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van de voorzitter

Van de Voorzitter,

De scholen zijn weer begonnen, dat be-
tekend dat we weer zachtjes aan naar de 
herfst toe gaan. Er is dus weer volop tijd 
om met onze trouwe vriend de bossen op 
te zoeken. Onze regio vertegenwoordigers 
schrijven met regelmaat wandelingen uit. 
Neem contact met hen op om te horen wan-
neer ze hun wandelingen gepland hebben. 
De agenda van de geplande wandelingen 
staat ook elders in het clubblad. Ook de trai-
ningen zijn weer begonnen bij de plaatse-
lijke verenigingen. Laat ons eens weten wat 
u behaald heeft met uw hond. Sommigen 
trainen voor gehoorzaamheid en vinden 
dit zo leuk dat ze door gaan voor hun G7G 
diploma. Dat haal je niet zomaar daar moet 
hard voor gewerkt worden, zowel voor de 
hond als de baas. Ik weet nog dat ik bij onze 
verenging in Dronten kwam toen we net 
verhuisd waren. Daar liep een Bobtail G&G2  
hé kom je het stokje overnemen. Nou nee 
dat zie ik denk ik niet zo zitten. Ben meer een 
shower en nu trainen we voor het G&G-B. 
en doen hier als alles goed gaat een poging 
om deze eind oktober te halen. We zijn heel 

hard bezig om de website weer in de lucht 
te krijgen. We zullen de gedeeltes die klaar 
zijn weer online plaatsen. We horen graag 
van u wat u graag op de website zou willen 
hebben als informatie. Ideeën zijn altijd wel-
kom. We willen u optimale service bieden. 
Het bestuur zit op dit moment wat in de lap-
penmand dus zijn er taken verdeeld binnen 
het bestuur. Miranda Hoksbergen haar ta-
ken worden waar genomen door Letty van 
der Pijl, dit in verband met gezondheid pro-
blemen van Miranda. We willen haar volop 
de gelegenheid geven zich op haar gezond-
heid te concentreren. Sacha van der Steen 
haar taken worden gedeeltelijk overgeno-
men door Lizie van Heel wegens drukke 
werkzaamheden van Sascha. Anita heeft te 
kennen gegeven te stoppen als bestuurslid 
van de OESCN wegens te drukke werkzaam-
heden. De Jonge Honden Dag van 9 novem-
ber staat weer voor de deur en zal dit jaar in 
Asperen worden gehouden. Als keurmees-
ter is Maikel Koot uitgenodigd, U vind het in-
schrijfformulier bijgevoegd in het clubblad. 
Ook als u niet meedoet is het leuk om eens 
te komen kijken naar de Jonge Honden Dag. 
Uw eigen viervoeter mag ook meekomen. 
We proberen ook weer een junior hand-
ling voor de kinderen te organiseren met 
een leuke attentie voor de kinderen. Het  is  
mogelijk om te lunchen na afloop van de 
show. Dit is alweer bijna het laatste clubblad 
van dit jaar. Wat vliegt de tijd toch snel. Het 
bestuur vind het leuk dat de regio’s zo veel 
bezocht worden sommige van u gaan ook 
in de andere regio’s meewandelen. Bedankt 
dat u de regio’s op deze manier laat weten 
dat u activiteiten van de Regio’s leuk vindt. 
Ik hoop velen van u weer ergens tegen te 
komen de komende tijd.

Lizie van Heel.
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van de voorzitter van de voorzitter

Ik heb tot mijn spijt een fout gemaakt in de uitslagen van 
de EURO-OES daar had ik vermeld dat in de jeugdklasse Blue 
Berry’s Prince Snowboot niet geplaats werd maar dat moet 
2e plaats zijn. Eigenaar Gerda Wijnhof sorry voor deze fout.
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Fotografi e: Cees Bol
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Onze lieve Fairy is niet meer Onze lieve Fairy is niet meer

LAFFE DAAD
VAN MEEDOGENLOZE 

MENSEN
Onze lieve Fairy is niet meer

Op het terrein naast ons worden er wel eens feestjes gegeven tot ’s morgens 
vroeg met heel veel geluidsoverlast . Toen de pupjes 1 week oud waren was 
er ook zo’n feest. Om half 4 ging ik vragen of de muziek wat zachter kon. De 
kopjes stonden te dansen in de kast. Het enigste wat ik kreeg was een grote 
bek en het feest ging door tot 6 uur. Afgelopen zaterdag was er weer zo’n 
feest. Weer met de nodige geluidsoverlast. Ben maar in mijn bed blijven 
liggen. Zou toch niet helpen om te vragen de muziek zachter te zetten. Om 
3 uur zat ik rechtop in mijn bed door schoten. Nu maken ze elkaar af was 
mijn gedacht. Jammer genoeg was dat niet het geval. Het was mooi weer. 
De honden konden dus binnen en buiten lopen op het stuk erf wat afgezet 
is en grenst aan het terrein waar de feestjes gehouden worden. ’s Avonds 
wilde Fairy niet eten. Dat zijn we niet van haar gewend maar kan gebeuren 
en verder geen aandacht aan geschonken. Maandagmorgen is Machiel Sa-
men met Fairy en de pups buiten en valt ze ineens neer. Tong en tandvlees 
helemaal blauw en stuiptrekkingen. Machiel denkt dat er iets in haar keel zit 
en gaat met zijn hand op onderzoek. Hij vindt niets maar het benauwde is 
wel gelijk over. Wij blij dat Machiel net buiten was. Zal er toch iets gezeten 
hebben. Echter ’s middags krijgt ze nog zo’n aanval. Toen direct naar de 

Tekst en fotografi e: Rosita Guérand
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dierenarts. Alles laten onderzoeken, bloedcontrole maar alles was goed. 
Voor alle voorzichtigheid antibiotica meegekregen. Tegen middernacht 
kreeg ze binnen een half uur 2 van dergelijke aanvallen. Dierenarts uit bed 
gebeld. We mochten haar niet vervoeren maar medicatie ophalen tegen 
epilepsie. Dinsdag morgen moesten we terug om een long foto te maken. 
Daar was een grote zwarte vlek op te zien. Dit kon bloed zijn of een heel 
erge ontsteking. Ze had geen koorts, dat was dus vreemd. Ze heeft toen 
heel veel antibiotica gehad . ’s middags lijkt ze iets op te knappen. Ze heeft 
het minder benauwd. In de namiddag moet ze spugen en zie ik dat haar 
tong en tandvlees een rare bruine kleur heeft. We moesten direct naar de 
dierenarts terug . Ze heeft 3 liter vocht gehad en het zuurstofgehalte in haar 
tong werd gemeten. Afgelopen nacht is Machiel weer bij haar gebleven. Om 
5 uur riep hij mij dat het niet goed ging. Toen ik beneden kwam was ze juist 
in elkaar gezakt en lag ze in een giga grote plas bloed wat uit haar bek en 
neus kwam. Dierenarts heeft alles op een rijtje gezet en de conclusie is dat 
ze vergiftigd is met chemicaliën. Hoe die chemicaliën op ons erf zijn geko-
men is niet moeilijk te Raden. Het is goed dat Fairy de pups niet meer liet 
drinken anders waren die wellicht ook dood geweest.
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regio noord oost nederland

BOBTAILS EN BAASJES

IN GIETEN
7 JULI 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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Deze week voorspelde al in het weekend 
prachtig weer, en dan is het ook heel lekker 
vertoeven in de bossen bij Gieten. De op-
komst groeide vlak voor de wandeling tot 
meer dan 20 wandelaars en bijna 20 hon-
den. 
Maar ja als de zon gaat schijnen is het in Ne-
derland al gauw te warm, gaan we niet een 
uur in de auto zitten te puff en dat doen we 
onze knuff els niet aan. Zo zou een avond-
wandeling een heerlijk idee zijn, maar ja zit 
je lekker aan een BBQ, of wat laat aan een 
biertje of wijntje moet je nog in de auto 
om een avondwandeling te gaan bijwo-
nen…….………ik weet het niet, maar goed 
de “Baasje&DOG@Lunch” wandeling”,  zeg-
maar “EVENT” op 1 September is de volgen-
de en ook dan is het voor de liefhebbers/
sters kamperen op de dag voorafgaand 31 
Augustus in Gieten op ’t Kalkamp met de 
avondwandeling en nadien gezellige avond 
onderling.

Je hebt dus ook de keuze en/of de avond-
wandeling met nadien avond, en/of de Zon-

dag met koude hapjes en koppie soep. Hier-
voor lees de uitnodiging een kleine bijdrage 
voor kostendekking.

Maar goed de wandeling kende dus een 
aantal enthousiastelingen en nieuwelin-
gen, maar ook vaste crew die ontbrak door 
afzegging, begrijpelijk zonder airco das 
geen pretje voor mens en dier in een auto 
met 25 tot 30 graden plus. Ook Linda met 
eerst één en daarna een tweede zieke, en 
enkele vaste medewandelaars dit keer af-
gemeld. Dus vertrokken wij op Zondag met 
de boodschappentas, met vanzelfsprekend 
koffi  e e.d. en ook wat fris voor de dorst op 
naar Gieten. De vorige wandeling hadden 
we een kaart getekend met z’n allen van-
wege de geboorte van Lodewijk zoon van 
Johan en Femke. En zouden we nu dus be-
schuit met muisjes gaan eten, arme arme 
Henk de Jonge…………wordt jij daar als 
opa mee opgezadeld. Aangekomen bleken 
de meeste er al te zijn, dus na wat geklets en 
wachten op de laatsten zijn we maar gauw 
de koelte van het bos ingegaan. Jan was er 

regio noord oost nederland
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niet dus liepen dit keer beide MC Halfgas 
leden vooraan reclame voor Urs te maken. 
De buitenkant richting de IJstijdkuil. Wat on-
wennig want ook Cees was er niet die moest 
werken, toch wat foto’s  geschoten rond en 
op “het bankje”, en de weg vervolgd. Via de 
paden linksaf kronkelend wat stronken ont-
wijkend de buitenrand blijven volgen. 

Tja, en dan zie dat je WITTE paaltjes aan het 
volgen bent i.p.v. RODE. Dan kom je van-
zelfsprekend ergens anders uit . Maar al rap 
vonden we een nieuwe mogelijkheid de 
route weer op te pakken, en hebben we dit 
keer dus gewoon wat anders gelopen. Na-
tuurlijk is er door de droogte veel meer stof 
dan modder, maar jammer kunnen de Bob-
bers ook nergens even slobberen. Hebben 
we wel even aan gedacht rugzakkie (Ria een 
heupgordel reuze handig) en fl es water mee 
!! Dan even snoepjes uitdelen bij een kleine 
pauze, als ook krijgen de Bobbers met regel-
maat hier en daar wat lekkers. Dus met was 
tussenstops zijn we toch 5 kwartier onder-
weg geweest, en das prima, want dan is er 
trek in koffi  e. Alles uitgestald op de trimtafel 

in de schaduw voor de zelfbediening, en 
kon nieuwbakken opa aan het smeren ……. 
met hulp van Henk.
Onze Bobbers speelden lekker nog even op 
het veld met elkaar en zo werd het al rap 
later en hebben we de boel rond 13.00 uur 
weer ingepakt. Het was weer leuk maar in-
derdaad een beetje warm………..

De volgende wandeling is dus de 
“baasje&DOG@Lunch” wandeling op Zon-
dag 1 September. 
Voor de geïnteresseerden is er weer de mo-
gelijkheid om d.m.v. zelfstandig te reserve-
ren, de voorgaande nacht 31 Augustus te 
verblijven op camping “Op ’t Kalkamp”
( www.optkalkamp.nl ). Deze groep heeft 
op de Zaterdagavond een wandeling na het 
avondeten, zo rond 19.00 uur is de aanvang 
en bij terugkomst op de camping is er dan 
een mogelijkheid om samen koffi  e of een 
wijntje te drinken en de avond door te bren-
gen, of gewoon lekker op jezelf. De wande-
ling van 1 September zal een afl oop met 
een soort van Brunch kennen waarvoor een 
minieme bijdrage van € 2,50 p.p. gevraagd 
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zal worden, met voor de mensen een koppie 
soep, diversen, broodje, fris, salade en har-
tigheid en een glaasje melk of wijn erbij, je 
zult niet met honger weggaan !! 
Ook de Bobbers zullen we ook niet vergeten  
Meld je voor een wandeling graag altijd aan 
of afwezig ! (dat is voor ons wat gemakkelij-
ker). De uitnodiging van de “baasje&DOG@

Lunch” volgt nog i.v.m. WAARBIJ wel of niet 
aanwezig.

Aanmelden kan via 06-24589112 of via de 
mail: 
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl

Max Paulien Pebbles, Demi en Nynke.
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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

“Baasje&DOGS@Lunch”
KAMPEERWEEKEND

IN GIETEN
31 aug en 1 sept 2013

regio noord oost nederland
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Moe, maar zeer voldaan na een ontzettend 
leuk weekend, waar je naast vele bedank-
jes (kunnen we niet zo goed mee omgaan) 
alleen al voldoening kregen als je naar de 
gezichten van iedereen keek. Dus achter de 
computer gekropen, want het schijnt dat 
als iemand thuis komt het eerste is wat men 
doet is, aanmelden Facebook en checken 
email of er al wat op staat……. 

Maar ook deze keer (pas de tweede keer 
Baasje&DOG@Lunch) bleek het animo om te 
willen komen best wel groot. Tja sommigen 
moeten dan werken en balen want ze had-
den er graag bij willen zijn, maar niemand 
wilde dienst ruilen, totdat s-nachts je col-
lega je dienst overneemt, of ehhhh ik kom 
niet want ik kan niet en dan toch de wande-
ling favoriet boven een andere afspraak. Kijk 
dat is het waar het baasje het voor doet, de 
honden vinden het namelijk echt helemaal 
geweldig. Maar goed, het kampeer week-
end begon dus al rap vorm te krijgen en op 
de Zaterdag waren wij er op tijd. Lekker al 
op de camping broodje gegeten en Pebje, 
Nynke en Demi wachten gespannen op de 
rest die komen zou. Eerst Alice en Harry met 

Odin, die maar bleef heen en weer sjeesen 
van enthousiasme, Urs en Henk met Froukje 
en Anne, Wiebe en Carla met Roy en als laat-
ste onze enige echte Cor (Herman de Blij-
ker) Stomp chef-kok, met Julcka en Sjefke.  
Eigenlijk kropen we al gelijk bij elkaar met 
koffi  e en thee, want Urs en Henk hadden 
rondom onze beide caravans een draad ge-
spannen waar Anne en Froukje natuurlijk al 
aan gewent waren maar steeds meer Bob-
bers ook achter bleven, een afgebakend 
stukkie dus. 

De avondmaaltijd deden we weer geza-
menlijk, macaroni met tomatengroenten 
saus, en de Bobbers brokken. Toen snel de 
afwas doen want ook Gerrit en Liddy en 
Elles zouden meewandelen als ook Linda, 
en we hadden afgesproken om 18.45 uur.. 
Prima op tijd zijn we een uurtje gaan lopen, 
langs de camping richting Eext, toen links 
het bos in langs de zandkuil, rechts over de 
hei en weer terug en dan kom je weer op de 
bekende weg langs de picknickplaats achter 
de camping. Met de prachtige hei, en fantas-
tische avondluchten gingen vele camera’s 
klikkerdeklik. De resultaten op Facebook bij 

regio noord oost nederland



bobtales oktober 2013 bobtales oktober 201314 15

regio noord oost nederland regio noord oost nederland

o.a. de leden van RegioNoordOost.  Op de 
camping lekker aan de koffi  e, Bastognes van 
Elles, en natuurlijk staan de Bobbers voor-
aan als de doos met mergkoekjes en botjes 
opengaat. Al was het fris, maar zeker niet 
onaangenaam heeft alleen Pebje in de cara-
van een tukkie gedaan, het oude lijf met kou 
gaat niet meer samen, maar de rest heeft 
een heerlijke ravotavondje “binnen de lijn-
tjes” gehad. De baasjes en doggies hebben 
tot een uurtje of 23.00 uitgehouden en tja 
dan vallen de oogjes dicht. Dan s-morgens 
heb je best nog wel wat te doen, voorbe-
reidingen en opbreken, hondjes even laten 
piesen en zorgen dat je op tijd bent enzo, 
maar…dan komt Cor (onze Herman de Blij-
ker) iedereen een overheerlijk gebakken ei-
tjes met spek en kaas brengen ohhhhh om 
zo de dag te beginnen echt zo heeeeeerlijk. 
TOPPIE Cor !!

Op de picknickplek hebben wij samen met 
Henk en Urs de caravans een beetje “ASO” 
geparkeerd zodat we na de wandeling 
een mooi plekkie hadden voor de doggies 
en onszelf. Henk en Trees op de motor, en 
daarna druppelde iedereen binnen. Arie 

had zich op het laatst ook aangemeld, en 
natuurlijk Menno en Neeltje (dankbaar voor 
het telefoontje van haar collega  ) en nieuw 
vandaag Ciska en Harry Brouwer, met Beau 
waarvan de dochters toch ook meewilden. 
En wie was daar ook Linda ik kom niet en 
kijk daar ben ik toch Buitenkamp, TOP hoor 
Bruce Jody en Dexter zijn je dankbaar.

Dus het was een best aardig aantal. We hou-
den het op 20 plus want die dolende massa 
tellen is lastig. Even na elven dus het eigen-
lijk welbekende rondje gelopen. Langs de 
buitenrand, en dan linksaf naar de IJstijd-
kuil, en dan even poseren bij het welbe-
kende bankje, haha het gaat tegenwoordig 
niet om de mooiste foto hoor, maar ik denk 
eerder wie heeft er de meeste op een foto 
kunnen vastleggen. De IJstijdkuil is tevens 
een heerlijk plekje voor o.a. Sjefke alwaar 
hij een modderbad neemt. We lopen verder 
het rondje, en slaan dan af richting de rode 
paaltjes route. Het pad is wat smaller daar 
dus het 2aan2 lopen gaat iets moeilijker. De 
voorhoede wacht soms als de achterhoede 
wat achterop raakt, en zo slingeren we door 
het bos. Voor de Bobbertjes is het wel vaak 
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wat lastiger als je achter elkaar loopt want 
dan wordt het lint van voor tot achter te lang 
dat ze vaak baasje en vrouwtje niet meer te-
gelijk in de gaten kunnen houden, en zijn ze 
ineens één van de twee kwijt, even paniek 
in de tent !!! Maar ook weer gauw opgelost 
hoor. Even aan de kant wanneer een MTBer 
wil passeren, en dan kom je weer in de buurt 
van waar we begonnen zijn. Dat is het mo-
ment waar Max altijd iets sneller gaat lopen 

om enige voorbereidingen vast te kunnen 
doen, trimtafel neerzetten enzo, dat Nynke 
dacht nu moet ik hem in de gaten houden 
want ik wil mee !! Het kleine tongetje bijna 
op haar voorpootjes ging ze erachteraan.
De schalen, kommen, plateaus met lek-
kernijen uitgestald zodat iedereen zichzelf 
kon bedienen. Urs had ook wat lekkere 
dingen gemaakt, Ciska had een mand met 
een traktatie voor alle honden mee, als ook 
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nog lekkers, dus…niemand zou met honger 
weggaan. Ook had Urs wat geborduurde 
applicaties meegenomen die gretig aftrek 
vonden, en lijken er nog opdrachten in de 
pijplijn te zitten, leuk ja…En voordat je het 
weet, is het ineens veel later als gedacht, 
want aan de honden merk je geen tijd die 
hebben het prima naar hun zin, en de baas-
jes zijn gezelllig aan de klep met elkaar, 
hapje koffi  etje erbij, soeppie, dus rond 13.45 
hebben we de boel maar opgeruimd en zijn 
we huiswaarts gereden. Iedereen bedankt 
voor de eigen bijdrage, zo houden we het 
voor de club betaalbaar, thanks.

En dan kom je thuis, en wat is bijna het eer-
ste wat je doet, juist Facebook openen en je 
email checken of er al wat staat. Tja en dan 
schrijf je het verhaaltje……….
Wij hebben het ontzettend naar onze zin 
gehad, maar zonder jullie kan dat niet zo 
zijn, dus iedereen hartelijk bedankt voor zijn 
of haar bijdrage aan dit geweldige weekend 
voor baasje en  OES.

De volgende wandeling is op Zondag 3 
November aanstaande. Wie weet met al de 
eerste vrieskou, maar zeker zijn de prachtige 
herfstkleuren, en al gevallen bladeren waar 
onze Bobbers heerlijk doorheen kunnen 
rauzen. Die vinden de opwaaiende bladeren 
echt helemaal geweldig.

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.
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Special care voor hond en kat
1001 producten voor trimsalon en vachtverzorging.

Kijk op www.velapet.com of bel +32(0)11 823633 / +31(0)413 264232.
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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
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REGIO ZUID WEST NEDERLAND
regiozuidwest@oldenglishsheepdog.nl

Rosita Guérand
4576 Koewacht
Matthijsstraat 30

tel: 0114-361553
oesbrwyn@zeelandnet.nl

Tekst: Rosita Guérand
Fotografi e: Gerrit de Boorder

STRANDWANDELING
NIEUWVLIETBAD

8 SEPTEMBER 2013
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Was het elders in het land heel erg slecht 
weer. In Nieuwvliet-Bad  schenen 7 zonnen.
Een aantal deelnemers moesten  van ver 
komen  en al snel begon  ’s morgens de tele-
foon  te rinkelen om te informeren hoe het 
weer er uit zag in Nieuwvliet-Bad.  Gelukkig  
is er zoiets als buienradar en konden we de 
deelnemers gerust stellen. Het slechte weer 
wat over Nederland dreef zou volgens de 
buienradar Nieuwvliet-Bad niet bereiken.  
Enkelen waren al vroeg afgereisd en hadden 
voor de wandeling heerlijk gegeten op het 
terras van het strandpaviljoen.
Op de parking waar verzameld werd was 
het al snel te warm voor de honden.  Ieder-
een werd dan ook al doorgestuurd  naar het  
strandpaviljoen  waar schaduw  en verkoe-
ling was.  In verband met wat wegomleg-
gingen en fi les waren een paar mensen wat 
later en zijn we om half 3 vertrokken richting 
zee. Er waren veel jonge honden bij. Fellow 
en Shakira 10 weken oud. Pinot, Bootz, Lazy 
en Jack 4 maanden oud, Floor en Tess  10 

maanden oud. We moesten de wandeling 
daarom een beetje aanpassen. Dat mocht 
de pret niet drukken bij de volwassen hon-
den. In het water, uit het water, rollen in het 
zand. Dolle pret dus voor de honden en 
heel veel blije gezichten van de baasjes. De 
allerkleinsten konden af en toe meeliften 
in de bolderkar van de familie Sonnevijlle. 
Shakira en Fellow  werden ook af en toe in 
een draagzak  gezet. Fellow was op een ge-
geven moment zo moe van alle indrukken 
dat hij in de zak in slaap viel.  Na de wande-
ling was het heerlijk vertoeven op het ter-
ras van strandpaviljoen “De Boekanier”. De 
koffi  e en fris  smaakten iedereen weer goed.  
Ervaringen  en verhalen werden er gedeeld 
en heel veel gelachen. Heel veel foto’s zijn 
er gemaakt  en die stonden al snel op Face-
book.   Hoop dat diegene die niet aanwezig 
waren genieten van de foto’s.

Groeten,
Rosita
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REGIO NOORD WEST NEDERLAND
regionoordwest@oldenglishsheepdog.nl

Marjolein Voorberg
tel: 072-5321046
Mike Bing
tel: 06-45988937

STRANDWANDELING
IJMUIDEN

1 SEPTEMBER 2013
Tekst: Marjolein Voorberg
Fotografi e: Mike Bing
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Perfect weer voor een heerlijke strand-
wandeling. Perfect strandweer was het 
op 1 september, met zon en wind en een 
aangename temperatuur. Een paar vaste 
wandelaars moesten verstek laten gaan, en 
natuurlijk was er de ‘concurrentie’ van het 
OES-weekend van Paulien en Max Noest in 

het noorden van het land. Niettemin waren 
we met een gezellige groep: twaalf honden 
en zeventien baasjes telde de roedel van de 
regio NoordWest op die mooie zondagoch-
tend op het strand van IJmuiden. 

Net als vorige keer was Janette Ewals weer 
van de partij met haar nieuwe bobtail: de 
grote, stoere Maikel die vanuit Duitsland bij 
haar weer een goed adres heeft gevonden 
voor de laatste jaren van zijn leven. Hele-
maal uit Zuid-Holland waren Mariëlle en 
Theo van den Berg gekomen met hun zo-
nen Ference en Terence en OES Loebas. We 
hopen dat ze vaker komen meewandelen, al 

moeten ze er wel een aardige autorit voor 
over hebben.

Volgende wandeling
De volgende wandeling van de regio 
NoordWest Nederland vindt plaats op zon-
dag 3 november in het bos van Bergen NH. 

De aanvang is als altijd 11 uur en we ver-
zamelen op het parkeerterrein tegenover 
Duinvermaak. Nadere informatie met route-
beschrijving volgt tegen die tijd.

Erwtensoepwandeling
En voor wie het nog niet in de agenda had 
staan: de traditionele erwtensoepwande-
ling vindt plaats op zondag 5 januari 2014 in 
Huizen. Altijd enorm gezellig en natuurlijk 
dé gelegenheid om elkaar een goed nieuw-
jaar toe te wensen.

Wil je wel eens meewandelen, maar sta je 
nog niet op de regio-verzendlijst en ont-

regio noord west nederland

NEL KOPPERS LAAT EVEN ZIEN DAT HET HELEMAAL NIET ENG IS OM DE ZEE IN TE GAAN 
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vang je nog niet de mail met routebeschrij-
ving en nadere informatie over de activitei-
ten? Meld je dan per mail aan bij Marjolein 
Voorberg, RegioNoordWest@oldenglishs-
heepdog.nl, of stuur een sms of whatsapp-

bericht via (06) 459 889 37.

Wil je meer foto’s van deze wandeling zien? 
Kijk op http://newmikey.fotki.com/oeswan-
deling-ijmuid-1/ 

NA AFLOOP DRINKT DE REGIO NOORDWEST GEZELLIG KOFFIE MET ELKAAR AAN DE TRIMTAFEL
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HONDEN & KATTENTRIMSALON

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

modder snuitjes...altijd lekker
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Alle rechten m.b.t. t. deze artikel zijn aan WHG Die-
renartsen voorbehouden.
bron: www.whgdierenartsen.nl
auteur: G.L.D. Huizeling
WHG Dierenziekenhuis Rotterdam

N.B.
Deze cliënten hand-out is bedoeld als ondersteu-
ning 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 in-
formatie dient niet als vervanging van een consult 
door de dierenarts! Bedenk bij het lezen dat de ge-
zondheidssituatie van uw huisdier anders kan zijn 
dan in de teksten wordt beschreven. Verder worden 
al onze hand-outs vervaardigd aan de hand van 
niet alleen wetenschappelijke literatuur, maar ook 
van onze eigen inzichten op grond van persoonlijke 
ervaringen. Daarom kan de informatie voor een 
deel afwijken van de gangbare literatuur.

INLEIDINg
Luchtwegaandoeningen komen vaak voor 
bij honden en katten. De klachten kunnen 
erg variëren zowel in ernst als in locatie. Zo 
geeft niesziekte bij de kat meestal klachten 
van de voorste luchtwegen (snot neus, tra-
nerige ogen) en een bronchitis juist weer 
klachten van de diepere luchtwegen (be-
nauwdheid en hoesten). Ook longontste-

kingen komen, zeker bij honden, regelmatig 
voor. Bij een longontsteking zijn de diepste 
delen (de longblaasjes) ontstoken. Er zijn 
vele oorzaken mogelijk voor een longont-
steking. Virussen, bacteriën, parasieten en 
verslikken zijn de belangrijkste oorzaken bij 
honden en katten. Heel vaak zijn er echter 
onderliggende oorzaken aanwezig waar-
door deze virussen, bacteriën en parasieten 
ondanks de afweer in de longen een ont-
steking kunnen veroorzaken in de longen. 
In andere gevallen is er een onderliggende 
oorzaak aanwezig waardoor de hond of kat 
meer risico loopt om zich te verslikken (af-
wijkende slokdarm, gespleten gehemelte.

DE NORmALE LucHTWEgEN
De ingeademde lucht komt normaal binnen 
via de neus of mond. Vervolgens wordt de 
lucht via de luchtpijp naar de longen ver-
voerd. In de diepste delen van de longen 
(de longblaasjes) wordt zuurstof uit de lucht 
gehaald en in het bloed opgenomen. De 
luchtpijp is bij gezonde dieren afgesloten 
door het strotteklepje. Dit klepje sluit zich 
wanneer voedsel wordt doorgeslikt. Op 
deze manier wordt het eten de slokdarm in-
gesluisd en wordt voorkomen dat het voed-
sel en of drinken in de luchtpijp en longen 
kan komen. Kleine beetjes vloeistof en bac-
teriën komen ondanks het sluiten van het 

longontsteking bij hond en kat longontsteking bij hond en kat
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strotteklepje toch regelmatig in de longen. 
De longen hebben hier een speciaal afweer 
mechanisme voor dat ervoor zorgt dat de 
bacteriën en het vocht weer naar buiten 
worden gewerkt. Op deze manier ontstaat 
er bij gezonde dieren vrijwel nooit een long-
ontsteking. Vrijwel altijd is er een onderlig-
gende oorzaak voor een longontsteking te 
vinden.

VIRussEN
Er is een aantal virussen bekend die een 
longontsteking (pneumonie) kunnen ver-
oorzaken: canine adenovirus-1 en para-in-
fluenza virus (beide onderdeel van kennel-
hoest) en het hondeziektevirus. Bij katten 
zijn het vooral het calicivirus (één van de 
virussen betrokken bij niesziekte) en FIP die 
een longontsteking kunnen veroorzaken. 
Het FIP virus tast echter vaker andere or-
ganen aan. De virussen zelf geven meestal 
geen heftige longontstekingen. Ze ver-
zwakken echter de afweer van de longen 
waardoor bacteriën kunnen aanslaan.

BAcTERIëN
Een bacteriële longontsteking komt vaak 
voor. Er zijn twee manieren waarop een bac-
terie de longen kan infecteren. De meest 
voorkomende manier is dat de bacterie via 
de keel in de luchtpijp terecht komt en van-
daaruit de longen bereikt. In veel gevallen 
zal er dan eerst een bronchitis ontstaan en 
later pas een longontsteking, maar soms 
ontstaat er ook direct een longontsteking. 
Een andere mogelijkheid is dat bacteriën 
in het bloed terecht komen en van uit het 
bloed in de longen vastlopen en daar een 
ontsteking veroorzaken. 

De bloedvaten in het lichaam vernauwen 
zich in de longen tot een minimale grootte 
zodat de zuurstofuitwisseling met de inge-
ademde lucht zo optimaal mogelijk is. De 

bacteriën lopen op deze plekken vast als in 
een trechter en kunnen op die plekken dan 
een longontsteking veroorzaken. Meestal is 
er een onderliggende oorzaak aan te wijzen 
waardoor de bacterie kan aanslaan. Voor-
beelden van onderliggende oorzaken zijn 
een chronische bronchitis, afwijkingen in de 
afweer (bepaalde medicijnen, kattenaids, 
Felv of stress), afwijkingen in de normale 
bouw van de luchtwegen of slokdarm (ge-
spleten gehemelte, mega-oesophagus), vi-
russen, parasieten of vreemde voorwerpen 
in de longen die de afweer van de longen al 
verzwakt hebben.

PARAsIETEN
Parasieten veroorzaken zeker bij jonge hon-
den en katten (tot een aantal maanden oud) 
regelmatig longontstekingen. Bij katten met 
toxoplasmose spelen de longen vaak mee. 
Bij zowel honden als katten komen long-
ontstekingen voor veroorzaakt door spoel-
wormen (toxocara canis). Meestal gaat dit 
dan om honden en katten. Deze worm leeft 
in de darmen van onder andere honden en 
katten. Voordat deze worm volwassen kan 
worden moet hij verschillende levensstadia 
door. Deze verschillende levensstadia maakt 
deze worm door op verschillende plekken in 
het lichaam waaronder de longen. In de lon-
gen kan dit een longontsteking veroorza-
ken. In het buitenland komen wormen voor 
die primair in de longen of het hart leven en 
daar een ontsteking kunnen veroorzaken.
Verslik longontsteking

Wanneer een hond of kat zich verslikt komt 
er voedsel in de luchtpijp terecht. Op deze 
manier kan er dan eten of drinken in de lon-
gen komen. De bacteriën die op deze ma-
nier met het voedsel of drinken in de longen 
komen kunnen een longontsteking veroor-
zaken. De oorzaak van het verslikken is niet 
altijd duidelijk. Een jonge pup kan zich in 

longontsteking bij hond en kat longontsteking bij hond en kat
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zijn enthousiasme spontaan verslikken. Va-
ker liggen er echter ziektes of afwijkingen 
aan ten grond slag. Zo lopen honden die 
regelmatig braken en / of regurgiteren een 
verhoogde kans om zich te verslikken. Aan-
doeningen waarbij regurgiteren vaak voor-
komt zijn onder ander megaoesophagus en 
andere slokdarmafwijkingen. 

Honden die uit de narcose komen hebben 
ook meer kans om zich te verslikken omdat 
de reflex die verantwoordelijk is voor het 
sluiten van het strotteklepje dan nog niet 
goed functioneert. Daarom wordt ook altijd 
aangeraden om dieren op de dag van de 
operatie nuchter te houden en ook na de 
operatie dezelfde dag alleen water te geven.
De schade die in de longen ontstaat na het 
verslikken is afhankelijk van het soort en de 
hoeveelheid materiaal dat is ingeslikt. Wan-
neer maagzuur (meestal weinig bacteriën) 
wordt ingeslikt ontstaat er meestal vooral 
chemische schade (dit verzwakt echter de 
normale afweer en zo kunnen bacteriën een 
ontsteking veroorzaken) en voedsel kan al 
direct voor een ontsteking zorgen.

symPTOmEN
Zoals uit het voorgaande al blijkt kunnen de 
symptomen van dieren met longontstekin-
gen erg veel van elkaar verschillen. Het ene 
dier vertoont heel plotseling een heftige 
benauwdheid terwijl daarvoor nooit symp-
tomen aanwezig waren. Andere dieren heb-
ben al eerder een bronchitis gehad of waren 
al een tijd aan het braken of regurgiteren. 
De meeste honden en katten met een long-
ontsteking zijn benauwd (met open bek 
ademen, snel ademen), hebben vaak koorts, 
de eetlust is verminderd en ze vallen af.

DIAgNOsE
De dierenarts heeft een aantal onderzoeken 
tot zijn beschikking om tot een diagnose te 

komen. Vragen aan de eigenaar zijn hierbij 
erg belangrijk niet alleen om de klacht van 
het dier goed te kunnen beschrijven maar 
ook om een onderliggende oorzaak uit te 
kunnen sluiten of te bevestigen. Een goed 
onderzoek van de patiënt is een vereiste. 
Om goed te kunnen zien wat er in de lon-
gen speelt is het nodig om een röntgenfoto 
van de borstholte te maken waarop te zien 
is welke delen van de longen een rol spelen. 

Bloedonderzoek helpt soms om een oor-
zaak van de longontsteking te achterhalen 
(bacteriën, parasieten of virussen). Wanneer 
de hond of kat nog niet op de antibiotica 
stond (bijvoorbeeld vanwege een eerdere 
bronchitis) is het verstandig om een kweek 
in te zetten van bacteriën die in de longen 
zitten. Hierbij wordt onder algehele nar-
cose wat vocht (bacterie vrij) in de longen 
gespoten en weer, vermengd met de aldaar 
aanwezige bacteriën, weer opgezogen. Na 
een kweek weten we meestal welke bacte-
rie een rol speelt en kunnen we aan de hand 
hiervan het beste antibiotica uitkiezen om 
deze bacterie aan te pakken. Vaak is nog 
veel onderzoek nodig om een eventuele 
onderliggende oorzaak te kunnen vinden of 
uit te kunnen sluiten.

BEHANDELINg
De behandeling van honden en katten 
met longontsteking bestaat uit medicijnen 
en een ondersteunende therapie. Het is 
meestal nodig om langdurig antibiotica te 
geven (tot een week na het verdwijnen van 
de symptomen). Meestal komt dit neer op 
weken tot zelfs maanden lang behandelen. 
De meest effectieve behandeling kan wor-
den ingezet wanneer van tevoren is bepaald 
welke bacterie de oorzaak is en voor welk 
antibiotica deze gevoelig is. Soms is het no-
dig om een medicijn te geven dat de lagere 
luchtwegen open zet (bronchodilatator). 
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Bron: http://www.hondentips.com
Foto’s: Hondentipsmagazine

LIcHAAmsTAAL
Wij mensen communiceren wat af. We pra-
ten veel, maar nog meer communiceren 
we met lichaamstaal. Van die non-verbale 
communicatie zijn we ons vaak nauwelijks 
bewust. Even met je hand door je haar, even 
aan je neus kriebelen, een slok water ne-
men, je das goed doen of even kuchen, zijn 
allemaal voorbeelden van onzekerheid. We 
gebruiken het vaak onbewust om even wat 
tijd te winnen voordat we verbaal reageren, 
omdat we niet helemaal zeker zijn van ons 
antwoord. Honden gebruiken bijna alleen 
maar lichaamstaal en zijn dan ook meesters 
in het toepassen en lezen van lichaamstaal. 
Hoeveel mensen wel niet zeggen dat hun 
hond weet wanneer hij iets gesloopt heeft 
in huis, want als ze thuiskomen, dan kijkt hij 
al zo schuldig!

Een hond kan dat verband niet leggen, tus-
sen slopen en de baas die boos wordt een 
uur later bij een stel snippers, hij reageert 
echter wel razendsnel op de lichaamstaal 
van de baas. De baas komt thuis en kijkt al 
rond, de hond voelt al aan dat hij zich beter 
onderdanig kan opstellen en stopt dus zijn 
oren naar achteren en houdt zijn staart laag 
met een snelle kwispel.

De lichaamstaal van een hond kent dus een 
aantal houdingen. Een hond is niet alleen 
‘dominant’ of ‘onderdanig’, een hond kent 
een heel scala aan emoties en de staat van 
zijn emotie kan per voorval en ook tijdens 
een voorval veranderen. Bij het uitleggen 
van de houding van een hond moet altijd 
rekening worden gehouden met het ras. Zo 
kan een hond van zichzelf een hoog krul-
lende staart hebben. Bij een andere hond 

zou dit teken zijn van zelfverzekerdheid en 
spanning, bij dit ras is het echter de normale 
neutrale houding. Ook zijn er honden met 
hangoren of honden zonder staart, hier 
geldt ook voor dat bij het uitleggen van de 
emotie van de hond rekening moet worden 
gehouden met de raskenmerken. Bij onder-
staande voorbeelden gaan we uit van een 
hond met staande oren en een lange staart, 
zoals een Duitse Herder.

EEN NEuTRALE HOND
Een hond die niet zeker of onzeker, niet ge-
spannen of angstig is, heeft een neutrale 
houding. De staart wordt dan half gedragen 
en is ontspannen. De oren staan of hangen. 
De hond steunt op alle poten evenveel. Het 
gezicht is ontspannen.

EEN ZEkERE HOND
Een zekere hond herken je aan de oren die 
omhoog en naar voren gericht staan en een 
staart die hoog gedragen wordt. De poten 
staan netjes in een vierhoek en hij zet even-
veel gewicht op alle poten. Een zekere hond 
hoeft niet van zich te laten horen, maar als 
hij dat doet, is het een zware blaf. Het ge-
zicht van de hond is ontspannen en er staan 
geen rimpels in (afhankelijk van het ras). De 
lippen zijn ontspannen. Door de staande 
oren en hoge staart lijkt de hond groter.

EEN ONZEkERE HOND
Een onzekere hond herken je aan oren die 
naar achteren gericht staan en een staart die 
gespannen naar beneden gehouden wordt. 
Is de hond angstig, dan stopt de hond zijn 
oren plat in zijn nek en zijn staart klemt hij 
helemaal tussen zijn benen, zo dekt hij zijn 
anaalklieren af. Een onzekere hond staat 
vaak wat wankel, de voor- of achterpoten 
net wat te ver uit elkaar en de hond hangt 
wat meer gewicht op de voor- of achterpo-
ten.



bobtales oktober 201333

lichaamstaal bij de hond lichaamstaal bij de hond

EEN AmBIVALENTE HOND
Het komt vaak voor dat een hond niet he-
lemaal weet wat hij nou met de situatie aan 
moet. Dan wisselt de hond tussen een ze-
kere en onzekere houding.
Je ziet dan bijvoorbeeld dat een hond zijn 
oren rechtop en naar voren gericht heeft, 
maar zijn staart heel laag heeft staan. Dit 
noemen we ‘ambivalentie’. De hond weet 
niet hoe zich te gedragen in deze situatie.
Kalmerende signalen
Honden onderling maken heel veel gebruik 
van kalmerende signalen. Let u tijdens het 
uitlaten van uw hond maar eens op als uw 
hond kennis maakt met een andere hond.
Van verre zien ze elkaar vaak al aankomen. 
Zijn de honden goed gesocialiseerd dan zul-
len ze niet zomaar op elkaar afrennen, dat is 
in hondentaal niet beleefd!

De ene hond kijkt naar de andere hond. De 
andere hond kan dit beantwoorden door te 
gaan snuffelen. Snuffelen is op dat moment 
niet voor de geurtjes: het is om te laten zien, 
‘maak je geen zorgen, ik doe je niets, ik snuf-
fel hier gewoon even.’ U kunt de houding 
van de hond ook zien veranderen. De hond 
kan zijn oren omlaag brengen of zijn staart 
wat lager gaan dragen. Dit is al communice-
ren met de andere hond. De andere hond 
op zijn beurt kan dit snuffelen beantwoor-
den door ook te gaan snuffelen, of door te 
gaan kwispelen of door weg te kijken. Als de 
honden dichter bij elkaar komen, zullen ze 
elkaar met een boogje benaderen. Recht-
streeks op de ander aflopen is een bedrei-
gend gebaar en kan resulteren in ruzie. Ook 
elkaar langdurig aanstaren is bedreigend en 
kan dus ook resulteren in ruzie.

Als de honden in een boogje naar elkaar zijn 
toegekomen, hebben ze staart-neus con-
tact. Je zou dat kunnen zien bij mensen als 
elkaar de hand schudden en vragen hoe het 

gaat. Daarna lopen honden meestal door. 
Soms wordt er gespeeld. Een hond kan bij-
voorbeeld een spelbuiging maken, door de 
spelbuiging maken ze zich kleiner waardoor 
ze er ongevaarlijker uitzien en zo dagen ze 
uit voor spel.
Andere kalmerende signalen die honden 
gebruiken bij spanning zijn het aflikken van 
de lippen, wat we tongelen noemen, gapen 
of krabben. Bent u dus met uw hond bezig 
en ziet u hem telkens gapen, dan is wat u 
aan het doen bent eigenlijk te spannend 
voor uw hond. Beter kunt u dan proberen 
positief af te sluiten.

mIsVERsTANDEN
Ook honden hebben soms misverstanden, 
soms gedraagt een hond zich iets te brutaal, 
of denkt hij de hond in kwestie best aan te 
kunnen. Dan kan er een misverstand en ru-
zie ontstaan. In 99% van de gevallen lossen 
de honden dit heel goed zelf op. Het beste 
wat u als baas kunt doen, is omdraaien 
van de honden en weglopen. Veel honden 
voelen zich namelijk sterker in bijzijn van 
de baas. Ook onze aandacht voor de ruzie 
is voeding om de ruzie door te laten gaan. 
Vaak is er een hoop herrie bij een ruzie, maar 
is er feitelijk weinig aan de hand.

Natuurlijk moeten we wel rekening houden 
met het formaat van onze hond en de an-
dere hond, niet iedere strijd is een eerlijke 
strijd. Ook dit betekent niet dat u meteen 
in moet grijpen, maar wel dat u uw hond 
misschien extra bescherming moet bieden. 
Een kleine of angstige hond kunt u extra 
bescherming bieden door op uw hurken te 
gaan zitten en een ‘koepeltje’ te maken voor 
uw hond. Aai uw hond niet, als u tegen hem 
praat, gebruik dan een rustige lage stem.
Als u ingrijpt tijdens een ruzie door de hond 
te slaan of schoppen, besef dan dat de hond 
niet begrijpt dat u dit doet. De hond voelt 
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vaak erger. Als een hond een tand door zijn 
vel heeft, scheurt u de wond open door 
aan de hond te gaan trekken. Ziet u dat een 
hond ‘schudgedrag’ gaat vertonen, hij pakt 
de hond vast en schudt ermee, dan moet u 
wel ingrijpen. In dit geval ziet de hond de 
andere hond niet meer als tegenstander, 
maar als prooi. Ingrijpen kunt u het beste 
alleen maar doen door de achterpoten van 
de hond te pakken en naar achteren te lo-
pen. De hond schrikt, laat los om zich om 
te draaien, maar kan niet bij uw handen ko-
men. Ligt uw hond onder een andere hond, 
roep hem dan nooit terug. De hond blijft 
onder de andere hond stil liggen om zich 
over te geven. Als u hem bij u roept rent hij 
weg, wat de andere hond kan zien als teken 
dat de hond toch nog niet zijn lesje geleerd 
heeft.

FABELTJEs
Veel mensen denken dat een volwas-
sen hond nooit lelijk mag doen tegen een 
pupje. Dit is niet waar. Een volwassen hond 
zal een pup zoveel mogelijk proberen te 
negeren, maar als de pup te ver gaat, of 
als de volwassen hond gewoon even geen 
zin heeft in het drukke gedoe van de pup 
mag deze hem zeker corrigeren. Een pup 
heeft geleerd hard te gaan ‘gillen’ als over-
gave. Het lijkt dus vaak alsof de pup haast 
gevild wordt, maar dit is niet het geval. De 
volwassen hond moet wel een goed gesoci-
aliseerde hond zijn. Een ander misverstand 
dat wij mensen vaak hebben, is dat we 
denken dat een hond zich overgeeft als de 
hond op zijn rug gaat liggen. Als de andere 
hond dan toch doorgaat, wordt die andere 
hond vals genoemd. Echter, overgeven is 
niet alleen maar op de rug of zij gaan lig-
gen! Als een hond zich overgeeft, houdt hij 
zich helemaal stil, hij dekt met zijn staart zijn 
anaalklieren af, hij kijkt weg van de andere 
hond, hij houdt zijn buik bloot en legt zijn 

keel bloot. Als een hond dit doet, treedt bij 
de andere hond het zogenoemde ‘ridder-
lijkheidseff ect’ op. Kortom: de andere hond 
stopt zijn aanval onmiddellijk. Lichaamstaal 
bij een hond is heel erg veelzijdig. Gaat u 
er maar eens op letten in het park of bij uw 
honden thuis, er zal een wereld voor u open 
gaan!

De Jack Russel heeft hier een ambivalente houding, 
haar staart staat hoog, haar oren heeft ze naar ach-
teren gericht.

De Australian Shepherd neemt hier een onzekere 
(onderdanige) houding aan: oren naar achteren 
gericht, staart omlaag, kop wordt laag gedragen. 
De Jack Russel heeft nog steeds een ambivalente 
houding.
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De Australian Shepherd heeft hier een zelfverzeker-
de houding, de oren staan naar voren en de staart 
wordt omhoog, maar ontspannen gedragen.

Beide honden hebben een ambivalente houding. 
De crèmekleurige hond heeft zijn staart tussen zijn 
poten, wat duidt op angst, maar zijn oren 
naar voren staan, wat een teken is van een 
zekere houding. De Australian Shepherd 
draagt zijn staart hoog, maar heeft zijn 
oren naar achteren gedraaid. Deze honden 
kennen elkaar niet, maar willen wel spelen, 
al vinden ze dit ook een beetje eng.

Op deze foto ziet u een Golden retriever met een 
zekere houding en een Golden met een onzekere 
houding.
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Illustratie: Charlotte Calmerman van Wauwe

STELLING
VAN DE MAND

De hondenbelasting moet worden 
afgeschaft

DE HONDENBESCHERMING HEEFT VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 2012 EEN AANTAL STEL-
LINGEN VOORGELEGD AAN POLITIEKE PARTIJEN. EEN VAN DEZE STELLINGEN WAS “DE 
HONDENBELASTING MOET WORDEN AFGESCHAFT”.

CDA: CDA is van mening dat gemeenten zelf moeten kunnen bepalen of zij wel of geen hondenbe-
lasting willen heff en. Het aantal hondenbezitters en honden is immers per gemeente verschillend.

Crhistenunie: Geen mening. Het is aan de afzonderlijke gemeenten om te bepalen of wel of geen 
hondenbelasting wordt geheven. De ChristenUnie acht het wel redelijk dat hondenbezitters op eni-
gerlei wijze een bijdrage betalen voor de kosten van het opruimen van hondenpoep.

Groenlinks: De hondenbelasting moet worden afgeschaft. Het heff en van hondenbelasting is een 
gemeentelijke bevoegdheid, geen rijkstaak. GroenLinks vindt dat gemeenten prima de afweging 
kunnen maken of er wel of geen hondenbelasting moet worden geheven.

PvdA: De hondenbelasting moet worden afgeschaft. Oneens. Het gaat hier om lokaal beleid, wij 
vinden dat gemeenten zelf moeten kunnen beslissen of zij hondenbelasting willen innen of niet.

SP: De hondenbelasting moet worden afgeschaft. Hondenbelasting is een lokale afweging, maar 
onze afdelingen in het land hebben op verschillende momenten actie gevoerd tegen de hondenbe-
lasting. In zijn algemeenheid zijn we er dus geen voorstander van. Het is een erg ineffi  ciënte belas-
ting, je bent namelijk 50% van het geld wat het oplevert alweer kwijt aan innen van de belasting.

VVD: De hondenbelasting moet worden afgeschaft. Dit is een gemeentelijke aangelegenheid. Het 
landelijke programma doet daar geen uitspraken over.

Bron: http://www.hondentips.com
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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 geplaatst. Tips en 

suggesties zijn van harte welkom

Verhit de oven op 225 graden. 
Kneed het broodmix met 300 ml water en laat het deeg een 1/2 uur onder een schone thee-

doek op kamertemperatuur rijzen ( of in een heteluchtoven op 40 graden.)
Rol van het deeg bolletjes en vorm deze tot egeltjes. Druk 2 krenten of nootjes in het deeg voor 

oogjes, neusje vormen door puntje aan het deeg te maken.
Dop de rug van de egeltjes in het schaaltje water en vervolgens in het schaaltje maanzaad of 

sesamzaad. Leg de egeltjes op de bakplaat en bak deze gaar in 15 minuten.
Voor maanzaad kan ook sesamzaad of geraspte kaas genomen worden.

BENODIGHEDEN
500 gram volkoren broodmix
gedroogde krenten of kleine 

nootjes voor de ogen
schaaltje maanzaad of 

sesamzaad 
boter ok in te vetten

300 ml water
schaaltje water om egeltje in te 

doppen. 

EGELS KOEKJES

stelling van de mand
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REgIO NOORD OOsT

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

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

3 november 2013 | OES wandeling in Gieten
5 Januari 2014 | Erwtensoepwandeling
2 Maart 2014 | Wandeling
4 Mei 2014 | Wandeling
6 Juli 2014 | Wandeling

Alle wandelingen beginnen om 11:00 uur!!

3 november 2013 | Bergen “Duinvermaak”

Geen wandelingen gepland

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

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
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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/

evenementen agenda

WANDELAGENDA
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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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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 




