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van de voorzitter euro oes show 2013

Zo  als u afgelopen jaren van ons gewend bent in de 
zomermaanden is de 3e editie van het clubblad digi-
taal. Helaas zijn we dit keer wegens omstandigheden 
aan de late kant. Onze excuses hiervoor. Vakantie of 
niet, achter de schermen zijn wij  erg druk bezig met 
de voorbereidingen voor Jonge Honden Dag. De JHD 
wordt op 11 november in de DTC hal te Schoone-
beek gehouden. Als keurmeester is Loes Mouchart 
uitgenodigd. Inschrijven kunt u online doen via de 
site van de Club www.oldenglishsheepdog.nl Op de 
site vindt u ook het programma van de dag.Behalve de 
voorbereiding voor de JHD zijn we nog veel druk-
ker  bezig met de voorbereidingen van de EURO OES 
2013. Deze wordt georganiseerd  te Oosterbeek op 10 
& 11 mei 2013. De hoofdlijnen zijn allemaal geregeld. 
We moeten nu nog alle details gaan uitwerken. Dat het 

organiseren van de  EURO-OES een giga karwei is zal bij velen bekend zijn. Hand en spandien-
sten in dat weekend kunnen we dus heel erg goed gebruiken. 

Meld u nu aan om ons te helpen  zodat u ook dit bijzondere evenement welke na 16 jaar weer 
eens in Nederland georganiseerd mag worden. De EURO OES is al 25 jaar een begrip in de 
Europese Old English Sheepdog wereld. Elk jaar wordt dit evenement, in het Pinksterweekend 
georganiseerd in een ander  Europees land. Op veler verzoek zijn wij uit geweken naar een 
andere datum aangezien in 2013  de World show in Boedapest wordt gehouden in het Pinkster-
weekend. Het bestuur heeft gekozen om de EURO OES 2013 de dagen na hemelvaart te organi-
seren. De show zelf wordt op zaterdag 11 mei gehouden. Op zondag vertrekken de gasten weer 
huis waarst. Voor alle informatie kunt u terecht op de site van de EURO OES www.euro-oes.nl  
Daar vindt u  alle gegevens  over het weekend. Daar alles nog niet tot in detail geregeld is een 
regelmatig bezoek aan de site aan te bevelen.

De zomer heeft even op zich laten wachten maar al met al is het best een goede honden zomer 
geweest. Iedereen is nu weer zo’n beetje terug van vakantie,. De kids moeten al weer naar 
school in sommige delen van het land. Ik hoop dat we nog een goede nazomer krijgen met goed 
wandelweer. Wilt u eens mee wandelen met de regio’s.  Kijk voor de wandelingen die de regio’s 
weer voor u in petto hebben op de site www.oldenglishsheepdog.nl  

Lizie van Heel 

Foto’s: Gerrit de Boorder
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enkele keren om de twee weken te herhalen, 
zolang ze gezoogd worden. Het advies is om 
de richtlijnen te volgen die op de ESCCAP-
website zijn aangegeven. Het moederdier 
dient tegelijkertijd te worden ontwormd, 
omdat deze opnieuw besmet kan raken via 
het oplikken van de ontlasting van de jongen. 
In deze faeces kunnen zich Toxocaralarven 
bevinden.

nedeRlAndsTAlige inFoRMATie
De richtlijn, inclusief tabellen met alle in 
Nederland geregistreerde ontwormingsmid-
delen, zal op korte termijn op de website be-
schikbaar worden gemaakt. Op deze manier 
is de informatie over preventie van parasitaire 
infecties bij hond en kat en de daarbij optre-
dende volksgezondheidsrisico’s voor iedereen 
toegankelijk. Voordat de Nederlandse pagina 
op de website staat kunt u het beste de infor-
matie voor Engeland op de website raadple-
gen. Een interessante Nederlandse website 
over spoelwormen bij de hond, de kat en de 
mens is www.toxocaraplein.org. Om de be-
smetting van de omgeving met spoelwormen 
te verminderen is het natuurlijk belangrijk dat 
niet alleen onze huisdieren goed ontwormd 
worden, maar ook dat de ontlasting van de 
honden zoveel mogelijk opgeruimd wordt.

gezondheid gezondheid

Fotografie: Cees Bol

Drs. Nicole Landsbergen, dierenarts, verbonden aan 
WHG Roest Praktijk voor Gezelschapsdieren, Park-
weg 211, 2271 BA Voorburg; T 070-3870893; www.
whgdierenartsen.nl

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

inleiding
Een onafhankelijke groep Europese parasi-
tologen wil via de website www.esccap.org 
zonder winstoogmerk informatie verstrekken 
over parasitaire infecties bij hond en kat in 
Europa. Hierbij is het belangrijk dat de (ont-
wormings)adviezen uniform zijn, de informa-
tie up-to-date wordt gehouden en dat deze in 
diverse talen beschikbaar is. De uitgebreide 
richtlijnen kunnen worden aangepast aan de 
regionale situatie. De organisatie, genaamd 
European Scientific Counsel Companion 
Animal Parasites (ESCCAP), wordt vanuit 
Nederland vertegenwoordigd door Frans van 
Knapen. Frans van Knapen is werkzaam bij 
het Institute for Risk Assessment Sciences, 
Veterinary Public Health in Utrecht.

RiChTliJn oVeR woRMBesTRiJding 
BiJ hond en KAT
De richtlijn zal voor de Nederlandse situatie 
gebaseerd zijn op de bestrijding van de wor-
men die het grootste probleem vormen voor 
de volksgezondheid, namelijk de spoelworm 
van hond en  kat (Toxocara canis respectie-
velijk Toxocara cati) en de Echinococcus 
lintworm bij jachthonden in risicogebieden. 
Het is gebleken dat een jaarlijkse of twee-
jaarlijkse ontworming niet in staat is het 
Toxocara-infectieniveau van de dieren en de 
omgeving omlaag te brengen. Daarom geeft 
de richtlijn als algemeen advies een ontwor-
mingsfrequentie van minimaal vier keer per 
jaar. Dit kan op maat worden aangepast. Men 
dient rekening te houden met het risico van 
het optreden van resistentie van de wormen 
tegen wormmiddelen.
Resistentie kan het gevolg zijn van zware 
selectiedruk in de wormpopulatie door 
frequente behandelingen. Dit zal nauwelijks 
een rol spelen voor de gemiddelde huishond 
en huiskat. In kennels met een beperkte 
oppervlakte en een frequent behandelings-
regime moet men wel rekening houden met 
het optreden van resistentie. Door middel van 
regelmatig faecesonderzoek (= onderzoek van 
de ontlasting) is te achterhalen welke wormen 
eventueel aanwezig zijn en of een ingestelde 
behandelingsstrategie effectief is.

op welKe leeFTiJd Beginnen?
De eerste ei-uitscheiding begint bij pups 
en kittens al op enkele weken leeftijd en er 
vindt constant een herinfectie plaats. Pups 
krijgen de spoelwormen namelijk al via de 
baarmoeder en via de moedermelk binnen, 
kittens alleen via de moedermelk. Het advies 
luidt daarom om met ontwormen te beginnen 
op een leeftijd van twee weken bij pups en 
van drie weken bij kittens en dit vervolgens 

Bron: Internet
http://www.dierendokters.com/

Honden ... vrolijke viervoeters!
Volwassen honden hebben veel behoefte 
aan zorg en aandacht om ze gezond, blij 
en fit te houden.

Honden zijn sociale dieren en hechten 
zich heel erg aan hun baasjes. U zult dus 
tijd voor ze vrij moeten maken om ze vol-
doende beweging en speeltijd te geven.

Een gezonde hond is actief, heeft heldere 
ogen, schone oren, een schoon gebit, een 
mooie glanzende vacht, is niet te zwaar en 
heeft mooie stevige ontlasting.

Het leuke aan honden is dat ze u alle 
aandacht dubbel en dwars teruggeven. 
Bovendien is hun liefde onvoorwaardelijk, 
die staart wiebelt er altijd op los, of u nu 
moe, verdrietig of chagrijnig bent.

Om ze in topconditie te houden hebben 
honden een aantal punten uw zorg en 
aandacht nodig:

Minimaal 3 wandelingen per dag
Dagelijks speeltijd met de baas
Jaarlijkse vaccinatie en gezondheidscon-
trole
Ontworming elke 3 maanden
Regelmatige vlooiencontrole
Vachtverzorging minimaal 1x per week
Goede voeding

VERZORGING VAN HONDEN
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nikan’s kookboek

niKAn’s
KooKBoeK
Nikan, “de OES Jamie Olivier” wil gaarne meewerken om in het Clubblad een vaste ru-
briek 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

gedRoogd 
RUndVlees snoepJe

Bekleed een bakplaat met bakpapier.
Leg de stukjes vlees naast elkaar op het bakpapier.

Plaats de bakplaat in de oven en schakel deze in op 150 graden.
Bak het vlees 1 uur in de oven.

Verlaag na 1 uur de temperatuur naar 100 graden, zet de deur op een kier door er b.v. 
een lepel tussen te klemmen . zo kan het resterende vocht ontsnappen en bak nog 2 

uur om het vlees verder te drogen.
Laat de blokjes nog 12 uur verder drogen op kamertemperatuur.

Indien luchtdicht verpakt blijven deze rundersnoepjes een heel jaar goed. 
Bij ons zijn ze na 1 week al op !!!

•	 500 gram runderpoelet
•	 bakpapier

Benodigheden

tip van de mand                                   

TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE 
GEBITSVERZORGING

Begin altijd met een schoon gebit. Laat de 
dierenarts het gebit van uw hond of kat in-

specteren en, indien nodig, reinigen. Ge-
bruik een tandenborstel en tandpasta die 

speciaal ontwikkeld zijn voor de hond en de kat. 
Regelmatig poetsen. Het beste is om elke dag te 

poetsen, maar voor de dagen waarop dit niet gebeurt, 
is een kauwstrip of spoelen met mondreinigers voor dieren (niet die voor de 
mens!) een prima alternatief.

DE EERSTE STAPPEN VAN HET TANDENPOETSEN

Stap 1: introductie van de tandenborstel en de tandpasta.
Kies een rustige plaats om zoveel mogelijk afleiding te voorkomen. Spoel de 
tandenborstel af met warm water, doe er een klein beetje (dieren)tandpasta op 
en laat uw hond of kat de tandpasta van de borstel likken. Lukt dat niet doe dan 
eerst wat tandpasta op uw vinger of op een lekkernij. Door deze oefening went 
uw huisdier aan de smaak van de tandpasta en de haren van de borstel. Oefen 
net zo lang tot uw hond of kat de tandpasta zonder aarzelen van de tandenbor-
stel likt. Een aantal honden is ook over te halen door de eerste dagen wat lever-
pastei in plaats van tandpasta te gebruiken.

Stap 2: Het poetsen van de voortanden.
Als uw hond of kat aan de smaak van de tandpasta en de haren van de tanden-
borstel is gewend, kunt u de voortanden gaan poetsen. Houd uw huisdier op 
dezelfde manier vast als wanneer u hem of haar aait. Trek de bovenlip voor-
zichtig omhoog, zodat u de voortanden en het tandvlees kunt zien. Met de ha-
ren van de borstel loodrecht op het tandoppervlak, poetst u met kortte, 
cirkelvormige bewegingen de voortanden en het tandvlees. Poets op dezelfde 
wijze de ondertanden. Vermijd elke vorm van dwang en bouw het rustig op. 
Beloon uw huisdier daarna.

Stap 3: Het poetsen van het hele gebit.
Wanneer uw hond of kat aan de tandpasta, de tandenborstel en het poetsen is 
gewend, gaat u steeds meer tanden en kiezen poetsen. Bouw het rustig op! Het 
is belangrijk om ook de achterste kiezen te poetsen, omdat zich vooral daar 
veel tandplak ophoopt. Omdat de kiezen moeilijk zichtbaar zijn, zult u deze op 
gevoel moeten poetsen.

Veel succes!

Tip VAn de MAnd
Illustratie: 
Charlotte Calmerman van Wauwe
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beauty corner l...oesje

Bio Groom
Vacht verzorging L...Oesje Love

Hoe intelligent is onze oes ? 

Sommige mensen wisten het waarschijnlijk 
al, maar ik zal het maar toegeven, ben een oes 
fluisteraar, ik kan met OESEN smoezen..
Zo zaten we een tijdje geleden in de huiska-
mer allebei een stoel naar animal planet te 
kijken, waar het op dat moment over het intel-
ligentie niveau van hondenrassen ging
De Old English Sheepdog kwam er met een 
schamele 23 plaatst vanaf aan haar snuit 
zag ik al dat ze liever haar poot direct op de 
afstand bediening had gezet.. 

Ik probeerde nog een ander onderwerp aan te 
snijden maar helaas, Mw was hevig veront-
waardigt. Ik opperde nog dat de die mensen 
die het onderzocht hadden echt wel degelijk 
onderzoek zullen hebben gedaan...

Inderdaad zei ze, je zegt het goed, mensen 
hebben het onderzoek gedaan.
Onderzocht door mensen die waarschijnlijk 
nooit een OES in huis gehad hebben..
De reden dat de OES niet op een staat is dat 
ze simpelweg de genialiteit van de OES niet 
zien...

Waarom reageren op een commando als 
je niet wilt, die geveinsde doofheid is toch 
briljant ? 10 punten.... 
Waarom hard rennen om speeltjes op te halen 
die verstopt zijn voor een koekje, terwijl je 
thuis op gemak de hele doos op een onbe-
waakt ogenblik kan opeten ?  yes tien punten 
erbij...

Waarom hard rennen als je ook een zeer 
pootje kan veinzen en zo geheel vertroeteld in 
de auto mee mag ? nog 10 punten...

Eigenhandig de koelkast openmaken 10 pun
ten. Waarom buiten op een nat en koud oefen 
veldje zijn als je lekker binnen bij de kachel 
kan liggen...en ga zo maar door...maar in 
tegenstelling tot de echte will to please hond 
( ik wil geen namen noemen,  maar ik doe 
alles wat je wil baas, border collie )  zijn wij 
gewoon geniaal ...slim....

Waarom zou je je namelijk moe maken als het 
niet hoeft is een echte OES mentaliteit...
Je hoeft allen maar je liefste OES tronie op 
te zetten, en ieder baasje gaat gegarandeerd 
overstag...
De biefstuk op het aanrecht ? 
de lege koekjes trommel ? 
de omgeploegde net voor duizenden euro s 
aangelegde bloemenborder ? 

It wasn’t me ! 

Het was de kat van de buren,  Sjakie van 
hiernaast, en ik weet het ook niet, het was er 
ineens niet meer..
En jullie  baasjes trappen er steeds weer in.... 

Jullie zwakke kant is namelijk dat je nooit 
lang boos kunnen blijven en dat weten we..... !
Ik zet mijn meest vertederende ik ben toch 
altijd lief en doe nooit wat fout tronie op, 
draait me koppie wat schuin, en hoppa daar 
gaan jullie weer overstag....
Die tronie is generatie op generatie oesen 
doorgegeven , verfijnt en toegepast tot het 
volmaakte wapen om jullie mensen om de 
tuin de leiden... 

Nou die zat ! bedankt he zei ik......

BIO GROOM SUPER WHITE 355ML SH.
VOOR WITTE EN LICHTE VACHTEN

Witte vachten glinsteren zonder bleken als zij gewassen worden met deze bijzondere 
formule die ontwikkeld is voor witte en andere lichte vachten. Versterkt met proteine, 

het maakt grondig schoon terwijl het leven en body aan de vacht toevoegt. Super 
White voorkomt vilten, klitten en los hair. De rijke formule wordt er zo uitgespoelt en 

laat het haar glad, handelbaar, glanzend en met een lekkere geur achter. Geconcen-
treerd 4:1

BIO GROOM F.PUPPY 355ML SH
Speciaal ontwikkeld voor puppies met de voor puppies gebruikelijke gevoelige huid 
en kwetsbare vacht. Deze puur natuurlijke shampoo maakt grondig schoon zonder 
de natuurlijke bescherming van de vacht aan te tasten. Is Ph neutraal en laat geen 

irriterende sporen na.

BIO GROOM SO GENTLE 355ML SHAMPOO
Ontdek deze unieke shampoo voor dieren. Behandelt ongelofelijk zacht maar maakt 

desalnietemin grondig schoon. So Gentle is een tearless shampoo zonder zeep.
Het is mild genoeg voor zelfs de meest gevoelige dieren
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borat gezondheid

Anyone who doesn’t
know what soap tastes
like, has never washed

an Old English
Sheepdog

© Cees Bol

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

inleiding
Vrijwel iedereen kent de ziekte van de jaar-
lijkse vaccinatie. Maar wat is ziekte van Weil 
eigenlijk precies, hoe raakt een hond besmet 
en wat zijn de risico’s... Onderstaand een 
uitleg over deze ziekte bij honden.
 
inFeCTie
Ziekte van Weil wordt veroorzaakt door bac-
teriën (leptospiren). Er zijn zeer veel sero- en 
subtypen van deze ziekteverwekkers bekend, 
waarvan een 20-tal de hond ziek kunnen 
maken. Met welk type een hond besmet kan 
raken, hangt sterk van zijn leefomstandig-
heden af (stad, platteland, buitengebied). De 
ziekteverwekker bevindt zich in de urine van 
het geïnfecteerde dier en via deze urine wordt 
de ziekte verspreid. Bijvoorbeeld door likken 
of snuffelen van hond tot hond, of via besmet 
(vooral stilstaand) water of vochtige bodems 
(modder). Maar ook besmet voedsel of drink-
water of de urine of beet van een knaagdier 
(ratten) zijn mogelijke besmettingsbronnen. 
Verder kunnen ook koeien en varkens kun-
nen als tussengastheer een besmettingsbron 
vormen.

ZieKTe
Nadat de ziekteverwekker het lichaam via 
huid en/of slijmvliezen is binnengedrongen 
vindt een snelle verspreiding plaats door het 
gehele lichaam via het bloed. Dit proces vergt 

ongeveer 7-10 dagen. De bacterie tast ver-
volgens diverse orgaansystemen aan. Vooral 
lever en nieren en bloedvaten raken bescha-
digd door de infectie. Symptomen die kunnen 
optreden variëren van anorexie, koorts, 
algehele malaise, braken en diarree (mogelijk 
met bloed) tot bloedingen, ademhalingspro-
blemen, bewegingsproblemen, nierfalen en 
geelzucht. Welke symptomen meer op de 
voorgrond treden hangt onder andere af van 
het serotype van de leptospirose-bacterie 
waarmee de besmetting heeft plaatsgevonden. 
Niet altijd wordt een besmette hond echter 
duidelijk ziek. Er kan ook een chronisch 
verloop plaatsvinden, waarbij chronisch nier-
falen, voortplantingsproblemen en oogproble-
men gezien kunnen worden. Bij jonge en niet 
gevaccineerde honden zal eerder het acute 
verloop gezien worden, bij oudere en goed ge-
vaccineerde honden zal eerder de chronische 
ziekte voorkomen.

diAgnose
De diagnose wordt gesteld op grond van het 
klinisch beeld, algemeen bloedonderzoek en 
specifiek onderzoek (antilichaam test) van 
bloed en/of urine.

BehAndeling
De behandeling vergt een intensieve verple-
ging. Het is daarom meestal noodzakelijk om 
de patiënt een aantal dagen op te nemen in de 
kliniek. Er wordt een specifieke behandeling 
met antibiotica (keuze is mede afhankelijk 
van de nierfunctie) ingesteld, naast onder-
steunende maatregelen (infusen, medicijnen 
tegen braken en/of diarree, etc.) Omdat de 
ziekte zeer besmettelijk is, zijn quarantaine 
maatregelen noodzakelijk.

Zoonose
Ziekte van Weil is besmettelijk voor mensen. 

Borat
Nico en Marianne Mulhuijsen
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gezondheid gezondheid

Het veroorzaakt bij mensen een ziektebeeld 
met onder andere koorts en geelzucht.

pReVenTie
Het is gelukkig mogelijk om te vaccineren 
tegen de ziekte van Weil. Deze vaccinatie 
moet jaarlijks herhaald worden. Het im-
munologisch geheugen is voor deze ziekte 
namelijk beperkt tot een jaar. Dat komt omdat 
het een bacteriële infectie betreft. Voor 
virussen bestaat meestal een langer immu-
nologisch geheugen. In het voorjaar is het 
klimaat voor de bacterie het meest gunstige 
om zich te vermenigvuldigen. Hierdoor is de 
besmettingskans het grootste in het voorjaar. 
Daarom adviseren we dan ook om uw hond 
bij voorkeur in het voorjaar te laten vacci-
neren tegen deze ziekte. We moeten ons wel 
realiseren dat de vaccinatie niet beschermd 
tegen alle serotypen van de bacterie en ook 
niet tegen infectie. De gevaccineerde hond zal 
echter niet de acute (en levensbedreigende) 
vorm van de ziekte krijgen.

Drs. Bernard Thien, dierenarts, verbonden 
aan WHG Roest Kliniek voor Gezelschaps-
dieren, Parkweg 211, 
2271 BA Voorburg, 070 – 3870893, 
www.whgdierenartsen.nl

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

inleiding 
Snel (oppervlakkig) ademen / hijgen (met een 
moeilijk woord tachypnoe) is een normale 
reactie op warmte, lichamelijke beweging, 
angst, koorts en pijn. Een gezonde hond hijgt 
voornamelijk bij stress, warmte en inspan-
ning. Een gezonde kat mag, anders dan door 
stress, nooit hijgen. Een hond moet hijgen om 
zijn warmte kwijt te kunnen. Zweten kunnen 
ze haast  niet. In tegenstelling tot de mens 
hebben honden namelijk bijna geen zweet-
klieren. Hun huid is totaal anders van opbouw 
dan die van ons. Als honden warmte af 
moeten voeren, bijvoorbeeld bij of na inspan-
ning, doen ze dat dan ook voornamelijk door 
middel van hijgen en maar een klein beetje 
door het zweten via hun voetkussentjes. 
Veel mensen verwarren hijgen en zwaar ade-
men. Hijgen is wat anders dan zwaar/moeilijk 
ademen. Het gaat te ver om alle oorzaken 
te benoemen maar in dit artikel zal ik een 
globale indeling geven van de verschillende 

oorzaken van hijgen en zwaar ademen. 

eTiologie
Door meer of minder te hijgen kunnen 
(gezonde) honden hun temperatuur reguleren. 
De lichaamstemperatuur wordt binnen nauwe 
grenzen gehandhaafd door aanpassingen van 
de warmteproductie en de warmte afgifte. De 
normale temperatuur van de hond varieert 
tussen de 38 en 39 ˚C. Bij de kat is die tussen 
de 38,5 en 39˚C.  
Via de uitademinglucht verdampt bij de hond 
een teveel aan warmte. De ingeademde lucht 
in de voorste luchtwegen kan tot 100% met 
waterdamp worden verzadigd. De hiervoor 
benodigde verdampingswarmte wordt dan 
onttrokken aan de slijmvliezen van neus, 
mond en keelholte. Door meer of minder te 
hijgen raakt de hond zijn warmte dan kwijt. 
Een dier met koorts zal soms ook hijgen om 
het teveel aan warmte af te voeren. De koorts 
is vast te stellen met een thermometer. Wan-
neer blijkt dat er een duidelijke verhoging 
van de lichaamstemperatuur is zullen we op 
zoek moeten gaan naar de oorzaak daarvan, 
bijvoorbeeld een ontsteking ergens in het 
lichaam.Moeilijk/zwaar ademen is geen op-
pervlakkige ademhaling maar juist een diepe 
ademhaling die vaak gepaard gaat met een 
buikpers (bij het uitademen) of met de bek 
open ademen (bij het inademen). Wanneer de 
frequentie van ademen ophoog gaat lijkt dit 
soms op hijgen. De buikpers kan nodig zijn 
als de longen niet meer zo goed samenvallen 
bij het uit ademen door ouderdom of ziektes 
van de longen. Wanneer er een probleem in 
de voorste luchtwegen (neus,mond,keel en 
luchtpijp) is ademt de hond (maar ook de kat) 
in met de bek open. Een andere oorzaak van 
hijgen kan hartfalen zijn, maar ook een laag 
aantal rode bloedcellen of een neurologisch 
(zenuw) probleem.

WAAROM PREVENTIEVE DIAGNOS-
TIEK?

Vaak beginnen oudere dieren ziektes te 
ontwikkelen die wij ook bij bejaarde mensen 
zien. Suikerziekte, hartaandoeningen, ge-
wrichtsproblemen, hormonale aandoeningen 
en kanker zien we dagelijks in de praktijk.
Deze aandoeningen kunnen in hun vroege 
fase onopgemerkt blijven. Gelukkig zijn we 
tegenwoordig in staat veel aandoeningen in 
een vroeg stadium te diagnosticeren door 
orgaansystemen te onderzoeken met aanvul-
lende diagnostiek. Blijven aandoeningen 
onopgemerkt, dan kunnen vele ziekten de 
gezondheid van uw hond in gevaar brengen. 
Bovendien kunnen onze huisdieren niet 
praten en kunnen zij niet aangeven of zij pijn 
of ongemak hebben. Veel honden laten pas 
wat zien als ze echt veel last hebben.

WELKE PREVENTIEVE DIAGNOS-
TIEK BIEDEN JULLIE?

De basis van preventieve diagnostiek is het 
bloedonderzoek. Eigenlijk verdient elke hond 
ouder dan 8 jaar jaarlijks zo’n onderzoek. 
Aanvullend kan gekozen worden voor ECG 
(hartfilmpje) of röntgenfoto’s. Dit is o.a. 
afhankelijk van rasgevoeligheid en gevonden 
afwijkingen tijdens de gezondheidscheck-up.

Bloedonderzoek
Met behulp van bloedonderzoek kunnen we 
het functioneren van verschillende orgaan-
systemen meten om ouderdomskwalen vroeg 
op te sporen. Vooral nier- en leverproblemen 
en suikerziekte worden vaak op die manier 
gevonden.

Röntgen
Voor preventieve rontgen komen vooral 
de heup en rugfoto’s in aanmerking bij de 
grotere hondenrassen. 

ECG
ECG of hartfilmpje is nuttig bij het vroegtij-
dig opsporen van hartproblemen bij rassen 
met een verhoogde gevoeligheid voor het 
ontwikkelen van hartkwalen.
Bron: http://www.dierendokters.com/

PREVENTIEVE 
DI AGNOSTIEK

Forografie: cees Bol
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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

Wij hebben een unieke 

kennel regeling
Bel hiervoor met onze 

verkoopbinnendienst:

tel. 0348 - 574729!

voordeel
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diAgnose
De dierenarts zal u o.a. vragen sinds wan-
neer, onder welke omstandigheden en hoe 
uw huisdier hijgt. De diagnose wordt gesteld 
doormiddel van het goed kijken naar uw dier 
en het registreren van de ademhaling. Vervol-
gens zal een uitgebreid lichamelijk onderzoek  
meer duidelijkheid moeten verschaffen. 
Het opnemen van de temperatuur met een 
thermometer is een vast onderdeel van het li-
chamelijk onderzoek naast het beluisteren van 
de longen en het hart. Lijkt het hijgen voort 
te komen uit pijn dan moet naar de oorzaak 
daarvan worden  gezocht. Hart problemen 
kunnen vervolgens het best door middel van 
een echografie gediagnosticeerd worden. Bij 
problemen van de longen is een röntgenfoto 
het aangewezen middel. Bloedonderzoek is 
vaak nodig om te kijken hoe de toestand van 
het dier op het moment is en bijvoorbeeld 
ontstekingen in het lichaam aan te tonen. 

BehAndeling
Afhankelijk van de oorzaak van het hijgen of 

moeilijk ademen moet een behandelkeuze ge-
maakt worden. Bij ernstige benauwdheid zal 
een geven van extra zuurstof snel verlichting 
kunnen geven.

ConClUsie
Een (huis-)dier moet altijd de beschikking 
hebben over een bak met (vers)water. Wan-
neer de temperatuur buiten hoog is zal een 
hond meer hijgen en meer drinken! Wanneer 
hij/zij anders ademt of op andere momenten 
hijgt dan normaal is het raadzaam contact op 
te nemen met uw dierenarts.

liTeRATUUR

1. Tilley ea, The 5 Minute Veterinary Con-
sult, Canine and Feline. 2003, Williams 
& Wilkins. 

2. Rijnberk ea, Anamnese en lichamelijk 
onderzoek bij gezelschapsdieren, 1990, 
Bohn Stafleu

3. Nelson ea, Small Animal Internal Mede-
cine, 2003, Mosby

gezondheid advertentie

Borat
Nico en Marianne Mulhuijsen
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boeken corner advertentie

Een hond met agressief gedrag is vervelend en ook heel beangstigend voor zowel de 
eigenaar als de persoon of hond die belaagd wordt.
Bij veel hondeneigenaars leeft de angst dat hun hond op een gegeven ogenblik agres-
sie gaat vertonen. Martin Gaus beschrijft in zijn nieuwe boek (met gratis DVD) hoe 
agressie bij honden kan ontstaan en hoe je dit kan voorkomen. Maar ook hoe je er 
iets aan kan doen om het tij alsnog te keren. Heb je zelf last van agressief gedrag van 
je honden? Als je meer wil lezen over dit onderwerp moet je wel kritisch naar jezelf 
durven kijken. Want vaak zal Martin aangeven dat de eigenaar een grote rol speelt 
in het gedrag en het onderhouden van agressief gedrag. Hond en eigenaar zullen dus 
dingen moeten veranderen, volgens Martin Gaus. Gelukkig zijn er oplossingen om dit 
probleemgedrag in veilige banen te leiden en zelfs om te buigen naar sociaalvaardig 
gedrag. De training moet je zorgvuldig opbouwen in stappen. Martin Gaus geeft je met 
dit boek een uitgebreide beschrijving van oorzaken van agressief gedrag en daarbij 
het stappenplan om dit te voorkomen en te verhelpen. Naast de verhelderende 
foto’s zal je veel hebben aan de DVD die bij het boek ziet. Via de 
beelden zie je meteen wat tHeorie in de praktijk en wat de 
be- doeling is. De methode die Martin Gaus aanreikt 

is gebaseerd op de jarenlange ervaring die Martin 
Gaus met probleemhonden heeft opgebouwd op 

zijn hondenscholen. Volgens Martin hebben dui-
zenden honden hun voordeel gedaan met deze 

methode. Een methode waarbij geen pijn of 
dreigen met pijn wordt gebruikt.

AgRessie BiJ honden

Bron: //http://www.hondentips.com

Begrijp, voorkom en verhelp agressief gedrag 
bij honden
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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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advertentie oescn show competitie 2012

Fotografie: Gerrit de Boorder

OESCN SHOW 
COMPETITIE 2012

REUEN
1. Youandi Pompidou 
2. Sweet Expression’s Meet & Great 
3. Zuma of Padirac 
4. Milagro Cachorros Airin 
5. Ela Zoran from Rocky’s Desteney 
6. Sweet Expression’s Q-Pido
6. Youandi Dutch Dream Team
7. Vigilat’s Lincense to Love 
8. Jarco of Snowboot Bears                                                            

TEVEN
1. Wobble Fashion’s Stuck on You 
2. Hockesberghe’s Walc All Over You 
3. Babooshka of Padirac 
4. Any way any How of Fool’s Paradise 
5. Definitely Xquiszt Abegayle 
6. Fayola Yentl of Rocky’s Desteney
7. Incredible of Snowboot Bears
8. Hockesberghe’s Walc Attitude
8. Sweet Expression’s Circus Circus
9. Law of Love Englis Summer Love  

REUEN JEUGD
1. Hockesberghe’s Walc BY MY Benjamin
2. Sweet Expression’s Q-Pido 
3. I am Your Man of the Cuddle Corner
4. Brwyn,s Ginetta 
5. Youandi Dutch Dream team
6. Carlos Santana of Padirac
 
TEVEN JEUGD
1. Kissable of Snowboot Bears
2. Kalamazoo of Hillbilly Heights
3. Wicked Wisdom’s Just Br Wonderful
4. Angel Miss Milly from Stone’s
5. Youandi Dreams Come True
6. Isn’t She Lovely of the Cuddle Corner
7. Supersister of Padirac
8. Aphrodite’s Child of Padirac

46
32 
31
26
23
16
16
12
7

55
52
37
26
22
21
20
16
16
14

65
32
16
13
8
4

60
33
16
14
11
10
7

5
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De kleine zeemeermin 
originele titel “the little mermaiD)” is een ameri-
kaanse animatiefilm van Walt Disney Pictures. het is 
De 28e lange sPeelfilm van Disney. het verhaal van 
De film is gebaseerD oP het gelijknamige sProokje 
van De Deense schrijver hans christiaan anDersen.

bobtales mei 2012 22

The little mermaid

oes moviesoes movies

De Kleine Zeemeermin gaat over Ariël, een mooie, jonge zeemeermin, 
één van de dochters van de zeekoning Triton. Ze heeft een obsessie 
voor mensen en hun spullen, iets wat haar vader absoluut niet kan 
waarderen omdat hij mensen als gevaarlijk ziet. Hij wijst daarom zijn 
hofmuzikant, Sebastiaan de krab, aan om op haar te letten.
Op een avond zien Ariel en haar vissenvriend Botje aan boord van een 
schip de jonge prins Eric. Ariel wordt op slag verliefd op hem. Wan-
neer het schip in een storm belandt en vergaat, redt ze Eric uit de gol-
ven en brengt hem veilig aan land. Hij wil naderhand uiteraard weten 
wie hem gered heeft, maar hij kent enkel en alleen haar hemelse stem. 
Zijn hond Max veraadt Ariel nog bijna, maar ze kan ontkomen voor hij 
haar ziet.

Wanneer Triton ontdekt dat Ariel verliefd is geworden op een mens, 
vernietigt hij uit woede al haar verzamelde spullen, inclusief een 
standbeeld van prins Eric. Verdrietig en kwaad besluit Ariel, overge-
haald door de alen Gruwel en Griezel, naar de zeeheks Ursula te gaan. 
Deze stemt toe haar in een mens te veranderen zodat ze Eric kan op-
zoeken, maar op twee voorwaarden: Ariël moet haar stem afstaan en 
Ariël moet Eric binnen drie dagen een liefdeskus geven. Zo niet, dan 
wordt ze opnieuw zeemeermin en wordt ze door Ursula gevangenge-
nomen. Ariel gaat akkoord.

Aan land wordt ze al snel gevonden door Eric, maar hoewel hij wel ge-
charmeerd is van haar, herkent hij haar niet als het meisje dat hem ge-
red heeft. Samen met Botje, Sebastiaan en de zeemeeuw Jutter 
probeert Ariel, ondanks het verlies van haar stem, Eric verliefd op haar 
te laten worden. Ze is succesvoller dan Ursula had gedacht en dreigt 
binnen de drie dagen in haar opdracht te slagen. Om roet in het eten 
te gooien verandert Ursula zichzelf in een mooie vrouw, noemde zich-
zelf voor een tijdje Vanessa en gebruikt Ariels stem en betovert Eric 
zodat hij denkt dat zij de vrouw is die hem heeft gered. En naderhand 
maakt Eric meteen huwelijksplannen. De ceremonie vindt plaats aan 
boord van een schip. Jutter en de zeedieren verhinderen echter de 
plechtigheid terwijl Ariel zich naar het schip haast. In de chaos breekt 
Ursula’s magische schelp en krijgt Ariel haar stem terug. Eric’s ‘hypno-
se’ is hierbij ook uitgewerkt en wil Ariël kussen, maar net op dat mo-
ment gaat de zon onder en is de derde dag voorbij. Ariel verandert 
weer in een zeemeermin en Ursula neemt haar mee. Dan wordt haar 
echte plan duidelijk: ze wil, middels Ariël, de macht van koning Triton 
krijgen. Ursula confronteert Triton en biedt hem aan om zijn leven op 
te offeren voor dat van Ariel. 

Hij stemt toe waardoor niet Ariel maar hij in een gevangene van Ursu-
la verandert en Ursula zijn macht krijgt. Ursula wordt daarmee heerse-
res over alle zeeën. Ze verandert zichzelf in een reus en veroorzaakt 
een draaikolk die enkele scheepswrakken naar de oppervlakte brengt. 
Terwijl Ursula Ariël wil vermoorden met de drietand, klimt Eric aan 
boord van een van deze wrakken en stuurt het schip recht op Ursula 
af. Ze wordt gespietst aan de scherpe punt vooraan het schip en sterft.

Nu Ursula weg is, worden al haar gevangenen weer normaal. Triton 
geeft Ariel opnieuw benen zodat ze met haar prins Eric kan trouwen.

Na het succes van het gedeeltelijk geanimeerde Who Framed Ro-
ger Rabbit een jaar eerder, was dit de eerste complete animatie-
film sinds jaren die weer succesvol was voor de Disney Studio’s. De 
kleine zeemeermin wordt vaak gezien als de film die animatiefilms 
van Disney weer nieuw leven inblies na een aantal geflopte films 
uit de jaren 80. Met deze film begon een tijdperk dat onder fans 
en critici nu bekend staat als de “Disney-renaissance”.
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regio noord oost nederland regio noord oost nederland

Regio nooRd oosT nedeRlAnd
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl

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

Tekst: Pauline Noest
Fotografie: Cees Bol

BAAsJe
&dog

@lUnCh 
12 sepTeMBeR 2012

Hoi luitjes,
 
Het is nu tijd om vaste vorm te geven aan het 
Baasje&DOG@Lunch event wat we voor 
ogen hebben op 1 en 2 September aanstaande.
Voor het weekend van 1 en 2 September heb-
ben we het volgende plan.
Graag ontvangen we van jullie de definitieve 
aanmelding ook al heb je die al eerder aange-
geven voor welke optie interesse te hebben.
Het is voor ons evident tijdig de aanmeldin-
gen te hebben omdat we natuurlijk ook meer 
voorbereidingen hebben.
Enne……….
wij hebben al gereserveerd. Wie volgt……….
 
Groet,
Max en Paulien
Pebbles, Demi Nynke

We hebben met de camping afgestemd voor 
het weekend van 1 en 2 September. Niets 
is verplicht, alles kan en /en als ook of /of. 
Hieronder het idee.

ZATeRdAg 1 sepTeMBeR
SVR camping van het jaar
1 September vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur 
aankomst en kun je de camping op (i.v.m. 
grasmaaien enzo).
Na het avondeten zo rond 19.00 uur gaan we 
een rondje bos, en kunnen we daarna gezellig 
samen of op jezelf een kopje koffie of wijntje 
doen. Als iedereen zijn eigen flesje meeneemt 
zorgen wij daar dus niet voor.
Kosten voor overnachting per equipe rond de 
€ 17en zelf te voldoen ( geen kosten honden ).

ZondAg 2 sepTeMBeR
Zondagmorgen zoals gewoonlijk om 11.00 
uur start de wandeling.
Voor diegenen die op de camping hebben 
overnacht, opbreken en naar de picknick-
plaats rijden.
Als de wandeling is afgelopen zullen we een 

brunch idee voor mens en dier willen uitstal-
len. Kopje soep, sandwich, quiche, koffie, 
thee, hondenbaksels en knabbels. Al is het 
idee low budget ontkomen we niet aan een 
kleine bijdrage dit keer, maar dat ligt ook een 
beetje aan de opkomst. Het Amerikaanse idee 
is goedbedoeld maar dan zijn er vaak enorme 
hoeveelheden over en dat is ook zonde. Maar 
meedenken altijd graag. We vragen om een 
eigen bijdrage van € 2,50 p.p. Tenslotte is 
eenieder zelf verantwoordelijk voor zijn of 
haar honden (blaffen en drollen) en reserve-
ring op de camping. Geef bij je reservering 
door dat je bij de groep met Bobtails hoort, 
dan zullen we als groep bij elkaar geplaatst 
worden, ook vanwege andere kampeerders 
voor een minimum aan eventuele overlast.
Het lijkt ons hartstikke gezellig en leuk, tegen 
de tijd dat we de dingen vast gaan leggen 
vragen we jullie nogmaals dan om de bevesti-
ging of en welke onderdelen je bij bent. Voor 
de kampeerders: het is een kleine camping, 
vol Iisvol.
 
Groeten,
Max en Paulien Noest
Pebbles, Demi en Nynke
OESCN Regio Noord-Oost
 
CAMping op’T KAlKAMp
VeRlengde AsseRsTRAAT 83A
9461TV gieTen
Tel.: 0592-261368
weBsiTe: www.opTKAlKAMp.nl   
VeKABo CAMping VAn heT JAAR 2011
eMAil: opTKAlKAMp@heTneT.nl

BAASJE&DOG@LUNCH
2 SEPTEMBER 2012
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De weersvoorspellingen waren prima, een 
windje, droog en zeker niet te warm dus 
togen wij naar Gieten met de boodschap-
pentas gevuld. Ook vanwege de aanstaande 
vakanties en mensen die het ervan namen hun 
tuinhuisje te gaan schilderen bijvoorbeeld 
was de opkomst niet te groot, maar zeker 
gezellig.

Zoals altijd krijst, piept en blaffen de Bobbers 
van enthousiasme en begroeten we iedereen 
en zijn we rond 11.00 uur op pad gegaan. Het 
uitgebreide rondje van vorige keer was goed 
bevallen dus dat als plan opgevat.
Jelly en Manle met hun 3de Bobtail Kayla 
waren uit Wolvega gekomen. Sommige 
paden grotendeels groen overwoekert. Via de 
ijstijdkuil bij het Minister Kannister bankje 
langs dan rechts en weer links langs de rode 
paaltjes route (nordic walking route). Niet 
alle mountainbikers blijken even sociaal (Ed 
wordt altijd dan een beetje boos op ze J ) 
omdat de mountainbikers moeten afremmen 
balen zij, maar gelukkig hebben wij rechten 
want we hebben “BIG SMILE” een vergun-
ning. Dit geeft geen rechten maar het bos is 
van iedereen dus na af en toe onze Bobbers 
even tot de orde roepend liepen wij rustig 
keuvelend en een Mentosje snoepend de route 
door. Nynke snapte er geen sikkepit van waar 
was Demi nou ??? Demi was ziekjes thuis 
gebleven ahhhhhhhh. Heel ongedurig en 

zoekend was zij gedurende de hele wande-
ling. De rest heeft heerlijk spelend de route 
gelopen, als ook was nieuwkomer Kayla in 
haar sas, want zo is ons ras nou eenmaal, er 
valt nooit een onvertogen blaf………..
Over kronkelende paadjes met boomstronken 
en soms struikelend over de boomwortels 
zelfs hier en daar wat niveauverschillen, zijn 
we na ruim een uur weer op de parkeerplaats 
aangekomen. Tja en dan baal je………… 
hebben we altijd gedacht het alleenrecht op 
de picknicktafel te mogen hebben ………
zitten daar mensen te picknicken L.  De kof-
ferbak van de auto van Henk en Ursula maar 
gebruikt voor het inschenken van de koffie, 
en uit de diverse deelnemers hun auto’s 
verzamelde kleedjes uitgespreid. De Bobbers 
vonden het geweldig dat we op :HUN” niveau 
kwamen. Koffie en thee met Grunninger 
Noutenkouke (Groningse Notenkoek), en 
chocola van Aukje heeft onze suikerspiegel 
weer getest. Het zonnetje brak nog fff lekker 
door en de Bobbers speelden lekker nog even 
op het veld met elkaar en zo werd het al rap 
later en hebben we de boel rond 13.00 uur 
weer ingepakt. Het was weer toppieieieieiei-
eieie…………
 
Voor wie interesse heeft, willen wij best wel 
een Groningse Notenkoek mee te nemen, 
deze kost circa € 3,--.
De volgende wandeling is dus de 
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“baasje&DOG@Lunch” wandeling op Zon-
dag 2 September.
Voor de geïnteresseerden is er een extraatje 
door de mogelijkheid om zelfstandig te reser-
veren op camping “Op ’t Kalkamp” ( www.
optkalkamp.nl ) en reeds op Zaterdag 1 Sep-
tember aan de rand van het bos te overnach-
ten. Deze groep heeft op de Zaterdagavond 
een wandeling na het avondeten, zo rond 
19.00 uur is de aanvang en bij terugkomst op 
de camping is er dan een mogelijkheid om 
samen koffie of een wijntje te drinken en de 
avond door te brengen, of gewoon lekker op 
jezelf.
De wandeling van 2 September zal een afloop 
met een soort van Brunch kennen waarvoor 
een minieme bijdrage van € 2,50 p.p. ge-
vraagd zal worden, met voor de mensen een 
koppie soep, diversen als broodje fris, salade 
en hartigheid en een glaasje erbij, je zult niet 
met honger weggaan !! Ook de Bobbers zul-
len we niet vergeten J !!
 
Meld je voor een wandeling aan of afwezig ! 
(dat is voor ons wat gemakkelijker).
 
Aanmelden kan via 06-24589112 of via de 
mail: regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl
Check ook: www.oeswandelingen.hyves.nl
 
Max Paulien Pebbles, Demi en Nynke.

regio noord oost advertentie
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gedrag gedrag

Je kunt het gewoon voorspellen… Je hond 
gedroeg zich tot voor kort als een engeltje en 
ineens gedraagt hij zich alsof hij van de ba-
siscommando’s zelfs nog nooit gehoord heeft. 
Wat is er gebeurd? Waarom neemt mijn hond 
me in de maling?

Dat doet hij niet. Hij zit in die meest ge-
vreesde fase… de puberteit.
Bij een intacte reu piekt de testosteronproduc-
tie in deze periode. Deze kan wel driemaal de 
concentratie bereiken als die van een volwas-
sen reu en sommige honden hebben het hier 
echt heel moeilijk mee. Maar de puberteit 
draait niet alleen om testosteron, noch om 
sexhormonen. Als dat zo was, zou een gecas-
treerde hond ervoor gespaard blijven. En dat 
is niet zo. Alle sociale dieren gaan door de 
puberteit heen. Dit wordt ook vereist door de 
natuur.

Sociale zoogdieren komen over het algemeen 
hulpeloos en totaal afhankelijk ter wereld. 
Als ze volwassen zijn, wordt echter van ze 
verlangd dat ze volledig onafhankelijk zijn en 
de volgende generatie kunnen grootbrengen. 
Tussen die twee momenten moet er dus veel 
gegroeid, ontwikkeld en geleerd worden. De 
puberteit is de fase waarin de natuur vereist 
dat ze leren zelf beslissingen te nemen op 
basis van hun eigen inzichten. “Omdat ik het 
zeg” is niet goed genoeg meer. Ze worden 
er biologisch toe gedreven om zich van hun 
ouders los te maken en dingen op hun eigen 
manier te doen. Het is geen rebellie. Het is de 
natuur.

Nu kun je wel zeggen “Maar honden worden 
niet onafhankelijk. Ik wil niet dat mijn hond 
zelf beslissingen neemt!” Onzin – natuurlijk 

wil je dat wel. Denk er eens aan hoe het was 
toen je pupje 8 weken oud was. Denk eraan 
hoeveel tijd je kwijt was, terwijl je ieder 

aspect van zijn leventje regelde. Vergelijk dit 
eens met een oudere hond die het allemaal 
al eens gezien en gedaan heeft. Die hond 
verdient misschien geen salaris, maar hij kent 
zijn wereldje binnenste buiten en is veel be-
trouwbaarder, voorspelbaarder en volwassen. 
Nou, om dat punt te bereiken moet je door de 
puberteit heen.

Hoe je ermee omgaat? 
Zorg ervoor dat ze alle kans krijgen om de 
juiste keuze te maken en zorg ervoor dat die 
juiste keuze heel, heel erg belonend is. Werk 
flink aan het leggen van dit fundament, name-
lijk dat de basisoefeningen “het allerbeste zijn 
dat je als hond kan overkomen”.

Naast deze biologische noodzaak, onder-
gaan de hersenen van de puppy een onge-
looflijke fysieke verandering. Zenuwvezel 
voor zenuwvezel ontwikkelen deze zich tot 
een doelgerichte denkmachine. In de tijd 
ertussenin is het brein echter bepaald geen 
efficiënte denkmachine – en al helemaal niet 
tijdens de puberteit.

Daarom kunnen pubers het ene moment 
nadenken en het volgende moment… niet. 
Sterker nog, de prikkels die door de (bewust 
denkende) hersenschors zouden moeten gaan, 
worden direct omgeleid via het limbisch 
systeem, dat primaire reacties en emoties 
bestuurt. Hierdoor krijg je totaal overtrokken 
reacties. Dit zie je ook bij mensenpubers:
“Zet jij de vuilnis even buiten?”
“Je haat me! Dat zou je me nooit vragen als je 

Foto’s: Cees Bol 

me ook maar een beetje begreep! Je luistert 
nooit naar me! Ik haat je en ik wil je nooit 
meer zien!”
Als je later vraagt waarom de puber zo rea-
geerde, zegt hij “Ik weet het niet”. En hij weet 
het ook echt niet. Hij had op dat moment geen 
controle over die emoties, maar een kleine 
kortsluiting in de hersenen.
De puberteit begint bij honden rond 6-7 
maanden. Officieel duurt hij tot de hond 
volwassen is, ergens tussen 3 en 4 jaar. Maar 
de absoluut ergste fase – de periode waarin 
hun hersentjes wel heel weinig aankunnen – 
is meestal na de eerste 2 tot 3 maanden wel 
voorbij.

KoRT op een RiJTJe
7-10 maanden, vroege puberteit. Dit is de 
moeilijkste periode van de puberteit. Mini-
hersentjes. Als niet gecastreerd, hoge con-
centraties hormonen. De wittebroodsweken 
van de puppytijd zijn voorbij! Dit is vaak ook 
de tijd wanneer problemen met het tempera-
ment boven komen drijven. Sommige honden 
worden erg reactief in deze periode en binnen 
een roedel kunnen onderlinge problemen 
ontstaan.

11 maanden-3 jaar, puberteit. Veel verande-
ringen tijdens deze lange periode. De hond 
vormt zich van een emotioneel, onderontwik-
keld, 12-jarig jochie via een slungelige puber 
tot een jong volwassene. De ‘mini-hersen’-
momenten worden langzaam minder. Maar 
met de fysieke volwassenheid komt ook de 
sociale volwassenheid en soms zijn er ‘pro-
blemen’ die vaak samenhangen met groei-
spurten. Agressie komt vaak vroeg in deze 
fase voor het eerst bovendrijven, grofweg 
tussen 12-18 maanden.

3 jaar en ouder, volwassenheid. De hormoon-
concentraties trekken bij. De hond groeit niet 
meer. Honden zijn ergens tussen 3 en 4 jaar 
fysiek volwassen. Sommigen worden mentaal 
nooit volwassen. Anderen worden rustiger en 
evenwichtiger in deze periode. De snelheid 
van het volwassen worden verschilt sterk van 
ras tot ras.

Samenvattend, de puberteit bij honden is rond 
7 tot 10 maanden op zijn ergst, waarna deze 
gestaag verbetert en overgaat als de hond 
tussen 3 tot 4 jaar volwassen wordt. In grote 

lijnen is de “verbeteringscurve” vrij lineair 
– als hij 2 jaar is, is de hond anders dan met 
18 maanden – maar van dag tot dag bekeken 
is er geen pijl op te trekken. Je hond heeft 
vandaag misschien hersenen. Maar misschien 
ook niet.

Op de dagen dat zijn hersenen gevlogen 
lijken, vat het dan niet persoonlijk op. Hij is 
niet koppig. Hij kan echt niet nadenken. Maak 
alles dus heel simpel en eenvoudig voor hem. 
Bij een mensenpuber zijn dat de momenten 
waarop je een geschreven lijstje meegeeft in 
plaats van een mondeling verzoek. Of neem 
een dagje vrij en geef je hond een kans om 
informatie te verwerken en, misschien, een 
eh… helder moment te beleven.

Bron: www.doghouserock.nl
Oorspronkelijke titel: Canine Adolescence
Copyright Melissa Alexander
Met toestemming vertaald door Sandra 
Hurkmans
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gevaren van de zomer

U zit wellicht op hete kolen nu de zomer 
eraan komt, om samen met uw hond weer 
nieuwe zomerse avonturen tegemoet te 
gaan. Denk eraan dat de zon, de warmte, 
de insecten en het strand voor uw vriend 
gevaren inhouden!

Fatale warmte
Honden en hoge temperaturen gaan niet 
goed samen. Honden transpireren namelijk 
nauwelijks en moeten de warmte via hun 
gehijg vrijmaken. Grote warmte terwijl de 
hond in de zon staat, of erger nog, terwijl 
hij in bij warm weer in een auto opgesloten 
zit (ook al zijn de ramen wat opengedraaid) 
kan de lichaamstemperatuur doen stijgen 
totdat hij in een shock raakt die snel dode-
lijk kan zijn. Indien uw hond het slachtoffer 
zou worden van een dergelijke hitteslag, 
moet u de hond onmiddellijk in koud water 
zetten of bedekken met natte doeken om de 
temperatuur naar beneden te halen. Voor-
kom ook uitdroging door constant vers 
water ter beschikking te stellen. Tegen-
woordig zijn er ook aqua cool keepers op 
de markt en die werken uitstekend.

De zomer en zijn parasieten
Vlooien leven heel het jaar door in de 
huizen, maar hun aantal neemt in de zomer 
toe. Naast hun irriterende werking op de 
huid kunnen ze ook een intestinale worm 
overdragen (dipylidium) en bij massale 
infestatie bloedarmoede veroorzaken. 
Hoewel teken vooral in de lente en de 
herfst voorkomen, vormen ze ook in de 
zomer een gevaar. Ze veroorzaken jeuk 
en brengen pathogene stoffen over die 
ernstige aandoeningen zoals piroplasmose, 
de ziekte van Lyme en erlichiose kunnen 
veroorzaken. 

Tot slot: als uw hond verwoed aan zijn 
poten likt of aan zijn oren krabt, vooral in 
de maanden augustus en september, moet 

u deze zones controleren op kleine oranje 
nestjes. Misschien zal u kunnen kennis-
maken met de larven van mijtachtigen die 
herfstmijten worden genoemd. Er bestaan 
tal van geneesmiddelen om al deze infesta-
ties te voorkomen en te behandelen.

Luchtaanvallen
Als de avond valt, gaan de muggen op zoek 
naar vers bloed. De gevolgen van deze 
maaltijden zijn niet alleen onaangenaam 
door de jeuk die ze veroorzaken, maar 
kunnen ook zorgen voor de overdracht van 
twee ernstige ziekten, vooral indien u in 
het zuiden van Frankrijk vertoeft: leish-
maniose en dirofilariose. Als u naar deze 
streken trekt, dan is het heel belangrijk dat 
u uw vriend een speciale halsband aandoet 
die hem tegen de muggen beschermt. 
Ook wespen zijn gevaarlijk door hun 
pijnlijke prik en de allergische reacties 
die daarop kunnen volgen. Een wesp die 
door de hond wordt ingeslikt, kan een 
ontsteking van de keel veroorzaken en zijn 
ademhaling belemmeren.

Strand en natuur
Strandwandelingen en zwempartijen 
zijn niet zonder gevaar. Het zeewater en 
het zand irriteren de huid: goed spoelen 
met zacht water na elke uitstap is dus 
onontbeerlijk! Bovendien kan uw vriend 
het slachtoffer worden van diarree als hij 
water binnenkrijgt. U moet er ook op letten 
dat hij niet te bruusk in koud water springt, 
want het risico van plotselinge verdrinking 
is reëel! Wind en zand in de ogen kunnen 
ook conjunctivitis veroorzaken. 

Ten slotte produceren bepaalde wilde plan-
ten tussen juni en september aartjes, zaad-
jes die zich vasthechten aan de haartjes en 
zich vervolgens kunnen nestelen in de huid 
en de oren en abcessen en oorontstekingen 
veroorzaken. Inspecteer uw hond na elke 
wandeling!

BESCHERM UW HOND TEGEN DE GEVAREN VAN DE ZOMER
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het ontstaan van de rashond het ontstaan van de rashond

Bron: Internet

Al tienduizenden jaren spelen honden een 
belangrijke rol in het leven van mensen. Af-
stammelingen van de wolf, die in de nabijheid 
van nederzettingen gingen leven van het men-
selijk afval, bleken allerlei nuttige functies 
voor de mens te kunnen vervullen. Archeolo-
gische vondsten tonen waarschijnlijk waarde-
ring voor de hond, zoals deze 6000 jaar oude 
Perzische drinkbeker en een voorbeeld van 
een afbeelding uit de Egyptische oudheid.

Langzaam maar zeker ontwikkelden zich 
door een bepaalde mate van selectief fokken 
allerlei verschillende groepen honden. Die 
groepen ontstonden door het werkdoel dat 
mensen met de dieren hadden. Honden voor 
de jacht, het hoeden van het vee, bewaking 
van het erf, het trekken van vrachten, ver-
maak en gezelschap.

Men combineerde honden die goed waren in 
een bepaald soort werk. Uiterlijk gingen die 
honden vanzelfsprekend steeds meer overeen-
komsten vertonen. Maar dat was niet het doel 
van het fokken, alleen de functionaliteit voor 
het werk telde. En als dat nodig was werden 
honden uit andere werkgroepen gebruikt om 
bepaalde eigenschappen te verbeteren of te 

veranderen. Er ontstonden ook streekeigen 
soorten werkhonden, die wel overeenkomsten 
hadden met de honden voor hetzelfde werk in 
een andere gebied, maar juist meer toegespitst 
waren op de plaatselijke omstandigheden.
In zekere zin was er sprake van rassen, maar 
niet in de beperkende betekenis die we er nu 
aan verbinden. Die strikte scheiding tussen 
groepen en typen honden  ontstond pas zo’n 

HET ONTSTAAN VAN 
DE RASHOND

160 jaar geleden in Engeland. Halverwege de 
negentiende eeuw, het Victoriaanse tijdperk, 
ontstond het fenomeen hondenshow. Daarbij 
ging men vaststellen welke honden wel of 
niet tot een ras behoorden. Dat vaststellen 
gebeurde aan de hand van een ’standaard’. 
De mooiste hond, althans wat men toen de 
mooiste vond, werd beschreven en de honden 
op de shows werden beoordeeld aan de hand 
van de kenmerken van die hond. En dat waren 
niet de werkeigenschappen, maar vooral 
uiterlijke kenmerken. Bestond een ‘ras’ eerst 
nog uit zowel honden met spitse oren als 
tiporen, als het voorbeeld voor de standaard 
een tipoor had dan vielen alleen nog die 
honden in de prijzen die tiporig waren. Hun 
werkeigenschappen, die altijd doorslaggevend 
geweest waren, verdwenen hiermee uit beeld
 
Er ontstonden rasverenigingen en stamboe-
ken. En omdat een groep honden, die eerst op 
functionaliteit bij elkaar hoorde, vanzelfspre-
kend qua uiterlijk niet allemaal onder dezelf-
de standaard kon vallen, ontstonden er nog 
meer rasverenigingen met eigen standaarden 
en stamboeken. Een groep honden, die eerst 
bij elkaar hoorde, viel door iets onbelangrijks, 
om bij het oorvoorbeeld te blijven, als  tipoor 
of spitsoor uiteen.
 
De rage van hondententoonstelling waaide 
ook over naar Amerika. In Harper’s Weekly 
verscheen in mei 1880 deze spotprent, geti-
teld ‘The Dog Congress - Candidates for the 
Bench Show’ .
 

De stamboeken die in die tijd werden opgezet 
werden al heel spoedig gesloten. Slechts een 
relatief kleine groep honden, die zo dicht 

mogelijk de opgestelde standaard benaderde, 
werd geregistreerd. Alleen honden die 
afstamden van twee stamboekhonden werden 
van dan af beschouwd als raszuiver.
 
Raszuiver, een begrip dat in de Victoriaanse 
maatschappij aan waarde won. Waren het 
eerst eeuwenlang de adellijke en vorstelijke 

dynastieën, die binnen eigen kring trouwden 
en daarbij incest niet uit de weg gingen, in de 
negentiende eeuw verbreidde het zich verder 
tot volken en zelfs tot het fokken van dieren 
en niet alleen honden, ook vee moest raszui-
ver worden. Dat de leden van de koningshui-
zen er niet gezonder op werden zag men over 
het hoofd. Hemofilie, mentale stoornissen, 
lichamelijke deformaties waren al bijna een 
normaal verschijnsel binnen de koningshui-
zen van verschillende landen.
 
Helaas, want ook met het fokken van honden 
werd inteelt heel normaal en zelfs de aanbe-
volen en gangbare manier bij de rashond, die 
nu een feit was. Er werd doorgefokt met de 
nakomelingen van het kleine groepje honden 
waar men het stamboek mee begonnen 
was. Winnen op de shows werd het hoogst 
haalbare. Een fokker telde pas mee als hij/
zij showkampioenen had en er werd eigenlijk 
alleen nog gefokt met die kampioenen.
En deze wijze van fokken bleef niet beperkt 
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het ontstaan van de rashond nog een hond als extra gezelschap

tot Engeland, al snel werd elders in de Wes-
terse wereld het Engelse systeem overge-
nomen. Ondanks de spotprent in Harper’s 
vonden ook in New York jaarlijks honden-
tentoonstellingen plaats, zoals in Madison 
Square Garden in 1899.
 
Wie zich in de hedendaagse rashond gaat 
verdiepen komt tot een verbijsterende ontdek-
king. Het gehele systeem zoals dat bedacht 
is in het Victoriaanse Engeland bestaat nog 
steeds. Ondanks de enorme toename van 
kennis op het gebied van genetica zijn de 
rasverenigingen en de fokkers angstvallig 
vast blijven houden aan raszuiverheid, geslo-
ten stamboeken, inteelt, fokken met alleen 
showkampioenen. Het zal niet verbazen dat 
het na anderhalve eeuw slecht gaat met de 
rashonden, met sommige rassen helaas heel 
beroerd. Zo beroerd zelfs dat er meer onge-
zonde honden geboren worden dan gezonde, 
maar ze zijn wel ‘mooi’.
 
Slechts een klein groepje fokkers streeft naar 
verandering, naar aanpassing van de fokkerij 
aan de hedendaagse kennis, naar gezonde 
honden. Ze stuiten keer op keer tegen een 
conservatieve muur, tegen een muur van 
fokkers en rasverenigingen die uiterlijk en 
achterhaalde tradities laten preveleren boven 
gezonde, zowel fysiek als mentaal, honden. 
 
De foto van je winnende hond in het kyno-
logenblad is nog steeds het hoogst haalbare, 
net zoals dat in 1870 het geval was met deze 
honden die gewonnen hebben op de show in 
Glasgow.
 

Bron:  Hondentips Magazine 
http://www.hondentips.com/
copyright 2010 van Hondentips Magazine
www.hondentips.com

Door: Rudi van Dijck

Je hoort het wel eens zeggen, ‘ik ga er een 
hond bij nemen, dan heeft mijn hond wat 
meer gezelschap’. Voor je hond natuurlijk wel 
fijn, voor hem is het hoe meer zielen hoe meer 
vreugde. Toch vind ik dat je jezelf hierbij eer-
lijk de vraag mag stellen of je het niet gewoon 
doet omdat je eigenlijk te weinig tijd hebt 
of neemt voor je huidige hond. Een of twee 
honden zullen net zo goed de tijd en aandacht 
nodig hebben die ze verdienen. Een tweede 
hond erbij mag geen lapmiddel zijn of een 
manier om je geweten een beetje te sussen.

Het is niet mijn bedoeling om nu eens even 
flink op een paar tenen te gaan trappen, maar 
het gaat er tenslotte toch allemaal om dat 
onze dieren het goed hebben? Kan je niet 
voldoende tijd vrijmaken voor je eigen hond 
dan investeer eerder in deze hond dan jezelf 
iets wijs te maken.

Maar een tweede hond erbij kan zeker positief 
zijn voor je eigen ‘roedel’. 
Er zijn toch een paar dingen waar je het best 
even rekening mee houdt.
Een tweede hond is geen kloon van de 
hond die je nu hebt. Elke hond is anders, 
dus verwacht niet dat de dingen die nu als 
vanzelfsprekend gaan, ook bij je tweede hond 
zo zullen gaan. Vaak maken oudere honden 
het je makkelijker doordat ze een deel van de 
opvoeding van je overnemen. Prachtig om 
te zien hoe deze dingen gaan. Het kan ooit 
ook anders gaan. De jonge/nieuwe hond kan 
dingen overhoop halen die nog nooit in het 
hoofd van je eerste hond opkwamen. Dat kan 
hem wel eens op ideeën brengen ;-)

Kies je voor een ander ras hou er dan reke-
ning mee dat deze rassen min of meer bij 
elkaar passen. Natuurlijk kan je bijvoorbeeld 
kiezen voor een Windhond en een Duitse her-
der maar dan heb je echt twee rassen die van 
nature heel anders zijn en voor heel andere 
doelen gefokt zijn. Verder aan jou natuurlijk 
de keuze. Je begrijpt dat een ras dat bijvoor-
beeld gefokt werd om vee te drijven meer 
heeft aan een rasgenoot dan een hond die 
het eigenlijk allemaal liever wat rustiger aan 
doet. Een of twee honden uitlaten is hetzelfde 

werk, dit is misschien wel een goed argument. 
Twee of meerdere honden zorgen toch voor 
extra werk! Wat dacht je alleen al van de 
verzorging van de vacht? Of verplaatsing naar 
de dierenarts. Of ... vul zelf maar aan.
Ook qua kosten zal het allemaal wat extra 
zijn. Voeding, medische kosten, verzorging, 
speeltjes, hondenclub,...

Als je bijvoorbeeld een hond uit het assiel 
haalt, is het natuurlijk goed om er de tijd 
voor te nemen de honden aan elkaar te laten 
wennen. Je merkt al vlug of het ‘klikt’. Hou er 
rekening mee dat deze honden een geschie-
denis hebben en dat er in sommige gevallen 
hulp nodig is van gedragsspecialisten. Zeker 
als je deze hond een nieuwe kans wilt geven 
ook als het niet meteen goed gaat. 
Zorg er voor dat de nieuwkomer niet meteen 
alle aandacht krijgt. In de meeste gevallen is 
het de hond die het eerst in huis was die het 
voor het zeggen heeft. Dit moet jij als leider 
van het gezin bevestigen. Ga je dit niet doen 
dan ontstaat er verwarring en kunnen er 
conflicten ontstaan.
Het is goed om de honden apart te voederen. 
De kans dat er anders voedselnijd ontstaat is 
groter. Je hebt zo ook betere controle over wie 
wat krijgt. 

Het is leuk en goed om de honden eens los te 
laten tijdens de wandeling, lekker rennen en 
gek doen is goed voor ze. Je zal merken dat 
twee honden zich hierdoor vlugger aan elkaar 
optrekken en door hun spel meer energie 
kwijt raken dan ooit tevoren. Het is dan zeker 
belangrijk dat je er zeker van bent dat ze 
meteen bij je komen als dat nodig is. Voorkom 
dat ze elkaar gaan opjutten door bijvoorbeeld 
achter een koe aan te rennen, als hun ‘jacht-
knopje’ wordt omgezet ben je verder van huis.
Er zullen heus nog wel belangrijke punten 
zijn bij het opnoemen van de voor- en nadelen 
van een tweede hond. Ik hoop gewoon dat 
ik je nu duidelijk gemaakt heb dat het niet 
zomaar iets is. Denk er goed over na.

Ik blijf erbij dat het ook allemaal heel erg 
van jezelf afhangt. Als je op en top honden-
liefhebber bent en je kan er voldoende tijd 
voor vrijmaken, dan is alles wat met honden 
te maken heeft geen enkele last voor je maar 
eerder een genot. 
 
Heb je sowieso iets van ‘moet ik die hond nu 
weer uitlaten!’ dan doe je er echt goed aan 
eerst even na te denken voor je een tweede 
hond in huis haalt. 
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REGIO NOORD OOST

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

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

   
02 September BAASJE & DOG & LUNCH OES 
04 November OES Wandeling 
06 Januari 2013 Erwtensoepwandeling OES Wandeling

Alle wandelingen beginnen om 11:00 uur!!

02 September Strand Ijmuiden Ampèrestraat
4 November in Bergen Duinvermaak Breeklaan 132

16 september in Hoenderloo !

NATTE N EUZEN DAG 2012 
in een prachtig natuurgebied bij Apeldoorn
aanmelden via de site:
http://www.oes-bobtail.nl/evenementen/natte-neuzendag-2012

Alle wandelingen vinden plaats in Leende Noord Brabant
Strijerpad aanvang om 11:00 uur

02 September 2012
04 November 2012

Geen wandelingen gepland

REGIO NOORD WEST

regionoordwest@oldenglishsheepdog.nl
Marjolein Voorberg 
tel: 072-5321046
Mike Bing 
tel: 06-45988937

REGIO ZUID WEST 

regiozuidwest@oldenglishsheepdog.nl
Rosita Guérand 
4576 CP Koewacht
Matthijsstraat 30
tel: 0114-361553

REGIO ZUID OOST

regiozuidoost@oldenglishsheepdog.nl
Marjo Denkers
Valkenswaard
Tel: 040 7875556
Mobiel: 06 1607 2929

REGIO ZUID OOST MIDDEN 

regiomidden@oldenglishsheepdog.nl

VACANT

wAndelAgendA

PRO THERM WELLNESS CENTER

ZIJN SAMEN GEVESTIGD IN WOONARENA
Aan de Rooiseweg 1 te Schijndel

STEENGOEDKADO & PRO-THERM WELLNESS OUTDOORLIVING

LEVERANCIERS & MERKEN

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)

BOVENGRONDSE 
SPA’S BINNENZWEMBADEN INGRAAF SPA’S

BUITENZWEMBADENDOUCHE 
WHIRPOOL

STOOM DOUCHE 
WHIRPOOL

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

U VIND DAAR EEN BREED ASSORTIMENT AAN HOME, GIFT EN GARDEN

advertentie regio evenementen
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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

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

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

http://www.brwyn.nl/

kenneladressen kenneladressen

Fotografie: Pleuni Hoogwerf
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Lizie van Heel
De Zuid 9 
8251 BG  Dronten 


