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wedstrijd van summer

Van de Voorzitter,

Terwijl ik dit zit te schrijven is het nog begin 
november en hebben we net de Jonge-
honden-Dag achter de rug. We hadden 
een mooi aantal inschrijvingen en ook de 
kind hond show was met 4 deelnemertjes 
een succes. De uitslagen en een impressie 
staan verder in het clubblad en op de web-
site (www.oldenglishsheepdog.nl)  van de 
club. Het bestuur feliciteert iedereen  voor 
het behalen van de plaatsingen en bedankt 
iedereen voor het meedoen.  Nu u dit leest 
staat de kerst alweer  voor de deur en is dit 
het laatste clubblad van dit  jaar. Terug kij-
kend op afgelopen jaar is dit een voor mij 
een zeer bewogen jaar geweest . Een jaar 
van veel tranen maar ook van een lach en 
blijdschap. Het Organiseren van de EURO-
OES met een klein team  was intensief en 
hard werken maar we kunnen als bestuur 
terug kijken op een zeer geslaagde EURO-
OES.   Nederland staat na 16 jaar weer op 
de kaart bij het EURO-OES comité. Hope-
lijk kunnen we dit over een aantal jaren 
nog eens herhalen. Wellicht  in 2021 als de 

club 45 jaar bestaat. Voor het  40 jarig jubi-
leum  in 2016 is het te vroeg. Mede door de 
organisatie van de EURO-OES heb ik mijn 
gedachten kunnen verzetten na het verlies 
van onze zoon.  Bedankt Team. Maar ook 
de kynologie zit niet stil. Zo wordt er hard 
gewerkt om het DNA profiel ook in Neder-
land te gaan invoeren. Maar ook voor fok-
kers en pup eigenaren is er dit jaar al wat 
veranderd. Er is  nu een database waar de 
fokker zijn pups moet aanmelden . De fok-
ker moet zijn pups weer afmelden als deze 
naar zijn nieuwe eigenaar gaat. De Nieuwe 
eigenaar is wettelijk verplicht  zijn pup aan 
te melden bij een database . Dit zijn nieuwe 
regels die dit jaar zijn ingevoerd. De taken 
binnen het bestuur zijn op dit moment wat 
anders verdeeld dit door ziekte  van Miran-
da  Hoksbergen en drukke werkzaamheden  
van Sascha van der Nat.  We hopen op uit-
breiding van het bestuur na de Algemene 
Leden Vergadering. Deze wordt mogelijk 
in maart gehouden. We proberen deze op 
een zondag te plannen met vooraf gaande 
een fokkers overleg met een lezing. Een 
tweetal leden hebben geinformeerd naar 
een bestuursfunctie. Na de ALV hopen we  
de taken weer onder te brengen bij de be-
stuursleden waar ze thuis horen. De regio’s 
organiseren het hele jaar door wandelingen 
die  druk bezocht worden door de leden. . 
Ze beginnen het jaar vaak met de traditie-
getrouw de snertwandeling. Dus u kunt het 
nieuwe jaar met goede voornemens begin-
nen en even lekker uitbuiken na de feest-
dagen. Helaas zal voor velen van ons het 
nieuwe jaar  beginnen met weer  een paar 
kilo’tjes erbij. Een goede reden om deze er 
weer af te lopen bij één van de wandelingen.   
Het Bestuur wenst U Prettige Feestdagen 
en een heel voorspoedig, sportief, gezond, 
goed 2014.

Lizie van Heel 
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van de voorzitter

Ik heet Summer, ben een bobtail met een 
héél eigen willetje, of is het mijn baas. Hoe 
het begon. Verleden jaar hielden ze bij ons 
op de vereniging  HsvD een wedstrijd G&G 
B-1-2-3.  Na deze gezien te hebben zei mijn 
baas dat wil ik volgend jaar ook wel doen 
met Summer . Zo werd dat dus beslist over-
leg is hierover dus niet geweest. Ik zei nog 
baas weet je nog wat je zei toen we hier 
kwamen trainen dat je zover niet wilde gaan. 
Je was een shower dat vond je veel leukere 
om te doen, dat hebben we ook samen veel 
gedaan. Met veel plezier .Ja jullie begrijpen 

het al doof voor mijn argumenten. Nu is het 
wel zo dat ik woensdagavond al bij de deur 
zit als ze haar trainings  schoenen aan trekt. 
Dus een hekel aan de trainingen heb ik niet. 
1 onderdeel hoeft van mij niet, dat is appor-
teren. Die doe ik ook maar mondjes maat 
van helemaal niet naar het toch gaan ha-
len ja daar heb ik dus een jaar over gedaan. 
Maar nog niet zo als hij zou moeten. Maar ik 
ga het blokhout halen , breng het ook net-
jes terug, hou het vast tot ik voor mijn baas 
zit zodat ze het aan kan pakken.  Nu moet 
het ineens weer anders, ik moet netjes blij-

wedstrijd van summer

MIJN EERSTE WEDSTRIJD
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ven zitten op zich geen punt , loopt mijn 
baasje weg legt onderweg het blok neer en 
roept dan apport. Ja dááááág, dus niet. Je 
legt het dat  blok toch zelf neer moet ik het 
nog achter je k… aan brengen ook nou dus 
niet. Dus dit is weleens een frustratie puntje 
voor ons beideJ))))) . maar oké. De wedstrijd 
was op zondag 27 oktober bij ons op de 
vereniging  de HsvD . Dus jullie raden het 
al we zouden gaan meedoen. Nou moet ik 
zeggen het weer zat niet mee want de re-
gen kwam met pakken uit de hemel, dus dat 
beloofde watJ)) Maar het werd droger toen 
we het veld op moesten. Dus we gaan be-
ginnen eerste onderdeel ging goed. Twee-
de onderdeel dat was een feestje J))) blijven 
liggen op rij met nog 6 andere honden kat 
in het pakje dachten we. Nou niet dus gaan 
er 4 aan de halen en lopen spelen met elkaar 
o nou dat is leuk dat wil ik ook wel. Dus ik 
ging ook mee spelen. Laat dit nou niet de 
bedoeling zijn geweest allemaal een 0. Mijn 
baas was al trotst dat ik het zolang volhield. 
Was tenslotte de 5/ 6 die van zij plaats kwam 
om mee te doen. Nu dat was even een 
streep door de rekening. Er  dreigde even 
een hand gemeen tussen  2 eigenaren over 
dit incident. Maar het was nog te doen alle 
onderdelen die we gezamenlijk moesten 
doen waren achter de rug. We konden het 
nog halen dat diploma.  Nu begonnen de in-
dividuele onderdelen. Volgende volgen aan 
de lijn.  Ging redelijk niet de volle bak maar 
ik had wat opstart probleempjes dus moest 
mijn baas even klikken dat doe ze al op de 
automaat maar ja dat mag niet in de wed-
strijd. Maar ik was wel gelijk bij de les. Vol-
gende onderdeel was het hier, dat ging als 
een speer.  Nu dat was lekker , de volle bak 
punten binnen. Ik blij, mijn baas was super 
blij . Zo blij dat ze een wel héééél stomme 
fout maakte , een fout die ze in haar hele le-
ven nooit meer op een wedstrijd maakt.  Ze 
haalde het apporteerzakje uit haar jas zak 

en gooide dat weg, dat in de wedstrijd ring. 
Oei dat was stom baas want je mag nu een-
maal niks in je zak hebben. De keurmeester 
zegt tegen haar  helaas moet ik u hiervoor 
de rode kaart geven. Dus was het voor ons 
helaas einde oefening . Nou dan maar een 
volgende wedstrijd, dachten we. Maar deze 
moet tot het voorjaar wachten. Want een 
zwanger teef mag geen wedstrijden lopen 
en 1 rode kaart vonden we wel genoeg dus 
kunnen we nog even opdat andere trainen. 
Want al hadden we het apporteren al op 0 
punten ingeschat ,dan moesten we op de 
andere onderdelen niet te veel punten laten 
liggen. We hadden het kunnen halen we za-
ten ondanks dat de 2 minuten blijven liggen 
nog op schema . Maar ja ook de zenuwen 
kunnen een parten spelen. Geeft niet hoor 
baas we gaan volgend jaar na de puppy’s 
gewoon lekker door met trainen en halen 
dat diploma heus samen nog wel binnen. 
We zijn nu eenmaal samen een zeer eigen-
wijs team. 

wedstrijd van summer merry christmas

Summer 
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wedstrijd van summer merry christmas

Old English Sheepdog Club Nederland
Wenst IedereenFijne Kerstdagen 

en Gelukkig Nieuwjaar 2014
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Verslag van de Jongehonden Dag,

’s Morgens om half 7 in de auto gestapt 
die volgeladen is met de spullen voor 
de Jonge Honden Dag in Asperen. 
Voor ons allemaal een nieuwe locatie. 
We weten dus  niet helemaal wat we 
kunnen verwachten. . Bleek een pri-
ma locatie te zijn  die we zeker in ons 
achterhoofd zullen houden voor de 
toekomst. Kinderen konden er heerlijk 
spelen in een paar toestellen die langs 
de kant stonden dus dat vonden de 
kleintjes wel fi jn. Alle spullen uitgela-
den . Ook  de auto’s van Rosita en Mi-
randa  lagen vol met spullen voor de 
Jonge Honden Dag. Nadat alles was 
uitgeladen konden we de zaal gaan 
aankleden. De ring uitzetten . De tafels 
voor de tombola spullen klaar zetten. 
De tafels in de ring aankleden, pc met 
printer installeren  en bekers uit zetten. 
Catalogus en de tasjes voor de expo-
santen klaar maken. Nadat dit allemaal  
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gereed was konden we beginnen met 
de  uitgifte van loopnummers, catalo-
gus en aandenken  voor de exposan-
ten. De  keuring kon beginnen.  Met 
dank aan  Nelleke Meijer  die de hon-
neurs van de ringmeester  Wilma Ver-
sloot even waar  nam. Wilma was in file 
beland vanwege  een ongeluk en de 
omleiding duurde langer dan gepland.   
Ook hadden we die dag 2 jarigen in 
ons midden. Sjaak Meijer en Jeroen 
Wisse de vriend  van Elles de Boorder. 
Alle ereleden van de club waren  aan-
wezig wat zeer op prijs werd gesteld. 
Ook was onze oude secretaris  Titia 
Kloosterman weer van de partij. Vele 
aanwezigen vonden het fijn om Titia 
te zien. Het gaat goed met haar. Door 
de  herseninfarct van een aantal jaren 
geleden  blijft het  communiceren wat 
moeizaam  maar Titia is nog net zo vro-
lijk als vroeger. . Voor mij persoonlijk is 
zij diegen die ik  aansprakelijk stel  mij 
besmet te hebben  met het Bobtail-

show virus. Dit virus overheerst mijn 
leven  al weer 20 jaar jJ)))) Ook andere 
fokkers die geen pups hadden om te 
showen waren aanwezig. Heel  leuk  
om daar ook weer eens contact mee 
te hebben. Helaas lukte het  niet om 
met iedereen te praten , daarvoor  was 
de tijd te kort.  Wij hopen dat het voor 
iedereen die aanwezig was een leuke 
dag  is geweest. De keurmeester van 
de JONGE Honden Dag was Dhr. Mai-
kel  Koot. Hij heeft  de tijd  genomen 
om  aan  alle honden uitgebreid aan-
dacht  te besteden.. Een verslag van 
hem over de Jonge Honden Dag  zal 
ook in het clubblad verschijnen. Hier-
onder een foto impressie  van de dag. 
De datum voor de volgende Jonge 
Honden Dag is gepland op 20 Septem-
ber  2014 . Dit wordt weer  een combi-
natie show, Jonge Honden Dag samen 
met de Kampioens Club Match. Deze 
wordt gehouden in het Dogcentre te 
Kerkwijk gemeente Zaltbommel.
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Jonge Hondendag 2013 OESCN
Een dag om niet snel te vergeten. Het 
was voor mij een hele eer dat ik uit-
genodigd was om de Jonge Honden-
dag van de OESCN te mogen keuren 
in Asperen. Op de Jonge Hondendag 
komt toch het aanstormende talent 
voor de komende jaren. Die in de na-
bije toekomst wellicht meerder kam-
pioenstitels gaan behalen. De dag 
zelf heb ik zeer plezierig ervaren en 
heb mij ook enorm vermaakt. Er zat 
een grote verscheidenheid tussen de 
honden maar ook tussen de eigena-
ren. Zo is de een al jaren ervaren met 
het showen en voor de andere was het 
een eerste show. Dat maakt een Jonge 
Hondendag ook altijd zo leuk. Graag 
wil ik de exposanten en de organisatie 
bedanken voor deze leuke en gezel-
lige dag! 

Maikel Koot
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uitslagen jongehondendag 2013 advertentie

Uitslag Jonge Honden dag 9 November 2013    Keurmeester Dhr. Maikel Koot  33/32
Reuen Baby klas  

1 Brwyn’s Paddington King
Puppy klas 

1 Brwyn’s Matter of fact Hillbilly
2 Wicked Wisdom’s Lucky Man

Jeugdklas
1 Wicked Wisdom’s Key to Success  Beste reu 
2 Happy Panda’s Bossanova
3 Brwyn’s Blue Berry Pie
4 Dazzling Dodger’s Takoda
5 Wicked wisdom’s Knowing a Secret
6 Brwyn’s key Lime Pie

Jongehonden Klas
1 Law of Love How to Fall in Love

Veteraan klas
1 Classy Hummer from Rocky’s Desteney

Teven Baby Klas
1 Brwyn’s Crown Princess     Beste Baby
2 Brwyn’s Party Queen
3 Brwyn’s  Royal Amour
4 Vigilat’s Orghlaithe Oonagh

Puppy Klas
1 Apple’s Angel New York Cheesecake   Beste Puppy
2 Brwyn’Hillbilly Hoochie Coochie
3 Brwyn’s Miracle Loves Hillbilly
4 Diamond from The Sunshine Teddybears

Jeugdklas
1 Happy Panda’s Bucaneve
2 Hockesberghe’s Walc Cinderella
3 Look at me of Snowboot Bears
4 My Lady Dei Nobilpazzi
5 Dazzling Dodger’s Amisharu
6 Hockesberghe’s Walc Caitlyn Crush
7 Brwyn’s Charlotte Belle Hélene
8 Brwyn’s Yum Yum

Jongehonden Klas
1 Kokochanel aus dem Elbe Urstrumtal  Beste Teef Beste Jonge Honden Dag
2 Hairy Bears All You Need

Beste Baby Brwyn’s Crown Princess F/E Rosita Guérand  M/E   B. van Liere
Beste Puppy Apple’s Angel New York Cheesecake F. S. Crepaldi  E. Chris van Beirendonck    M/E E.J.Sewell
Beste Reu Wicked Wisdom Key to Success F/E Arie Bloemendaal
Beste Teef Kokochanel aus dem Elbe Urstrumtal F. Connie Verelst-Loest   E.  C van Beirendonck
Beste Jonge Honden Dag Kokochanel aus dem Elbe Urstromtal Fokker: C Verelst-Loest

Eigenaar Chris Van Beirendonck
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regio noord oost nederland

BOBTAILS EN BAASJES

IN GIETEN
17 NOVEMBER 2013

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

REGIO NOORD OOST NEDERLAND
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl

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

regio noord oost nederland
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regio noord oost nederland

Normaal zouden we op Zondag 3 November 
onze 2 maandelijkse wandeling hebben ge-
had, ware het niet dat de storm van de Maan-
dag ervoor zoveel schade aan de bossen 
had aangebracht dat het niet veilig was er 
te gaan wandelen. De kranten schreven 
zelfs dat Staatsbosbeheer sommige bossen 
had afgesloten, en werd er afgeraden de 
bossen toch in te gaan vanwege de vele re-
gen van de afgelopen weken die de bomen 
ook instabiel gemaakt zouden hebben. De 
teleurstelling van de afgelasting was heel 
groot, sommige medewandelaars wisselen 
diensten om maar mee te kunnen wandel-
en en dat vraagt voorbereiding en medew-
erking van die collega’s.  Wij hebben snel 

overlegd en een tussenwandeling aange-
kondigd over 2 weken. Staatsbosbeheer 
zou dan de omgevallen bomen wel hebben 
verwijdert, en hoopten we dat het weer ook 
mogelijk wat beter zou zijn. Nou misschien 
is dat ook wel zo. De weersvooruitzichten 
zijn wel steeds wat kouder geworden, maar 
in de afgelopen 2 weken is er minder re-
gen gevallen dus togen wij met koffi  e en 
de welbekende kruidcake, en 2 KRIJSENDE 
Bobbers in de achterbak naar Gieten. We 
hadden ook weer een nieuwe aanmelding 
vanuit Friesland, Marga&Ray met Amigo 
een OES van 1 jaar. De aanmeldingen waren 
best ook wel redelijk, dus zouden we met 
zo’n twintig man en evenzovele Bobbers 
ons rondje gaan doen. Ook waren gelukkig 
Cees en Hanneke met Sophie en Sara erbij 
die altijd weer zorgen voor de fi jne fotoher-
inneringen die menigeen na de wandeling 
tegemoet kan zien. En………..ook Hen-
k&Trees die al vele jaren meewandelen zijn 
gezwicht. Zij hebben nu Rakker, een Gold-
en die al na 100 meter onherkenbaar werd. 
Poedelen in blubber, een echte waterrat, en 

regio noord oost nederland

OESCN REGIO NOORD-OOST 
BOBTAILS MET HUN BAASJE 
AAN DE WANDEL OP 17 NOVEM-
BER 2013 IN GIETEN
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regio noord oost nederland regio noord oost nederland

tja dan zijn er ook wat Bobbertjes die lekker 
meeplonsen. Ook Doortje en Thea waren 
weer van de partij, de Bassets van Henk en 
Urs, en stoer het hele rondje gedaan.
Het bos was inderdaad zwaar beschadigd, 
maar daar hebben onze Bobbertjes geen 
aandacht voor. De blaadjes van de herfst, 
de modderplassen, de natte lanen toveren 
onze lievelingen binnen een mum van tijd 

om tot ware zwarte pieten……….ehhhh-
hh smeerpoetsen dus. Dat zal straks voor 
de diverse baasjes en vrouwtjes weer een 
hele klus worden ze enigszins te fatsoe-
neren. Maar goed de wandeling kent een 
vast rondje dus bij het bankje van Minister 
Kan hebben we even geposeerd voor de 
camera. Al geven Sophie en Sara het goede 
voorbeeld, krijg ze allemaal maar eens op 
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Regio Noord Oost kondigt aan dat de wandeling 
van 2 Maart 2014 wordt vervroegd wordt naar 
23 Februari 2014 vanwege onze verhuizing naar 

Duitsland vanaf dat weekend.

Agenda 2014/2015
 
5 Januari 2014            Erwtensoepwandeling
2 Maart 2014 Wandeling
4 Mei 2014 Wandeling
6 Juli 2014                   Wandeling
6 & 7 September           Baasje&DOG@Lunch event
2 November 2014       Wandeling
4 Januari 2015            Erwtensoepwandeling
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regio noord oost nederland advertentie

de foto, dat gaat dus niet lukken……...
Via de buitenrand de rode paaltjes route op-
gepakt, en al slingerend, klimmend over de 
omgevallen stronken en stammen komen 
we dan op de wat bredere paden weer. Tja 
dan al gezellig twee aan twee lopend gaat 
de tijd ontzettend snel kletsend voorbij. 
Soms even wachten op elkaar om de ach-
terhoede en de voorhoede weer bij elkaar 
te krijgen, komen we aan het einde van 
het bos. Bewust gekozen de brede laan 
(bosweg) te nemen, want dat laatste stukje 
voordat we bij de auto’s komen is altijd een 
ontzettende modderpoel, dus dit keer een 
wijselijk besluit. Groot voordeel dat je dan 
langs de zandafgraving terug loopt, waarbij 
dan de eerste modder al weer afgespoeld 
kan worden. Gezamenlijk de picknickbank 
verzet uit de struiken, de kannen heet water 
op tafel, en eerst de bakken water gevuld 
zodat de Bobbers konden slobberen. Tja en 
dan is het een rondje van die heeft koekjes 
en dan die, en die heeft ook koekjes. Pau-
lien deelde de heerlijk gevulde (welbek-
ende) kruidcake uit, en drinken we samen 
koffi  e. En als je dan denkt dat onze Oesjes 

moe zijn ??? heb je het helemaal verkeerd 
die gaan nog even door met spelen op het 
picknickveld tot we zo rond één uur beslu-
iten in te pakken. Een ieder heeft het prima 
naar zijn zin gehad, en kan rekenen thuis 
op een rustig middagje als hun Oesjes in 
dromenland zijn.
De volgende wandeling is dus de “Erwten-
soepwandeling”  op Zondag 5 Januari 2014. 
Na de wandeling is er dan behalve koffi  e 
ook een kop erwtensoep met een plakje 
belegd roggebrood.
Ook de Bobbers zullen we natuurlijk ook 
niet vergeten  !! Meld je voor een wandeling 
graag altijd aan of afwezig ! (dat is voor ons 
wat gemakkelijker). 

Aanmelden kan via:
06-24589112 
of via de mail:
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl
facebook: 
www.facebook.com/groups/regionoor-
doost/

Max Paulien Pebbles, Demi en Nynke.
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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 Maart 2014

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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7 BOBBERS MET HUN 
BAASJES WANDELEN IN

LEENDERBOS
10 NOVEMBER 2013

Tekst: Marjo Denkers
Fotografi e: Rob Rijkers

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

regio zuid oost nederland
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Een week later dan normaal, en dan ook 
nog eens  ’s middags in plaats van de 
gebruikelijke ochtend…  En dat was mis-
schien maar goed ook, want in de middag 
scheen het zonnetje en was het heerlijk 
wandelen!

Het was druk vandaag in Valkenswaard! 
We hadden de Dakar Pre-Proloog, een 
Valkenloop die gedeeltelijk door het Leen-
derbos liep en startte op de parkeerplaats 
van het Leenderbos. En dan was er ook 
nog een open dag betreff ende het Eco-
duct dat aangelegd is over de N396. De 
parkeerplaats was overvol, maar gelukkig 
hebben we allemaal nog een plekje kun-
nen vinden.

Dat een Tom-Tom (of een willekeurig navi-
gatie systeem van een ander merk) niet al-
tijd de goede weg wijst, was vandaag wel 
even heel vervelend. Dan kom je zomaar 
uit op een modderig landweggetje en zit 
je gewoon vast met je auto. Gelukkig zijn 
er nog hulpvaardige landgenoten die een 
handje uit de mouwen steken en dus kon-
den deze  wandelaars met hun hondjes 

na een achterstand zich toch nog bij ons 
aansluiten op het vertrouwde speelveldje. 
We hadden een dag tevoren nog een aan-
melding gehad van Petra en Tij, zij wilden 
met hun boppertje Dikke van 6 maanden 
ook mee komen wandelen.  Ook hun zoon 
met z’n vriendin (of dochter met vriend?) 
vonden het erg gezellig om mee te wan-
delen. Na een hele lange tijd was het voor 
Richard ook mogelijk om weer een keer 
mee te wandelen met Daisy. Verder waren 
er nog Joyce met Ulay en haar vriendin 
Ans, Gerard en Astrid met Rafke en hun 
vriendin met haar hond, Els en Chris met 
hun zoon Rob (die meteen tot hoff oto-
graaf werd gebombardeerd, bedankt Rob, 
voor de prachtige foto’s!) met Sting en wij 
(Wim en Marjo) met Arak en Onida. Kyona 
was niet helemaal fi t en had in de ochtend 
nog overgegeven, dus vonden we het 
beter om haar lekker wat rust te gunnen 
thuis. Al met al waren we weer met een ge-
zellig clubje boppers met hun baasjes. En 
natuurlijk hebben we weer een heleboel 
gekletst, lekker koffi  e gedronken, uiter-
aard met wat lekkers erbij. Ook de honden 
houden wel van iets lekkers tussen door. 

regio zuid oost nederland
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Zoals de foto’s laten zien, hebben ze zich 
weer heerlijk uit kunnen leven op het 
veldje. Er is weer fl ink gerend, zo nu en dan 
kwam er een ander hondje kijken bij die 
hele club wolbalen. Dan werden er wed-
strijdjes gedaan wie het hardst kon ren-
nen! Daarna wandelen we weer op ons ge-
mak richting parkeerplaats, waar afscheid 
genomen wordt van de wandelaars en alle 
OESjes. Moe maar voldaan weer de auto in, 
huiswaarts. 

Op naar de volgende wandeling!
Dit zal de Nieuwjaarswandeling zijn op 
zondag 5 januari.  We hopen dat er weer 
een heleboel baasjes met hun boppertjes 
aanwezig zullen zijn.

Marjo

Meld je voor een wandelin graag  altijd  aan of 
afwezig ! (dat is voor ons wat gemakkelijker). 

Aanmelden kan via:
06-16072929 / 040 7875556 of via de 
mail: Marjo@takodakyona.nl
Marjo, Wim, Arak, Kyona en Onida
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Onze Joep en zijn beste vriend Zarach Onze Joep en zijn beste vriend Zarach

Toen ik de oproep las van Rosita 
om een stukje aan te leveren voor 
de Bob-Tales  dacht ik,  ja ik wil  
graag de belevenissen van onze 
Joep met jullie delen. Joep is nu 
ruim een jaar oud. Wij hebben hem 
op een leeftijd  van  8 weken,  om 
precies te zijn op 5 januari 2013 
opgehaald bij oes kennel Brwyn. Ik 
ben zelf een behoorlijke paarden 
liefhebster  en ben dan ook in het 
bezit van een Friese ruin. Ben  elke 
dag te vinden in de  stal bij hem. 
Joep zou en moest  dus opgroeien 
met de paarden. Onze vorige oes 

“Bobby”  heeft al dat paarden ge-
beuren nooit echt leuk gevonden. 
Het was dus  best heel spannend 
voor ons hoe beiden gingen rea-
geren op elkaar. Zeker  voor mijn 
paard  Zarach die een behoorlijk 
ernstig incident in het bos heeft 
gehad. Hij is aangevallen door 
een hond en heeft hierdoor een 
ernstig trauma opgelopen. Sinds-
dien heeft hij een grote hekel aan 
honden van groot naar klein. Komt 
bij dat  paarden groot zijn  voor  
een pup van 8 weken. Zelf heb ik 
als ik  in de stal kwam met Joep  
al mijn  liefde  verdeelt over mijn  
twee schatten Zarach en Joep 
en dat heeft succes gehad. Mijn 
verbazing was  erg groot dat mijn  
paard Zarach  hem vanaf dag één 
direct  heeft geaccepteerd. Nu  
zijn het  maatjes voor het leven en 
kunnen niet meer  zonder elkaar. 
Bij binnen komst hinnikend mijn 
paard  Zarach niet meer naar mij 
maar naar Joep. Ze  liggen samen 
te slapen in de stal. Joep loopt met 
Zarach naar de wei met zijn touw 
in zijn bek. Vervolgens staan ze  sa-
men in de wei waar Joep hem dan 
uit loopt  te dagen voor een potje 

voetbal. Samen eten en vooral sa-
men knuffelen. Joep slaapt op de-
kens van mijn  paard Zarach. Maar 
Joep kan ook een show hond zijn 
heeft hij wel bewezen op de Jonge 
Honden Dag 2013 waar hij derde 
is geworden. Wat waren wij trots. 
Sommige mensen verbazen  zich 
er over waarom ik speciaal weer 
voor een Oes  heb gekozen. Als 
meneer weer in de mesthoop 
heeft gelegen om te rollen.  Of in 
de rijbaan heeft gespeeld als het 
geregend heeft. In waterbakken 
heeft gestaan en kletsnat eruit 
komt en vervolgens heerlijk in de 
modder heeft liggen rollebollen Of 
dat hij weer een wedstrijd sloot-
springen heeft gedaan om vervol-
gens bij de buren bij schapen te 
lopen. Ik vraag het mij elke dag ook 
weer af omdat mijnheer elke dag 
weer op de wasplaats staat om 
gewassen te worden. Omdat mijn-
heer te vies is om aan te pakken 
en heerlijk ruikt “ pfff” en s’avonds 
weer op de tafel ligt om al dat stro 
en viezigheid uit ze vacht te bor-
stelen.Mensen en het thuisfront 
zeggen wel eens heb je spijt dat 
je weer aan zo’n langharige hond 
bent begonnen.  Kan ik kort over 
zijn en volmondig antwoorden NEE.
Wat hou ik van dit gekke heerlijke 
beest, Joep genaamd,  met al zijn 
ondeugende streken.  Vooral de 
liefde die ik  elke dag  van onze 
Joep krijg . De band die hij heeft 
met Zarach  mijn paard  ervaar ik 
elke dag als een feestje en als zo 

bijzonder. 

WAT HOU IK VAN DEZE TWEE 
KANJERS.

Carella , Joep en ZarachW
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Onze Joep en zijn beste vriend Zarach Onze Joep en zijn beste vriend Zarach

ONZE JOEP 
EN ZIJN 
BESTE 
VRIEND 
ZARACH
Carella Spiegel
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Thibor regio noord west nederland

Hallo allemaal,

Wij willen onze bobtail Thibor eens in het zon-
netje zetten, omdat wij ontzettend trots zijn 
hoe hij het doet op z’n leeftijd van bijna 15 
jaar. Thibor is geboren op 23 februari 1999 als 
Kaprice of the Grand Panda bij de fam v/d Berg 
in Dreumel. Hij kwam bij ons in gezelschap 
van 3 yorkjes en een poedel, was compleet 
onderdanig aan deze hondjes en dat is altijd 
zo gebleven, hij tolereert alles en vindt alles 
goed en leuk. Ook nu hebben we nog 2 yorkjes 
van 10 en 1 jaar oud , en Thibor vindt het nog 
steeds geweldig als hij maar mee mag doen. 
Toch krijgt hij van sommige dingen niet alles 
meer mee, en de hondjes profi teren daar dan 
weer van, wat soms lachwekkende situaties 
opleverd. Overdag gaat hij z,n gangetje, het 
lopen gaat wat moeizaam en ook het horen 
en zien is niet optimaal,wat soms best lastig 
voor hem is. Het eten daarintegen is hetzelfde 
gebleven,hij vindt alles lekker , en het is al snel 
goed. Met een paar aanpassingen in huis zo-
als kleden op de vloer om uitglijden te voorko-
men , en spullen op z,n plek laten staan , hou-
den we het ook leuk voor hem. Wij beseff en 
wel dat elke dag er een is en dat het ook snel 
afgelopen kan zijn. Mocht het moment daar 
zijn, dan hebben wij er vrede mee, want Thibor 
heeft dan een mooi en lang leven bij ons ge-
had Wij hebben al die jaren een echte bobtail 
gehad , met alles erop en eraan , en bovendien 
een fantastische vriend en kameraad met een 
gouden karakter .

De trotse baasjes van Thibor,

Gerbrand en Bertha Kort 
en natuurlijk zijn 2 kleine Yorkvriendjes Cooper 
en Fester
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Thibor regio noord west nederland

Regio Noord West
Lieve wandelaars namens Marjolein even een be-
richtje over de Regio wandelingen. Velen van jullie 
zullen het op Facebook al gelezen hebben. Marjolein 
heeft haar grote schat Balder op 29 november laten  
inslapen. Hij bleek een zeer agressie vorm van bot-
kanker te hebben in zijn poot. Marjolein en Mike heb-
ben na de diagnose  een zeer dappere beslissing 
genomen om Balder een lijden te besparen. De hele 
familie is erg van streek en niet in staat om de geplan-
de snertwandeling te organiseren . Die gaat dus niet 
door dit jaar.  Marjolein neemt even afstand van de 
Regio. Indien iemand tijdelijk de wandelingen in de 
Regio wil overnemen horen wij dit gaarne. Ook na-
mens Marjolein voor iedereen Prettige Feestdagen 

en een goed en gezond 2014

Groeten,
Rosita Guérand
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Tekst en foto’s:
Roosmarie en Mark 
Wibier

een bijzonder moment een bijzonder moment

Op een prachtige zaterdagochtend in het hon-
denlosloopgebied in het Oostzaanse Twiske 
gebeurde er iets waarover wij nog steeds met 
verwondering en trots terugdenken. Op onze 
dagelijkse Twiske wandeling renden Tally, Bowy 
en Oban ook op deze zaterdagmorgen uitbun-
dig heen en weer. En wederom genoten zij van 
de vele geurtjes, omgeving en spannende plek-
jes. Het was deze keer vrij rustig. Geen fi etsers 
of joggers die we tegenkwamen en de konijnen 
hielden zich verborgen. Terwijl wij richting heu-
vel wandelden bleek Tally iets te horen. Oban en 
Bowy bleven bij ons lopen. Als een speer rende 
Tally vooruit en toen wij op de heuvel stonden 
zagen wij daar beneden een groepje mensen 
staan, ouders met kinderen leek het. Ze hadden 
fi etsen met fi etskarren bij zich en leken even te 
pauzeren. Tally bereikte al eerder dan ons het 
groepje mensen en rende er enthousiast op af. 
Inmiddels waren wij ook bij het groepje aange-
komen en zagen dat het een paar volwassenen ( 
begeleiders) waren met kinderen met het down 
syndroom. Ze vertelden gezellig die ochtend 
een Twiske uitje te hebben. Of Tally nu direct 
aanvoelde dat het niet om een aantal ‘gewone 
kinderen’ ging, blijft natuurlijk giswerk, maar 
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een bijzonder moment een bijzonder moment

het viel ons direct op dat zij haar gedrag aan-
paste. Haar wildebras gedrag viel prompt van 
haar af en heel rustig bekeek ze nieuwsgierig 
de groep. Toen opeens stak een jongetje onbe-
vangen zijn handje uitnodigend naar haar uit en 
zagen wij Tally voorzichtig naar hem toelopen.
Zonder onverhoedse bewegingen en heel rus-
tig, vol aandacht voor het jongetje, ging Tally 
vervolgens naast hem staan en liet zich in alle 
rust geduldig aaien. Terwijl wij er allemaal om 
heen stonden, likte Tally opeens heel voorzich-
tig zijn uitgestoken handje. Het jongetje keek 
glunderend toe. Het was hartverwarmend 
om te zien en te mogen meemaken! Toen de 
aandacht bij het jongetje voor Tally verslapte, 
draaide Tally zich om en rende als een speer 
weg, richting onze auto.   Het jongetje had nog 
steeds een lach op zijn gezichtje. De andere 
kinderen keken Tally enthousiast na. Wij waren 
zeer ontroerd door dit bijzondere moment, het 
was pure vriendschap tussen hond en kind. Het 
gedrag van Tally bevestigde ons vermoeden, 
namelijk hoe sociaal en fi jngevoelig zij van ka-
rakter is. 

Het was een ochtend met een gouden randje!

EEN BIJZONDER M
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achterhandproblemen bij de hond achterhandproblemen bij de hond

Atjo Westerhuis
dierenarts, verbonden aan WHG Westerhuis Kliniek 
voor Gezelschapsdieren
Dalwagen 29c
6669 CA Dodewaard, 
T 0488 – 410040; spoed:
410077; F 0488 410099 
a.westerhuis@whgdierenartsen.

Nota bene
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 al-
leen voor dieren bij wie de diagnose is gesteld. De 
informatie dient niet als vervanging van een consult 
door de dierenarts! Bedenk bij het lezen dat de 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

Honden met achterhandproblemen; we 
zien ze vaak in de praktijk. Al gauw wordt 
gedacht aan heupdysplasie. Maar er zijn 
meer oorzaken van achterhandproblemen. 
En daar willen wij u graag meer over vertel-
len. Het vaststellen van de juiste oorzaak 
van een achterhandprobleem stelt ons in 
staat om de juiste behandeling te geven. 
En we weten met een goede diagnose ook 
meer over wat ons te wachten staat, hoe de 
prognose is. Er zijn veel behandelingsmoge-
lijkheden: pijnstillers, aangepaste voeding, 
voedingssupplementen, trainingsprogram-
ma’s, chirurgie, homeopathische middelen, 
acupunctuur enz. Homeopathische midde-
len scoren hoog bij de behandeling van ach-
terhandproblemen en verdienen dikwijls de 
voorkeur boven de gebruikelijke pijnstillers. 
Homeopathische middelen hebben niet de
bijwerkingen zoals we die kennen van pijn-
stillers. Maar homeopathie kan noodzake-
lijke chirurgie niet vervangen, wel vaak nog 
aanvullen. Wij willen u enigszins wegwijs 
maken in de achterhandproblematiek bij de 
hond en van de meest bekende oorzaken 
van achterhandproblemen: de klachten, het
rontgenbeeld en de behandeling, waaraan 
wij de voorkeur geven, bespreken. De vol-
gende achterhandproblemen komen in aan 

ACHTERHANDPROBLEMEN BIJ DE HOND EN HOMEOPATHIE
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achterhandproblemen bij de hond achterhandproblemen bij de hond

de orde:
* Heupdysplasie (HD)
* Spondylose
* Degeneratieve myelopathie (DMP)
* Cauda Equina Syndroom (CES)
* Hernia of Hernia Nuclei Pulposi (HNP)
* Voorste kruisband ruptuur (VKB)

Niet zelden vinden we een combinatie van 
oorzaken. Regelmatig zien we ook een com-
binatie van achterhand en voorhand pro-
blemen. Dat maakt de zaak erg complex. En 
dan moeten we bekijken wat hoofdoorzaak 
is van de klachten en wat bijzaak?

HEUPDISPLASIE HD

KLACHTEN
Kreupelheid aan 1 of 2 achterpoten. De 
kreupelheid is erger bij beginnende bewe-
ging en verdwijnt (meestal 100%) bij voort-
gezette beweging. Overbelasting geeft 
een verergering van deze zogenoemde 
startproblemen. Natte kou verergert ook 
de klachten. Vaak zien we een nauwe stand 
en een nauw gangwerk van de achterpoten, 
steile stand, koehakkigheid en telgang. Op 
de lange duur kan er sprake zijn van een 
constante kreupelheid.

RÖNTGENBEELD

De heupkop (C) sluit onvoldoende in de 
kom (A). Door de speling in het gewricht 
ontstaat pijn en op den duur wordt dat nog 
eens verergerd door botwoekeringen rond 
het gewricht. Op de `normale’ röntgenop-
name zien we toch beginnende arthrose.

BEHANDELING
De behandeling is afhankelijk van de ernst 
van de afwijking. Opvallend is, dat een hond 
met ernstig afwijkende heupen soms hele-
maal goed loopt en een hond met nauwe-
lijks afwijkingen kreupel. In onze hand-out 
Arthrose protocol worden de verschillende 
mogelijkheden voor de behandeling van 
heupdysplasie besproken. En vroege start 
met een homeopathische behandeling en 
voedingssupplementen, naast training en 
gewichtscontrole, kan veel narigheid voor-
komen In de meeste gevallen kiezen we 
voor de homeopathische behandeling met 
MacSamuel Gewricht D. 

SPONDYLOSE

KLACHTEN
Stijfheid in de achterhand / rug. Er is niet 
echt sprake van gillende pijn. Moeilijk over-
eind komen, moeilijk gaan liggen (draaien 
en kreunen). Mager worden (atrofi e) van de 
bilspieren en krassen met de achterpootna-

Normale heupen

Heupdysplasie
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gels over de grond (slepen). Het hollen van 
de rug wordt lastiger: de hond kan slecht in 
de autospringen of de trap oplopen. Bewe-
ging verbetert wel de klachten. Combinaties
met heupdysplasie en knie arthrose komen 
regelmatig voor. Spondylose kan opalle 
plekken van de wervelkolom voorkomen, 
dus ook in de nek en kan dan oorzaak zijn 
van een kreupele voorpoot. Spondylose 
kan in enkele gevallen oorzaak zijn van 
een chronische steeds weer terugkerende 
blaasontsteking, onwillekeurig urineverlies 
en verergering van al bestaande klachten 
t.g.v. heupdysplasie. Spondylose op zich is 
niet pathologisch maar door de extra bot-
afzetting kan het soms zijn dat zenuwen die 
uit het ruggenmergkanaal vertrekken locaal 
geïrriteerd of bekneld kunnen raken met 
alle gevolgen vandien.

RÖNTGENBEELD
Normale wervelkolom Spondylose We zien 
hier normale lenden wervels zonder de 
bekende spondylose bruggen en wervels 
met de typische spondylose bruggen (S).

BEHANDELING
Spondylose laat zich zeer goed behandelen 
met MacSamuel Wervel S. 

DEGENERATIE VAN HET RUGGENMERG

KLACHTEN
Degeneratieve myelopathie (DMP), zoals we 
dat noemen, komt met name voor bij oude-
re / oude honden. Geleidelijk aan wordt de 
achterhand steeds slapper. Er is geen sprake 
van pijn (!), alleen maar van slapte. Het pro-
ces verloopt over maanden, soms wel over 
een jaar tot anderhalf jaar. We zien het vaker 
bij Duitse herders. Op de röntgenfoto zien 
we meestal geen enkele afwijking. We moe-
ten er rekening mee houden, dat bij een ou-
dere hond met bijvoorbeeld spondylose er
`stiekem’ (omdat we het niet zichtbaar kun-
nen maken op de röntgenfoto) toch ook 
nog een degeneratie van het ruggenmerg 
bij kan spelen. Het is belangrijk om zich dat 
te realiseren, omdat DMP een slechte, spon-
dylose een (redelijk) goede prognose heeft.

BEHANDELING
In de gewone diergeneeskunde kunnen we 
nog pogingen ondernemen met vitamine B 
en anabole steroïden. De resultaten zijn te-
leurstellend. In de homeopathie kunnen we 
nog middelen proberen als Ginkgo biloba 
OER, Natrium muriaticum D12, Strychninum 
nitricum D6. Maar de resultaten zijn ook 
hiervan niet geweldig.

Normale wervelkolom

Spondylose



bobtales december 2013 bobtales december 201334 35

achterhandproblemen bij de hond achterhandproblemen bij de hond

CAUDA EQUINA SYNDROOM CES

KLACHTEN
Bij dit syndroom zien we pijn. Deze mani-
festeert zich als plotseling piepen of gillen 
bij verkeerde bewegingen, zoals een gekke 
sprong of een botsing met een andere 
hond. Vaak blijft het bij deze incidenten en 
functioneert de hond verder volledig nor-
maal. Er zijn er zelfs die gewoon behendig-
heid blijven doen. Meestgeziene klachten 
zijn dat het in de wagen of op de bank sprin-
gen moeilijker gaat, traplopen gaat minder, 
opstaan met de achterpoten is moeizamer 
en vaak gaat de hond ook wat meer met de 
tenen over de grond slepen. Soms merkt de 
eigenaar zelf al op, dat de hond gevoelig is 
in de lage onderrug bij borstelen of lichte 
druk ter plekke. In een aantal gevallen zien 
we een kreupelheid aan de linker of rechter 
achterpoot. Soms wisselend links - rechts, of 
slapte in beide achterpoten. We vinden in 
dergelijke gevallen niets aan de poot of po-
ten zelf. Mogelijk alleen wat minder kracht. 
Het gaat hier om een lichte verlamming of 
mogelijk een doof gevoel in de achterpo(o)
t(en). Deze toestand is waarschijnlijk te ver-
gelijken met ischias bij de mens. Slapte in de 
achterhand trekt ook een wissel op heupen 
en knieën.

RÖNTGENBEELD
Cauda equina is Latijn voor paardenstaart.
Zo noemen we het laatste deel van het rug-
genmerg, dat via de laatste lendenwervels 
en het heiligbeen in de staartwervels loopt. 
Die bundel zenuwuiteinden lijkt op een 
paardenstaart. Vandaar. Er is sprake van in-
stabiliteit tussen de laatste lendenwervel 
(L) en het heiligbeen (H). Daardoor ontstaat 
een niveauverschil, trapvorming (T), tussen 
de genoemde wervels kan het ruggenmerg 
(R) klem komen te zitten. Soms zien we, dat 
het wervelkanaal ter hoogte van het heilig-
been vernauwd is; we spreken dan van ste-
nose (S).

BEHANDELING
In eerste instantie pijnstillers geven. Indien 
dit niet goed helpt dan kan men net
zoals bij mensen epidurale infi ltraties toe-
passen met vaak schitterende resultaten. 
Hierbij wordt een langdurige ontstekings-
remmer thv de locatie van het probleem 
ingespoten. Acupunctuur is een bewezen 
werkzame behandeling. Een andere behan-
deling is homeopathie. Een beproefd mid-
del is Gnaphalium Pentarkan, een humaan 
homeopathisch middel voor mensen met 
ischias. Soms moeten we uiteindelijk toch 
besluiten tot chirurgie.

Cauda equina

Normaal
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HERNIA

KLACHTEN
Acute pijn met of zonder verlammingsver-
schijnselen in de achterhand, als de hernia 
in het lenden gebied zit. Zie: Hernia

RÖNTGENBEELD

NORMAAL HERNIA
Bij een hernia puilt het weefsel, dat norma-
liter tussen de wervels zit naar boven en 
drukt tegen het ruggenmerg aan. Dat weef-
sel, bestaat in feite uit weefselresten, bloed 
en vocht. Soms geeft een gewone röntgen-
foto geen duidelijkheid en hebben we een 
röntgenfoto met contrastvloeistof nodig, of 
beter nog een scan.

BEHANDELING
Zie: Hernia (1)

VOOR KRUISBAND RUPTUR

KLACHTEN
Kreupelheid aan een achterpoot. Bij staan 
ontlasten van de poot en met de tenen de 
grond aantippen (tip-toe). Bij onderzoek 
blijkt het kniegewricht verdikt en boven 
en onderbeen in horizontale richting ten 
opzichte van elkaar te verschuiven (schu-
bladen fenomeen). In zo’n gewricht, waarin 
speling zit ontwikkelt zich in de loop van de 
tijd arthrose en is er ook kans op scheuren 
van de meniscus. Door overbelasting van de 
andere poot is er kans op ook een ruptuur 
van de voorste kruisband van de andere 
poot.

RÖNTGENBEELD

NORMAAL KRUISBAND
Het bovenbeen (F) kan verschuiven in hori-
zontale richting t.o.v. het onderbeen (T).

BEHANDELING
In vrijwel alle gevallen is operatief ingrijpen 
noodzakelijk. Eventuele arthrose kan
goed behandeld worden met homeopathie 
en voedingssupplementen Zie ook:
Arthrose protocol

Normaal

Hernia
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Voer uw 
hond 
kerngezond

In de diepvries

bij uw 

dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor
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achterhandproblemen bij de hond
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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

5 januari 2014 | Erwtensoepwandeling
2 maart 2014 | Wandeling
4 mei 2014 | Wandeling
6 juli 2014 | Wandeling
6&7 september 2014 Baasje&DOD@Lunch Event

2 maart 2014 11:00 uur Velsen Zuid
4 mei 2014 11:00 uur  Ijmuiden Strandwandeling
6 juli 2014 11:00 uur Velsen Zuid
7 september 2014 Ijmuiden 11:00 uur Strandwandeling

Geen wandelingen gepland

Alle wandelingen vinden plaats in Leende Noord Brabant
Strijerpad aanvang om 14:00 uur

5 januari 2014
4 jaart 2014
6 juli 2014
7 september 2014

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

In het bos bij Gieten aan de Nijeslootsweg om 11:00 uur

Alle wandelingen vinden plaats in Leende Noord Brabant

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
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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

Hairy Bears Bobtails
Jeu en Annie van Cuijck

Gratenstraat 5
5801 RX Venray

Tel: 0478 - 584899
jeuvancuijcj@home.nl

www.hairybears.webklik.nl

The Right Move
Anneke Kamstra
St.Jacobiparochie
Tel: 0518-491478
http://home.hetnet.nl/~oeskamstra/

Beste lezers,

Door toenemende werk en studiedruk, kan ik voorlopig de 
clubblad redactie niet meer voorzetten. OESCN is dringend 
opzoek naar een vrijwilliger die deze taken tenminste tot na 
de zomer zal kunnen overnemen. Ik sta open voor alle vragen 
betreff ende het samenstellen van het clubblad. Wij zijn opzoek 
naar iemand die tenminste basis kennis van Indesign, Photo-
shop en Illustrator heeft en uiteraard een passie voor DTP werk. 
Ik wil iedereen Fijne Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar wensen 
en ik hoop dat jullie de verhalen en foto’s blijven sturen zodat 
wij weer genoeg materiaal hebben om het clubblad te maken.

Bestanden aanleveren:
Tekst: als Word bestand
Beeldmateriaal: hoge resolutie ( 300dpi ) Jpeg 

Groetjes,
Magda

Door toenemende werk en studiedruk, kan ik voorlopig de 
clubblad redactie niet meer voorzetten. OESCN is dringend 
opzoek naar een vrijwilliger die deze taken tenminste tot na 
de zomer zal kunnen overnemen. Ik sta open voor alle vragen 
betreff ende het samenstellen van het clubblad. Wij zijn opzoek 
naar iemand die tenminste basis kennis van Indesign, Photo-
shop en Illustrator heeft en uiteraard een passie voor DTP werk. 
Ik wil iedereen Fijne Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar wensen 
en ik hoop dat jullie de verhalen en foto’s blijven sturen zodat 
wij weer genoeg materiaal hebben om het clubblad te maken.

Beeldmateriaal: hoge resolutie ( 300dpi ) Jpeg 

Door toenemende werk en studiedruk, kan ik voorlopig de 
clubblad redactie niet meer voorzetten. OESCN is dringend 
opzoek naar een vrijwilliger die deze taken tenminste tot na 
de zomer zal kunnen overnemen. Ik sta open voor alle vragen 
betreff ende het samenstellen van het clubblad. Wij zijn opzoek 
naar iemand die tenminste basis kennis van Indesign, Photo-
shop en Illustrator heeft en uiteraard een passie voor DTP werk. 
Ik wil iedereen Fijne Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar wensen 
en ik hoop dat jullie de verhalen en foto’s blijven sturen zodat 
wij weer genoeg materiaal hebben om het clubblad te maken.
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Afzender:
OESCN
Lizie van Heel
De Zuid 9 
8251 BG  Dronten 




