is veilig (6 
microgram/kg), maar de dosering die wordt 
gebruikt om mijt te bestrijden (300-600 
microgram/kg) veroorzaakt neurologische 
toxiciteit bij homozygote dieren en toxiciteit 
bij heterozygote dieren. 

• Loperamide oftewel Imodium, een middel 
tegen diarree. Bij de dosering die wordt ge-
bruikt om diarree te behandelen, ontstaat 
neurologische toxiciteit. Dit middel moet 
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absoluut vermeden worden bij honden met 
de MDR1-mutatie. 

• Selamectine, milbemycine en moxidectine, 
allen antiparasitaire middelen. De dosering 
gebruikt voor de preventie van hartworm is 
veilig. Hogere doseringen (in het algemeen 
10-20 maal hoger) veroorzaken neurologi-
sche toxiciteit bij honden met de MDR1-
mutatie. 

• Vincristine, Vinblastine en Doxorubicine, 
allen chemotherapeutica. Honden met de 
MDR1-mutatie reageren gevoeliger op 
deze middelen, waardoor ze eerder last 
krijgen van bijwerkingen zoals beenmerg-
depressie en maagdarmklachten zoals 
braken en diarree. Daarom wordt gead-
viseerd de dosering te verminderen met 
25-30% en deze dieren extra goed in de 
gaten te houden. 

• Medicijnen waarvan bekend is dat ze uit de 
hersenen worden gepompt door het eiwit 
waar het MDR1-gen verantwoordelijk voor 
is, maar die toch veilig blijken te zijn bij 
honden met de MDR1-mutatie:

• Cyclosporine, een weerstandsonderdruk-
kend middel. Hiervan hoeft de dosering 
niet te worden aangepast bij honden met 
de MDR1-mutatie, maar er wordt wel ge-
adviseerd deze honden extra in de gaten 
te houden. 

• Digoxine, een hartmedicijn. Ook hiervan 
hoeft de dosering niet aangepast te worden 
bij honden met de MDR1-mutatie, maar er 
wordt wel geadviseerd deze honden extra 
in de gaten te houden. 

• Doxycycline, een antibioticum. Hiervan 
hoeft de dosering niet aangepast te 
worden, honden met de MDR1-mutatie 
reageren niet gevoeliger op dit medicijn 
dan “normale” honden. 

• Medicijnen die mogelijk door het eiwit uit 
de hersenen worden gepompt waar het 
MDR1-gen voor verantwoordelijk is, maar 
die veilig blijken bij honden met de MDR1-
mutatie:

• Morfine, buprenorphine, fentanyl. Dit zijn 
pijnstillers vanuit de opiatengroep. Er is 
geen toxiciteit van deze middelen aange-
toond bij honden met de MDR1-mutatie. 
Er zijn geen aanbevelingen bekend van 
specifieke doseringen van deze medicijnen 
bij honden met de MDR1-mutatie. 

• De volgende medicijnen worden bij 
mensen door het P-glycoproteine uit de 
hersenen gepomt, maar het is niet bekend 
of dit bij honden ook zo is. Daarom raden 
we aan deze middelen extra voorzichtig te 
gebruiken bij honden met de MDR1-muta-
tie: domperidon, etoposide, mitoxantron, 
ondansetron, paclitaxel, rifampicine. 

We moeten aannemen dat deze rij geneesmid-
delen nog niet volledig is en dat er in de loop 
van de tijd meer medicijnen aan toegevoegd 
zullen worden.

UITSLAG VAN DE TEST
Elke hond beschikt op het MDR1-gen over 
2 allelen (1 van vader en 1 van moeder). De 
testuitslag kan dus drie uitkomsten bevatten:

• Uw hond is vrij: 2 normale allelen (+ / +): 
uw hond vertoont geen overgevoeligheid 
voor de risico-middelen en kan geen afwij-
king doorgeven aan zijn nakomelingen. 

• Uw hond is drager:1 normaal en 1 defect 
allel (+ / -): uw hond vertoont een variabele, 
maar minder ernstige gevoeligheid voor de 
risico-middelen en geeft de afwijking door 
aan de helft van zijn nakomelingen. 

• Uw hond is lijder: 2 defecte allelen (- / -): 
uw hond vertoont in hoge mate overgevoe-
ligheid voor de risico-middelen en geeft de 
afwijking door aan al zijn nakomelingen. 

• Voor al deze honden geldt natuurlijk dat 
ongewenste bijwerkingen van genees-
middelen niet worden uitgesloten. Deze 
kunnen bij alle rassen voorkomen. Verder 
moet de kanttekening gemaakt worden dat 
de dragers en de lijders volkomen normaal 
functionerende dieren zijn, zolang ze geen 
risico-middel toegediend krijgen.

FOKKERIJBELEID
Nu lijkt het in het kader van het fokkerijbeleid lo-
gisch om lijders en dragers uit te sluiten van de 
fok en alleen te fokken met dieren die over twee 
normale MDR1 allelen beschikken. Dit is helaas 
bij een aantal rassen geen optie, omdat we dan 
ook de positieve eigenschappen van een meer 
of minder grote groep dieren ‘weggooien’. Dit 
kan schadelijk zijn voor een ras omdat er te veel 
van de beschikbare erfelijke variatie verloren 
zou gaan. 
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Wel kan er door de mogelijkheid om via een test 
de MDR1-status van een dier vast te stellen een 
plan van aanpak gemaakt worden met betrek-
king tot de fokkerij. In eerste instantie is het al 
heel belangrijk dat er kan worden voorkomen 
dat er lijders (- / -) geboren worden. Daarna 
zal langzaam overgegaan kunnen worden tot 
vermindering van het aantal dragers om zo het 
ongewenste allel uit de populatie te verwijderen, 
zonder dat daarbij andere belangrijke kenmer-
ken van een ras verloren gaan.

Foto: Cees Bol “Jazz”

Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie 

Het Russische hondje Laika was het eerste we-
zen dat levend rond de aarde cirkelde. Al eerder 
waren er zowel door de Sovjet-Unie als door de 
VS dieren de ruimte ingeschoten maar die had-
den geen omloop volbracht. 

De naam Laika betekent “blaffertje”. Laika was 
in Moskou van de straat gehaald; ze reisde met 
de Spoetnik II die op 3 november 1957 vanuit 
Baikonoer werd gelanceerd. Spoetnik II was niet 
ontworpen om weer te landen en verbrandde bij 
terugkeer in de atmosfeer op 14 mei 1958, maar 
Laika was lang voor dat moment al dood. Het 
plan was geweest haar voor die tijd door een ver-
gif in het voedsel te laten sterven maar in oktober 
2002 werd bekend dat Laika al na een paar uur 
in de ruimte was overleden aan oververhitting en 
stress, voordat de vierde omloop ten einde was. 
 

LAIKA, VAN 
STRAATHOND 
TOT RUIMTE-

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

Voer uw 
hond 
kerngezond

In de diepvries

bij uw 

dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor
uw hond
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Bon Appétit !

BENODIGHEDEN

1 winterwortel
1 courgette
1 el olijfolie
2 eieren
200 gram volkorentarwemeel evt. melk.
Bakpapier

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.

Courgette
wortel snack

Verhit de oven voor op 175 graden.
 Rasp de winterwortel en de gourgette fi jn.

 Doe deze vervolgens in een grote beslagkom.
 Voeg de olijfolie en de eieren toe.Voeg al knedend de bloem toe.

Het moet een goed kneedbaar beslag worden.
 Is het deeg te droog voeg je er een beetje melk bij, is het te dun doe je er nog wat bloem 

bij. Bekleed de bakplaat met bakpapier.
 Vorm met natte handen balletjes en leg deze op de bakplaat.

 Bak ze in 20 -25 minuten knapperig. schakel de oven uit en laat de snacks drogen in de 
oven. 

NIKAN’S KOOKBOEK
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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
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VAKANTIE!

ONZE BOBTAIL   FLEUR  ( BRWYN’S MYRA )  MET ONZE KLEIN-
DOCHTER IRENE

LOCATIE: BIJ VROUWENPOLDER
 

PAUL EN CORRY DROOGERS UIT WERKENDAM
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Bron:  Hondentips Magazine 
www.hondentips.com
Tekst: Nanny van Dijck

Op de vraag of je hond jouw verkoudheid kan over-
krijgen is het antwoord eigenlijk heel kort. Nee. 
Honden worden niet besmet door de virussen die 
bij de mens verkoudheid kunnen veroorzaken. Je 
hond kan wel een infectie krijgen die het strotten-
hoofd, de luchtpijp en de bronchiën kan aantasten. 

Als de bovenste luchtwegen worden geïnfecteerd 
kan de hond gaan hoesten en niezen. Hoesten is 
op zich helemaal niet erg. Hoesten is een natuur-

lijke refl ex om de luchtwegen vrij te maken. 
Als je hond een druipneus heeft en veel en abnor-
maal hoest neem dan meteen contact op met de 
dierenarts. 
Andere ‘menselijke’ ziektes kan een hond eventu-
eel wel overkrijgen. Bijvoorbeeld infectieziektes zo-
als tuberculose. De hond kan ook streptokokkenin-
fectie meedragen zonder zichtbare symptomen. 

Ook als er iemand in het gezin last heeft van 
roodvonk, acute gewrichtsreumatiek, ontstoken 
amandelen of door pneumokokken veroorzaakte 
longontsteking moet je ervoor zorgen dat de hond 
ook een antibioticakuur krijgt. 

WIST JE DAT...?  

WIST JE DAT?

CEES BOL FOTOGRAFIE

KAN EEN HOND MIJN ZIEKTE OVERKRIJ-
GEN?
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Dipsy,  zij was onze derde bobtail.
We hadden, Boy, Boaz en Dipsy.

Dipsy,  meisje we zullen je vreselijk missen en we 
willen je bedanken voor je vriendschap. 

Je was de baas… onze kleine meisje.

We gingen altijd haast dezelfde rondjes lopen omdat zij dat wou 
en ook ging ze graag op het ijs. Als we gelopen hadden, ging 
ze in de kamer op haar kussen liggen maar eerst ging ze voor 
de aanrecht staan omdat ze wist dat daar iets lekkers voor haar 
stond…een dentastick, daar deed ze echt van alles voor. Ze ging 
ook graag mee in de auto en op vakantie naar de eilanden, dat 
vond ze prachtig. Ze was gek op auto rijden en ging dan voor het 
raam zitten zodat iedereen haar kon zien, het was een prachtige 
meisje. Wij hebben heel veel plezier aan haar beleeft. Ze was 
ook gek op een boswandeling maar dat was maar in het begin,  
toen wij haar kregen, later wilde ze niet zo ver meer lopen dus 
liet ze de baas uit in plaats van andersom. We hebben haar bijna 
7jaar gehad en ik had haar nog wel langer willen houden, maar 
het ging gewoonweg niet meer. We hebben elke dag verdriet van 
haar want het is zo stil in huis en haar kussen is en blijft leeg… 

maar die laat ik gewoon nog even liggen .
We zullen nog wel weer een ander bobtail nemen maar we moe-

ten eerst dit even laten bezinken.



 D
I
P
S
Y

Beste bobtail vrienden,

Ik heb een hele droevige mededeling maar onze Dipsy hebben 
wij gisteren moeten laten inslapen wat heel erg zeer doet ze was 
niet ziek, maar gistermorgen ben ik zoals gewoonlijk met haar 
gaan lopen. Dat gebeurt dus elke dag zo en ze liep mij zowat 
voorbij. En om een uur of 10 s’morgens ging ze bij de voordeur 
staan en ik dacht, zo Dipsy moet je alweer uit? We staan nog op 
de stoep bij ons huis en toen ging ze al plassen en ze liep heel 
erg langzaam, toen ging ze naast me liggen op de grond wat 
ze trouwens altijd deed en ze begon met haar buik te trekken 
en ik net het idee dat ze moest overgeven wat ze al eerder had 
gedaan s’morgens. Dus heb ik de dierenarts gebeld die ook een 
hele grote pluim van ons krijgt wat een schat is die man en hij zei 
kom maar om 3uur, maar ondertussen ging Dipsy in de keuken 
liggen en had nergens geen zin meer in. Om 12uur komt mijn 
vrouw thuis en wat Dipsy normaliter doet is haar begroeten maar 
dit keer niks hoor en ze liet ineens haar plas lopen nu dat had 
ze nog nooit gedaan. Dus wij naar de dierenarts en die consta-
teerde dat ze vocht in haar buik had en heeft een echo gemaakt 
maar kon niet zien wat er aan schorte dus hij heeft haar direct 
geopereerd en zag dat er bloed in haar buik zat en toen hij verder 
keek zag hij dat ze allemaal tumoren bij haar nieren zaten en dat 
de grote ader aan het scheuren was, dus was dit einde verhaal. 
Hij heeft haar niet meer wakker gemaakt en heeft gewacht totdat 
wij er waren en heeft haar toen inlaten slapen. Dat hadden we 
met hem afgesproken wij wilden haar laten opereren om zeker te 
weten wat er aan de hand was anders hadden we ons altijd af-
gevraagd waaraan ze nu was overleden, maar als het niet goed 
zat hij haar niet wakker zou maken. Ze is bijna 13 jaar geworden 
en wij hebben haar gekregen toen ze 6 jaar was ze was een 
herplaatste hond die ik heb gekregen via Alberta toen nog en 
we hebben haar gekregen uit Ossendrecht. Het was onze derde 
bobtail maar vrienden wat een lieve hond was zij ze was niet bij 
ons weg te slaan en ging overal mee naar toe, als je haar maar 
een dentastik gaf was ze zeer blij.

We zullen haar enorm missen.

Lieve Dipsy, 
Bedankt voor al je vriendschap je was een lieve meid en de 
grootste kanjer die er bestond.

Frans en Anneke Brust  
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Dit artikel is een samenvatting van het artikel “Kinde-
ren en de dood van een huisdier”
Bronvermelding:
mw. dr. Nienke Endenburg
Klinisch pedagoog, GZ psycholoog, psycholoog van 
het NIP en NVO en gespecialiseerd in rouw en rouw-
verwerking met betrekking tot dieren. 
Multidisciplinair Onderzoeks Instituut / Multidisciplinary 
Research Institute (MRI) 
http://www-mri.bio.uu.nl/ 

N.B.
Deze cliënten hand-out is bedoeld als ondersteuning 
van het consult door de dierenarts. De tekst gaat er-
van uit dat uw huisdier al door de dierenarts is gezien. 
De adviezen in de hand-out gelden alleen voor dieren 
bij wie de diagnose is gesteld. De informatie dient 
niet als vervanging van een consult door de dieren-
arts! Bedenk bij het lezen dat de gezondheidssituatie 
van uw huisdier anders kan zijn dan in de teksten 
wordt beschreven. Verder worden al onze hand-outs 
vervaardigd aan de hand van niet alleen wetenschap-
pelijke literatuur, maar ook van onze eigen inzichten 
op grond van persoonlijke ervaringen. Daarom kan 
de informatie voor een deel afwijken van de gangbare 
literatuur. 

In Nederland leven miljoenen huisdieren, vaak 
staan we er niet bij stil, dat onze huisdieren 
korter leven dan wijzelf. Bij het houden van 
huisdieren hoort dus ook het afscheid nemen 
van dat geliefde huisdier wanneer het komt 
te overlijden. In de praktijk is gebleken dat de 
meeste mensen hopen dat hun huisdier vanzelf 
overlijdt. Het tegendeel is echter waar. De 
meeste huisdieren in Nederland worden door 
de dierenarts geeuthanaseerd. Als volwassene 
is het al moeilijk om afscheid te nemen van een 
huisdier, maar wanneer er kinderen in het spel 
zijn, vragen mensen regelmatig hoe hiermee 

om te gaan. Wanneer kinderen een huisdier 
hebben zijn dit vaak de wat kleinere dieren, zo-
als ratjes, hamsters, cavia’s, konijnen etc. Maar 
ook de hond en de kat kan in het leven van een 
kind een belangrijke rol spelen. Kinderen heb-
ben vaak een goede en intense band met hun 
huisdier. In dit artikel wordt besproken wat nu te 
doen wanneer het familiedier of het dier van uw 
kind overlijdt.Vaak denken ouders, dat de pijn 
die hun kind van dit verlies kan ondervinden, 
hen maar beter bespaard kan blijven door het 
dier bijvoorbeeld als het kind naar school is te 
laten euthanaseren bij de dierenarts. Als het 
kind dan thuis komt vertellen de ouders dat het 
dier is weggelopen. Dit heeft vaak tot gevolg 
da kinderen dagen lang naar hun dier op zoek 
gaan. Vaak geven ze zichzelf er de schuld van 
dat het dier is weggelopen omdat ze misschien 
stout zijn geweest. Dit geeft een enorm schuld-
gevoel en het dier zullen ze nooit vinden. Hoe 
begrijpelijk het ook is dat de ouders dit doen, 
het is beter om de kinderen eerlijk te vertellen 
wat er is gebeurd of als dat mogelijk is, wat er 
te gebeuren staat. Voor veel kinderen is het de 
eerste keer dat ze met de dood te maken krij-
gen. Hoe hiermee omgegaan wordt, is vaak be-
palend voor hoe kinderen in de toekomst en ook 
als volwassene met de dood zullen om gaan. 
Is het iets waarover je kunt praten,verdriet mag 
hebben? Of heeft het iets onheilspellends, 
waarover je maar beter kunt zwijgen. De rol van 
opvoeders is cruciaal evenals die van de die-
renarts. Vaak weten volwassenen nog precies 
wat er gebeurde toen op hun 4e of 5e Â levens-
jaar de kat werd geeuthanaseerd. Wanneer het 
kind de dood van een geliefd dier meemaakt, 
kan hij/zij bepaalde emotionele reacties ervaren 
die pijnlijk en beangstigend kunnen zijn. Wat 
zijn nu aspecten die kinderen helpen bij het 
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verwerken van de dood van een huisdier?

• Ten eerste moeten kinderen zich begrepen 
voelen 

• Ten tweede moet er samen om het dier ge-
rouwd kunnen worden en kinderen moeten 
begrijpen dat dit een normale reactie op 
het verlies van het dier is 

• Ten derde moeten er herinneringen aan het 
dier bewaard worden. 

• Hoe kunnen deze zaken nu in de praktijk 
gerealiseerd worden?

Het is belangrijk om op een rustige plaats het 
kind uit te leggen wat er gebeurt is en wat 
de dood veroorzaakt heeft. Misschien moet 
er,afhankelijk van de leeftijd van het kind, wor-
den uitgelegd wat doodgaan betekent.Termen 
zoals in laten slapen of een spuitje gekregen 
maken het voor een kind niet duidelijk dat het 
dier dood is. Bovendien durf je als kind dan 
s’avonds ook niet meer in te slapen of wordt 
je erg bang als je een spuitje van de dokter 
krijgt. Het is beter om uit te leggen dat een 
dood dier niet meer ademt en dat je er niet 
meer mee kunt spelen. Overlaadt het kind niet 
met details. Het kind zit waarschijnlijk met veel 
vragen. Beantwoord deze naar waarheid en 
op een manier die het kind kan begrijpen Er 
moet ruimte zijn voor het kind om zijn of haar 
emoties te uiten. Vaak helpt het als kinderen 
door middel van tekenen of schrijven van een 
verhaal hun emoties uiten. Het dier begraven of 
een plechtigheid om het dier te herdenken zijn 
elementen die het mogelijk maken om op een 
gezonde manier te rouwen. Er zijn ook andere 
manieren om dit doen zoals het maken van 
een mooie bewaardoos met foto’s, verhalen en 
spullen van het dier in worden bewaard. Verder 
kan een boom of struik worden geplant ter ere 
van het dier. Er kan een foto album, een liedje, 
een schilderij of een collage worden gemaakt. 
Uiteraard zijn er nog talloze andere manieren 
om een dier te herdenken. Dit is ook afhankelijk 
van de leeftijd van het kind en de rol die het dier 
in het gezin of voor het kind speelde. Kinderen 
moeten iets met hun verdriet doen en het met 
anderen kunnen delen. Op die manier kunnen 
ze hun verdriet het beste verwerken en geeft dit 
een soort blauwdruk hoe ze dit in de toekomst 
kunnen doen als er familieleden of vrienden 
overlijden.

FOTO’S
ANITA AKKERMANS

“ FRANKIE EN OESKA ”
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1. VB Jethro Tull of padirac  
Beste Baby   

2. VB I’m Your man of the cuddle 
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1. VB Toluraris Goes Wobbling 
sound 

2. VB  Isn’t she Lovely of the 
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3. VB Checkpoint Charlie X-
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1. VB Sweet Expressino’s Q-
Beste Reu 

2. VB John Bull Bear of Abigail 
Grace

3. VB Hockesberge’s Walc be 
My Benjamin

1. VB Vigilat’s Notre dame 
2. VB Sweet Expression’s Q-tie 

pie
3. VB Jelly Bear of Abigail bear
4. VB Sweet Expression’s Q-tip
5. VB Vigilat’s Next Door Girl
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1. VB Danish Delight Quater-
back ?

2. VB Jargo of Snowboot Bears
3. VB Defi nitely Xquiszt Aleandro

1. VB Jadore aus dem Elbe 
Urstromtal 

2. VB Checpoint Charlie’s Whoo-
pie Wheather Girl 

3. VB Recordbreaking  Showgirl 
de Bayroeth de Eden 

4. VB Defi nitely Xquiszt Abegayle 

1. B Hockesberghe’s Walc Angel  
Eye 

1. VB Danish Delight Once upon 
a time

2. VB Hockesberghe’s Walc 
Attitude

3. VB Fayola yentl From Rocky’s 
Desteney

4. VB Defi nitely Xquiszt Adora-
cion

VB Chudni Medvezhonok Kartinka 
Katerinka
VB Milagro Cachorros Bizou
VB Hockesberge’s Walc All over 
You 
VB Griland Infi nity Love
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BESTE TEEF EN BESTE HOND 
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Keurmeester Mark Wibier

Baby Klasse Reuen en Teven, Puppyklasse Reuen en 
Teven, 

Jeugdklasse Reuen enTeven

Keurmeester June Wilkinson
Tussenklasse, Open Klasse, Kampioensklasse, 
Beste Reu en Beste Reserve Reu, Beste Teef en 

Clubwinner 2011
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Sound   BESTE BABY 
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B
A

B
Y

 K
LA

S
S

E
 T

E
V

E
N

 
P

U
P

P
Y

 K
LA

S
S

E
 T

E
V

E
N

 
P

U
P

P
Y

 K
LA

S
S

E
 R

E
U

E
N

 



U
ITSLAG

EN
 K

A
M

PIO
EN

SC
U

B
M

ATC
H

  A
SSEN

 
3 SEPTEM

B
ER

 2011
1. U. Jadore aus dem elbe Ur-
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1. U. Gallipygain Venus of Abigal 
Grace 

2. U. Law of Love English Sum-
mer Love 

3. U.Not Too Late of Padirac
4. ZG. Guardian Grace Olive 

Branche

1. U.Reata’s Leo Leo Reserve 
Beste Reu reserve CAC

1. U. AnyWay Any How of Fools 
Paradise 

2. U. Kerjalee Xquiszt Moments

1. U. Incognito of Snowboot 
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BESTE IN SHOW 

CLUBWINNER 2011

Incognito of Snowboot Bears  

Fokker / Eigenaar

Chris van Beirendonck
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JACHTTRAINING
Vindt u het ook zo lastig om nieuwe oefenin-
gen te verzinnen en continu vernieuwend te 
zijn voor uw jachthond? Deze last valt van 
u af wanneer u de JACHTTRAINING App 
op uw iPad, iPhone of iPod heeft. Jachthon-
denexpert Paul de Vos heeft meer dan 50 
oefeningen voor u gemaakt. U kunt einde-
loos variëren. De training is nog nooit zo 
leuk en veelzijdig geweest. U vindt oefenin-
gen in de categorieën: basisvaardigheden, 
gehoorzaamheid, dirigeren, apporteren uit 
dekking, markeren en water apporteren. De 
zwaarte van de oefening wordt met ster-
retjes aangegeven.  De App is fi nancieel 
mogelijk gemaakt door Hondenwebshop.nl 
en is daardoor gratis verkrijgbaar in de App 
Store van Apple. Zoek op ‘Paul de Vos’ of 
‘jachttraining’

Veel plezier!

Bobtales  Augustus 2011

http://itunes.apple.com/nl/app/jachttraining/id453199897?mt=8
e-mail: info@pauldevos.eu

website: www.pauldevos.eu

FOTOGRAFIE CEES BOL “SOPHIE”
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Regelmatig krijg ik van mijn vrienden fi lmpjes waar ik enorm van kan genieten.
Altijd vindt ik het weer jammer dat het geen OES is die de hoofdrol speelt in dat 

fi lmpje.
Daar wil ik dus verandering in brengen.  

Kijk naar het fi lmpje middels onderstaande link.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=EVwlMVYqMu4&vq=medium#t=125 

Maak  soortgelijk fi lmpje van jullie OES(en)  en ding mee naar de prijs. 
Heel veel succes.  

Wie weet welk talent uw OES heeft.  Hollywood kijkt mee op internet .

Groeten Rosita 

FILMWEDSTRIJD 
MET MOOIE PRIJS 
EN VERMELDING OP  

WEBSITE

32

FILMWEDSTRIJD

FOTOGRAFIE CHARLOTTE VAN WAUWE

Geef mij een kus 
voor je vertrekt..

en kom op tijd thuis 
voor diner..
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24 juli 2011

Lieve mamma,

Al weer even geleden dat ik je heb geschreven. 
Ik maak hier nog steeds genoeg mee om weer 
een nieuwe brief te vullen.
Weet je nog dat ik in de vorige brief over Joep 
vertelde? Ik was toen toch een beetje bang? 
Vrouwtje heb ik later horen vertellen dat het 
met de hormonen te maken had. Of je die kunt 
eten? Ik weet het niet. Ik heb ze bij mijn weten 
nog nooit op. Volgens vrouwtje hebben die hor-
monen te maken met mijn gesnauw naar Joep. 
Ik zou een heel klein beetje schijndrachtig zijn 
geweest. Ik snap niet waar ze het allemaal over 
heeft maar het zal wel…
Ik heb je ook een paar brieven terug verteld 
over baasje die met eten op zijn ogen lag. Nu 
was vrouwtje een dag weggeweest en die kwam 
me toch terug zeg; ze zag er niet uit! Haar hele 
hoofd zat verpakt alsof het een cadeautje was, 
alleen heel slecht ingepakt. Haar ogen, neus en 
mond waren ze vergeten in te pakken, net als 
twee plukjes haar die als een paar konijnenoren 
boven dat witte doek uitstaken. Stiekem heb ik 
haar uit liggen lachen; dat had ze volgens mij 
toch niet in de gaten. Ook Tyca kon haar lachen 
bijna niet inhouden. Twee hele dagen heeft ze 
als een slecht verpakt cadeau rondgelopen en 
daarna heeft Lynet haar uitgepakt. Dat was he-
lemaal een giller: allemaal deuken en bobbels 
op haar hoofd! En ze gebruikt normaal nooit 
make-up, zoals Lynet, maar loopt nu wel weken 
met grote blauwe plekken om haar ogen! Die 
deuken zijn na een paar dagen een heel eind 
weggetrokken. Ze heeft nu alleen nog steeds 
een paar bobbels op haar hoofd, en dikke ogen. 
Volgens ik heb opgevangen moet dat er over 
een paar maand ook weer normaal uitzien. 
Waarom ze dat allemaal heeft ondergaan? Dat 
vroeg ik mijzelf ook af. Ik heb iets horen vertel-
len over dat ze ernstig gezichtsvelduitval had. 

En iets over altijd hoofdpijn hebben. Ik weet niet 
of dit heeft geholpen, maar mij hielp het wel! 
Hoe dat zo, zul je jezelf misschien afvragen? 
Nou, vrouwtje mocht nog niet werken en was 
wekenlang thuis! En dus bij ons! Een heer-
lijke tijd, waarin we aan aandacht niets tekort 
kwamen!
En dan nog meer nieuws: Lynet is eindelijk 
ook geslaagd! Gelukkig heeft ze nu ook een 
diploma. Ik wilde haar er wel een van mij geven, 
maar dat schijnt niet te kunnen. Volgens mij 
is ze wel slimmer dan Dayon: Lynet heeft er 5 
jaar over gedaan om te slagen en Dayon wel 7 
jaar! En dat terwijl ik meestal niet meer dan een 
maand of 3 nodig heb om te slagen. Dus wie is 
de slimste??

En toen was Tyca weer jarig. Dus groot feest! 
Ik ben twee teentjes en Tyca is wel twee hele 
voetjes geworden! En dan geen achtervoetjes, 
waar bij ons woefjes soms maar vier teentjes 
aanzitten, maar voorvoetjes, dus met vijf teen-
tjes! Ik hoor vaak verbazing bij vrouwtje als ze 
het over Tyca heeft. Ze zegt dan zoiets als dat 
het haar verbaasd dat Tyca nog steeds rond-
loopt. Ze had nooit verwacht dat Tyca zo oud 
zou worden. Nou ben ik van plan om minstens 
5 voetjes vol te worden, maar voor Tyca schijnt 
dit al bijzonder te zijn. Waarschijnlijk snap je 
niet waarom dat zo bijzonder is en daarom zal 
ik het even uitleggen:   Tyca heeft als pup een 
auto ongeluk gehad; ze is uit een rijdende auto 
gevallen. De deuren van die auto zaten op slot. 
Maar wat de baasjes niet wisten was dat de 
deuren van binnenuit nog wel geopend konden 
worden. Op een of andere manier is de deur 

BRIEF VOOR MIJN MOEDER
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tijdens het rijden open gegaan en toen is Tyca 
op straat gevallen. Ze is toen verlamd geraakt 
en door een dierenarts die met naaldjes werkt 
weer aan het lopen gekomen! Knap hè! Door 
naaldjes in haar te draaien! Ongelooflijk, maar 
Tyca heeft het mij zelf verteld. Daarna is ze wel 
op een eigenaardige manier blijven lopen: net 
een fotomodel, zegt vrouwtje. Ze zet haar ach-
terpoten niet naast elkaar maar achter elkaar. 
Soms denk ik dat haar poten in elkaar blijven 
haken, maar het gaat toch steeds goed. Vol-
gens de dierendokter kost het haar veel moeite 
en energie om te lopen. Dus daarom is het heel 
bijzonder dat ze nog steeds rondloopt.         
Als we wandelen in de boomgaard loopt Tyca 
altijd een beetje achter ons aan te sjokken. 
Ze snuffelt er dan wat af! Daar heb ik meestal 
niet zoveel tijd voor want ik loop altijd te ren-
nen achter de bal of stok aan, die ze voor mij 
weggooien. Bijna elke wandeling krijgt Tyca het 
ineens te pakken en neemt dan plotseling een 
grote sprint. Ik ren er dan snel achteraan en snij 
haar de pas af. Dat gaat zo meestal een of twee 
keer, heel af en toe wel drie keer! En daarna 
gaat Tyca weer op de sjokstand. Een paar we-
ken geleden kwamen er mensen hier met een 
huis op wielen achter hun auto. Het was maar 
een klein huisje, zo te zien. Die mensen hadden 
ook al een hond die op ons lijkt, van hetzelfde 
merk dus. Baasje en vrouwtje waren er niet, 
maar Dayon en Lynet wel. Die hebben die 
mensen in onze tuin gelaten, met hun hond. Die 
hond wilde ook met mij spelen, maar ik niet met 
hem. Net als toen Joep er was piepte ik soms 
als een echte trut, zo hoorde ik zeggen. Maar 
deze hond, Roy heet hij, wist mij toch met zijn 
charmes voor zich te winnen. Na een tijdje zag 
ik in dat spelen toch wel leuker was dan snau-
wen en piepen. Op zeker moment hebben we 
als gekken achter elkaar aangerend en liggen 
rollen in het gras en liggen happen in elkaar. 

Toen baasje en vrouwtje thuiskwamen waren 
we al bekaf!
Die mensen bleven heel lang bij ons en toen 
ze weggingen gingen ze in dat kleine huis op 
wielen, met Roy erbij. Dat huisje bleef bij ons 
op het erf staan. De volgende dag was ik blij 
Roy weer te zien en hebben we weer heerlijk 
gespeeld samen! Ik durfde me nu helemaal te 
geven: ik lag regelmatig onderop en op mijn 
rug, wat ik de dag ervoor nog niet durfde! Ik wist 
niet dat spelen zo leuk kon zijn! En vrouwtje 
maar om ons heen draaien en foto’s maken! 
Volgens mij heeft ze wel meer dan een miljoen 
foto’s gemaakt, of zoiets. 
Ik heb gevraagd of ze een paar mooie bij deze 
brief wil doen. En als ik iets aan haar vraag dan 
doet ze dat meestal ook wel. Want ik kan haar 
nog steeds heel goed laten smelten en om mijn 
teentjes winden! 
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Nu heb ik alleen een groot probleem: die men-
sen zijn die tweede dag vertrokken samen met 
Roy en nu mis ik Roy! Ik heb nog gesmeekt of 
hij niet kon blijven. Met Tyca speel ik ook wel, 
maar nooit langer dan tien minuten. Met Roy 
kon ik uren achter elkaar spelen! Ik heb dan 
ook maar één grote wens: Roy terug! Ik krijg 
kriebels in mijn buik als ik aan hem denk, en dat 
doe ik veel. Vrouwtje heeft beloofd dat ik hem 
vast nog wel eens zal zien, en daar moet ik het 
dan maar mee doen.
 
Dromend over Roy….

Mamma, en toen moest ik een paar dagen later 
alweer afscheid nemen. Van baasje en vrouw-
tje. Tyca en ik kregen een paar dikke knuffels en 
daarna verdwenen ze! Zomaar, zonder ons mee 
te nemen! Oké, Dayon en Lynet waren er nog 
en die zijn ook reuze lief. En die zijn ook ware 
meesters in aaien, kriebelen en wandelen. En 
aan eten heeft het ook niet gemankeerd. Dus 
misschien vraag je jezelf af waarom ik dan loop 
te zeuren. Nou dat is voor mij wel duidelijk: ik 
miste vrouwtje! Steeds ging ik bij het tuinhekje 
zitten om te zien of ze nog niet terugkwamen. 
Uiteindelijk hielp dat wel: na vier dagen kwamen 
ze terug!! Ik ging, samen met Tyca, volledig uit 
mijn schedel! Ik heb haar helemaal afgelebberd 
en een fl inke wasbeurt gegeven zodat ze weer 
lekker naar mij rook! Wàt was ik blij!!
En daarmee wil ik afsluiten. Je bent weer he-
lemaal op de hoogte. Weer dikke lebbers voor 
jou en de rest daar in het hoge noorden. Als je 
mijn vriendje Roy daar tegenkomt (woont bij jou 
om de hoek, zegt vrouwtje) doe hem dan ook 
een dikke lebber en zeg tegen hem dat ik hem 
vreselijk mis!

Liefs, Gini

Veel mensen weten het niet, maar hier is nog 
een goede tip die je met een beetje moeite veel 
zorgen kan besparen:

Als medewerker op de dierenambulance kom ik 
zo vaak rashonden tegen die wel gechipt zijn én 
geregisteerd, maar dan bij de Raad van Beheer. 
Niets mis mee, maar het is wel zo dat na kantoor-
tijden en in de weekenden of feestdagen deze 
databank niet bereikbaar is!

Conclusie: rashonden gaan dan naar het asiel, 
want de eigenaar is niet te traceren. Ik vind 
dit jammer en hoop dat middels dit schrijven 
mensen op het idee gebracht kunnen worden 
hun rashond bv. ook nog bij de NDG te laten 
registeren. Deze databank is voor ons, online 
altijd te bereiken.

Registeren is dus heel belangrijk.

Medewerker dierenambulance Doetinchem (NL)

TIP VAN DE 
DIERENAMBULANCE
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DOOFHEID BIJ DIEREN

WHG Dierenziekenhuis Rotterdam, Pascalweg 4, 
3076 JP Rotterdam. www.whgdierenartsen.nl

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

OORZAKEN VAN DOOFHEID
Doofheid is het onvermogen om geluid te horen 
en wordt vaak door de eigenaar opgemerkt. Het 
kan echter ook gebeuren dat een dier ongehoor-
zaam of schrikachtig lijkt door deze aandoening. 
Doofheid kan eenzijdig en tweezijdig voorkomen.
 
Er worden bij huisdieren voornamelijk 3 soorten 
doofheid gezien:

1. aangeboren sensorineurale doofheid 
2. verkregen sensorineurale doofheid 
3. verkregen conductieve doofheid 

AANGEBOREN SENSORINEURA-
LE DOOFHEID
Het middenoor verwerkt geluiden niet op een 
normale manier. Deze doofheid ontstaat door 
het verval van de bloedtoevoer van het midden-
oor waardoor deze zijn functie verliest. Ook de 
overige structuren van het oor kunnen vorm en 
functieafwijkingen hebben. 
Het is een degeneratief proces dat zich op ver-
schillende leeftijden kan openbaren. Meestal 
worden beiderzijdse dove dieren voor 6 maan-
den oud gediagnosticeerd met doofheid. Bij elk 
ras kan in principe doofheid voorkomen maar er 

zijn rassen waar het vaker voorkomt. Reeds lang 
is bij verschillende diersoorten bekend dat pig-
mentvariatie en gehoorstoornissen samenhan-
gen. Een witte haarkeur en blauwe ogen zowel 
als Piebald en Merle zijn is genetisch gekoppeld 
aan doofheid.

VERKREGEN SENSORINEURALE 
DOOFHEID
Oorzaken: Ototoxische middelen: Er zijn vele 
geneesmiddelen bekend die een schadelijk ef-
fect op het gehoororgaan kunnen hebben zoals 
sommige antibiotica.
Ouderdom: Dit heeft vaak een progressief ver-
loop hoewel veel eigenaren een plotselinge 
doofheid ervaren. Dit komt omdat dieren vaak 
heel goed kunnen compenseren voor hun ge-
hoorverlies totdat ze bijna helemaal doof zijn. In 
principe zou bij een hond ook een gehoorappa-
raat kunnen worden gebruikt ware het niet dat 
dieren de apparaten vaak slecht tolereren. 
Lawaai: Dit kan een tijdelijke of permanente ge-
hoorbeschadiging geven. Deze vorm van doof-
heid wordt regelmatig gezien bij politiehonden 
die vaak met schoten van wapens werken. 
Rasgebonden: Cavalier King Charles Spaniels 
worden regelmatig op redelijk jonge leeftijd doof.
Infectieuze oorzaken: Dit komt maar zeer zelden 
voor.
Andere oorzaken: 
Bijvoorbeeld meningitis (hersenvliesontsteking) 
en trauma 

VERKREGEN CONDUCTIEVE 
DOOFHEID
Deze doofheid is meestal secundair aan chro-
nische oorinfecties waarbij verstopping van de 
uitwendige gehoorgang kan optreden door over-
matig oorsmeer en zwelling.

DOOFHEID 
BIJ DIEREN
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DIAGNOSE
De diagnose wordt vaak gebaseerd op het ver-
moeden van de eigenaar. Bij jonge dieren is het 
vaak moeilijk vast te stellen en wordt vaak de 
diagnose pas na weken tot maanden gesteld. 
Beiderzijdse doofheid kan soms worden vastge-
steld door het dier te blinddoeken en alle vibratie 
worden vermeden. Een zorgvuldige inspectie 
van het oor is essentieel. 
Zowel beiderzijdse en eenzijdige doofheid kan 
alleen objectief en betrouwbaar worden vastge-
steld door de BEAR.(brainstem auditory evoked 
response) 
Voor het BEAR onderzoek worden 3 dunne 
naalden onder de huid aangebracht bij de 
elke oorbasis en midden op de kop. Deze 
naalden(elektroden) zijn aangesloten op het 
BEAR-apparaat. Via een koptelefoontje in het 
oor worden klikgeluiden met een sterkte van 70 
decibel afgegeven. De hersenpatronen die door 
de elektroden worden opgevangen vertonen een 
bepaald patroon. Indien een BEAR een afwij-
kend patroon laat zien, is doofheid bewezen. 
Bij een aantal rassen is het verplicht om de die-
ren te onderzoeken op doofheid voordat er mee 
gefokt mag worden. Dit geldt voor de Dalmatiër, 
de Bulterriër, de Australian Shepherd dog en de 
Australian Cattledog.  Ook eenzijdige doofheid 
is hierbij van belang omdat er veel minder dove 
honden worden geboren uit horende ouders dan 
uit ouders waarvan er 1 of meer eenzijdig doof 
zijn. 

PROGNOSE
Dieren met eenzijdige doofheid zijn prima huis-
dieren die vaak geen nadelige effecten onder-
vinden van hun aandoening. Vaak zijn eigenaren 
zich er niet eens van bewust van de doofheid 
van hun dier. Gehoorapparaten voor huisdieren 
zijn wel beschikbaar maar worden vaak slecht 
verdragen door dieren. Bovendien mag een dier 
niet volledig doof zijn wil dit apparaat kunnen 
werken. Dieren met beiderzijdse aangeboren 
doofheid zijn vaak moeilijker te trainen en op te 
voeden maar een gemotiveerde eigenaar kan 
met handgebaren veel bereiken. Dieren die op 
latere leeftijd doof worden kunnen zich hier vaak 
goed aan aanpassen mits zij niet te vaak schrik-
ken zoals bij benaderen tijdens de slaap en plots 
aankomend verkeer. Een gehoorbeschadiging 
door lawaai kan soms herstellen door rust in 
een stille omgeving maar de beschadiging van 

het gehoorapparaat kan ook permanent blijken 
na langdurige blootstelling. Dieren die doof zijn 
door chronische oorinfecties kunnen verbeteren 
door deze infectie grondig aan te pakken. Indien 
u vermoedt dat uw dier gehoorklachten heeft 
kunt u altijd contact opnemen met uw dierenarts.

Foto: Anita Akkermans “Frankie”

Foto: Anita Akkermans “Oeska”
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N.B. Onze hand-outs worden vervaardigd aan de 
hand van niet alleen wetenschappelijke literatuur, 
maar ook van onze eigen inzichten op grond van 
persoonlijke ervaringen. Daarom kan de informatie 
voor een deel afwijken van de gangbare literatuur. 

INLEIDING
Fruit eten staat bekend als ̀ verstandig snoepen’. 
Er zijn ook honden die dol zijn op fruit. Maar hoe 
onschuldig het eten van fruit ook mag lijken, niet 
al het fruit blijkt even gezond voor uw hond. Zo 
zijn er inmiddels diverse gevallen bekend van 
een levensbedreigende vorm van nierfalen bij 
honden ten gevolge van het eten van druiven of 
rozijnen. Reeds een handjevol druiven of rozij-
nen kunnen uw hond al ernstig ziek maken!

VERGIFTIGING 
Blijkbaar zit er in druiven (en dus ook in rozijnen, 
want dat zijn immers gedroogde druiven) een 
stof die giftig is voor de hond. Tot op heden is 
helaas niet bekend wat die stof precies is en wat 
er precies gebeurt in het lichaam, waardoor de 
hond ziek wordt. Er is inmiddels al onderzocht 
of het te maken heeft met het voorkomen van 
bestrijdingsmiddelen tegen insecten of schim-
mels, of giftige stoffen uit schimmels zelf maar 
dat bleek niet het geval te zijn. Ook de moge-
lijkheid van de aanwezigheid van hoge concen-
traties vitamine D of zware metalen (zoals zink 
of lood) in de druiven of rozijnen is onderzocht, 
maar ook die onderzoeken leverden tot nu toe 

geen bevredigende verklaring op voor de ver-
giftigingsverschijnselen. Het blijkt ook niet uit te 
maken of het gaat om druiven uit de winkel of 
uit eigen tuin. Wat voor giftige stof ook de boos-
doener is die de honden ziek maakt, we moeten 
ons realiseren dat deze stof in een relatief hoge 
concentratie voorkomt in rozijnen, omdat rozij-
nen gedroogde druiven zijn. We weten dus nog 
niet het fi jne van de druiven/rozijnen vergiftiging, 
maar wel bekend is dat er na het eten van een 
relatief grotere hoeveelheid druiven of rozijnen 
eigenlijk altijd een ernstige vorm van nierfalen 
optreedt, die zonder medisch ingrijpen levens-
bedreigend is voor de patiënt. 

SYMPTOMEN 
De eerste symptomen die u zult zien zijn her-
haaldelijk braken en hyperactief tot nerveus of 
geagiteerd gedrag. Soms zien we ook diarree. 
In het braaksel en de ontlasting kunnen we (res-
tanten van) gedeeltelijk verteerde druiven of ro-
zijnen terugvinden. Na ongeveer 24 uur wordt de 
hond juist heel sloom en suf en hij/zij kan zelfs 
extreem slaperig worden. De ademhaling wordt 
onregelmatig. Verder kan de hond buikpijn krij-
gen en zal op den duur niet meer willen eten en/
of drinken. Er ontstaan uitdrogingsverschijnse-
len. De urineproductie zal uiteindelijk helemaal 
teruglopen tot nul, als er niet wordt ingegrepen 
omdat de nieren uiteindelijk volledig stoppen met 
normaal functioneren.

BLOEDONDERZOEK
Bij bloedonderzoek zien we zoals gezegd dui-
delijke aanwijzingen voor nierfalen: men vindt 
over het algemeen een verhoogd ureum, een 
verhoogd kreatinine en verhoogde gehaltes aan 

DRUIVEN EN ROZIJNEN
EEN GEVAAR 

VOOR UW HOND
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calcium en anorganisch fosfaat. Verhoging van 
deze bloedwaarden kunnen worden waargeno-
men vanaf ongeveer 24 uur na het opeten van 
de druiven en/of rozijnen. 

URINEPRODUCTIE 
Ten gevolge van het ernstige acute nierfalen zal 
er zonder medisch ingrijpen steeds minder urine 
geproduceerd worden. Dit is natuurlijk een le-
vensbedreigende situatie, omdat het lichaam zijn 
gifstoffen dan niet meer kwijt kan via de urine.

BEHANDELING
Als bekend is dat een hond druiven of rozijnen 
heeft gegeten, moeten we zo spoedig mogelijk 
na opname van het fruit de hond laten braken. 
Daarna moeten er een suspensie van actieve 
koolstof (Norit) worden gegeven om absorptie 
van de giftige stoffen zoveel mogelijk tegen te 
gaan. De hond moet preventief aan een intra-
veneus (= in het bloedvat) infuus gelegd worden 
gedurende 2-3 dagen en iedere dag moeten de 
nierwaarden gemeten worden. Als na 3 dagen de 
nierwaarden nog steeds normaal zijn, dan mo-
gen we ervan uitgaan dat het gevaar geweken 
is. Heeft de hond al vergiftigingsverschijnselen 
dan moet met behulp van een agressief infuus-
beleid en medicijnen die de urineproductie sti-
muleren de nierfunctie zo goed mogelijk op peil 
gehouden worden. Er kunnen tevens medicijnen 
nodig zijn om het braken tegen te gaan. Ernstig 
acuut nierfalen, waarbij de urineproductie ernstig 
terugloopt (of zelfs nul wordt) kan aanleiding zijn 
om een patiënt door te sturen naar een intensive 
care unit, zoals op de Universiteitkliniek voor Ge-
zelschapsdieren te Utrecht. 

PREVENTIE 
Wees alert op het voorkómen van het eten van 
druiven en/of rozijnen! Voer ze in ieder geval 
nooit aan uw hond en wees er ook op bedacht 
dat er geen doosjes rozijnen van de kinderen 
onder bereik van uw hond komen. Als u een 
druivenstruik in uw tuin heeft staan, zorg dan dat 
de hond er niet bij kan komen (tenzij uw hond 
helemaal geen belangstelling toont in de druiven 
natuurlijk). Voer ook geen krentenbollen, rozij-
nenbrood of andere lekkernijen waar druiven of 
rozijnen in verwerkt zijn aan uw hond! FOTOGRAFIE CEES BOL
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Bron:  Hondentips Magazine 
http://www.hondentips.com/
copyright 2010 van Hondentips Magazine
www.hondentips.com

De ene hond blaft vaker dan de andere. Onze 
Rottweiler Quint blafte zelden, ik geloof dat hij 
een jaar of twee was toen hij tot onze grote 
vreugde ineens blafte. 

Later was het nog steeds zo zeldzaam dat hij 
blafte dat als hij het deed het zeker goed was 
om eens een kijkje te nemen naar wat er aan 
de hand was. Het was zelfs zo dat als het alarm 
van het huis voor de zoveelste keer af ging ik 
op den duur minder alert was dan wanneer 
Quint blafte. Als hij ‘s nachts blafte was er ook 
altijd iets aan de hand. 
Onze huidige hond, de Berner Sennenhond 
Fynn, neem ik al minder serieus als hij blaft. 
Vooral overdag. Hij jaagt me regelmatig de 
stuipen op het lijf, als ik geconcentreerd aan het 
werk ben achter mijn computer, door ineens op 
te springen en te blaffen als hij meent iets te 
horen. Vaak heeft hij dan ook een goede reden, 
want hij hoort iemand vlugger aankomen dan ik. 
Alleen vond ik dan het geconcentreerd opkijken 
van onze Rottweiler in dit geval toch aangena-
mer. 

MAAR WAAROM BLAFFEN 
HONDEN EIGENLIJK? 
Voor honden is blaffen een heel normale zaak. 
Het is voor hen een vorm van communicatie. 
Als een hond blaft, kan het zijn dat hij om hulp 
vraagt of dat hij waarschuwt. Hij verdedigt zijn 
gezin en territorium en waarschuwt door het 
blaffen elke mogelijke indringer. Hij laat ons 

merken dat er iets aan de hand is. 
Honden kunnen blaffen om aandacht te vragen. 
Zelfs als dit negatieve aandacht is. Bijvoorbeeld 
het baasje dat boos naar de bench komt om 
te zeggen dat het geblaf moet ophouden. Hij 
voelt zich dan in ieder geval niet meer alleen 
en merkt dat het blaffen effect heeft, zijn baasje 
komt terug. 
Honden blaffen uit enthousiasme. Geef hier die 
bal. Ik wil hem nu, ik hou het niet meer, wat is 
dit leuk…! 
Honden kunnen blaffen uit opwinding. Ik hoor 
iets, wat zou het zijn? 
Honden blaffen naar voorbijgangers, zoals de 
postbode en fi etsers. Als ze in de buurt van zijn 
terrein komen en hij blaft, heeft hij het idee dat 
ze weggaan. Terwijl ze eigenlijk gewoon pas-
seren. Hij voelt zich helemaal top. Het blaffen is 
beloond. 
Zoals je net al kon lezen, zal de ene hond al wat 
vaker blaffen dan de andere. Als je hond vaak 
blaft dan kan je nog zo goede buren hebben, 
op een gegeven ogenblik kan je goede relatie 
met hen toch fl ink onder druk komen door jouw 
trouwe maatje. 

WAT TE DOEN TEGEN STO-
REND BLAFFEN! 
Ik schrijf bewust storend, want als je hond geen 
‘probleemblaffer’ is dan moet je hem niet voor 
elk blafje op zijn kop geven. Als je dit wel doet, 
krijg je echt een zielig hoopje frustratie. 
Sommige eigenaren proberen het geluid van 
hun hond met de stem te overtreffen. KOP 
DICHT! Dit zal de relatie met je buren ook al 
niet bevorderen, maar zeker ook die met je 
hond niet! Hij begrijpt er waarschijnlijk niks van. 
Een hond verstaat niet letterlijk wat je zegt. 

DE ENE HOND BLAFT 
VAKER DAN DE ANDERE



Bobtales  Augustus  2011 41

HONDEN EN BLAFFEN
Hij hoort enkel de luide klanken die zich uit je 
mond verspreiden en vindt dit geweldig. Jij blaft 
met hem mee! Leuk, ik ben goed bezig. Als hij 
verder doet, krijgt hij misschien een correctie en 
snapt er helemaal niks meer van.
Als je hond in jouw ogen te enthousiast wordt 
waardoor hij teveel gaat blaffen, stop je het spel 
tot hij weer kalmer is. 
Ik hoorde laatst een gedragstherapeute iemand 
het advies geven om het zicht van de hond 
te beperken als hij vaak naar voorbijgangers 
blaft. De hond kon in dit geval iedereen zien 
aankomen en begon naar de mensen te blaffen 
zodra ze de straat inkwamen totdat ze uit het 
oog verdwenen. Het zicht werd beperkt door 
een doek tegen de omheining te maken en het 
blaffen werd minder. 
Ga nooit naar je hond toe als je merkt dat hij 
dit doet om aandacht te vragen. Als je dit wel 
doet, beloon je dit gedrag en wordt het alleen 
maar erger. Ga hem pas opzoeken als hij niet 
blaft. Hoe moeilijk dit in het begin ook is. Even 
doorbijten. 
Ik las laatst ook over een heel andere manier. 
Leer je hond blaffen op commando. Koppel er 
bijvoorbeeld het commando ‘Praat’ aanvast. 
Zodra je hond blaft, zeg je praat en geef je hem 
een beloning. Als hij meerdere malen blaft. geef 
je het commando ‘stil’ en dan beloon je weer. 
Als je hond niet meteen stopt met blaffen, kan 
je bijvoorbeeld ineens in je handen klappen om 
zijn aandacht af te leiden. Als hij dan stopt, geef 
je hem meteen weer het commando ‘stil’ en een 
beloning (snoepje, stembeloning, strelen). Het 
gaat er dan niet om dat je hond leert blaffen 
op commando maar dat hij het commando ‘stil’ 
leert begrijpen. Als hij dan blaft en je zegt ‘stil’ 
dan weet hij tenminste wat je bedoelt en dan 
hoef je niet te schreeuwen. 
Ik merk dat ik nog lang niet ben uitgepraat over 
blaffende honden. Maar om het kort te houden, 
raad ik je aan bij probleemblaffen contact op 
te nemen met een gedragstherapeut. Hij of zij 
kan je vertellen welke oplossing het best bij jou 
en je hond past om zo het goede contact met 
je buren en elkaar te bevorderen. Want een 
goede buur blijft nog steeds beter dan een verre 
vriend. Daar mag zelfs je trouwste vriend niet 
tussenkomen. 

Groetjes en tot de volgende keer! 
Rudi en Nanny van den Dijck

FOTOGRAFIE 
ELLY STOKKERMAN

GINA EN LOWIETJE
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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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Tekst: Paulien Noest
Foto’s: Paulien Noest

Al vroeg in de ochtend begon het bij onze dame-
tjes al te kriebelen. We hadden de boodschap-
pentas klaargezet, en allerlei lekker ruikende 
dingen werden in die tas gedaan, de trimtafel 
klaargezet, dus Demi en Nynke draafden af en 
aan door onze woonkamer en keuken. Het blaf-
concert was oorverdovend toen het magische 
woord AUTO werd genoemd. We waren op tijd 
en zagen iedereen dus aankomen, zo we deze 
keer als nieuwe enthousiastelingen, Froukje met 
baasjes Henk en Ursula begroeten. Zij namen 
tevens hun buurtjes mee, die erg zin hadden in 
de wandeling met een hele groep Bobtails. Jan 
en Bettie met Buck en Blue (zonder ballpoint 
inktpoot). Blue had gelijk haar zussie gevonden, 
en waren vaak vooraan aan het groepje te vin-
den. Ook de Haantjes niet onvermeld latend, 
want na de wandeling kregen alle Bobbers van 
hun een knuffel aangeboden. Hun oudste had 
afstand gedaan van de knuffels, dus alle Bob-
bers met een cadeautje naar huis. Ed bleef bij 
de auto vanwege een voetblessure, maar hij 
was in goed gezelschap van zijn rokertjes. Linda 

kwam al slalommend  over de N34 vanwege de 
Zondagrijders klokslag elven aansjeesen. Een 
leuk groepje. Het bos was hier en daar nog wat 
vochtig, maar niet vies. Het was doordat het ook 
niet zo warm was perfect wandelweer, en onze 
Bobbers genoten met volle teugen, en ik denk 
de wandelaars zelf ook. Op hun gemakkie al 
keuvelend verlies je alle tijd en besef, en is het 
heerlijk ontspannen. Halverwege werd toch voor 
de pups Froukje en Nynke door hun baasjes 
de korte route gekozen, en dat was maar goed 
ook. Onze Nynke heeft wat last van groeipijntjes 

GASSELTE WANDELING
3 JULI 2011
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en een lange wandeling zit er nog niet in. Blue 
stoere meid liep het hele stuk, en lijkt nergens 
last van te hebben. De helft van de groep zat dus 
eerder aan de koffie en de DIE HARDS deden 
het grote rondje. Het bos was goed begroeid, en 
sommige paden daardoor wat smal geworden. 
Onze Bobbers lopen dan keurig achter elkaar 
als makke schaapjes FOLLOW THE LEADER. 
Toch had het grote rondje een voordeel hoorden 
we toen we op de parkeerplaats terugkwamen. 
Namelijk bij hun kop koffie waren de SLAG-
ROOMSOESJES nog niet geheel ontdooid en 

heel koud, en bij hete koffie is dat een aanslag 
op je tanden, en wij die ruim een uurtje onder-
weg waren geweest hadden dus daar weinig last 
van. Afijn op de parkeerplaats menige kop koffie 
geschonken, want de Bobbers waren lekker met 
elkaar bezig en kwamen af en toe een koekje 
halen, dus konden wij nog wat napraten. En na-
praten viel er wat, want wat ons verbaasde is dat 
ONS BOS nu voorzien was van borden. En de 
tekst daarop leert dat er geen toegang is voor 
loslopende honden. Dat is nieuw………………
Tja en wat staat je dan te doen. Al meerdere ja-
ren is dit ons plekkie. Ons zomaar laten weer-
houden van ons plekkie? Ik denk dat wij de me-
dewandelaars zullen gaan informeren, want het 
is natuurlijk ieders keuze het risico wel of niet te 
nemen van een controle en/of bekeuring.
Wij als organisatoren zullen wel navraag gaan 
doen bij Staatsbosbeheer, maar alternatieven ?? 
Geen idee………
Om 13.00 uur zijn we de boel gaan inpakken, al 
denk ik dat sommigen inderdaad zoiets hadden 
van nu al ???
Tja dan is het wachten op de volgende keer, dat 
is 4 September…………..

De agenda staat in de Bobtales, elke 1ste Zon-
dag in de ONEVEN maand om 11.00 uur, in het 
bos bij Gasselte bij de Regio Noord Oost OE-
SCN. 

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

Groeten 
Paulien en Max, 
Pebbles, Demi en Nynke
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Tekst: Paulien Noest
Foto’s: Paulien Noest

Een dag vol verrassingen, maar dat wisten we 
niet toen we eraan begonnen.
Berend (zoon Karin en André) was jarig en werd 
22 jaar, en hij hoopte op een grote opkomst, wij 
wisten al dat er getrakteerd zou worden dus pas-
send een cadeautje meegenomen. Bij het treffen 
op de JHD de dag ervoor hem een rolletje Men-
tos beloofd dat heeft hij ook gekregen (sportief 
bedankt) en toen nog een VETTE DVD gegeven.
Op de nieuwe locatie waren we bijna allemaal op 
tijd, door wegafsluiting hebben Ute &Ed er wat 
langer over gedaan, maar top dat jullie er weer 
dat hele eind voor over hebben gehad .
Dus even na elven op weg, zonder paraplu’s, 
we namen de gok, met helaas door afmeldingen 
en ziekte een kleiner dan verwacht groepje. De 
paden in dit deel van het bos zijn breed en we 
hebben dus alle ruimte om dus ook breeduit te 
lopen. Zo af en toe een passerende mountainbi-
ker, maar dat mag de pret niet drukken. Dit bos 
lijkt wat minder gezellig als je gewent bent over 
kronkelige paadjes te gaan, maar het voordeel 
hiervan is weer de ruimte en het overzicht. Na-

tuurlijk gaan we nog experimenteren met wat 
paadje links en rechts die we tegenkwamen, 
want deze keer waren we al na 3kwartier vlakbij 
de auto’s, en dat is eigenlijk wat kort. We wilden 
nog even langs het strandje zodat onze Bobbers 
konden pootje baden………………..
Toen, tja toen kwamen we een hele aparte dame 
tegen die meende dat het bos van haar was, of 
althans zij meende dat wij met haar rekening 
moesten houden. Nou hadden wij nogal wat 
communicatie gehad met Staats Bosbeheer ivm 
de losloopgebieden en gedragingen aldaar, dus 

“NIEUWE LOCATIE” 
GIETEN - WANDELING 
4 SEPTEMBER 2011 
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op verzoek of we even konden wachten want 
mevrouw had een plastic tas  met wild toonden 
we respect en wachten. Maar de dame bleef pra-
ten, ze wilde nog foto’s nemen, en werd het ge-
biedend, waarop een dreigende sfeer ontstond 
alsook dreigementen werden geuit.
Wij zullen als regiovertegenwoordigers namens 
onze groep wandelaars dan ook Staats Bosbe-
heer preventief op hoogte stellen van het voor-
val. De dame was duidelijk in haar uitingen en 
van ten laste leggingen, en dreigementen in 
deze orde van ik maak m’n hond los (in een los-

loopgebied is je hond aan de lijn ??) is dan ook 
niet echt socialiserend.
Alle Bobbers vonden het pootje baden prachtig, 
heerlijk tot de buik erin, rondstampen, lekker 
drinken, en toen op naar de koffie met het be-
loofde wat erbij………………APPELTAART met 
slagroom !!!! Karin had gerekend op wat meer 
opkomst, maar wisten jullie dat onze Bobbers 
mini tompoezen ook lekker vinden ?
Op de JHD van Lizzie een tas met “Jubileum-
Handdoekjes” gekregen ter ere van het 35 jarige 
bestaan uit te reiken aan onze leden. Nou dat 
kwam goed uit voor de uitzet van Berend en Bri-
gitte, als ook handig vonden de anderen.
Na de eerste kop koffie viel een enkel druppel-
tje…………., dus besloten we niet een tweede 
kop koffie te nemen, en huiswaarts te keren. 
Na wat meer druppels werd het later toch weer 
droog, maar dat wisten we toen nog niet.
Jammer van de confrontatie met de dame, maar 
het lijkt dat 12 meningen tegen 1 persoon duide-
lijk genoeg is !!! Wij hebben het weer heel gezel-
lig gevonden, en zien uit naar Zondag 6 Novem-
ber. Tja en wat voor weer is het dan ??? Herfstig 
met een mooi gekleurd bos, daar gaan we voor.
Alle wandelaars van onze groep krijgen het “Ju-
bileumHanddoekje ” , was je er dit keer niet bij, 
we bewaren dit voor de volgende wandeling.
De agenda staat in de Bobtales, elke 1ste Zon-
dag in de ONEVEN maand om 11.00 uur, in het 
bos bij Gieten aan de Nijeslootsweg bij de Regio 
Noord Oost OESCN. 
Wil je meewandelen ?! Meld je dan altijd even 
aan bij:  regionoordoost@oldenglishsheepdog.
nl  of
Mobiel 06-24589112.  
Groeten 
Paulien en Max, 
Pebbles, Demi en Nynke
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NIEUWE WANDELLOKATIE VOOR 
REGIO NOORD OOST

Honden 
In veel natuurgebieden van Staatsbosbeheer is het heel belangrijk 
dat honden aangelijnd blijven. Zo gunt u de dieren in het wild hun 
broodnodige rust. Maar op een heleboel plekken mag uw onder ook 
los lopen, mits onder appel. Daarnaast zijn er gebieden waar honden 
vrij mogen rondrennen, de zogenaamde ‘honden los’-plekken. Bij de 
ingang van elk gebied staan toegangsborden met de regels die er 
gelden, ook voor honden. Verder vindt u op deze website bij elk na-
tuurgebied informatie over de toegankelijkheid. Ook daar staat in-

formatie over de toegankelijkheid voor honden

Voor de medewandelaars(sters) die komen uit de richting vanaf Emmen betekent dit 1 afslag 
later, het viaduct over, op de T-splitsing links en gelijk rechts, en na een paar honderd meter 
(2de weg) aan je linkerhand (auto aan de kant van de weg parkeren, bij open veldje), en de 
medewandelaars(sters) vanaf knooppunt Gieten de afslag Gieten (dus 1 eerder), bovenaan 
rechtsaf, direct op de T-splitsing links en gelijk rechts, en na een paar honderd meter (2de 
weg) aan je linkerhand (auto aan de kant van de weg parkeren, bij open veldje) Simpel. Voor 

de navigatieapparatuur zal het adres “Nijslootsweg”  of  “Nijeslootsweg”  zijn.

Heb je vragen en/of opmerkingen laat het ons weten.

Wij gaan ervan uit dat we zoals altijd weer een gezellige opkomst hebben
Groet Max en Paulien, Pebbles, Demi en Nynke

BOSWACHTERIJ 
GIETEN - BORGER 
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REGIO NOORD OOST
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl

NIEUWE WANDELLOKATIE!!

Alle wandelingen vinden plaats op de 
nieuwe lokatie!!
In het bos bij Gieten aan de Nijesloots-
weg

06 November 2011 om 11:00 uur

REGIO ZUID OOST & MIDDEN 
regiomidden@oldenglishsheepdog.nl

Geen wandelingen gepland

REGIO ZUID WEST
regiozuidwest@oldenglishsheepdog.nl

Geen wandelingen gepland

REGIO NOORD WEST
regionoordwest@oldenglishsheepdog.nl

6 november 2011 Duinvermaak Bergen

11:00 uur

REGIO ZUID OOST
briesvd@gmail. com

06 November 2011 lokatie nog niet 
bekend

ZUID OOST NEDERLAND
briesvd@gmail. com

VACANT

ZUID OOST & MIDDEN NEDER-
LAND
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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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.bobtail-harley.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

COPY VOOR HET CLUBBLAD

Vol spanning kijken veel  leden iedere keer weer uit naar het Clubblad. Het liefst lezen ze verha-
len van belevenissen van Oesen die herkenbaar zijn. Helaas zijn er maar weinig leden die regel-
matig in de pen  klimmen om één en ander neer te schrijven.  Dat is zooooo  jammer. Ons ras is 
niet zomaar een ras.  De meesten  zouden het niet gek doen als Clown. Verhalen genoeg dus  
om andere oeslovers  te laten genieten. Al dan niet voorzien met foto’s. Lieve mensen aarzel niet 
en schrijf een leuk verhaal over gebeurtenissen  van jullie OES. Indien mensen een idee hebben 
voor een vast item willen we dat natuurlijk ook graag horen.

Het Bestuur en de redactie

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  Augustus  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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