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van de voorzitter preventie van kanker

Van de vice voorzitter,

Deze keer geen voorwoord van de voorzitter 
maar van de vice voorzitter,
Het jaar  is  voor onze voorzitster en haar 
familie zeer slecht begonnen. Alex, de zoon 
van Lizie en Rinus is op 7 januari zeer plotse-
ling overleden. 

U begrijpt dat zo’n ingrijpende gebeurtenis  
is ingeslagen als een bom. Woorden schoten 
dan ook tekort bij de overige bestuursleden 
toen ze dit bericht kregen. Wij wensen Lizie, 
Rinus en de familie heel veel sterkte om dit 
grote gemis te verwerken.  Het bestuur wil 
Lizie alle ruimte geven om tijd te nemen voor 
haar familie.  Lizie heeft aangegeven om tot 
half februari het rustiger aan te doen maar 
daarna wil ze haar taak als voorzitster weer 
oppakken. Het bestuur heeft veel respect voor 
deze beslissing en zullen Lizie steunen bij het 
invullen van haar taken.

De Euro Oes komt steeds dichterbij en er zijn 
nog veel werkzaamheden waar het bestuur  
en commissie leden mee bezig zijn. De hoofd-
lijnen zijn allemaal geregeld. 

De nadruk ligt nu op de details. Het bestuur 
heeft leuke ideeën voor de invulling maar 
wellicht dat ook u een leuk idee heeft om b.v. 
de Gala avond mee op te vrolijken. We willen 
alles wel  typisch Nederlands houden.
Leden die nog nooit een Euro Oes hebben 
meegemaakt nodig ik van harte uit om het 
weekend van de Euro Oes, zijnde 10 tot 12 
mei een kijkje te komen nemen of deel te 

nemen aan activiteiten. Details kunt u terug 
vinden op onze website www.euro-oes.nl   
De website van de Club is gehackt en zwaar  
beschadigd. De webmaster die net aan het 
verhuizen was zag niet direct mogelijkheden 
de site opnieuw op te zetten.  Onze excuses 
hiervoor.    

De Algemene Leden Vergadering staat ge-
pland voor vrijdagavond  22 maart a.s. in de 
kantine van KV Nieuwegein. In dit Clubblad 
vindt u nadere informatie over deze verga-
dering. 

Rosita Guérand

Eindelijk Euro Oes 
in Nederland!

Yes! Yes!

Eindelijk Euro Oes Eindelijk Euro Oes 
in Nederland!

Yes! Yes!
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van de voorzitter preventie van kanker

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.

Na hoe je kanker kunt vaststellen (WHG 
oncologie 1) en wat de behandelingsmoge-
lijkheden zijn (WHG oncologie 2) wordt in 
dit artikel beschreven hoe bepaalde vormen 
van kanker voorkomen kunnen worden. Want 
preventie is buitengewoon belangrijk in de 
strijd tegen kanker en voorkomen is nog altijd 
veel beter dan genezen!
Van een aantal voorkomende tumoren bij 
huisdieren is bekend dat er preventieve 
mogelijkheden bestaan waarvan er enkele 
beschreven worden: 

ovariectoMie bij de teeF eN poes
Als op jonge leeftijd ( vanaf 6 maanden) de 
eierstokken bij de teef en poes worden verwij-
derd ( castratie, ovariectomie) blijkt dat er op 
latere leeftijd nauwelijks nog mammatumoren 

( borstkanker) worden gezien. Dus niet alleen 
geen loopsheid, krolsheid, baarmoederontste-
king en schijnzwangerschap meer, maar zeker 
ook een preventie van melkkliertumoren.
Het blijkt dat hoe minder loops- of krolshe-
den er zijn geweest hoe beter de preventieve 
werking is. Is de hond drie of meer keren 
loops geweest, dan is van een castratie geen 
preventief effect op het voorkomen van tumo-
ren te verwachten. 

Ook het gebruik van loops- en krolsheid 
onderdrukkende hormonen (prikpil) dient 
vermeden te worden in verband met meer 
kans op tumorontwikkeling.
Bij vrouwelijke konijnen heeft vroege castra-
tie (verwijderen van eierstokken en baarmoe-
der) ook een preventief effect op baarmoeder-
kanker, wat bij veel ( 50%!) oudere konijnen 
voorkomt en vaak kwaadaardig is. 

castratie vaN Niet iNgedaalde 
testikels
Het komt soms voor dat bij mannelijke dieren 
de testikels niet volledig indalen en/of in de 
buik of in het lieskanaal achterblijven. Dit 
heet met een duur woord ‘’cryptorchidie’’. Op 
deze plaatsen is het eigenlijk te warm voor 
de testikels en daardoor kunnen de testikels 
ontaarden tot tumoren.

Het beste is dan ook dit niet af te wachten 
maar preventief de achtergebleven testikel 
te  verwijderen. Dit is geen zware operatie en 
kan tegenwoordig ook laparoscopisch worden 
uitgevoerd. De testikel die wel goed is afge-
daald, hoeft niet per se verwijderd te worden, 
hierdoor blijft de hormoonbalans van het dier 
onveranderd. Er zijn mensen die beweren 
echter dat ook de overgebleven testikel meer 
kans houdt op ontaarding, waardoor toch 
vaak beiden testikels verwijderd worden. 



bobtales februari 2013 4

tip van de mandpreventie van kanker

Een ontaarde testikel kan o.a. vrouwelijke 
hormonen produceren ( oestrogenen), de reu 
kan symmetrisch kaler worden, een dunnere 
zwarte huid krijgen, er kan tepelontwikkeling 
plaatsvinden en vaak zijn de testikels ongelijk 
van grootte.

Niet castrereN vaN bouviers eN 
rottweilers
Het blijkt dat prostaattumoren meer dan 
gemiddeld voorkomen bij ‘’de Bouvier’’, 
de honden van dit ras hebben vooral meer 
kans hierop wanneer ze gecastreerd zijn. 
Door juist deze honden niet te castreren, is 
de kans op prostaattumoren veel kleiner. Bij 
prostaattumoren kan je de volgende klachten 
waarnemen: rode urine druppels, moeite met 
ontlasting ( afgeplatte feces) en soms stram 
lopen met de achterhand.
De diagnose wordt gesteld middels een buik-
echo en onderzoek van prostaatcellen na een 
punctie. Helaas is prostaatkanker bij de hond 
vaak erg kwaadaardig en meestal niet meer 
te genezen.

Toch blijft de kans op prostaattumoren na 
castratie erg klein. Dus mocht castratie om 
een andere reden ( bijvoorbeeld gedrag) toch 
nodig zijn, dan is dit zeker te overwegen. 

Bij Rottweilers zou castratie wat meer kans 
op botkanker kunnen geven ( zwaarder ge-
wicht?). Ook dit percentage is zeer laag zodat 
castratie om een andere dringende reden toch 
verantwoord is.

witte katteN biNNeN houdeN
Bij witte katten kan door zonlicht (ultra 
violette straling) meer kans op huidkanker 
ontstaan! Vooral aan de kop ( neus en oren) is 
er meer kans op een plaveiselcel carcinoom 
( kwaadaardig). Door witte katten binnen 
te houden en te beschermen tegen zonlicht 
kan deze vervelende vorm van huidkanker 
voorkomen worden. Mocht uw kat toch naar 
buiten gaan, dan kunt u overwegen de oren 
van uw kat in te smeren met zonnebrand 
crème met een hoge beschermingsfactor.

Fokbeleid
Door toenemende kennis over het ontstaan 
van kanker en aanleg voor kanker door 
erfelijkheid, kan middels DNA onderzoek en 
goede registratie hiervan, rekening gehouden 

worden met het fokken van ouderdieren.
Het DNA profiel van de hond is reeds geheel 
in kaart gebracht, zodat men in de nabije 
toekomst meer rekening kan houden met het 
voorkomen van de kans op ernstige ziekten. 
Een goede registratie van het voorkomen 
van kanker in bepaalde lijnen zou zeker een 
bijdrage leveren aan een goed fokbeleid.

voediNg, bewegiNg eN overge-
wicht
Net zoals bij mensen, is ook voor huisdieren 
een goede voeding, voldoende beweging en 
het voorkomen van overgewicht van belang 
om de kans op kanker te verminderen. Naast 
de kant en klare voeding  of natuurlijke voe-
ding ( diepvries) wordt ook het gebruik van 
groenten en fruit aanbevolen.
Wanneer uw dier te maken heeft met overge-
wicht kunnen in de vetlaag bepaalde stoffen 
uit het milieu zich ophopen ( bijvoorbeeld 
onkruid bestrijdingsmiddelen). Deze kunnen 
weer aanleiding geven tot ontaarding van 
cellen in het lichaam. Hoe meer vet hoe meer 
reservoir uw dier heeft voor dit soort mid-
delen.

viruspreveNtie
Er zijn virussen bekend die kanker kunnen 
veroorzaken en door vaccinatie hiertegen kan 
de kans op kanker zeer sterk worden vermin-
derd. Een voorbeeld is de leukemie vaccinatie 
bij de kat. Deze is in Nederland nog niet zo 
gebruikelijk, maar in bepaalde situaties kan 
deze toch geadviseerd worden.

iNjecties bij de kat
Sommige injecties bij de kat kunnen een 
chronische ontsteking veroorzaken die 
in incidentele gevallen kunnen leiden tot 
ontwikkeling van een kwaadaardige tumor 
(sarcoom). Het gebruik van bepaalde injectie-
vloeistoffen ( bijvoorbeeld inactieve vaccins) 
kan beter vermeden of beperkt worden 
en indien toch gebruikt, dient de eigenaar 
bekend te zijn met mogelijke reacties op de 
injectieplaats. Mocht een reactie na 4 weken 
nog zichtbaar zijn, dient direct te worden 
ingegrepen!

Zoals u leest is toch in een aantal gevallen 
de kans op kanker te voorkomen en hiermee 
dient terdege rekening gehouden te worden 
door zowel de eigenaar als de dierenarts.
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Illustratie: Charlotte Calmerman van Wauwe

tip
vaN de MaNd
Beweging & Spelletjes

Bron: Internet

bewegiNg
De behoefte aan beweging van je hond is erg afhankelijk van het ras en van de leeftijd. 
Los van de dagelijkse wandelingen zijn er een aantal manieren om voor extra beweging 
met je hond te zorgen.

spelletjes
Honden vinden het heerlijk om achter een stok, bal of frisbee aan te rennen
Hardopen: samen met het baasje hardlopen. Bij voorkeur op onverharde paden en zorg 
dat de hond bij schemerachtig weer goed zichtbaar is door bijvoorbeeld een refl ecterend 
hesje. Hou de voetkussentjes in de gaten. Die kunnen soms snel slijten op het asfalt 
wanneer je hond erg enthousiast is
Fietsen: een hond met een grote behoefte aan beweging vindt het vaak heerlijk om mee 
te rennen naast de fi ets. Hou het tempo zo dat de hond in draf mee kan lopen. In galop is 
te snel. Om het bewegen leuk te houden voor jou en je hond dien je te letten op de vol-
gende punten

Niet MeteeN FliNk gaaN bewegeN vlak Na het eteN. 
Hierdoor kan de hond een maagverdraaiing krijgen

hou de coNditie vaN je hoNd iN de gateN
Honden kunnen zich soms te druk maken omdat ze erg enthousiast zijn. Stop als je 
merkt dat je hond erg moe wordt. Let erop of je hond zijn warmte kwijt kan, vooral met 
warm weer.

Zorg voor driNkwater waNNeer je er voor laNgere tijd op uit 
trekt Met je hoNd

tip van de mandpreventie van kanker
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overgewicht bij de hond overgewicht bij de hond

Bron: Kynologenclub Delft
www.kc-delft.nl
Tekst: Sandra Hurkmans

Soms lijkt het verdacht veel op dierenmis-
handeling. Een teckel die over zijn buik moet 
rollen om de volgende poot aan de grond te 
krijgen (zelf een keer gezien in Eindhoven). 
Een hond die om zijn eigen lijf heen moet 
reiken om de volgende stap te kunnen zetten. 
Uit onderzoek blijkt dat in Nederland de helft 
van alle honden te dik is. Misschien niet zo 
extreem dik als zojuist beschreven. Maar dik 
genoeg om er fl inke nadelen van te kunnen 
ondervinden. 

wat is er daN Mis Mee?
Net als bij mensen blijkt overgewicht voor 
honden erg slecht te zijn voor de gezondheid. 
Het kan onder andere hart- en vaatziekten, 
ademhalingsproblemen, huidziekten en 
artritis eroorzaken. Bij een eventuele operatie 
zorgt het vet voor veel extra risico. Hoe dan 
ook wordt het hart al zwaarder belast, maar 
de operatie duurt meestal ook nog eens langer 
omdat alles moeilijker te vinden is en vet-
weefstel niet of erg moeilijk te hechten is. 
Binnen onze vereniging doen veel mensen 
(gelukkig) aan actieve sporten met hun hond, 
zoals behendigheid, fl yball of dogdance. Of 
laten de hond fl ink achter de bal aanrennen in 
lekker energieke apporteerspelletjes. Honden 
met overgewicht krijgen hier echter te maken 
met een enorme extra belasting voor spieren 
en gewrichten. Iedere sprong, iedere wending 
kan bijdragen aan een probleem waardoor de 
hond op het laatst alleen nog maar rustig aan 
het lijntje mag worden uitgelaten, en vooral 
niet te wild mag doen, omdat de kwaal anders 
direct terugkomt of verergert. 

waNNeer is eeN hoNd te dik?
Uw hond is in het algemeen te dik, als u zijn 
ribben niet kunt voelen en te mager als u zijn 
ribben kunt zien”. Bron: Programma Eisen 
Gehoorzame Hond Cynophilia. 
Ongeveer hetzelfde staat in ons eigen puppy-
boekje. Maar wat is: “ribben kunnen voelen? 
Een hond moet wel 3 cm spek op zijn ribben 
hebben zitten, wil je ze niet meer kunnen 
voelen. En op het oog oordelen gaat erg moei-
lijk als de hond een fl inke vacht heeft (al zie 
je het bij ernstiger gevallen wel duidelijk aan 
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overgewicht bij de hond overgewicht bij de hond

de manier van lopen). Als u een rashond hebt, 
kunt u het correcte gewicht nog een beetje 
afl eiden uit de rasstandaard. Hoewel deze 
gemiddelde waarden geeft, kunt u bedenken 
dat u er wat gewicht af moet trekken als u 
een kleiner exemplaar van het ras hebt, en 
wat bij moet tellen als uw hond wat groot is 
uitgevallen. 
Als u een harige kruising hebt, kunt u altijd 
nog een (vriendelijke) kortbehaarde, droog-
gespierde hond uitzoeken die er mooi slank 
uitziet. Voel zijn ribben. Voel daarna die van 
uw hond. Als het enigszins vergelijkbaar 
aanvoelt, zit uw hond op een goed gewicht. 
Overigens hou ik zelf bij mijn Dalmaat 
(hondtype kortbehaard en drooggespierd) 
aan dat hij op zijn ideaalgewicht zit als je zijn 
ribben normaal niet ziet, maar net wel als hij 
bijvoorbeeld diep zucht of zich uitrekt. 
Ten slotte kan uw dierenarts u ook vertel-
len of uw hond op het juiste gewicht zit. 
Ook heeft hij waarschijnlijk een weegschaal 
staan waarop de hond makkelijk is te wegen. 
Jammer genoeg zegt een enkele dierenarts 
niet zo snel dat een hond te dik is. Misschien 

bang dat het baasje aanstoot neemt? Of is het 
gewenning, omdat er tegenwoordig zoveel 
dikke honden zijn dat hij een beetje overge-
wicht voor lief neemt? 

hoe koMt het Zover?
Als een hond te dik is, heeft dat eigenlijk 
maar één oorzaak: hij krijgt meer energie 
binnen dan hij verbruikt. Hij eet dus te veel 
in verhouding tot wat hij via beweging kwijt 
kan. De overtollige energie slaat het lichaam 
op in de vorm van vet. Dus net als bij mensen 
gaat bij honden ieder pondje door het mondje. 

kleiNere eNergiebehoeFte
Sommige honden hebben weinig behoefte aan 
energie (dat is iets anders dan behoefte aan 
eten!). Als een hond bijvoorbeeld dagelijks 
slechts een paar keer een ommetje rond het 
blok krijgt, verbrandt hij natuurlijk erg wei-
nig. Ook de aanleg kan een rol spelen: som-
mige rassen, zoals bijvoorbeelde de Labrador 
Retriever, hebben erg veel aanleg om dik te 
worden. 

Na sterilisatie of castratie is de energiebe-
hoefte ook ineens minder, omdat de hond 
vaak minder actief wordt en de stofwisseling 
bovendien verandert. En uiteraard neemt 
ook bij het ouder worden van de hond de 
energiebehoefte af. Ten slotte worden dikke 
honden een stuk slomer - wat geen wonder is 
als je continu zoveel extra gewicht mee moet 
torsen! (In een cynische bui vraag ik me soms 
zelfs af of het de baas daar misschien om te 
doen was.) Doordat ze rustiger worden, neemt 
hun energiebehoefte natuurlijk nog verder af. 

te veel voer
Andere honden worden volgepropt met van 
alles en nog wat. Te veel eigen voer, omdat 
het zo op de verpakking staat, terwijl hierop 
voor verreweg de meeste honden een te 
grote hoeveelheid voer wordt aangegeven. 
Trainingsvoertjes, die vervolgens niet van de 
gewone dagelijkse portie worden afgehaald. 
Of - griezels! - mensenkoekjes en -chocolaad-
jes bij de koffi e, zoutjes bij de borrel... en nog 
eentje “want hij is toch zoooo lief!”

Misschien een open deur, maar u doet uw 
hond toch echt een veel groter plezier met een 
extra wandeling. En dat is nog goed voor uw 
eigen gezondheid ook! 
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overgewicht bij de hond fotogalerie

Ziekte
Soms is het overgewicht ook te wijten aan 
een ziekte, bijvoorbeeld aan de schildklieren. 
Neem daarom het zekere voor het onzekere 
als uw hond echt te dik is en laat hem eens 
nakijken door uw dierenarts. 
Is uw hond niet alleen te dik, maar heeft 
hij ook bijvoorbeeld een droge vacht, kale 
plekken, moet hij overmatig hijgen of heeft 
hij andere gezondheidsproblemen, aarzel dan 
echt niet langer: ga snel naar uw dierenarts! 

wat is eraaN te doeN?
De hond moet òf minder energie binnen 
krijgen, òf meer energie verbruiken (of beide). 
Kort gezegd: minder voeren geven en/of meer 
bewegen dus. Minder voer, aangevuld met 
sperziebonen. Een mogelijkheid is om de 
hond de helft van zijn normale voer te geven. 
Veel honden krijgen hierdoor echter, zeker in 
het begin, zo’n enorme honger dat ze plotse-
ling de vuilnisemmer gaan roven en op straat 
alles opvreten wat ze tegenkomen. Om dit 
hongergevoel tegen te gaan, is het mogelijk 
om aan het gewone voer sperziebonen uit blik 
(zonder vet) toe te voegen.
Vaak hebben mensen het gevoel dat hun hond 
al zo weinig krijgt. Zij vinden het dierenkwel-
ling om hun dier nòg minder te geven. 
Hondenbrokken bevatten echter nauwelijks 
vocht. Terwijl ons eigen eten voor 80 procent 
uit vocht bestaat. Laat u de portie van de 
hond maar eens een tijd in water weken, of 
tel bij dat voer nog eens een aantal even grote 
porties water op. U zult nog schrikken van 
hoeveel het wordt! 

dieetvoer 
Een andere mogelijkheid om de hond minder 
voedingsstoffen te geven, is over te gaan 
op een energie-arm voer. Diverse merken 
hebben inmiddels voeders ontwikkeld voor 
de ‘minder energieke hond’. Er zijn zelfs al 
energie-arme tussendoortjes voor de hond! 
In dit soort voeders zijn meer onverteerbare 
vulstoffen verwerkt, zodat de hond wel een 
verzadigd gevoel krijgt, maar uit zijn voer 
minder energie kan halen. Er is zelfs een 
merk dat al vijf jaar een afslankwedstrijd voor 
honden en katten houdt. 1e prijs: een reis voor 
twee personen ter waarde van 5000 gulden. 
De tweede en derde prijs zijn goed voor een 
lang weekend in een vakantiepark.
Overigens: als u voor de training belonin-

gen gebruikt: haal die portie bij de maaltijd 
voorafgaand aan uw training er al af. Zo wijkt 
u niet van het dieet van de hond af en... u hebt 
tijdens de training een superattente hond! 

bewegiNg
En uiteraard kunt u de hond meer laten 
bewegen. Maar als u de hond alleen een paar 
minuten extra achter de bal aan laat rennen, 
verbrandt hij allerlei stoffen in zijn lichaam, 
maar géén vet. Bovendien worden bij balspel-
letjes de spieren en gewrichten, die het door 
zijn overgewicht toch al zwaar te verduren 
hebben, nog eens extra belast.
Om de hond echt vet te laten verbranden, 
is het nodig dat hij zich langdurig inspant. 
Iedere dag een wandeling van minstens een 
uur zet dus meer zoden aan de dijk dan een 
kwartiertje fl ink rennen. Uw hond heeft dan 
misschien evenveel energie verbruikt, maar 
zijn lichaam heeft andere stoffen verbrand. 
Als je het zo leest, moet het toch een makkie 
zijn om een hond af te laten vallen. Nou, uit 
eigen ervaring weet ik dat het behoorlijk 
tegen kan vallen. Maar als u het dieet doorzet, 
niet door de knieën gaat voor die hongerige 
blik en de hond extra beweging geeft, kan 
het niet anders of de pondjes gaan eraf. En 
daarna met een adelaarsblik die slanke lijn in 
de gaten blijven houden, zodat de hond ook 
na het dieet op zijn ideaalgewicht blijft! 

Weet je dat binnenkort
in Oosterbeek

een Euro Oes is?
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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

nikan’s kookboekadvertentie



bobtales februari 201311

NikaN’s
kookboek
Nikan, “de OES Jamie Olivier” wil gaarne meewerken om in het Clubblad een vas-
te rubriek te vullen met heerlijke recepten voor zijn vriendjes.Al zijn recepten zijn 
goedgekeurd door zijn vast proefteam. Alleen als zij niets aan te merken hebben 

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

Meng alle ingredienten door elkaar en kneed het deeg goed door.
Verwarm de oven voor op 150 graden. 

Bekleed het bakblik met bakpapier, en leg toefjes van het beslag op de bakplaat.
Bak de koekjes in 30 minuten bruin.

Bewaar de koekjes in een papieren zak.

Fellow koekjes

BENODIGHEDEN
2 eieren

400 gram volkorentarwebloem
100 ml melk

2 gepureerde bananen
2 eetlepels honing

nikan’s kookboekadvertentie
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GEREGISSEERD DOOR BRIAN ROBBINS
MET TIM ALLEN, ROBERT DOWNEY JR. EN KRISTIN DAVIS

Advocaat Dave Douglas (Tim Allen) heeft nauwelijks tijd voor zijn vrouw en 
kinderen, aangezien hij druk bezig is met een zaak rondom een geheim-
zinnig dierenlaboratorium. Als zijn dochter uit protest tegen de experimen-
ten in het laboratorium een 300 jaar oude hond uit Tibet mee naar huis 
neemt, wordt haar vader door deze hond gebeten. Deze beet zorgt ervoor 
dat Dave’s lichaam uit het niets in een hond veranderd. Zo krijgt Dave 
letterlijk een andere kijk op zichzelf, maar ook op zijn gezin. Hij ontdekt 
dat hij een betere vader wil worden, maar moet eerst zo snel mogelijk Dr. 
Kozak ontmaskeren.

bobtales februari 2013 12

the shaggy dog

kop titel l...oesje loveoes movies
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the shaggy dog

kop titel l...oesje love

Sommige mensen weten het al, 
Ik ben een OES fl uisteraar.. Ik kan met 
OESEN smoezen.
Op nieuwjaarsdag  zat ik op me gemak in 
mijn fauteuil bij de open haard, onze OES lag 
wijd gestrekt, comfortabel  aan mijn voeten.  
Ik zat een beetje te mijmeren over het nieuwe 
jaar, welke dingen konden beter,  welke 
anders,  ik keek eens naar beneden waar 
mevrouw heerlijk door droomde.
Zou ze ook nieuwjaarswensen hebben dacht 
ik...Een oog ging open….Nee, dacht ik, dat 
kan niet…
Twee ogen gingen open en keken op naar mij.
Tuurlijk hebben oesjes ook nieuwjaars 
wensen,
Ik glimlachte,...nou vertel eens...
Nou ehhh... 
Dat valt niet mee he?   zei ik...……
Tuurlijk wel, het feit dat ik geen lijstjes kan 
maken, wil niet zeggen dat ik ze niet heb…
Nou vertel dan….
• meer kwispelen..  
• meer knuffelen… 
• nog meer knuffelen 
• iedereen knuffelen… 
Ja zeg,  zo kan ik het ook,  er zijn nog wel 
meer dingen, zelfs in het leven van een oes, 
dan op schoot klimmen en knuffelen. 
Goh, antwoordde ze met een knipoog is dat 
zo?
• lange wandelingen maken in het bos.
Dat doen we al….Ok nog meer wandelen 
dan…
• meer spelen
• meer vrienden maken
• meer meegaan met jullie..
Meer meegaan ? antwoordde ik.. jullie zijn 
van alle oesjes van de wereld waarschijnlijk 

degene die het meeste overal mee toe naar toe 
gaan. Maar we zullen zien.
Maar dit zijn allemaal van die simpele 
dingen, er iets toch iets meer  dan de clown 
uithangen, iets betekeningsvollers, als bv 
gezonder eten,  meer beweging,  een betere 
OES worden 
Daar moest mevrouw even over nadenken.
• Nieuwe strategische manieren ontwik-

kelen om aan meer en lekkerder eten te 
komen…

Grappig hoor, maar dat bedoel ik niet…..
Oke dan jij je zin antwoordde ze… jij je 
zin….
• In het komend jaar zal ik gewoon zoals 

vorig jaar  mezelf zijn, een heerlijke, 
gelukkige,  vriendelijke , clowneske, 
happy OES zijn…. die onvoorwaardelijk 
van zijn baasjes houd.  

En terwijl ze op schoot klom gaf  ze me een 
dikke lik over mijn gezicht.
Jij ook de beste wensen voor het nieuwe jaar 
mijmerde  ik ,  ik kon me geen beter begin 
van het  nieuwe jaar wensen.. jij ook,   jij 
ook….

L’Oesje

oes movies

L...Oesje Love
Een nieuwjaarswens
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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

stitchieadvertentie

STITCHIE
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stitchieadvertentie

Hoi Bobtail vrienden

Hierbij wil ik u weer een keer informeren over onze Stitchie... wat zijn we
trots op hem. Ik stuur een paar foto’s waar jullie kunnen zien hoe hij aan ons gehecht 

is, zelfs als je belt gaat hij naast je zitten. Als je hem maar aanhaalt.
Hij is kort geknipt en dat komt omdat ik geopereert ben aan een dubbele hernia en een 

stenose, dus ik kan hem niet vaak borstelen. Hij vindt het niet erg hoor. Als je hem 
meemaakt, hij is zo’n lekkere vrijdoos zoals jullie kunnen zien, hij wil de hele dag 

maar kussen en vrijen, en als je even niet thuis bent gaat hij lekker op de bank liggen 
slapen. We zijn zo blij met hem, dat kun je je eigenlijk niet voorstellen. 

Ik hoop dat hij nog heel lang bij ons kan zijn want je kunt je zelf niks meer voorstellen 
zonder Bobtail. We hebben nu de 4e bobtail en alle 4 waren en zijn verschillend maar, 
Stitchie spant echt de kroon wel hoor. Zoals jullie kunnen zien is hij helemaal gek met 
ons, zelfs als ik het eten aan het voorbereiden ben in de keuken, gaat hij naast mij zit-

ten. Een prachtig beest, ik hoop dat jullie het leuk vinden om weer iets van 
Stitchie te horen.

Groetjes 
Frans en Anneke Brust en Stitchie

Hoi Bobtail vriendenHoi Bobtail vriendenSTITCHIE
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regio zuid west nederland bob fashion

Fotografi e: Gerrit de Boorder

Regio Zuid West 
2e paasdag, maandag 1 april a.s. gaan we weer uitwaaien op 

het strand bij Neeltje Jans.
We verzamelen op de parking aan de  

Dijkgraaf A.M. Gelukweg
Om 11 uur vertrekken we gezamenlijk naar het strand.
Na de wandeling strijken we neer in het strandpaviljoen 

(hopelijk in de zon op het terras).
Daar kunnen we de inwendige mens en OES voorzien van 

een natje en een droogje. 
Onze sterke verhalen vertellen etc.

Hoop jullie allemaal te zien tijdens de wandeling.
 

Groeten,
Rosita, Nikan, Fairy, Zorro en Elske
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regio zuid west nederland bob fashion
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vlooien bij de hondadvertentie



bobtales februari 201319

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

vlooieN bij de hoNd

Optimale vlooienpreventie? Wilt u zeker we-
ten dat uw hond geen vlooien krijgt? Gebruik 
dan maandelijks een pipet Stronghold, Prac-
Tic of Advantage in de nek.
 
wat ZijN vlooieN?

Vlooien zijn kleine parasieten in de vachten 
van onze huisdieren. Zij voeden zich met het 
bloed van hun gastheer en veroorzaken jeuk 
bij mens en dier. Herhaaldelijke infecties met 
vlooien vormen een verhoogd risico op het 

ontwikkelen van een vlooienallergie. 
Hoe weet ik of mijn hond vlooien heeft?
Wanneer uw hond veel krabt is het verstandig 
de vacht eens van naderbij te inspecteren. 
Als u de vacht goed opzij duwt kunt u zien 
of de vacht vlovrij is. Let erop dat u geen 
vlooien ziet en/of zwarte vlekjes tegen komt. 
Dit zijn vaak vlooienpoepjes en duiden ook 
op een besmetting met vlooien. Met een 
speciaal vlooienkammetje zijn vlooien en 
vlooienpoepjes uitstekend  op te sporen. Het 
is een misverstand dat een vlooienbesmetting 
iets met hygiëne te maken zou hebben. Elke 
hond kan vlooien krijgen!

hoe loopt eeN hoNd vlooieN op?

De meeste mensen denken nog steeds dat 
vlooien overspringen van het ene naar het 
andere dier. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
dit niet of nauwelijks gebeurt. Meestal lopen 
honden vlooien op uit de omgeving. Dit gaat 
als volgt

• Een volwassen vlo op een hond of een 
kat doet zich tegoed aan een bloedmaal-
tijd van de gastheer.

• Na deze bloedmaaltijd kan de volwasen 
vlo enkele honderden tot duizenden 
eitjes leggen.

• Deze eitjes vallen buiten of binnen op 
de grond. 

• Uit deze eitjes ontstaan larven die weg-
kruipen naar donkere plekken ( kieren/
naden/bladeren etc.)

• Deze larven voeden zich met vlooien-
poep en vervellen enkele keren voordat 
deze zich verpoppen.

• In de pop ontwikkeld zich een volwas-
sen vlo.

vlooien bij de hondadvertentie

vlooien vormen een verhoogd risico op het 
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advertentievlooien bij de hond

• Onder invloed van warmte en trillingen 
komt de pop uit en wordt de vlo geboren 

• De vlo wacht in de omgeving op een 
toevallige passerende hond of kat en 
bespringt deze.

• Na een bloedmaaltijd kunnen de vlooien 
weer eitjes leggen en is de cycleus rond.

• Indien de cyclus zich een aantal keren 
kan herhalen, zullen zich steeds meer 
vlooien op uw huisdier nestelen.

hoe oNtstaat eeN vlooieNplaag?

Een bijzondere situatie is de vlooienplaag. 
Zoals gezegd, hebben de poppen warmte en 
trillingen nodig om uit te komen. Ontbreekt 
een van de twee dan komen de poppen niet 
uit. Dat is de reden dat vlooienplagen vaak 
ontstaan na een periode van afwezigheid, zo-
als vakantie; de trillingen in huis ontbreken.
Alle poppen die in verschillende stadia aan-
wezig zijn ontwikkelen naar het punt toe dat 
ze op “springen” staan. Dan komt de familie 
thuis en veroorzaakt .....  trillingen! Alle 
aanwezige poppen komen nu massaal uit en 
vormen een ware vlooienplaag. Dit kan zulke 
ernstige vormen aannemen dat uw benen ook 
massaal belaagd worden.

wat is de beste behaNdeliNg tegeN 
vlooieN eN eeN vlooieNplaag?

bestrijdiNgsMiddeleN
Een goed vlooienbestrijdingsmiddel voor uw 
hond is veilig, gemakkelijk toe te dienen en is 
onschadelijk voor u bij aanraking. Koop uw 
vlooienbestrijding bij uw dierenarts, dan bent 
u verzekerd van de modernste en veiligste 
middelen voor uw hond.

• Pipetjes voor in de nek (Stronghold®/
Advantage®/Prac-Tic®) zijn de meest 
moderne en veilige middelen. Bovendien 
zijn die het gemakkelijkst toe te dienen.

• Spray (bijv. Frontline® spray): hiermee 
moet de hele hond goed ingesprayed 
worden

• Omgevingsspray: bij een vlooienplaag 
gebruikt om de omgeving vlooienvrij 
te maken. Belangrijk bij het gebruik 
van een omgevingsspray: Eerst zuigen 
en dan pas sprayen! (door het zuigen 
ontstaan trillingen waardoor de poppen 
uitkomen, de spray doodt zo de meeste 

vlooien).
• Pillen, poeders, shampoos en vlooien-

banden zijn verouderde middelen die 
niet of slechts gedeeltelijk werken. 

hYgieNe 
Heeft u vlooien gezien, dan is het goed om 
regelmatig te stofzuigen om zoveel moge-
lijk eitjes, larven en poppen te verwijderen. 
Vooral de ligplekken van de hond en/of de kat 
dienen regelmatig gezogen te worden. 

hoe kaN ik het beste vlooieN 
voorkoMeN? 

De bovengenoemde bestrijdingsmiddelen 
kunnen ook uitstekend gebruikt worden om 
vlooienbesmetting te voorkomen. Deze mid-
delen doden eventuele nieuwe vlooien binnen 
24 uur. Zo wordt voorkomen dat deze vlooien 
weer eitjes leggen. Een ander middel is 
Program Injectie, dit middel maakt de vlooien 
onvruchtbaar. Van huismiddeltjes als knof-
look is nooit bewezen dat het werkzaam is.

waar dieN ik verder rekeNiNg Mee 
te houdeN?

Heeft uw hond veel vlooien of al langer last 
van vlooien dan is de kans groot dat er een 
lintwormbesmetting aanwezig is. Deze is het 
beste te bestrijden met Milbemax® ontwor-
mingstabletten.

Foto: http://www.companion.bayer.nl/
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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

advertentievlooien bij de hond

Dogs are miracles
with paws

© Cees Bol
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euro oes 2013 euro oes 2013

Al vele jaren hadden fokkers en liefhebbers 
van Old-English Sheepdogs de behoefte om 
op Europees niveau contact met elkaar te 
hebben over de ontwikkeling van het ras, 
clubactiviteiten etc. Het uiteindelijke doel was 
verbetering van het ras. 
Dit was ook een item dat door sommige Eu-
ropese fokkers, na de Internationale Show in 
Triëst in 1987 besproken was. Op die avond 
werd de basis gelegd voor verdere Europese 
samenwerking. Het idee was van Roberto 
Arcion (I), Joachim Pilz (D), Barbara Muller 
(CH), Claude Ritter (F), Eef ter Mors (NL) 

en Pedro Frean (E)). Zij beloofden elkaar 
dit samen tot stand te brengen. Eerst had 
men het idee om een Europees OES Club op 
te richten, maar die gedachte werd al snel 
vergeten. De verschillende nationale clubs in 
Europa hebben het te druk in eigen land met 
het organiseren van evenementen. Er was  
angst in het geval er een Europese OES Club 
opgericht zou worden dat administratieve 
en bureaucratische procedures het einde van 
het initiatief zou kunnen betekenen. In eerste 
instantie wilde het forum stimuleren dat er 
ieder jaar, in een ander Europees land een 

Indien u naar het galadiner komt kunt u het 
lijfl ied van de euro-oes alvast instuderen. 
Onderstaand de tekst. 

EURO OES SONG
Melody “Hollandse Liefde” Rob de Nijs
Tekst Eef ter Mors 3 Juni 2000

On a day a whole lifetime ago 
I fell in love with a breed as you know  
There’s no need to explain this to you  
Because you have the same madness too

He is kind, he is white, he is grey 
He is joy, the dog for whom i pray  
With this dog i am never blue  
Im singing this lovesong with you

Old English Sheepdog is a part of our life  
Old English Sheepdog means love  
Friendship and pleasure for you and for me  
Continue this show  

Continue this show and keep singing with me
He brought us to denmark and holland  
To Spain and in Switzerland too  
Germany, Italy, Belgium and France  

And also too tsjechie for you.
Old English Sheepdog is a part of our life 
Old English Sheepdog means love  
Friendship and pleasure for you and for me  

Continue this show……..  
Old English Sheepdog is a part of our life  
old English Sheepdog means love  
Friendship and pleasure for you and for me  
Continue this show (this euro show) 
Continue this show and keep singing with 
me..

intermezzo
Old English Sheepdog is a part of our life  
Old English Sheepdog means love  
Friendship and pleasure for you and for me  
Continue this show (this euro show) 
Continue this show and keep singing with 
me..

GESCHIEDENIS 
VAN EURO OES SHOW
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euro oes 2013 euro oes 2013

Euro-Oes georganiseerd zou worden.
Om de continuïteit van deze show te garan-
deren en om het een persoonlijke kwaliteit te 
geven, stelde het forum een paar regels van 
integriteit op. De nationale clubs kunnen een 
Euro Oes alleen organiseren indien zij uit-
drukkelijk de overeengekomen regels zo veel 
mogelijk respecteren. De Italiaanse club was 
de eerste club die deze show in 1988 ging or-
ganiseren en het was een groot succes. Vanaf 
dat moment is de organisatie enorm gegroeid. 
Een grote stimulans voor de populariteit van 
deze show kwam een paar jaar later door de 
Scandinavische deelnemers.Ze gaven name-
lijk na het galadiner, een grote playbackshow. 
In de loop der jaren organiseert het Nationale 
Comité steeds meer activiteiten rond dit 
evenement.
Op dit moment worden de gasten op vrij-
dag verwelkomt. Op die vrijdag is er  een 
excursie, een golftoernooi, een seminar en 
een informeel diner. Zaterdags de show met 
aansluitend het hoogtepunt  van het weekend 
het galadiner. ’s Maandags morgens het “say 
goodbye ontbijt”  Het is een fantastische 

manier waar mensen, verbonden door hun 
liefde voor hetzelfde ras, samen een groot 
feest bouwen, nog steeds gestimuleerd door 
de Scandinaviërs! Dit wil je niet missen !!!
Dit jaar hoeft u niet ver te reizen. De Euro-
Oes wordt in Oosterbeek gehouden van 10 tot 
12 mei. Meer informatie over deze happening 
op onze speciale website www.euro-oes.nl

Keep eating with me  
Be happy with me  
Keep singing with me  
Keep dancing with me 
Keep drinking wirh me  etc.

aanmelden
via

www.euro-oes.nl

Op dit moment worden de gasten op vrij-
dag verwelkomt. Op die vrijdag is er  een 
excursie, een golftoernooi, een seminar en 
een informeel diner. Zaterdags de show met 
aansluitend het hoogtepunt  van het weekend 
het galadiner. ’s Maandags morgens het “say 
goodbye ontbijt”  Het is een fantastische 

Op dit moment worden de gasten op vrij-
dag verwelkomt. Op die vrijdag is er  een 
excursie, een golftoernooi, een seminar en 
een informeel diner. Zaterdags de show met 
aansluitend het hoogtepunt  van het weekend 
het galadiner. ’s Maandags morgens het “say 
goodbye ontbijt”  Het is een fantastische 

FOTOGRAFIE: CEES BOL
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HONDEN & KATTENTRIMSALON

www.rumako.nl
Tweede Kruisweg 3
4758 SE Standdaarbuiten
tel: 06-30152966 

happy valentineadvertentie
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happy valentineadvertentie

bobtales februari 2013

Floor van Anja Rijnders Blokken

Fotografi e: Cees Bol
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regio noord oost nederland

erwteNsoepwaNdeliNg
bobbers eN baasjes

iN gieteN
6 jaNuari 2013

Tekst: Pauline Noest
Foto’s: 
Cees Bol
Gerrit de Boorder
Linda Buitenkamp
Max en Paulien Noest

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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regio noord oost nederland

erwteNsoepwaNdeliNg
bobbers eN baasjes

iN gieteN
6 jaNuari 2013

regio noord oost nederland

Al op Zaterdag hebben we dit keer wat 
voorbereidingen gedaan, want ook vorig jaar 
bleek het toch wel een stresserige bedoening 
alles voordat we weg zouden gaan nog warm 
te krijgen en klaar te maken. Dus op Zaterdag 
de voorbereidingen al live op Facebook te 
volgen, en voor Pebbles, Demi en Nynke 1ste 
rang in de keuken.
Zondagmorgen al vroeg de pitten aan en 
even later was het al Prutteldepruttel. Vlak 
voor dat we weggaan de pannen inpakken in 
dekens om het warm te houden, de bood-
schappentas in de auto doen en de aankondi-
gingbordjes. Nynke en Demi hebben we dan 
al reeds in de auto gedaan want dat is geen 
doen, die worden zo een beetje GEK, krijsen 
heen en weer sjezen als we zo druk bezig zijn, 
dan weten zij allang wat er gaat gebeuren ☺. 

Ook de fl es warme Glühwein, is inmiddels 
traditie en in een deken ingepakt. 
De aanmeldingen overtroffen onze stoutste 
verwachtingen. Na Kerst (kennelijk hebben 
toen velen de Bobtales gelezen) als ook toen 
na onze herinneringsmail bleven de aanmel-
dingen maar binnenstromen. 
Wij kwamen zo rond kwart voor elf op de 
picknickplaats aan en daar was het al een 
drukte van belang. Even kennis maken met 
de nieuwe mensen. Ria van der Wal kwam 
samen met Irma en Rita 2 vriendinnen uit 
Friesland met in totaal 5 Bobbers, Arie Bloe-
mendal kwam ook en nam 2 Bobbers mee, 
en gisterenavond nog Wiebe en Carla nog die 
na jaren, nu weer met hun pup Roy wilden 
meewandelen. Voor Alice Muis was het een 
thuiswedstrijd in Gieten. Zij deden het rustig 
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aan met hun pup van 4 maanden, en deden de 
halve wandeling. 
Tja dan kijk je nog eens even in de pan en 
denk je, hebben we wel genoeg ?  De teller 
staat op 26 Bobbers en natuurlijk Gabi en 
ook Sterre en Boxer Whoopie van Femke en 
Johan die al die wolbalen helemaal geweldig 
vonden. Helaas zijn de gehoopte winterse om-
standigheden niet uitgekomen, dus kozen we 
veiligheidshalve de route buitenom, hahaha 
later zou wel blijken, was helemaal niet nodig 
geweest ☺. Dus zogezegd buitenom naar de 
IJstijdkuil en daar heeft Cees zijn best gedaan 
de hele groep te vereeuwigen. Nou van een 
afstandje was duidelijk dat het niet zo gemak-
kelijk is. Sophie en Sarah geven wel het goede 
voorbeeld maar voor de rest zit er geen rust in 
die billen van onze Bobbers. Maar goed wel 

het zijn wel hele leuke foto’s geworden……..
Via de kronkelpaadjes zijn we dieper het bos 
ingegaan. Tjonge wat een grote groep als je 
zo af en toe achterom kijkt. Even wachten op 
de achterhoede soms, en toen…….. toen was 
er heel veel modder, en werden onze honden 
zwarter en zwarter. Kijk wij lopen langs de 
randen maar denk maar niet dat onze smeer-
poetsen dat doen, nou er was dit keer geen 
winnaar hoor, iedereen heeft de hoofdprijs, 
hahaha en een LOL dat ze gehad hebben !!! 
Vooral dat stukje wat we aan het begin dus 
vermeden hebben kwamen we aan het eind 
toch tegen !!! Nou dat was echt het ergste 
stukje van de hele wandeling, en voor onze 
Bobbers de SLAGROOM op het gebakje. 
Racen door de bagger en Belle (6 maanden) 
was helemaal door het dolle heen.
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Afi jn bij terugkomst op de picknickplaats 
hebben we de tassen en pannen met een paar 
extra handen uit de auto gehaald en op de 
picknicktafel neergezet. Kiezen uit dampende 
Erwtensoep van meneer UNOX of echte Kip-
pensoep met (veel te veel) vermicelli. Rog-
gebroodhapjes met katenspek en kaas, dus 
smullen. Maar we vergeten onze Bobbers niet 
hoor, velen hebben een doos koekjes mee, dus 
als de een zijn doos leeg is, naar de volgende 
persoon ☺ Dan nog even na-koffi eën of een 
glaasje warme Glühwein ach eentje kan wel. 
Wel hartstikke leuk hoor………..dat we alle-
maal er een zo leuk event van willen maken, 
we doen het tenslotte toch allemaal voor onze 
knuffels.
En dan komt het moment van huiswaarts 
gaan en beseffen we dat er wat kilo’s extra 
meegaan aan zand. 
Dit doet mij bij het schrijven van het verhaal-
tje denken aan stofzuigen van de bovenver-
dieping, Demi heeft de meegenomen vracht 
zand vannacht daar achtergelaten ☺.

Dus gaan we nu maar duimen voor een Win-
terse Maartwandeling………..
Wij vonden het echt helemaal GEWELDIG en 
wij niet alleen onze knuffels hebben 
GENOTEN !!!
De volgende wandeling van 4 Maart is NIET 
zoals eerder gezegd met de Beardeds, maar 
een wandeling zonder de Beardeds ☺. Door 
persoonlijke omstandigheden heeft Anita dit 
keer afgezegd.

Max Paulien Pebbles, Demi en Nynke.

AAN OF AFMELDEN 
VRAGEN WE ZODAT WIJ 

WETEN WIE ER KOMT

Mobiel: 06-24589112 
mail:

regionoordoost@oldenglishsheep-
dog.nl 

Check ook:
www.oeswandelingen.hyves.nl

Check ook:
www.facebook.com/groups/regio-

noordoost/ 
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I Love Dirty 
Dancing !
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Ook in de regio Zuid Oost was afgelopen 
zondag 6 januari de Nieuwjaarswandeling.
Verschillende aanmeldingen kwamen binnen 
in de loop van de week ervoor. 

En ook hier is ‘Bobtales ‘ waarschijnlijk met 
de kerst goed gelezen, want er kwamen twee 
nieuwe aanmeldingen om mee te wandelen! 
Jammer genoeg kon één stel van de nieuwe 
wandelaars in verband met een knieblessure 
toch niet mee. 

We gaan er vanuit dat het volgende keer  wel  
gaat lukken. In de reactie op het herinne-
ringsmailtje kwam bij de aanmeldingen vaak 
de opmerking  ‘als het zo regent, dan komen 
we niet hoor’. Maar zoals zo vaak gebeurt 
in deze regio, waren de weergoden ons weer 

zeer goed gezind en was het helemaal droog 
op zondag.

Voor veel boppers heerlijk natuurlijk, want 
nu konden ze samen weer lekker rennen en 
spelen op de paden en de veldjes in het bos! 
En hun baasjes wandelden al kletsend en 
genietend met ze mee.

Gestart wordt op de parkeerplaats, waar de 
nieuwjaarswensen werden uitgewisseld. 
En waar we  kennis maken met de nieuwe 
wandelaars Astrid, Gerard en Kelly met hun 
bobtails Senna en Rafka. Verder zijn Marcia 
en Jos er met Isa en Emmy, Nico, Marianne 
en Saskia met Borat, Anja met Elfi e, Chris en 
Els met Sting, Frans en Kitty met Bas en wij, 
Wim en Marjo met Arak en Onida. Kyona 
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was niet mee deze keer, ze is loops en dat is 
voor haar en de aanwezige heren boppers niet 
zo prettig. 

Daarna ging de wandeling al gauw het bospad 
op zodat de honden lekker los konden.
Na een stukje wandelen kwamen we bij het 
veldje, waar we altijd even blijven om de 
honden te laten rennen en spelen.

De volgende keer moeten we ook eens een 
poging doen om alle honden op de foto te zet-
ten. We hebben het altijd zo druk met kletsen, 
knuffelen etc. dat niemand van ons daar aan 
denkt. Even noteren voor de volgende keer ☺.

En ook hier zijn er Oesjes die wel van een 
modderpoel houden! Niet allemaal hoor, 

enkele lopen er netjes omheen…
Heerlijk door de blubber !!

En dan gaat het weer verder, op weg naar het 
Pannenkoekenhuis, waar we met honden nog 
altijd van harte welkom zijn. En waar we met 
z’n allen nog even genieten van een drankje, 
warm of koud en met of zonder warm appel-
gebak met slagroom! 

Daarna wordt het weer tijd om richting par-
keerplaats te gaan. En dan kunnen de hondjes 
moe maar voldaan weer huiswaarts.

Baasjes en honden hebben weer genoten.  
We zien elkaar weer op zondag 3 maart. En 
wie weet, hebben de weergoden dan wel wat 
sneeuw voor ons in petto!
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daag je hoNd uit
De kwaliteit van een hondenleven wordt 
zoveel beter wanneer je met je hond meer 
doet dan alleen de bekende wandeling om z’n 
behoefte te laten doen of zelf een frisse neus 
te halen. Het voorkomt verveling en daarmee 
ook probleemgevend gedrag.

Leuke dingen ondernemen met je hond zorgt 
voor een nog intensere relatie met je hond, 
jullie worden echte maatjes van elkaar.

verstoppertje speleN
Het lijkt heel eenvoudig, een simpel ver-
stopspelletje. Wellicht doe je dat vaak in het 
bos, even achter een boom verstoppen om 
de aandacht van je hond vast te houden. Hoe 
leuk wordt het dan wanneer je met een paar 
mensen wandelt, en een blijft er achter. Even 
later stuur je de hond weg met de opdracht 
‘zoek’…
Nog leuker is als er iemand vooruit is gegaan 
en zich verstopt heeft. Zorg ervoor dat je een 
geurtje van die persoon bij je hebt (zakdoekje 
o.i.d.). Laat je hond eraan ruiken en geef de 
opdracht ‘zoek’. Ook dit kun je uiteraard 
steeds moeilijker maken.

herseNwerk
Ook wel brainbreakers genoemd. In en om je 
huis met je legio mogelijkheden om je hond 
aan het denken te zetten. Dat vraagt veel 
meer energie dan een stuk mee rennen met 
jou. Bijvoorbeeld een brokje verstoppen in 
een prop krantenpapier, of dicht gevouwen 
closetrolletje en geef daarna het commando 
zoek geef.

actieF waNdeleN
We doen het soms allemaal wellicht wel 
eens, wandelen met je hond en dan toch een 
telefoonoproep beantwoorden. Kortom even 
geen aandacht voor je hond. Je zult zeggen, 
tja de hond moet op mij letten, ik niet op hem. 
Maar misschien moeten we onze mobiel eens 
in onze zak laten en lekker aan de actieve 
wandel gaan met onze hond.
De omgeving goed in ons opnemen en 
bedenken welke opdracht je je hond kunt 
geven, van het klimmen over boomstammen, 
tot het zoeken naar lekkers. Actief wandelen, 
er is meer te doen tijdens een wandeling, we 
zouden een boekwerk kunnen schrijven over 
allerlei leuke uitdagingen die je met je hond 
onderweg gedurende de wandeling kunt doen.

apportereN
“Mijn hond apporteert al hoor”, hoor je men-
sen vaak zeggen. Wanneer je dan doorvraagt, 
blijkt het vaak te gaan om het bekende bal-
spelletje. Natuurlijk is dat leuk, maar voor de 
hond geen echte uitdaging. En als we er nog 
even verder bij stilstaan: is de hond nu ècht 
aan het werk, wordt hij uitgedaagd of speelt 

regio zuid oost nederland wat vinden honden leuk om te doen

WAT VINDEN HONDEN LEUK 
OM TE DOEN?

Rosemarijn Gelauff 
Jachthondenschool ‘Honden op het Spoor’
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hij gewoon met jou? En wie werkt hier het 
hardst? De hond of de baas? Immers dat bal-
letje gooi jij steeds weg wanneer jouw hond 
het voor je neerlegt. Hij hoeft niet te wachten 
op jouw opdracht, rent erachter aan en komt 
terug wanneer het hem uitkomt en/of 
gaat ergens liggen om er op te kauwen. Wan-
neer jij dan ook nog lekker loopt te kletsen 
met een medewandelaar ben je beslist niet 

Foto onder: de ‘brokjesboom’ - verstop brokjes 
in het bos.

aan het werk met je hond en bepaalt hij wat 
er gebeurt.

Hoe je apporteren uitdagend kunt maken voor 
jouw hond lees dit artikel: Hoe leer ik mijn 
hond apporteren?

sleepspoor uitZetteN
Honden die graag in het veld willen werken 
of grof wild kunnen nazoeken, kun je in hun 
passie tegemoet komen door zelf sleepspoor-
tjes uit te zetten. Je kunt deze eenvoudig zelf 
uitzetten door een stukje pens in een nylon-
kous te doen (ook kun je de poelier vragen om 
een konijnenvelletje).

Voordat je dit werk gaat doen, moet je vooraf 
een keuze maken: wil ik dat hij het spoor 
goed uitloopt en A: aan het eindpunt een belo-
ning vindt of B: aan het einde een voorwerp 
vindt dat hij naar jou moet brengen.

werkwijZe a
eeN beloNiNg aaN het eiNdpuNt
Trek met de gevulde nylonkous een sleep-
spoor van ca 15 meter en leg aan het einde 
een beloning neer. Dit kan een apporteervoor-
werp zijn, maar dit kan ook een konijnenvel-
letje of reeën-lopertje zijn. 
Of iets lekkers. Evenals bij het apporteren 
beschreven ga je hier heel rustig te werk: 
eerst een klein spoor, daarna uitbouwen naar 
langer, daarna moeilijker met bochten naar 
links of rechts, daarna langer en moeilijker 
met kronkelpaadjes, onder struiken door etc. 
Je kunt uiteindelijk komen tot een spoor van 
een paar honderd meter. 

De eerste keer weet wellicht je hond niet zo 
goed wat hij moet doen, maar zeker de hon-
den die hun neus graag gebruiken (en welke 
hond wil dat niet) zullen het spelletje snel 
door hebben.

deZe begiNNerstips helpeN je op 
weg
Neem hond aan de lijn mee, wijs met je hand 
laag aan de grond het beginpunt aan en zeg ‘ 
zoek sleep’.

Laat hem rustig even verkennen, pakt hij 
het spoor niet op, neem hem dan rustig kort 
aan de lijn mee. Nadat je dit één of twee keer 
gedaan hebt, zul je al snel merken dat het 
kwartje gevallen is. Je hond weet wat hij moet 
doen.

Je kunt de lijn nu laten vieren en op een 
gegeven moment ben je zover dat je hond 
zelfstandig het spoor uitwerkt.

Dit werk vergt veel concentratie en veel ener-
gie van de hond. Zorg ervoor dat het voor de 
hond leuk en uitdagend blijf. Verras hem door 
aan het einde van het spoor iedere keer wat 
anders neer te leggen.

werkwijZe b
viNdeN eN terugbreNgeN
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Start met een heel kort spoor. Trek met de 
gevulde nylonkous een spoor van een paar 
meter. Dit eerste spoortje moet heel kort zijn, 
omdat jij contact met je hond wilt houden. 
Je wilt hem immers leren dat hij aan het 
einde van het spoor, het voorwerp dat hij 
daar vindt, naar jou toebrengt. Door kort bij 
je hond te werken, heb je hem in het zicht, 
en kun je hem leren dat terugbrengen wat 
oplevert door het voorwerp te ruilen voor een 
beloning.
Verder ga je hetzelfde te werk als bij A, het 

spoor uitbouwen. Alleen zal je in dit geval 
op een gegeven moment je hond zonder lijn 
laten werken, je wilt immers dat hij het spoor 
zelfstandig uitwerkt en het apport naar jou 
toebrengt.

veel bewegiNg?
Vaak wordt door hondenbezitters aange-
geven: mijn hond komt niets te kort, ik 
fi ets iedere dag met hem, hij krijgt genoeg 
beweging. Veel beweging is essentieel, maar 
realiseer je dat hoe meer je gaat fi etsen en/of 
hardlopen hoe meer je de conditie verhoogt 
en je dus steeds meer moet fi etsen om je hond 
moe te krijgen.

Daarnaast ben je niet echt actief aan het werk 
met je hond, en juist dat laatste maakt het 
leuk om jou als baas te hebben! Het betekent 
niet dat je nu ineens niet hoeft te gaan lopen 
en fi etsen, maar vind de balans tussen bewe-
ging geven en lekker werken met je hond.
Iets anders is wanneer je bijvoorbeeld stept 
of fi etst met je hond op smalle kronkelige bos-
baadjes en je hond naast je moet lopen. Als 
jij geen richting aan geeft, moet de hond echt 
wel goed nadenken. Die honden zijn na afl oop 
dan ook echt moe.
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Kan het zijn dat het trainen van het ene 
ras makkelijker gaat dan bij het andere? Ik 
denk niet dat het een openbaring is als ik 
je schrijf dat een ras zoals de Border Collie 
makkelijker een kudde schapen zal hoeden 
dan een dwergpoedel. Hiermee wil ik niet de 
dwergpoedel belachelijk maken. De Border 
Collie zal op andere vlakken weer onder-
doen aan de poedel.  Zo zal de Border Collie 
zich ook niet thuis voelen tussen een meute 
jachthonden, die gretig het spoor van een vos 
achterna gaan.  Als we het dan toch over de 
jacht hebben, een Terriër zal wel achter het 
geschoten wild aangaan, maar of hij het zo 
ongeschonden komt aanleveren als een La-

brador is nog sterk de vraag.   Ik zeg niet dat 
het niet mogelijk is, maar door de jaren heen 
is er zo selectief gefokt op bepaalde karakters 
en eigenschappen dat bepaalde rassen ideaal 
zijn voor bepaalde doelen.
Het is dus gewoon een feit dat sommige ras-
sen sneller iets leren dan een ander ras en dat 
erfelijkheid daar voor een groot stuk mee te 
maken heeft. Bij sommige rassen heeft het 
letterlijk jaren geduurd voordat men een hond 
had die helemaal geschikt was voor het doel 
waarvoor hij werd gefokt.  Als je Jack Russell 
aan de achterdeur staat met een muis of rat, 
dan kan je gillend op de keukentafel sprin-
gen, maar de voorouders van deze schat zijn 

Bron: http://www.hondentips.com/
Door: Rudi van Dijck

Hond en Tips
Magazi ne
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jarenlang gebruikt om het ongedierte in en 
rondom de boerderij op te ruimen. Zo’n boer 
zou zeer tevreden zijn met deze Jack.
Voorbeelden genoeg?  Ik denk dat je wel 
begrijpt wat ik bedoel.  Bepaald gedrag zit 
er bij sommige rassen gewoon in. Je hoeft bij 
wijze van spreken maar op het juiste knopje 
te drukken en de hond doet waarvoor hij 
geprogrammeerd is. Soms komt het er zelfs 
‘vanzelf’ uit. Ik hoorde laatst van iemand die 
zijn kind riep, dat in de tuin aan het spelen 
was. Hun Border Collie nam het als opdracht 
aan en dreef het jongetje naar de ouder toe.
Nu zal het niet onmogelijk zijn om met je 
Sint-Bernard aan Agility te doen, maar je 
begrijpt dat je dan niet voor de hoofdprijs 
moet gaan ;-)
Maar als bepaalde eigenschappen niet aanwe-
zig zijn, zal je het moeilijk uit de hond kun-
nen halen. Toch wil het niet zeggen dat, om 
het voorbeeld van de St. Bernard aan te halen, 
als de hond niet vanzelf over hindernissen 
gaat springen je hem dit niet aan kan leren! 
Alleen zal je merken dat je bij deze hond wat 
meer zal moeten oefenen dan bij een hond die 
dit al in zijn genen heeft zitten.
Zo zal het ook voorkomen dat de ene hond 
amper blaft en de andere hond bij het minste 
aanslaat.  Af te leren? Ja, er is genoeg over 
geschreven.  Makkelijk? Zoals ik net schreef: 
bij de ene hond wat makkelijker dan bij 
de andere.  Dus ook bij het kiezen van een 

bepaald ras is het belangrijk dat je even in 
de geschiedenis duikt. Waar komt het ras 
vandaan? Waar werd hij voornamelijk voor 
gebruikt? Want je moet het zeggen zoals 
het is, oorspronkelijk was de hond er om te 
werken. Hij moest nuttig zijn en letterlijk zijn 
kost verdienen voor de eigenaar. Tegenwoor-
dig houden we deze dieren graag als gezel-
schap en geven we ze het liefst een lekker lui 
leven. Vraag jezelf af of je de hond daar echt 
een plezier mee doet. Als het dier de hele dag 
binnen moet zitten, terwijl hij binnenin de 
drang voelt om weet ik veel wat te doen... Je 
begrijpt me wel, hè?
Dus je mag gerust zeggen dat de snelheid 
waarmee en de manier waarop je hond iets 
leert ook te maken heeft met erfelijkheid. Een 
jachthond kan netjes naast je lopen bij een 
wandeling. Maar niet aangelijnd met konijn-
tjes om hem heen, dat is hetzelfde als op het 
knopje JAGEN duwen. Het springt aan en je 
weet niet of het nog ooit uit kan ;-)
Wat een uitleg, ik hoop dat je het een beetje 
hebt kunnen volgen. Dus kies verstandig, 
bepaal van tevoren waarvoor je een hond wil 
hebben. Wat je met hem wil doen. Of je een 
wat ‘sportiever’ exemplaar wil of juist een 
wat passiever maatje. Het maakt echt een 
groot verschil.
Wees eerlijk, want het hoort een keuze te zijn 
die je een heel hondenleven met je mee-
draagt. Het kan een geweldige tijd zijn ;-)



bobtales februari 2013 38

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

3 Maart 2013 Wandeling OES & Beardies
5 Mei 2013 OES Wandeling 
7 Juli 2013 OES Wandeling 
1 september Baasje&DOG@LUNCH
3 november 2013 OES wandeling in Gieten

Alle wandelingen beginnen om 11:00 uur!!

10 maart 2013 in Velsen Zuid Landgoed Beeckestijn
5 mei 2013 Ijmuiden Strandwandeling
7 juli 2013 in Velsen Zuid Landgoed Beeckestijn
1 september 2013 Ijmuiden Strandwandeling
3 november 2013 Bergen “Duinvermaak”

1 april 2013 Vrouwenpolder Strandwandeling

Op maandag 2de Paasdag
Aanvang 11:00 uur

Alle wandelingen vinden plaats in Leende Noord Brabant
Strijerpad aanvang om 11:00 uur
3 maart 2013
5 mei 2013
7 juli 2013
1 september 2013
3 november 2013

Geen wandelingen gepland

REGIO NOORD WEST

regionoordwest@oldenglishsheepdog.nl
Marjolein Voorberg 
Mike Bing 
tel: 06 459 889 37

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

kenneladressenevenementen agenda
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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

Prinses Beatrixstraat 9
7901BR Hoogeveen

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

Have You Met
Anja en Gerrit 

Krabbenbos
Ploeg 36

7671 NE Vriezenveen
Tel +31 (0) 546 561918

info@haveyoumet.nl
www.haveyoumet.nl

Brwyn’s
Rosita Guérand

Matthijsstraat 30
4576 CP Koewacht

Tel: +31 (0) 114 361553
oesbrwyn@zeelandnet.nl

http://www.brwyn.nl/waNdelageNda

kenneladressenevenementen agenda
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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/

Hairy Bears Bobtails
Jeu en Annie van Cuijck
Gratenstraat 5
5801 RX Venray
Tel: 0478 - 584899
jeuvancuijcj@home.nl
www.hairybears.webklik.nl

Fotogra� e: Gerrit de Boorder

kenneladressen
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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 




