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euro oes 2013van de voorzitter

Van de Voorzitter,

De vakanties zijn weer achter de rug en 
voor velen is de dagelijkse routine  weer  
in volle gang. Vakanties zijn altijd te kort.  
Het bestuur heeft ook weer zijn dagelijkse 
werkzaamheden opgepakt m.u.v. Peter 
Schonewille. Hij heeft  even een pas op de 
plaats gemaakt in verband met een verhui-
zing die niet helemaal loopt als gepland was. 
Zijn taken worden voor zover dat mogelijk 
is tijdelijk waargenomen door Rosita. Zodra 
hij weer alles op orde heeft  pakt hij zijn 
werkzaamheden weer op. De Jonge Honden 
Dag wordt dit jaar  op 11 november georga-
niseerd in Schoonebeek. Als keurmeester is  
uitgenodigd Loes Mouchard . De website van 
de euro-oes www.euro-oes.nl  is online. Voor 
dit voor elkaar was is er veel werk verzet 
door Rosita,  Elles de Boorder  en Charlotte 
Calmerman. Dit is nog maar een deel voor 
wat er achter de schermen allemaal geregeld  
moet worden om er een geslaagd  euro-oes 
weekend van te maken. Het bestuur is dan 
ook naarstig op zoek naar helpers die hun 
handen uit de mouwen willen steken. Voor de 
opbouw van de show  kunnen we nog wel wat 
hand en spandiensten gebruiken. Indien u de 
Club een warm hart toedraagt en wilt helpen  
om de Euro Oes een succes te maken  meld u 
dan aan bij de Miranda die  evenementen in 
de portefeuille heeft.   De Natte Neuzen wan-
deling georganiseerd door Elles de Boorder 
en Rosita was een groot succes heb ik verno-
men van verschillende deelnemers.  Leuke  

bobtails  spelletjes en een leuke wandeling. 
Er zijn heel veel contacten onderling gelegd 
tijdens deze dag. .Het was een ware happe-
ning is mij verteld.  Vond het heel erg jammer 
dat ik zelf niet van de partij kon zijn. Ik had 
het zeker heel erg leuk gevonden. Helaas 
kan een mens maar op 1 plaats tegelijk zijn 
en moet men keuzes maken.  Volgende keer  
wil ik zeker van de partij zijn. De locatie en 
het weer waren super. Zeker voor herhaling 
vatbaar.  Ik merk  dat de sociale media steeds 
meer terrein wint. 
Het contact onderling is vele malen intenser 
geworden.  Facebook, Hyves en Twitter zie 
je steeds meer mensen gaan gebruiken. Zo 
kan het bestuur ook een deel van de leden 
bereiken en zeker als  het gaat om berichten 
die de leden snel moeten ontvangen.  Er wordt 
b.v. sneller op Facebook gekeken dan op de 
website.  De leden  kunnen b.v. een spontane  
wandeling melden, maar het kan ook iets 
heel anders zijn. Sommige fokkers hebben bv 
een terugkom dag,  een  reünie of een kennel 
dag . 

Wenst u  hiervoor ondersteuning  laat het ons 
dan gerust weten.  De Club kan dan bekijken 
hoe we u hierbij van  dienst kunnen zijn. 
Ook kunnen deze “privé”  evenementen een 
plaatsje krijgen op de website en Facebook 
pagina. Ook een vermelding in het Clubblad 
of de Nieuwsbrief behoort tot de mogelijkhe-
den. Verder wens ik u nog een mooie herfst-
periode  toe en veel plezier op de wandelin-
gen die onze regio’s voor u organiseren.  

Lizie van Heel 

Foto: Gerrit de Boorder
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Drs. P.J. van der Heijden, dierenarts, verbon-
den aan WHG Dierenziekenhuis Rotterdam, 
Pascalweg 4, 3076 JP Rotterdam – Lombardij-
en; 010- 4925151; www.whgdierenartsen.nl
N..B.

Deze cliënten hand-out is bedoeld als onder-
steuning 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 
vervaardigd aan de hand van niet alleen weten-
schappelijke literatuur, maar ook van onze eigen 
inzichten op grond van persoonlijke ervaringen. 
Daarom kan de informatie voor een deel afwij-
ken van de gangbare literatuur.

INLEIDING
Eerst moeten we weten  met wat voor een 
tumor we te maken hebben en of de tumor 
uitgezaaid is. Als we vervolgens in ogen-
schouw nemen in welke conditie de patient 
is ( na lichamelijk- en bloedonderzoek ) 
kan worden gekozen voor de beste ( meest 
optimale) behandeling. Dit natuurlijk in goed 
overleg met de eigenaar.
Het uitgangspunt is om het huisdier nog een 
goede kwaliteit van levensverlenging te geven 
waarbij genezing het hoofddoel is maar helaas 
niet altijd te bereiken is.
Vaak is een stabilisatie van de ziekte al een 
goed resultaat mits geen pijn wordt geleden.

Figuur 1. Uitgebreide melkkliertumoren teckel

In overleg met de eigenaar kan worden 
gekozen uit verschillende behandelingsmoge-
lijkheden of combinaties daarvan, die ook bij 
mensen met kanker worden toegepast:

• chirurgie (operatie)
• chemotherapie
• bestraling
• hormoontherapie
• immuuntherapie
• anti-angiogenische therapie
• targettherapie
• voedingsondersteunend

CHIRURGIE
Chirurgie (operatief verwijderen) is het meest 
belangrijke en succesvolle middel in de strijd 
tegen kanker. Als we erin slagen de tumor 
geheel te verwijderen voordat er eventueel 
uitzaaiingen zijn opgetreden kunnen we van 
een genezen patient spreken. Daarom geldt 
ook weer hoe eerder hoe beter!
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Figuur 2.  Vettumor (lipoom) dijbeen labrador

Want hoe kleiner de tumor des te gemak-
kelijker te verwijderen en minder kans op 
uitzaaiingen. Wel moet de conditie van de 
patient voldoende goed zijn om een operatie 
goed te kunnen doorstaan.

Figuur 3. Lipoom operatief verwijderd
 
Goede kennis van het biologische gedrag van 
de tumor, van de uitgebreidheid en van spe-
ciale operatie technieken is vereist. Sommige 
tumoren, bijvoorbeeld mastocytomen, moeten 
met ten minste 2-3 cm marge (ruimte) verwij-
derd worden en zeker 1 weefsellaag dik. Op 
sommige plaatsen lukt dit niet ( bijvoorbeeld 
ondervoet) en moet er na de 

Figuur 4. Lipoom van ruim een kilo!

operatie nabehandeld worden met bestraling 
of chemokuren.
Het meest belangrijk is om de tumor in zijn 
geheel ruim te verwijderen waarbij soms 
huidtransplantatie ( reconstructie) technieken

Figuur 5.  Dijbeen in normale omvang na 
operatie

moeten worden toegepast om de wond goed 
dicht te krijgen. Door kennis van goede 
reconstructietechnieken hoeft niet op ruim 
wegsnijden van de tumor te worden bezui-
nigd. De eerste operatie van een tumor is het 
belangrijkst om een tumor geheel kwijt te 
raken en met deze insteek moet de chirurg de 
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operatie tegemoet treden. Wij raden altijd aan 
de verwijderde tumor te laten onderzoeken ( 
door een erkende patholoog) of de tumor in 
zijn geheel is verwijderd en of er een tweede 
operatie of andere nabehandeling noodzake-
lijk is. Tijdens de chirurgie is ook belangrijk 
dat tumorcellen niet verder verspreid worden 
( meerdere instrumenten setjes) en dient 
bloedverlies zoveel mogelijk voorkomen te 
worden. 
Behalve met een scalpelmes wordt er ook 
geopereerd met een elektrisch mes of met 
laserchirurgie. Bij deze laatste technieken 
wordt bloedverlies fl ink beperkt omdat tijdens 
het snijden of branden de bloedvaten gelijk 
worden dichtgebrand. ( zie artikel laserchi-
rurgie WHG – bibliotheek)
Natuurlijk wordt ook ruim aandacht besteed 
aan optimale pijnbestrijding rondom de ope-
ratie en het herstel na de operatie. Hierdoor 
verloopt het herstel beter en wordt er nage-
noeg geen pijn geleden.

CHEMOTHERAPIE
Net als mensen met kanker kunnen ook huis-
dieren met chemokuren behandeld worden. 
Met chemokuren wordt bedoeld het toedienen 
van chemische middelen (medicijnen) die het 
vermogen hebben kankercellen in groei te 

Figuur 6. Chemotherapeutica voorbeeld

remmen of zelfs te doden. Chemokuren wer-
ken het beste bij minder erge vormen van 
kanker en als nabehandeling van operaties 
waarbij verspreiding en uitzaaiingen voorko-

men moeten worden. Voor sommige vormen 
van kanker ( bijvoorbeeld lymfoom) is chemo 
de belangrijkste vorm van behandeling.
 
Chemobehandelingen worden meestal 1x per 
1-3 weken gegeven. Deze middelen worden 
per tablet, per injectie of per infuus toege-
diend. Vaak zijn deze middelen niet alleen 
werkzaam op kankercellen maar ook op 
normaal aanwezige snel delende cellen zoals 
beenmergcellen, haarcellen, nagelcellen en 
cellen van geslachtsorganen (eicellen, sper-
macellen) en cellen van het slijmvlies ( maag, 
darmen, keel). Daarom worden bij chemo-
kuren nogal eens bijwerkingen gezien zoals 
bloedarmoede, te weinig witte bloedcellen, 
haaruitval, misselijkheid, braken en diarree, 
minder eetlust en tijdelijke onvruchtbaarheid.

Omdat in het algemeen bij huisdieren de 
doseringen van chemokuren lager liggen 
dan bij de mens treffen we hier veel minder 
bijwerkingen (minder dan 10% van de behan-
delingen!) aan en hoeft dit in het algemeen 
geen reden te zijn om er niet aan te beginnen. 
Mochten er toch bijwerkingen optreden dan 
kan in de regel snel met medicijnen de bijwer-
kingen geneutraliseerd worden. Ook kan de 
dosering naar inzicht aangepast worden.

Figuur 7. Toediening chemokuur via intra-
veneus systeem

Chemotherapie kan behalve voor de patiënt 
ook voor de omgeving belastend zijn ( zowel 
mens, dier en milieu). Men dient bij gebruik 
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hiervan terdege bewust te zijn en maatregelen 
te treffen en door te spreken hoe hier mee om 
te gaan. Zo krijgt de eigenaar informatie mee 
hoe om te gaan met de medicijnen en ook met 
urine en ontlasting van de patiënt. Mochten 
er kinderen of mensen met verminderde 
weerstand in huis zijn dan is een chemokuur 
zeker niet aan te raden en zal een alternatieve 
locatie gevonden moeten worden. Ook aan 
het bereiden en toedienen van deze middelen 
in de praktijk worden strenge (arbo) eisen 
gesteld en slechts een aantal praktijken in Ne-
derland zijn hiervoor voldoende ingericht. Het 
dragen van beschermende kleding ( jassen, 
handschoenen, brillen) is in de praktijk ver-
plicht ter bescherming van het.Het afval dient 
op een speciale manier verwerkt te worden.
Maar ondanks wat, niet overkomelijke be-
zwaren, kunnen chemokuren goede resultaten 
geven bij het bestrijden van kanker zoals al 
wordt gezien bij maligne lymfoom (lymfe-
klierkanker), mastocytoom, blaashalstumoren 
en bepaalde vormen van leukemie. 
Chemotherapie is vaak voor een bepaalde tijd 
waarna wordt afgewacht of de ziekte al dan 
niet terugkomt. Het lukt echter zelden alle tu-
morcellen in het lichaam te doden en blijft er 
altijd kans op terugkomen (remissie) van de 
kanker. Een nadeel kan zijn dat chemokuren 
vaak vrij duur zijn en (nog) niet altijd worden 
vergoed door de ziektekostenverzekeringen 
voor huisdieren. Er zijn hiervoor wel speciale 
polissen af te sluiten en dit is in het algemeen 
zeer raadzaam om te doen!

BESTRALING
Bestraling of radiotherapie kan ook als 
primaire therapie worden ingezet bij sommige 
vormen van kanker die hiervoor gevoelig zijn. 
Maar ook als nabehandeling van niet volledig 
verwijderde tumoren kan het met succes 
worden ingezet. Een andere toepassing is dat 
het kan worden gebruikt om de tumor kleiner 
te maken voordat er geopereerd gaat worden. 
Daarnaast kan bestraling ook worden ingezet 
als pijnstillende ( palliatieve) behandeling 
van bijvoorbeeld botkanker. Ook bestaat de 
mogelijkheid met toegediende radioactieve 
stofjes die selectief tumorweefsel opzoeken 
de tumor gericht te bestralen( schildkliertu-
mor behandeling van de kat)
Delende cellen ( kankercellen ) zijn extra 
gevoelig voor bestraling en kunnen hiervan 
dood gaan. Om zoveel mogelijk effect te 

Figuur 8.  Rottweiler voor bestralingsunit

hebben worden bestralingen vaak meerdere 
keren herhaald (vaak 3x per week) gedurende 
meerdere weken.
In Nederland kunnen momenteel op enkele 
plaatsen slechts oppervlakkige bestralingen 
plaatsvinden terwijl in het buitenland (Duits-
land, Frankrijk en Zwitserland) zwaardere 
apparatuur aanwezig is dat ook dieper kan 
bestralen. Men is wel momenteel in Utrecht 
bezig een zwaardere bestralingsunit te bou-
wen voor huisdieren.
 
Nadeel van bestraling is dat het dier onder 
korte narcose moet voor elke behandeling 
en dat tijdens de bestraling je achter een 
loodscherm dient te staan. Maar deze nadelen 
wegen niet op tegen de heilzame en tumordo-
dende werking van bestraling.

HORMOONTHERAPIE
Het blijkt dat sommige hormonen een bijdra-
ge leveren aan het bestrijden van kankercel-
len. Zo worden corticosteroïden ( bijvoor-
beeld prednison ) vaak als combinatie middel 
ingezet naast andere stoffen ( chemotherapeu-
tica ) bij onder meer leukemie, lymfoom en 
andere ziekten van het immuunsysteem. 
Ook wordt prednison ingezet als palliatief 
middel bij kanker als zwellingverminderend 
en ontstekingsremmend medicijn. Een voor-
deel is dat de dieren zich vaak wat prettiger 
voelen en een betere eetlust vertonen. Een 
nadeel is vaak het vele drinken en plassen 
dat door corticosteroïden wordt veroorzaakt. 
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Te snel geven van prednison bij bepaalde 
vormen van kanker kan soms de werking van 
andere middelen negatief beïnvloeden en men 
dient hierop bedacht te zijn. 

IMMUUNTHERAPIE
Deze vorm van therapie is nieuw en biedt 
nieuwe en hoopvolle perspectieven in de 
bestrijding van kanker. Door het toedien van 
bepaalde antistoffen of het activeren van de 
eigen antistoffen kunnen deze de tumorcellen 
opzoeken in het lichaam en deze vervolgens 
blokkeren verder te delen. Het grote voordeel 
is dat alleen tumorcellen worden aangepakt 
en niet ook gezonde cellen zoals bij chemo-
therapie. Zo wordt een bepaalde vorm van 

Figuur 9. Toedieningsystemen voor immuunt-
herapie

borstkanker bij de vrouw al met succes met 
deze vorm van therapie bestreden (HER++ 
antistoffen). Ook is men bezig met het maken 
van vaccins tegen kanker zoals ook nu bij 
jonge meisjes een vaccin tegen baarmoeder-
halskanker is ontwikkeld. Bij honden zijn 
binnen afzienbare tijd vaccins tegen mast-
celtumoren en melanomen (moedervlekken) 
te verwachten. Deze ontwikkeling gaat nu in 
snel tempo en verwacht mag worden dat in 
de toekomst chemokuren worden vervangen 
door immuuntherapie. Antibloedvat ontwik-
keling therapie (anti-angiogenische therapie). 
Alle tumoren hebben bloedvat voorziening 
nodig om te kunnen groeien door aanvoer van 
zuurstof en voedingstoffen. Tumoren kunnen 

groeifactoren produceren die bloedvat voor-
ziening stimuleren (angiogenese). Als dit pro-
ces wordt geblokkeerd kunnen tumoren niet 
groter groeien dan 5 mm of soms afsterven. 
Het is te vergelijken met het afbinden van een 
wrat met een touwtje die afsterft als er geen 
bloedtoevoer meer is. Een voordeel van deze 
groeiremmers is dat de cellen die geremd 
worden ( bloedvatcellen) geen resistentie 
hiertegen kunnen opbouwen.
Bij mensen bekende groeiremmers zijn onder 
meer bepaalde antistoffen en specifi eke lichte 
chemokuren. Alleen blijkt het proces van 
bloedvatvorming zo ingewikkeld dat hierna 
nog meer onderzoek gewenst is maar het 
heeft zeker potentie in de strijd tegen kanker.

Figuur 10. Bloedvatvoorziening van een tumor 
voor- en na  behandeling

TARGET–THERAPIE
Target of doelgerichte therapie is een nieuwe 
vorm van therapie in de behandeling van 
kanker. Het komt erop neer dat een speci-
fi ek eiwit of abnormale ontwikkeling van 
tumorcellen wordt herkend  en dat hiertegen 
specifi ek stofjes worden toegediend waar-
door tumorcellen zich niet verder kunnen 
ontwikkelen. Het proces wordt als het ware 
geblokkeerd. Veel van deze therapieën kun-
nen in pilvorm worden verstrekt en zijn dus 
eenvoudig  toe te dienen. Bij mensen met be-
paalde vormen van leukemie en darmtumoren 
wordt dit principe met succes al toegepast. Bij 
honden zijn er positieve ontwikkelingen met 
deze stoffen met betrekking tot behandeling 
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van mastceltumoren en in de nabije toekomst 
wellicht op de markt verschijnend.

VOEDINGSONDERSTEUNEND
Ook de kwaliteit van voeding speelt een rol in 
de bestrijding van kanker. Bekend bij mensen 
is het Moermandieet dat vele aanhangers 
kent. Bij honden met kanker verandert de 
stofwisseling m.n. suiker- en vetstofwisseling 
omdat tumoren dit afpikken van het lichaam 
om zelf te kunnen groeien. Ook gebruiken 
tumoren waardevolle aminozuren waardoor 
uiteindelijk gewichtsverlies en weerstands-
verlies optreedt. Door een grote voerfabrikant 
is speciale voeding ontwikkeld voor de hond 
om het dier in betere conditie te houden en 

Figuur 11. Hill’s dieetvoer voor kankerpatienten

daardoor betere overlevingstijden scoort dan 
andere die dit niet gebruiken. Het speciale 
voer is bij de dierenarts verkrijgbaar.
Tot slot kunnen we stellen dat er gelukkig 
nogal wat behandelingsmogelijkheden zijn 
voor kanker bij huisdieren. 
Ook is men druk bezig nieuwe middelen en 
technieken te ontwikkelen waardoor in de 
toekomst kanker steeds minder slachtoffers 
zal gaan vergen en meer het beeld van een 
goed te onderdrukken (chronische) ziekte 
zal gaan geven. In een volgend artikel zal 
worden ingegaan op preventie (voorkomen) 
van kanker bij huisdieren en hoe de eigenaar 
samen met de dierenarts een grote rol kan 
spelen in de vroegdetectie (bijtijds opsporen) 
van kanker bij huisdieren.

As an owner of 3 sheepies, I’ve noti-
ced a few things and the following is 
just one of them...
A few rules of cooking with an Old 
English Sheep Dog (OES)

1) If there is an OES in the house, you 
will be cooking with an OES.

2) Before taking a step back look 
behind you, especially when you’re 
alone in the kitchen, because there 
will be an OES behind you.

3) Anything you drop to the floor 
belongs to the OES.

4) Anything left unattended will 
somehow fall down to the floor and 
the rule 3 applies.

5) When the OES accidentally drops 
something to the floor (and the rule 3 
applies) it is your fault for not giving 
treats to the OES while cooking.

6) Asking the OES to leave the kit-
chen is pointless.

7) Ordering the OES to stay out of the 
kitchen is less than wishful thinking.
8) The OES is there to help you, even 
when it appears to be otherwise. 
Don’t ask how or why, just accept it 
as resistance is futile...

Ingezonden door: Cees Bol
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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

FELLOW KOEKJES
Verhit de oven voor op170 graden. 

Bak de spekblokjes in 50 gram boter krokant. 
Schep de spekblokjes uit het vet en bewaar het vet.

Zeef de bloem boven een kom. doe er vervolgens de kwark, het ei en 3 eetlepels 
spekvet bij. Roer eerst met een lepel alles door elkaar en kneed verder met de hand.
Laat het deeg even rusten. Voeg appel, kaas, spek, zout en suiker toe en kneed alles 

goed door. Het deeg moet enigszins plakkerig zijn, maar niet echt aan de handen 
blijven plakken. Is het deeg te massief iets meer kwark toevoegen.

Bekleed de bakplaat met bakpapier en verdeel het deeg met behulp van 2 theelepel-
tjes in bolletjes op het bakblik. Wil je een kluifvorm maken dan telkens 2 bolletjes naast 

elkaar leggen, recht stukje deeg en weer 2 bolletjes naast elkaar. zorg dat het deeg 
goed tegen elkaar ligt. 

Bak de koekjes in 35 minuten in het midden van de oven.
Laat de koekjes afkoelen .

• 50 gr. boter
• 100 spekblokjes of hamreepjes
• 200 gr. bloem
• 200 gr volle kwark of crème fraìche
• 1 ei
• 1/2 appel, geschild en in kleine 

blokjes gesneden.
• 2 eetl. geraspte kaas
• snufje zout
• 2 eetl. witte suiker. 

BENODIGHEDEN

tip van de mand
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nikan’s kookboek tip van de mand

Regelmatig borstelen

Het lijkt heel logisch, maar in de praktijk wordt het nogal eens vergeten. Elke hond heeft af 
en toe een goede kambeurt nodig. Hoe vaak dat is en met welk type hondenborstel hangt af 
van de hondenvacht. Over het algemeen gesproken moeten langharige honden regelmatig 
geborsteld worden, een Bobtail tenminste een keer per week. Voor honden met korte haren 
volstaat het wekelijks borstelen van uw hond.

Gebruik hondenshampoo met mate

Een langharige hond mag één keer per maand het bad in met hondenshampoo. Heeft uw 
hond korte haren, dan moet u het aantal shampoobeurten beperken tot 2 of 3 per jaar. De 
algemene regel is om pas hondenshampoo te gebruiken als dat nodig blijkt. Te vake was-
beurten kunnen de hondenhuid namelijk irriteren en een extreme talgproductie veroorza-
ken. U kunt bij de dierenarts terecht voor informatie over hoogwaardige shampoos en tips 
over het gebruik van de juiste shampoo voor uw hond.

Goede hondenvoeding is cruciaal voor een mooie hondenvacht

De hondenvacht en de huid van uw hond weerspiegelen zijn gezondheid. Ook in ruiperio-
des kan uw hond veel haar verliezen of een doffe hondenvacht hebben. Soms ligt de oor-
zaak bij een slechte of niet geschikte hondenvoeding. Het is belangrijk uw hond een dieet 
te geven van hoogwaardige vleesbrokken en zachte voedingsstoffen. De basisgrondstoffen 
van dit hondendieet moeten aangepast zijn aan het ras, de leeftijd en het gewicht van uw 
hond.  Ook moet het dieet een evenwichtige verhouding zijn van onder meer eiwitten, ve-
zels, vetten en vitamines.

Sommige honden hebben last van overgevoelligheid voor behaald hondenvoedsel. Dit kan 
huidjeuk bij uw hond veroorzaken. Dat is het geval als uw hond bepaalde eiwitten binnen-
krijgen die vrij vaak in hondenvoer (zoals rundvlees) zitten. In dat geval moeten ze hypoal-
lergene hondenvoeding krijgen. Vraag uw dierenarts om raad.

Vervolg: pagina 12

Illustratie: Charlotte Calmerman van Wauwe

TIP
VAN DE MAND

Tips voor optimale
vachtverzorging bij honden
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Brwyn’s Belle Ariel Borat

Vervolg” Tip van de mand”

Geef uw hond voedingssupplementen

Blijft uw hond ondanks al uw goede zorgen en deze tips voor een goede vachtverzorging 
nog sukkelen met zijn huid en hondenvacht? Dan kunt u hem misschien helpen met voe-
dingssupplementen voor honden. Er bestaan speciale voedingssuplementen die het huidaf-
weersysteem van honden versterken en hun hondenvacht weer doet glanzen. Honden 
voedingssupplementen bestaan in de vorm van pasta’s voor oraal gebruik of capsules of ze 
worden verwerkt in speciale hondenvoeding. Deze voedingssupplementen bevatten vooral 
essentiële vetzuren, antioxidanten en vitamines.

Bron: Internet

Brwyn's Belle Ariel

Foto: Rudy en Arielle Kesteleyn
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BORAT

Brwyn’s Belle Ariel Borat
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beauty corner l’oesje

Jean Peau
UITEINDELIJK WILT U VOOR UW HUISDIER HET BESTE

Jean Peau Vachtverzorging, een complete lijn producten, op basis van na-
tuurlijke kruidenextracten, met een zuurgraad die zodanig is, dat de vetlaag 

van de huid en vacht niet worden afgebroken, maar zelfs verbeterd. 
De ideale manier om binnen afzienbare tijd diverse huid- en vachtproblemen 

op te lossen.
Maar ook voor de dagelijkse verzorging van uw huisdier treft u diverse pro-

ducten aan die ervoor zorgen dat uw huisdieren in topconditie 
zijn en blijven.

Een dagelijkse vachtverzorging zou voor uw huisdier net zo gewoon moeten 
zijn als eten, drinken en slapen. Leer uw puppy/kitten daarom vanaf hun eer-

ste levensdagen hiermee vertrouwd te raken. 
Jean Peau staat reeds jaren bekend om zijn kwalitatief hoogwaardige pro-
ducten die ook veelvuldig gebruikt worden voor huisdieren die zich tijdens 

shows op hun best willen presenteren.
Waarom verder zoeken als uw dierenspeciaalzaak of trimsalon 

de oplossing heeft!
Indien vachtverzorging meer moet zijn dan 

wassen alleen!
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beauty corner l’oesje

De Tao van de OES,

Na jarenlange observatie ben ik er van over-
tuigd dat de OES een echte ZEN meester is.
Een OES leeft echt compleet in het NU.

Het verleden ? allang vergeten...
De toekomst ?  denken we nog niet aan...

Het zal me niet verbazen als een of andere 
indiaanse goeroe regelmatig reïncarneert als 
OES. Om zichzelf bij te spijkeren in totale 
spirituele onderdompeling. Zo’n OES hebben 
wij thuis..
Afgezien dat ze niet normaal ( voor een hond 
dan ) in een stoel kan zitten, zit ze regelmatig 
in een meditatie houding in het niets te staren. 
Ik ben er van overtuigd dat ze dan in een 
soort staat van oppergelukzaligheid verkeerd.
Af en toe gaat de staart zacht heen en weer.  
Ze is beslist in een soort OES nirwana..

Als ze dan na een poosje “ontwaakt” en zich 
langzaam uitrekt met een gelukzalig glim-
lachje, kijk ik weleens diep in haar ogen en 
verdrink dan in de peilloze diepte van de OES 
ziel...even maken we dan contact en vang ik 
een glimp op van een  parallel oes universum 
met overal dartelende bobjes.. 
Echter leert de ervaring dat dit spirituele mo-
ment nogal kort duurt, binnen de vijf secon-
den word ik meestal dan compleet afgelikt.

De OES is namelijk het zinnebeeld van liefde 
voor zijn baas en familie
Het verbaasd me dan ook niet dat de Beatles 
in hun hippie periode een OES hadden
Ik vermoed dat Martha ( zo heette ze ) ook 
niet anders was dan een meegereisde incarna-
tie van goeroe Maharishi Yogi.

All you need is love zongen ze tenslotte al 
in die tijd.en inderdaad bezit de gemiddelde 

OES een hoog knuffelgehalte, regelmatig 
worden baasjes afgelikt, besprongen, geknuf-
feld wordt de postbode omarmd, de jehova 
getuige enthousiast begroet... en heeft de OES 
een RSI poot van het regelmatig poten geven.

De OES lijkt altijd te willen zeggen leef nu, 
nu, nu en als je in die trouwe hondenogen 
kijkt weet je dat het waar is... 
Misschien moeten we die boodschap ook wat 
meer in ons eigen leven toepassen...

Ik zie het al helemaal voor me tientallen baas-
jes op een matje, met hun bobje ernaast....
 
Om mani padme hummmmmmmmmm 

L’Oesje

L...Oesje Love

Fotografi e: Cees Bol
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kop titel

Nu in een nieuwe 
verpakking, die 

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

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

in kleurbalkjes op 
de voorzijde van 

de verpakking 
vermeld.

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

Met hondenvoeding van Canex 

Dynamic weet u zeker dat uw 

hond het allerbeste krijgt om 

hem gezond en fit te houden. Puur 

natuurlijke voeding van puppy tot 

senior; samengesteld uit eersteklas 

grondstoffen. Eiwitten, vetten, kool-

hydraten, vitaminen en mineralen 

komen in de juiste hoeveelheden voor; 

afgestemd op de grootte en leeftijd van 

uw hond.

Kies bewust 
Canex Dynamic 

puur natuurlijke 
voeding

NATURES
BEST

uw hond.

Wij hebben een unieke 

kennel regeling
Bel hiervoor met onze 

verkoopbinnendienst:

tel. 0348 - 574729!

voordeel

advertentie Stitch.., wij hebben nog nooit zo’n bobtail gehad
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Hallo bobtail vrienden,

Hebben jullie allemaal een fi jne vakantie gehad?
Met of zonder bobtail?
Wij nemen hem altijd mee want zonder bobtail is het geen 
vakantie en Stitchie zal denk ik heimwee krijgen.
Hebben jullie bobtails ook zo’n last gehad van het warme weer, 
Stitchie wel hoor...
Hij vind het dan lekker om in de schuur te gaan zitten zodat hij ons 
wel in de gaten kan houden...wat wij aan het doen zijn.
Het is een hond uit duizenden en zoals jullie zien is hij helemaal verzot 
op Anneke. Als zij van haar werk thuis komt gaat hij helemaal uit zijn 
dak, likt haar helemaal schoon en gaat dan, althans dat probeert hij, 
op haar schoot te gaan zitten.
We hebben nog nooit zo’n bobtail gehad die zo aanhankelijk is 
als Stitchie. Hij is graag buiten en overal waar wij heen gaan, 
gaat hij achter ons aan. Wij zijn ook helemaal verzot van hem 
en ik ben blij dat Magda ons heeft geschreven dat we hem bij 
Bea konden gaan halen.
Ik vind het leuk om zo nu en dan een stukje over hem in 
het blad te schrijven en ik denk dat jullie het ook graag 
lezen. Het hoeft niet altijd een heel groot stuk te zijn, 
maar als wij jullie op de hoogte houden hoe het hem ver-
gaat en hoe wij steeds meer blij zijn dat wij hem in huis hebben 
genomen. We vinden het heel leuk dat wij de kans krijgen om een 
stukje te schrijven. 
Wij wensen jullie nog veel plezier en tot de volgende keer.

Groetjes Frans en Anneke Brust,
F.brust@kpnmail.nl

bobtales oktober 201217    bobtales oktober 201217
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Lekker vertroeteld worden

Vorig  jaar heeft onze Egyptische Mau 
een nestje gekregen. Eén van de kittens, 
Cheetah, hebben we gehouden. Met 
haar gaan we soms naar een katten-
show. Omdat 
ze het showen 
wat eng vindt, 
besloten we 
haar vaker 
mee op stap te 
nemen. Haar 
eerste uitje 
was naar een 
woongroep 
in een verzor-
gingshuis. Al 
snel zat ze bij een mevrouw op schoot, 
begon hard te spinnen en had het he-
lemaal naar haar zin.  Ze is door alle 
bewoners  flink vertroeteld en na een 
tijdje was ze zo moe van alle aandacht 
dat ze languit op een stoel ging liggen. 
Ze voelde zich helemaal thuis! Ook de 
bewoners genoten ervan.
 GERTRUDE VAN DER ZEE

Brullende schildpadden

Ik was in Artis en hoorde een immens gebrul. Ik dacht dat het bij de leeuwen van-
daan kwam en liep dus terug om te kijken wat er gaande was. Dan kom je eerst 
langs de schildpadden. Niks gebrul van de leeuwen, maar van een parend schild-
padstelletje. Het mannetje maakt dit angstaanjagende geluid. Ik had dit nog nooit 
eerder gehoord of gezien. Het vrouwtje blijft gewoon doorlopen, uiteraard in een 
zeer laag tempo. Een ‘vluggertje’ is het dus niet. Ik vond het bijzonder genoeg om 
aan jullie op te sturen.
             JANNIE VAN DER MOLEN

Van ellende naar geluk
Zephke, die nu heerlijk ligt te genieten 
op mijn schoot, is niet altijd zo’n geluk-
kige kater geweest. Hij heeft anoph-
talmie, een aandoening waardoor zijn 
ogen helemaal niet zijn ontwikkeld. Kort 
gezegd: hij heeft geen ogen. Het mag 
duidelijk zijn dat de eerste vier jaren van 
zijn leven als zwerfkat in Bulgarije niet 
bepaald over rozen zijn gegaan. Geluk-
kig is hij nu geliefd en ligt hij tussen de 
rozen te genieten van de zon. Dieren in 
bijvoorbeeld Bulgarije hebben het niet 
goed, maar er zijn mensen die voor hen 
vechten en hen een kans geven op een 
goed en gelukkig leven.
 LIZANNE CURVERS

Schrijf ons! Jouw mening, waardering, kritiek, foto’s en belevenissen zijn altijd welkom. 
Hart voor Dieren, Postbus 7122, 4800 GC Breda (België: Bredabaan 852, 2170 Merksem) E-mail: redactie.hvd@vipmedia.nl

LEZERSHOEK

“Onze Bobtail Stitch is een prachtjon-
gen van vier jaar. We hebben vier Bob-
tails gehad en vorig jaar is onze Dipsy 
overleden. Ook dat was een pracht-
meid. Ze zijn zo lief en waakzaam en 
Stitch wil de hele dag kussen. Je moet 
hem de hele dag aanhalen. Hij is ont-
zettend lief en gehoorzaam.”
                                   Frans Brust

HOND VAN DE MAAND

De Hond van de Maand wint een taart, 
gemaakt van tarwebloem, maïsmeel, 
eieren, glucose, specerijen, viseiwitten 
en zetmeel. Deze heerlijke taart wordt 
aangeboden door www.hondentaart.nl 

Jouw hond nomineren? Stuur dan een 
goede foto met een korte uitleg en je 
adresgegevens naar: redactie.hvd@
vipmedia.nl

Stitch

http://www.hartvoordieren.nl

Stitch.., wij hebben nog nooit zo’n bobtail gehad
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Tel. (0513) 57 11 91 • www.energique.nl

Voer uw 
hond 
kerngezond

In de diepvries

bij uw 

dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor
uw hond

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

an Old English
Sheepdog

© Cees Bol

Moet het juist op deze éne dag

dat je  huisdier aandacht en ‘n extraatje vermag?

Néé, geef je maatje dit 365 maal per jaar,

want ook hij/zij staat steeds voor je klaar

met ‘t geven van liefde, troost en waakzaamheid,

En weet je, we staan zo dikwijls bij hen in ‘t krijt,

voor wat we ontvangen en niet altijd terug aan hen 

geven, omdat ‘t vaak niet begrepen wordt 

“ ’n dierenleven”

Daarom:

Zorg iedere dag voor je maatje zoals het hoort

dan is het hebben van een dier pas “verantwoord”

Ze geven zo veel, maar je moet het willen zien,

wordt iedere dag nu dierendag, “misschien”?

DIERENDAG
Bron: Internet
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WANDELING
LEENDERBOS
2 SEPTEMBER 2012

Tekst: Marjo Denkers
Fotografi e: Marianne, Nico en Saskia Mulhuijzen 

REGIO ZUID OOST
regiozuidoost@oldenglishsheepdog.nl

Takoda Kyona Old English Sheepdogs
Marjo Denkers
Leenderweg 177
5555 CD  Valkenswaard
Tel: 040 7875556
Mobiel: 06 1607 2929
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Op zondag 2 september was het dan weer 
zover, de regio wandeling stond weer op de 
agenda! Vele boppers en hun baasjes kijken 
hier elke keer weer naar uit. En omdat het 
voor sommigen toch ook nog vakantietijd is, 
of ze andere afspraken hadden, waren we met 
een groepje van 9 wandelaars  en  7 honden.
Voor ons was het drukke zondag, want na de 
wandeling vertrokken we meteen naar een 
25-jarige bruiloft!
Natuurlijk ook deze keer. En zo stonden we 
om 11.00 uur weer op de parkeerplaats met  
het groepje om onze boswandeling te begin-
nen.  Chris en Els met Sting, Nico, Marianne 
en Saskia met Borat, Marcia en Jos met Em-
mie en Isa en wij (Marjo en Wim) met  Arak, 
Kyona en Onida’.
Gelukkig hadden Marcia en Jos behalve Em-
mie en Isa ook hun wandelwagentje meege-
bracht  zodat Onida, die nog te klein is om de 
hele wandeling mee te lopen, ook mee kon. 
Ze vond er in het begin niets aan en blafte 
alles bij elkaar . Het is ook niet eerlijk, alle 
honden mogen lekker rennen en de boel ver-
kennen en zij moest in het wagentje blijven.
Op het veldje mocht ze mee spelen. Gewel-
dig vond ze het! En ook de ‘grote’ boppers 
vonden het kleintje maar wat interessant. Er 
werd volop gesnuffeld en kennis gemaakt met 

elkaar. De golden retriever vond het maar wat 
leuk, al die boppers bij elkaar en bleef lekker 
bij ons rondhangen met z’n baasje. Toen de 
wandeling hervat werd, was ze maar wat blij 
dat ze weer in het wagentje mocht!
Op het punt gekomen dat we normaal met z’n 
allen richting Pannenkoekenhuis ‘De Clown’ 
wandelen hebben wij afscheid genomen van 
onze medewandelaars en zijn richting auto 
gewandeld, daar we het anders niet zouden 
halen op tijd bij het 25-jarig huwelijksfeestje 
te zijn. Allen hebben weer genoten van het 
heerlijke weer en een gezellig wandeling, 
waar ervaringen en gebeurtenissen uitgewis-
seld zijn. 

Met dank aan Marianne, Nico en Saskia 
Mulhuijzen voor een aantal de foto’s.
De volgende wandeling staat gepland op zon-
dag 4 november, 11.00 uur in het Leenderbos.

Als je mee wilt wandelen, stuur me dan een 
mailtje, dan wachten we op je op de parkeer-
plaats.
Locatie: Leenderbos      Verzamelen op de 
parkeerplaats van het Leenderbos. Halver-
wege de weg Leende – Valkenswaard (N396)

Marjo, Wim, Arak, Kyona & Onida

regio zuid oost nederland
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http://maps.google.nl/maps?q=Leenderbos,+Strijperpad,+Leende&hl=nl&ll=51.348574,5.519
772&spn=0.027983,0.0842&sll=52.469397,5.509644&sspn=3.493969,10.777588&vpsrc=6&t
=h&z=14
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Het was inmiddels al weer 3 jaar geleden dat wij bedachten om iets te 
organiseren voor OES en baas. De editie van 2009 viel toendertijd helaas 
gelijktijdig met de OESCN recreantendag. In 2010 zou dit weer het geval 
zijn waardoor we besloten om ‘m te cancelen.
Dit jaar wisten we het al heel vroeg, in 2012 zouden we weer een groot OES 
evenement organiseren. De OESCN Recreantendag werd niet meer georga-
niseerd, dus we liepen geen risico dat we dit jaar 2 grote evenementen op 1 
dag zouden hebben. We houden rekenen met de agenda’s van de shows in 
Nederland en België en ook met die van de regio wandelingen. Dus in janu-
ari wisten we al te melden dat we 16 september er weer voor zouden gaan. 
Deze datum wordt altijd keurig doorgegeven aan Staatsbosbeheer zodat zij 
een overzicht hebben wat er allemaal gaande is in het Hondenbos.
Via de website en Facebook kregen we al snel veel aanmeldingen. Het leuke 
was dat er ook veel honden mee gingen lopen van baasjes die we nog niet 
kenden van Facebook of Hyves. We hadden er zin in en de weergoden wa-
ren ons zeer gunstig gezind, want het zou zeker de hele dag droog blijven.

Een hartelijk welkom
Drie jaar geleden was er nog een weg afsluiting waardoor de start van de 
dag behoorlijk rommelig verliep. Dit jaar kon iedereen het gelukkig vrij 
snel vinden. Door het mooie weer was het al aardig druk in het Hondenbos. 
De eerste Oeslovers stonden al met hun Bobtails op ons te wachten en de 
wollebalen werden dolbij het zien van al die vriendjes.
Elles besloot iedereen op te wachten bij de ingang van de parkeerplaats en 
daarna het bos in te sturen :-) om blessures aan de armen te voorkomen. De 
honden konden daar los en lekker spelen met elkaar. Helaas was daar ook 
een grote en diepe modderplas. Hier begon de situatie penibel te worden 
want een paar OES-en hadden de modderpoel ontdekt en waren zichzelf 
aan het omtoveren van een beauty naar een beast. OES Douwe ging hele-
maal kopje onder tot groot verdriet van zijn baasje.
We stonden nog te wachten op de laatste wandelaars en om meer modder-
slachtoffers te voorkomen besloot de groep maar door te lopen naar de 
heide. Hier hadden ze wat meer  de ruimte om te dollen, rollen, rennen, 
opjagen en kennismaken. De baasjes stonden al dit moois te aanschouwen 
met heerlijke glimlachen op hun gezicht…OES blij…baas blij. Aan toe-Te
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schouwers geen gebrek en menig voorbijganger gingen zitten op de bankjes 
om al dit wollig plezier te bekijken.

De wandeling
Na 5 minuten was de groep bijna compleet. Alleen Arie ontbrak nog die 
zich spontaan de avond ervoor nog had aangemeld. Het was inmiddels al 
na 11 uur dus de OES caravan kwam in beweging en het hek werd letterlijk 
openzet. Een lang lint ging op pad voor de wandeling door de bossen met af 
en toe als verrassing een heerlijke modderige waterplas en een mountainbi-
ker. Wij vragen ons dan ook elke keer weer af waarom ze willen fi etsen op 
één van de weinige offi ciële losloopgebieden?

Bij de hei kwamen wij even tot rust zodat iedereen even heerlijk zijn plaat-
jes kon schieten van al dit moois bij elkaar. Het blijft een prachtige wande-
ling alhoewel sommige heren meer oog hadden voor de dames dan voor de 
natuur. Borat ervaarde zijn eerste kalverliefde met Lisa en had van Romeo 
nog weinig te duchten toen Elly even haar stem verhefde naar deze Bello. 
De wandeling ging ontspannen en ondanks het grote aantal reuen, was 
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de sfeer onderling erg goed. Teruggekomen bij het beginpunt was het tijd 
voor het fotomoment. Het was nog best lastig om alle honden op de foto te 
krijgen. Net na de laatste fl its kwam Arie aanwandelen. Hij had inmiddels 
al contact gehad met de organisatie en afgesproken daar op ons te wachten.

Verrassing!
Terug op het Leesten bleek dat wij niet de enige waren die een samenzijn 
hadden georganiseerd. De Golden Retriever Club was er en had een groot 

deel tot zijn territorium gerekend. Er werd gelijk met de boswachter gebeld 
om er achter te komen waar het mis was gegaan. We moesten er maar 
samen uit komen met de Golden Retriever Club en na goed overleg werd 
er besloten dat wij niets met balletjes en water zouden doen. Want je weet 
balletjes en Retrievers...water en Retrievers...
Desnoods zouden wij onze meest imposante mannen  Borat en Romeo in 
zetten om ons territorium aan te geven! Maar gelukkig konden we op het 
stuk terrein neerstrijken bij de zandheuvel wat achteraf een betere plek was 
dan onze eerste keus.
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Honger?
De Natte Neuzen Dag is een gratis event en dat wilden we ook deze keer 
weer zo houden. In 2009 was het Amerikaans Buffet erg goed bevallen 
dus besloten we dit er ook dit jaar weer in te houden. De trimtafels die 
meegenomen waren, werden naast elkaar geplaatst als een barrière en al het 
meegenomen eten werd daarop uitgestald.
Het was deze keer zeer divers: van vlaai tot gedroogde kippenpoten! Ge-
vulde wraps, zelfgemaakte saucijzen broodjes, broodjes knakworst, stok-
brood met diverse salades, rijst salade, quiche, hartige taart, diverse soorten 
cake. Er was eten in overvloed en de Golden Retriever Club zal vast met 
een hongerig oogje hebben toegekeken. Sommige OES-jes probeerden een 
broodje van de tafel te pikken als niemand keek :-). En sommige OES-jes....
die gingen er gewoon mooi voor zitten en keken hun baas ERG lief aan!

Borsteldemo
Ook Elly was in haar element met een demonstratie borstelen. Aan vrijwil-
ligers had zij geen gebrek. Elly liet zien hoe zij in een paar handbewegin-
gen een harige OES-voet in model knipte. Ondertussen druk pratend en 
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tips gevend over de vachtverzorging werd er ook nog een oor onder handen 
genomen. Achteraf gezien had zij nog wel iets meer tijd kunnen hebben met 
haar duidelijke en eerlijke mening wat iedereen weet te waarderen. Rosita 
had diverse borstels en kammen meegenomen en deze gingen als zoete 
broodjes over de toonbank.
Jammer genoeg had Charlotte niet haar geweldige OES autostickers meege-
nomen die inmiddels al op menig OES liefhebber zijn auto pronkt

Game on
Rosita had ook dit jaar weer een heel plan gemaakt met diverse hond en 
baas spelletjes. Al tijdens het eten werd er duidelijk gemeld “dat is geen 
drinkwater”...dus iedereen zat vol spanning af te wachten wat daarmee 

gedaan ging worden. Terwijl Rosita druk bezig was met de grote bak te 
vullen, dachten de OES “fi jn dat is een grote waterbak” en slurpten de 
inhoud er net zo snel weer uit. 

Dazzle deed mee met de uiteindelijke bad-eendjes race  Altijd geweldig om 
te zien is de spaghetti wedstrijd tussen OES en baas, waarbij doorgaans 
de baas het afl egt. Behalve tussen Bowy en Nel, het commentaar van Nel 
hierop was dat het komt door Bowy’s goede tafelmanieren. 
Er mag namelijk thuis niet van tafel gegeten worden. De wedstrijd tussen 
Dazzle en haar baasje was daarentegen wel snel beslist. Dazzle leek te eten 
voor tien en nog voordat haar tegenstander een sliert op had, was Dazzle al 
aan bordje twee begonnen.

Vertrouwde en nieuwe gezichten
De deelnemers van drie jaar geleden hadden zich al in een vroeg stadium 
aangemeld, maar er waren ook veel nieuwe gezichten bij. De jongste deel-
nemers waren de pups Jaimy en Waylon die slechts drie weken scheelden en 
zich samen opperbest vermaakten.
De oudste deelnemer was Max, die met zijn 13 jaar niet meewandelde maar 
des te meer genoot van het samenzijn met zijn OES vrienden. Het jongste 
mensen-baasje was kleine Nienke. Nog geen jaar oud zat ze als een prinses 
op haar kleed en werd ze nauwlettend in de gaten gehouden door haar 
vierjarige OES Sammie.
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Deelnemers kwamen overal vandaan
Charlotte was ‘s ochtends om 7 uur in de auto gestapt om na bijna 4 uur te 
rijden de door haar gefokte pups te ontmoeten - nu drie grote stoere kerels. 
Maar ook de baasjes van Tardis die zich last minute aanmeldden waren dol 
enthousiast over zo’n samenkomen van Bobtails. 

We verwezen hun met plezier door naar de regio van Max en Paulien om 
niet nog een jaar te hoeven wachten op ons. Sommige deelnemers hadden 
zelfs hun vakantie erop gepland en stonden al een week met hun caravan op 
de Veluwe.

Hoeveel waren er deze keer?
Wij van de organisatie kunnen niets anders doen dan genieten van deze 
geweldig grote opkomst en iedereen bedanken voor zijn komst. De kleine 
baasjes van Kasper en Kelly probeerden te tellen hoeveel Boppers er nou 
eigenlijk waren. Enthousiast kwamen ze terug...het waren er 38...en dan 
keken ze om zich heen en kwamen er achter dat ze er nog een paar vergeten 
waren. Er waren 51 honden aangemeld, maar door enkele afzeggingen bleef 
het uiteindelijke aantal steken op 43 honden!

Reclame voor het ras
Het was een grote reclamedag voor alles wat op vier pootjes rondliep, onge-
acht het soort. Heel veel bezoekers van het Leesten waagden zich tussen al 
dit geweld en keken genietend toe hoe de honden/baasjes zich vermaakten. 
Ik denk dat er net zoveel foto’s gemaakt zijn door onbekenden als door ons, 
vooral de haarklemmen vond men geweldig en die van Sem toch wel in het 
bijzonder. Tijdens het uploaden van de foto’s ‘s avonds kon Facebook de 
grote hoeveelheid bijna niet aan ;-)

Helaas komt er altijd weer een eind aan een dergelijk spektakel en het liefst 
zou je zo’n geweldig samenzijn voor altijd door laten gaan maar...Een troost 
voor alle aanwezigen en iedereen die na het zien van de foto’s denkt…
ik had er bij willen zijn…goed nieuws! Volgend jaar is er weer een Natte 
Neuzen...zelfde plek...zelfde periode. Hou deze website maar in de gaten en 
plan geen vakantie in september.
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Max en Paulien Noest
Wildeplaats 21
9663TR  Nieuwe Pekela
e-mail: max.noest@gmail.com
e-mail: pnoest@live.nl
tel: 06-24589112

Tekst: Pauline Noest
Fotografi e: Gerrit de Boorder

BAASJE&DOGS@LUNCH
IN GIETEN 

1 EN 2 SEPTEMBER
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Al maanden waren er voorbereidingen, en 
was er een groot enthousiasme, er waren over 
2 dagen verdeeld  namelijk 2 wandelingen !!! 
Zaterdagavondwandeling en de gewone op 
Zondagochtend.
 
De week voorafgaand hebben Piet Paulusma 
en Helga van Leur ons een pracht weekend 
beloofd terwijl het guur en nat was op dat 
moment, en het beloofde weer klopte !!! We 
kregen een PRACHT WEEKEND.
Vrijdags stond in het teken van de voorbe-
reidingen, tenslotte Baasjes en Dogs zouden 
gaan Lunchen !!!
Op de Zaterdagochtend hebben wij de cara-
van aangehaakt en togen wij naar camping 
“t Kalkamp in Gieten welk naast het bos is 
waar wij altijd wandelen. Hetty en Cor met 
Sjefke en Julca waren er al sinds Vrijdag en 

later in de middag kwamen ook Menno en 
Neeltje met Kelwyn & Jazz. We waren al 
compleet want door familieomstandigheden 
en werk waren er heel wat afvallers geweest. 
Maar dat mocht de pret niet drukken want 
inmiddels stonden er 7 Bobtails te springen 
van plezier. Het duurde de middag, eerst werd 
er nog gegeten door eenieder, en toen naar het 
picknickveld om vandaar een rondje te lopen. 
Elles en Gerrit & Liddy de Boorder waren in 
Borger en wandelden ook mee. We hebben 
lekker babbelend een klein rondje gedaan, 
want als je pas begint zo rond 19.30 uur is 
de trek in koffi e er ook wel…………….na de 
wandeling nog even langs de vijver voor wat 
water plezier en zijn we na een drie kwartier-
tjes op de camping met z’n allen op en rond 
de picknickbank gaan zitten, en hebben we 
gezellig koffi e en koek gehad. Onze knuffels 



bobtales oktober 2012 bobtales oktober 201232 33

regio noord oost nederland regio noord oost nederland

lekker dichtbij de één een tukkie doend, de 
ander trouw bij de baas. De gezelligheid kent 
geen tijd dus na de koffi e de fl essen wijn op 
tafel en diverse lekkernijen, en zo werd het 
toch wel laat en ook heel fris. De volgende 
morgen zou het weer op tijd op de picknick-
plek moeten zijn dus bedtijd !!! Maar zeker 
zeiden we toen al tegen elkaar, dit MOETEN 
we volgend jaar weer doen, dus de agenda 
van 2013 is al klaar……………..

’s Morgens de wekker gezet, want er moesten 
nog wat hapjes klaargemaakt worden, opbre-
ken en naar de plek van de wandeling rijden. 
Gelukkig was niemand te vroeg, dus toen wij 

eenmaal daar waren, konden we alles rustig 
voorbereiden. Met een heerlijk zonnetje, een 
windje en een graadje of 20plus waren onze 
Bobbers uitgelaten om de wandeling te begin-
nen of was dat om de koekjes e.d. achteraf. 
Het was een enorm geblaf en druk gedoe toen 
we even na elven het bos inliepen. We kozen 
het grote rondje, maar de kletsende achter-
hoede L en de stevig doorstappende voor-
hoede J zorgde voor enkele pauzes onderweg. 

Voor onze OESSEN geen probleem die lopen 
de wandeling in principe toch een paar keer, 
maar sommigen hadden toch wel ernstig trek 
in KOFFIE gekregen !!!
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Langs de IJstijdkuil en het inmiddels 
beroemde fotogenieke Bankje van Minister 
Kannister zijn we de leuke kronkelpaadjes 
over gelopen. Wel goed je voeten optillen 
anders lig je zo onderuit, gek hè, daar hebben 
onze honden totaal geen last van. Als de 
voorhoede wat ver van de achterhoede raakt 
wacht je natuurlijk even op elkaar, en ook is 
dat omdat onze Bobbertjes dan even het niet 
meer weten, waar is het vrouwtje ??? waar is 
het baasje ???
Ze zijn je dan echt ffff kwijt. Het voordeel 
van deze paadjes is je komt bijna niemand te-
gen, geen mountainbiker niks, dat is heerlijk 
rustig lopen. De wandeling leek dit keer ook 

langer omdat we iets later vertrokken waren.
Uiteindelijk bij de plek aangekomen waar 
we vertrokken waren, en op de trimtafel 
en campingtafel de lekkernijen uitgestald. 
Koffi e en Thee, en natuurlijk de eigengebak-
ken Tonijnkoeken van Paulien !!! Zo kunstig 
de vorm van het lijkt wel een bobtail en de 
geur maar of de Bobbers ze nou echt lekker 
vonden ???
Gelukkig hebben vaak meerderen een pak 
koekkies bij zich, dus een tekort aan lek-
kernijen hebben ze zeker niet gehad. Tja en 
de baasjes en vrouwtjes hadden heel wat 
andere lekkernijen, wat onze natneuzen even 
moesten  besnuffelen. Deze rubriek is niet 
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bedoelt om er een culinair verslag van te 
doen, maar kort gezegd, een soeppie en koude 
hapjes, en gezien wat ervan over was heeft 
het gesmaakt .

Omdat het uit de lengte of uit de breedte moet 
hebben we dit keer een potje neergezet met ei-
gen bijdrage, zo blijft het leuk en low profi le.

We hebben het met vreselijk veel plezier 
voorbereid, en ontzettend leuk gevonden. De 
agenda is reeds bekent, schrijf de welbekende 
data’s (1ste Zondag van de oneven maand) nu 
al in je agenda. Het is zo leuk voor je Bobber, 
en zo gezellig om op een Zondagochtend zo 
eens in de 2 maanden lekker door het bos te 
wandelen. 
Dan met jas en pet op, dan in korte broek, 
met erwtensoep in Januari of met de familie 
Beardeds in Maart, elke keer weer is het feest 
voor je hond.
De volgende wandeling is op Zondag 4 
November aanstaande. Wie weet is het al 
de eerste vrieskou, maar zeker de prachtige 
herfstkleuren, zouden onze Bobbers dat zien 
??? Welnee die vinden alleen de opwaaiende 
bladeren geweldig.
 
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 
en op facebook: 
www.facebook.com/groups/regionoordoost/
 
Max Paulien Pebbles, Demi en Nynke.
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NIEUWE WANDELLOCATIE. !!!
 

Op 28 oktober gaan we heerlijk uitwaaien op het Noordzeestrand  bij 
Neeltje Jans.

Helaas is er geen postadres voor deze locatie voor uw navigatie.
Wellicht dat onderstaand wel  gebruikt kan worden.

Noordzeestrand Rijksweg N57, Gps positie: 51°35’07.99N 
003°37’38.06 E Locatie: Neeltje Jans

Moeilijk zal het niet te vinden zijn er staan borden naar het strand.
We verzamelen om 11:00 uur  op de parking bij het strand.

Kunt u het niet vinden bel mij dan mobiel : 0653561184
Tot 28 oktober.

Rosita, Nikan, Fairy, Zorro en Elske

Regio Zuid West 
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Tekst en foto’s:
Roosmarie en Mark 
Wibier

Sinds 2 jaar zijn wij trotse bezitters van 
een camper. Geen nieuwe hoor, dat kan 
bruin niet trekken, maar zeker niet nieuw 
omdat de camper “hondproof”moet zijn. 
Wij nemen namelijk iedere vakantie onze 
honden mee. De jaren ervoor brachten 
we on Whippet naar een vriendin of zij 
kwam bij ons thuis op de honden passen, 
maar gaandeweg de honden ouder worden 
merken we dat ze liever bij ons blijven 
en meegaan. Geen probleem, dan maar 
de vakantie aanpassen aan de honden, 
we gaan nu niet naar landen waar het erg 
warm is in de zomer, er moet niet teveel 

toerisme zijn en vrij kamperen vinden we 
wel heel erg fi jn. 
Dit jaar hadden we een vakantie naar 
Noord Frankrijk gepland. We zijn 4 we-
ken voor de vakantie van gedachten ver-
anderd en hebben een lange reis gemaakt 
naar Beieren in Duitsland, daarna door 
naar Litouwen en terug via Polen.
In Beieren moest Mark een proef afl eggen 
bij een Afghanenshow, hij moet hiervoor 

dit jaar keurmeesters examen doen en 
dus mee keuren met andere offi ciële 

sweet expression’s op reis sweet expression’s op reis
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keurmeesters. We hadden een prachtige 
camperplaats vlak bij het showterrein. 
Mensen keken wel wat vreemd toen we 
met de honden in het nabijgelegen oerbos 
gingen wandelen…..; wat deden deze 
bobtails nu hier op een windhondenshow? 
Onze honden genoten met volle teugen, 2 
dagen lang hebben we met ze gewandeld 
in de bossen die daar eindeloos leken te 
zijn. Ik was eerst bang voor veel teken, 
we hebben er niet 1 op onze honden 
gevonden! Na het verblijf in Dinkelsbühl 
vertrokken we via Dresden naar Litou-
wen, waar we 4 dagen over konden doen. 

We hadden onze Oprah ingeschreven op 
een dubbele Internationale tentoonstelling 
in Druskininkai. De tocht door Polen viel 
ons mee, er wordt hard aan de wegen ge-
werkt, af en toe was het afzien op slechte 
wegen. Omdat je vrij mag parkeren in 
de natuur hadden we iedere dag een 
prachtige plek om te overnachten en lange 
wandelingen te maken met de honden. 
Een ietsepietsie vervelend nadeel is wel 

dat Oprah ( die de bijnaam Miss Piggy 
heeft) er ook iedere keer werkelijk als een 

sweet expression’s op reis sweet expression’s op reis
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Tekst en foto’s:
Roosmarie en Mark 
Wibier

klein zwijntje uitzag na het wandelen, die 
kan eenvoudig niet schoon blijven! Een 
dag voor het showweekend kwamen we 
aan in Druskininkai, een prachtig plaatsje 
met natuurlijke waterbronnen in het 
zuiden van Litouwen. Nooit verwacht dat 
het daar zo warm kon zijn….30 graden. 
We besloten op een camping te gaan staan 
waar we stroom hadden en de airco in de 
camper aan konden doen. Oprah onder 
de douche gedaan en laten drogen in de 
zon, geborsteld en klaar waren we voor 
de show van de volgende dag. De eerste 
dag verloor ze van een mooi teefje uit 

Rusland, maar de tweede dag werd ze 
beste van het ras en werd ze bij de laatste 
5 in de groep geplaatst. 
Een dag later hebben we Litouwen ver-
laten en zijn richting Gdansk gereden, in 
het Noorden van Polen. Ook daar hadden 
we het weekend erop ingeschreven op 
een Internationale show. We hebben met 
de honden heerlijke dagen doorgebracht 
op het strand en in de bossen, op een 

schiereilandje net boven Gdansk. Vrije 
camperplaats in het bos, 200 meter lopen 
tot op het strand en dan eindeloze wan-
delingen over het strand zonder ook maar 
iemand te zien! De honden genoten met 
volle teugen en sliepen ’s nachts heerlijk 
op hun eigen plekje in de camper. 

Strand en zand maken schone witte 
vachten, dus Oprah hoefde voor de show 
in Sopot alleen maar even doorgeborsteld 
te worden om weer netjes voor de dag te 
komen. In Sopot kregen we nog bezoek 
van Kasia, die een “pup”, inmiddels bijna 
2 jaar oud, van ons heeft. 

Ze had 8 uur gereden om hem aan ons te 
tonen, wat vonden we dat geweldig! Op-
rah werd op deze show ook beste van het 
ras en in de groep 2e geplaatst, wat waren 
we trots op haar! 

Met deze overwinning heeft ze ook de 
punten bij elkaar om zichzelf “Internatio-
naal Kampioen” te mogen noemen. Voor 
ons blijft ze echter Miss Piggy….een uur 

sweet expression’s op reis sweet expression’s op reis
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na de show was ze alweer in een dikke 
modderplas gedokentitel of niet ☺
Het Noorden van Polen staat bekend om 
de ooievaars en prachtige meren. We 
hebben inderdaad honderden ooievaars 
en nesten gezien, evenveel meren, waar 
kristalhelder (koud brrr) water in was, en 
waar wij en de honden in konden zwem-
men. Na een tour van bijna 3 weken reden 
we weer in Duitsland, waar we eerst op 
visite gingen bij een fokster die pupjes 
van onze Tom had liggen. We werden ver-
welkomd met heerlijke taarten en daarna 
een BBQ. 

De honden konden lekker in hun tuin 
met de andere honden spelen en de 
pupjes werden geknuffeld en bekeken. 
’s Avonds zijn we naar Berlijn gereden 
om de volgende dag de kasteeltuinen in 
Pottsdam te bezoeken, de moeite waard! 
De honden mochten het kasteel niet mee 
naar binnen maar dat was ook niet nodig, 
de tuinen waren prachtig. Als we een 
euro voor iedere foto die van onze honden 

genomen werd zouden krijgen waren 
we rijk geweest…. Vooral bij de Japanse 
toeristen waren we een bezienswaardig-
heid, iedereen wilde met ze op de foto. De 
vakantie was weer voorbij, en het is weer 
aangetoond : vakantie, showen en honden 
gewoon lekker laten genieten is mogelijk! 

Geen laarsjes, haarspray of gekke dingen 
nodig om een hond gewoon lekker hond te 
laten zijn en toch mee te doen aan shows! 
Wij, en zeker de honden hebben genoten! 
Hoe we dat weten? 

Ze springen hier thuis de camper in op 
het moment dat de deur opengaat en met 
moeite kunnen we ze dan overtuigen om 
eruit te komen….. ☺

Vakantiepret MET honden, we willen niet 
anders meer!

Roosmarie

sweet expression’s op reis sweet expression’s op reis
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Foto’s: Cees Bol fotogalerie advertentie
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Special care voor hond en kat
1001 producten voor trimsalon en vachtverzorging.

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

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

fotogalerie advertentie

Brwyn's Belle Ariel
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REGIO NOORD OOST

regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl
Paulien Noest 
Nieuwe Pekela
tel: 06-24589112
pnoest@live.nl
max.noest@gmail.com

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

4 November 2012 OES Wandeling 
6 Januari 2013 Erwtensoepwandeling 
3 Maart 2013 Wandeling OES & Beardies
5 Mei 2013 OES Wandeling 
7 Juli 2013 OES Wandeling 

Alle wandelingen beginnen om 11:00 uur!!

4 November 2012 in Bergen Duinvermaak Breeklaan 132
6 januari 2013 in Huizen Erwtensoepwandeling
3 maart 2013 in Velsen Zuid Landgoed Beeckestijn
5 mei 2013 Ijmuiden Strandwandeling
7 juli 2013 in Velsen Zuid Landgoed Beeckestijn

28 oktober 2012 Strandwandeling op Noordzeestrand 
bij Neeltje Jans

Rijksweg N57
Aanvang: 11 uur

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

4 November 2012
6 januari 2013
3 maart 2013
5 mei 2013

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

regio evenementen 2012 kenneladressen
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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.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 e n A nnemarie P hilips                                                  

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/WANDELAGENDA

regio evenementen 2012 kenneladressen
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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

kenneladressen

Foto: Cees Bol
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colofon advertentie

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



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




