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Beste lezers,
Graag wil ik jullie bedanken voor alle inzendingen van afgelopen 
jaar en iedereen, ook alle dieren een Vrolijk Kerstfeest en Gelukkig 
Nieuwjaar 2013 wensen.
Magda Ayhan en Romeo

VROLIJK   KERSTFEEST   EN   
GELUKKIG   NIEUWJAAR     2013
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regio noord west nederland  van de voorzitter

De Jonge Honden Dag is weer achter de rug. 
Het was een zeer gezellige dag. In het club-
blad vindt  u de uitslagen, foto’s en een  ver-
slag  van de keurmeester Loes Mouchart. Zij  
beschrijft hoe ze de dag heeft ervaren . De 
Junior handeling was een succes. De 4 inge-
schreven dames  hadden er erg veel plezier in. 
Ze liepen al in voor dat ze de ring in moesten 
en waren net als de volwassen exposanten erg 
zenuwachtig. Dat moeten we vaker doen werd 
langs de kant gezegd . Dat willen we ook wel 
maar er zijn niet altijd kinderen die dit ook 
willen. Maar we zullen zeker proberen dit 
ook op een volgende Jonge Honden Dag weer 
te doen.  Het bestuur  feliciteert alle winnaars 
, de winnaar van de Jonge Honden Dag 2012 
is Sweet Expression’s Q-pido van Mark en 
Roosmarie Wibier en Jessica van Dijk.  De 
Winner is ook weer achter de rug. Een show 
met 21 inschrijvingen  en is na onze eigen 
KCM de show met de meeste inschrijvingen. 
Een show waar door veel mensen naar wordt 
uitgekeken . Het is DE SHOW van Nederland. 
Maar ook hier lopen de aantal inschrijvingen 
en standhouders terug. Je ging vroeger  naar 
de Winner om naar de honden te kijken en 
om te shoppen want daar was altijd wel iets 
nieuws te vinden. Dat viel dit jaar erg tegen . 
De titel Jeugd Winner ging  bij de reuen naar 
Reata’s Oli en bij de teven  naar Zottel’s Xtra-
vangance . Deze laatste werd ook beste Teef 
De Winner BOB werdt Kerjalee Moments 
Zus Lik Zat . Bij de veteranen was het Sweet 

Expression’s Circus Circus die de veteranen 
titel  mee naar huis nam.  Namens  het be-
stuur  iedereen  van Harte Gefeliciteerd. Dat 
er ook collegialiteit onder de exposanten is 
bleek dit keer weer. 1 Exposant had zijn voet 
verstuikt en kon niet zelf zijn hond voorbren-
gen. Dit werd  spontaan overgenomen door  
een andere exposant.  Dit  Clubblad is  het 
laatste van dit jaar.  Wat gaat een jaar toch 
snel. Dat betekend dat ook de Euro-Oes dich-
terbij komt. We hebben  nog steeds mensen 
nodig die hun handen uit de mouwen willen 
steken en willen helpen met de opbouw van 
b.v. de tenten, het  klaar maken van de ringen 
etc. Zo’n groot evenementen  we kunnen we 
niet zonder jullie hulp. Aanmelden om te 
helpen bij ondergetekende.  De datum voor 
de ALV staat in de agenda. Deze wordt op  22 
maart gehouden te Nieuwegein. Rest mij om 
iedereen  namens het bestuur prettige feest-
dagen en een goed 2013 toe te wensen 

Lizie van Heel 

Foto: Gerrit de Boorder

Foto: Cees Bol
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regio noord west nederland  van de voorzitter
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REGIO NOORD WEST NEDERLAND
ZO LEUK ZIJN DE ERWTENSOEPWANDELINGEN VOOR BAAS EN HOND! BEELD 
VAN DE WINTERWANDELING VAN JANUARI 2010

FOTO: MIKE BING

Voor iedereen die het nieuwe jaar goed wil beginnen, organiseert de regio Noordwest op zon-
dag 6 januari 2013 weer de traditionele Erwtensoepwandeling in Huizen in ‘t Gooi. Het is altijd 
een heerlijke wandeling door het prachtige, statige bos rondom revalidatiecentrum De Trappen-

berg, met als regel mooi weer en een grote opkomst.

We verzamelen om 11 uur op de parkeerplaats. We lopen dan ongeveer een uur en serveren na 
afl oop niet alleen koffi e en thee, maar ook een kop dampende erwten- of tomatensoep. Wij zor-
gen ook voor wat lekkers voor de honden, maar een drinkbak en een fl es water moet iedereen 

zelf meenemen. Vergeet ook niet een soepkom en een lepel!

MEEWANDELEN? 
Na kerst kunnen de vaste wandelaars de mail verwachten met nadere details en routebeschrij-

ving. Sta je nog niet op de regioverzendlijst, maar wil je misschien wel meewandelen? 

Meld je dan aan bij regiovertegenwoordigster 
Marjolein Voorberg

RegioNoordWest@oldenglishsheepdog.nl
of bel (06) 459 889 37

Volgende wandeling
De volgende wandeling van onze regio staat gepland voor zondag 3 maart op landgoed Beec-
kestijn in Velsen. Aanvang 11 uur. Iedereen is van harte welkom, en één ding is zeker: je doet 

niet alleen jezelf, maar ook je hond er een groot plezier mee!
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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 
wetenschappelijke literatuur, maar ook van 
onze eigen inzichten op grond van persoonlijke 
ervaringen. Daarom kan de informatie voor een 
deel afwijken van de gangbare literatuur.

Naast preventie van kanker is het vroegtijdig 
ontdekken van kanker één van de belangrijk-
ste factoren om een goede afl oop te bewerk-
stelligen. Helaas kan niet iedere vorm van 
kanker vroegtijdig ontdekt worden (bijvoor-
beeld inwendige kanker) en helaas kunnen 
ook niet alle ontdekte vormen van kanker 
genezen worden. Waar u als eigenaar van 
een huisdier op kunt letten en een steentje 
kan bijdragen in de kankerbestrijding, wordt 
beschreven in onderstaand artikel.

sYmPtomen van kanker bij huis-
dieren
Uit een groot Amerikaans onderzoek (bron: 
Veterinaire Cancer Society) zijn de 10 meest 
voorkomende symptomen van kanker bij 

huisdieren:

• Abnormale diktes (bulten, verdikkin-
gen) die niet verdwijnen of toenemen in 
grootte:

• Slecht helende of niet genezende won-
den; 

• Vermagering zonder aanwijsbare 
oorzaak; 

• Afname van de eetlust; moeilijkheden 
met kauwen of slikken; 

• Abnormale uitvloeiing (bijvoorbeeld 
bloed) uit een lichaamsopening; 

• Abnormale en vaak onaangename geur; 
• Kortademigheid, benauwdheid of 

hoesten; 
• Minder graag wandelen of verminderd 

uithoudingsvermogen; 
• Blijvende of verergerende kreupelheid, 

stijfheid; 
• Moeite met urineren of ontlasting 

productie; 
 
Andere symptomen zijn :
• Pijn; 
• Bleke slijmvliezen (bloedarmoede); 
• Veel drinken en plassen; 
• Bultjes die afwisselend groeien en 

kleiner worden. 

Het spreekt voor zich dat bij bovenvermelde 
symptomen snel de dierenarts bezocht moet 
worden voor een onderzoek! Ook tijdens de 
jaarlijkse check-up en de vaccinaties moeten 
bovenvermelde symptomen beslist gemeld 
worden. Natuurlijk kunnen bovengenoemde 
symptomen ook door andere oorzaken ont-
staan (meestal is het juist geen kanker) maar 
dit dient wel vastgesteld te worden en kan ook 
vaak een grote geruststelling betekenen. Zo 
kan een abnormale dikte ook een bloeduit-
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storting zijn. “Oversexed zijn” kan ook een 
oorzaak zijn voor vermagering. Een slecht 
gebit kan ook zorgen voor kauwproblemen. 
Een baarmoederontsteking kan ook abnor-
male uitvloeiing veroorzaken. Bronchitis 
kan ook de oorzaak zijn van hoesten. Minder 
graag wandelen en kreupelheid kunnen ook 
symptomen zijn van artrose. Een blaassteen-
tje kan ook urine problemen veroorzaken. 
Dus vooralsnog geen paniek bij herkenning 
van een van de symptomen! Maar steek de 
kop niet in het zand en neem geen afwach-
tende houding aan!!

Wat kunt u als eigenaar verder 
onderzoeken?
Juist de eigenaar of huisgenoot is degene die 
het meest contact heeft met het huisdier en is 
ook degene die vaak als eerste veranderingen 
ontdekt, al dan niet toevalligerwijs.
Bultjes kunnen ontdekt worden op de huid 
door te aaien, voelen, door te kammen en 
tijdens het trimmen en wassen. Ook nagels en 
voetzolen dienen bekeken te worden.
Soms zijn de lymfeklieren als eerste vergroot 
en door te weten waar deze zich bevinden kan 
soms vroegtijdig kanker ontdekt worden.
De belangrijkste lymfeklieren bevinden zich 
bij de onderkaak, de schouder, de oksel, lies-
opening en de knieholte (zie figuur). Normaal 
gesproken kan je ze niet goed voelen, bij een 
vergroting zijn ze duidelijker  te voelen. Een 
vergrootte lymfeklier kan echter ook op een 
ontsteking wijzen en hoeft lang niet altijd 
kanker te betekenen. Bij katten komt nogal 
eens een kwaadaardige vorm van kanker 
voor onder de tong (plaveiselcelcarcinoom) 
die, alleen als dit heel tijdig ontdekt wordt, 
geopereerd kan worden. Door op jonge 
leeftijd van de kat al te oefenen met goed in 
de bek te kijken en door druk te geven op de 
onderkaak kan onder de tong gekeken wor-
den.Bij honden komt bovenvermelde vorm 
veel minder vaak voor maar ook bij de hond 
kunnen andere vormen van kanker in de bek 
voorkomen. Door goed in de bek te kijken, 
kan dit tijdig ontdekt worden. 
Voordeel is bovendien dat men ook de toe-
stand van het gebit in de gaten kan houden. 
Ook snel beginnen met oefenen dus. Ook 
op de oorschelp of in het oor kunnen bultjes 
en vormen van kanker voorkomen en het 

is goed ook hiernaar te kijken en te ruiken. 
Ook de ogen en oogleden (vooral bultjes) zijn 
plaatsen waar kanker kan voorkomen en af-
wijkingen hieraan dienen snel onderzocht te 
worden. Testikeltumoren komen bij de oudere 
reu nogal eens voor en dit valt op doordat de 
testikels ongelijk van grootte en stevigheid 
worden maar zelden pijnlijk zijn.De meeste 
inwendige tumoren zijn meestal alleen door 
een dierenarts (vaak met hulpmiddelen zoals 
röntgen- en echo-onderzoeken) vast te stel-
len tenzij de tumor een dergelijk omvang 
heeft dat de buik abnormaal verdikt is. Ook 
let de dierenarts bij het inwendige onder-
zoek speciaal op de lever, milt, prostaat, 
anaalklieren, baarmoeder, blaas, darmen 
en inwendige lymfeklieren. Door kennis 
van bijzonderheden van de rassoort kan een 
eigenaar extra alert zijn op het ontstaan van 
bepaalde vormen van kanker. Het blijkt dat 
vele vormen van kanker erfelijk bepaald zijn 
en bij sommige rassen veel meer voorkomen 
dan bij andere rassen.

de meest voorkomende voorbeel-
den hiervan zijn
Boxers: huidtumoren;
Schnauzers: teentumoren en blaastumoren;
Bouviers: prostaattumoren;
Rottweilers en andere grote hondenrassen: 
botkanker, lymfeklierkanker;
Retrievers: lymfeklierkanker, huidkanker; 
Berner Sennenhonden: maligne histiocytose, 
botkanker. Witte katten: oorschelp\neus 
kanker. De dierenarts zal hier per rassoort 
extra opletten bij het onderzoek en u hierover 
informeren. NB: ook (mee)roken is niet goed 
voor uw huisdier en vergroot de kans op 
kanker. Zoals uit bovenstaande moge blijken, 
is kennis van een huisdiereigenaar over dit 
soort aandoeningen erg belangrijk en daarom 
informeren de WHG- dierenartsen u hier 
graag over.Dit gebeurt via onze website maar 
ook gaat WHG speciaal aandacht schenken 
aan tijdig ontdekken van kanker tijdens de 
puppyconsulten, seniorconsulten en zelfs 
speciale oncologieconsulten. Hierover wordt 
u later via de website en onze nieuwsbrief 
geïnformeerd. Dit allemaal in de hoop meer 
vormen van kanker te genezen of blijvend (of 
zo lang mogelijk) te onderdrukken met een 
goede kwaliteit van leven voor uw huisdier!
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De OES als keukenhulpje
Van onze OES wordt vaak beweerd dat hij net alles alle andere hondenrassen 
graag aan het aanrecht mee bedeld voor wat lekkers. Na jarenlange observa-
tie is gebleken dat dit niet het geval is.  Onze OES heeft gewoon een buitenge-
woon gevoel voor veiligheid.  Dus niks bedelen en bietsen.  Zijn enige belang 

is onze veiligheid te waarborgen.
De OES gaat dan ook altijd zo liggen dat hij een optimaal zicht heeft op al-
les wat er gebeurd in de keuken. In een ogenblik overziet hij het aanrecht, de  
voorraad kast en de koelkast. Zodat niets aan zijn waakzaam oog ontsnapt. 
Staat er nog een pan op het fornuis en u bent niet thuis zal de OES direct actie 
ondernemen, met zijn poot zal hij regelmatig even testen of de temperatuur 
niet oploopt in de pan. Als u vlees aan het snijden bent vleit hij zich pal achter 

u voeten neer.  Om in te grijpen indien dat nodig is. 
Dat u regelmatig  over hem struikelt is puur om te voorkomen dat u zich zelf 
in de vingers snijd of erger.  Mocht er iets van het aanrecht vallen  wordt het 
snel opgeruimd, niet omdat hij het nou zo graag wil opeten, maar om te voor-
komen dat u er mogelijk over uitglijdt….Regelmatig wordt de voorraad kast 
gecontroleerd op spullen die de houdbaarheid tijd dreigen te overschrijden.

Na de voorraadkast volgt dan meestal nog een inspectie van de koelkast. Wor-
den deze artikelen aangetroffen,  dan worden  deze vakkundig opgeruimd. 
Soms ten koste van zijn eigen gezondheid. Wij zijn al snel geneigd te denken 

dat dit stelen is, maar niets is minder waar.  
Ik denk dat de gemiddelde OES al heel wat buikkrampen en voedsel vergifti-
gingen heeft voorkomen.De volgende keer dat u OES  aantreft met de laatste 
biefstuk restjes nog in zijn baard, wordt dan niet boos op hem of haar.. Er zal 
ongetwijfeld wat mis aan de biefstuk geweest zijn…..  waardoor  hij u voor een 

fl inke voedselvergiftig  heeft behoed.
Wees hem dankbaar, geeft hem een aai over zijn bol en zeg bedankt.

Hij verdient het !

Foto en tekst: Cees Bol



bobtales december 20127

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

advertentiede oes als keukenhulpje

My Old English
Sheepdogs aren’t spoilt,

they just have me 
trained!!

© Cees Bol
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Hoezo een missie ? Jawel het kan, een  oes met een speciale 
opdracht...

Wat doe  je als ouder als je  een kind hebt met ADHD PDD-
NOS  ……..Alles ! En wat heeft dat dan met een Bobtail te 
maken……Alles ! Pepijn (9) onze zoon heeft deze unieke 
combinatie en heeft het daarom in sommige situaties niet 
gemakkelijk in de dagelijkse dingen . Na alle onderzoeken 
die we met hem hebben gedaan en er achter waren dat hij 
deze “mankementen “had ga je overal spitten om het beste 
voor je kind boven water te toveren.
Zo kwamen we terecht bij PAWS een stichting die bij de 
KNGF hoort en die honden opleid voor autisme spectrum 
kinderen/volwassenen. Even vooraf , wij hebben nooit een 
hond gehad en hadden ook nooit het idee er ooit een te zul-
len hebben.

Daar gingen we dan , richting Amstelveen naar het hoofd-
kantoor van de KNGF . Mijn man met een gezicht van “wat 
moeten wij nou met een hond “ en ikzelf helemaal vol van 
de verhalen die we hadden gelezen  over een hulphond voor 
je kind. Eenmaal aangekomen kregen we een duidelijke 
uitleg over het hoe en wat met een hond en een kind met 
een autisme spectrum stoornis. De voor’s en tegen’s van 
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een pup , de voor’s en tegen’s van een herplaatshond , de 
opleiding , hoe met je kind etc etc.  in ieder geval een heel 
duidelijk en vooral leuk hondenpraatje . De terugreis naar 
huis waren we dan ook beide veranderd in het hebben van 
een hond in huis . Ikzelf had even zoiets van wow hier komt 
toch best even wat bij kijken terwijl mijn man zoiets had 
van “nou , als je goed je best doet hebben we hier voor onze 
zoon zeer zeker iets aan “

2e maal KNGF : Weer een stuk theorie over het opleiden 
van een hulphond en zowaar een echt stuk praktijk met een 
willekeurige hond van de KNGF medewerkers. Sta je dan 
als onervaren “hondentrainer”met een totaal onbekende 
hond op een veld . Maar binnen enkele momenten werkte de 
hond heerlijk mee .( niet zo vreemd als je een jaszak vol met 
hondenbrokken hebt en zodra je klikt hij er daar een van 
krijgt). Veel informatie gekregen waar je als ouder echt wat 
aan hebt en zeker wat mee kunt.

Na de 2e keer bij het KNGF te zijn geweest gingen we 
dan ook enthousiast op zoek naar wat voor hond er nou in 
onze situatie zou passen . Nou ze zijn zowat allemaal de 
revue gepasseerd  van teckel tot duitse dog  , van pitbull tot 
labrador . Veelal zijn die laatst genoemde honden de “beste 
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keus “. Maar dan gaat het lichtje branden , het gaat er  niet 
om hoe de hond er uit ziet het gaat hier om de eigenschap-
pen van de hond , daar moet serieus naar gekeken worden. 
Onze zoon moest er beter van worden , en het was niet de 
bedoeling dat hij bij ons interieur zou passen. Na lang zoe-
ken kwamen we ( ook via de hulp van vrienden ) bij de oes 
terecht . Een pluizige goedzak die bekend staat als rustig 
gezelschapsdier , en die met enige aandacht graag  voor je 
wil werken . Op zoek naar een fokker dus. Mijn man had op 
dit moment zoiets van “hoe kom je daar nu op , zo’n grote 
haarbal moet de steun en toeverlaat van onze zoon worden 
?” 

Via de bobtailsite zijn we terecht gekomen bij 2 fokkers die 
op dat moment puppy’s hadden , dan zie je foto’s van een 
pup en ben je eigenlijk al verliefd , maar ho ho  eerst maar 
even kijken hoe onze zoon hier op zou reageren. Toevallig 
woonde 1 van de 2 fokkers bij ons redelijk in de buurt dus 
de afspraak was snel gemaakt . Een naam voor een eventu-
ele toekomstige hond hadden we ook al gevonden , dit was 
bij de 2e fokker. Deze had een foto van de laatst beschik-
bare pup op hun site staan en hadden deze rustige pup de 
toepasselijke naam Zen gegeven.
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Op naar Melisant naar cap-a-pie cartouche , een vriendelij-
ke fokkersfamilie die al heel wat jaren ervaring hadden met 
de oes . Een warm welkom kwam ons tegemoet , maar ook 
een hele boel ,zoals mijn man zei “berg haarballen” blafte 
ons tegemoet . Met een lekker bakkie koffi e  er bij hebben 
we dan ook een hele berg informatie gekregen  over de oes . 
Tijdens dit kopje koffi e werd er 1 van de honden binnenge-
haald om te kijken hoe onze zoon hierop reageerde ( en ook 
hoe de hond dit deed) .Terwijl de hond zijn kant op kwam en 
Pepijn hem begon te aaien fl uisterde hij in mijn oor “hij is 
nog zachter dan ik verwachtte “. 
Enkele tijd later mocht Pepijn lekker bij de puppy’s in het 
hok en beide pup’s kwamen dan ook geboeid op hem af . 
Heerlijk om je zoon zo te zien glunderen met zo’n beestje 
om zich heen. Kijken gingen we , in de veronderstelling dat 
alle puppy’s al een baasje zouden hebben . Maar wat bleek 
, er was er toch nog echt 1 beschikbaar . Mijn man en ik 
hadden al gekscherend gezegd “als we er 1 nemen moet hij 
minimaal een donker oog hebben en niet perfect van teke-
ning zijn . U voelt hem al aankomen , de pup die over was , 
had een donker oog en oor !
Op de terugreis hebben we Pepijn over niets anders gehoord 
dan de pup, normaal is de autorit de enige tijd dat hij stil 
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is . Hij vroeg dan ook steeds “wanneer mogen we de pup 
meenemen ??” Serieus nadenkend hebben we toen we thuis 
kwamen toch vrijwel direct tegen elkaar gezegd , het moet 
zo zijn , deze kanjer zit er voor ons !! De week erna hadden 
we dus ineens een hond in huis . Met de toepasselijke naam 
Zen . Op naar de Martin Gaus hondenschool in Hellevoet-
sluis ,sta je dan als een dejavu van het KNGF veld, op de 
welbekende puppy cursus.
Na deze cursus direct de basiscursus gevolgd en deze dan 
ook tot een goed eind gebracht .Tijdens deze basiscursus 
kwamen we  er achter dat er al zeker een klik was tussen 
Zen en Pepijn . Hij volgde hem met vrij rondlopen in de 
hondenschool al overal , wat voor een zeer jonge hond best 
speciaal is. Na deze basiscursus zijn we direct verder ge-
gaan met de vervolgcursus waar de gehoorzaamheid verder 
getraind wordt.
Weer opvolgend op de Vervolgcursus gingen we de basis 
werkhond cursus volgen, waar diverse trainingen gegeven 
werden zodat de verdere cursussen bepaald konden worden 
.In deze cursus kwamen 3 verschillende richtingen aan bod 
nl: speur, jacht en behendigheid. Met deze cursus kwam de 
jachttraining (met dummies) het beste tot zijn recht . Met 
deze gaan we dan ook vanaf aankomende week beginnen 
om de gehoorzaamheid van Zen nog beter tot zijn recht te 
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laten komen. Tussen de trainingen door zijn we met Jeroen 
Oomen( trainer Martin Gaus hondenschool Hellevoetsluis )  
rond de tafel gaan zitten om te kijken wat de mogelijkheden 
zouden kunnen zijn voor Pepijn en Zen . Jeroen was enkele 
jaren werkzaam geweest bij Hulphond Nederland  en had 
deze hond/kindtrainingen dus al veel vaker gedaan en zei 
ook tegen ons dat hij er zeer enthousiast over was dit met 
Pepijn en Zen te willen gaan doen . “We gaan van hun echte 
vrienden maken “zei hij .

Toen  kwam er werk voor Pepijn om de hoek. Zen moet uit-
eindelijk zijn steun en toeverlaat worden. Dus Pepijn krijgt 
nu elke week training van Jeroen  en die heeft met  Pepijn 
afgesproken dat Zen zijn vriend gaat worden en Pepijn een 
goede hondentrainer.
De belangrijkste oefening is het krijgen van rust .Maar 
zeker ook niet onbelangrijk het plezier hebben met .Er moet 
een hoop geleerd worden zoals dat Pepijn het gaat herken-
nen wanneer het “druk in zijn hoofd is “en daarbij Zen kan 
gaan inschakelen . Het is hard werken voor Pepijn op het 
emotionele vlak en voor ons op beide vlakken . Maar ik 
weet zeker met de hulp van de Jeroen en onze inzet dat Pe-
pijn straks echt een vriend voor het leven heeft , en wij ..een 
heerlijke kroelkont die een aanvulling is bij ons gezin . 
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Honden en vuurwerk

Tips om dierenleed te voorkomen bij vuurwerk
De eindejaarsperiode is met het afsteken van vuurwerk voor veel huisdieren een 

zware beproeving. Vooral honden en paarden krijgen het erg op hun zenuwen van het 
geknal. Dierenarts Veerle Vandorpe uit Olen geeft vier tips om dierenleed te 

voorkomen.
1. “Zet honden best binnen in huis zodat ze niet kunnen wegvluchten. Ook paarden 

staan in plaats van in de wei best op stal.” 
2. “Laat de huisdieren in een ruimte. Laat in huis de rolluiken naar beneden en doe 

de gordijnen dicht.” 
3. “Zet tijdens het afschieten van vuurwerk de radio of de televisie aan met de volu-

meknop redelijk hoog.”
4. “Er zijn ook kalmeringspillen of antistressmiddelen verkrijgbaar voor de 

huisdieren.” 

Ontsnappen
De Olense dierenarts moet toch jaarlijks enkele honden verzorgen die zijn gevlucht 
voor vuurwerk. Een losgebroken paard veroorzaakte een jaar geleden op de E17 in 

Zele nog een dodelijk ongeval.
“De dieren doen werkelijk alles om te ontsnappen. De honden springen over een 
draad of over een poort”, zegt Veerle Vandorpe. “Eens ze ontsnapt zijn, blijven ze 

lopen. Het vuurwerk schrikt de dieren even hard af als luchtballons of onweer. Ook 
katten en konijnen hebben last van vuurwerk, maar zij kruipen eerder weg in plaats 

van te vluchten.”



bobtales december 201216 17

kop titel

16bobtales december 2012 bobtales december 201216 17

pebbles, demi en nynke in istrië pebbles, demi en nynke in istrië

Altijd in Mei gaan onze baasjes Paulien en Max naar het 
heerlijke Istrië en wij mogen altijd mee ☺. We hebben het 
altijd al gauw door dat we binnenkort gaan als het baasje de 
caravan uit de stalling haalt. Druk is hij dan aan het poet-
sen en laden en mogen wij heerlijk ook buiten erbij zijn. 
Soms steunen we hem dan door even een aai te komen ha-
len, en dan gaat hij weer geconcentreerd verder. En als hij 
dan de achterklep van de auto open laten staan, stappen wij 
alvast in, maar ja dan duurt toch altijd nog wel een paar 
dagjes voordat we echt gaan. Ook dat weten we precies, 
want dan gaat onze voerton in de auto, nou en dan zijn we 
niet meer te houden. In de auto is het met ons drietjes wel 
te doen hoor, in de achterbak van onze MONDEO past het 
prima, ook hebben wij een koel briesje door een draaiend 
vinnetje. Dat mag ook wel want tegen de tijd dat we door 
Slovenië rijden is het vaak al zo’n 25 graden plus buiten de 
auto. De eerste dag is meestal een lange rit, dan stoppen we 
regelmatig even onderweg, krijgen we een bak water en 
iets lekkers, en letten we voor het baasjes tijdens het rijden 
op dat de caravan goed achter de auto blijft zitten. Dat doen 
we dan omstebeurt. We moeten namelijk allemaal in de ca-
ravan slapen dus helpen we hun daarbij met opletten. Nou 
ja dan komen we dus aan het einde van de dag op een cam-
ping, en kunnen we de beentjes even strekken, gaan we 
eten en dan vroeg naar bed.asdfcfg. De volgende dag is het 
veel korter rijden als de eerste dag, en komen we in de loop 
van de middag aan op de camping in Vrsar te Istrië. Wij 
inspecteren dan rond de caravan naar onze favoriete plek-
jes om te spelen of lekker te dommelen. Ja overdag komt er 
niet veel van spelen, want daar is het te warm voor. Soms 
gaan we net als het vrouwtje en het baasje even bij hun in 
de zon liggen en zij smeren zich dan in en wij niet dus, en 
gaan we als het te warm is maar weer onder de caravan lig-
gen daar is het altijd lekker koel. Zo’n lange vakantie is wel 
lekker lui hoor. ’s Morgens als het nog niet zo warm is lo-
pen we meestal een rondje om uitgelaten te worden, en dan 
in de middag weer. Soms gaan we een stukje rijden en dat 
is bij ons favoriet, de achterklep van de auto gaat open en 
dan staan we met z’n drieën al klaar om in te stappen want 
we mogen mee. Soms ook niet hoor want dan gaat het 

De kampeervakantie van Pebbles 
Altijd in Mei gaan onze baasjes Paulien en Max naar het 
heerlijke Istrië en wij mogen altijd mee ☺. We hebben het 
altijd al gauw door dat we binnenkort gaan als het baasje de 
caravan uit de stalling haalt. Druk is hij dan aan het poet-
sen en laden en mogen wij heerlijk ook buiten erbij zijn. 
Soms steunen we hem dan door even een aai te komen ha-
len, en dan gaat hij weer geconcentreerd verder. En als hij 
dan de achterklep van de auto open laten staan, stappen wij 
alvast in, maar ja dan duurt toch altijd nog wel een paar 
dagjes voordat we echt gaan. Ook dat weten we precies, 
want dan gaat onze voerton in de auto, nou en dan zijn we 
niet meer te houden. In de auto is het met ons drietjes wel 
te doen hoor, in de achterbak van onze MONDEO past het 

De kakak mpeerv
Tekst en foto’s: Paulien en Max Noest
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baasje alleen weg. Komt met tassen vol eten terug en altijd 
heeft hij dan ook wat lekkers voor ons meegebracht. En als 
we dan onderweg een mooi plekje tegenkomen gaan we 
lekker wandelen. Omdat Vrsar aan de zee ligt en we langs 
de kust rijden kunnen we dan ook lekker pootje baden. Het 
zeewater is heel helder, en zelfs aan deze kant van de kust-
lijn al warm in Mei. Hier hangen aan de lantaarnpalen vaak 
houders met zakjes waarin onze uitwerpselen worden ge-
daan en in de daarvoor geplaatste afvalbakken gegooid. 
Het is hier schoon en dat houden de mensen zo. ’s Avonds 
na het eten, als het al lekker is afgekoeld, lopen we meestal 
nog een rondje camping en gaan dan of langs de haven of 
naar het strandje waar het vrouwtje en baasje ook gaan 
zwemmen. Even de pootjes afspoelen, en dan terug naar 
ons plekje. Als het vrouwtje en baasje even gaan zwem-
men,  mogen wij in de caravan even een tukje doen. Lekker 
luxe hoor gaan we lekker op de bank, en bewaken dan de 
caravan zolang zij even naar het strandje zijn. Dit jaar wa-
ren er de wereldkampioenschappen voetbal, op de camping 
zijn er meerdere baasjes die dan slingers ophangen enzo, 
wij zijn er dan ook klaar voor. De camping is omheind en 
buiten de camping zijn er ook zwerfhonden die dan op 
zoek zijn naar een gat in het hek. Soms lopen ze dan ook op 
de camping en blaffen wij hun weg, voor de rest vind ieder-
een ons braaf en krijgen wij veel aandacht en aaien. Helaas 
komt er aan zo’n heerlijk luxe niksdoen luiervakantie ook 
een einde, maar dat heeft ook weer een voordeel. We gaan 
weer autorijden...Alles wat bij aankomst toen uit de cara-
van is gehaald en opgebouwd gebeurt nu in omgekeerde 
volgorde, voor ons het signaal we gaan naar huis. De ach-
terklep gaat open wij staan weer paraat...al is het weer een 
lange rit, heerlijk wiegend in de achterbak met ons drietjes 
komen we na 1450 km weer thuis in Boven Pekela. Het 
voordeel van onze achtertuin is heerlijk vrij rondlopen, alle 
plekjes weer even besnuffelen, het speelgoed kijken of het 
er nog allemaal ligt, ja het voelt goed, we zijn weer thuis. 
Note: baasje Max en vrouwtje Paulien: de dag na thuis-
komst moet je niet de achterklep van de auto opendoen, 
de kans dat ze er alweer inzitten “kom op we gaan” 
is heel groot ☺

De kampeervakantie van Pebbles 
Demi en Nynke naar Istrië
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op zoek naar familie l...oesje

Mag ik me even voorstellen. Mijn naam is Elke 
Schmidt en woon in Venlo. 
Dit stukje gaat over mijn bobtail, Jeppe. Ik heb haar 
gekregen toen ze 2 maanden oud was en ze hoopt 28 
november haar 14de verjaardag te vieren (ik schrijf dit 
stukje 24 oktober dus als jullie dit lezen heeft ze haar 
verjaardagstaart al op!) en dat gaat haar vast lukken! 
Naast wat stramheid bij het overeind komen en dat ze 
af en toe wat druppeltjes verliest mankeert het meisje 
niks bijzonders.    Ja, ze is wat dovig en het zicht wordt 
ook wat minder maar wat wil je op die leeftijd. 
Nu ze deze respectabele leeftijd heeft bereikt vraag 
ik me steeds vaker af: goh, zouden er nog broertjes 
of zusjes van d’r in leven zijn? Daarom eigenlijk dit 
oproepje……………
Jeppe (eigenlijk heet ze Kayleigh) is dus geboren op 28 
november 1998. Ze komt uit Weiteveen en haar moeder 
was Tolutaris Evita (Eefje) en d’r vader Trademark’s 
Stop ’n Stare. Het nestje bestond uit 5 puppy’s. 3 
reutjes en 2 teefjes.
Nou, ik ben heel erg benieuwd 
naar reacties! 

Groetjes,
Elke Schmidt & Jeppe
e-mail: jeppelke@hotmail.com

op zoek naar familie

Jeppe
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Typical Old English Sheepdog

Zo als de meeste van jullie intussen wel 
weten ben ik een OES fl uisteraar. Echt ik kan 
met Oesen smoezen.
Of dat een zegen is,  soms niet……
Gisterenavond had ik een weer zo’n onder 
oesje met onze hond.
Ik zat in de stoel een artikel te schrijven, ( ik 
ben linkshandig ) en onze OES zat aandachtig 
toe te kijken hoe ik aantekeningen maakte.
Weet je.. zei ze, 
Wat is er meisje…. antwoorde ik …..
Ik ben ook linkspotig….   
Wat zeg je ? 
Ik ben linkspotig, 
alle oesjes zijn linkspotig….
Hoe kom je daar nou bij ?  
Nou als ik me achter me oren krab, doe ik dat 
altijd met me linker achterpoot.
Tegen zoveel logica kon ik niet op, en ik 
besloot even door te vragen…..
En waarom denk je dan dat alle oesjes link-
spotig zijn… antwoorde ik..
Nou, antwoorde ze lichtelijk geïrriteerd, wat 
staat er boven onze ras standaard ? 
( Iedere rechtschapen OES  kent deze uit zijn 
hoofd ) 
Ik keek eens en zei: ras standaard Old English 
Sheepdog 
Juist ! 
Engels,,,  van engelse orgine.
Ze rijden toch ook allemaal aan de linker kant 
van de weg daar….
Ja maar..., antwoorde ik…  niet alle Engelse 
baasjes zijn linkshandig…
Engelse mensen zijn nu eenmaal een beetje 
anders vertelde ik,  die gebruiken ponden, 
ounce’s, quaters  en rijden miles…..
Eigenlijk zijn jullie oesen dus gewoon een 
beetje dwars en eigenwijs grapte ik..
Nou dat was tegen het zere poot…   Ik 

bedacht me al dat ik vandaag of morgen mijn 
leesbril wel  geheel  op geknabbeld terug zou 
vinden in de hondenmand.
Wij OESEN reciteerde ze, hechten aan 
tradities en  houden ons verleden in ere.. 
zijn trots… en hebben een groot gevoel voor 
humor…  to be an OES or not be an OES that 
s the Question… om maar eens een bekende 
Engelse hond  te citeren.
Nou dat moest ik haar wel toegeven, de ge-
middelde OES is een statige hond, een beetje 
chique. Joviaal, nieuwsgierig, is een ware 
clown en bezit een typisch Engels gevoel 
voor humor. Zou de langdurige eeuwenlange 
samenwerking tussen de OES en zijn Engelse 
plattelands baas invloed kunnen uitoefen op 
wederzijdse karakter trekken ? 
Zie je wel….zei ze als of ze me gedachten kon 
lezen…….
En ze vleide zich tevreden neer op het kleedje 
voor de openhaard en voegde daar aan toe:  ik 
lust ook graag worstjes bij het ontbijt…..

                                                                       

L...Oesje Love

                                                                       

Fotografi e: 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

uw hond.

Wij hebben een unieke 

kennel regeling
Bel hiervoor met onze 

verkoopbinnendienst:

tel. 0348 - 574729!

voordeel

advertentie nikan’s kerstdiner
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Amuse
1 hardgekookt ei 
1 Reuzengarnaal
teentje knofl ook geperst 
beetje peterselie
1 kerstomaatje 
stukje soepstengel

Kook de reuzengarnaal met het geperste teentje 
knofl ook en beetje peterselie gaar, laat afkoelen. 
Snij het ei in de lengte doormidden.en leg daar bo-
venop, de garnaal, half kerstomaatje en toefje pe-
terselie.Steek aan de zijkant een stuk soepstengel.

Voorafje
1 rijstbeschuit
tonijn uit water
kerstomaatje
toefje peterselie

Besmeer een rijstwafel met tonijn uit water. Leg 
hier een half kerstomaatje en toefje peterselie op.

Hoofdgerecht
Rundergehakt of ander rundvlees
stuk witvis
winterwortel in plakjes 
erwtjes
sperzieboontjes
2 kerstomaatjes
soepstengel
mandarijn
komkommer
pasta
1 bruine boterham

Bak het gehakt rul en laat afkoelen. Kook de vis 
gaar en laat afkoelen. Kook de plakjes winterwo-
rel, de erwten en sperzieboontjes gaar en laat af-
koelen.
Kook de pasta gaar en laat afkoelen. Verdeel alle 
gerechten in hoopjes in een grote schaal en gar-
neer deze met de andere ingredienten uit dit re-
cept.

Dessert
magere kwark
stukjes fruit naar keuze

Doe 2 eetlepels magere kwark in een schaal en 
verdeel hier stukjes fruit over.

advertentie nikan’s kerstdiner

bobtales oktober 201221    bobtales oktober 201221



bobtales december 2012 22

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

Voer uw 
hond 
kerngezond

In de diepvries

bij uw 

dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor
uw hond

advertentie cees bol fotografie
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Op een 
zonnige dag 
in Orvelte 

Cees Bol met
zijn camera 
en Pebbles, 
Demi en 
Nynke op 
fotoshoot
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advertentie hondenbad

Je neemt een 

aantal gasbetonblokken die je net als 

lego stapelt. De twee zijwanden zet je eerst op hoogte.

De hoogte is rand bad (neem dus een ik ben badderhouding aan en 

meet die afstand). Doe dit vooral niet te laag ivm je rugbelasting. Trek hier-

van af de maat van het bad plus de diepte. Dit is dus de hoogte van de zijmuur. Leg 

dwars hier overheen aluminium U-pro� elen van een redelijke dikte, het moet stevig zijn. 

Deze moet je inslijpen met bijvoorbeeld een schroevendraaier. Let op goed over de zijwanden 

heen laten hangen, gelijk met de zijbuitenwand. Dan horizontaal gasbetonblokken verlijmen. 

Je hebt nu dus een soort tafeltje. Dan plaats je het bad erbovenop. Dus nu heb je de hoogte die je 

eerder hebt opgemeten. Het bad is bij iedere badkamerspeciaalzaak (ook de GAMMA en de Horn-

bach wel te bestellen). Neem edoch een voldoende ruime bak, en het betre�  dus een geëmailleer-

de diepe douchebak). Nu de douchebak-plug voorbereiden en door het gasbeton heen boren.

Dan de zijwanden dicht bouwen met wederom gasbeton. Eventueel kun je nog isoleren en 

een klein randje PUR-schuim (vooral niet teveel).

Dan bijvoorbeeld betegelen.

Alles afmonteren en klaar is kees, jan, piet, truus……….

Eventuele vragen: max.noest@gmail.com

HO
NDENBAD
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advertentie hondenbad

Je neemt een 

aantal gasbetonblokken die je net als 

lego stapelt. De twee zijwanden zet je eerst op hoogte.

De hoogte is rand bad (neem dus een ik ben badderhouding aan en 

meet die afstand). Doe dit vooral niet te laag ivm je rugbelasting. Trek hier-

van af de maat van het bad plus de diepte. Dit is dus de hoogte van de zijmuur. Leg 

dwars hier overheen aluminium U-pro� elen van een redelijke dikte, het moet stevig zijn. 

Deze moet je inslijpen met bijvoorbeeld een schroevendraaier. Let op goed over de zijwanden 

heen laten hangen, gelijk met de zijbuitenwand. Dan horizontaal gasbetonblokken verlijmen. 

Je hebt nu dus een soort tafeltje. Dan plaats je het bad erbovenop. Dus nu heb je de hoogte die je 

eerder hebt opgemeten. Het bad is bij iedere badkamerspeciaalzaak (ook de GAMMA en de Horn-

bach wel te bestellen). Neem edoch een voldoende ruime bak, en het betre�  dus een geëmailleer-

de diepe douchebak). Nu de douchebak-plug voorbereiden en door het gasbeton heen boren.

Dan de zijwanden dicht bouwen met wederom gasbeton. Eventueel kun je nog isoleren en 

een klein randje PUR-schuim (vooral niet teveel).

Dan bijvoorbeeld betegelen.

Alles afmonteren en klaar is kees, jan, piet, truus……….

Eventuele vragen: max.noest@gmail.com

Je neemt een 

aantal gasbetonblokken die je net als 

lego stapelt. De twee zijwanden zet je eerst op hoogte.

De hoogte is rand bad (neem dus een ik ben badderhouding aan en 

meet die afstand). Doe dit vooral niet te laag ivm je rugbelasting. Trek hier-

van af de maat van het bad plus de diepte. Dit is dus de hoogte van de zijmuur. Leg 

dwars hier overheen aluminium U-pro� elen van een redelijke dikte, het moet stevig zijn. 

Deze moet je inslijpen met bijvoorbeeld een schroevendraaier. Let op goed over de zijwanden 

heen laten hangen, gelijk met de zijbuitenwand. Dan horizontaal gasbetonblokken verlijmen. 

Je hebt nu dus een soort tafeltje. Dan plaats je het bad erbovenop. Dus nu heb je de hoogte die je 

eerder hebt opgemeten. Het bad is bij iedere badkamerspeciaalzaak (ook de GAMMA en de Horn-
HO

NDENBAD

Tekst en foto’s: Paulien en Max Noest
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bobtails en hun 
baasjes

in gieten
4 november 2012

Tekst: Pauline Noest
Foto’s: aangeleverd door de medewandelaars van de regio

regio noord oost nederland
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl

Max en Paulien Noest
Wildeplaats 21
9663TR  Nieuwe Pekela
e-mail: max.noest@gmail.com
e-mail: pnoest@live.nl
tel: 06-24589112

regio noord oost nederland
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bobtails en hun 
baasjes

in gieten
4 november 2012

regio noord oost nederland

Een wandeling voor ons met gemengde 
gevoelens. Natuurlijk is de wandeling ontzet-
tend gezellig en leuk, ons groepje gaat al 
enige tijd met elkaar om, en is dus al heel 
hecht.  Paulien bleef dit keer thuis omdat het 
met Pebbles erg slecht gaat na een waar-
schijnlijke herseninfarct op Zaterdagochtend. 
Ik (Max) zou dus alleen gegaan, en Demi 
en Nynke waren de hele ochtend al aan het 
stuiteren. De boodschappentas hadden we 
namelijk gisteren al klaar gezet. Ook omdat 
we even moesten checken of we van alles 
nog wel genoeg hadden, dus waren ze al 
erg  ongedurig. Vlak voordat ik wegging 
had Pebbles nog een opleving om zelfstan-
dig voor het eerst in 24uur op te staan en 
buiten een plas te gaan doen, dus om te gaan 
sterkte me dat wel zeker. Dankbaar hiervoor 
ging ik naar het bos in Gieten. Bij aankomst 
was ik niet de laatste, maar zeker ook niet 

de eerste, Roosmarie en Linda waren nog 
onderweg hoorde ik, dus even gewacht tot 
we compleet waren. Inmiddels waren alle 
Bobbers elkaar enthousiast aan het begroe-
ten en was onze nieuwelinge Belle beduusd 
van zoveel vriendjes en vriendinnetjes. Ute 
en Ed hadden een bolderkar meegenomen 
om Belle (met “Die Tut Nix” op haar tuigje) 
bij vermoeidheid te kunnen rijden, maar de 
eerste pogingen waren niet echt een suc6. 
Het gehobbel vond het dametje maar niks, 
en het zou pas na meerdere pogingen als ook 
vasthouden gelukken haar enige tijd erin te 
houden. Iedereen was zeer meelevend, dus 
na het uitleggen over het wel en wee thuis 
met Pebbles zijn we even over elven het bos 
ingelopen. De pracht aan herfstkleuren was 
enorm. Niet dat onze Bobbers zich daarvoor 
interesseren, slechts hun baasjes, maar zij 
vonden de modderplassen en gevallen blade-
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ren echt geweldig. De wandeling was in een 
zonovergoten bos begonnen en de eerste 100 
meter was echt ook blubberig, maar daarna 
viel het alleszins mee. Een enkele mountain-
biker kwamen we tegen en verder leek het bos 
wel alleen van ons ☺. 

Na 100 meter hoefden we ons niet meer af 
te vragen wie de smeerpoets van de dag zou 
worden want met die eer strijkt altijd al een 
Sweet Expressions en was Nynke het die al 
zwart tot aan haar oksels was. Even later deed 
Froukje een poging door bij de IJstijdkuil te 
gaan badderen, maar dat was toch schoner  
water. Via de IJstijdkuil en de fotoshoot op 
het bankje van Minister Kan, zijn we de 
kronkelige paadjes opgegaan waarbij de 
bolderkar beter met terreinwielen uitgerust 
had kunnen zijn. Met vereende krachten 
werd de kar hier en daar over stronken heen 
getild. Benieuwd naar alle prachtige foto’s 
die onder weg geschoten zijn kwamen we na 
een uurtje weer op de open plek waar we van 
Ute die jarig was appeltaart en tompoezen bij 
de koffie kregen. Onze smeerpoetsen kregen 
ook lekkers uitgedeeld, en als bij iemand het 
zakje op was had iemand anders wel weer 
een andere lekkernij, waarna ze nog heerlijk 

gedold en geravot hebben op het veld terwijl 
wij koffie dronken. Om een uurtje of 13.00 
hebben we spullen weer ingepakt en zijn we 
huiswaarts gegaan.
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Ik denk dat we weer kunnen terugzien op 
een heerlijke wandeling en onze Bobbers 
zullen voorlopig wel even in dromenland zijn. 
Dat komt goed uit kan de modder ook even 
opdrogen ☺.

6 Januari is de traditionele Erwtensoepwan-
deling welke op dezelfde plek dezelfde tijd 
is. We hopen iedereen daar dan ook weer 
te treffen en misschien ditmaal wel in een 
bevroren of wit bos, dat zou toch geweldig 
zijn voor onze Bobbers, we gaan ervoor. Zal 
het vast bij de weermannen en vrouwen van 
de televisie bestellen ☺.

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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Tekst: Roosmarie en Mark Wibier
Foto’s: Cees Bol 

puppiedag...altijd een feest puppiedag...altijd een feest

Puppiedag ….altijd een feest!
Iedere twee jaar organiseren we een terug-
komdag oftewel reünie voor alle honden 
die we tot nu toe  gefokt  hebben en als het 
even kan samen met de ouderdieren erbij.
Ook dit jaar hadden we een datum gepland in 
september, net na de grote vakantie. We zijn er 
wel achter gekomen dat nog veel mensen juist 
NA de schoolvakanties weg zijn, vaak samen 
met de hond. Gelukkig kregen we snel na de eer-
ste mailing en brieven al de nodige aanmeldin-
gen. Twee weken voor de reünie hadden we het 
aantal van 42 honden aangemeld gekregen. We 
proberen de dag altijd zo ontspannen mogelijk 
te maken zodat zowel Mark en ikzelf veel tijd 
hebben om de honden te knuffelen en met alle 
mensen te spreken. De mooiste verhalen horen 
we dan voorbij komen, vooral de trotse verhalen 
over wat de honden allemaal doen, en vooral ook 
NIET willen doen, het echte bobtailkarakter dus! 
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puppiedag...altijd een feest puppiedag...altijd een feest

Voor ons begon de dag vroeg, eerst de eigen honden 
verzorgen, koffi e zetten, de soep opzetten en de hal 
versieren. Het was prachtig zonnig weer en we wis-
ten; deze dag kan in ieder geval niet meer stuk! De 
eerste deelnemers kwamen rond 11 uur aanrijden, 
enkelen hadden in de buurt een hotelletje geno-
men, anderen stonden met de camper al bij de hal.
De meeste mensen kenden elkaar al van de vorige 
reünies, het was al snel een geklets en gebab-
bel van jewelste, en na een openingswoordje 
van mij stortte iedereen zich op de koffi e, thee, 
soep en belegde broodjes.  Nadat iedereen ge-
noeg gegeten en gedronken had, werden de 
honden aan de lijn gedaan voor de fotosessie, 
eerst de groepsfoto ( waar helaas niet ieder-
een opstond omdat enkele mensen later in de 
middag kwamen) en daarna de foto’s van de 
nesten individueel. De groepsfoto levert altijd 
een prachtig plaatje op….. maar voordat je alle 
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Tekst: Roosmarie en Mark Wibier
Foto’s: Cees Bol 

honden naar 1 kant kunt laten kijken is het een 
kwartier later. Ik sta zelf bijna nooit op groeps-
foto’s,  meestal ben ik diegene die voor de groep 
staat te roepen: PUPPIEEEEEEEEE..,PUPPIE
EEEEEEEE…, PUPPIEEEEEEEEEE !!!!!! Heel 
leuk om te zien dat bijna alle honden dan direct 
kijken omdat ze de stem en de manier waarop 
ze geroepen worden nog steeds kennen, al zijn 
ze 10 jaar en ouder! Of zou het gewoon zijn dat 
ze kijken omdat ze denken; wat staat dat mens 
daar nou als een idioot te roepen!? Ik houd het 
voor mijn eigen gemoedsrust op het eerste ☺ . 
Topfotograaf Cees Bol, meer bekend onder het 
pseudoniem “de Wollewei ’, waar altijd veel fo-
to’s van in dit clubblad staan, maakte prachtige 
foto’s van alle honden en mensen, vanzelfspre-
kend veel foto’s van zijn eigen honden samen met 
alle broertjes en zusjes! Na de fotosessie moch-
ten de honden weer los en ging iedereen naar de 
auto toe om naar de Rietplas in Emmen te rijden 
om daar een wandeling te maken langs het meer. 
In die tussentijd kwam de slager langs bij de hal 
om de BBQ spullen af te leveren, de tafels wer-

puppiedag...altijd een feest puppiedag...altijd een feest
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puppiedag...altijd een feest puppiedag...altijd een feest

den gedekt en de drankjes klaargezet. Twee uur 
later kwam iedereen moe maar voldaan terug, 
sommige honden hadden in het meer gezwom-
men maar de meesten waren redelijk droog ge-
bleven.. Grote bakken water werden er door de 
honden opgeslurpt en de tafels werden snel bezet 
door hongerige mensen. Nadat we het aandenken 
van dit jaar hadden uitgedeeld ( een rozet met 
kennelnaam en Reünie 2012 erop) werd de BBQ 
aangezet en kon het grillen beginnen. Het was de 
bedoeling dat de dag rond 17.00 uur zou eindigen, 
dank zij het prachtig zonnige weer bleef iedereen 
wat langer en sloten we de hal om 20.00 uur af. 
Moe maar voldaan reden we naar huis met een 
enorme lach op ons gezicht, wat hadden we die 
dag genoten van alle leuke mensen en vooral de 
leuke honden! 40 honden los bij elkaar en alle 
mensen ontspannen samen, dáár doen we het 
voor! Iedereen die aanwezig was: dank jullie wel, 
en voor iedereen die niet kon komen i.v.m. vakan-
tie: 2014 vrijhouden voor de volgende puppiedag !

Roosmarie Wibier
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babYklasse reuen   Foto  nr 15

1. Aryaka’s Nikeos Snowbear   
BESTE BABY NR 131

 PuPPYklasse reuen   Foto nr 27

1. Law of Love How To Fall In Love        
BESTE PUP FOTO 128

2. Checkpoint Charlie’s Zig Zag
3. Checkpoint Charlie’s Zinedine Zidane
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babYklasse reuen   Foto  nr 15
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Hier een kleine foto impressie van de Jonge Honden 
Dag 11-11-2012  in Schoonenbeek met als keurmeester 
Loes Mouchart die het heel leuk heeft gevonden om 
ons ras te keuren blijkt wel uit haar verslag van de 
dag. De Junior Handeling werd gekeurd door Anita 
Roskamp wat op een zeer leuke wijze werd gedaan  die 
er ook duidelijk zelf van heeft genoten. De dag was 
heel ontspannen en et dank aan de sponsors weer een 
geslaagde dag om op terug te kijken. De foto’s en de 
uitslagen zijn ook op www.oldenglishsheepdog te zien.

Lizie van Heel

Sweet Expression’s Q-pido 
Fokker: Mark en Roosmarie Wibier
Eigenaar: Jesica van Dijk & Mark en Roosmarie Wibier 
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PuPPYklasse teven  Foto nr 34

1. Hairy Bears All-You-Need
2. Law of Love Hi Four Seasons in One Day 
3. Law of Love Here Comes the Sun 

jeugdklasse reuen  Foto nr 42

1. Youandi Bruce Willis 
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Met een lange reis voor de boeg vertrok ik op zondag 
11 november richting Schoonebeek en was gezien 
de  reisafstand blij dat mijn man zich als chauffeur 
aangeboden had. Het was prachtig weer met volop 
zon en eigenlijk was het jammer dat het iets te koud 
was om buiten te keuren want binnen in de hal was het 
toch wat donker.
Na welkom te zijn geheten door Lizy van Heel, voor-
zitter van de Old English Sheepdog Club Nederland, 
kon ik beginnen met wat voor mij de eerste maal 
keuren was van dit bijzonder leuke en fraaie ras. 
Weliswaar  ben ik al langer keurmeester van een aan-
tal andere rassen, maar de OES is toch een verhaal 
apart. Bobtails keuren is geen sinecure want door de 
overvloedige vacht en manier van opborstelen moet 
je de hond echt in handen hebben om goed te kunnen 
beoordelen en zo bevestiging te vinden van wat je 
ogen (denken te) zien. Als eerste in de ring de baby 
reu Aryaka’s Nikos. Hij was de enige baby en daar-
mee dus ook gelijk de beste baby. Jammer dat er niet 

Jongehondendag door Loes Mouchart

JJJ
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jeugdklasse teven  Foto nr 106

1. Koko Chanel aus dem Elbe Urstromtal  
BESTE TEEF 

2. Wicked Wisdom’s Just Be Wonderful
3. Roayl Croft Evergreen Star.

jonge honden klasse reuen Foto nr 47

1. Sweet Expression’s Q-pido   
BESTE REU  
BESTE IN SHOW JHD 2012

2. Hocksberghe’s Walc Be My Benjamin 

jongehondeklasse teven.  Foto 122

1. Kissable of Snowboot Bears
2. Supersister of Padirac 
3. Sweet Expression’s Q-tip
4. Sweet Expression’s  Q-tie-pie
5. Aphrodite’s Child of Padirac
6. Tolutaris Goes Wobbling Sound 
7. Sweetexpression’s Qui Vive

meer waren, want een jongehondendag is zo’n mooie 
gelegenheid om je jonge hondje aan het showgebeu-
ren te laten wennen. Maar ook als er geen verdere 
showambities zijn, is het leuk om broertjes of zusjes 
van de eigen hond weer terug te zien en zeker ook voor 
de fokker, die kan zien hoe de pups zich ontwikkelen. 
Hierna was het de beurt aan de puppy reuen. 
De eerste plaats was voor Law of Love How To Fall 
In Love. Maar dat  Fall In Love kostte mij absoluut 
geen moeite want het was een plaatje. De beste puppy 
teef Hairy Bears All-You-Need moest ’s middags bij 
verkiezing voor beste puppy in hem haar meerdere er-
kennen.  Slechts 1 inschrijving in de jeugdklas reuen: 
Youandi Bruce Willis. In de jongehondenklas twee 
knappe reuen met als winnaar Sweet Expression’s 
Q-Pido. Hij werd tevens beste reu, een herhaling van 
de prestatie van vorig jaar. Hierna was het de beurt 
aan de overige teven. De jeugdklas teven leverde de 
overwinning op voor Koko Chanel Aus dem Elbe Urm-
stromtal.  De grootste klas was de jongehondenklas 
met 7 teven, die qua type wat uiteenliepen. 
Op de eerste plaats eindigde Kissable of Snowboot 
Bears, van dezelfde vader als de winnende puppy teef. 
Bij de verkiezing voor beste teef  ging de overwinning 
naar Koko Chanel. De bijna 2 jaar oude (hij kon nog 
net meedoen) Sweet Expression’s Q-Pido, Spencer 
voor intimi, van M. & R. Wibier en J. van Dijk, kwam, 
zag en overwon. Hij werd niet alleen beste reu, maar 
hij wist ook de beste teef, Koko Chanel,  te verslaan en 
werd daarmee beste van de jongehondendag 2012. 
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beste reu  137

beste teeF   141

Winnaar Foto 148

Het werd een dubbele overwinning voor de familie 
Van Dijk want hun dochter Maran won de junior 
handling, gejureerd door de ringmeester van de dag 
Anita Roskam,  met de “geleende” veteraan  Emma 
(Sweet Expression’s Circus Circus, oftewel de moeder 
van de BOB). Hiermee was een einde aan de keurin-
gen gekomen en nadat diverse mensen door de voor-
zitter nog bedankt waren voor hun medewerking aan 
dit evenement, konden we aan de terugreis beginnen. 
Van de exposanten ging ook niemand met lege handen 
naar huis, want er was een goed gevulde prijzenta-
fel. Nogmaals wil ik de Old English Sheepdog Club 
Nederland bedanken voor de uitnodiging om te komen 
keuren en uiteraard de exposanten die ingeschreven 
hadden. Ik heb het een bijzonder leuke en daarbij ook 
nog leerzame dag gevonden.

Loes Mouchart
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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

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!!

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

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

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

info@haveyoumet.nl
www.haveyoumet.nl

www.hairybears.webklik.nl

Foto: Anita Akkermans
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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 




