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van de voorzitter  

Ik wens u allen een 
voorspoedig  
2012. Ben wel een 
beetje laat  maar 
het is daarom  niet 
minder gemeend. 
Dit jaar gaat er het 
één en ander  ver-
anderen wat  be-
treft het clubblad. 
Vanaf dit jaar krijgt 

u het gratis Clubblad 4 keer per jaar gedrukt en 
1 keer digitaal in de zomervakantie. 1 maal digi-
taal in de zomervakantie hebben we afgelopen 
2 jaar ook al gedaan.  Helaas moet onze Club 
ook op de kleintjes letten. De contributiegeld 
gaat bijna allemaal op aan het Clubblad en dat 
kan niet. Behalve dat we het aantal uitgaven 
moeten verminderen, zullen we ook een aantal 
pagina’s  minder in het Clubblad kunnen stop-
pen. Het wordt dus ietsjes dunner. Uiteraard wil-
len we onze leden wel op de hoogte houden 
van het reilen en zijlen binnen onze vereniging. 
Dit gaan we doen door periodiek een digitale 
Nieuwsbrief uit te brengen. Digitaal op de site 
en voor leden  die daar prijs op stellen zal deze 
ook via mail beschikbaar gesteld worden. In-
dien U daar prijs op stelt gaarne uw email adres 
doorgeven aan de ledenadministratie  met ver-
melding “nieuwsbrief”

Op het moment dat ik dit schrijf is het mooi zon-
nig vries - winter weer, iets wat we deze winter 
nog maar zelden gehad hebben. Van mij mag 
dit wel tot eind maart duren. Ideaal weer om met 
onze wolbalen lange wandelingen te maken in 
de natuur. Op kynologische gebied is er achter 
de schermen heel veel overleg. Het gaat niet 
snel, wij zijn niet de enige vereniging die op één 
lijn moet komen met de Raad van Beheer, de 
Regering en NMa. De ideeën van fokkers bin-
nen ons  ras over gezondheid  worden niet altijd 
in dank afgenomen door andere rasverenigin-
gen. Worden soms van tafel geveegd door 

andere rasverenigingen, de regering of de NMa. 
Kunnen we weer opnieuw beginnen of het pro-
beren om te zetten in een andere bewoording of 
aanpassing. Ieder jaar  veranderd er wel wat in 
het basis reglement of het Verenigings fokregle-
ment (VFR) Op dit moment zijn  we druk bezig 
om een gezondheids matrix op de stambomen 
te realiseren. Met  DNA registratie is de Raad 
van Beheer volop bezig om dit in 2012 te reali-
seren. Komend jaar zal iedere hond in Neder-
land gechipt moeten worden, nadere informatie 
hierover volgt later dit jaar. 
Hoe dit geregeld gaat worden? 
Hierover discussieren  verenigingen, Raad  van 
Beheer  en overheid. In het voorjaar is hierover 
weer overleg met de Raad van Beheer. Hopelijk 
voor de Algemene Leden Vergadering van de 
Club zodat wij onze aanwezige leden hierover 
kunnen informeren en kunnen polsen hoe zij 
daar over denken. Dit kunnen we dan meene-
men  op de ALV van de Raad van Beheer. Onze 
eigen ALV is gepland op 23 maart a.s.. Na de 
ALV  zal de  jaarlijkse uitreiking van de prijzen 

Foto: Gerrit de Boorder

van de penningmeester
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van de voorzitter

van de Showhond Competitie 2011 van de OES-
CN bekend gemaakt worden. Alle winnaars van 
Harte Gefeliciteerd namens het bestuur. Het Be-
stuur waardeert heel erg de inzet van alle vrijwil-
ligers die afgelopen jaar en ook komend jaar 
weer hun beste beentje voor zetten om de re-
gio’s en evenementen tot een succes te maken. 
Een dankwoord voor de Regiovertegenwoordi-
gers  en helpers voor de KCM en JHD zijn hier 
zeker op zijn plaats. Na iedere Regio activiteit 
ontvangt het bestuur weer meldingen van leden 
die het zo super leuk gevonden hebben. Het be-
stuur is de Regiovertegenwoordigers  dan ook 
heel dankbaar voor hun inzet afgelopen jaar. De 
eerste berichten van de regio activiteiten heb-
ben ons alweer bereikt. De jaarlijkse erwtensoep 
wandeling is alweer geweest en het was er weer 
super gezellig naar ik heb vernomen. We hou-
den u op de hoogte van het wel en wee binnen 
ons ras. Indien er iets dringends is zal dit ge-
communiceerd worden via de site, webmail, 
Clubblad of  Nieuwsbrief. Kijk geregeld ook op 
de site en zie waar er activiteiten van de Club 

gepland zijn.  Zijn echt aanraders. Eenmaal 
deelgenomen wil je hond iedere keer deelne-
men en baas waarschijnlijk ook. Na afloop staat 
er altijd wel iets klaar om de inwendige mens te 
voorzien. Ook de viervoeters worden niet verge-
ten. Helaas moet ik eindigen met 2 droevige be-
richten. 

in het clubblad staat een stukje over bobtail 
Mandy van 14 1/2 jaar oud. Helaas is ze naar de 
Rainbow bridge gegaan.
Wij wensen de eigenaars veel sterkte met het 
verlies van hun trouwe kameraad. .Ook kregen 
wij bericht dat Gwen Mogford, een bekend En-
gelse keurmeester voor veel van onze leden is 
overleden. Wij wensen de familie  van Gwen veel 
sterkte toe met dit verlies.  

Voorzitter,
Lizie van Heel 

PS de Agenda voor de ALV zit los in het club-
blad en staat op de site vermeld. 

Beste lezers,

Op verzoek van een aantal leden die vorig jaar niet op de ledenvergadering waren wil ik mij ook 
even kort voorstellen via het Clubblad. Ik heb mij vorig jaar aangemeld voor een bestuursfunctie 
en heb momenteel de portefeuille  penningmeester onder mijn hoede.
Ik ben Letty van der Pijl, getrouwd met Piet en we hebben 2 volwassen zonen.
In 1989 zijn we op zoek gegaan naar een bobtail. Deze hebben we destijds in Wijchen gekocht.
Deze bobtail is ruim 13 jaar geworden. Hierna hebben we een poos geen hond gehad, tot het
weer begon te kriebelen. Nu zijn we sinds 6 jaar trotse eigenaars van een vrolijke en energieke
bobtail, die zeer geliefd is bij de bewoners in ons dorp.
Verder werk ik in de zorg. Doe vrijwilligers werk bij de plaatselijke voetbalclub (de jeugdkantine)
van Hoek, en als ik niet moet werken, jureer ik af en toe dressuurproeven bij paarden.
De foto is een beetje mislukt. Voor het volgende Clubblad of de Nieuwsbrief  zal ik een nieuwe 
foto opsturen naar de redactie.

Groetjes,
Letty van de Pijl
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tip van de mand

Illustratie: Charlotte Calmerman van Wauwe

 LAST VAN DAT JE HOND “SLEETJE 
RIJDEN”?

Shaggy, mijn reu, had al lang probleem met 
het legen van zijn anaalklieren. Hij deed zijn 
“slee tourke” dikwijls binnen....op’t tapijt, wat 
niet populair was.

Zijn ontlasting 
was los en pap-
achtig en kon de 
klieren niet leeg-
maken als de na-
tuur had gewild.

Ik heb ergens 
over beenderen 

meel gelezen en dat deze product kon hel-
pen, anders  had ik geen andere keuze dan 

de klieren operatief laten wegnemen. Ik heb 
de beenderen meel bij ZOOPLUS gekocht en 
sinds ik daarmee begon, heb hij géén één 
keer problemen gehad! Zijn ontlasting is vast 
en “doet zijn werk”. (Is ook nu een vreugde 
om op te ruimen).

Charlotte van Wauwe

Een nieuw jaar betekend dat de contributie voor het lidmaatschap weer betaald moet worden. 
De meeste mensen laten het bedrag automatisch incasseren door de penningmeester.

Leden die geen machtiging hebben afgegeven en nog niet betaald hebben worden vriendelijk 
verzocht het verschuldigde contributie bedrag € 32,- voor Hoofdlid  plus  € 7,- voor Gezinslid per 

omgaande over te boeken op rekening nummer 3757.50.800 t.n.v. OESCN te Hoek.
Indien u wilt regelen dat het nu en in de toekomst automatisch geïncasseerd wordt kunt u de 
penningmeester een mail sturen waarin u aangeeft dat u het voortaan  wilt laten incasseren. 
Naam van het lid, c.q. leden en rekening nummer is voldoende   U heeft er dan geen omkijken 

meer naar.

MEDEDELING 
VOOR DE LEDEN
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 Oke, ik zal het maar toegeven,  sommige men-
sen hadden al een vermoeden, maar ik ben een 
OES fl uisteraar,  echt ik kan met oesen smoe-
zen.
Of dat een zegen is ?...soms niet...…
Afgelopen december had ik een diep gesprek 
met onze OES. Het was met al een paar keer 
opgevallen dat ze aandachtig naar de kerststal 
zat te staren. Ze had blijkbaar zelf al geconsta-
teerd dat daar een familie met een baby stond, 
een ezel, os een aantal herders met schapen en 
twee koningen.
’s Avond zaten we gezellig bij de kerstboom 
toen het grote woord eruit kwam.
Waar is de OES ? 
Ik vroeg de OES ? 
Ja, zei ze de OES,  in onze ras beschrijving  
( paragraaf 18 sectie 2a, iedere OES kent deze 
uit hun hoofd ) staat dat wij echte familiehonden 
zijn. Die graag in het midden van de familie 
staan, er deel van uit maken, Ik zie geen OES.
Ik opperde dat dit geen gewone familie was,  

Dit zijn Maria en Jozef met het kindje Jezus.
Des te meer zei ze, ik zie Herders met schapen,  
ik ben een herdershond, mijn voorouders waren 
schapen hoeders..  Dus.. Waar is de OES ?
Ik vertelde haar dat het al heel lang geleden 
was, in een ver land en vertelde haar heel het 
kerstverhaal.
En ik moet zeggen ze luisterde aandachtig.
Maar toch het kon er bij haar maar niet in dat er 
geen OES bij de kerststal stond.
Er waren koningen die Mirre, goud en wierook 
brachten, had zij dan als rechtschapen OES de 
kleine dan geen likje kunnen geven ? 
Ik zuchtte…
Leer mij een bobtail kennen…  Wat er in hun 
hoofd zit krijg je er niet meer uit…
Ik had al vermoedde wat er vervolgens ging ge-
beuren.
Een algemene knuffelstaking, of een plotseling 
op geknaagde stoelpoot als we terugkwamen 
van de nachtmis,  Ik zuchtte nog eens diep en 
haalde een OES beeldje uit de kast en zette het 
bij de kribbe.
Madame keek er eens goed naar, ging in de 
stoel ertegenover liggen… en ik durf mijn hand 
er voor in het vuur te steken dat ik haar zag glim-
lachen……

L..OESJE 

l..oesje

L...OESJE
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gezondheid

Drs. Simone van Oers, dierenarts, verbonden aan 
WHG Dierenziekenhuis Rotterdam, Pascalweg 
4,3076 JP Rotterdam, T 010-4925151; www.whg-
dierenartsen.nl

N.B.
Deze cliënten hand-out is bedoeld als ondersteu-
ning 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 al-
leen 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 ge-
zondheidssituatie van uw huisdier anders kan zijn 
dan in de teksten wordt beschreven. Verder worden 
al onze hand-outs vervaardigd aan de hand van 
niet alleen wetenschappelijke literatuur, maar ook 
van onze eigen inzichten op grond van persoonlijke 
ervaringen. Daarom kan de informatie voor een 
deel afwijken van de gangbare literatuur.

Inleiding
De ziekte van Cushing is een aandoening waar-
bij er een overproductie plaatsvindt van gluco-
corticosteroiden (prednison-achtige stoffen). Er 
wordt dan ook wel gesproken van chronisch hy-
peradrenocorticisme. Het belangrijkste natuurlij-
ke glucocorticosteroid is cortisol. 
Glucocorticosteroiden (hierna kortweg aange-
duid als cortisol) worden gemaakt in de bijnier-
schors. De bijnier is een klein orgaantje dat, 

zoals de naam al doet vermoeden, vlakbij de 
nier ligt. De bijnieren worden bij de aanmaak 
van cortisol gestuurd door een ander orgaantje: 
de hypofyse. De hypofyse ligt in de hersenen en 
heeft onder andere als taak op grond van de 
concentratie cortisol in het bloed stimulerende 
of remmende signalen af te geven naar de bij-
nier. Is de cortisol concentratie in het bloed te 
laag, dan zal de hypofyse het hormoon ACTH 
(=adrenocorticotroop hormoon) afgeven waar-
door de bijnier gestimuleerd wordt om meer cor-
tisol te gaan produceren. Een hoge concentratie 
cortisol in het bloed zal de hypofyse juist afrem-
men om ACTH af te geven. 
Dit heet een “feed back systeem”. Treden er in 
dit mechanisme fouten op, dan kan dit tot een 
overproductie van cortisol leiden, waardoor de 
ziekte van Cushing ontstaat. Er zijn grofweg drie 
oorzaken aan te duiden waardoor er in deze re-
gulatie fouten kunnen optreden: De hypofyse 
produceert teveel ACTH (dit is het geval bij 80-
85% van de dieren met de ziekte van Cushing). 
In de meeste gevallen ontstaat de overproductie 
van ACTH door een goedaardige tumor in de 
hypofyse; zo’n tumor reageert dus ook niet op 
het hierboven beschreven “feed back systeem”. 
(zie schema B) 
De bijnierschors zelf is te actief en produceert 
teveel cortisol. Meestal is dit ten gevolge van 
een tumor in de bijnierschors, die cortisol produ-
ceert onafhankelijk van de stimulatie door de hy-
pofyse. De ACTH spiegel zal dan laag zijn. (zie 
plaatje A). Door een langdurige therapie met 

ZIEKTE VAN 
CUSHING
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gezondheid
prednison(achtige stoffen) kan ook het beeld 
van de ziekte van Cushing ontstaan. 

Ziektebeeld
Het ziektebeeld ontstaat doordat de chronisch 
te hoge cortisol-concentratie een aantal proces-
sen in de stofwisseling negatief beïnvloedt. Zo 
raakt de suikerstofwisseling gestoord en de ei-
witstofwisseling en de opslag van vetten ver-
loopt abnormaal. Door de immuunsuppressieve 
eigenschappen van cortisol raakt ook de afweer 
in het gedrang. De meest opvallende sympto-
men die kunnen worden waargenomen zijn: 

Veel drinken en plassen 
Sterk toegenomen eetlust 
Dikke buik 
Spierzwakte, afnemen van de spiermassa vooral 
van de achterhand 
Sloomheid 
Huid en vachtproblemen (o.a. haaruitval, dunne 
huid, ontstekingen van de huid, pigmentvlekken) 
Kortademigheid 
Gevoelig voor bloeduitstortingen 

Hondje van 9 jaar oud met de ziekte van Cushing

Bovendien kan er tegelijk met de ziekte van 
Cushing suikerziekte aanwezig zijn, doordat de 
hoge cortisol spiegel de werking van insuline 
tegengaat. Als insuline niet voldoende zijn werk 
kan doen zal de suikerspiegel in het bloed stij-
gen waardoor deze door het dier in de urine 
wordt uitgescheiden. Dit zorgt er ook voor dat 

het dier heel veel gaat plassen en ondanks een 
zeer goede eetlust zal afvallen. 

Diagnose
De verdenking van Cushing ontstaat vaak door 
het verhaal van de eigenaar en het klinisch 
beeld van de patiënt. Een algemeen bloedon-
derzoek en urine onderzoek geven de eerste 
aanwijzingen en daarna vind door diverse spe-
cifi eke onderzoeken een diagnose plaats. De 
meest gebruikte onderzoek is de cortisol/kreati-
nine ratio in de urine Om zowel de diagnose 
“ziekte van Cushing” te stellen en om uit te vin-
den of de fout in de hypofyse ligt of in de bijnier 
zelf (zie boven) moet er gedurende 3 opeenvol-
gende dagen urine worden opgevangen. Na de 
tweede keer urine opgevangen te hebben moe-
ten er (3 x daags) tabletten worden ingegeven..

De urinemonsters worden in het laboratorium 
onderzocht op de zogenaamde cortisol/kreatini-
ne ratio. Aan de hand van de hoogte van deze 
ratio en de reactie op de ingegeven tabletten 
kan worden vastgesteld of er inderdaad sprake 
is van Cushing en waar de oorzaak ligt. Voor 
deze test krijgt u een pakketje met alle beno-
digdheden en een gebruiksaanwijzing. 
De meting van alkalische fosfatase (een leveren-
zym) en thermoresistente alkalische fosfatase 
(AF 65º C) kan ook aanwijzingen opleveren voor 
de ziekte van Cushing. 

Een ACTH stimulatietest wordt ook gebruikt bij 
de periodieke controles van dieren die worden 
behandelend voor de ziekte van Cushing. Hier-
bij wordt een cortison bepaling in het bloed ver-
geleken met een cortison bepaling van het 
bloed na het toedienen van het regulerend hor-
moon ACTH. Het is een simpele test maar de 
betrouwbaarheid voor een diagnose is lager dan 
bijvoorbeeld de urinetest. Een lage dosis dexa-
methason supressietest is ook een goede ma-
nier om Cushing vast te stellen maar niet om uit 
vinden of de fout in de hypofyse of in de bijnier 
ligt. Ook hierbij worden bloedwaarden met el-
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kaar vergeleken voor en na toediening van cor-
tisol.

Therapie
Er zijn meerdere mogelijkheden die kunnen wor-
den onderscheiden in een medicamenteuze be-
handeling en de operatieve verwijderring van de 
hypofyse of de bijnier. De operatieve verwijder-
ring van de hypofyse wordt in europa alleen 
maar in Utrecht uitgevoerd en is dus in Neder-
land goed beschikbaar. Bij een medicamenteu-
ze behandeling maken we onderscheid tussen 
medicijnen die de bijnierschors vernietigen en 
medicijnen die de bijnierschorsproductie onder-
drukken. Hieronder worden de belangrijkste 
middelen besproken die wij gebruiken voor de 
behandeling van de ziekte van Cushing.

Hypofysectomie
De hypofyse wordt verwijderd door de neus/
mondholte van de hond in borst/buik ligging via 
een incisie (snede) in het verhemelte en het 
zeefbeen. Na de operatie moeten de hormonen 
die niet meer worden aangestuurd door de hy-
pofyse worden gesubstitueerd. Dit betekend dat 
het dier in tabletten cortisonacetaat en schild-
klierhormoon en desmopressine (concentrerend 
hormoon) moet worden toegediend. De progno-
se is goed maar kansen op recidief zijn aanwe-
zig. Een goede nazorg en controle is hierbij van 
belang.

Lysodren (mitotaan)
Dit middel vernietigd de bijnierfunctie en wordt 
van oudsher veel gebruikt om deze ziekte te be-
handelen. In geval van suikerziekte veroorzaakt 
door Cushing is het vaak het middel van eerste 
keuze. De totale behandeling met deze stof 
duurt 25 dagen en al na een paar dagen moe-
ten de hormonen die wegvallen levenslang wor-
den aangevuld in tablet vorm, dit betreft dus 
cortisonacetaat, desmopressine en zout. 
De kans op recidief is ongeveer 33 % bij deze 
behandeling en de kosten zijn hoog. Deze die-
ren worden periodiek gecontroleerd door een 

ACTH stimulatie test. 

Vetoryl (trilostaan)
Deze medicatie remt de functie van de bijnier en 
er hoeven dus geen andere medicijnen te wor-
den gegeven behalve de vetoryl, dit is wel een 
levenslange medicatie. Ook deze patiënten zul-
len regelmatig moeten worden gecontroleerd 
door middel van een ACTH stimulatietest. De 
behandeling van deze patiënten gaat meestal 
voorspoedig en met weinig bijwerkingen. Ook 
deze behandeling is behoorlijk prijzig. 
Het specifieke kostenplaatje voor uw dier is erg 
afhankelijk van zijn gewicht en welke therapie 
het beste lijkt voor uw dier. Uw dierenarts is al-
tijd bereid om voor uw dier een kostenraming te 
maken zodat u een goede keuze kunt maken. 
Indien een dier niet wordt behandeld blijven de 
symptomen bestaan en zullen mogelijk zelfs ver-
ergeren of uitbreiden. De kans op een thombo-
embolie is ook behoorlijk vergroot. Dit betekend 
dat een bloedstolsel kan vastlopen de longen en 
dit is meestal dodelijk. De algemene prognose 
voor een dier dat wordt behandeld is duidelijk 
veel beter maar erg afhankelijk van de therapie-
trouw van de eigenaar en de algemene toestand 
en leeftijd van de hond. Indien de ziekte van 
Cushing is gediagnosticeerd bij uw dier vinden 
wij het erg belangrijk om de ziekte en de conse-
quenties van wel of niet behandelen en welke 
manier van behandelen uitgebreid met u te be-
spreken. Een goed begrip van de situatie en 
een adequate ondersteuning is essentieel voor 
een juiste behandeling van uw dier.

gezondheid
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Nu in een nieuwe 
verpakking, die 

duidelijk laat zien wát 
u koopt en waar het 
goed voor is. 

Elke leeftijds-
categorie heeft 
een eigen kleur 
en de product-
voordelen zijn 

in kleurbalkjes op 
de voorzijde van 

de verpakking 
vermeld.

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

Met hondenvoeding van Canex 

Dynamic weet u zeker dat uw 

hond het allerbeste krijgt om 

hem gezond en fit te houden. Puur 

natuurlijke voeding van puppy tot 

senior; samengesteld uit eersteklas 

grondstoffen. Eiwitten, vetten, kool-

hydraten, vitaminen en mineralen 

komen in de juiste hoeveelheden voor; 

afgestemd op de grootte en leeftijd van 

uw hond.

Kies bewust 
Canex Dynamic 

puur natuurlijke 
voeding

NATURES
BEST

uw hond.

Wij hebben een unieke 

kennel regeling
Bel hiervoor met onze 

verkoopbinnendienst:

tel. 0348 - 574729!
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Bron: Internet

Angst en onzekerheid bij honden, daar kun je 
iets aan doen. De methode zoals die hier be-
schreven staat, staat bijna lijnrecht tegenover de 
gangbare adviezen die je als hondenbezitter 
krijgt. Het gangbare advies is dat je een hond 
moet negeren die angstig is, hierbij leggen we 
uit waarom dit een kortzichtig idee is.

Oorzaken en reacties
Angst bij honden kan verschillende oorzaken 
hebben: 
Het kan veroorzaakt worden door genetische 
aanleg. Het kan daarbij ook zijn dat je hond als 
jonge pup het angstige gedrag van zijn moeder 
heeft geïmiteerd. Dit komt niet zo vaak voor.
Vaker wordt angst veroorzaakt door een slechte 
inprenting en/of socialisatie in de eerste 6 maan-
den van zijn leven. Dit kan er toe leiden dat je 
hond angstig is geworden (en zal blijven) voor 
allerlei situaties en dingen waar hij geen kennis 
mee heeft kunnen maken in de eerste maanden 
van zijn leven.

Een derde reden waarom honden angstig kun-
nen zijn is door een of meerdere traumatische 
ervaringen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een 
auto-ongeluk, een ernstig gevecht met een an-
dere hond of een al dan niet opzettelijke mishan-
deling. Een hond (en zeker een onzekere hond) 
zal als hij angstig is reageren door proberen om 
te vluchten. Als dat niet lukt kan hij verstarren (hij 

durft niet meer te bewegen) en kan hij gaan drei-
gen en uitvallen (angstagressie). Er zijn ook hon-
den die uit angst meteen agressie vertonen. Zij 
hebben geleerd dat de aanval de beste verdedi-
ging is. Vluchten geeft je hond de illusie van vei-
ligheid. Hij denkt de situatie toch een beetje in 
de hand te hebben. Vluchten houdt de angst of 
paniek van je hond in stand. Hij zal nooit leren 
om met de situatie om te gaan, maar zal deze 
altijd blijven ontwijken. Je moet dus voorkomen 
dat je hond kan vluchten door hem aan de riem 
te houden. Op die manier geef je de hond ook 
steun, omdat hij via de riem met je verbonden is. 
Als een hond zich bedreigd voelt en angstig is 
en hij kan niet vluchten, dan kan hij gaan drei-
gen en uiteindelijk angstagressie vertonen en 
uitvallen.
Een onzekere hond zie je vaak van voren iets 
anders doen dan van achteren. Bijvoorbeeld de 
oren naar voren, maar de staart laag. Dit is ei-
genlijk tegenstrijdig en hieruit blijkt onzekerheid. 
Een andere manier om onzekerheid te laten zien 
is het vertonen van kalmerende signalen als ge-
volg van stress.
Honden voelen dezelfde gevoelens van angst 
als mensen. Maar anders dan mensen, zullen 
honden ook altijd hun gevoelens van vrees en 
angst uitten.

Angst negeren is kortzichtig
Vaak wordt het advies gegeven om je hond vol-
ledig te negeren als hij ergens bang voor is, 
want als je aandacht geeft dan beloon je de 

ANGST BIJ 
HONDEN

gedrag
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angst. Maar bij angst moet een hond steun krij-
gen van zijn baas. Jij moet je als leider opstellen 
(zoals aangegeven is in de eerste omgangsre-
gel) en je hond steunen en beschermen. Als je 
hond op jou kan bouwen, dan zal hij jou aan-
vaarden als leider en zal hij bij angst of onraad 
naar jou toe komen. Als je zijn angsten negeert, 
dan zal je hond als hij los is bijvoorbeeld weg-
vluchten als er buiten iets gebeurt.

Als je hond buiten bang is
Een hond onder stress leert niets. Daar moet je 
vanuit gaan. Je hond moet dus eerst ontspan-
nen, voordat hij kan leren dat hetgeen waar hij 
bang voor is niet eng is. Zolang je de hond ne-
geert als hij bang is, zal hij stress houden en zal 
hij dus bang blijven van datgene wat hij eng 
vindt.

Voorbeeld met een tuinhekje
Een hond vindt het piepend tuinhekje eng. Je 
gaat iedere dag met hem door het tuinhekje. Je 
ziet dat hij er zo snel mogelijk door gaat. Je 
maar hoopt dat zijn angstige gedrag over is als 
hij buiten dat hekje is. Op een gegeven moment 
gaat de hond het wandelen associëren met dat 
hij door dat tuinhekje moet. Dus hij durft ook de 
voordeur niet meer uit en terug van de wande-
ling durft hij niet meer naar binnen. Je ziet dat 
het in dit geval van kwaad tot erger gaat. En dat 
kan heel goed komen doordat je zijn angst ne-
geert.

Wat kun je nu wel doen?
Een hond die iets eng vindt staat onder stress. 
Om te leren dat iets niet eng is moet dus eerst 
de stress eruit. Je neemt de hond dus mee naar 
iets wat hij eng vindt. Je gaat de hond daar op-
pakken, of als hij te zwaar is kniel je naast hem 
neer en je gaat hem aaien van wang naar staart. 
Ondertussen praat je aanmoedigend tegen 
hem. Je hoeft hem niet te troosten maar je gaat 
tegen hem praten. Het maakt niet uit wat je ver-
telt. Desnoods vertel je hem een sprookje, of 
lees je je boodschappenbriefje voor. Het gaat 

erom dat je de hond ontspant door het aaien en 
door het praten. Het kan de eerste tijd lang du-
ren, maar je zult zien dat na verloop van tijd zijn 
staart niet meer tegen zijn buik geklemd zit, 
maar langzaamaan gaat ontspannen. Dan is het 
tijd om een stukje verder te gaan.
Laten we nog even teruggaan naar het voor-
beeld van het tuinhekje.

Je gaat met je hond bij de voordeur zitten. Hij 
vindt het tuinhekje nog steeds heel erg eng en 
dus ga je er een stukje voor zitten en je gaat bo-
venstaande uitvoeren. Aaien en praten. Als het 
mooi weer is neem je er lekker een kopje koffi e 
bij en je maakt het jezelf gemakkelijk. Ondertus-
sen hou je de hond in de gaten en laat je zien 
dat jij niet bang bent en dat je hem zult steunen.

Op het moment dat de hond gaat ontspannen 
loop je samen met hem naar het tuinhekje toe. 
Hou je hond goed in de gaten en op het mo-
ment dat je ziet dat hij in de stress raakt (hij wil 
niet verder lopen, zijn staart gaat tegen zijn buik 
aan, hij gaat grommen naar het hekje, hij be-
vriest) dan stop je onmiddellijk.

Je neemt de hond weer op je arm, of je knielt 
naast hem neer en gaat weer aaien en tegen 
hem praten. Net zolang tot hij weer rustig wordt 
en weer langzaam aan ontspant. Je loopt dan 
weer een stukje in de richting van het hekje tot je 
bij het hekje bent en dat ga je dan aanraken, la-
ten bewegen en laten piepen. Ondertussen blijf 
je de hond aaien en blijf je tegen hem praten. 
Net zo lang tot de nieuwsgierigheid het wint van 
de angst en dan beloon je hem met enthousiast 
stemgeluid.

Belonen met voer lukt vaak niet
Veel mensen willen belonen met lekkers, maar 
de hond wil het niet aannemen. Dat is logisch, 
want een hond onder stress zal zelden voer aan-
nemen. Hij heeft er gewoon geen zin in. Het is te 
vergelijken met mensen die zenuwachtig zijn, 
die hebben vaak ook geen trek.

gedrag
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Special care voor hond en kat
1001 producten voor trimsalon en vachtverzorging.

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

Beste leden en lezers,

Allereerst wens ik iedereen een gezond, en ge-
lukkig 2012. Mijn naam is Diane, en ben lid van 
de bobtailclub sinds1994. In 1999 kreeg ik mijn 
bobtail Max (dirty dancing chachacha by Max).
Wij, mijn vriend en ik, hebben veel met hem be-
leeft. Overal ging hij met ons mee, wandelingen, 
vakantie en op visite. Kortom zonder onze “Dib-
bes” gingen wij niet weg. Op cursus heeft hij zijn 
diploma’s GH1, EG, VEG en GG1 gehaald. Een 
toppie, was hij voor ons. Helaas moesten wij in 
oktober 2010 afscheid van hem nemen. Wij heb-
ben toen besloten dat er voorlopig geen nieuwe 
hond zal komen. Missen doe ik hem nog steeds. 

Maar ik weet dat er nog zo veel leuke wolbalen 
rond lopen. Ik verheug mij altijd op het nieuwe 
clubblad om deze wolbalen op foto te zien en 
verhalen te lezen. Maar helaas, het clubblad lijkt 
langzaam te veranderen in een medisch blad, 
en zie ik bijna geen verhalen meer. Ik kan mij 
niet voorstellen dat jullie niets meemaken met 
jullie hond(en) en dit graag aan anderen willen 
vertellen. Dus hierbij een OPROEP aan alle Bob-
tailvrienden, klim in de pen en maak van het 
clubblad weer een leuk blad om te lezen, met 
jullie leuke, gekke en ontroerende verhalen.
Ook roep ik fokkers op om iets over hun evaring 
met dit geweldige ras te schrijven. (bv. Eerste 
eigen gefokt nestje). Ik, en ik denk, velen met mij 
kijken uit naar jullie verhalen.

Alvast bedankt,
Diane
Ps: Geniet met volle teugen van die leuke, grap-
pige, mooie, zachte, geweldige lieve wolbalen 
van jullie. (en laat ons meegenieten)

Bobtails zijn als chips,
eentje is nooit genoeg

© Cees Bol
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AL JAREN BELOOF IK MIJN 
KLEINDOCHTERTJE DAT ZE 

EENS MEE MAG NAAR 
DE SHOW

Elly Stokkerman

bobtales januari 2012 14
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Al jaren beloof ik mijn kleindochtertje dat ze eens mee 
mag naar de show. Ze is gek op onze honden, eigenlijk 
op alle dieren en ze behandelt ze dan ook met respect. 
Als er hier geborsteld moet worden en ze is bij mij, dan 
wil ze altijd helpen al vanaf ze op haar beentjes kan 
staan.

Ze is nu 5 jaar dus we vonden dat ze nu wel mee kon naar een 
clubmatch, daar is het allemaal wat rustiger dan op een gewone 
hondenshow dus haar gelijk ook maar ingeschreven voor de 
kind/hondenshow. Ze mocht de pup Elske van Rosita showen.
Ze sliep die nacht bij ons omdat we om 6 uur moesten opstaan, 
nou geen probleem voor Hailey ze riep om 5 uur al of het nog 
geen tijd was ….

Om half 7 uur zijn we richting Rosita gereden om vandaar uit 
naar de BOESC te vertrekken. Zo trots als een aap zat ze samen 
met de twee pups Elske en Zorro op de achterbank. En wat von-
den die pups Hailey leuk, schoon gelebberd kwam ze op show 
aan. Hailey was pas s’middags aan de beurt dus ze moest zich 
zien te vermaken maar met al die pups was dat geen probleem. 
Eerst wat oefenen met Elske in de ring wat eigenlijk best goed 
ging voor de eerste keer. Daarna moest ze natuurlijk ook nog een 
borstel door het vachtje halen en de bekende clip in wat Elske 
maar een raar ding vond maar Hailey heeft haar toch zover ge-
kregen dat ze die clip in hield.  

Toen was het eindelijk zover. Hailey was de jongste van de drie 
meisjes en als ik haar dan zo zag lopen met die oudere meisjes 
was dat best ontroerend om zo’n klein meisje daar te zien staan. 
Moest even denken aan de eerste keer toen ik de ring in stapte, 
voelde me toen ook heel klein.
Het was zo leuk om te zien hoe ze probeerde om Elske mooi te 
laten staan met het kopje omhoog en de achterpootjes een beet-
je naar achteren. Het mooiste vond ik nog dat ze de tandjes aan 
de keurmeester moest laten zien. Ook het lopen door de ring 
ging fantastisch. Toen de bordjes neer werden gezet met de prij-
zen erbij was ze even vergeten dat ze nog niet klaar waren want 
die prijsjes blonken toch wel in haar oogjes.
Hailey heeft een mooie tweede plaats gehaald met Elske waar 
we heel trots op zijn. De knuffel beer die ze kreeg was voor Elske 
Al en al was het een geslaagde dag voor haar en het is voor her-
haling vatbaar .Op de terugweg waren ze alle drie zo moe dat we 
de parking nog maar net af waren ze alle drie in diepe rust lagen. 
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stel je hond voor
Goedemorgen, 

Bij deze wilden wij U onze bobtail voorstellen.
Zij heet Mandy, is nu 14,5 jaar en al gaat het niet 
meer zo snel, is zij nog steeds levenslustig. 
Ondanks hier en daar wat vet bulten en erg 
slecht horend, soms een beetje dement, 
denken we.

Ze komt van Kathy,s Clown kennel, toen in Kol-
lum. Haar eerste eigenaar was Wil Hoogakker 
en hebben haar na Wil,s overlijden via de fokker, 
die ik goed kende, overgenomen. Het leek ons 
leuk om dit eens te melden aan de club.
We zijn met haar 1 keer op een clubdag ge-
weest en hebben daar nog een zusje van haar 
ontmoet. Op de foto met haar maatje, onze 
maincoon Ziva.

We hopen dat u dit berichtje leuk vond.
 
Vriendelijke groeten,  
Bart en Diana van Lune
Groningen.

Foto: Arie Boender
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Ingezonden door: Charlotte van Wauwe
Tekst: Dr. Wim Van Kerkhoven
Viyo Elite
Wim Van Kerkhoven
Ijzerenpoortkaai 3
2000 Antwerpen

Druiven en ro-
zijnen
Druiven en rozijnen kun-
nen onherstelbare 
schade aanrichten aan 
de nieren met mogelijk 
de dood als gevolg. 

Hoewel de exacte toxische dosis niet vastge-
steld is, kan het inslikken van amper 4-5 druiven 
of rozijnen al giftig zijn voor een hond van 10 kg. 
Tekenen van vergiftiging zijn braken, verminder-
de eetlust, diarree, buikpijn, verminderde urine-
productie (kan mogelijk leiden tot een gebrek 
aan urineproductie), verzwakking en wankelend 
lopen.

Uien
Uien kunnen een vorm 
van hemolytische ane-
mie veroorzaken, Heinz 
body anemia genoemd, 
een probleem waarbij 
rode bloedcellen wor-

den vernietigd.Nierschade kan een gevolg zijn. 
Vergiftiging kan optreden bij vergelijkbaar voed-
sel als look en bieslook.

Chocolade 
Chocolade en cacao 
bevatten een chemi-
sche stof “theobromide” 
die adversely het hart, 
de longen, de nieren en 
het centraal zenuwstel-

sel kan aantasten. Pure bakkerschocolade is het 
giftigst, terwijl van melkchocolade een hogere 
dosis nodig is om schade te berokkenen. Een 
hond van 20 kg. kan vergiftigd worden na het 
verorberen van 200 gr. Bakkerschocolade maar 
er is bijna 2 kg. melkchocolade nodig om scha-
de te berokkenen. De opname van mulch van 
cacaobonen kan eveneens giftig zijn.

Cafeïne 
rijke 
producten
Cafeïne is vergelijkbaar 
met het giftige bestand-
deel van chocolade. 

giftige voeding

GIFTIGE VOEDING 
EN UW HOND
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Het kan het hart, de longen, nieren en centraal 
zenuwstelsel beschadigen. Pillen, koffi ebonen 
en koffi e, grote hoeveelheden thee en chocola-
de.

Macadamia no-
ten
Macadamia noten, die 
over het algemeen niet 
als gevaarlijk worden 
beschouwd, kunnen je 
hond heel erg ziek ma-

ken. Symptomen, zijn onder andere braken, ver-
zwakking, depressie, wankelend lopen, 
gewrichts- en spierpijn, zwelling van de gewrich-
ten.

Xylitol
Xylitol is een suikervrije 
zoetmaker die meestal 
in kauwgom en snoep 
wordt aangetroffen. Bij 
honden stimuleert het 
de pancreas om insuli-

ne af te scheiden wat resulteert in hypoglycemie 
(te lage bloedsuikerspiegel). De inname van Xy-
litol kan eveneens ernstige leverschade aanrich-
ten. 

Alcohol en gist-
deeg
Alcoholische dranken 
bevatten ethanol, een 
bijzonder giftige chemi-
sche samenstelling die 
het centraal zenuwstel-

sel aantast en de ademhaling bemoeilijkt.

Pitten van fruit 
en zaden
Appel-, kersen-, perzi-
ken- en pruimenpitten 
bevatten het giftige cy-
anide.

Symptomen van cyanide-vergiftiging zijn onder 
andere braken, zware ademhaling, apnea tachy-
cardia, hartritmestoornissen, coma, huidirritatie.

Rotte of be-
schimmelde 
voeding
Rotte of beschimmelde 
voeding kan veel, al 
dan niet ernstige, pro-
blemen veroorzaken 

voor je hond. Alle voedsel dat zijn “beste tijd” 
heeft gehad zou buiten bereik moeten gehou-
den worden. Zorg er vooral voor dat je je hond 
uit de buurt van vuilbakken houdt.
Botulisme, dikwijls bij huisvuil, kan verlamming, 
trage hartslag, constipatie en urineretentie ver-
oorzaken. Een tegengif is enkel effi ciënt wan-
neer de vergiftiging vroeg genoeg wordt 
vastgesteld. Rot fruit produceert ethanol, wat 
dezelfde effecten veroorzaakt als deze bij inna-
me van alcohol of deeg. Beschimmelde voeding 
bevat toxines die spiertrekkingen, stuipen en 
dronkenschap kan veroorzaken.

Champignons
Verschillende soorten 
champignons zijn giftig 

voor honden en kunnen 
leiden tot een shock of 
de dood. Amanita phal-

loides is de meest gerapporteerde uiterst giftige 
soort champignons.
 

Kippenbotjes
Hoewel ze niet giftig 
zijn, kunnen kippenbot-
jes vast komen te zitten 
in het gehemelte, de 
keel en de darmen en 
zouden daarom, vol-

gens veel dierenartsen, vermeden moeten wor-
den. Splinters van kippenbotjes kunnen 

giftige voeding
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eveneens inwendig blijven zitten

Babyvoeding
Kan ajuinpoeder bevat-
ten dat giftig kan zijn 
voor honden. Wanneer 
ze in grote hoeveelhe-
den worden gegeven, 

kunnen ze nutritionele tekorten veroorzaken.

Visgraten
Kunnen een obstructie 
of een scheur in het 
spijsverteringssysteem 
veroorzaken.

Kattenvoeding
Kattenvoeding bevat 
over het algemeen te 
veel proteïnen en vet-
ten.

Vet beleg
Kan pancreatitis veroorzaken.

Melk en zuivel-
producten
Sommige volwassen 
honden en katten heb-
ben onvoldoende lacta-
se-enzymen die de 

lactose in melk afbreken. Dit kan diarree veroor-
zaken. Lactose-vrije zuivelproducten zijn be-
schikbaar voor huisdieren.
 

Rauwe eieren
Bevatten het enzym avi-
dine, dat de absorptie 
van biotine (een vitami-
ne B) vermindert. Dit 
kan tot huid- en vacht-

problemen leiden. Rauwe eieren kunnen ook 

salmonella bevatten.

Rauwe vis
Kan resulteren in een 
tekort aan thiamine (een 
vitamine B) wat leidt tot 
een verminderde eet-
lust, aanvallen en, in 

ernstige gevallen, de dood. Dit gebeurt in het 
algemeen wanneer rauwe vis op regelmatige 
basis wordt gegeven.

Rauwe Zalm-
vergiftiging
Wordt veroorzaakt via 
een ontsteking door 
een rickettsia organis-
me, Neorickettsia hel-

minthoeca. 

Andere te vermijden voeding
Vermijd alle voeding met een hoog vet-, suiker- 
of natriumgehalte. Deze voeding kan bijdragen 
aan indigestie, obesitas, uitdroging, elektroly-
ten-onevenwicht en andere problemen. Zuivel-
producten zijn voor honden soms moeilijk 
verteerbaar. Maïskolven en botjes kunnen gas-
tro-intestinale problemen veroorzaken. Gekook-
te beenderen kunnen makkelijk splinteren en 
breken waardoor gastro-intestinale schade kan 
veroorzaakt worden. Net zoals bij mensen kan 
het eten van te veel junkfood een slechte ge-
zondheid en verminderde energie veroorzaken. 

giftige voeding
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BON APPÉTIT !

• 500 gram volkorentarwemeel.
• 4 eieren
• 1/2 liter geitenmelk
• kopje fi jngesneden verse kruiden 
• olijfolie
• 2 bakjes huttenkase 
• 4 hardgekookte eieren
• 2 gepureerde bananen
• 300 gram Basamati rijst

Nikan, “de OES Jamie Olivier” wil gaarne meewerken om in het Clubblad 
een vaste rubriek te vullen met heerlijke recepten voor zijn vriendjes.

Al zijn recepten zijn goedgekeurd door zijn vast proefteam.
Alleen als zij niets aan te merken hebben wordt 

het recept geplaatst.
Tips en suggesties zijn van harte welkom.

GEVULDE 
PANNENKOEKEN

Kook de rijst volgens de gebruiksaanwijzing gaar en giet af.
Meng in een grote schaal het meel, eieren en melk..

Flink roeren tot het een schenkbaar beslag is. 
(Eventueel beetje melk toevoegen als het te dik is) 

Verse kruiden toevoegen
Laat het deeg 15-20 minuten rusten.

Meng in een andere grote schaal de gekookte rijst, geputeerde banaan, huttenkase en 
geprakte hard gekookte eieren.

Bak de pannenkoeken in een anti-aanbakpan met wat olijfolie.
Pannenkoeken bestrijken met mengsel van rijst en oprollen.

Laten afkoelen en voor het serveren in stukken snijden.
Pannenkoeken kunnen eventueel ingevroren worden.

BENODIGHEDEN

nikan’s kookboek
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evenementen agenda

REGIO NOORD OOST
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl

PAULIEN NOEST 
Nieuwe Pekela
tel: 06-24589112
paulien.noest@home.nl

REGIO ZUID OOST
regiozuidoost@oldenglishsheepdog.nl

MARJO DENKERS
Valkenswaard
Tel: 040 7875556
Mobiel: 06 1607 2929

REGIO ZUID OOST MIDDEN 
regiomidden@oldenglishsheepdog.nl

VACANT

Geen wandelingen gepland

ZUID WEST NEDERLAND
regiozuidwest@oldenglishsheepdog.nl

ROSITA GUÉRAND 
4576 CP Koewacht
Matthijsstraat 30
tel: 0114-361553

De eerste strandwandeling is gepland voor zondag 1 april 
2012. We verzamelen op de parking van de onthaalkamer  in 
Nieuwvliet-Bad, bij de duinovergang naar Strandpaviljoen “De 
Boekanier”. Om 14:00 uur vertrekken we met z’n allen richting 
strand.

REGIO NOORD WEST
regionoordwest@oldenglishsheepdog.nl

MARJOLEIN VOORBERG 
tel: 072-5321046
Mike Bing 
tel: 06-45988937

Geen wandelingen gepland

AANSPREEKPUNT REGIO’S
regio@oldenglishsheepdog.nl

PETER SCHONEWILLE

Geen wandelingen gepland

Alle wandelingen vinden plaats op de nieuwe lokatie!!
In het bos bij Gieten aan de Nijeslootsweg om 11:00 uur

04 Maart 2012              
Wandeling OES & Beardies
06 Mei 2012                  
Wandeling OES 
01 Juli 2012                   
Wandeling OES 
02 September 2012
Baasje & DOG &LUNCH OES 
04 November 2012
Wandeling OES Regio
06 Januari 2013
Erwtensoepwandeling OES
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advertentie

Revelation D’ Amour
PUPS GEBOREN OP 26 OKTOBER 2011

Vader
Eldorado Aus Dem Elbe Ustromtal

Nationaal en Internationaal Kampioen
Moeder

Funny Girl of the Cuddle Corner
verschillende plaatsingen 1 tm 4

Info:
Bea Raven
Zandstraat 155
4551 LE Sas van Gent
Tel: 06-24597296
e-mail: bearaven@hotmail.nl
website: http://www.rvd-bobtails.nl/

NOG EEN MOOIE REU TE KOOP !
MET EEN MOOIE TEKENING VOOR DE 

SHOWSHOWSHOWSHOWSHOW
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fotogalerieFoto’s: Charlotte van Wauwe en Cees Bol
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Please Don’t Eat the Daisies
GEREGISSEERD DOOR CHARLES WALTERS
MET DORIS DAY, DAVID NIVEN EN JANIS PAIGE

In “Please Don’t Eat the Daisies” speelt Doris Day de rol van McKay’s  vrouw, een vrouw 

van drama criticus Larry McKay ( David Niven ). Samen hebben ze vier zonen en met 

deze vier bloedjes van kinderen en hond Hobo, wonen ze in een krap appartement in 

Manhattan. Kate McKay is huisvrouw en terwijl haar man wel geniet van het uitgaans-

leven van New York, vreten de kinderen van alles uit. Kate wil niets liever dan met het 

hele gezin ( inclusief kinderjuf ) verhuizen naar het platteland. Larry heeft net een baan 

bij de “Holy Seven” theater critici groep en schrijft recensies voor The New York Daily. Als 

hij een recensie moet schrijven voor een show op Broadway die geregisseerd wordt 

door Alfred North, één van zijn beste vrienden, en deze show nogal tegen valt, schrijft 

hij een  slechte recensie. De hoofdrolspeelster, de oversekste diva Deborah Vaughn, 

neemt hem dit niet in dank af en bedenkt een plan om Larry in diskrediet te brengen. 

Door haar acties krijgt haar show aandacht en toch nog recht van bestaan. Kate doet 

er in tussen alles aan om haar gezin bij elkaar te houden, het thuis gezellig te maken 

en gaat de strijd aan met Deborah Vaughn. 

oes movies

bobtales januari 2012 28
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fotogalerieFoto’s: Cees Bol “ Erwtensoepwandeling ” 08 januari 2012
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regio noord oost nederland

NIEUW
VLIETBAD
Strandwandeling 1 april 2012
Tekst: Rosita Guérand
Fotografi e: Charlotte van Wauwe

REGIO ZUID WEST NEDERLAND
regiozuidwest@oldenglishsheepdog.nl

Rosita Guérand 
4576 Koewacht
Matthijsstraat 30
tel: 0114-361553
www.brwyn.nl

bobtales januari 2012 30

regio zuid west nederland
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Na de winterstop wordt het weer tijd om te 
gaan wandelen. De kilootjes van de stamppot-
ten en erwtensoep  moeten er weer af. J
De eerste strandwandeling is gepland voor 
zondag 1 april. We verzamelen op de parking 
van de onthaalkamer  in Nieuwvliet-Bad, bij de 
duinovergang naar Strandpaviljoen “De 
Boekanier”. Om 14:00 uur vertrekken we met z’n 
allen richting strand. Wordt weer dolle pret voor 
de honden en baasjes.  Vergeet jullie fototoestel  
en/of video camera niet.

Na de wandeling gaan we napraten en 
“sterke” verhalen vertellen in Strandpaviljoen 
“De Boekanier” en genieten van een  warm 
drankje of verfrissing.  Veel kans dat er na 
afl oop van de wandeling  weer mensen samen 
blijven eten bij “De Boekanier”
De honden zijn er meer dan welkom en het eten 
is er goed en niet duur. Soms kan het gebeuren 
dat er door onvoorziene omstandigheden da-
tum, locatie of tijd gewijzigd moet worden.  Ik 
verzoek dan ook iedereen die wil komen wan-
delen mij via mail info@oes.nl of telefoon 0114-
361553 te laten weten of u mee gaat wandelen. 

Op de dag zelf ben ik mobiel bereikbaar 
op nummer 06-53561184. Hoop U allen te zien 
op 1 april. Op 20 mei is het “De dag van de 
Hond”  Uiteraard laten we die ook niet zomaar 
voorbij gaan. Vorig jaar hebben we een ontbijt-
wandeling gedaan.  Overweeg nu voor een 
AMERIKAANSE LUNCHWANDELING 
aangezien de honden op 20 mei nog los op het 
strand mogen. Het idee is om rond 11:00 uur te 
gaan wandelen en daarna met z’n allen te 
lunchen  met streekgerechten van de deelne-
mers.  Aangezien dit in de openlucht moet 
plaatsvinden is het weer hier wel erg bepalend 
hoe het ingevuld gaat worden. Diegene die in-
teresse hebben om hier aan deel te nemen kun-
nen mij mailen op info@oes.nl of bellen op 
nummer 0115-361553 De precieze locatie en 
details horen jullie dan later. 

Groeten,

Rosita
Duppie, Nikan, Fairy, Elske en Zorro

regio zuid west nederland

Foto’s: Arielle Hamelink “ Belle �

BELLE
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GIETEN
Herfstwandeling 6 november 2011
Tekst: Pauline Noest
Fotografie: Cees Bol

regio noord oost nederland
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REGIO NOORD OOST NEDERLAND
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl

Paulien Noest 
Nieuwe Pekela
tel: 06-24589112
paulien.noest@home.nl
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Herfst ten top, in een prachtig gekleurd 
bos, maar volgens ons waren alle ogen gericht 
op “Anne”. Een stoere meid van 11 weken zag 
zoveel vriendjes en vriendinnetjes, maar ook 
baasjes en vrouwtjes, en die waren erg interes-
sant want daar krijg je een aai van. Helaas was 
onze boodschappentas net te klein..

Jan balend thuis niet mobiel genoeg al om 
mee te wandelen, maar Betty was zonder Blue 
(loops, en onze Nynke ook) er met Buck die dit-
maal niet van Bettie haar zijde zou wijken. Ver-
zameld in een helaas wat fris bos (na de 
prachtige afgelopen weken) maar de stemming 
was er niet minder om. Ook kwamen vrienden 
van Ursula en Henk uit Nieuw Leusden voor het 
eerst meewandelen, Ben en Giny met Amy, en 
we hopen dat ze er de volgende keer ook weer 
bijzijn. Cees en Hanneke hadden zich vooraf-
gaand aan het bezoek van TANTE zich een lek-
ker ontspannen wandeling beloofd, dus Cees 
met een enorme toeter heeft waarschijnlijk weer 
de mooiste foto’s gemaakt voor o.a. ook in de 
Bobtales. Rond 11.00 uur zijn we gestart struin-
end door de enorme hoeveelheden bladeren. 
Door onze Bobbers vlogen de blaadjes op wat 
de feestvreugde alleen maar deed vergroten. Al 
na 100 meter wisten we al dat menigeen van-
middag wel een zandbak thuis zou hebben. Het 
was prachtig om die dolende bende te zien. De 
kleine Anne vond het heel aardig dat het baasje 
de bolderkar meezeulde maar erin dat was toch 
niet zo fijn, dan liever bij het vrouwtje in de 
draagzak. Gelukkig was het niet voor niets, want 
Sophie en Sara wilden dat wel, en anders doe je 
het zelf voor toch Henk en Ben trekt dan.

Onderweg kwamen we langs het “Minister 
Kan Bankje” wat een geweldige foto opleverde. 
Vele Bobbers gingen erop waarop Linda hen 
nog enige instructies kon geven. Nog steeds 
nieuwe paden ontdekkend waren we al een uur 
onderweg dat we besloten niet verder om te 
gaan en maar richting de koffie te lopen.

Uiteindelijk hebben we dus (inclusief 
wachten op elkaar en kletsen) er 1 uur 25 mi-
nuten over gedaan. Dit keer geen pootje baden 
achteraf, was misschien wel beter geweest 
gezien de zandpoten van onze Demi maar ja dat 
is achteraf.De tas met koffie, lekkers e.d. uitge-
stald, en de Advokaat op wens meegenomen, 
want dat is toch wel lekker op een plakje cake. 

regio noord oost nederland
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Voor onze Jan een kaartje neergelegd zo-
dat iedereen er wat op kon schrijven, een plakje 
cake ingepakt, dan heeft hij toch een beetje het 
idee erbij geweest te zijn. Tja en dan is het 
ineens richting half twee. Het was wederom een 
erg hoog gezelligheidsgehalte, en heerlijk dat 
zonder wanklank onze honden zo lekker met 
elkaar kunnen spelen en ravotten. In 1 woord 
geweldig. De aanwijsbordjes stonden op onze 
locatie, als ook was er de agenda voor 2012 zo-
dat iedereen de mogelijkheid heeft het in z’n 
agenda te reserveren.Op naar de jaarlijkse Erw-
tensoepwandeling op 8 Januari 2012. We heb-
ben er zin in (alhoewel ‘s-morgens om 08.00 uur 
gaan roeren in de erwtensoep vind ik nog niet 
zo een uitdaging). De eerste enthousiaste aan-
meldingen hebben we al, dus dat beloofd wat. 
Trouwens voor de Maart wandeling met de 
Beardies ook al…Vorige keer schreven we: “Tja 
en wat voor weer is het dan ??? Herfstig met 
een mooi gekleurd bos ?”

Nu hopen we bij onze Erwtensoepwandel-
ing echt op een pak sneeuw maar ja, wel dat ie-
dereen nog in staat is te komen, dus gewoon 
een mooi besneeuwd bos.Alle wandelaars van 
onze groep krijgen dan ook het “JubileumHand-
doekje ”van de OESCN.De agenda staat in de 
Bobtales, elke 1ste Zondag in de ONEVEN 
maand om 11.00 uur, in het bos bij Gieten aan 
de Nijeslootsweg bij de Regio Noord Oost 
OESCN

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

Groeten,
Paulien en Max, 
Pebbles, Demi en Nynke

regio noord oost nederland



bobtales januari 201235

regio noord oost nederland

BOBBERS
Erwtensoepwandeling 8 Jan 2012 
Tekst: Pauline Noest
Fotografi e: Cees Bol

REGIO NOORD OOST NEDERLAND
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl

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

bobtales januari 201235

regio noord oost nederland
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regio noord oost nederland

Prutteldepruttel, vanaf een uurtje of 09.00 
waren we druk met de soeppies. En GEK 
werden we van Nynke en Demi die door ons 
druk zijn zelf de rust niet meer hadden en con-
stant heen en weer sjeesden, toen ze maar in de 
auto gedaan en was het goed, we gingen 
boodschappentas en een krat vol en aankondig-
ingbordjes. 

De aanmeldingen overtroffen onze stout-
ste verwachting, na gisterenavond nog een tele-
foontje van Inge die zei: “laten we eens gek 
doen, ik kom” en kwam met vriendin Heleen sa-
men met 7 Bobtails in de camper. 28 Bobtails in 
totaal, en laten we Sjefke en Gabi niet vergeten, 
althans daar zorgden ze de hele wandeling 
blaffend zelf wel voor. Een geweldige opkomst, 
en zelfs met teleurgestelde afmeldingen die he-
laas moesten werken, denken we ook maar op 
zoek te moeten gaan naar een pan ala formaat 
HORECA keuken.

We waren even na elven compleet, al-
thans bijna, want Bruce zag een camper aanko-
men, en daar kwamen 7 Bobbers uit, SHIT !! en 
weg was ie. Henk trok een sprintje, en gelukkig 
konden we toen van start. Eerst een stuk de weg 
af om halverwege het bos de kleinere paadjes te 
volgen, das toch veel leuker. Als een lang lint zie 
je dat dan achter of voor je. De Bobbers waren 
na 100 meter al bijna niet meer uit elkaar te 
houden. Zo mooi als Sara op foto’s vaak staat nu 
deed ze samen met haar zusjes een wedstrijdje 
wie is de grootste smeerpoets, ik denk aan een 
eerlijk gelijk spel. De eerste de beste modder-
plas gewoon middenin gaan liggen, dan weet je 
het al………….dat wordt thuis niet op de bank 
zitten.

Soms even wachten op de achterhoede 
druk aan het fotograferend of kletsend zijn we 
over de diverse paden na een driekwartier bij 
“het bankje” aangekomen. Alle baasjes 
gevraagd om de honden even rond het bankje 

te groeperen zodat Cees een poging kon doen 
de groep te vereeuwigen, tja………..dat wordt 
een bende. Jammer, zo jammer dat we toen een 
bui over ons heen kregen, maar gelukkig heb-
ben we ons humeur daar niet onder laten lijden, 
want na 10 minuten doorstappen kwamen we op 
de picknickplek bij de auto’s uit en was het 
droog en leek de lucht op te klaren.

Met helpende handen de spullen uitge-
stald en werden de honden getrakteerd op 
meerdere soorten koeken, en daarna werd het al 
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regio noord oost nederland

gauw stiller, want de Erwtensoep liet zich goed 
smaken zelfs dit keer in twee varianten de wel-
bekende van meneer UNOX en ook een vege-
tarische variant van Cees en Hanneke. Natuurlijk 
roggebrood erbij maar ook had Ursula PortSalut 
mapjes gemaakt,  Karin kniepertjes en warme 
choco van Hetty en Cor, zo werd het een waar 
smulfestijn, met als toegift een glaasje warme 
Glühwein (ach eentje kan wel). Wel hartstikke 
leuk hoor………..dat we allemaal er een zo leuk 
event van willen maken, we doen het tenslotte 
toch allemaal maar voor onze knuffels. Wij kun-
nen alleen maar zeggen thanks wij vonden het...
geweldig. Nu op naar 4 Maart waarbij we net als 
vorig jaar samen met de N.B.C.C. (Bearded Col-
lie Club) gaan wandelen. Dat was vorig jaar 
ENORM !! Meld je aan !

Voorts maken we van deze publicaties te-
vens gebruik om alvast reactie / interesse te vra-
gen voor het organiseren van een dag / 
weekend “Baasje&DOG@Lunch” bij de wandel-
ing van 2 September 2012.

Zie ook de regiowandelingen Agenda. Het 
idee is op de dagcamping (gratis) of echte 
camping naast het bos (kosten) bijvoorbeeld op 
zaterdag te arriveren, Zondagochtend de wan-
deling te doen, en dan samen iets van een 
brunch in elkaar te draaien met wat voor de 
Bobbers en de baasjes. Zoiets is leuk, maar er 
moet wel animo voor zijn. Denk je van leuk, rea-
geer dan even, ik onderzoek of het mag en kan,  
de kosten en mogelijkheden. Als die zich 

melden daar dan iets voor voelen zetten we het 
op, en mensen die niet een camper / of caravan 
hebben maar wel willen komen is alles gelijk be-
halve de eventuele overnachting. Zijn benieuwd 
naar jullie interesse.

Aanmelden kan via:
06-24589112 of via de mail: 
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl 

Check ook!!
www.oeswandelingen.hyves.nl
Max Paulien Pebbles, Demi en onze 
smeerpoets Nynke.
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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

lorem ipsumbobtales januari 2012bobtales januari 2012 38

advetrentie
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Wicked Wisdom
Arie en Alida Bloemendaal
De Eikelaars 40
7681 EN Vroomshoop
Tel: +31 (0) 546 644292
abloemendal@home.nl
www.wickedwisdom.n

Of Padirac
Broer & Ria van der Wal
Tolhuis 1
9111 GN Burdaard
Tel: +31 (0) 519 332503
riavdwal_padirac@hotmail.com
www.padirac-oes.com

Milagro Cachorros
Monique Schonewille

Duinkerkenlaan 6
9501 RZ Stadskanaal

Tel: +31 (0) 599 614824
milagro@home.nl

www.milagro-oes.nl

Law of Love
Lizie van Heel

De Zuid 9 
8251 BG  Dronten 

Tel : +31 (0) 652660413 
l.vanheel@fotovanheel.nl

www.lawoflove.nl

Definitely Xquiszt
Willy en Ron van Opijnen
Kortlandstraat 30
2911 BG 
Nieuwerkerk aan den Ijssel
Tel:+31 (0)650642222 
Info@definitely-Xquiszt.nl
www.definitely-xquiszt.nl

Cap-a-pie Cartouche
Fam. van der Nat
Molendijk 29
3248 BA Melissant Zuid-Holland
Tel: +31 (0) 187 600011
cap-a-pieCartouche@chello.nl
www.cap-a-piecartouche.nl

Vigilat’s
Eef en Rita ter Mors

Gaffelhoek 69
7546 MT Enschede

Tel: +31 (0) 53 4771117
Fax: +31 (0) 53 4771117

vigilats@hetnet.nl
www.vigilats.com

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

Hairy Bears Bobtails
Jeu en Annie van Cuijck

Gratenstraat 5
5801 RX Venray

Tel: 0478 - 584899
jeuvancuijcj@home.nl

www.hairybears.webklik.nl



PRO THERM WELLNESS CENTER

ZIJN SAMEN GEVESTIGD IN WOONARENA
Aan de Rooiseweg 1 te Schijndel

STEENGOEDKADO & PRO-THERM WELLNESS OUTDOORLIVING

LEVERANCIERS & MERKEN

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

BOVENGRONDSE SPA’S BINNENZWEMBADEN INGRAAF SPA’S

http://www.steengoedkado.nl

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

BUITENZWEMBADEN

DOUCHE WHIRPOOL STOOM DOUCHE 
WHIRPOOL



Afzender:
OESCN
Lizie van Heel
De Zuid 9 
8251 BG  Dronten 




