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VAN DE VOORZITTER

Het jaar zit er haast weer op als het laatste clubblad van dit jaar 
bij u op de mat valt. De feestdagen staan weer voor de deur. Wat 
gaat een jaar dan toch snel voorbij. Er is tijd om even terug te blik-
ken op het jaar dat nu haast weer achter ons ligt. De regio’s heb-
ben u vaak weer meegenomen op de wandelingen die ze voor u 
in petto hadden. U hebt vaak gehoor gegeven aan door hen uit-
gezette wandelingen. Daar zijn we als bestuur trots op. Wij hopen 
dat u ook volgend jaar bij de regio’s aanwezig zult zijn. Het is een 
traditie geworden dat er begin januari weer erwtensoep in sommige 
Regio’s op het programma staan. Vaak komen mensen van verder 
dan de regio waar ze meewandelen. We zijn als bestuur blij met 
onze regiovertegenwoordigers. Zij maken tijd vrij om u een leuke 
wandeling te bezorgen. Het is de samenwerking tussen u en de 

regio’s die dit tot een succes maken. Vaak krijgen de wandelaars die meelopen ook nog even een mail 
van regiovertegenwoordiger zodat ze weten hoeveel mensen ze kunnen verwachten op de wandeling. 
Indien mensen die zich aangemeld hebben toch niet komen vinden zij dit erg jammer. De regiovertegen-
woordigers hebben dan op meer mensen gerekend. Meer inkopen en meer werk verricht. Jammer dat 
mensen die zich eerst aangemeld hebben vergeten zich af te melden als zr toch niet kunnen komen. De 
meesten zijn naderhand spijt dat ze niet gekomen zijn. Op de foto’s en fi lmpjes die tijdens de wandeling 
gemaakt zijn zien ze dan wat zij en hun hond allemaal gemist heeft. Gezelligheid, vrolijke honden en 
niet te vergeten de lekkere dingen die de regiovertegenwoordigers of wandelaars meegebracht hebben 
naar de wandeling. Het is altijd feest op zo’n wandeling. 

Terug kijkend op 2011 is het voor de Kynologie en dus ook voor het bestuur van de OESCN  een jaar 
geweest van veel overleg. Hoe pakken wij als vereniging de punten aan waar de media zo vol van is op 
dit moment. In sommige gevallen terechte kritiek, maar de meningen lopen uiteen. Krijg al die 200  ver-
enigingen die zijn aangesloten bij De Raad van Beheer maar eens op 1 lijn. Er zijn 10 FCI groepen die 
onderling vaak heel moeilijk op 1 lijn te krijgen zijn. Ondanks dat het erg moeilijk was is er op 29 oktober 
jl. tijdens de 2e verdiepingsdag over “Gezondheid en Fokkerij” heeft deze dag vruchten afgeworpen. 
Op het eind van de dag waren alle partijen het met elkaar eens dat er een gezondheidsmatrix wordt 
samengesteld. In deze Matrix staan gezondheidszaken waar de fokker zich aan dient te houden. Op 
de stambomen van nakomelingen zal dan vermeld worden of hier aan voldaan is. Deze matrix zal naar 
alle waarschijnlijkheid in 2012 worden ingevoerd. Ook staat er DNA afstamming op het programma. De 
Raad van Beheer gaat daar nu mee aan de slag om verder uit te werken. Onze Club krijgt later bericht 
over de uitkomsten. Wij kunnen het daarna verder bespreken met de leden, fokkers van de Club. Het 
bestuur zal met een goed plan van aanpak naar de leden/fokkers moeten komen om de gezondheid van 
ons ras te kunnen bewaken. Iedereen is gebaat bij een gezond ras. Tijdens de 2e verdiepingsdag werd 
de vraag gesteld of er met “erfelijke” zieke honden gefokt kon worden. Iedereen die aanwezig was, ook 
van de rassen die heel veel ziektes hebben, waren het er mee eens dat er niet gefokt mag worden met 
zieke honden. Maar wat versta je onder de defi nitie van een zieke hond. Dit was een punt van een ste-
vige discussie en zal nog zeker een vervolg hebben. Want er kan altijd iets binnen je ras sluipen waar je 
(nog) niet op test. We zullen dus waakzaam moeten blijven om dit in de gaten te houden. Want het gaat 
tenslotte wel om de gezondheid van de hond. Tot zover de 2e verdiepingsdag “Gezondheid en Fokkerij” 
Wij zullen u zeker op de hoogte houden van alle ontwikkelingen die er gaande zijn. Informatie zal niet 
altijd in het Clubblad komen maar dan in ieder geval wel op de site. Het bestuur heeft het plan om een 
digitale nieuwsbrief uit te brengen, periodiek en tussendoor als er dringende zaken zijn. Zo kunnen we 
sneller inspringen op actualiteiten. Verder in het clubblad hier meer over. 
Even voor alle duidelijkheid het clubblad komt nog 4x per jaar gedrukt uit en 1x digitaal. Dus 2 in het 
winter/voorjaar digitaal zomer 2 in het najaar/winter. 

Het bestuur wenst u hele fi jne feestdagen en een heel goede 2012
Lizie van Heel 

Foto: Gerrit de Boorder
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PROBLEMEN ROND EN TIJDENS DE GEBOORTE BIJ DE HOND

Drs. Atjo Westerhuis, dierenarts, verbonden aan 
WHG Westerhuis Kliniek voor Gezelschapsdie-
ren, Dalwagen 29c, 6669 CA Dodewaard; T 
0488 – 41 00 40; www.whgdierenartsen.nl

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

INLEIDING

Om meer te weten over de geboorte bij de 
hond kunnen we simpelweg naar het standaard-
werk van Dr. C. Naaktgeboren, Prof. Dr. M.A.M. 
Taverne en Prof. Dr. G.C. van der Weijden, ge-
titeld ‘De geboorte bij de hond en zijn wilde ver-
wanten’ (ISBN 90 5860 1315), verwijzen. Het 
boek is al ruim 30 jaar beschikbaar en beleefde 
inmiddels de zevende, opnieuw bewerkte en 
uitgebreide druk. Een fokster wees mij nog op 
het boek van Kay White, getiteld ‘De bevruch-
ting, geboorte en voeding van honden’ (ISBN 90 
6248 2066). En zo zijn er nog wel meer boeken, 
waaruit we veel kunnen leren over dit onder-
werp. Wat kunnen wij daar nog aan toevoegen?
Maar verloskunde is een praktijkvak. En daar-
om is het belangrijk, dat wij niet alleen kennis 
nemen van de inhoud van het boek van weten-
schappers zoals Naaktgeboren, maar ook luis-
teren naar ervaringen van mensen uit de prak-

tijk: de ervaren fokkers.
Ik heb een aantal ervaren fokkers uit onze 3 
WHG vestigingen in Dodewaard, Rotterdam 
en Voorburg gevraagd om samen met mij een 
aantal praktische tips op te stellen voor proble-
men rond en tijdens de geboorte. Hun bijdragen 
zijn talrijk en zeer waardevol; ik heb ze dan ook 
vrijwel alle opgenomen in mijn, of beter nu, ons 
artikel.
Er zullen tips bij staan die niet vermeld worden 
in het boek van Naaktgeboren, maar waarvan 
ervaren fokkers overtuigd zijn, dat ze nuttig zijn 
in de praktijk. Hier en daar worden ook wat ho-
meopathische adviezen gegeven.
Een zeer ervaren en gerenommeerd fokster, 
die in de loop van tientallen jaren al zo’n 80 
bevallingen bij haar teefjes heeft meegemaakt, 
schrijft mij: “Misschien is het goed om mensen 
die voor de gezelligheid een nestje willen fok-
ken ook te waarschuwen, dat het niet altijd even 
leuk is”.
Bezint eer ge begint, is zeker hier een terechte 
waarschuwing. Er kunnen veel problemen zijn 
op het pad van dekking, dracht, geboorte en 
zoogperiode met aan het einde van de zware 
klus de niet te onderschatten grote zorg: komen 
‘mijn’ puppies wel bij de goeie baas. Overschat 
je eigen kennis en kundigheid niet! Er zijn altijd 
weer verrassingen!
Fokkers die (nog) geen ervaring hebben met de 
geboorte van een hond, doen er goed aan zich 
voortdurend en intensief te laten bijstaan door 
een deskundige collega en/of een dierenarts.

TIPS
Levensvatbaarheid van pups

• Vanaf circa de 7de  week van de dracht 
kunnen we de pups in de buik van de teef 

TIPS VOOR 
PROBLEMEN ROND 

EN TIJDENS DE 
GEBOORTE BIJ DE 

HOND
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zien of voelen bewegen. Met een echo 
kunnen we al eerder bewegende pups 
waarnemen en hun hartjes zien kloppen.

• Eerst vanaf de 57ste dag van de dracht, 
dus vanaf de 8ste week, hebben we een 
redelijke zekerheid, dat de pups levensvat-
baar zijn buiten de baarmoeder.

NORMALE GEBOORTETIJDSTIP

• Gemiddeld vindt de normale geboorte 
plaats op de 60ste  – 63ste  dag van de 
dracht. 

• Er zijn individuele uitzonderingen, die vroe-
ger of later bevallen, bijvoorbeeld op de 
58ste of op de 64ste dag. Vroeger of later 
bevallen lijkt soms ook rasgebonden.

VOORKÓM STRESS BIJ DE TEEF
Stress kan een negatieve invloed 
hebben op het geboorteproces  en de 

zoogperiode.

• Voorkom stress bij de teef. In sommige 
gevallen kan stress van de eigenaar ook 
‘besmettelijk’ zijn voor de teef.

• Een fokster gaf de tip om een onervaren 
nerveuze teef circa 10 dagen voor de te 
verwachten geboortedatum al te huis-
vesten in en daarmee te wennen aan de 
werpkist en circa 1 week van tevoren te 
beginnen met de toediening van het mid-
del Rescue Remedy (een combinatie van 
essences van Bach bloesems) 

• Dezelfde, zeer ervaren fokster meent, dat, 
als de dekking traumatisch verlopen is er 
ook meer stress is bij / rond de bevalling.

• Even praktisch: Geen stress, geen behan-
deling!

KORTSTONDIGE BLOEDING 
1 – 2 WEKEN VÓÓR DE GEBOORTE

• Een kortstondige bloeding (1 of enkele 
keren een heel klein beetje bloedverlies) 
halverwege de dracht of 1 – 2 weken vóór 
de geboorte is meestal geen reden voor 
paniek. Rustig afwachten.

CONTROLE VAN HET AANTAL 
PUPS VÓÓR DE GEBOORTE
Bij 1 – 2 pups is er een risico*, dat de 

geboorte niet goed op gang komt en dat de 
pups relatief te groot zijn. Bovendien is het 
prettig te weten wanneer de teef ‘klaar’ is 
met bevallen.

• Het is daarom raadzaam om circa 7 – 10 
dagen voor de te verwachten geboorteda-
tum het aantal pups te tellen middels een 
röntgenfoto. Met een echo is het veel lasti-
ger, zo niet onmogelijk (bij meer dan 3 – 4 
pups). Ook met een röntgenfoto kunnen 
we er echter bij een grotere dracht nog wel 
eens naast zitten. De toegepaste hoeveel-
heid röntgenstraling is niet schadelijk voor 
de pups. Wel moet ervoor gezorgd worden, 
dat de teef bij het röntgenonderzoek zo 
weinig mogelijk stress ondervindt. 

• Het risico is groter dan bij een dracht van 3 
of meer pups, maar heel vaak kunnen 1 of 
2 pups toch normaal geboren worden.

NORMALE KENMERKEN VAN EEN GE-
BOORTE

• Begin: de teef is onrustig, hijgt voortdurend 
en rilt ook vaak alsof ze het koud heeft. 
Vaak verdwijnt de eetlust. Deze verschijn-
selen kunnen soms al 24 – 48 uur van te-
voren optreden (zie volgende punt: Daling 
van de lichaamstemperatuur bij de teef 
vóór de geboorte).

• Vervolgens gaat de teef nestelen (krabben, 
liggen, opstaan, krabben, enz.). Dit kan en-
kele uren duren. 

• Als de bevalling begint zie je eerst een licht 
‘samentrekken’ van de teef, alsof ze de 
adem even inhoudt en weer loslaat.

• Geleidelijk aan neemt de intensiteit van het 
‘samentrekken’ toe; dit kan best 45 minu-
ten duren. Uiteindelijk toont de teef duide-
lijke persweeën, de staart gaat omhoog. 
Dan kan het nog wel 15 minuten duren 
alvorens er een pup verschijnt. Een kleine 
pup kan er in 2 of 3 krachtige persweeën 
zo uit ‘floepen’, bij een grotere pup kost het 
meer moeite. 

• Voorafgaand aan de pup kan er een 
vruchtblaas in de vulva opening verschij-
nen; deze vruchtblaas knapt.

• Soms wordt de pup meteen gevolgd door 
de nageboorte, maar die kan ook later ko-
men.
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• Het vlies wordt verwijderd en de navel-

streng doorgehaald door de teef zelf of 
door de helper.

• Daarna is er donkergroene uitvloeiing, die 
de gehele bevalling blijft!

DALING VAN DE LICHAAMTEMPERA-
TUUR BIJ DE TEEF VÓÓR DE GEBOOR-
TE 

• Bij veel teven kunnen we 24 - 48 uur vóór 
de geboorte een daling van de lichaams-
temperatuur vaststellen; meestal circa 1 
graad. Die daling gaat vaak gepaard met 
rillen en hijgen. Het is verstandig om mi-
nimaal 1 week vóór de te verwachten ge-
boorte 2 x daags de lichaamstemperatuur 
te meten, zodat we weten wat de normale 
temperatuur en schommelingen daarin 
zijn. Een duidelijke daling is een redelijk 
betrouwbare aanwijzing, dat de geboorte 
binnen circa 24 - 48 uur gaat plaats vinden.

• Er zijn echter ook teven die deze typische 
daling helemaal niet tonen. Men moet er 
dus rekening mee houden, dat als er geen 
daling optreedt er toch onverwachts een 
bevalling kan plaats vinden! 

ALS DE GEBOORTE NIET OP GANG 
KOMT OP DE 63STE DAG
Als de geboorte op de 63ste dag nog 

niet heeft plaats gevonden, volgen wij on-
derstaand beleid. Theoretisch kan zelfs nog 
een normale geboorte plaats vinden op de 
70ste dag van de dracht. Echter de kans op 
problemen (dode pups e.d.) neemt toe vanaf 
de 65ste – 67ste dag. 

Ons beleid:
• Bij langdurig en intensief vruchteloos per-

sen (langer dan 1 uur), ongeacht op welk 
tijdstip in de dracht en ongeacht het aantal 
pups, raden wij u aan om deskundige hulp 
in te roepen.

• Als er nog steeds geen sprake is van de 
onder punt (6) beschreven normale ge-
boorte verschijnselen raden wij u aan om 
bij een dracht van 1 – 2 pups uiterlijk op de 
65ste dag en bij een dracht van 3 of meer 
pups uiterlijk op de 67ste dag deskundige 
hulp in te roepen. De kans is groot, dat er 
dan meteen een keizersnede zal worden 

uitgevoerd. 

KEIZERSNEDE UITVOEREN 
VÓÓRDAT DE GEBOORTE OP 
GANG KOMT Soms wordt een kei-

zersnede uitgevoerd nog vóórdat de geboor-
te op gang is.

• De redenen daarvan kunnen zijn: te ver-
wachten moeilijkheden bij de geboorte, zo-
als bij 1 – 2 pups en/of te grote pups en/of 
een rasprobleem ( kortsnuitigen )

• Alleen 1 – 2 pups op zich is niet direct een 
dwingende reden om een keizersnede uit 
te voeren vóórdat de geboorte op gang 
komt.

• De nadelen van een keizersnede vóórdat 
de geboorte op gang is kunnen zijn: on-
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voldoende melkproductie, niet accepteren 
van de pups door de teef en zelfs agres-
sie van de teef naar de pups. Er kunnen 
tevens gemakkelijker problemen ontstaan 
met het herstel van de baarmoeder.

• In veel gevallen gaat de voorkeur uit naar 
wachten met de keizersnede totdat de ont-
sluiting heeft plaats gevonden.

CALCIUM TEKORT
Een Calcium tekort kan tijdens de 
bevalling oorzaak zijn van weeën-

zwakte. In veel gevallen zien we dan niet het 
uitgesproken beeld 

• In een aantal gevallen van weeënzwakte, 
in het bijzonder bij kleine rassen, moet er 
naast Oxytocine-S ook een Calcium injec-
tie worden toegediend; vooral ook als er 
sprake is van grote onrust of krampver-
schijnselen bij de teef.

• Optimalisering van de voeding en eventu-
eel toevoegen van Calcium is goed, maar 
in acute gevallen (zoals bij weeënzwakte 
en epileptiforme insulten) moet er een in-
jectie worden toegediend.

GROENE UITVLOEIING VÓÓR 
DE GEBOORTE VAN DE EER-
STE PUP Als een placenta los-

raakt van de baarmoederwand komt 
er een donkergroene drab vrij. Als er 
nog geen pups geboren zijn is dat een 
aanwijzing, dat er minimaal 1 placenta 
los is en er een geboorte moet plaats 
vinden, anders gaat de pup dood. Vóór 
de eerste pup is de donkergroene drab 
dus een sein, dat er ingegrepen moet 
worden. Ná de geboorte van de eerste 
pup is de groene drab normaal!

• Een dierenarts moet controleren of er spra-
ke is van weeënzwakte, of, dat er sprake 
is van een pup die klem zit in de geboor-
teweg (te grote pup of verkeerde ligging). 
Ofschoon na de verlossing van de betref-
fende pup nog een normale geboorte van 
de andere pups kan plaats vinden, is de 
kans groot, dat er meteen een keizersnede 
wordt uitgevoerd.

TUSSENTIJD GEBOORTE PUPS
De normale tijd tussen 2 geboor-
tes is gemiddeld 1 – 2 uur. Er is 

helaas nogal wat variatie en dat maakt 
het erg moeilijk, zeker voor onervaren 
fokkers, om de juiste beslissing te ne-
men. Er zijn gevallen bekend, waarbij 
er een periode tussen de geboortes 
van 2 springlevende pups van circa 12 
uur was. Maar op basis van dit soort 
uitzonderingen is niet een veilig beleid 
te voeren.

• Indien de volgende pup nog niet na 2 uur 
is geboren en de teef in alle rust haar 
pups verzorgt kunnen / moeten we rustig 
afwachten totdat de volgende persweeën 
zich aankondigen. Maar wanneer de teef 
onrustig is en persweeën heeft, er binnen 
½ - 1 uur nog geen pup geboren is, dan 
is het verstandig om deskundige hulp in te 
roepen.

• Drinken van de pups bevordert de baar-
moederweeën en versnelt de geboorte van 
de volgende pups.

GEBOORTE VORDERT NIET
Oorzaken kunnen zijn: weeënzwakte, 
te grote pup of verkeerde ligging    

             
• Er moet eerst controle plaats vinden door 

een deskundige om een eventueel pas-
sage probleem van de pup door het bek-
ken van de teef uit te sluiten. Zeker als er 
sprake is van langdurig vruchteloos per-
sen. Het is vanzelfsprekend, dat bepaalde 
oorzaken van een passageprobleem, zoals 
vergroeiingen in de vagina, nauw bekken 
door oud trauma e.d. onderkend en indien 
mogelijk opgelost moeten zijn tijdens / na 
vaginaal onderzoek, dat plaats vond vóór 
de dekking.

• Bij weeënzwakte dienen we een injectie 
met Oxytocine-S (‘piton’) toe. Oxytocine-
S is een UDA middel en mag dus door de 
eigenaar zelf worden toegediend. Overleg 
echter bij iedere injectie weer vooraf met 
de dierenarts. Houdt u zich ook strak aan 
de juiste dosering: 0,1 ml (kleine en mid-
delgrote rassen), 0,2 ml (grote rassen), 0,3 
ml (hele grote rassen), onderhuids injecte-
ren. De flacon na de geboorte weggooien 
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(chemisch afval) en niet bewaren voor een 
volgend nest. 

• Er moet binnen ½ - 1 uur na de injectie een 
pup geboren zijn. Indien er dan geen ge-
boorte plaats vindt, moet de dierenarts ge-
raadpleegd worden. Dus niet zelf nog een 
keer een tweede injectie geven!

• De injectie mag 1 – 2 keer met tussentijd 
van 1 – 2 uur herhaald worden, maar zoals 
reeds opgemerkt, er moet(en) telkens na 
elke injectie 1 of meerdere pups geboren 
worden. 

• Te veel en te vaak oxytocine spuiten heeft 
een averechts effect en kan soms de melk-
productie verminderen.

• In een aantal gevallen, in het bijzonder bij 
kleine rassen, moet er naast Oxytocine-S 
ook een Calcium injectie worden toege-
diend; vooral ook als er sprake is van grote 
onrust of krampverschijnselen bij de teef. 
Ook de calcium injectie is in principe een 
UDA middel en kan dus door de eigenaar 
zelf gespoten worden. Ook bij deze injec-
tie, die onderhuids moet worden toege-
diend, benadrukken wij, dat u dat steeds 
alleen toedient na overleg vooraf met de 
dierenarts.

• In de homeopathie kennen we het middel 
Mac Samuel Weeën. In het preparaat zit-
ten de middelen Sabina en Secale cornu-
tum, die beide het samentrekken van de 
baarmoeder bevorderen.

PUP BLIJFT HANGEN
Er zijn vruchtdelen te zien, zoals de 
achterpoten of het kopje, vaak nog 

verpakt in het vruchtvlies, maar de pup komt 
niet verder. Er moet op dat moment snel wor-
den ingegrepen. 

• Onmiddellijk deskundige inschakelen (die 
moet er dus eigenlijk al zijn)

• Duurt deskundige hulp te lang, zelf ingrij-
pen: Met de hand (in een droog washand-
je) de vruchtdelen vastpakken en iets aan-
spannen en met de weeën mee voorzichtig 
trekken aan de pup (in de richting van de 
kromming van de rug van de pup). Geen 
tangen of andere krachtwerktuigen gebrui-
ken. 

NAVELSTRENG

• Als de teef de navelstreng zelf niet afbijt 
moeten wij de navelstreng doorhalen. Na-
velstreng niet de kort (circa 1 cm; nooit 
strak bij de buik: kans op verbloeden in 
de buik) en niet te lang (i.v.m. erop trap-
pen) ‘afscheuren’ of afknippen. Uiteinde 
tussen duim en wijsvinger korte kneuzen 
(dan houdt de bloeding vanzelf op); alleen 
bij uitzondering met behulp van een garen 
draadje de navelstomp afbinden. 

• Als de teef te onstuimig is en het risico be-
staat, dat ze de navel te dicht bij de buik 
afbijt, is het verstandig dit ook zelf te doen 
(zie boven).

• Navelstomp ontsmetten met Betadine®.
• Het spreekt voor zich, dat alles (schaar, 

handen, enz.) schoon en steriel zijn. Des-
infecteren met Dettol is goed.

PUPS OP GANG HELPEN

• Slijm uit de bek zuigen met een speciaal 
daarvoor in de handel zijnd slijmzuigertje

• Goed droog masseren met handdoeken. 
• Omgeving warm houden (circa 30 –33 gra-

den; niet te heet) 

NAGEBOORTES 

• Als een teef 1 of enkele nageboorte(s) op-
eet, is dat geen probleem. Maar het is niet 
zo dat de teef alle nageboortes moet op-
eten. Het is verstandig om een teef die veel 
nageboortes heeft opgegeten te behande-
len met Probiotica om te voorkómen, dat 
de teef diarree krijgt. 

• Controleer altijd of er nageboortes ach-
terblijven. Achterblijvende nageboortes 
kunnen voor problemen zorgen (baarmoe-
derontsteking, vergiftiging). Aan te raden is 
bij twijfel meteen al te beginnen met Mac 
Samuel Uterus tonicum. Het is raadzaam 
de teef 2 x daags te temperaturen.

ZIEKTEPREVENTIE BIJ DE TEEF
Er moet alles aan gedaan worden om 
te zorgen, dat de teef gezond blijft. 

Ziekte bij de teef zal bijvoorbeeld de melk-
productie of de kwaliteit van de melk ne-
gatief kunnen beïnvloeden; beide nadelig 
voor de pups. Bovendien willen we liever 
niet, dat de pups via de moedermelk moeten 



Bobtales Oktober 2011 08

PROBLEMEN ROND EN TIJDENS DE GEBOORTE BIJ DE HOND
‘meesnoepen’ van de voor de teef, ingeval 
van ziekte, noodzakelijke medicijnen.
Maatregelen:

• Rust, geen stress, voor teef en pups zal ze-
ker bijdragen tot een beter herstel en een 
betere gezondheid

• Om de baarmoeder goed samen te laten 
trekken en zodoende alle restanten van 
vruchtwater en nageboortes te verwijde-
ren, injecteren wij Oxytocine-S direct na 
de geboorte; de injectie moet uitsluitend na 
overleg met en/of controle door de dieren-
arts worden toegediend.

• Als extra hulpmiddel hierbij geldt het ho-
meopathische middel: MacSamuel Uterus 
tonicum; wij geven dit middel direct na de 
geboorte, gedurende een periode van 3 
weken.

• Indien er sprake is van een baarmoeder-
ontsteking (koorts, veel drinken en don-
kerrode tot etterige, stinkende uitvloeiing), 
dienen we een gerichte antibioticum kuur 
toe gedurende 2 – 3 weken. ‘Gericht’ wil 
zeggen, aan de hand van een bacteriolo-
gisch onderzoek (welke bacterie is in het 
spel?) en een antibiogram (test om te be-
palen welk antibioticum geschikt is om de 
betreffende bacterie te doden).

• Indien er sprake is van een mastitis (koorts, 
verminderde melkproductie, pijnlijke harde, 
warme en gezwollen melkklier), dienen 
we een gerichte antibioticum kuur toe ge-
durende 2 – 3 weken. Bij het gebruik van 
antibiotica moeten we moeder en pups al-
tijd behandelen met Probiotica; probiotica 
hebben geen bijwerkingen.

CONTROLE VAN DE PUPS NA DE 
GEBOORTE Controle op gezond-
heid: is de pup beweeglijk, krachtig 

en vooral voldoende  warm. In het bijzonder 
als de teef weinig belangstelling toont voor 
haar pups is het warm houden van de pups 
onze eerste zorg (omgevingstemperatuur di-
rect na de geboorte circa 30 – 33 graden). 
Na de voeding moet een gezonde pup niet 
meer schreeuwen, maar slapen; hij heeft een 
volle buik. 

• We houden de gewichten van de pups da-
gelijks in de gaten.

• Pasgeboren pups die niet drinken en slap 
zijn kunnen nog last hebben van de ach-
terblijvende eerste taaie ontlasting (darm-
pek). Vaak lukt het om met behulp van 
veegbewegingen met een nat watje of nat 
washandje over de anus (zoals teef dat 
met de tong doet) de darmpek alsnog te 
verwijderen, soms moet het door een des-
kundige verwijderd worden. Let op: het kan 
ook zijn, dat er geen anusopening is aan-
gelegd (atresia ani).

• Controle op een open verhemelte (melk 
loopt door de neus terug)

• Controle op ongewenste bijklauwtjes aan 
de achterpoten; indien die verwijderd moe-
ten worden raden wij aan om dat tussen 
de 3de en 5de dag te doen en niet binnen 
3 dagen na de geboorte, zoals algemeen 
wordt gesteld; dit omdat we liever de eer-
ste 3 dagen stress willen vermijden.

ONRUST BIJ DE TEEF
Verschijnselen zijn: onrust, nestel-
bewegingen, met pups gaan slepen, 

hijgen, heen en weer lopen, agressie naar de 
pups, doodliggen van pups, enz.. 

• De oorzaken zijn divers: onervarenheid 
van de teef (eerste keer), na een keizer-
snede die uitgevoerd is voordat de geboor-
te op gang kwam, naweeën (involutie pijn), 
calciumtekort of gedragsstoornis.

• Het is van belang, dat er door een dieren-
arts de juiste diagnose wordt gesteld, zo-
dat een passende behandeling kan worden 
voorgeschreven. 

• Bovendien moeten de pups tegen het ge-
drag van de moederteef beschermd wor-
den. Bij onrust en agressie: gecontroleerd 
laten zuigen; tussendoor moeder en pups 
scheiden.

BEHANDELEN EN VOORKÓMEN 
VAN DIARREE BIJ PUPS Onder 
normale omstandigheden is het niet 

nodig om preventief maatregelen te nemen 
tegen diarree bij pups. Er zijn echter fokkers 
die steeds weer opnieuw kampen met diar-
ree bij de pups. In die gevallen kunnen we 
preventieve maatregelen nemen. Het spreekt 
vanzelf, dat de probiotica slechts hulpmid-
delen zijn en de dierenarts eerst een diag-
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nose moet stellen.

• Om te voorkómen, dat de pups diarree krij-
gen of om diarree bij pups te behandelen is 
het verstandig om direct (na de geboorte) 
de pups Probiotica te geven. Het preparaat 
Protexin Pro-Kolin is bij uitstek geschikt; de 
pasta is soms voor pups van kleine rassen 
te taai en dus moeilijk weg te krijgen; ver-
dunnen met yoghurt is een optie.

• Bij verdenking van een Coli diarree (acuut 
ziek zijn, waterdunne ontlasting met gas-
bellen): direct alle pups behandelen met 
een geschikt antibioticum en Probiotica.

• N.B. Een Coli infectie kan in 8 uur tijd do-
delijk zijn voor een overigens kerngezonde 
pup (dat gaat dus heel snel, en dat is ook 
de reden, dat we bij 1 geval meteen het 
hele nest behandelen). 

• Coli infecties zijn vooral gevaarlijk als pups 
in een vreemde omgeving geboren worden 
of gezoogd worden door een vreemde teef, 
die niet de antistoffen (over)draagt van de 
vertrouwde omgeving.

• Coli infecties komen vooral voor geduren-
de de eerste 3 dagen en op de leeftijd van 
circa 3 weken.

KUNSTMELK

• Wij geven de voorkeur aan de in de handel 
zijnde complete producten, zoals  Puppy 
Milk van Royal Canin en Esbilac

• In geval van nood kunnen wij zelf puppy 
melk bereiden: 

1. 250 ml volle koeienmelk (of geitenmelk)
2. flinke scheut room (= circa 50 ml)
3. 1 geklutst rauw ei
4. paplepel suiker
5. eventueel vitamine / mineralen supplement 

(bij langdurige toepassing)

• De toediening kan per fles of per sonde. 
Met de fles toegediend is er, zeker bij 
een slappe pup, gevaar op verslikken en 
levensgevaarlijke longproblemen. Son-
devoeding is een goed alternatief, maar 
vereist enige begeleiding en oefening in 
het begin. De melk moet uiteraard op li-
chaamstemperatuur worden toegediend.

• De dosering van melkvoeding is: 100 ml 

per kilogram lichaamsgewicht verdeeld 
over 8 porties per etmaal.

• 

MELKALLERGIE
Soms zijn pups overgevoelig voor 
de moedermelk (projectiel braken, 

diarree, buikkrampen). 

• In plaats van moedermelk of koeienmelk is 
dan geitenmelk een zeer goede optie. 

• Homeopathie: Aethusa D3, 3 x daags 2 – 3 
druppels ingeven verdund met water.

BLOEDERIGE UITVLOEIING CIRCA 
4 – 8 WEKEN NA DE GEBOORTE 
In principe moet een teef circa 2 – 3 

weken na de geboorte nauwelijks of geen 
uitvloeiing meer hebben. Is er 4 – 8 weken 
na de geboorte nog steeds wat bloederige 
uitvloeiing, dan is er vaak sprake van slecht 
genezende placenta plaatsen. 

• Reguliere behandeling: progesteron. 
Combineer dit altijd met een gericht anti-
bioticum. Gericht wil zeggen, aan de hand 
van een bacteriologisch onderzoek (welke 
bacterie is in het spel?) en een antibiogram 
(test om te bepalen welk antibioticum ge-
schikt is om de betreffende bacterie te do-
den).

• Homeopathie: Ustilago maïdis D3, 3 x 
daags 5 druppels, gedurende. 3 weken, 
ingeven met wat water.

GROEI PUPS GEDURENDE DE 
EERSTE 2 WEKEN

• Het gewicht van een pup verdubbelt zich in 
de eerste week; vervolgens verdubbelt het 
weer in de tweede week.

• Het komt vaak voor, dat een pup de eerste 
dag na de geboorte iets gewicht verliest, 
na 1 – 2 dagen weer het geboortegewicht 
heeft, en dan pas gaat groeien.

• De verdubbeling is een gemiddelde en het 
gebeurt regelmatig, dat een individuele 
pup 10 – 15% minder groeit. Hierbij moet 
natuurlijk altijd de gezondheid van moeder 
en pup nauwkeurig in de gaten worden ge-
houden. 



Bobtales Oktober 2011

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
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Bobtales  Oktober 2011 10



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

Wij hebben een unieke 

kennel regeling
Bel hiervoor met onze 

verkoopbinnendienst:

tel. 0348 - 574729!

voordeel

Bobtales Oktober 2011

Bon Appétit !

BENODIGHEDEN

• 1 el. olijfolie 
• 200 gram ontdooide pangafi let
• 4 teentjes knofl ook
• 1 prei
• 3 tomaten middelmaat
• 200 gram dessert rijst. 
• 2 hardgekookte eieren
• Blaadjes basilicum, bij voorkeur 

vers. 

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.

PangaFIlet-rijst-
schotel

Kook de dessertrijst volgens de aanwijzing op de verpakking (niets toevoegen)
Neem de rijst van het vuur als deze gaar is. 

Maak de prei schoon, snijd hem overlangs door en vervolgens in dunne plakjes. 
Snijd de tomaten in stukjes. Pel de eieren en prak deze fi jn met een vork. 

Pel de tenen knofl ook en hak ze fi jn. Dep de vis droog en snijd deze in stukken. 
Bak de vis en de knofl ook in de olijfolie gaar. voeg de prei en de tomaat toe en 

laat dit ongeveer 5 minuten sudderen.
 Neem de pan van het vuur en voeg de rijst en eieren toe.

 Doe een gepaste portie in de voerbak en garneer met basilicum blaadjes. 
WAARSCHUWING: Laat de achterdeur niet open staan. De katten “van de buren” 

zijn hier n.l. gek op. 

NIKAN’S KOOKBOEK

11
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Verschillende rassen zijn zeer gevoelig aan oor-
ontstekingen, zoals basset, cockers, retrievers, 
Duitse herders, dogo argentino, … . Het zijn 
vnl. de honden met lange oren die vaak proble-
men hebben. Ook honden die regelmatig gaan 
zwemmen en kopje onder gaan zijn gevoeliger. 
Er zijn verschillende redenen waarom een hond 
begint te krabben aan zijn oren. 
Het kan zijn dat er een grashalmpje inzit. Je 
huisdier gaat dan plots heel veel jeuk hebben 
aan zijn oor. Hij schuift met zijn kopje over het 
gras, over de tapijten of schuurt tegen de zetel. 
Het beste kan je dan naar de dierenarts gaan. 
Met de otoscoop, het toestelletje om in de oor-
tjes te zien, kan de dierenarts het grashalmpje 
zien zitten. Je hond wordt dan lichtjes verdoofd. 
Met een speciaal tangetje wordt het grashalm-
pje uit het oor verwijderd, heel voorzichtig dat 
het trommelvlies niet beschadigd wordt. 
Eén van de meest voorkomende oorzaken van 
een oorontsteking zijn allergieën. Een hond kan 
net zoals de mens allergisch zijn voor allerlei 
dingen, zoals voeding, huisstofmijt, vlooien, 
mensen, vogels, katten,…. De oorzaak vinden 
is niet altijd even gemakkelijk. Tengevolge van 
de jeuk ontstaan er dan wondjes waarin bacteri-
en en gisten gaan woekeren. Dit geeft nog meer 
jeuk. Je bevindt je dan in een vicieuze cirkel. 
Bij jonge hondjes wordt een oorontsteking vaak 
veroorzaakt door oormijten. 
Het voortdurend vochtig houden van de gehoor-
gang veroorzaakt ook sneller een ontsteking. 
Vandaar dat honden die dagelijks gaan zwem-
men ook gevoeliger zijn. 
Er zijn verschillende producten om de oren te 
reinigen. Om de hoeveel tijd dat je de oren moet 

reinigen , kan je best aan je dierenarts vragen. 
Dit advies is voor elke hond wat verschillend. Bij 
ernstige gevallen moeten de oren soms onder 
verdoving gespoeld worden met een oorspoel-
apparaat. 
Als de oren ontstoken zijn, kan je ook best naar 
je dierenarts gaan. Je arts kan dan een staaltje 
nemen van het oorsmeer. Dit wordt dan bekeken 
onder de microscoop of eventueel doorgestuurd 
naar een labo. Afhankelijk van de resultaten 
wordt dan een therapie ingesteld. Belangrijk is 
om zeker niet vroeger te stoppen met de behan-
deling dan aangegeven door de dierenarts. Ook 
zeker zorgen dat de medicatie goed in de oren 
is aangebracht en heel goed is ingemasseerd. 
Als het probleem terugkeert, moet verder ge-
zocht worden naar de mogelijke oorzaken. 
Deze zoektocht vraagt soms veel geduld.

ONTSTEKING VAN DE 
UITWENDIGE 

GEHOORGANG

OORONTSTEKING BIJ DE HOND
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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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Charles Dickens,
Een van de honden die de grootste plaats in 
zijn hart innam was er meteen eentje die hem 
de meeste kopzorgen bezorgde. Sultan was 
een Spaanse Mastiff. Een geweldig grote en in-
drukwekkende hond. Hij was geel met een zwart 
masker. Waarschijnlijk was de hond al volwas-
sen toen hij zijn thuis vond op het domein van 
Charles Dickens. 
Charles woonde een beetje achteraf waardoor 
de hond veel vrijheid kreeg. Charles was zo ge-
hecht aan de hond dat hij veel moeite deed om 
de hond in leven te houden. Sultan bleek name-
lijk een echte woesteling te zijn. De eerste dag 
dat hij in huis kwam, beet hij meteen een kat 
dood en at hem op! Daarna verdween er regel-
matig een van de kippen. Ook de tuinman liep 
met grote angst om zich heen te kijken als hij in 
de tuin van Dickens aan het werk moest. Naast 
al het andere personeel van Charles Dickens 
had ook hij wel eens een beet gehad van Sultan. 
De hond was ook niet thuis te houden en brak 
’s avonds vaak uit waarna hij de volgende och-
tend met bebloede mond weer thuis kwam. On-
dertussen bleef Charles zelf euforisch over zijn 
hond. ‘Sultan is verbazend’ schrijft hij ergens in 
een brief. ‘Het is een pracht hond om te zien.’ 
Hij was zo verliefd op de hond dat hij de andere 
eigenschappen niet zag.Toch was Sultan echt 
onhandelbaar. Hij had een hekel aan andere 
honden en ook militairen moesten zich ingraven 
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Wie de boeken 
van Charles Dickens heeft gele-

zen weet waarschijnlijk wel dat deze man 
een echte hondenliefhebber was. Van jongsaf 

had Dickens honden en dat hij goed met ze kon 
omgaan blijkt vaak uit zijn manier waarop hij over 

ze schreef.
Toch heb ik zo mijn bedenkingen als ik lees over 

zijn hond Sultan...

CHARLES DICKENS EN ZIJN LIEVE-
LINGSHOND SULTAN

Bron: www.hondentips.com
Tekst: Rudi van Dijck
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als ze Sultan de aanvalshouding zagen aannemen als ze 
in zijn vizier kwamen. Tja, wat een pech. Charles Dickens 
woonde nét in een omgeving waar veel militairen waren, 
dus je begrijpt dat hij naast een goede schrijver ook goed 
moest kunnen spreken om de hond na al zijn escapades 
nog in huis te mogen houden. Sultan mocht voortaan al-
leen nog maar naar buiten met een muilkorf. Toch mocht 
ook dit niet baten. Op een dag kwam er een troep soldaten 
voorbij marcheren en sprong Sultan er meteen tussen en 
bovenop een soldaat. Charles sprak het goed door te zeg-
gen dat de hond geprovoceerd werd door de aanwezig-
heid van de soldaten. ‘Bij mij is hij zo zacht en aardig als 
een hond maar zijn kan.’ 
In een andere brief blijkt dat ook de tuinman op een ge-
geven ogenblik vrede had gesloten met de hond.  Er was 

een heel tumult ontstaan. De tuinman had geschoten op een zwerver die hem had aangeval-
len en was er samen met Sultan achteraan gegaan. Alleen kwam de tuinman onderweg twee 
politie agenten tegen. Toen Sultan hen in de gaten kreeg, kon hij nog net roepen dat ze zo snel 
als ze konden moesten wegrennen. Gedragsdeskundigen zullen het nu wel voelen kriebelen. 
Het was een leuke uitdaging voor ze geweest deze hond ;-) én eigenaar. Later schrijft Charles, 
alsof er niks aan de hand is, een bedankbrief naar diegene van wie hij Sultan kocht of kreeg. Hij 
schreef: ’Ik kan u niet genoeg bedanken voor Sultan. Hij voegt zich naar de gewoonten van ons 
gezin met de gratie en waardigheid van een gentleman.’ Verder schreef hij dat hij het zo leuk 
vond dat Sultan hem steeds kwam afhalen van het station als hij weg was geweest. Als je de 
voorgaande geschiedenis leest, kan je je best wel inbeelden dat er weinig anderen passagiers 
zaten te wachten op deze trein. Maar je begrijpt dat Charles Dickens niet met oogkleppen kon 
blijven rondlopen. Hij moest echt de confrontatie aangaan met de kwalijke eigenschappen van 
zijn hond, eigenschappen die hij liever niet wilde zien. Sultan bleef woest en vol vechtlust. Op 
een dag kwam er een brief van boze buren (ik begrijp goed dat ze deze niet zelf durfden af te 
geven) met de melding dat het eens afgelopen moest zijn met de hond. Charles kreeg een heel 
lijstje onder ogen. De hond had het hele hoenderhok leeggeroofd, hun hond doodgebeten, de 
kinderen aangevallen. De buren eisten een schadevergoeding. Naar het schijnt was Dickens 
een heel zuinige man, nu hij diep in de portefeuille moest grijpen voor de wandaden van zijn 
hond werd het toch moeilijk voor hem. Vooral toen het niet bij die ene vergoeding bleef. De hond 
was de schrik uit de buurt en regelmatig kreeg Charles een zenuwachtige politieagent aan de 
deur. Ruzie, klachten en dreigingen van mensen die de hond zouden vergiftigen of doodschie-
ten bleven zich opstapelen. Toch hield Charles Dickens het op deze manier een paar jaar vol. 
Totdat de hond het buurmeisje zo erg had gebeten dat ze naar het ziekenhuis moest. Dickens 
werd voor de rechter gedaagd. Er moest een einde gemaakt worden aan het leven van de hond. 
De tuinman had in het begin nooit kunnen bedenken dat hij de taak, Sultan doodschieten, met 
zoveel pijn in het hart moest uitvoeren.
De dochter van Charles Dickens schreef hierover: 
‘Gisterenochtend bracht de tuinman Sultan naar de weide achter de tuin en schoot hem dood. 
De arme hond viel neer zonder een geluid. Gelukkig dat het goed gedaan werd, zo genadig 
als het maar kon. Maar het is niet te zeggen hoe vreselijk het was. Toen wij ’s avonds naar bed 
gingen, dachten we allen aan niets anders en ik geloof dat niemand van ons die nacht een oog 
heeft dicht gedaan.’ 
Charles Dickens schreef zelf:  
‘Sultan was de mooiste hond die ik ooit gekend heb. Er was tussen hem en mij een volmaakte 
verstandhouding, zo vertrouwelijk dat er geen andere verstandhouding mogelijk was.’ 
Zo lees je ook eens wat anders over een bekende schrijver! Over zijn verantwoord en onverant-
woord gedrag als het om zijn ‘lieve’ Sultan ging. 
Tja, je zal maar zo’n geweldenaar in huis krijgen. De raad die wij hem zouden geven? Naar een 
gedragsspecialist!
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JAARLIJKSE INENTING IS BELANGRIJK

Bron:  Hondentips Magazine 
www.hondentips.com

Tekst: Nanny van Dijck

‘Voorkomen is beter dan genezen’ is een uit-
spraak die je ook kunt toepassen bij honden.

Preventieve vaccinaties kunnen je hond be-
schermen tegen besmettelijke ziektes. Pups 
krijgen verspreid over meerdere weken of 
maanden een reeks vaccinaties. Later krijgt de 
hond meestal één keer per jaar een hervaccina-
tie met een combinatievaccin.

Hondenziektes waarvoor een jaarlijkse inenting 
aan te raden is zijn:

DE ZIEKTE VAN CARRÉ
• Een van de belangrijkste ziektes bij de 

jonge hond
• Vaak dodelijk
• Vaccinatie best vanaf 6 weken
• De volwassen hond elk jaar hervaccineren

PARVOVIROSE
• Heel besmettelijk
• Dodelijk
• Vaccinatie vanaf 6 weken
• De volwassen hond elk jaar hervaccineren

LEPTOSPIROSE
• Ziekte die zowel bij de hond als bij de mens 

kan voorkomen
• Besmettingsbron meestal bij water, zoals 

grachten en sloten en dergelijke
• Kan dodelijk zijn

KENNELHOEST

• Ziekte met ademhalingsproblemen
• Eerste vaccinatie het best vanaf 9 weken, 

soms zelfs vanaf 6 weken.
• De volwassen hond elk jaar hervaccineren 

en wanneer hij op pension gaat

BESMETTELIJKE HEPATITIS
• Kan elke hond treffen
• Eerste vaccinatie het best vanaf 9 weken, 

soms zelfs vanaf 6 weken

In Amerika worden niet alleen de 
hondenbaasjes aangesproken via 
een waarschuwingsbord, maar ook 
de honden zelf!

Ingezonden door: Sandra Kamps

VOORKOMEN IS BETER 
DAN GENEZEN
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Lieve bobtail vrienden,

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de vorige 
Bobtales dat onze Dipsy overleden was.
Het is een heel groot gemis hoor dat kunnen 
wij jullie wel vertellen. We missen haar nog 
elke dag en dat zal zeker niet anders worden. 
Wij hadden gezegd dat we moeten dit eerst 
maar even laten rusten en voorlopig geen 
nieuwe hond nemen. Maar het bloed kruipt 
toch waar het niet gaan kan, want zonder bob-
tail is ook niks en vreselijk stil. We hadden de 
fokker waar Dipsy vandaan kwam laten weten 
dat zij er niet meer was en al gauw belde ze op 
dat ze een nieuwe pup voor ons hadden, een 
teefje. We hadden ook aan de club laten we-
ten dat wij t.z.t wel een herplaatste hond wil-
den maar er werd gezegd dat dat wel lang kon 
gaan duren dus hebben wij een afspraak ge-
maakt met de bewuste fokker dat wij zouden 
komen kijken. Totdat ik een mail van Magda 
Ayhan kreeg dat er een bobtail was die her-
plaatst moest worden en die zat bij de fokker 
Bea Raven in Sas van Gent.

Deze bobtail had in een gezin met hele drukke 
kinderen gezeten en was zeer gestrest, dus 
heeft Bea hem na1,5 jaar weer teruggehaald 
en ze heeft hem weer opnieuw moeten opvoe-
den.

Nieuwsgierig als we zijn, zijn we na het maken 
van een afspraak naar Sas van Gent gereden.
Toen we daar aan kwamen kwam Stitchie ( zo 
heet de bobtail ..) gelijk op ons af en begroette 
ons met een ferme lik over mijn gezicht. Hij 
sprong boven op Anneke haar schoot, zij had 
een witte broek aan die daarna niet wit meer 
was. We waren gelijk smoorverliefd op hem hij 
bleef steeds bij ons in de buur en we hadden 
zoiets van… die moet mee naar Zeist.
Dus met andere woorden er komt weer een 
nieuwe bobtail bij ons en hij word onze 4e bob-
tail.

Stitchie is een reu van 3 jaar, jullie zien aan de 
foto hoe leuk hij is. Wij zijn erg blij met hem en 
weten dat hij een heel goed leven krijgt bij ons 
en veel liefde. Rosita Géuerand zei dat haar 
hond Nikan is de vader van Stitchie is en Lara, 
zijn moeder bij Bea Raven zit en dat het voor 
Lara ook wel even wennen zal zijn om zonder 
haar zoon verder te gaan. 
Stitchie is een hele energieke hond die van 
veel lopen en rennen houd, maar dat houd ons 



ook alleen maar jong. Dipsy daarentegen was 
een hele rustige dame en ze was ons klein 
meisje. Stitchie is een hele enthousiaste reu 
en erg druk.

We gaan Stitchie 15 oktober ophalen zodat 
Bea even de tijd krijgt om afscheid te nemen.
Het zal heel raar voor Bea zijn als de hond 
weg is, maar ze kan en mag ten allertijden ko-
men kijken hoe het met Stitchie gaat.
Dus als jullie dit lezen hebben wij Stitchie in 
ons midden en hopen dat hij gelukkig is waar 
ik van overtuigd ben. Wij zijn in ieder geval 
heel erg blij dat hij er is.

Wij willen tot slot Magda Ayhan bedanken voor 
het sturen van de mail, je hebt ons een gro-
tere plezier kunnen doen om Stitchie bij ons 
te brengen. Ook willen wij Bea Raven bedan-
ken dat ze het goed vond dat Stitchie bij ons 
kwam. We zullen contact blijven houden.
Wel lieve bobtail vrienden dit is ons verhaal 
over Stitchie.

De bobtail vrienden
Frans en Anneke Brust.

ook alleen maar jong. Dipsy daarentegen was 

STITCHIE’S NIEUWE HUIS



Eef ter Mors heeft door de loop der jaren veel vergaard en verzameld 
over alles wat met de OES en met fokken te maken heeft. Van hem 
kregen we onderstaande artikeltjes voor moederloze pups.

EEN GOEDE FOKKER MOET MEER WETEN 
DAN U DENKT……!
Een hoog percentage pups sterft ( 17 tot 34 % ) voor de speenleeftijd. 
Meer dan 60% tijdens de bevalling en de eerste week daarna. De be-
langrijkste oorzaken zijn verschijnselen van verstikking en een tekort aan 
zuurstof. Gebrek aan zuurstof kunnen pups over het algemeen redelijk 
opvangen. In het eerste uur na de geboorte ( 10 tot 40minuten ) daalt 
de lichaamstemperatuur vaak sterk. Soms lijkt deze lage temperatuur 
beschermend te zijn omdat de stofwisseling hierdoor op een laag pitje 
wordt gezet en zo de zuurgraad niet extra toeneemt. Het is derhalve wel 
zaak om de ademhalingsfrequentie te stimuleren en te zorgen dat de 
luchtwegen goed vrij zijn. Als het moederdier sterft of de pups om de 
een of andere reden niet kan verzorgen is een geschikte pleegmoeder te 
prefereren boven het met de hand grootbrengen. Bij melkklier ontsteking 
en baarmoederontsteking of bij een tekort aan voeding bij de teef is extra 
verzorging van de pup noodzakelijk. Het is dan van belang dit te onder-
kennen en tijdig met de bijvoeding te beginnen omdat herstel van een 
tekort aan spiersuiker bij een pup veel moeizamer verloopt dan bij een 
volwassen dier. Een laag geboortegewicht ( 25% onder het gemiddelde 
) gaat vaak samen met een hoog sterfte cijfer. Door ondervoeding in de 
baarmoeder hebben de pups vaak een relatief kleine lever. De spiersui-
ker voorraad ( dierlijk zetmeel/glycogeen ), is dan vaak te gering waar-
door de pups binnen enkele uren een tekort ( hypoglycemie ) kunnen 
ontwikkelen. Hier is bijvoeding gewenst waarbij vroegtijdig starten veel 
moeilijkheden kan voorkomen.

ONTWIKKELING VAN DE WARMTEREGE-
LING
De hartfrequentie bij de geboorte is 200/min en de ademhaling tussen 
15 en 35/minuut. De pup kan zelf zijn lichaamstemperatuur niet con-
stant houden omdat de huiver- en vaatvernauwende refl exen nog niet 
aanwezig zijn. De toename van de stofwisseling is bij kou minimaal. De 
temperatuur kan na de geboorte dalen tot 27 graden Celsius en neemt 
normaal gesproken daarna toe tot 35.5 graden. Na 1 à 2 weken stijgt 
de lichaamstemperatuur langzaam naar 37.5 en met vier weken is de 
lichaamstemperatuur niet meer afhankelijk van de omgeving. Ontstaat er 
oververhitting ( hypothermy ) dan daalt de hart- en ademhalingsfrequen-
tie. Het jong stopt met zuigen. Hierdoor ontstaat ook snel een tekort aan 
vocht en een tekort aan suiker ( hypoglemy ). Het masseren van de buik 
en de omgeving van de genitaliën met een vochtig, op lichaamstempera-
tuur gebracht washandje of dotje watten, stimuleert tot enkele dagen na 
de geboorte de ademhaling.

TE VROEG GEBOREN PUPS
De te vroeg geboren pups kan men herkennen aan de afwezigheid van 
haren op bepaalde plaatsen. Wanneer de pups te vroeg zijn geboren 
ontbreken de haren rond de bek en op de poten. 
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Eef ter Mors heeft door de loop der jaren veel vergaard en verzameld 

Ingezonden door:
EEF TER MORS



WANNEER BIJVOEDEN ?
Een paar richtlijnen kunnen wel worden gegeven doch veel zal ook af-
hangen van ervaring, inzicht en een beetje “aanvoelen”. Een gezonde 
pup zal na de geboorte constant in gewicht toenemen. Dit in tegenstelling 
tot baby’s. Bij de geboorte wordt het gewicht vastgesteld en daarna wordt 
de pup na 12 uur weer gewogen. Het gewicht mag dan niet minder zijn 
dan het geboorte gewicht. Is dat wel het geval, dan verdient het aanbe-
veling bij te voeden. 24 uur na de geboorte moet de pup ongeveer 10% 
in gewicht zijn toegenomen. Een pup die meer dan 10% gewicht verliest 
heeft grote kans om te sterven. Hier moet dus zeker worden bijgevoed. 
Gemiddeld moet een pup tussen de 8 en 10 dagen zijn geboortegewicht 
verdubbelen. ( Na 20 jaar ervaring met fokken ga ik er altijd van uit dat 
met 10 dagen het gewicht is verdubbeld, met 17 dagen is verdrievoudigd 
en na 24 dagen is verviervoudigd ).

VOEDEN VAN MOEDERLOZE PUPS
ENERGIE

De hoeveelheid toe te dienen voeding wordt berekend naar het gewicht 
van de pup. Voor ons ras is het gemiddelde geboortegewicht ongeveer 
330 gr. Voor de berekeningen hieronder wordt uitgegaan van dit gemid-
delde geboortegewicht en een voeding met een voedingswaarde van 4,2 
kj ( kilo joule ) per ml ( milliliter ). Gebruikt u een andere voeding dan 
verandert uiteraard ook de toe te dienen hoeveelheid. De pup moet vanaf 
de eerste dag, ( 24 uur)  10% in gewicht toenemen. 
10% per dag is dus 33 gram. Voor elke gram groei is 16 kj nodig.
Dan is voor de groei derhalve, 33 gram x 16 kj = 528 kj per dag
1 ml bevat 4,2 kilojoule en de pup moet dan per etmaal 
528 : 4,2 = ±126 ml voeding hebben  
Wordt 8x per dag gevoerd dan betekent dat derhalve, 
126 : 8 = ± 17 ml per keer
Er kan ook gekozen worden voor 9 x per etmaal. 
Dan wordt in de nacht om de 4 uur gevoed en overdag om de 2 uur. De 
hoeveelheid is dan 14 ml. per keer 

TIJDSCHEMA
22:00uur  02:00uur  06:00uur  10:00uur  12:00uur  14:00uur  16:00uur  
18:00uur  20:00uur.

VOCHT
De vochtbehoefte van de pup ligt tussen 150-180ml per kilo pup.
Voor een pup van 330 gram betekent dit derhalve tussen 50 en 60 ml per 
dag. Met bovenstaand schema wordt daaraan dus ruimschoots voldaan.

WARMTE
Een constante temp. tussen de 24 en 27 graden Celsius in de kist is de 
eerste drie weken ( met moeder ) wenselijk.
Moederloze pups: 
de eerste week   30 tot 32 graden
de 2e en 3e week         27 graden
daarna afbouwen naar  21 a 22 graden   
Zorgvuldigheid bij de temperatuurregeling is geboden. Waken voor over-
verhitting omdat pups ook snel oververhit (hypotherm) kunnen raken.
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SPEEN OF  SONDE ?
Bij pups is het gevaar voor verslikken groot dus ook het gevaar voor ver-
sliklongontsteking (mooi woord voor scrabble). De sonde verdient dan ook 
voorkeur. Een dunne soepele sonde gebruiken om letsel te voorkomen.  
Met de sonde de maat nemen van de mond tot aan de laatste rib en dan 
een merkteken plaatsen op de sonde. Hierna weet je precies hoever de 
sonde moet worden ingebracht. Via de bek en de slokdarm de sonde in de 
maag brengen en dan langzaam leegdrukken. Doe het rustig. In ongeveer 
1,5 tot 2 minuten wordt de gevraagde hoeveelheid toegediend. De kans 
om in de luchtpijp terecht te komen is uitermate gering. Gebeurt dat toch, 
dan gaat de pup hoesten.

De voeding moet eerst op lichaamstemperatuur worden gebracht. Dan de 
spuit vullen met de juiste hoeveelheid, de sonde op de spuit bevestigen en 
vóór het inbrengen eerst de gehele sonde vullen om te voorkomen dat er 
lucht in de maag wordt gedrukt.

IS DIE WIJSHEID VAN MEZELF ? 
Hetgeen ik hierboven heb beschreven komt uit een folder van de Univer-
siteit Utrecht. Ik heb wat ik las een beetje voor u “vertaald” in voor de 
meesten van ons begrijpelijke taal en aangevuld met wat ik zelf op grond 
van ervaring weet. Bij een bezoek aan de Universiteitskliniek te Utrecht 
kreeg ik over dit onderwerp “een college” van mevr. Dr.Schaefers-Okkens, 
deskundige op het gebied van voortplanting. Zij had op haar beurt haar 
eigen wijsheid, ervaring en deskundigheid aangevuld met wetenschap uit 
de volgende literatuur:
• Meyer. Ernärung des Hundes, 
• J.S. Mosier. Pediatrics The neonate, 
• Poffenbarger, Chandler, Ralston en Olson, canine neonatology, Psy-

siologic differences between puppies en adults
• A. Thomée, Verdaulich und verträglichkeit von hundemilch und Misch-

futter bei Welpen unter besondere Burücksichtigung der Fettcompo-
nente

• J.S. Van de Linde-Sipman, Neonontale pathologie van de hond
• Van de Weyden,Taverne, Dieleman, Wurth,Bevers en Van Oord. 
• Physiological aspects of pregnancy and parturition in dogs.
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Ingezonden door:
EEF TER MORS

Foto: Rosita Guérand



MOEDERLOZE PUPS...SONDE OF FLESJES-
VOEDING 
EEN GOED EN MAKKELIJK SCHEMA VOOR MOEDERLOZE 
PUPS

Je kunt het op de volgende manier uitrekenen
180 x gewicht pup x 100 : 80 = ml voeding hele dag en dan delen door 
6 keer

Voorbeeld:
180 ml x 0.200 gr x 100 : 80 = 45 ml 
delen over 6 voedingen per dag = 7.5 ml per keer

Richtlijn 

Een pup moet ongeveer: 0.26 ml per gram lichaamsgewicht per dag
Dit is een richtlijn. Er kunnen redenen zijn om hiervan af te wijken.
De eerste 2 weken ook ’s nachts minstens 1 keer voeren. Een pup dient in 
8 zeker in10 dagen zijn geboortegewicht te verdubbelen. 
Temperatuur van de melk 37-38 graden Celsius. Na het voeden moet de 
buik en de anus van de pup met een vochtig doekje worden gemasseerd 
totdat ontlasting en urine is geloosd. Normaal doet de moederhond dit.
De “nest” temperatuur (op de bodem van de kist) moet de eerste week on-
geveer 26 graden bedragen. Daarna in 3 weken afbouwen naar 24 graden 
Celsius. Temperatuur regelmatig controleren zodat pups niet te warm of 
te koud liggen. Bij twijfel ook pups temperaturen, de lichaamstemperatuur 
moet tussen de 38 en 39 graden zijn.
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Ingezonden door:
EEF TER MORS

Gewicht van de 
pup

Hoeveelheid per 
dag

Aantal 
voedingen
per dag

Hoeveelheid per 
keer

  50 gram  13 ml 8 1.6  ml

 100 gram  26 ml 8 3.2  ml

 150 gram  40 ml 8 5.0  ml

 200 gram  55 ml 6 9.0  ml

 300 gram  78 ml 6 13.0ml

 400 gram  105 ml 6 17.5 ml

 600 gram  160 ml 6 26.5 ml

 800 gram  210 ml 6 35.0 ml

 1000 gram  260 ml 6 40.0 ml

 1500 gram  400 ml 6 65.0 ml
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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
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WIST JE DAT?

Bron:  Hondentips Magazine 
www.hondentips.com

Tekst: Nanny van Dijck

Een hond pubert vanaf 6 maanden tot 12 à 18 maanden. Net als bij mensen kan dit puberen voor de eige-
naar wel eens verontrustend en frustrerend zijn. Jij als eigenaar bent ineens niet meer het middelpunt van 
zijn leven. De pup gaat op straat allerlei geurtjes achterna en trekt zich van jou niks meer aan. Concentra-
tie? Wat is dat? Je pup heeft er allemaal geen zin meer in, de wereld om hem heen is veel interessanter. 

Hij doet net alsof hij je niet begrijpt, terwijl het vantevoren juist zo goed ging... 
Nie t getreurd: zodra je pup jongvolwassen wordt, verbetert de situatie. Het is belangrijk dat je hem al op 
jonge leeftijd goed hebt opgevoed, zodat hij na deze zes maanden van puberen, de draad gewoon kan 

oppikken. 
Moet je de pup dan gewoon zijn gang laten gaan? 

Nee, ga gewoon door met de training, gebruik eventueel een lange lijn zodat hij er niet vandoor kan gaan. 
Geef hem pas commando’s en opdrachten als je er zeker van bent dat hij deze niet kan negeren.  

WIST JE DAT?

CEES BOL FOTOGRAFIE

WIST JE DAT HONDEN OOK EEN PUBER-
TIJD KENNEN? 
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FOTOGALERIE

FOTOGRAFIE VAN CEES BOL
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ONCOLOGIE

Drs. P.J. van der Heijden, dierenarts, verbonden 
aan WHG Dierenziekenhuis Rotterdam, Pascal-
weg 4, 3076 JP Rotterdam; T 010-4925151; 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.

Oncologie is de tak van wetenschap bij mens 
en dier die zich bezig houdt met het onderzoek 
en de bestrijding van kanker. Kanker komt bij 
huisdieren helaas ook erg veel voor (1 op de 3 
dieren krijgt ermee te maken!) en is momenteel 
doodsoorzaak nummer een bij de hond en kat.
Gelukkig kan in een groot aantal gevallen kan-
ker genezen worden of kan met behandeling 
nog een acceptabele levensverlenging bereikt 
worden. Soms kan alleen palliatief (pijnstillend) 
behandeld worden of moet in het belang van het 
dier voor euthanasie worden gekozen. Natuur-
lijk is het altijd beter om kanker te voorkomen 
en, indien mogelijk, preventieve maatregelen te 
nemen. Omdat WHG bewust is van het gevaar 
van kanker, is tot doel gesteld om de kwaliteit 

van de zorg ( zgn. compassionate care ) hierin 
te verbeteren en te optimaliseren. Ook voorlich-
ting speelt hierin een belangrijke rol en via deze 
website zal in een aantal artikelen hier nader 
worden ingegaan.

WAT IS KANKER?
Kanker is de benaming van een groep van ziek-
ten die gekenmerkt wordt door ongecontroleerd 
groeiende, invasieve en zich verspreidende ab-
normale cellen. Elke cel in het lichaam sterft een 
keer af en wordt vervangen door een nieuwe. 
Hiervoor moeten cellen zich delen om nieuwe te 
kunnen vormen. Als de nieuwe cel is ontstaan 
stopt, normaal gesproken, de celdeling totdat 
er weer nieuwe cellen nodig zijn. In geval van 
kanker blijven de cellen zich delen en ontstaan 
er veel te veel cellen. Deze cellen kunnen zich 
plaatselijk ophopen en dan kan er een bult of tu-
mor ontstaan of de cellen verspreiden zich door 
het lichaam bijvoorbeeld via het bloed of het 
lymfevocht. Waarom kanker precies ontstaat, 
is nog steeds een van de grote mysteries in de 
medische wereld en wordt natuurlijk uitgebreid 
wereldwijd onderzocht. Kankercellen kunnen 

Fig. 1 Tumor op poot

HET ONDERZOEK EN 
DE BESTRIJDING VAN KANKER
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plaatselijk groeien en weinig tot geen proble-
men in omliggende weefsels veroorzaken en 
dan spreekt men van een goedaardige tumor 
bijvoorbeeld een vetbult. Er zijn ook kankercel-
len die plaatselijk groeien maar ook omliggende 
weefsels aantasten en zich ook verder kunnen 
verspreiden door het lichaam en op andere 
plekken in het lichaam problemen kunnen ver-
oorzaken: men spreekt dan van een kwaadaar-
dige tumor, bijvoorbeeld botkanker met uitzaai-
ingen in de longen.
Het is van groot belang dat een tumor zo snel 
mogelijk wordt ontdekt en dat er wordt vastge-
steld of het om een goedaardige of kwaadaar-
dige tumor gaat. De diagnose moet dus snel 
gesteld worden en dan moet er snel ingegrepen 
worden om te voorkomen dat er meer schade in 
het lichaam wordt aangericht.
 
VOORKOMEN
Kanker komt bij alle dieren voor ( ook bij haai-

en, hoewel sommigen beweren dat dit niet zo 
is ) en is, zoals eerder vermeld, doodsoorzaak 
nummer een. Dit komt mede doordat dieren 
door toenemende zorg en behandelingsmoge-
lijkheden steeds ouder worden en daardoor ook 
meer kans op kanker krijgen.
Er blijkt ook verschil te bestaan in gevoelig-
heid voor kanker tussen bepaalde diersoorten 
en rassen wat duidt op erfelijke invloeden bij 
het ontstaan van kanker. Bij mensen is ook al 
bekend dat dit een grote rol kan spelen. Ook 
leeftijd speelt een grote rol: hoe ouder, hoe 
meer kans op kanker. Maar ook op jonge leef-
tijd kan kanker aangetroffen worden bij de hond 
en kat, hierover later. Naast erfelijke invloeden 
zijn er ook andere factoren van belang zoals: 

hormonale invloeden, milieufactoren, voeding, 
lichaamsgewicht, zonlicht, kankerverwekkende 
stoffen etc. Mede door DNA onderzoek krijgen 
we steeds meer kennis over erfelijkheid van 
kanker en door met fokken hiermee rekening te 
houden kan in sommige gevallen bepaalde vor-
men van kanker worden teruggedrongen.
Ook door kennis van andere factoren die een 
rol spelen bij het ontstaan van kanker kunnen 
preventieve maatregelen worden genomen. 
Hierop wordt later in deze reeks van artikelen 
nader ingegaan.

DIAGNOSTIEK
Zoals eerder beschreven is het van levensbe-
lang om snel, in een vroeg stadium, een gezwel 
( tumor ) te ontdekken. De tumoren kunnen uit-
wendig zichtbaar of voelbaar maar zich ook on-
zichtbaar in het lichaam bevinden. Deze laatste 
groep is veel moeilijker te ontdekken.
Iedere bult op het lichaam kan een beginnende 
tumor zijn en u dient dan ook snel naar de die-
renarts te gaan om dit te laten onderzoeken. 
Gelukkig is niet iedere bult een tumor maar kan 
ook een abces of ontsteking zijn, een bloeduit-
storting, een cyste (vochtblaas), een verstopte 
talgklier, een tekenbeet, een verstuiking etc.
De diagnose van een bult wordt meestal gesteld 
door een punctie met een dunne naald (dunne 
naald aspiratie biopt) waarbij wat inhoud van 
de bult wordt afgezogen en na kleuring wordt 

een uitstrijkje hiervan bekeken onder de micro-
scoop. Soms kunnen we zelf gelijk zien wat er 
aan de hand is en vooral of het een tumor of 
ontsteking betreft. Bij twijfel wordt het uitstrijkje 
vaak naar een specialist gestuurd. Binnen drie 

Fig. 2 Borstkanker bij een hond

Fig. 3 Dunne naald aspiratie biopt bult 
keel hond.
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dagen is meestal de uitslag bekend.
Soms is het voor een betere diagnose toch be-
ter om een weefselbiopt te nemen waarbij een 
stukje weefsel met een punchbiopt onder nar-
cose of lokale verdoving wordt verwijderd en 
opgestuurd.
Als de diagnose bekend is en we weten om wat 
voor tumor het gaat, moet, voor er een behan-
delplan worden voorgesteld, eerst nog nader 
onderzoek plaatsvinden wat de uitbreiding is 
van de tumor en of de tumor niet is uitgezaaid. 
Dit noemen we stagering van de tumor.

STAGERING EN ONDERZOE-
KEN
Als een tumor is aangetroffen moet uitgezocht 
worden in hoever de tumor zich uitbreidt en/of 
de tumor zich al dan niet verspreid of uitgezaaid 
heeft.

Soms kan met de handen gevoeld worden hoe-
ver de tumor zich uitbreidt maar bij sommige tu-
moren kan alleen met een scan (CT of MRI) de 
grootte en uitbreiding worden vastgesteld. Dit is 
belangrijk te weten voor eventuele chirurgische 
verwijdering van de tumor.

Ook moeten we weten bij kwaadaardige tumo-
ren of de tumor zich niet verspreid heeft in het 
lichaam ( uitgezaaid is ). Allereerst worden de 
dichtstbijzijnde lymfeklieren ( regionale lym-
feklieren ) bevoeld en als deze vergroot zijn, 
kunnen ze worden aangeprikt en d.m.v. een uit-
strijkje beoordeeld of er tumorcellen aanwezig 
zijn. Ook kunnen er uitzaaiingen worden aange-
troffen in de organen (longen, lever, milt, botten) 
en dit kan vaak met röntgen- en echoscopisch 

Fig 4. Microscopisch onderzoek door de 
dierenarts

Fig. 6 Afname weefselbiopt met een 
punch biopt

Fig. 8 Röntgenkamer met digitaal röntgenap-
paraat

Fig. 7 Weefsel biopt met tumorcellen.

Fig 5. Weefselcoupe met kankercellen
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onderzoek worden aangetoond. 

WHG DIERENZIEKENHUIS 
ROTTERDAM
Met een röntgenapparaat wordt met röntgen-
stralen door het te fotograferen object gestraald 
waarbij op een röntgenfoto het resultaat te zien 
is. Door verschil in absorptie van de stralen ont-
staat er verschil in zwarting op de foto waardoor 
er afwijkingen van het normale beeld te zien zijn. 
Bijvoorbeeld bot is veel witter dan lucht ( zwart 

).Tegenwoordig beschikt het Dierenziekenhuis 
over een digitaal röntgenapparaat waarbij de 
foto€™s binnen 10 seconden zichtbaar zijn op 
de computer en er niet meer ontwikkeld hoeft 
te worden. 
Met een echoscopie worden door een echoap-
paraat ultrasone geluidsgolven opgewekt, die 
weerkaatst worden in het lichaam. De weer-
kaatste golven worden opgevangen (echo) en 
tot een beeld geprojecteerd op een monitor. 
Hierop kunnen afwijkingen gevonden worden in 
de organen. Voor botten en longen is dit onder-
zoeksmiddel minder geschikt om tot een goed 
beeld te komen. Ook kunnen met sommige 
echoapparaten de bloeddoorstroming in beeld 
worden gebracht (kleuren-doppler) en met de 
meest moderne kunnen 3-D (drie dimensionaal) 
beelden worden gerealiseerd.  
Ook modernere en nauwkeurigere technieken 
zoals een CT- of MRI-scan kunnen goed ge-
bruikt worden om de uitgebreidheid en eventu-
ele uitzaaiingen aan te tonen. Hierbij blijft altijd 
een kritisch punt dat individuele kankercellen 
nooit kunnen worden aangetoond. Ook al zijn 
alle scans en onderzoeken negatief, je kunt 
nooit voor 100% uitsluiten dat er geen kanker-

Fig. 10 Echokamer WHG Dierenziekenhuis Rot-
terdam

Fig. 12 CT-scan

Fig. 11 Echobeeld milttumor (pijl)

Fig. 13 CT-scan van schedel 

Fig. 9 Röntgenfoto van de longen met uitzaai-
ingen
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cellen aanwezig zijn. Een CT ( of CAT scan, 
Computed Tomography) is een röntgenappa-
raat dat het lichaam met röntgenbeelden in plak-
jes snijdt waardoor per doorsnede het lichaam 
systematisch te onderzoeken is. Uitzaaiingen 
in de longen kunnen eerder ontdekt worden 
dan met een röntgenfoto. Op een röntgenfoto 
zijn uitzaaiingen in de longen pas zichtbaar pas 
bij een grootte van 7-8 mm, op een CT-scan 
zijn uitzaaiingen met een grootte van 1-2 mm 
al zichtbaar. Een MRI (Magnetisch Resonantie 
Imaging) is een apparaat dat met magnetische 
golven ook een afbeelding kan weergeven van 
doorsneden (plakjes) van het lichaam. Magneti-
sche golven zijn minder schadelijk dan röntgen-
straling en hebben minder bijwerkingen. In het 
algemeen gesteld zijn veranderingen en ziekten 
aan de botten en longen beter met een CT-scan 
te onderzoeken en veranderingen in de orga-
nen en in het lichaam ( zachtere weefsels) be-
ter door een MRI-scan. Het nadeel is dat deze 
onderzoeken altijd onder anesthesie moeten 
plaatsvinden en duurder zijn dan de echo- en 
röntgenonderzoeken. Afhankelijk van het type 
tumor kunnen er op bepaalde plaatsen uitzaai-
ingen worden verwacht. Bijvoorbeeld een hond 

met botkanker zal al eerste uitzaaiingen in de 
longen veroorzaken terwijl darmkanker als eer-
ste uitzaaiingen in de buiklymfeklieren en lever 
zal geven. Snel gediagnosticeerd worden, is bij 
kanker erg belangrijk. Men moet zeker bij een 
ontdekte bult niet de kop in het zand steken, 
een afwachtende houding aannemen en hopen 
dat de bult niet verder groeit! In de kiem smo-
ren is de belangrijkste stap in het genezen van 
kanker. In een volgende afl evering wordt nader 
ingegaan over de verschillende behandelwijzen 
van kanker bij huisdieren.

Fig. 14 MRI-scan apparaat voor dieren

Fig. 15 MRI-scan van een blaastumor

Jeppe
Foto: Elke Schmidt

Jeppe
Foto: Elke Schmidt
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VAN DE BESTUURSTAFEL

NIEUWSBRIEF 
Het bestuur heeft het plan  om  met ingang van 2012 een digitale Nieuwsbrief uit te brengen 
naar de leden. Deze  Nieuwsbrief  kan alleen verzonden worden naar leden  die hun email-
adres kenbaar hebben gemaakt  bij de Club .  Indien u prijs stelt op de Nieuwsbrief verzoe-
ken wij  u uw e-mailadres door te geven aan het secretariaat. oescn@oldenglissheepdog.nl 
We zien u reacties graag tegemoet.

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Op vrijdagavond  23maart a.s.  is de Algemene Leden Vergadering  gepland met aansluitend  
een kort  fokkers forum.  Noteer de datum alvast in uw agenda.
Indien u agenda punten heeft voor de ALV moet u deze minimaal 6 weken voor de ALV instu-
ren naar het secretariaat.
In het volgende Clubblad nadere details over locatie en tijd. 

BESTUURSLEDEN 
Het Bestuur  is op zoek   naar  mensen  die binnen  het  bestuur willen helpen . Wilt u zich 
inzetten voor de Club dan zien we uw reacties gaarne tegemoet. Vergaderen doen we tegen-
woordig  telefonisch om te besparen op kilometervergoedingen. Indien  u wil weten wat het 
allemaal inhoud bel of mail  dan naar het secretariaat.  Komende ALV zijn 2 bestuursleden 
aftredend. 1 daarvan heeft al te kennen gegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen.   

PENNINGMEESTER 
Het jaar is weer bijna om . Het contributiebedrag is ongewijzigd gebleven.
Voor leden € 32
Voor gezinsleden € 7
Samen € 39
Leden  die geen  automatische incasso hebben afgegeven worden verzocht het verschul-
digde bedrag voor 31 december  2011 over te boeken op bankrekening:
3757.50.800   t.n.v. de OESCN  te Terneuzen. 
Voor onze buitenlandse leden IBAN : NL43RABO0375750800  BIC RABONL2U 
Gaarne vermelden op welke naam het lidmaatschap staat plus de woonplaats.
Nederlandse leden kunnen ook aangeven dat de contributie voortaan geincasseerd mag 
worden. In dat geval een mail sturen naar:
penningmeester@oldenglishsheepdog.nl
In de mail vermeldt u dat de verschuldigde contributie voortaan geïncasseerd mag worden 
van rekeningnummer …… t.n.v..…..  
U heeft er dan in het vervolg geen omkijken meer naar.
Het bestuur heeft besloten voor volgend jaar de contributie niet te verhogen met de indexe-
ring 
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VACHTVERZORGING VAN EEN BOBTAIL

De Old English Sheepdog wordt gekenmerkt door zijn prachtige vacht. 
Hierdoor is de vachtverzorging een essentieel onderdeel in het onderhoud 
van je hond dat absoluut niet onderschat mag worden. In deze rubriek 

gaan we verder in op het onderhoud van je OES

Over het algemeen krijg je als nieuwe eigenaar de pup met 8 weken mee van de 
fokker. Het vacht is zwart-wit getekend en voelt zacht en donzig aan. Dit wordt 
het zogenaamde puppievacht genoemd. Na een aantal maanden komen er wat 
grijze haren te voorschijn. Dit is het eerstejaarsvacht of te wel het jeugdvacht. 
Naarmate de pup ouder wordt, zal er meer grijs haar te voorschijn komen totdat 
het gehele puppievacht “vervangen” is door het jeugdvacht. Bij de meesten 
honden zal het puppievacht tussen de vier en de zes maanden plaats beginnen 
te maken voor het jeugdvacht. Rond het eerste jaar is dit vacht compleet aan-
wezig. Maar dit is slechts een richtlijn. Het jeugdvacht wordt gekenmerkt door 
een lichtgrijze kleur. Wanneer de hond ongeveer 2 jaar is, wordt de hond weer 
wat donkerder. Dit is een teken dat het volwassen vacht langzaam door begint 
te komen. Rond zijn 3e levensjaar heeft de OES zijn volledige volwassen vacht 
en behoudt deze ook de rest van zijn leven. 

DE ONDERWOL
Naarmate je pup ouder wordt en het eerstejaars of jeugdvacht doorkomt, be-
tekent dit ook dat er meer onderhoud nodig is. Het vacht van de OES bestaat 
uit dekharen en onderwol. De dekharen geven structuur aan het vacht en vor-
men de buitenste beschermlaag. Het onderwol bestaat uit fi jne zachte haartjes 
en heeft naar een beschermende ook een temperatuursregelende functie. De 
vacht van een volwassen OES bestaat grotendeels uit onderwol. Een OES kent 
geen seizoensrui meer, maar heeft tussentijdse vachtwisselingen. In deze peri-
odes is de verzorging (lees: goed borstelen) helemaal van groot belang. Als de 
vacht niet goed verzorgd wordt, zullen al snel huidproblemen ontstaan die de 
gezondheid van de hond kunnen ondermijnen. 

Het totaal vervilte (jeugd)vacht van een jonge OESTe
ks
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BORSTELEN
De verzorging en het gemak van het borstelen start al als de pup nog heel 
jong is. De problemen die ondervonden worden bij de volwassen hond, kunnen 
beperkt worden als ze nog heel jong zijn. Vaak redeneert de baas dat zijn hond 
het niet leuk vindt om geborsteld te worden. De hond vindt het niet fi jn als je 
aan zijn poten komt of zijn oren ontklit. Nog minder fi jn vind je hond het om met 
een vervilt vacht rond te lopen, wat ernstige huidproblemen kan veroorzaken. 
Daarom is het heel belangrijk om vanaf het begin de jonge pup te laten wennen 
aan het gevoel van borstelen. 

Het onderhoud van de vacht dient gericht te zijn op het voorkomen van klitten. 
Dit houdt in dat de hond regelmatig geborsteld moet worden. Hoe vaak je moet 
borstelen is afhankelijk van het weer, leeftijd, periode van vachtwisseling waarin 
je hond verkeert en het soort vacht dat je hond heeft. Een volwassen hond moet 
eens per week geborsteld worden. En een jonge hond die midden in een vacht-
wisseling zit, moet zeker twee keer in de week volledig geborsteld worden. Het 
is zaak om goed te kijken of je hond viltvrij blijft en aan de hand daarvan de 
frequentie van borstelen op aan te passen. 

De duur van de borstelbeurt is ook weer afhankelijk van het type vacht en de 
leeftijd van de hond. Een algemene richtlijn is moeilijk te geven. Tegen zes uur 
borstelen per dag is geen enkele vacht bestand. Al het onderhaar zou er wor-
den uitgeborsteld en de vacht zal kort blijven omdat de haren afbreken. Borstel 
nooit je hond iedere dag een stukje. In de eerste plaats zul je waarschijnlijk 
(meestal de moeilijkste) stukken vergeten en bovendien ziet uw hond er nooit 
echt mooi uit. Het borstelen van je hond is een gedisciplineerde regelmaat in 
het leven van de verzorger. Goed en regelmatig borstelen, maakt het voor de 
hond plezieriger omdat hij minder klitten zal vormen en er dus minder “geharkt” 
hoeft te worden.

HOE BEGIN IK?

Zorg voor een stevige en stabiele tafel die niet glad is

Foto’s: Internet
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De hond leg je op zijn zij op de trimtafel. Vervolgens trek je een soort scheiding 
over de rug, van staartaanzet tot neuspunt. Met de borstel ga je laag voor laag 
het vacht door. Let op dat je dit goed doet vanaf de haaraanzet. De binnenzijde 
van het been doe je als laatste, waarna je de hond omdraait en op zijn andere 
zij draait. Met name het haar in de liezen en in de oksels van de voorbenen 
kan heel snel gaan klitten. Kom je tijdens het borstelen wat klitten tegen, dan 
moet je deze voorzichtig los maken. Het is niet de bedoeling dat je deze er ruw 
uithaalt met de kam, want zo beschadig je niet alleen het vacht maar doe je ook 
je hond veel pijn (met het gevolg dat hij borstelen niet leuk meer vindt). 

WAT HEB JE NODIG VOOR HET ONDERHOUD VAN JE 
OLD ENGLISH SHEEPDOG?

Om je OES goed te kunnen onderhouden, heb je een aantal “gereedschap-
pen” nodig. Goed gereedschap is het halve werk en maakt het onderhoud 

voor zowel eigenaar als hond een stuk prettiger. 

Daarom adviseren wij de volgende gereedschappen: 
• Een stabiele tafel die niet glad is (trimtafels).
• Een borstel die geschikt is voor het type vacht van de OES. 
• Rechte schaar.
• Efi leerschaar (=uitdunschaar).
• Een kocher (aderklem).
• Een nageltang.
• Een tandenkrabber.
• De (trim)tafel

Zorg voor een stevige stabiele tafel die niet glad is, waarvan je de werkhoog-
te kunt aanpassen aan je lengte. Een gewone eettafel is meestal te laag om 
staand aan te werken. Er zijn voortreffelijke trimtafels in de handel. Een handige 
doe het zelver kan eventueel zelf een stabiele tafel met anti slip blad maken. Er 
zijn een aantal eisen waaraan een goede borsteltafel moet voldoen: 

• De tafel mag niet wiebelen, hij moet stabiel staan.
• Het oppervlak van de tafel moet stroef zijn en gemakkelijk te reinigen.
• De afmeting van de tafel moet zodanig zijn, dat de hond er uitgestrekt 

op zijn zij gemakkelijk op kan liggen. Een volwassen reu heeft al snel het 
grootste formaat tafel nodig. Hierbij moet je denken aan een afmeting van 
1m10.

Het is in je eigen voordeel om gebruik te maken van een goede trimtafel. 
Langdurig in dezelfde houding staan, kan op den duur vervelende pijnen 
veroorzaken(RSI). En aangezien je hond afhankelijk is van zijn baasje, is het 
belangrijk dat je zelf ook fysiek in orde blijft ;-) In onze webshop kun je goede 
trimtafels bestellen.

DE BORSTEL
Borstels zijn in vele maten en soorten te koop. De prijzen zijn heel divers en 
kunnen varieren tussen de 15 en 50 euro. Borstels met stalen pinnen zijn voor 
langharige honden niet aan te raden. De vacht zal splijten, waarna het afsterft 
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en verkleurt (bruin wordt). Een borstel gemaakt van 
haren is erg vriendelijk voor de vacht, maar heeft 
als nadeel dat het borstelen meer tijd in beslag 
neemt, voordeel is dat de vacht met een borstel 
van haar meer gereinigd wordt dan met een borstel 
met stalen pinnen. Via de OESCN is voor een zacht 
prijsje de clubborstel te bestellen. Tevens verkopen 
zij ook de Mason Pearson borstel. Mason Pearson 
borstels zijn met de hand gemaakt en bestaat uit 
echt haar(wildzwijn). 

DE KAM
Gebruik bij voorkeur een roestvrijstalen kam met 
vrij grote openingen tussen de tanden. Let bij de 
aanschaf op dat de kam geen scherpe, maar afge-
ronde punten heeft. Het kammen van het vacht van 
je hond leidt ertoe dat je het ondervacht verwijderd. 
Wees daarom heel voorzichtig met het gebruik van 
de kam. Het verwijderen van het ondervacht zorgt 
ervoor dat je hond veel minder snel klitten zal krij-
gen. Maar tevens ziet je hond er ook een stuk min-
der mooi uit. Aangezien we er vanuit gaan dat je 
een OES mede aanschaft vanwege zijn prachtige 
verschijning, hebben we het hier voornamelijk over 
borstelen. 

SCHAREN
Het is onzin dat een OES nooit geknipt hoeft te 
worden. Met name tussen de zooltjes is regelmatig 
onderhoud nodig. Met een beetje oefening kun je je 
hond zelf redelijk in model houden. Voor het echte 
werk hebben we een lijst samengesteld met goede 
trimsalons. 

Voor het eigen onderhoud heb je drie scharen no-
dig: 

• Een (gewone) rechte schaar om rond de anus 
en de poten/voeten te knippen

• Een efi leer (=uitdunschaar) om eventueel uit 
de dunnen of te knippen zonder dat er hele 
happen uit de vacht geknipt worden. Het han-
teren van de efi leerschaar vereist wat oefe-
ning. Je fokker of een trimster kan vertellen 
hoe je deze goed kan gebruiken. Je hebt 2 
soorten efi leerscharen; een enkele en een 
dubbele. Hiernaast afgebeelde schaar is een 
enkele. 

• Een klein schaartje met afgeronde punten om 
de haren onder de voet goed te kunnen knip-
pen. Let er op dat deze geen punten bevat.

Mason Pearson borstel

Roestvrijstalen kam

Een efi leer (=uitdunschaar)

Een rechte schaar
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Let er op dat de scharen enkel en alleen gebruikt 
worden op je OES en niet voor andere doeleinden. 
Een schaar voor hondenvachten die bot is kan ge-
slepen worden bij gespecialiseerde bedrijven op dit 
gebied. Gebruik nooit een gewone keukenschaar 
om je hond te knippen. Er ontstaan enorme hap-
pen in het vacht en ziet er daardoor lelijk uit. 

KOCHER (ADERTANG)
Een kocher is een combinatie van schaar en tang. 
Het handvat is dat van een schaar en de bek is die 
van een tang. Een kocher heeft op de uiteinden 
2+1 in elkaar grijpende ‘tandjes’. Beide worden bij 
operaties gebruikt ( o.a. om aders af te klemmen). 
Ze zijn er zowel recht als krom uitgevoerd, waarbij 
bij de kromme beter zicht blijft op hetgeen wat er 
mee vastgeklemd wordt. De kocher heb je nodig 
om het haar uit de gehoorgang te verwijderen. 
Zorg dat je hand altijd op het hoofd van de hond 
steunt als je haren uit de oren verwijdert. Mocht 
de hond dan plotseling met zijn kop schudden dan 
zal je hand deze beweging mee maken en kun je 
de gehoorgang van je hond niet beschadigen. Is 
het haar in het oor te vet om goed vast te pakken, 
strooi dan eerst een beetje oorpoeder in het oor 
zodat je een betere grip krijgt. Na het uittrekken 
van de oorharen kan het oor ietwat geïrriteerd zijn, 
het is dan ook verstandig om na het uittrekken van 
deze haren de oren te vullen met oorcleaner die 
tevens ontsmet; beslist geen cleaner gebruiken die 
alcohol bevat. 

NAGELTANG
Wat je hiermee moet doen zal bekend zijn. Er zijn 
verschillende soorten in handel. Indien je hond erg 
grote dikke nagels heeft is het verstandig een sta-
len tang aan te schaffen.

TANDENKRABBER/GEBITSVER-
ZORGING
Indien je klant bent bij een goede dierenarts zal 
deze het gebit van de hond altijd nakijken en probe-
ren dit zonder dat de hond onder narcose moet te 
ontkalken. Helaas zijn veel honden nogal in paniek 
als ze bij de dierenarts komen en wordt het een 
complete worstelpartij om de tanden te ontkalken. 
Indien je hond regelmatig naar een goede trimsa-
lon gaat zal ook daar het gebit gereinigd worden. 
Honden hebben bij trimsalons over het algemeen 
minder nare ervaringen als bij de dierenarts, des-
ondanks zal een trimsalon het ook niet altijd voor 

Een klein schaartje met af-
geronde punten

Kocher

Nageltang

Tandenkrabber



Bobtales Oktober 2011

B
O

B
TA

IL
S

Bobtales  Oktober 2011 39

VACHTVERZORGING VAN EEN BOBTAIL

elkaar krijgen om het gebit te reinigen. Niets is beter dan het reinigen van het 
gebit door de eigenaar zelf in de hond zijn vertrouwde omgeving. Tandenkrab-
bers zijn er in diverse soorten. Goede dierenartsen en trimsalons kunnen je 
adviseren en je leren hoe je het gebit van uw hond kunt ontkalken. Indien je 
niet goed omgaat met de tandenkrabber kun je je hond een behoorlijke tand-
vleesontsteking bezorgen. Meer over tandsteen en tandverzorging kun je in dit 
artikel lezen.
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                                                         23 oktober 2011
Lieve mamma,
Weer tijd voor een nieuwe brief, dacht ik. Want 
de laatste is al weer even geleden geschreven 
en ik heb weer het een en ander meegemaakt.
Het eerste belangrijke wat ik na de vorige brief 
heb meegemaakt was dat ik jou weer heb ont-
moet! Dat weet jij natuurlijk wel, maar ik wil toch 
nog even laten weten dat ik de Padirac-dag 
geweldig vond! Helemaal leuk om weer terug 
op mijn geboortegrond te zijn en jou, pappa en 
heel veel broertjes en zusjes te zien. Ook de 
broertjes en zusjes die ik nog nooit had gezien, 
omdat die pas dit jaar zijn geboren. En nog een 
paar tantes waren ook op het feest gekomen, 
maar daar had ik niet zoveel mee. Wel vond 
ik het heerlijk om daar rond te mogen rennen, 
door een tunnel heen te duiken en te spelen met 
de anderen.
Ik weet niet of jij mij tussendoor gemist hebt, 
maar ik mocht model zijn op de borsteltafel. En 
daar werd ik me toch even mooi gemaakt! En 
daarna mocht ik fotomodel zijn!       

Pas toen ze klaar waren met de foto’s mocht ik 
weer gaan spelen. Ik weet niet of je het hebt ge-
zien, maar volgens mij zag ik andere honden en 
hun baasjes jaloers naar mij kijken. Zo’n pracht-
hond willen ze allemaal wel zijn!
   
Voordat de eersten weer naar huis vertrokken 
werden er nog een heleboel foto’s gemaakt van 
de complete groep en van de nesten een voor 
een. 
Al snel gingen ook wij om naar mijn volgende 
feestje te gaan: twee dorpen van jullie vandaan 
woont Roy. Je weet wel, die waar ik van ga 
smelten. 

BRIEF VOOR MIJN MOEDERBRIEF VOOR MIJN MOEDER
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Nou, daar zijn we dus ook nog naar toe ge-
weest! Ook daar weer lekker lopen spelen, al 
ging het er wel wat rustiger aan toe. Tenslotte 
was ik al behoorlijk veel energie bij jou thuis 
kwijtgeraakt. Na ook daar nog een paar uur te 
hebben genoten gingen we helemaal uitgeput 
weer naar huis. Wat een dag!! 

Een kleine twee weken later werd ik weer ge-
borsteld en mijn voetjes en baard gewassen. 
Ik snap het al: ik ga weer geshowd worden. 
Niet echt mijn hobby, maar ik doe mijn best. De 
volgende dag was het dan zover. Eerst weer 
een paar uur in de auto, dat vind ik nooit erg. Ik 
ga altijd naar de mensen die achter ons rijden 

zitten kijken. Die vinden dat vaak wel leuk: ze 
gaan dan naar mij zwaaien. Vrouwtje denkt dat 
ik dan niets terug kan doen. Maar dat doe ik wel: 
ik knipoog naar die zwaaiende mensen en kijk 
op mijn allerliefst. En dan zie ik ze smelten… 
Het is gewoon een sport om zoveel mogelijk 
mensen aan het smelten te krijgen. 

Als het een erg lange autorit is dan ga ik na ver-
loop van tijd wel liggen en kom pas weer over-
eind als ik merk dat we van de snelweg gaan. 
Op de show geef ik eerst nog even een optre-
den weg: op vrouwtje klimmen die in een stoel 
zit. Vervolgens meteen omrollen en met alle po-
ten in de lucht gaan genieten van het gekriebel 

BRIEF VOOR MIJN MOEDER
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wat daar op volgt. En met mijn kop in de nek van 
vrouwtje gaan liggen en haar regelmatig een
kusje geven. De mensen komen dan naar ons 
toe en vragen aan vrouwtje of ze foto’s van ons 
mogen maken. Dat ik er volgens vrouwtje onge-
geneerd bij lig interesseert mij niet.  
Dan ben ik aan de beurt om te laten zien hoe 
mooi ik kan zijn. We moeten eerst allemaal sa-
men rondjes lopen. Daarna een voor een bij de 
mevrouw komen die aan ons voelt en van al-
les daarover op laat schrijven. Daarna moet ik 
weer lopen. Ik laat haar zien dat ik heel goed 
in telgang kan lopen. Steeds moet ik opnieuw 
met vrouwtje lopen. En pas op het laatst heb ik 
door dat ik in een gewone draf moet lopen en 
niet mag telgangen. Wanneer de keur-mevrouw 
eindelijk tevreden is mag ik weer in de schaduw 
gaan staan. Want het is een erg hete dag en te 
heet om steeds in de zon te moeten staan.
Als alle honden waar ik bij hoor zijn geweest 
moeten we weer met zijn allen mooi staan en 
samen rondjes draven. Dan worden er bordjes 
gezet en worden de honden naar bordje 1,2,3 

en 4 gestuurd. Wij mogen bij bordje 3 gaan 
staan. 
Vrouwtje is toch wel blij: ik heb een U gehaald. 
En die staat voor uitmuntend. En dat ben ik!!
Een dag later komt er visite. Twee mensen uit 
Friesland met hun bobtail Plum. Ze zijn ruim 
een  maand geleden ook al geweest, om kennis 
te maken. Nu gaan ze na een tijdje naar huis en 
Plum blijft bij ons. Ze blijft logeren. De baasjes 
gaan een paar weken op vakantie, zo vang ik 
op. Plum is een hele lieve hond, erg op mensen 
gericht. Nou, dat leer ik haar wel af! Al na een 
paar dagen heb ik haar zover dat ze voorzich-
tig mee begint te rennen en tegen het eind van 
haar vakantie rennen we dat het een lieve lust 
is. Ik krijg haar zelfs voorzichtig aan het spelen! 
En dan bedoel ik niet alleen rennen maar ook in 
elkaar happen en met de poten om elkaar heen 
slaan. In de boomgaard heeft Plum een spel-
letje bedacht: ze pakt snel de bal of stok, als ze 
de kans krijgt, rent er haastig mee weg waarbij 
ze de “prooi” uit haar bek laat vallen. Ze duikt 
dan op racesnelheid tussen een rij appelbomen 
door. Ik ren dan ook in de racestand achter haar 
aan, net een rij bomen naast die waarin Plum 
rent. Vrouwtje was de eerste keer wel geschrok-
ken; ze dacht dat Plum er echt vandoor ging. Ze 
rende toen naar de bomenrij toe om te kijken 
hoever Plum al weg was. Maar daar werd ze 
bijna ondersteboven gelopen door Plum, die al 
weer terug kwam rennen, met mij in de rij er-
naast. Leuk joh! Je had dat gezicht van vrouwtje 
moeten zien; lachen!! 

We doen ook nog andere spelletjes: wie het 
hardst kan rennen. Vrouwtje legt ons dan af en 
loopt heel ver weg. Dan roept ze “vrij” en ren-
nen wij als gekken om het hardst. Plum wist in 
het begin niet eens wat “vrij” was, die domme 
hond bleef gewoon liggen! Tyca en ik lagen in 
een deuk! Maar na een paar keer had ze het 
dan toch door.
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Plum heeft hier ruim drie weken gelogeerd en 
heeft in die tijd ook al een bijnaam gekregen. Als 
de mensen hier haar knuffelen, wat ze naar mijn 
idee veel te veel doen (gaat allemaal van mijn 
knuffeltijd af!), zeggen ze vaak plumpudding of 
kortweg pudding tegen haar. Maar ze was hier 
duidelijk nog veel te kort om net zo’n regiment 
bijnamen als ik heb te verkrijgen. 
Vrouwtje is er eindelijk achter: ik ben een TE 
hond. Met behendigheid wil ik te graag, ik ben 
te ongedurig, te  fanatiek en daardoor maak ik 
te veel fouten. De stokken van de hindernissen 
vliegen haar (en mij) vaak om de oren. En dat 
mag schijnbaar niet. Maar dat kan mij lekker 
niets schelen! Het gaat er toch om dat ik lol heb, 
en dat heb ik!! 
Vorige week heb ik een paar nieuwe honden 
ontmoet. Althans, voor mij waren ze nieuw. De 
een was teckel Woody, de ander rhodesian 
ridgeback Puk. Met hen en hun baasjes heb ik 
op de Edese hei gewandeld. Vooral met Puk 
heb ik lopen rennen, leuk joh! De baas van Puk 
dacht dat Puk de snelste was, nou dat dacht ik 
niet! Gelukkig had vrouwtje dat ook al gezien. 

Ze zei dat hij maar eens goed moest kijken, dat 
ik op puk inliep! Hij moest het toen toch toege-
ven. Ik zie er misschien niet zo snel uit maar 
ben het wel hoor! Na de wandeling gingen we 
een restaurant binnen. Daar was ik nog nooit 
eerder in geweest, in zo’n eettent. Wij mochten 
daar onder en naast de tafel gaan liggen. Ik 

kreeg complimentjes zo netjes als ik dat deed! 
Ook Tyca bleef de hele tijd lekker liggen. Toen 
ze waren uitgegeten en we allemaal opstonden 
waren er verbaasde reacties van mensen die 
niet in de gaten hadden dat wij daar al die tijd 
gelegen hadden. Dit wil ik wel vaker doen, al 
was het maar om de verbaasde blikken van de 
mensen te zien! Geweldig!

En daarmee besluit ik deze brief. Lieve mam-
ma, dikke knuffel weer voor jou, je familie en 
jouw baasjes. 

Liefs Gini
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Tekst: Marjolein Voorberg
Foto: Cees Bol

Beste wandelaars,

Allereerst allemaal hartelijk dank voor de leuke 
reacties en het meedenken op de oproep ‘bob-
tail voor tv-commercial gezocht’. Er hebben zich 
vier OES-eigenaren aangemeld, ook van buiten 
onze regio, en hun namen en telefoonnummers 
zijn doorgegeven aan de productiemaatschap-
pij. Nu maar afwachten of we inderdaad binnen 
afzienbare tijd kunnen zeggen: die beroemde 
bobtail van de televisie, je weet wel, die hebben 
wij nog gekend toen hij (zij) nog zonder steral-
lures bij ons meeliep met de regiowandelingen!

Dan ter zake. De komende wandeling. Die wordt 
verzet van 6 november naar zondag 13 novem-
ber. Dit omdat wij in de familie een 100-jarige 
hebben die op 6 november haar verjaardag 
viert. En jullie begrijpen: daar willen we bij zijn.
Zondag 13 november dus, om 11 uur, en tra-
ditiegetrouw voor het najaar wandeling, in het 
schitterende bos- en duingebied van Bergen 

NH, bij Duinvermaak. Voor wie niet bekend is 
sluiten we onderaan een routebeschrijving bij. 
Als het mooi weer is, kan het soms even du-
ren voor je een parkeerplaats hebt, maar de er-
varing leert dat geduldig blijven wachten vaak 
meer oplevert dan in de buurt op zoek gaan 
naar een andere plek. Zoals altijd zorgen wij 
voor koffi e & thee met koek, en iets lekkers voor 
de honden. Neem je zelf de drinkbak en water 
mee voor je hond? 

WIL JE MEEWANDELEN?
Laat even weten of je meewandelt. Graag per 
mail naar regioNoordWest@oldenglishsheep-
dog.nl, of telefonisch via (072) 532 10 46. Op de 
ochtend van de wandeling zijn we tot ongeveer 
tien uur nog op dat nummer bereikbaar; daarna 
mobiel op (06) 459 889 37. 

VOLGENDE KEER SNERTWANDELING!
We hopen velen van jullie te zien die zondag. 
Mocht dat nu niet lukken, dan treffen we elkaar 
misschien op de volgende wandeling, de traditi-
onele Nieuwjaars-snertwandeling in Huizen met 
na afl oop erwten- en tomatensoep. Deze staat 
gepland voor zondag 8 januari 2012.

REGIOWANDELING
DUINVERMAAK
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Graag tot zondag 13 november, of tot een vol-
gende keer!

Hartelijke groet,
mede namens Mike, Balder en de kinderen,

Marjolein Voorberg,
regiovertegenwoordiger 
OESCN regio Noord West

ROUTEBESCHRIJVING NAAR DUINVERMAAK

We verzamelen op het parkeerterrein tegenover de uitspanning Duinvermaak, Breelaan 132, 
1851 GH in Bergen. Komend vanuit Haarlem en Amsterdam volg je in eerste instantie de bor-
den Alkmaar, en op het verkeersplein vlak voor Alkmaar de borden richting Heiloo/Den Helder. 
Je rijdt dan op de N9. Passeer op de N9 eerst de afslag Egmond, en neem de volgende afslag 
(links) naar Bergen. Je komt dan op de Bergerweg. Op de eerste rotonde in Bergen (met die 
roestige torens) ga je rechtdoor, de volgende rotonde neem je driekwart. Dat is de richting 
centrum. Je komt dan op de Dreef. Aan het einde van de Dreef, op de T-splitsing, ga je voor 
de restaurantjes langs rechtsaf. Vervolgens over het kruispunt heen rechtdoor, dit is de Breel-
aan. Aan je rechterhand zie je Albert Heijn. Blijf de weg volgen (ongeveer een kilometer) tot 
je rechts pannenkoekenrestaurant Duinvermaak ziet en links het parkeerterrein. Bij de ingang 

van het bos verzamelen we.

Kun je het toch niet vinden, bel dan gerust naar bovenstaand mobiel nummer.     
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Tekst: Rosita Guèrand
Foto’s: Rosita Guèrand en Anita Akkermans

Zondag 27 november a.s. gaan wij het strand 
van Nieuwvliet-Bad weer overspoelen met veel 
haar. 
We verzamelen om 14.00 uur op de parking ter 
hoogte van de strandovergang naar de Boeka-
nier. Duinovergang 19
( Parking met parkeeronthaalkamer )
Het strand en de duinen zijn vorig jaar opnieuw 
ingedeeld. Het is er heel erg mooi geworden.
Na de wandeling gaan we ons laten verwennen 
bij ons vaste stekje “Strandpaviljoen De Boeka-
nier” met een heerlijk kopje koffi e of fris, en kun-
nen we gezellig bijkletsen.
Zoals alle vorige keren zullen de echte Bour-
gondiërs weer blijven plakken en genieten van 
een heerlijke maaltijd bij de Boekanier. http://
www.de-boekanier.nl/index.htm
Hoop jullie allemaal te ontmoeten op 27 novem-
ber a.s.
Gaarne een berichtje of je komt via mail oescn@
oldenglishsheepdog.nl  of bel 0114-361553
Groeten,
Rosita, Duppie, Nikan, Fairy en Elske

STRANDWANDELING
27 NOVEMBER 2011
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NIEUWVLIET BAD
STRANDPAVILJOEN DE BOEKANIER 
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Tekst: Marjo Denkers
Foto’s: Marjo Denkers

Na enige tijd van afwezigheid hier weer een 
verslagje van de wandeling in Regio Zuid-Oost 
Brabant.
Begin dit jaar heb ik de taken van Brigitte als 
regiovertegenwoorder overgenomen. Brigitte, 
vanaf deze plek bedankt voor alle wandelingen 
die je voor ons hebt  georganiseerd!
Normaal gesproken wandelen we elke eerste 
zondag van de oneven maand, maar deze keer 
waren we die dag uitgenodigd voor de wande-
ling met de Knuckleheads hondjes. Daar deze 
maar één keer per jaar plaatsvindt besloten we 
om onze wandeling te verzetten naar 18 sep-
tember.
Zo gebeurde dus dat we op 18 september met 
4 koppels en 8 honden aan de wandeling be-
gonnen in het Leenderbos. De hele week was 
het weer wisselvallig geweest, maar wij hadden 
geluk. De temperatuur zou rond de 15 graden 
gaan worden, maar in het zonnetje dat voor ons 
ging schijnen was het heerlijk warm.
Ook de honden hadden het  naar de zin. Helaas 
had Arak nogal last van z’n hormonen aange-

zien er twee teefjes mee liepen die net loops 
geweest waren, maar toch nog wel heerlijk ro-
ken. Hij moest daarom aan de lijn blijven en ook 
Doedie, de Bearded Collie werd aan de lijn ge-
houden. Bebab beet wel van haar af, en werd 
dan ook wel met rust gelaten. Fred besloot na 
korte tijd dat dit toch niet de oplossing was en 
is met Doedie een eigen wandeling gaan lopen, 
waarbij we elkaar bij het pannenkoekenhuis ‘de 
Clown’ weer zouden ontmoeten.  Daar aange-
komen hebben we met z’n allen genoten van 
een kopje koffi e/cappuccino/thee met een heer-
lijk stukje warm appelgebak met slagroom.
Dit is inmiddels traditie geworden.  Daarna nog 
lekker even door het bos (om het appelgebak 
er weer af te krijgen J) op pad richting parkeer-
plaats. De honden moe maar voldaan in de ach-
terbak weer huiswaarts.
De volgende wandeling staat genoteerd voor  
6 november a.s., 11.00 uur verzamelen op de 
parkeerplaats van het Leenderbos. Wil je ook 
meewandelen, laat het even weten, dan wach-
ten we op je op de parkeerplaats.

Adres:  Leenderbos, Stijperpad 3
Marjo  Denkers

WANDELING
IN HET LEENDERBOS
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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

27 november 2011 om 14:00
Nieuwvliet Bad Duinovergang 19

REGIO NOORD WEST
regionoordwest@oldenglishsheepdog.nl

6 november 2011 Duinvermaak Bergen
11:00 uur

REGIO ZUID OOST
regiozuidoost@oldenglishsheepdog.nl

06 November 2011 lokatie nog niet 
bekend

ZUID OOST NEDERLAND
regiozuidoost@oldenglishsheepdog.nl

Marjo Denkers
Valkenswaard
Tel. 040 7875556
Mobiel 06 1607 2929

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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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)650642222 

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

KENNELADRESSEN

Redactie Bobtales 
wenst alle baasjes en alle dieren
Fijne Kerstdagen en  
Gelukkig 2012Gelukkig 2012
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ADVERTENTIE

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  Oktober  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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