
OLD ENGLISH SHEEPDOG CLUB NEDERLAND

BOBTALESOOBO

JUNI 2013
Jaargang 37

Nummer 2



bobtales juni 2013 bobtales juni 2013

colofon advertentie

BESTUUR
VOORZITTER
Lizie van Heel 
De Zuid 9 
8251 BG  Dronten 
Tel : +31 (0)652660413 
voorzitter@oldenglishsheepdog.nl 

SECRETARIS & VICEVOORZITTER
Rosita Guérand-Verhoeven 
Matthijsstraat 30 
4576 CP Koewacht 
Tel: +31 (0) 114 361553 
oescn@oldenglishsheepdog.nl 

PENNINGMEESTER 
Letty van der Pijl
Raamshof 3
4542 AZ Hoek
Tel: 0115-448051
penningmeester@oldenglishsheepdog.nl

FOKBELEID 
Sascha van der Steen
Amaliastraat 1 
3248 AV Melissant
0187-844175
fokbeleid@oldenglishsheepdog.nl

LEDENADMINISTRATIE
Anita Akkermans
Achterstraat 16
4681 AH Nieuw Vossemeer
06-41336376
ledenadministratie@oldenglishsheepdog.nl

EVENEMENTEN
Miranda Hoksbergen
Weversveld 47B
7031 CT Wehl
0314-684370
evenementen@oldenglishsheepdog.nl

COMMISSIES
REDACTIE BOBTALES & NIEUwSBRIEF
Magdalena Ayhan 
DKN.Bemelmansstraat 26
6411KP Heerlen
bob-tales@oldenglishsheepdog.nl 
magda.ayhan@home.nl
tel: 045-5712791
+31 (0) 646005754

HERPLAATSING
Mariska de Bie 
Boerendijk 24 
4793 RV Fijnaart 
Tel: 06-23652792
herplaatsing@oldenglishsheepdog.nl 

ERELEDEN
Rosita Guérand 
Eef ter Mors 
Wilma Versloot 

HOMEPAGE
www.oldenglishsheepdog.nl

CONTRIBUTIE
Het lidmaatschap bedraagt € 32,00 per jaar ( ex. eenmalig 
inschrijfgeld van € 5,00 ). Gezinsleden betalen € 7,00 
per jaar ( zonder clubblad ). Als u na 30 juni lid wordt, 
betaalt u de helft van het lopende kalenderjaar. Opzegging 
dient schriftelijk  te gebeuren voor 1 november van het 
lopende jaar.

BANKREKENING
37.57.50.800 te Terneuzen-Sas van Gent  
IBAN  NL43 RABO 0375 7508 00
BIC   RABONL2U

KENNELVERMELDING CLUBBLAD EN 
INTERNET  
€40,00 per jaar

DRUKKER
Drukkerij Van den Dool, Sliedrecht

REDACTIE & NIEUwSBRIEF LOGO 
Charlotte Calmerman van Wauwe  

ADVERTENTIETARIEVEN 2011
COMMERCIEEL OP AANVRAAG REDACTIE

                                    Heel jaar     Eenmalig

1 pagina                      €175,00       €37,50
1/2 pagina                   €125,00       €25,00
1/4 pagina                   €125,00       €17,50
2 middenpagina’s                           €200,00

Lid Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Neder-
land en NCS

UITERSTE INLEVERDATUM COPY
1 september 2013

Daarna kan de copy niet meer worden behandeld en wordt 
doorgeschoven naar de volgende Bobtales.

BoBtales is het cluBBlad van de old english sheepdog cluB nederland en ver-

schijnt 5 maal per jaar,4 maal gedrukt en 1 maal digitaal

www.oldenglishsheepdog.nl



bobtales juni 20131

inhoud

Cover: Hailey en Bootz
Fotografie: Elly Stokkerman

Van de voorzitter
Euro Oes 2013
Fotogalerie
Afscheid van een fokker
Lezing over cochleaire doofheid
Als kat en hond
Is beloningsgericht trainen effectief
Nikan’s Kookboek
Regio Noord Oost Nederland
Regio Zuid Oost Nederland
Regio Zuid West Nederland
Kenneladressen

2/3
4/12
13
14/16
18
20/21
23/26
27
28/34
35/36
37
38/40

w w w . o l d e n g l i s h s h e e p d o g . n l



bobtales juni 2013 2

LIZIE VAN HEEL

VA
N

 D
E 

VO
O

RZ
IT

TE
R

van de voorzitter

bobtales juni 2013 2

van de voorzitter

Na 16 jaar hebben we eindelijk  weer eens 
de Euro-Oes in Nederland op de kaart 
kunnen zetten. met ons team dat zich 
voor 200% heeft ingezet kon het niet 
anders als dat het een succes zou worden. 
En een succes is het geworden. helaas 
was er 1 minpuntje maar dat lag niet aan 
de organisatie. het weer wilde niet mee 
werken, maar ondanks dat was er geen 
gemopper. Ondanks dat de regen soms 
met bakken naar beneden kwam was 
iedereen vrolijk en had er veel zin in. dat 
was ook te merken aan de sfeer. die was 
geweldig. Nederland heeft een staaltje 
organisatie neer gezet waar nog een tijdje 
over zal worden nagepraat in positieve 
zin. Verder in het clubblad een korte foto 
impressie. 
Via onderstaande link kunt u een grote 
hoeveelheid foto’s zien. Van opbouw,  
show en feest zie: 
http://fotovanheel.eventfoto-online.eu/
nl/images/overview/39810 
met dank aan iedereen die zich ingezet 
heeft om dit weekend tot een groot festijn 
te maken. We hebben laten zien dat Ne-

derland groots is in het organiseren van 
zo’n groot evenement. Ook de sponsors 
wil ik bedanken voor hun bijdrage. 

het bestuur feliciteert iedereen met de 
behaalde resultaten en wie weet komt de 
Euro-Oes in 2016 of 2021 wel weer naar 
Nederland. In 2016 bestaat de OEscN 50 
jaar. de locatie was schitterend. ho-
tel de bilderberg in Oosterbeek heeft 
zeker bijgedragen in hoe het allemaal is 
verlopen. het eten was uitstekend daar 
was iedereen erg tevreden over. Ook de 
medewerking die wij hebben gehad  van 
het personeel van de bilderberg heeft de 
organisatie als erg  fi jn ervaren.. Er werd 
meegedacht. Voor hen was het de eerste 
keer om zo’n grote groep met honden 
in het hotel te hebben.. Ook hen is het 
heel goed bevallen. Ze kijken al uit naar 
een volgende keer en hopen dan weer te  
mogen meedingen voor de locatie.

Nu de Euro Oes voorbij is gaan we weer 
verder met de dagelijkse beslommerin-
gen. de vakanties staan voor de deur.  
Examens zijn achter de rug. tenten en 
caravans  worden weer te voorschijn ge-
haald of de koff ers voor de vliegvakantie 
worden weer gepakt. Voor iedereen die 
met vakantie gaat veel plezier en hopelijk 
heel erg mooi weer. Wat iedereen alvast  
in zijn agenda kan zetten is dat we op 9 
november  in Asperen de jonge honden 
dag met als keurmeester maikel Koot 
organiseren . Voor de mensen die belang-
stelling hebben in de gezondheid van ons 
ras. Op 19 september wordt er een lezing 
over doofheid gegeven door drs. m. Kap-
pen in Eersel. Voor meer informatie zie 
verderop in het clubblad. Wel graag even 
aanmelden. En u kunt/moet natuurlijk de 
Regio’s bezoeken want die hebben weer 
hun wandelingen uitgezet. Voor u  zijn we  
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achter de schermen ook druk bezig om de 
website te herstellen. die is gehackt en zo 
danig beschadigd dat we alles opnieuw 
moeten opzetten. dat kost even tijd. 
Indien  u ideeën heeft wat u  op site zou 
willen vinden horen wij dit graag. Wij zul-
len dan proberen dit mee te nemen.. 
Veel plezier en een fi jne vakantie.

Lizie van heel, Euro Oes 2013
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WINNERS OF THE PREVIOUS EURO-OES SHOWS
1988 Bürste II aus dem Elbe-Urstromtal
1989 Happy Panda’s Corn Flower
1990 Dixie Girl of Bearlake
1991 Vigilat’s Dear Davy’s Jori
1992 Trademark’s Dressed to Kill
1993 Sparkle Square’s Last Gossip
1994 Happy Pandy of Mary People
1995 Sparkle Square’s Last Gossip
1996 Happy Holly Hooker a Wobbling Sound
1997 Danish Delight Sophie’s Dutch Joker
1998 Wuderscher Liebling Charlie 
1999 Argovian A Sugar Kiss
2000 Reata’s A1
2001 Sound Solution Coronas Crown Jewel
2002 Trademark’s Every Inch a Lady

2003 Reata’s Class 2000
2004 Manrose Primadonna

2005 Big Funny Flashy Fineness
2006 Enchant Wisecracker Bell

2007 Whispering in the Wild de Krismaca
2008 Aryakas Cosmo Junior

2009 � e One and Only von den Blue Zottel’s
2010 Dizzny’s Taxi Driver

2011 Bottom Shaker My Secret
2012 Niedersachsen‘s Pride Gentleman
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BEST IN SHOW 
ARGOVIAN JUMP ‘N’JIVE AT KLITSSLY’S  

WINNAAR EURO OES 2013
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de Euro-Oes werd dit jaar na 16 jaar weer in Nederland georganiseerd. Alle 
uitslagen staan op de Euro Oes  site:  www.euro-oes.nl 
We willen u even meenemen naar de dag en de dagen die vooraf gingen 
aan dit evenement. Op donderdag werd de tent opgebouwd en werd 
alles klaar gemaakt voor de gasten. de eerste gasten werden ontvan-
gen. de gasten die hun tenten alvast wilden opzetten werd een plaatsje 
toegewezen. Op vrijdag werden de meeste gasten verwacht. ‘s mor-
gens was er een excursie naar het openlucht museum in Arnhem en in 
de namiddag stond er nog een seminar over inteelt op het programma. 
het seminar werd gegeven door dr. Ir peter bijma. ‘s avonds was er een 
informeel buff et. Op zaterdagmorgen 7 uur ging de show grond open 
en konden de mensen die hun tent nog niet hadden opgezet dit alsnog 
doen. Om 8.45 uur werd de show geopend door het op laten van bal-
lonnen. dit werd gedaan door de keurmeesters Ray Owen en Ronnie 
burns. Om 9 uur was de start van de show en konden de keuringen be-
ginnen. de baby-pups-jeugd en tussenklassen werden gekeurd door 
Ronnie burns. Ze koos ook de beste baby, beste pup, beste jeugd en 
beste Veteraan. de Openklasse, Fokkersklasse, Kampioensklasse, Kop-
pelklasse en groep werd gekeurd door Ray Owen. hij koos ook de beste 
Reu, Reserve beste Reu, beste teef, Reserve beste teef en best in show. 
hieronder een verslag van de Nederlandse deelnemers. bij de babyklasse 
reu (5) hadden we geen Nederlandse inschrijving. puppy klasse reuen (6) 
1e werd Wicked Wisdom’s Key to success van Arie bloemendal ook stond 
in deze klasse Wicked Wisdom’s Knowing a secret van E.Verwegen.  In de 
jeugdklasse reuen (11) stond blue berry’s prince snowboots van gerda 
Wijnhof maar viel niet in de plaatsingen. tussenklassen reuen (7) 4e werd 
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Youandi grand cru van Inge van Engelen en Youandi bruce Willis van 
Linda buitenkamp. Veteraan klas reuen (2) hadden we geen Nederlandse 
inschrijving. Openklasse reuen (14) daar ging de 1e plaats naar Youandi 
dutch dream team van paul en Annemarie philips ook in deze klasse stond 
hockesberghe’s Walc  be my benjamin van miranda hoksbergen en san-
dra bolder. Fokkersklasse reuen (6) ging de 4e plaats naar een Nederlands 
duits combinatie sweet Expression’s Q-pido van jessica van dijk en mark 
en Roosmarie Wibier. Kampioensklasse reuen(18) ging de 2e plaats naar 
een Nederlands-duits combinatie en wel naar sweet Expresion’s meet & 
greet van Noel moonen en mark & Roosmarie Wibier. Vigilat’s Licence to 
Love van Eef ter mors en marian barelds, milagro cachorros Airin van diana 
en Richard de sevren jacquet, Ela Zoran from Rocky’s desteney van pleuni 
hoogwerf en mariska de bie. Ook bij de babyklasse teven (4) hadden we 
geen Nederlandse inschrijvingen. puppyklasse teven (12) 3e plaats ging 
naar hockesberghe’s  Walc cinderella van s. Wessel die voor het eerst in de 
ring stond nog nooit geshowd had en er dan met een 3e plaats van door 
gaat my lady dei Nobilpazzi van pleuni hoogwerf en mariska de bie, sea-
lords Quality time For Youandi van pascalle Kuipers en brwyn’s charlotte 
belle hélène van Anja Rijnders. jeugdklasse teven (14) geen nederlandse 
inschrijvingen. tussenklasse teven (10) 4e Angel miss milly from stone’s 
van paul en Annemarie philips, Revélation d’Amour patara Lovely van bea 
Raven , Evergreen star Royal croft Angeligue van der Kroft.Veteraanklasse 
teven (7) 1e plaats ging naar sweet Expression’s circus circus van jessica 
van dijk en mark- Roosmarie Wibier 4e plaats ging naar brwyn’s heavenly 
hugs teddy bear van Elly stokkerman. Openklas teven (24) 3e Youandi 
dreams come true van ursula de jonge, Aphrodite’s child of padirac van 
Ria van der Wal en Rita brandes, babooska of padirac van jerry Kallendorf. 
Fokkerklasse teven (10) 3e Vigilat’s Notre dame van Eef ter mors 4e defi ni-
tely Xquiszt Abegayle van Willy en Ron van Opijnen, hockesberghe’s walc 
All Over You van miranda hoksbergen, super sister of padirac van Ria van 
der Wal. Kampioensklasse teven (12) 4e hockesberghe’s Wal Attitude van 
Eef ter mors, Fayola Yentl from Rocky’s desteney van mariska de bie 
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beste baby: pennylane Xcellent design. beste puppy: Wicked Wisdom Key 
to success. besteVeteran Aryakas cosmo junior
beste Reu bottom shaker my secret
Reserve beste Reu: sweet Expression’s meet&greet. beste teef Argovian 
jump ‘N’jive at klit-ly’s
Reserve beste teef grizzly dream blaze of glory. best in show en Euro-
Oes Winnaar 2013 Argovian jump ‘N’jive at Klits-Ly’s. Voor aanvang van 
het diner was er een welkomst borrel en de Euro-Oes organisatie van 
Nederland openende het diner met een typisch Nederlandse song “tul-
pen uit Amsterdam” en werd in 3 talen gezongen. s ‘avonds was er een 
gala diner waar 285 personen aan deelnamen na het diner huldigde de 
deense afgevaardigde zoals altijd op iedere Euro-Oes show de winnaar 
van de Euro-Oes. Op de muziek van AbbA werden ze toegezongen door 
de denen en alle mensen die er aanwezig waren. daarna kon iedereen die 
dat wilde de dansvloer betreden en daar werd dan ook veel gebruik van 
gemaakt. de laatste gasten zochten om 3 uur hun kamers op. Op zondag 
morgen was het afscheidsontbijt en werd er afscheid genomen van elkaar 
met de wens elkaar  volgend jaar weer te zien. de Euro Oes 2014 wordt in 
Frankrijk gehouden en in 2015 in denemarken. het was een beleving om 
dit te organiseren. Wij als bestuur feliciteren iedereen met hun plaatsin-
gen, niet geplaats bedenk dan… je neemt de mooiste hond zelf weer mee 
naar huis. We bedanken iedereen die zich ingeschreven heeft of aanwezig 
was, gesponsord heeft, voor tombola spullen gezorgd heeft etc. en mede 
daardoor deze 26th Euro-Oes tot een geslaagd evenement heeft gemaakt. 
dit was een vogelvlucht een verslag van de 26th Euro Oes waar 2 jaar orga-
niseren aan vooraf is gegaan, maar we kunnen terug blikken op een zeer 
geslaagd evenement. Een aantal mensen hebben de handen fl ink uit de 
mouwen gestoken en sommigen van ons lagen tegen het einde van de 
organisatie vaak niet voor 1uur in bed. Na afl oop moe en uitgeteld maar 
het is het waard geweest.

 Lizie van heel
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afscheid van een fokker afscheid van een fokker

NA 28 JAAR SHOWEN EN FOKKEN MAAR VOORAL HET LIEFHEBBEN VAN 
DE BOBTAIL STOPPEN WE MET FOKKEN

Na 28 jaar showen en fokken maar vooral het lief-
hebben van de bobtail ( tegenwoordig Old English 
Sheepdog) stoppen we met fokken. Met trots kun-
nen we zeggen dat onze bloedlijnen over de hele 
wereld in heel  veel stambomen verweven zijn. 
Er wordt ons zo vaak gevraagd waarom we deze 
ingrijpende beslissing hebben genomen dat we 
besloten hebben een stukje te schrijven over het 
hoe en waarom we stoppen met het fokken van 
de OES. Hier dus ons verhaal over dit besluit al zal 
een gedeelte van dit verhaal enkele mensen in het 
harnas jagen.  Maar goed…wie de schoen past 
trekke hem aan J           
                                                                                                                                  
In de jaren ‘80 waren er enorm veel bobtails te 
bewonderen, gewoon op wandelingen, de OESCN 
had 1800 tot 2500 leden, er werden 400 tot 600 
puppen per jaar geboren en veel van deze honden 
werden ook door de eigenaren geshowd. Ik heb 
meegemaakt dat we 150 bobtails op een show in 
Nederland te zien kregen!  Het ras is toch wel erg 
bewerkelijk gebleken voor de meeste mensen en 
– gelukkig- worden er nog maar weinig OES ge-
boren. De broodfokkers zijn verdwenen, de “oude” 
generatie gelegenheidsfokkers opgehouden, en er 
zijn nog maar weinig mensen over die er 25 of zelfs 

nog meer jaar op hebben zitten, moeite doen om 
het ras te verbeteren in plaats van te vermeerderen 
en verder kijken dan hun neus lang is. 
Jarenlang hebben we geprobeerd samen met 
een paar andere “oudgediende” fokkers het hoge 
niveau te behouden, en dit lukt enkelen van hen 
gelukkig  nog steeds. We hebben zelf vanaf het be-
gin een type bobtail gefokt dat is zoals een bobtail 
behoort te zijn aan de hand van de ras standaard, 
en nog belangrijker, we hebben het type dat wij 
mooi vonden weten te behouden in al die jaren. 

Als we de foto’s van onze honden van 20 jaar gele-
den terugzien en daar de foto’s van de honden van 
nu naast leggen, dan zie je direct dat het door ons 
gefokte honden zijn. 
Onze jarenlange successen op shows bij ras speci-
alisten en keurmeesters met liefde en/of belang-
stelling voor het ras bleven ons de vreugde geven 
om door te gaan, evenals de puppie-mensen die 
enthousiast contact met ons houden. Buiten het 
fokken en showen om probeerde ik door jarenlang  
in het bestuur van de OESCN en door in diverse 
commissies te gaan, mensen te blijven stimuleren 
op een goede manier met het ras en de kynologie 
bezig te zijn.



bobtales juni 2013 bobtales juni 201314 15

afscheid van een fokker afscheid van een fokker

JARENLANG HEBBEN WE GEPROBEERD SAMEN MET EEN PAAR ANDERE 
“OUDGEDIENDE” FOKKERS HET HOGE NIVEAU TE BEHOUDEN

In de afgelopen jaren zagen wij tot ons grote ver-
driet het ras toch  verslechteren, qua bouw, vacht,  
karakter en gezondheid, er zijn maar weinig fok-
kers over die nog geïnteresseerd zijn in het ver-
leden en de oorsprong van de bobtail. Daar waar 
normaal op shows alleen topkwaliteit zou mogen 
winnen, worden nu honden geplaatst die van ras 
specialisten regelmatig een Zeer Goed krijgen en 
deze honden krijgen zelfs Kampioenschapspunten 
omdat er geen concurrentie meer is,  5 of 6 honden 
op een internationale show is tegenwoordig meer 
regelmaat dan uitzondering.  

Er worden dus heel veel honden kampioen die 
deze titel niet waard zijn. De lage inschrijvingen en 
de mindere kwaliteit maakt dat de keurmeesters 
die opgeleid worden voor de OES alleen nog maar 
de matige kwaliteit onder handen krijgen en dus 
niet meer dan beter weten dat dit normaal is. Door 
overwinningen van deze honden op shows worden 
de ego’s van de beginnende fokkers helaas steeds 
groter . De meeste van deze “fokkers” zie je am-
per in het buitenland op shows, er wordt vrijwel 
geen informatie met andere fokkers  uitgewis-
seld en communicatie en brainstormen over type, 
gezondheid en karakter is er niet bij. Het is toch 

veel gemakkelijker je kop in het zand te steken 
en gewoon lekker een reu uit de buurt te nemen 
en een nestje te fokken? ( kwantiteit..... in plaats 
van kwaliteit). Tel er de keurmeesters bij die nu het 
ras keuren , vaak keurmeesters die geen gedegen 
opleiding gehad hebben maar het ras erbij hebben 
“gekregen” en die totaal geen verstand van het ras 
hebben- tsja….wie kan de kwaliteit dan blijven 
garanderen? 

Hoe vaak staan de tranen in onze ogen als je ziet 
hoe een onwetende keurmeester een topline 
denkt te moeten vinden…….   of het gangwerk 
dat op een Afghaan lijkt te prefereren boven een 
“rollend berengangwerk “ wat een echte OES moet 
hebben. 

20 jaar geleden had de OES uit Nederland de hoog-
ste kwaliteit van Europa, tegenwoordig springen 
de tranen in mijn ogen als we zien wat voor OES 
puppen gefokt worden en wat voor honden er 
geshowd worden en erger nog: hoe ze geshowd 
worden, kortgeknipte bruine zachte vachten, nek-
ken zo lang als gira� es en opgehangen aan hun 
showlijntje. Mensen vragen ons nu: waarom hou-
den jullie er dan mee op, ga dan juist door om voor 
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afscheid van een fokker advertentie

NA 28 JAAR SHOWEN EN FOKKEN MAAR VOORAL HET LIEFHEBBEN VAN 
DE BOBTAIL STOPPEN WE MET FOKKEN

de kwaliteit van het ras te vechten! ……. Nee, de 
beslissing staat. De teleurstellingen over de slechte 
kwaliteit van het ras en het niet willen verbeteren 
van het ras door veel fokkers worden meer en 
groter en daarbij komt ook nog dat we de energie 
niet meer op kunnen brengen om zo af en toe een 
nestje te fokken. 

Onze drukke banen  en de drukke agenda van 
Mark als keurmeester van diverse rassen op hon-
denshows geven verder weinig tijd om pupjes te 
fokken. Ook de zin in het borstelen van de honden 
wordt steeds minder omdat de lichamelijke klach-
ten meer worden. Dan moet je keuzes maken. 
Vanzelfsprekend blijft het hart bij de OES betrok-
ken, we zullen o ok  blijven showen zolang er Sweet 
Expression’s honden in de showring kunnen lopen. 
We sluiten het fokken af met grote overwinningen 
op shows in 2012 met de laatste door ons gefokte 
puppen, een BIS op de kampioenschapsclubmatch 
van de OESCN en het 1e UK - CC  in Dortmund met 
Maestro, een BIS op de Jongehondendag van de 
OESCN met Spencer, 3x BIS op een show in Duits-
land met Oprah, 4 nieuwe Kampioenen door heel 
Europa, een Nederlands- Duits- en Winner Vete-
ranenkampioenschap met Emma en als klap op 

de vuurpijl  het 2e  CC / beste reu op de Crufts in 
Birmingham 2013 met Maestro.  Een mooier afslui-
tingsjaar bestaat er niet, dus we zijn tevreden. Het 
is genoeg geweest, we blijven genieten van het ras 
maar ook van de vele andere rassen die we in de 
loop der jaren hebben leren waarderen. Tot ziens 
op een of andere show!

Mark en Roosmarie Wibier, 
Sweet Expression’s OES
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lezing over cochleaire doofheid advertentie

cochleaire doofheid

VOOR ONZE LEDEN EN ANDERE GEÏNTERESSEERDEN ORGANISEREN WIJ EEN 
LEZING OVER COCHLEAIRE DOOFHEID. DE PRESENTATIE WORDT GEHOUDEN 

DOOR DRS. M. KAPPEN VAN KLINIEK VOOR GEZELSCHAPSDIEREN EERSEL.
DRS. M. KAPPEN IS EEN VAN DE DRIE DIERENARTSEN IN NEDERLAND DIE AANGE

WEZEN ZIJN DOOR DE RAAD VAN BEHEER 
/ GGW OM DE OFFICIËLE BEAR TEST UIT TE VOEREN. TIJDENS DE LEZING ZULLEN 

ALLE INS EN OUTS VAN AANGEBOREN DOOFHEID BESPROKEN WORDEN.
DE LEZING ZAL PLAATSVINDEN OP 19 SEPTEMBER VANAF 20.00 UUR IN EERSEL. 

ADRESGEGEVENS ZULLEN LATER BEKEND ZIJN.
DE AVOND ZAL ONGEVEER TWEE UUR DUREN. VOOR FOKKERS DIE DE LEZING BIJ

WONEN GELDT DEZE AVOND TEVENS  ALS BIJGEWOOND FOKKERSFORUM.
OPGEVEN VOOR 1 SEPTEMBER IS VERPLICHT EN KAN VIA EMAIL: 

FOKBELEIDOLDENGLISHSHEEPDOG.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

Old English Sheepdog Kennel 

Diana en Richard de Sevren Jacquet
PC Hoofdstraat 10, 6445CK Brunssum

0031(0)455276417 /0031(0)624183879

We are expecting pups in August 2013

Touc f am 
Voor al Uw hondenvoer en artikelen 

NATUUR HONDENVOER BRUNSSUM 
PC Hooftstr 10, 6445 CK Brunssum

www.natuurhondenvoerbrunssum.nl
Neem een kijkje op onze site en vraag bij

interesse een gratis proefpakket aan 
0031(0)624161603 /  0031(0)6241838790031(0)624161603 /  0031(0)624183879

www.dinapet.nl / www.dinapet.be

www.touchofcharm.nl

lezing over cochleaire doofheid advertentie



bobtales juni 2013 bobtales juni 201320 21

het is een algemeen aanvaarde waarheid 
dat het geen zin meer heeft om oudere 
honden te trainen. hoewel het inderdaad 
moeilijker is om oudere honden op te 
voeden, is het niet onmogelijk. met veel 
geduld en doorzettingsvermogen is het 
perfect mogelijk uw oudere hond naar be-
horen op te voeden.
de eerste stap in het trainen van oudere 
honden, is het leren begrijpen dat de hond 
waarschijnlijk ooit al eens (al dan niet op 
correcte wijze) werd getraind. hij heeft 
al een besef van wat voor gedrag toege-
laten is en wat hij juist niet mag. Als één 
van deze gedragingen die door de hond 
als acceptabel worden beschouwd, tegen 
uw principes indruist, zult u de gedachte-
gang van uw hond als het ware opnieuw 
moeten programmeren. Wanneer u bij-
voorbeeld een hond heeft die vroeger als 
waakhond op een boerderij werkte en de 
taak had wilde dieren en vijanden weg te 
jagen, maar u heeft thuis een kat, zult u de 
hond hierin moeten heropvoeden, voor 
het welzijn van uw kat. maar hoe begint u 
aan zoiets?
Om te beginnen zorgt u dat de kat in een 
draagmand of iets dergelijks zit, zodat u er 
zeker van kunt zijn dat ze veilig is. uw hond 
en kat moeten elkaar nog steeds kunnen 
zien, horen en ruiken, maar ze mogen el-
kaar niet kunnen aanraken. Op die manier 
kunnen beide dieren aan elkaars aanwe-
zigheid gewend geraken op een veilige, 
zij het af en toe nogal stresserende manier.
Nadat beide dieren wat gekalmeerd zijn, 
geeft u elk van hen een kleine beloning, 
zoals een koekje of een brokje. prijs de 
hond en geef hem voldoende aff ectie 
wanneer hij niet blaft of bij de kat probeert 
te komen. deze beloningen zijn erg be-
langrijk bij het trainen van oudere honden, 
omdat ze op die manier leren dat ze voor 
hun goede gedrag worden beloond, waar-

als kat en hond als kat en hond
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door ze zich vaker goed zullen gedragen. 
u toont ook aan dat u als baasje de aan-
wezigheid van de kat aanvaardt, en dat u 
van uw hond verwacht dat hij dit ook doet. 
herhaal deze actie een aantal keren over 
de loop van ongeveer een week, totdat 
beide dieren zich minder agressief opstel-
len tegenover elkaar. Nu zijn ze klaar voor 
de volgende stap. 
bij de volgende oefening heeft u nood aan 
een assistent. Laat hem of haar de hond 
stevig vasthouden aan een korte leiband. 
hij of zij moet ten alle tijden de controle 
over het dier behouden. haal nu de kat 
voorzichtig uit de draagmand en hou ze 
goed vast. de hond zal waarschijnlijk pro-
beren om naar de kat toe te rennen, dus 
wees er zeker van dat uw assistent hem 
goed vasthoudt en zorg ervoor dat de kat 
in haar paniek niet probeert te ontsnap-
pen. breng de dieren heel geleidelijk aan 
dichter bij elkaar en laat hen wennen aan 
de aanwezigheid van de ander. herhaal 
ook deze stap enkele keren over de loop 
van een paar dagen, en voor u het weet, 
zullen uw kat en hond de beste maatjes 
zijn.In deze oefening vinden we de basis-
principes terug die nodig zijn om een oude 
hond nieuwe dingen te leren. Ze bestaan 
ten eerste uit het herkennen van wat de 
hond vroeger al leerde, en ten tweede uit 
het beslissen van wat volgens u aanvaard-
baar is en wat niet. Vervolgens moedigt u 
de goede gedragingen van uw hond aan 
door hem te belonen en te prijzen, terwijl 
u zijn slechte gedrag corrigeert. Een 
hond heropvoeden doet u het 
best in kleine stapjes, om hem 
niet a te veel te verwarren. bo-
vendien zal hij door deze klei-
ne stappen het gevoel krijgen 
dat hij iets nieuws leert, en niet 
dat hij zijn volledige gedrag moet 
veranderen, en u zult er problemen 

makkelijker door herkennen en kunnen 
verhinderen. 

ten slotte blijven geduld en volharding erg 
belangrijk in het trainen van oudere hon-
den. meer tips & tricks over het opvoeden 
van oudere honden, vindt u in het artikel 
“Oudere honden opvoeden”.

als kat en hond als kat en hond

zijn.In deze oefening vinden we de basis-
principes terug die nodig zijn om een oude 
hond nieuwe dingen te leren. Ze bestaan 
ten eerste uit het herkennen van wat de 
hond vroeger al leerde, en ten tweede uit 
het beslissen van wat volgens u aanvaard-
baar is en wat niet. Vervolgens moedigt u 
de goede gedragingen van uw hond aan 
door hem te belonen en te prijzen, terwijl 
u zijn slechte gedrag corrigeert. Een 

dat hij zijn volledige gedrag moet 
veranderen, en u zult er problemen 

Fotografi e: Elly Stockerman
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HONDEN & KATTENTRIMSALON

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

is beloningsgericht trainen effectiefadvertentie
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IS

100%

BELONINGSGERICHT 
TRAINEN

EFFECTIEF

Deze tekst is geschreven door Brigitte van Gestel. Zij is eigenaresse 
van Canine Company en geeft o.a. demonstraties en lessen in Dog 
Dance en obedience door heel Europa. Naast haar eigen honden 
traint Brigitte ook begeleidingshonden voor kinderen met een ont-
wikkelingsstoornis.

IN dIt ARtIKEL
motivatie, interactie en plezier
Kun je ongewenst gedrag bijsturen met clickertraining?
Leren wat wél gewenst is
Is clickertraining vrijblijvend?
correcties zijn niet nodig om op topniveau te presteren

mOtIVAtIE, INtERActIE EN pLEZIER

brigitte van gestel is succesvol hondentrainer op inter-
nationaal niveau en traint haar honden op basis van be-
loningen en werkt niet met fysieke correcties. Voor veel 
mensen klinkt dat als een utopie en men denkt vaak dat 
correcties noodzakelijk zijn om een hond goed te laten 
presteren.
motivatie, interactie en plezier bij trainer en hond staan 
bij brigitte hoog in het vaandel. correcties maken daar 
geen deel van uit.
tijdens Animal Event 2013 gaf brigitte een lezing met de 
titel ‘positief trainen, is dat vrijblijvend?’. Naar aanleiding 
van deze lezing hebben we brigitte gevraagd te reage-
ren op een aantal stellingen.

KuN jE ONgEWENst gEdRAg bIjstuREN mEt cLIc-
KERtRAININg?

je kunt heel leuk trucjes aanleren met clickertraining, 
maar als het op opvoeden aankomt, zul je toch echt af 
en toe even moeten optreden.

Brigitte van Gestel
http://www.doggo.nl/
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Brigitte: Die opmerking hoor ik toch nog regelmatig wanneer ik met mijn 
honden demonstraties of seminars geef. Ik ben het daar niet mee eens. Ook 
in de opvoeding kun je prima gedrag bijsturen op basis van clickertraining en 
fysieke correcties kunnen daarbij geheel achterwege blijven.

 

Foto: Brigitte past clickertraining toe bij de dagelijkse opvoeding van haar honden.

LEREN WAt WéL gEWENst Is

ja, maar als mijn hond achter een kat aan gaat, wil ik echt niet wachten 
tot hij daarmee klaar is om hem dan te belonen met een snoepje.

Brigitte: Nee, gelukkig maar! Ik ook niet! Wel zorg ik ervoor dat ik mijn honden 
niet de mogelijkheid geef het verkeerde gedrag te laten zien: managen noem 
ik dat. Dus als er veel prikkels in de omgeving zijn, die kunnen triggeren om 
de fout in te gaan, zal ik mijn hond aangelijnd houden. Vervolgens leer ik 
mijn hond onder gecontroleerde omstandigheden hoe hij zich wel hoort te 
gedragen in de buurt van die prikkels. Dan zet ik een trainingssituatie in scene 
waarbij ik de hond opzet voor succes en kan belonen voor gewenst gedrag. 
Dat vergt behoorlijk wat creativiteit van de eigenaar, dat geef ik toe, maar is 
in mijn ogen de meest eerlijke en uiteindelijk de meest eff ectieve manier om 
met je hond te communiceren. Als je hond namelijk wel de kans krijgt om 
achter de kat aan te gaan is dat zelfbelonend. Het is heel goed om te besef-
fen dat er vele momenten op een dag zijn dat de hond zichzelf beloont voor 
ongewenst gedrag. Voorkomen dat hij zichzelf beloont is dus de boodschap!
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IS

100%

BELONINGSGERICHT 
TRAINEN

EFFECTIEF

Aan de andere kant als je in een trainings-sessie ervoor 
zorgt dat het aantal clicks per minuut bij het aanleren van 
nieuwe gedrag heel hoog ligt, zal de hond ook snappen dat 
waneer er geen click komt, hij dus op het verkeerde spoor 
zit.

Hond Ruby van Brigitte van Gestel in een bekende TV-reclame.

Is cLIcKERtRAININg VRIjbLIjVENd?

met clickertraining krijg je een hond die het alleen doet 
wanneer je voer bij je hebt en anders heeft hij geen zin, 
of erger nog: hij moet het wel voor mij doen uit respect 
in plaats van voor het voer.

Brigitte: Wanneer je clickertraining toepast op de manier 
waarop die bedoeld is, komt het voer pas na de click. Het 
voer is dus echt een beloning en niet een lokmiddel of 
belofte. Honden zijn heel bewust van kleine details: het 
omhebben van een heuptasje kan voor de hond al de 
belofte zijn dat er voer gaat komen. Dus zeker met wed-
strijdhonden is het wel degelijk van belang dat de handler 
er hetzelfde uitziet in training als in de wedstrijdring, dus 
zonder beloningstasje. Ja, ook mijn wedstrijdhonden die in 

Brigitte van Gestel
http://www.doggo.nl/
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is beloningsgericht trainen effectief nikan’s kookboek

de hoogste klasse lopen krijgen nog steeds hun beloningen, maar weliswaar 
uitgesteld. Ook dat moet je ze leren. Over hoeveel beloningen kan jouw hond 
eigenlijk vrij beschikken zonder jou nodig te hebben? Niet onbelangrijk om 
eens bij stil te staan.

WAAROm ZOu jE hONd hEt VOOR ééN bROKjE dOEN, ALs hIj dE VRIjE KEus 
hEEFt Om WEg tE RENNEN Om mEt ANdERE hONdEN tE gAAN spELEN OF tE 

bEschIKKEN OVER ZIjN EIgEN FAVORIEtE spEELtjE?

“Learn to earn” is een principe dat ik jonge pups al probeer 
bij te brengen. Wil je iets hebben, dan zoek je contact 

met je baasje. En het gewenste gedrag levert je uitein-
delijk dat op, wat je graag wil. dat laatste is heel goed 

om te beseffen, want soms geven we de hond na ge-
wenst gedrag in onze ogen wel een beloning, maar 
wordt dat door de hond niet zo ervaren. Voor de 
ene hond is een speeltje de ideale beloning, bij de 

andere hond werkt voer weer heel goed.
Zorg er ook voor dat de beloning wel in verhouding 

is tot de prestatie die de hond moet leveren. click en 
één droog brokje onder moeilijke omstandigheden met 

veel afleiding gaat hem waarschijnlijk niet overtuigen het 
de volgende keer nog eens te doen.

cORREctIEs ZIjN NIEt NOdIg Om Op tOpNIVEAu tE pREstEREN

maar is het zo erg dat ik mijn hond af en toe eens flink de waarheid ver-
tel?

Brigitte: Honden zijn vergevingsgezind, ze zullen het je vergeven zolang het 
niet te vaak gebeurt. Of je er op lange termijn mee bereikt wat je voor ogen 
had is nog maar de vraag. Mensen reageren vaak impulsief vanuit hun eigen 
frustratie op ongewenst gedrag van de hond. Heel begrijpelijk. En heus het 
overkomt mij ook nog wel eens dat ik een keer een kort lontje heb en geagi-
teerd op mijn honden reageer. Als ik mezelf dan de vraag stel ”was dat nou 
nodig?” dan is het antwoord erop altijd, “nee, het had ook anders gekund” en 
heb ik onmiddelijk weer spijt.
Gelukkig train ik in 99% van de tijd uitsluitend op basis van beloningen en 
brengt het mij en mijn honden op topniveau in de hondensport. Hopelijk zet 
ik je aan het denken om een geweldige samenwerking met je hond aan te 
gaan op basis van respect, vertrouwen en beloningen!
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nikan’s kookboek

NIKAN’S
KOOKBOEK
Nikan, “de OEs jamie Olivier” wil gaarne meewerken om in het clubblad een vaste rubriek 
te vullen met heerlijke recepten voor zijn vriendjes.Al zijn recepten zijn goedgekeurd 
door zijn vast proefteam. Alleen als zij niets aan te merken hebben wordt het recept ge-

plaatst. tips en suggesties zijn van harte welkom

Kook de kipfi let en de winterwortel gaar. schil de appels en verwijder klokhuis en snij de 
appels op stukjes Kook de appelstukjes tot bijna moes. pureer de kipfi let en winterwortel 
in een blender of keukenmachine. meng in een grote kom de eieren, gesmolten boter en 
de appels. Voeg vervolgens de wortel -kip puree toe. meng het bakpoeder door de bloem 
en voeg het gepureerde mengels toe. Vul een ingevette en bebloemde taartvorm met het 
mengsel. Verwarm de oven voor op 170 graden. plaats de taartvorm in de oven en bak deze 
in 40 minuten gaar. Laat de taart helemaal afkoelen. maak het glazuur door de carobepoe-
der met de yochurt te mengen. strijk het glazuur over de taart. schrijf de gewenste tekst 

middels de schrijfstiften op de taart. Versier verder met hondenkoekjes naar keuze.
In plaats van 1 taartvorm kunt u ook 1 persoons taartjes bakken.

Zorg dat de taart veilig staat tot consumptie. katten zijn er ook gek op.

BENODIGHEDEN
500 gram bloem

1 zakje bakpoeder
200 gram gesmolten boter

4 geklutste eieren
2 grote appels

300 gram kipfi let
150 gram winterwortel

VOOR HET GLAZUUR
200 gram volle Griekse Yochurt

2 eetlepels carobe poeder( te 
koop in natuurvoeding winkel)

Schrijfstiften voor op taart
Hondenkoekjes om te garneren. 

MACY’S 
VERJAARDAGSTAART
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regio noord oost nederland

BOBBERS LATEN HUN 
BAASJES UIT

IN GIETEN
3 MAART 2013

regio noord oost nederland

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

Tekst: Pauline Noest
Foto’s: 
Cees Bol
Gerrit de Boorder
Max en Paulien Noest
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We hebben geduimd voor 
een maartse winterwande-
ling, maar wie had kunnen 
bevroedden dat de aanloop 
naar Lenteweer ons een 
geweldige wandeling zou 
bezorgen ?
We vernamen al eerder 
dat er een show zou zijn in 
groningen, dus waren onze 
verwachtingen over het aantal 
aanmeldingen bijgesteld. dus 
na de afmeldingen van de show-
mensen, en helaas dat hetty ziek 
was geworden en afmeldde, stonden 
er om 11.00 uur toch 25 personen en 
20 honden klaar om te gaan wandelen. 
Ongekend wat een enthousiasme. 
suus en Ronald hadden Fira in de kinder-
wagen mee, natuurlijk ook Luna als ook 
pa en ma met hun Oes Xenna. gerrit en 
Lidy die dankzij Elles samen weer in hun 
favoriete huisje zaten, hanneke bleef bij 
sophie. Zo graag wilde ze ook meelopen, 
maar ja loops zijn is dan niet zo fijn. 
Rond 11.00 uur gaf paulien het sein en lie-
pen we via de rand van het bos buitenom 
richting de ijstijdkuil alwaar het gebrui-

kelijk 
is om de 
fotografen onder ons de gelegenheid 
te geven de portretten te maken op het 
bankje. Op weg daarnaar toe sprak max 
met Neeltje al over de aanstaande mei 
wandeling. tja dat belooft wat, de zoete 
liefhebbers onder ons zullen zich tegoed 
kunnen doen. maar het onderwerp was 
eigenlijk kamperen of niet.

regio noord oost nederland
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Neeltje en menno waren het al van plan 
en wij twijfelden. tja wat doe je ivm de 4 
mei viering en hoe gaat eenieder ermee 
om. dus zullen we het aan iedereen zelf 
overlaten en maken er via Facebook en e-
mail melding van. maar goed, wel grappig 
dat je met elkaar zo aan het plannen bent 
al voor de volgende wandeling.
Na meerdere pogingen is het ditmaal niet 
gelukt om alle bobbers op het bankje te 
krijgen, maar dat kwam ook omdat een 
mevrouw passeerde met 2 honden en tja 
dan is de groep toch wat afgeleid en druk.
Verder door het bos ging het met de wan-
delwagen eigenlijk prima, Fira met blosjes 
op de wangen, en vielen haar oogjes lang-
zaam toe. het is fi jn dat onze honden wat 
er ook om ons heen gebeurt, paarden (tja 
natuurlijk heel interessant), andere hon-
den of mensen met hun aantallen mensen 
overdondert maar geen overlast of last 
bezorgen. dat is toch wel heel prettig.
Zo af en toe even stoppen voor een foto, 
of even de wandelwagen over boom-
stronken heen tillen, naar na vijf  kwartier 
waren we weer gekomen op de plek waar 
we het bos waren ingegaan. max had al 
iets eerder zijn pas versnelt, dus toen de 
groep op het veld bij de picknickbank 
aanwam, stond hij net trimtafel en tas met 
spullen uit te stallen. paulien had 2 cakes 
gebakken, een citroen en kruidcake, kopje 
koffi  e en/of thee erbij en zo hebben we op 
de 3de maart in een prima temperatuurtje 
tot zo rond enen staan te keuvelen.
dan op naar huis, bekertjes verzamelen, 
alles weer in de tassen doen, en dan ……..
dan staat Ans naast me met een fraai ver-
pakte fl es, nee niet van hun hoor krijgen 
wij van bono en Wiggley een fl es likeur, 
als dat nou niet lief is……..thx lieve knuf-
fels, we doen het graag, en hopen jullie 
volgende keer ook weer te zien.
dan is het dag allemaal, goede thuisreis, 

KAMPEREN 
BOBTAILS LATEN HUN BAASJES UIT

4 EN 5 MEI 2013

REGIO NOORD OOST
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en tot de volgende keer we hebben geno-
ten……….
dus zoals reeds geschreven, de meiwan-
deling en kamperen komt op Facebook 
en via de mail. Even navraag doen bij de 
campingbeheerder, en even juist opschrij-
ven wat het plan is .
Wij vonden het echt weer helemaal gewe 
ldig en wij niet alleen onze knuff els heb-
ben g E N O t E N !!!
Nynke is bij thuiskomst Linéa recta de 
bench ingegaan voor een uitgebreid 
tukkie.
de volgende wandeling van 5 mei is dus 
met nogal wat zoetigheid, ben je d’r bij ? 

graag willen we dit van te voren weten, 
om teleurstellingen te voorkomen.

Aan of afmelden vragen we zodat wij 
weten wie er komt.

mobiel: 
06-24589112 
mail: 
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl 
check ook:
www.facebook.com/groups/regionoord-
oost/ 

max, paulien, pebbles, demi en Nynke

KAMPEREN 
BOBTAILS LATEN HUN BAASJES UIT

4 EN 5 MEI 2013

REGIO NOORD OOST

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: facebook: www.facebook.com/groups/regionoordoost/ 

Max, Paulien, Pebbles, Demi en Nynke. 
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het begon dat henk (en trees) al jaren 
meewandelend samen met hun buurtjes 
henk en urs wilde trakteren op zijn verjaar-
dag, en de wandeling zou plaatsvinden op 
mijn verjaardag. toen kwam ook Neeltje er 
nog bij en groeide het uiteindelijk zelfs uit 
tot een weekend kamperen en gebak op 
Zondag bij de koffi  e.
dus al enige weken voorbereidingen, ge-
bak bestellen want we wilden natuurlijk 
wel wat aparts, werd het dichter naar de 
wandeling toe ook een lange lijst van aan-
meldingen. goh zouden ze allemaal komen 
op het melden dat er gebak zou worden 
getrakteerd? het lastige op de Zaterdag 4 
mei was wel dat eenieder de gelegenheid 
zich zou moeten kunnen hebben zich te-
rug te trekken om respect te tonen voor 
dodenherdenking en er geen ronddolen-
de blaff ende bobbers op de camping de 

rust zouden verstoren.. dus maakten we 
een programma met een wandeling al snel 
na het avondeten. het gemakkelijkst zou 
dan zijn om samen wat vroeger te eten, 
dus bood max aan om een pan macaroni 
te maken zodat we gezamenlijk konden 
eten, en daarna een uurtje nog konden 
wandelen. dan van 19.45 tot 20.15 even 
niks en daarna samen aan de koffi  e, wijn 
en dan lekkers tot in de late uurtjes aan de 
picknicktafel genieten van een gezellige 
avond. Zo gezegd zo gedaan. We zouden 
er met 4 equipes zijn, ware het niet dat 
vanwege een show het er best wel meer 
hadden kunnen zijn. Op Vrijdag drukdruk-
druk met inladen van de caravan, en demi 
en Nynke waren steeds in de buurt want 
ons ga je toch niet vergeten hè……….
ook pebbles sjokte regelmatig langs. Ook 
moest er natuurlijk het e.e.a. klaargemaakt 
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worden zodat Zaterdag daar geen tijd 
aan verloren zou gaan. de saus hoeft nu 
alleen nog warm gemaakt te worden en 
alleen nog een pan macaroni koken. Ook 
wat hartige hapjes in de caravankoelkast 
gezet, dus konden wij Zaterdag rond 13.00 
uur richting camping rijden met prachtige 
weersvooruitzichten voor het weekend. 
pebbles, demi en Nynke waren uitgelaten, 
en tenslotte ook al hebben de medewan-
delaars plezier voor 10 we doen het toch 
echt allemaal ook voor onze knuff els. 

Op Zaterdag waren we er bijna gelijk met 
Alice en harry met hun Odin. Voor onze 
knuff els p&d&N was Odin een bekende 
want kortgeleden logeerde hij even 2 
nachtjes bij de dames. gelijk werd ik aan 
het werk gezet en bracht feestverlichting 
aan. Later in de middag kwamen Neeltje 

en menno waarbij de begroeting niet al-
leen hartelijk was maar ook even lastig 
vanwege het kortgeleden verlies van jazz. 
Na een reactie van waarschijnlijk de inen-
tingen is hij snel achteruitgegaan, en ook 
overleden. Als je mekaar wat langer kent 
en de honden dus elkaar en wij ook sta je 
daar lang over te praten, het moet wel een 
plekje krijgen iets wat je als onbegrijpelijk 
ziet gebeuren. jazz was pas 6 vrolijk en 
kerngezond. Kelwyn zijn maatje begrijpt 
er niks van. gedeeld verdriet is dan wel ff ff  
heel   prettig. Nadat de vakantiegangers 
uit denemarken gereden cor en hetty er 
ook waren hebben we al gauw gekozen 
de pannen te verwarmen. de ene pan bij 
Neeltje op het gas en de andere bij onszelf 
warm maken. Laat voor een kilo macaroni 
het water koken nou bijna 30 minuten du-
ren tjonge das lang. maar ja onze bobbers 
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en jylke maakt dat …uit. Afi jn de honden 
hadden al gegeten dus konden wij de 
pan leegeten en das gelukt. Wijntje en 
Antipasti erbij en toen op tijd een uurtje 
nog gewandeld. harry kent dit gebied (hij 
woont 5 km verderop) als z’n broekzak dus 
werden we over leuke kleine paadjes, over 
een stuk heide, langs een vennetje (spetter 
de spetter) geleid naar de weg die achter 
de camping langs loopt en zo waren we 
na een goed uurtje op tijd op de camping 
want het was wel 4 mei en dodenherden-
king dus even gepaste aandacht.
Rond de klok van kwart over acht is eenie-
der weer zijn camper/caravan uitgekomen 
en hebben een bakkie koffi  e gedronken 
en daarna kwam al rap de hartigheid en 
wijn en bier tevoorschijn. Onze bobbers, 
maak je daar niet druk om zzzzzzzzz. tot 
in de late uurtjes gezellig met elkaar aan-
gezeten….toch maar de wekker gezet. 
Eenieder zijn ochtendritueel, hondjes even 
gauw (straks uitgebreid) ontbijten waar 
zijn de eieren met spek van cor nou !?!?!? 
en toen kreeg ik een prachtige doos met 
2 heerlijke wijnen een persoonlijke dog-
giefeet wijnstop en Fryske koekkies, zo 
lief. Om 10.30 uur hebben wij de pootjes 
ingedraaid en zijn we naar de picknick-
plaats gereden achter de camping waar 
bettie en jan met buuf en natuurlijk buck 
en blue ook net kwamen aanrijden. daar-
na druppelden eenieder binnen. het is zo 
leuk nu ook weer dat harmina en cor met 
djura erbij zijn dat de groep groeit en het 
enthousiasme alleen maar lijkt toe te ne-
men. Kersverse Opa en Oma urs en henk 
hadden sterre meegenomen die het eer-
ste waterbad al bij de vertrekplek nam, en 
later………….!!!

Even na elven zijn we dus het bos ingegaan 
en de creativiteit bracht menige bobtail 
en ook max in verwarring, dus ehhhhhh 

rechts en nu weer links ???, en hier gingen 
we toch altijd rechts en nu links ??? maar 
ook al liepen we zo we kwamen toch weer 
al slingerend nu bij de ijstijdkuil. Linda was 
niet zo heel blij met dexter, want die vond 
het tij voor een modderbad, de knappert 
zag er knap ………….. vies uit. Ook sterre 
deed vrolijk nog een keertje mee.  Wat fo-
tootjes, en toen de weg vervolgd buiten-
rand van het gebied en onderweg regel-
matig even de achterhoede opwachten. 
Natuurlijk kletsen trekt de groep uit elkaar 
want dan ga je namelijk langzamer lopen. 
Onderweg merk je dat de natuur prachtig 
wordt en daar hebben de dames en heren 
en onze doggies  her en der bewatert.
We hebben zo’n 5 kwartier rondgestapt 
om ons rondje te lopen en dus was de trek 
in koffi  e er best wel………..en dan kom 
je tot de ontdekking (shitshitshit) bekers 
vergeten !!! We hebben alle bekers, mok-
ken koffi  ekopjes uit de caravan getrokken 
en hebben we toch kunnen koffi  edrinken 
met………….gebak !!! Vanwege de 3 ja-
rigen Neeltje Admiraal, henk de Vries en 
max waren er verschillende gebakjes met 
afbeeldingen op witte chocolade. Niet al-
leen origineel maar ook ontzettend lekker. 
Onze knuff els zijn onderweg en ook tij-
dens het koffi  edrinken echt niet vergeten 
hoor, velen hadden zakjes met diverse lek-
kernijen bij zich waarvoor ze dan geduldig 
bij gingen zitten om ook wat toegestopt te 
krijgen.
Wij en pebbles demi en Nynke hebben ge-
noten dat weten we zeker, en we gaan er-
van uit dat iedereen thuis hetzelfde naast 
zich ziet als wij……zzzzzzzzzzz bobbers.

de volgende wandeling is op Zondag 7 
juli aanstaande. Wie dan op vakantie is 
een prettige vakantie en anders tot de vol-
gende keer. de regioagenda is vermeld in 
de bobtales. 
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REGIOWANDELING

LEENDERBOS
4 MEI 2013

Tekst: Nikki Hendriks
Fotografi e: Marjo Denkers

REGIO ZUID OOST
regiozuidoost@oldenglishsheepdog.nl

Takoda Kyona Old English Sheepdogs
Marjo Denkers
Leenderweg 177
5555 CD  Valkenswaard
Tel: 040 7875556
Mobiel: 06 1607 2929
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Eindelijk was het dan 4 mei. de OEsjes 
mochten weer gezellig mee met hun 
baasjes om in de bossen te gaan wande-
len. Ook dit keer zat het weer ons weer 
mee! samen met jos en marcia die er 
waren met Iza en Emmy, janny en john 
met belle, jeanne en Robbe met Amy, 
chris en Els met sting, Rob en Anne-marie 
met squit en bob,  Astrid en gerard met 
Rafke, marjo en Wim met Kyona en Onida 
en Anja, Nikki en jordi met Elfi e hebben 
we heerlijk gewandeld. Na veel geblaf 
en wat kennismakingen konden we dan 
gaan wandelen. Zoals gewoonlijk startte 
de wandeling op de parkeerplaats. Vanaf 
daar lopen we over het pad naar een 
groot grasveld. daar konden de OEsjes 
lekker rennen en spelen. Wij namen even 
een pauze voor wat koffi  e met cake. Niet 
alleen de baasjes vonden de cake lekker, 
sommige OEsjes hadden daar ook wel zin 
in en gingen stiekem steeds dichter bij de 

tafel staan! de vorige keer is voor het eerst 
een poging gedaan een  groepsfoto te 
maken. dus dat moest deze keer ook weer 
gaan gebeuren. Na een aantal pogingen 
zaten de baasjes en de OEsjes eindelijk 
een beetje op hun plaats en is er een 
aardige foto uitgekomen. toen we een 
beetje uitgeklets en gedronken waren, 
was het tijd om weer verder te struinen 
door het bos. het werd ondertussen 
steeds warmer buiten. Al gauw kwamen 
we bij een ruiterpad. daar moesten we 
even wachten tot de ruiters waren gepas-
seerd. door het warme weer hadden ze 
een mooie stofwolk achtergelaten. Vanuit 
daar zijn we het pad weer gevolgd naar de 
parkeerplaats. helaas was de wandeling 
veel te snel voorbij, maar ook deze keer 
hebben de OEsjes het prima naar hun zin 
gehad! En de baasjes ook hoop ik! 
Nikki, bedankt voor het schrijven van het 
verhaaltje!

regio zuid oost nederland regio zuid west nederland
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DE VAKANTIE IS VOOR DE MEESTEN IN SEPTEMBER WEER 
VOORBIJ. TIJD OM DE VAKANTIEKILOOTJES ERAF TE LOPEN VOOR 

BAAS EN HOND
 

OP ZONDAG 8 SEPTEMBER ORGANISEREN WIJ WEER EEN STRAND
WANDELING IN NIEUWVLIETBAD.

WE VERZAMELEN OP DE PARKING BIJ DUINOVERGANG 19 
STRANDPAVILJOEN “DE BOEKANIER”

OM STIPT 14:00 UUR VERTREKKEN WE RICHTING HET STRAND. 
NA AFLOOP VAN DE WANDELING NEMEN WE ONZE INTREK OP HO

PELIJK HET TERRAS VAN STRANDPAVILJOEN “DE BOEKANIER”
 

GAARNE VOORAF AANMELDEN VIA MAIL 
OESCNOLDENGLISHSHEEPDOG.NL

 
HOPELIJK TOT 8 SEPTEMBER

 
GROETEN,

ROSITA,  NIKAN, FAIRY, ZORRO EN ELSKE
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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

advertentie
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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 en Annemarie Philips                                                  

Steylerstraat 5
5931 BJ Tegelen

Tel:+31(0)77-3736213
oeswiggl@home.nl

www.wigglyscamps.nl

Wobbling Sound
Jeanne & Rinus Jaarsveld
Achtmaalsweg 47
4881 VH Zundert
Tel: 076-5975545

Knuckleheads Old English Sheepdogs
Monique Cobussen 
& Bjorn van Rees
De Moorstraat 16
6826 NV Arnhem
Tel: 026 - 4465075
bvanrees@tele2.nl
www.bobtail-harley.nl

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/

advertentie
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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

Touch of Charm 
  Old English Sheepdog Kennel 

Diana en Richard de Sevren Jacquet
PC Hoofdstraat 10, 6445CK Brunssum
0031(0)455276417 / 0031(0)624183879

www.touchofcharm.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

Fotografie: Cees Bol
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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 




