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p de facebook-site al weer aangekondigd: de Au
Courant komt er weer aan! Dit keer dan ook met
weer boordevol stukjes over de voorbije maanden. Het
sein: “zet de persen maar aan..!”moest even wachten
totdat het item over de ALV van zondag 17 april binnen
was.Weer een dikke vette AC, met als middenpagina: de
24-uurs stapmarathon van Vlissingen. Een item dat de
zes pagina’s meer dan waard is, vonden wij als redactie.
Maar ook wat achtergrondinformatie over oogaandoeningen bij de Petits, uitgelegd door dr. Stades.
Misschien heeft u het gemerkt, misschien ook niet, maar
voor deze keer hebben we een nieuwe drukker gevonden.
Deze uitgave is goed en heel snel samengesteld, mede door
de nieuwe auto van Denise. Een heuze Jeep waar ook Bas
en Sybe de nodige uurtjes in zullen rondrijden. Wij hopen
dat u weer veel plezier beleeft aan deze uitgave.
Graag kopij etc. mailen vóór 21 juni, dan gaan we weer
een nieuwe AC in elkaar zetten.

Agenda

1 mei
29 mei
26 juni
2 juli
11 september
2 oktober
23 oktober
23 oktober
13 november
17 december

Koningswandeling Soesterduinen
Renbaan Oude Pekela
Clubmatch Doetinchem
Workshop Zweetspoor Veluwe
Familiedag Doetinchem
Dwalen in Limburg
Workshop vachtverzorging Empe
Workshop mantrailen Veluwe
Boswandeling Zandenbos Nunspeet
Heidewandeling Markelo
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Berichten van de voorzitter
W

anneer u dit leest hebben we net de
jaarvergadering achter de rug en een aantal
zaken zal ik hieronder de revue laten passeren. Immers
niet ieder lid is in staat of wil de ledenvergadering
bijwonen (jammer, want het geeft u wel de mogelijkheid
om ideeën te spuien en inspraak te hebben), maar toch
wil ik deze belangwekkende informatie met u delen.
Bestuursmutaties
Tijdens de periode voorafgaand aan de jaarvergadering
hebben zich gelukkig een aantal mensen gemeld die
een bestuursfunctie willen vervullen, waarbij we ook
niet buiten statutaire zaken hoeven uit te voeren.
Robert Jan Sluiter heeft zijn functie van penningmeester
neergelegd. De heer Martin Beets is bereid gevonden
deze functie binnen het bestuur van Robert Jan over
te nemen. Daarnaast hebben Denise Sluiter en Karin
van Viersen aangeboden de vrouwelijk noot weer in
het bestuur terug te brengen en zij zijn ook gekozen,
Denise algemeen bestuurslid en Karin secretaris.
Het bestuur ziet er thans als volgt uit:
Frans Krijbolder voorzitter
Martin Beets, penningmeester
Karin van Viersen, secretaris
Nick Lamaker, algemeen lid
Denise Sluiter, algemeen lid, met activiteiten in de
portefeuille
De overige portefeuilles worden in de volgende bestuur-bijeenkomst verder verdeeld.
Lynne den Boer, het nieuwe lid, dat oorspronkelijk wegens haar grote kynologische kennis (buiten statutair)
binnen het bestuur zou worden gehaald, gaat zich met groot enthousiasme aan een belangrijk onderzoek wijden
binnen de gezondheidscommissie.
Samenwerking met collega club
In de vergadering is een mondeling verslag gegeven van de stand van zaken met de collega vereniging. Dat verslag
geef ik hierna beknopt weer.
De feitelijke, tastbare samenwerking is al actueel, want de door elke vereniging georganiseerde wandeling of
activiteit staat al open voor alle leden van beide clubs. Zo ook de Clubmatch in juni en de familiedag in september.
Er zijn al twee gezamenlijk lezingen geweest m.b.t. de gezondheid van onze rassen, zoals u ook in deze Au Courant
kunt lezen. Dat waren leerzame momenten voor onze gezamenlijke fokkers en geïnteresseerden. De databank
met gezondheidsgegevens van alle
honden wordt inmiddels ook gevoed
en gebruikt door de collega
vereniging, waarbij opgemerkt dat
men uiteraard deelt in de kosten
ervan. Op dit gebied verwachten
wij een verdergaande, vruchtbare
samenwerking.
Waar het nu om draait is de
juridische kant van de zaak. Er zijn
drie mogelijkheden.
1. Er volgt een volledige fusie, waarbij
een hele lange weg bewandeld moet
4
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worden en waarbij er ten minste gerekend moet worden op een kostenpost van ca € 4.000,- (Het bestuur vindt
dat veel geld, dat mogelijk beter besteed kan worden)
2. Kortgezegd is deze tweede optie de snelste en eenvoudigste, maar heeft een ander risico. Eén van de twee
clubs heft zichzelf op en alle leden stappen over naar de andere club. De opheffende club schenkt het aanwezige
vermogen (uiteraard na een alv besluit) aan de andere club en die gaat gewoon verder. Het risico hierbij is dat alle
leden van de opheffende club zich opnieuw moeten aanmelden als lid van de andere club. Bij deze mogelijkheid
zijn er nauwelijks kosten.
3. De beide clubs vormen een federatie. Dat wil zeggen een club van clubs. Hierbij blijven beide verenigingen
bestaan, terwijl zij (na alv besluit) bestuursbevoegdheden overdragen aan het bestuur van de federatie (het
bestuur van de federatie zal tevens het bestuur vormen van beide verenigingen apart).
Je houdt hiermee recht op twee clubmatches per jaar bijvoorbeeld (hoewel wij één al voldoende vinden), maar
vooral kun je op een gegeven moment beslissen weer uit elkaar te gaan, mocht dat nodig zijn. Je hebt dan aan
beide zijden de mogelijkheid een wat langere periode aan elkaar te wennen en te zien of het organisatorisch
allemaal lekker loopt. Bij deze versie van samengaan/werken zijn geringe kosten te maken (het passeren van een
notariële akte van oprichting van de federatie).
De voorkeur van de vergadering ging, na uitvoerige discussie, uiteindelijk uit naar een nieuwe variant 4, de drie
eersten bleken iets te absoluut.
De variant 4 luidt: Eerst een jaar aankijken of de samenwerking loopt zoals verwacht en succesvol is. Daarna
evalueren en de eventuele volgende stappen zetten.
De vergadering gaf groen licht ten aan zien van verdere stappen in de samenwerking. Dat ligt dan op het gebied
van fokkersoverleg en gezondheidszaken m.b.t. onze rassen.
Activiteiten
Natuurlijk bruist onze club van de activiteiten. Vooral de laatste in Vlissingen…, dat was nog eens een happening.
Daar zullen veel leden nog lang over doorpraten, waarschijnlijk net zo lang tot de volgende keer, want reeds in de
voorbereiding bleek dat dit wel eens een jaarlijks terugkerend fenomeen zou kunnen worden. Er staan nog vele
wandelingen en andere activiteiten op het programma. Hou daarvoor de nieuwsbrieven en de facebookpagina goed
in de gaten. Met name de jachtactiviteiten kunnen zich verheugen in een steeds groter wordende belangstelling.
Training, proeven, wedstrijden; ze worden allemaal bijzonder goed georganiseerd door Denise en Robert Jan
Sluiter.Vraag hen er eens naar als u ze ziet.
Vragen en oproep
Wanneer u vragen heeft aan het bestuur of aan een commissie, over uw hond of over de vereniging of een
activiteit, dan kan ik u alleen maar aansporen, die vragen te stellen en er niet mee te blijven lopen. Al lijkt het
een vraag die niet van belang is voor iemand anders, hij is het voor u wel en wij kunnen u misschien het goede
antwoord geven. En vooral ook wanneer u iets méér wilt doen voor de club, neem dan zeker contact op met het
bestuur! U vindt alle mailadressen achter in deze editie van Au Courant.
Frans Krijbolder
Voorzitter
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Sybe’s Nije Dei
H

et is vroeger dan anders als ik in de verte
voetstappen naderbij hoor komen. Chanel (mijn
roommate voor 2 maanden) en ik kijken elkaar vol
verwachting aan.We luisteren nog eens goed. Ja, dit zijn
de voetstappen van ome Frédéric. In de regel betekent
dat goed nieuws als hij in de ochtendschemer naar ons
gastenverblijf loopt.Vrolijk zwaaiend met onze staarten
staan we hem al op te wachten en hij begroet ons goed
gemutst. Hij heeft er duidelijk zin in. Wij ook, want dit
betekent JAGEN! Sinds ik bij ome Frédéric woon noem
ik hem anders.Alle honden in ons dorp praten met veel
respect over hem en noemen hem Chef. Les één van
de inburgeringscursus was dan ook: ome Frédéric heet
voortaan Chef. Les twee was: als de chef op de toeter blaast moet je altijd komen! Les drie: bij Allez Allez mag
je heel hard achter de reeën aan rennen. Jullie snappen al wel voor welke les ik cum laude geslaagd ben. Maar ik
dwaal af. De chef loodst per verblijf de honden naar de taxi die een stukje verderop staat. Al mijn dorpsbewoners
die vandaag dag mee op pad mogen stappen in. Zo ook Chanel. Met één
poot sta ik al op de treeplank totdat ik plots in mijn ooghoek een ree zie
...inburgeringscursus...
wegspringen. Uiteraard bedenk ik mij geen moment en ren er achter aan.
Er was mij tenslotte verteld dat ik twee maanden lang achter de reeën aan mocht jagen. Na een goed uur bedenk ik
mij opeens waarom de taxi voorgereden is. Natuurlijk,
we gaan jagen en dat is vast niet in de achtertuin van
ome Frédéric! Snel spoed ik mij naar de taxi, gelukkig
hij staat er nog. Braaf meld ik mij bij de taxi, maar de
chef is er niet. Hij is in het bos en is op zoek naar mij
(oeps…). Gelukkig ziet lieve Sophie (de vrouw van de
chef) mij staan en belt naar de chef dat ik er ben. Met
stoom uit zijn oren en een boze blik in zijn ogen komt
hij naar mij toe. Tsja wat wil hij nu dan…? Hij wil mij
toch voor de jacht…? Even snap ik het niet meer. Dan
vertelt hij dat we nu misschien te laat komen voor het
evenement. Ook Chanel kijkt nu boos naar mij. Maar
ik heb weer even mijn ding kunnen doen. Ik ben er
tenslotte niet voor niets! De jacht is altijd een heel spektakel. We krijgen allemaal een gekleurde band om met
een zender. Dat selecteren is geconcentreerd werk. Stel dat we zoek raken, dan moeten we wel gevonden kunnen
worden! We gaan naar hetzelfde gebied waar we steeds komen. Een heel veilig gebied dat helemaal omheind is.We
mogen dan onze neus goed gebruiken en reeën opsporen en opjagen. Het is heerlijk om in de bossen te rennen.
Ik probeer zo goed mogelijk de lessen die ik gevolgd heb in praktijk te brengen.Volgens mij lukt dat ook wel, want
verder hoor ik geen klagen.
Aan het einde van de jacht taxiën we
weer naar huis. Eerst goed voeten
vegen voordat wij onze nieuwe
premie A woning binnenstappen. We
barsten van de honger na zo’n dag
buiten. Dus snel belt Chanel met
tafeltje dekje, want van mij hoeft
ze niet te koken. Negen van de tien
keer staat er wild zwijn of ree op het
menu.Wij nemen altijd de dagschotel,
want die is lekker vers. Helaas wordt
het wel koud geserveerd, maar dat
nemen wij beiden op de koop toe.
Overdag houd ik de wacht op de
veranda en ben ik verantwoordelijk
voor de tuin. Chanel is voor het
6
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binnenwerk. Samen genieten we
van een heerlijke tijd in en om Saint
Dizier.
Ook beleef ik daar mijn eerste
echte jachtproef. Dat Chanel en ik
een goed koppel zijn blijkt wel uit
het eindresultaat. Chanel scoort
als beste met wel 145 punten (zo
trots op mijn meissie) en ik hobbel
er achteraan met 140 punten. De
Fransen zijn weg van ons. Nou, wij
van hun!! De chef is ook trots op
ons en helemaal hyper moet hij
opeens allemaal telefoontjes plegen
naar het thuisfront. Want die zijn
ook heel nieuwsgierig hoe onze
Nederlandse enclave het doet in
Frankrijk.
Maar aan alle mooie dingen komt een einde, want plots herken ik de stem van mijn enige echte mamma. Ja, ja, ze
is het echt! Chanel kent haar ook en die wil ook gedag zeggen. Maar ik eerst! Ik vlieg haar om de nek en laat haar
niet meer los. Ook is mijn Nederlandse baas er weer. Wat een verwarring allemaal. Wel snap ik dat het tijd wordt
om te gaan. Maar eerst mogen we de volgende dag nog een jachtproef doen en de hele familie komt mee jagen.
Dat is pas echt een feest!

Wangmassage

...allemaal telefoontjes...

H

et masseren van de wangen van de hond zorgt voor minder tandsteen. Is dat waar?
Ja, dat klopt! Poetsen is het beste, maar masseren van de wangen heeft effect. Masseer met je vingers aan de
buitenkant van de wangen ter hoogte van de achterste kiezen. Draai zachtjes rondjes met je vingertoppen. Dit
om de hond te laten wennen aan de massage. Daarna masseer je verder door met je duimen rondjes te draaien.
Uiteraard met voorzichtig lichte druk. Let op; je gaat niet in de bek. Je neemt de spieren bij de kaken mee, dat
zorgt zo voor ontspanning. Door de massage wordt de tandplak wat los gewreven van de tanden en kiezen.
Daarnaast zorg je dat doorbloeding toeneemt.Veel honden vinden het zalig als ze op deze manier geaaid worden,
dus je bereikt een dubbel doel: de hond geniet en de tanden worden schoner!
Vindt je hond het spannend?
Doe dan een stapje terug en dwing je hond niet, maar bouw dit langzaam op.
Dat massage goed voor de hond is, weten de dames Joyce van Oudheusden en Elise Jansen als geen ander. Zij
hebben er hun beroep van gemaakt.
Kijk eens op www.kynocompleet.nl en lees meer over massage bij honden.
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Verstoppertje met Madame Griffon
O

eps nu al…..ons roeptoetertje Herr Otto is al wakker, of ik op wil schieten. Ik kijk op mijn wekkertje en helaas het
is precies kwart over 7. Het lijkt wel of honden een ingebouwd wekkertje hebben want hij heeft gelijk. Ik schiet
halfslaperig in mijn ochtendjas naar de bijkeuken. En ja hoor de prachtige bruine kijkers van Madame zijn ook al open en
Otto is zo te zien al een tijdje wakker. Zijn slaapplaatsje is hij alweer aan het verbouwen geweest.
Vandaag staat een grote wandeling gepland met Madame. Ze kijkt de richting uit waar mijn schoenen staan, welke gaan
het worden? Okay de wandelschoenen. Vanaf dat moment is er geen rust meer in haar lijf want we gaan …. Ai, ai, ai,
maar wel zonder vriendje Otto want deze wandeling is nog te ver voor hem. Hij is wel wat verdrietig maar de baas blijft
thuis en die verwent hem wel. Zo, op weg. Het is koud maar de zon schijnt en het belooft een mooie dag te worden.
Madame Griffon schudt haar kingsize oren en we zetten er stevig de pas in. Als we ver genoeg in het bos zijn mag ze los
en de pollen vliegen me gelijk al om de oren. Gelukkig ben ik mijn fluitje deze keer niet vergeten. Eerst het noodzakelijke
snuffelen en een plasje hier en daar. Maar wat is de lol voor een hond om op een heuveltje te gaan zitten en zijn poepje
naar beneden te laten rollen? Afijn ook weer geregeld en wat is het toch heerlijk buiten geen mens te zien.We genieten
samen volop van de natuur. Nu maar weer eens ons fluitje uitproberen en warempel Madame komt gelijk. Eerst maar
even dit gehoorzame gedrag stevig belonen, want we weten allemaal dat onze Basset weleens zijn oren thuislaat en dat
zijn neus overuren maakt. Toch rent ze steeds verder weg en is mij nu echt helemaal aan het vergeten. Tijd voor het
volgende spel. Ik kruip achter de eerste dikke boom die ik tegenkom en hurk erachter, blaas hard op mijn fluitje en kijk
wat er gebeurt. Madame is nu toch wel een dikke stip in de verte. Ik zie haar stil staan, ze schudt haar hoofd naar links
en rechts en warempel loopt ze in volle vaart weer terug. Ik geef geen kik en blijf rustig langs de dikke stam loeren, mijn
knieën beginnen te protesteren. Ze is tot op enkele meters genaderd, staat stil en ik zie dat ze onrustig heen en weer
kijkt en… ze loopt weer van mij weg. Oooo wat nu? Zachtjes begin ik te fluiten en ze draait weifelend om, reikt haar
hals uit en rent met een sneltreinvaart weer het pad terug en vindt me nu achter de boom. Ik word stevig begroet en de
beloning met een speciaal koekje is dubbel en dwars verdiend.
Tijdens onze wandeling heb ik deze oefening nog een paar keer herhaald en ik merkte dat ze me toch beter in de gaten
ging houden. Het is een leuk spel geweest en een fijne wandeling en inmiddels zijn we bijna thuis. In gedachten verzonken
loop ik verder en let ik even niet op. Paniek… waar is
...zijn poepje naar beneden rollen...
mijn hond!!! Ik kijk geschrokken rond want ik was echt
even niet met haar bezig.
Een stukje verderop zit Madame Griffon achter een boom stil te kijken of het baasje wel ziet waar zij zit. Hilarisch, maar
echt waar. Ik heb haar daarna stevig geknuffeld en heb echt in een deuk gelegen van het lachen.
Thuis werd het verhaal met een half lachje aangehoord…….
Mária en Madam Griffon
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gulahund.se yellowdog.se

Sommige honden hebben meer
ruimte nodig
Mocht je een hond zien met een geel doek of een gele lint om zijn nek, of
een gele lint aan zijn riem of tuigje, hou er alsjeblieft rekening mee dat dit
een hond is die afstand nodig heeft van andere honden. Wanneer je deze
‘Gele Hond’ teken ziet, nader alsjeblieft de hond en zijn/haar eigenaar niet
met je eigen hond – want het gele teken geeft aan dat de hond niet relaxt
is als andere honden dichtbij komen.
Hoe dichtbij is TE dichtbij? Dat weten we niet. Alleen de ‘Gele Hond’ en
zijn eigenaar weten dit. Hou dus ruime afstand en geef hond en baas tijd
om je uit de weg te gaan.

Er zijn meerdere redenen waarom een hond deze
ruimte nodig heeft

• Het kan een gezondheidsprobleem zijn, of dat de hond met een training
bezig is.
• Het kan een asielhond zijn die trauma’s heeft meegemaakt. Deze
honden kunnen de wereld (en andere honden) erg eng vinden.
• De hond kan een of meer slechte ervaringen hebben gehad met andere
honden, waardoor hij zich niet op zijn gemak voelt bij jouw hond zijn
vriendelijke ‘hallo!’ acties.
Kortom: het gele teken betekent dat de hond
meer ruimte nodig heeft.

Van harte dank! Wij die met
zo’n hond lopen waarderen
uw medewerking en respect.

Originated
in Sweden
June 27 2012

Trimsalon A la Professionnelle

Arlett Geenen– van Dijk
Kerkweg 3
1761 JD Anna Paulowna

0223-535 838

Gulahund Yellowdog cares about sensitive dogs

www.trimsalonalaprof.nl info@trimsalonalaprof.nl
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Lezing dr. Stades over oogafwijkingen bij PBGV
O

p 12 februari jongstleden gaf dr. Stades zijn
lezing over oogafwijkingen die voorkomen bij
de Petit Basset Griffon Vendéen. Een ruim tiental
geïnteresseerden (vanuit beide clubs) waren aanwezig.
Samantha Munoz en Elvira Tuerlings hadden ter
voorbereiding alle beschikbare ooguitslagen van de
Raad van Beheer doorgelopen en een overzicht voor
dr. Stades gemaakt van wat er door de jaren heen
voorgekomen is. Een behoorlijke klus maar zo kon hij
zijn lezing hierop afstemmen. Hieronder een beknopte
samenvatting van desbetreffende oogziektes en de
toelichting van dr. Stades hierop.
Als eerste gaf dr. Stades een uitgebreide uitleg over de
opbouw van het oog,
Daarna kwamen de ziektes, die voorkomen bij de Petit
Basset en die op het ECVO oogonderzoek formulier
staan, stuk voor stuk aan de beurt. De Petits waar
mee gefokt wordt, worden jaarlijks op oogafwijkingen
gecontroleerd.
ECVO staat voor European College of Veterinary Ophthalmologists. Dit is een Erkende Europese organisatie die
gespecialiseerd is in oogonderzoek bij dieren.
In ieder land van Europa, dus ook in Nederland is een aantal oogspecialisten door de ECVO organisatie
gecertificeerd om de ECVO oogonderzoeken uit te voeren.
Dat betekent dat zij zich o.a. houden aan de regels, zoals die zijn vastgelegd en dat ze zich regelmatig bijscholen.
De honden worden op een aantal afwijkingen getest waar de volgende
uitslagen mogelijk zijn:
Vrij
De hond vertoont geen verschijnselen van de aangegeven, als erfelijk
beschouwde oogziekte. Dit betekent niet dat de hond de afwijking niet kan
doorgeven aan de nakomelingen. De hond kan immers drager zijn van de
erfelijke ziekte. Ook is het niet uit te sluiten dat de hond de afwijking later
zelf alsnog krijgt. Alleen DNA tests (als die beschikbaar zijn, geven hierover
uitsluitsel, zoals bij POAG, zie verderop).
Voorlopig Niet Vrij
De hond heeft symptomen die behoren bij het ziektebeeld van PRA. Er
worden afwijkingen gezien die passen in het klinisch beeld van deze, als erfelijk
beschouwde, oogziekte. Voortschrijding (progressie) van het ziekteproces
moet de diagnose bevestigen. De hond dient na verloop van tijd (meestal na
een half jaar) opnieuw te worden onderzocht.
Twijfelgeval (onbeslist)
Zeer geringe afwijkingen, die mogelijk passen bij het klinische beeld van de erfelijke oogziekte; deze zijn echter
onvoldoende specifiek.Twijfelgeval betekent niet, dat de onderzoeker het niet weet! Er zijn wel degelijk afwijkingen
van het normale beeld bij de hond aanwezig, maar ze zijn niet duidelijk genoeg aanwezig om de hond “niet vrij”
te verklaren.
Niet Vrij
De hond vertoont de klinische symptomen van een erfelijke oogziekte en is definitief niet vrij gegeven voor die
ziekte.
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De ziektes
De afwijkingen die voorkomen bij de Petit Basset zijn onder andere:
MPP = Membrana Pupillaris Persistens
Als gevolg van een storing in de ontwikkeling blijven er restjes achter van het embryonale lensvaatnetje dat voor
de geboorte de voorzijde van de lens van voedingsstoffen moest voorzien. Het blijven zitten van delen van het
vaatvliesje, dat normaal gesproken ongeveer 4 weken na de geboorte verdwijnt, vertroebelt het oog.
Er zijn drie varianten van MPP: iris-iris, iris-hoornvlies en iris-lens.
Dr. Stades gaf een duidelijke uitleg met afbeeldingen die de verschillende vormen duidelijk liet zien. Wat blijkt is
dat de vorm die bij de Petits het meest voorkomt is de lichte vorm, Iris-Iris. Dat uit zich dan als een soort kleine
draadjes of vlokjes op de iris waar de hond verder nooit last van zal ondervinden. Deze vorm wordt voor het
fokken toegestaan. De milde vorm (iris-hoornvlies) ook. De zware vorm iris-lens houdt in dat er een soort van
plakkaatje op de lens blijft zitten. Dat beperkt de hond zeker en de hond die het heeft wordt uitgesloten van de
fokkerij.
Distichiasis:
Bij Distichiasis is er sprake van abnormale haargroei
op de oogleden. Bovendien groeien de haren zodanig
dat ze binnenwaarts, dus naar het oog toe, gericht zijn.
Het kan slechts één enkele haar betreffen, maar ook
een paar of een hele rij. De naar binnen groeiende
haren prikken tegen hoornvlies en dit raakt geïrriteerd
en uiteindelijk kan dit tot beschadiging leiden. Dit
kan ernstige vormen aannemen, van behoorlijke
beschadigingen aan het hoornvlies tot blindheid.
normale wimpers

distichiasis

Dr. Stades illustreerde de verschillende vormen van Distichiasis, waarbij er nog verschil is in zachte en harde
haren. Van de zachte haren hebben de ogen minder last maar de harde haren, die soms vanuit het ooglid recht
op de oogbol kunnen staan, zijn erg pijnlijk en irriterend voor de hond. Dr. Stades gaf illustraties en beschreef
verschillende behandelmethodes; van het uittrekken tot wegbranden of bevriezen. De haren vallen soms ook uit,
maar ze groeien altijd weer aan. Bij wegbranden of bevriezen wordt het haarzakje zodanig behandeld, dat de haar
niet meer terug komt.
RD: Retina dysplasie
Dit is een oogaandoening waarbij een abnormale ontwikkeling van het netvlies (retina) ontstaat. Retinadysplasie
is een naam voor een groep ontwikkelingsstoornissen van het netvlies. De eerste vorm is lokale retinadysplasie,
waarbij kleine plooitjes in het netvlies zitten die weinig problemen voor het zicht veroorzaken en soms nog
kunnen verdwijnen. Wanneer grotere gebieden aangetast zijn (de tweede vorm), zal afbraak van het aangetaste
gebied optreden, waardoor dat deel van het netvlies het zicht verliest. De derde vorm is de totale loslating van de
retina, doordat deze onderontwikkeld is en afgebroken zal worden, met blindheid tot gevolg. Retinadysplasie kan
aan één of beide ogen voorkomen. RD kan ook ontstaan door een herpes virus.
Cataract
Elke niet natuurlijke ‘witting’ of troebeling van de lensvezels en/of kapsel wordt cataract of grauwe staar genoemd.
Cataract wordt in het algemeen veroorzaakt door een verminderde zuurstofopname en daardoor een verhoogde
wateropname van de lens. Dit veroorzaakt aanvankelijk een zwelling van de lens, met later uitdroging ervan.
Cataract is meestal een ouderdomsaandoening, maar het komt zeker ook bij jonge honden voor. Suikerziekte kan
een oorzaak zijn voor cataract.
Lensluxatie
In het oog wordt de lens door ophangbanden (fibrae zonulares) op zijn plaats gehouden. Deze ophangbanden
kunnen verkeerd zijn aangelegd, scheuren of langzaam afsterven. Het gevolg hiervan is dat de lens loslaat. De lens
kan gedeeltelijk loslaten (subluxatie) of zijn geheel loslaten (luxatie). In het geval van een lensluxatie kan de lens
op zijn plaats blijven staan of naar voren of naar achteren kantelen. Een gekantelde lens kan vervolgens de afvoer
van vocht uit het oog blokkeren.Wanneer ‘kamerwatervocht’ uit het oog niet kan worden afgevoerd, zal dit vocht
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zich gaan ophopen in het oog en ontstaat glaucoom. Dit noemen we secundair glaucoom.
Glaucoom
Een pijnlijke ziekte waarbij de
oogdruk toeneemt, wat leidt tot
blindheid. We hebben hier al veel
aandacht aan gegeven, met name
door de nieuwe ontwikkelingen op
DNA gebied. Er zijn 2 vormen.
1.
Glaucoom met de open kamerhoek.
De zogenaamde POAG. Hiervoor is
in Engeland door de Animal Health
Trust een DNA test ontwikkeld,
waar gelukkig inmiddels veel
fokkers gebruik van maken.
2.
De tweede vorm, Pectatus Ligamentum, een afwijking in de ligamenten waardoor het vocht in het oog niet
afgevoerd kan worden en waardoor de druk ontstaat. Deze vorm is d.m.v. een ‘gonioscopie’ op te sporen. Dat
is een pijnloos oogonderzoek waarbij een lensje op het oog geplaatst wordt, waardoor de ligamenten bekeken
kunnen worden. Dit oogonderzoek moet apart worden aangevraagd naast een standaard ECVO oogonderzoek.
Wanneer de ligamenten erg verkleefd zijn, dan loopt de hond een verhoogd risico om problemen bij de ‘afwatering’
van het oog te krijgen. Het voordeel van de DNA test of een gonioscopie is dat het nu vroeg duidelijk kan worden
of de hond verhoogd risico loopt. Dan kan d.m.v. herhaald onderzoek gekeken worden wanneer de hond zou
kunnen beginnen met een behandeling met speciale oogdruppels, die de oogdruk laag houden. Hierdoor kan de
hond het zicht aanzienlijk langer behouden.
Dr. Stades besprak ook een aantal
oogsparende operaties die hij of een
collega hadden uitgevoerd. Hij gaf
aan dat het erg kostbare operaties
zijn en dat in veel gevallen toch altijd
het oog verwijderd moet worden.
Een hond kan prima functioneren
zonder oog (zelfs geheel blind) maar
volgens hem is het toch vaak het
baasje wat er de meeste problemen
mee heeft.
De gonioscopie is altijd een eenmalig
onderzoek geweest maar door de
jaren heen zijn ze er nu achter dat
de ligamenten als de hond wat ouder wordt wel degelijk nog wat kunnen veranderen. Dus zijn advies was eenmaal
op jonge leeftijd zo rond 1,5 jaar en nog eens rond de leeftijd van 4-5 jaar.
Wat we alle Petit Basset eigenaren willen meegeven is: doe een standaard oogonderzoek voor de oogafwijkingen
hierboven omschreven en vraag meteen een gonioscopie aan. Kijk hiervoor op de lijst met erkende oogonderzoek
klinieken of vraag uw fokker.
Bestel de POAG DNA test bij: http://www.aht.org.uk/cms-display/genetics_tests.html
Kosten: £ 48.
Er vroegtijdig bij zijn is bij deze ziekte uitermate belangrijk!
We willen u vragen een copy van de oog uitslagen en/of DNA test te sturen naar de gezondheidscommissie van
uw club: gezondheid@griffon-vendeen.nl en/of gezondheid@bgvclub.nl
Verslaglegging:
Elvira Tuerlings, gezondheidscommissie Club du Griffon Vendéen Pays Bas
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De GBGV en een baby
O

p 29 januari 2016 werd ons huishouden (Kater Igor, GBGV Vedette en
GBGV Lutèce) uitgebreid met baby Alissa. We kwamen midden in de
nacht thuis met haar, waar Suzanne op onze beestenbende aan het passen
was. Vedette, een enthousiasteling ten top, hadden we ook zo naar onze
nieuwe aanwinst verwacht. En niets was minder waar. Bij thuiskomst wilde
ze meteen kusjes geven aan Alissa en haar wollige berenpakje moest ook
even uitgetest. Lutèce hadden we wat meer afwachtend ingeschat. Maar
nee, zij was ontzettend nieuwsgierig en snuffelde flink, maar zat er niet
bovenop met haar neus. Perfecte reactie dus!
De dames zijn erg geïnteresseerd in Alissa en willen er graag bij zijn.
Dat mag ook,
zolang het bij
snuffelen blijft.
Vedette
vindt
het heel moeilijk
om haar tong binnenboord te houden en geen kusjes
te geven. Haar corrigeren daarin is ook wat lastig, want
ze wil zó graag! Lutèce doet dat wat beter en geeft in
plaats van Alissa mij dan maar een kusje.

Tijdens de kraamperiode komt er natuurlijk veel kraambezoek. Vedette denkt altijd dat visite voor haar komt
en is dus ook steeds door het dolle heen! Lutèce kan
door alle aanloop en Vedette haar drukte, haar rust niet
zo goed pakken en wordt daardoor wat chagrijnig. Met sommige visite die de dames niet met rust kan laten, gaan
de honden even buiten spelen en kunnen daar hun rust pakken, voordat ze op elkaar klappen.
In het begin stonden de meiden bij ieder huiltje of kreuntje bij
...twee nieuwsgierige kopjes...
Alissa haar box waar haar reiswieg in stond om te kijken wat
er was. Dan stonden er 2 kwispelkontjes op hun achterpoten
te kijken met 2 nieuwsgierige kopjes om het hoekje van de wieg. Té aandoenlijk! Lutèce wilde ook nog wel eens
vanaf de bank zo gaan zitten dan ze goed in het wiegje kon kijken. Ook boven wilden ze graag het wiegje inspecteren. Ook al had ik Alissa bij me, het wiegje moest soms echt even bekeken worden.
Nu wordt het allemaal steeds gewoner en hoort ze er gewoon helemaal bij. We pakken onze gewoontes weer
langzaam op. De eerste keer samen naar het losloopgebied met de kinderwagen maakte wel dat Vedette Alissa
even beschermen moest tegen een hond die iets te dichtbij kwam. Ja, Alissa hoort er echt bij en daar kom je niet
in de buurt anders krijg je met mij te maken! Aldus Vedette.
Veel mensen vragen of de honden jaloers zijn. Nou ik kan je verzekeren dat ik er van overtuigd ben dat onze Igor
(de kater) de jaloerse is in dit verhaal! Als Alissa lekker bij me ligt, kruipt Igor er regelmatig bij. Het liefst zou hij
bovenop Alissa kruipen en dan moet ik hem echt tegenhouden tot hij op een geschikte plek ligt. De dames
zouden niet durven! Vedette gaat juist weg als we Alissa
tegen haar aan zetten. Lutèce vindt dat wel goed, maar
kijkt wel op en snuffelt dan.
Twee verschillende GBGV’s, met totaal andere karakters, beide gek op kinderen, hebben onze baby helemaal
geaccepteerd!
Eelco & Jolijn
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Trois Fontaines 2016
F

ebruari 2016 de reeëntelling 2016
staat weer voor de deur. Met een
bijzonder gezellige groep begint de
voorpret al op de Jagd und Hund
beurs in Dortmund. Met zijn allen
kwijlen bij veel te mooie spullen en
kleding. Er waren er zelfs een paar
die een lekker wijntje geproefd hadden die we al mochten meenemen
voor nog geen 100 euro per fles…
(ik moet wel eerlijk zeggen dat
het een lekker wijntje was). Jassen,
schoenen, hoofddeksels en riemen
voor de honden werden wel gekocht.
In het bijzonder voor ons was het
jachtseizoen 2015-2016 een bijzonder jaar omdat 5 van onze honden en Sybe van Robert Jan en Denise een mooie
poos bij Frédéric hebben mogen logeren om daar hun jachtbrevet te halen. Hun eerste proef was op zondag na de
reeëntelling, derhalve konden ze de laatste dag niet mee het bos in voor de reeëntelling.

Donderdag zijn we naar Frankrijk gereden en eind van de dag zijn we aangekomen bij het hotel Baladins in Saint-Dizier. Na ingecheckt te hebben voor ...100 euro per fles...
onze kamer en die van onze zoon Jeroen en zijn Annika zijn we naar het
huis van Frédéric gereden waar we zoals gebruikelijk bijzonder hartelijk ontvangen werden. Fred had een paar
prachtige reebouten in de oven klaar liggen en daar
hebben we met zijn allen heerlijk van gegeten. In de
loop van de avond kwamen alle deelnemers aan om
gezellig bij Frédéric aan te schuiven. Na een bijzonder
gezellige avond, niet te laat, naar het hotel gegaan omdat we de volgende morgen al weer vroeg het bos in
moesten voor de eerste jachtsessie. Rond 08.00 uur
was het verzamelen bij het huis van Frédéric voor
koffie, croissants en andere lekkernijen. De eerste
ronde in het bos leverde niet veel resultaat op, dit had
volgens een kenner met discipline te maken of zo…
Wel in het bos een vosje zien vluchten voor de honden
die op nog geen 5 meter naast me in de bosjes ging
liggen om zich te verstoppen. Twee keer een redelijk
groot wild zwijn die op een paar meter ons passeerde
en later nog een paar baby zwijntjes, dit was wel heel
bijzonder. Deze zwijntjes hebben de jagers wel gevangen om ze te beschermen voor de honden en toen
de honden weg waren weer vrijgelaten om zich met
hun moeder te herenigen. Op dat moment besef je
weer hoe bevoorrecht we zijn dat we hieraan mee
mogen doen en dit mee mogen maken. Dit jaar hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van onze eigen
GPS met GPS banden voor de honden. Hiermee kun
je precies zien de afstand die de honden individueel
afgelegd hebben in het moeilijk begaanbare bos. Met
deze apparatuur loop je een stuk ontspannener door
het bos en weet je altijd waar je honden zijn. Tijd voor
de honden en hun baasjes om te rusten. Niet alleen de
baasjes maar ook de honden waren zichtbaar blij dat ze
konden rusten na deze heerlijke ochtend in het grote
14
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bos van Trois Fontaines.
Volgens een goed Frans gebruik tijd voor een buitengewoon uitgebreide lunch in een klein plaatselijk restaurant. Kom je daar binnen met 20 man, net uit het bos
vandaan, dus de laarzen redelijk onder de blubber…
Kennelijk de gewoonste zaak van de wereld daar want
niemand keek er van op.
Gelukkig hadden we een bijzonder kundig team een
paar weken eerder een leuk menu laten testen op locatie en dames en heer mijn complimenten, het eten
was voortreffelijk. Bijtijds in de middag na de briefing
weer met de honden het bos in gegaan.
In de middag duidelijk meer succes en een leuke hoeveelheid reeën gevangen voor het jaarlijkse onderzoek. Door
de grote hoeveelheid regen was het bos wel erg zwaar
om door te komen en stond het water in de diverse
beekjes best wel hoog, voor een enkeling zelfs iets te
hoog (ik zal geen namen noemen). Ook in de middag
weer bijzonder veel mooie dingen gezien o.a. een
mooie volwassen reebok die op een paar meter langs
ons heen rende. Ik val in herhaling, maar mijn god, wat
ben ik blij dat we dit mee mogen maken.
Na de honden en materialen verzorgd te hebben en onszelf
opgefrist zijn we weer naar Frédéric gegaan om daar onder
het genot van een hapje en een drankje lekker na te praten
over de dag die we gehad hebben. Heerlijk genoten van een zalige maaltijd met hertenvlees. De tweede dag is zoals
gebruikelijk een lange dag met een lunch in het bos. Een bijzonder
...chauvinistische jagers...
regenachtige dag was de tweede dag en heel af en toe vroegen we
ons openlijk af waar we aan begonnen waren (voornamelijk tijdens
het wachten). Eenmaal het bos in luisterend naar het overbekende geluid van de joelende honden was het leed
weer helemaal geleden en was de regen slechts een bijkomstigheid. Ook deze dag weer genoten van alles wat we
onderweg tegen gekomen zijn en een bijzonder mooie score op het score bord neergezet. Als ik me niet vergis is
het alweer het tweede jaar op rij dat de équipe du Pays
Bas de meeste reeën vangt en dat weten niet alle Franse
ietwat chauvinistische jagers te waarderen…
Zoals eerder aangegeven zijn er 5 honden van ons en
Sybe van Robert Jan en Denise deze dag niet mee het
bos ingegaan, zij hadden en verplichte rustdag en zijn
dezelfde nacht nog afgereisd naar Saint Maurice voor
hun eerste jachtproef voor hun brevet du chasse.
De afsluitende avond was zoals gebruikelijk een groot
feest met een grote groep van Franse, Nederlandse,
Finse liefhebbers van zowel de jacht als hond en het
werken met de hond. Taal is wel een ding maar ik merk
wel dat als je dezelfde liefhebberijen hebt en een paar
glazen wijn dat de drempel telkens lager wordt voor
een goed gesprek. Zelfs voor de Fransen.
Als kers op een al geweldige taart kregen we zondag
het bijzonder mooie nieuws te horen dat alle honden
geslaagd zijn voor hun jachtproef en Frédéric raakte
maar niet uitgesproken over “zijn” meute!
Ik kan niet anders zeggen als “wat een geweldig weekend” en ik ben maar direct begonnen met aftellen voor
Trois Fontaines 2017.
Steven van Viersen
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Pang en Plons
I

eder jaar start de jachtcommissie haar veldwedstrijden met het organiseren van de schot- en watertest. Ook
nu weer hadden 28 enthousiastelingen zich aangemeld om aan dit evenement deel te nemen. Want zonder
schottest geen deelname aan veldwedstrijden. Aangezien het afnemen van het examen niet echt veel tijd in beslag
neemt, was iedereen die zich aanmeldde van harte welkom. Op deze wijze wordt de clubkas ook weer een beetje
gespekt. Op één hond na waren alle honden schot bestendig. Na het behalen van deze test waagden een zevental
honden zich ook voor de watertest. Dit houdt in dat de hond een geschoten eend uit het water moet vissen.
Onze BGV’s vinden eend niet echt een overheerlijke maaltijd en willen wel zwemmen, maar geen eend in de bek.
Helaas geen geslaagde BGV, maar de andere rassen slaagden met vlag en wimpel. De keurmeester John Feijen was
weer tevreden. Hij werd geholpen door Ton Fransen (administratie) en Tjeu Kirkels (geweer).
Veel blije gezichten, goede harmonie onder de deelnemers, een prachtig samenspel tussen voorjager en hond, daar
worden wij als jachtcommissie altijd erg vrolijk van.
Wilt u ook eens kennis maken met deze boeiende tak van sport? Bel of mail ons! Wij informeren u graag verder.
De jachtcommissie
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Odie vertoont zijn kunsten
H

et is zondagmorgen 5 uur en heel zachtjes ga ik uit bed.

Odie kijkt met een schuin oog omhoog en slaapt vervolgens verder. Totdat hij een uur later (heel zachtjes)
geroepen wordt. Voor een loopje komt hij altijd graag overeind. We doen een plas en een poepie en gaan bepakt
en bezakt de auto in. Op naar de schietbaan van Weert. De twee uur rijden zijn zo voorbij met Odie op de
bijrijdersstoel en bij de schietbaan zijn al allemaal vriendjes en familie.
...Maar dat heeft hij mis!...
Odie’s stamboom (en eigenlijk ook z’n werkboekje) wordt door
Robert Jan meegenomen en Denise geeft uitleg over wat ons te
wachten staat. Dan wandelen we met de hele groep (er zijn ook andere serieuze rassen) naar de schietbaan. Na
dertien honden is Odie aan de beurt. Odie mag los, de jager lost een schot en vervolgens doet Odie niets! Cum
Laude geslaagd! (Hij is dan ook totaal niet bang voor vuurwerk...). Daarna laat Odie nog even zien dat hij drie
gehoorzaamheidsdiploma’s heeft en een zogenaamde “hier-kom-cursus” heeft gevolgd. Na vijf rondjes veld en
even zoveel pogingen om hem te pakken te krijgen, besluit hij bij de jager te stoppen.

Na schotvast mag Odie ook de watertest doen. De jager lost een schot. De meneer van de jury gooit een echte
eend in het water en Odie gaat hem halen... Maar wanneer Odie dat van plan was te gaan doen weet niemand!
Want nadat Odie aan de waterkant z’n teentjes nat heeft gemaakt, hier en daar wat gesnuffeld heeft en naar de
plonsen in het water heeft gekeken, besluit de meneer van de jury dat Odie gezakt is. Een grijze goed getrainde
hond gaat de eend voor Odie halen en ik zie Odie denken: “Zo, daar kom ik even makkelijk vanaf”. Maar dat heeft
hij mis! Want we gaan zijn juf contacteren en we gaan dit trainen tot hij een ons weegt en volgend jaar gaan we
deze watertest inclusief eend vast en zeker halen!
Wordt vervolgd!
Liefs, Odie en Truusje
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Smartphotografie
V

orige keer heb ik wat algemene tips gegeven voor
het fotograferen van onze trouwe GBGV’s.
Maar vaak hebben we geen fototoestel bij ons en de
GBGV weet dat en haalt dan juist de leukste fratsen
uit en is dan het meest fotogeniek. Vaak hebben we
dan toch wel onze smartphone bij de hand en met wat
aandacht kunnen we daarmee toch wel de foto maken
die we in gedachten hebben. Als je tenminste een aantal
zaken in de gaten houdt.
Alle smartphones hebben een camera app, afhankelijk
van het merk zijn deze meer of minder uitgebreid. Ben
je niet tevreden kijk dan eens in de app store voor een
andere app. Wat kun je nu doen om je foto’s met de
smartphone te verbeteren?
• Schakel het grid of raster in bij de instellingen. Dit
schakelt een raster in die je beeld in 9 stukken verdeeld
die je kunt gebruiken om de compositie van je foto te
verbeteren. Daarnaast kan het een hulpmiddel zijn om
je horizon recht op de foto te krijgen.
• Zoom met je voeten. Bij de meeste smartphones kun
je inzoomen op het onderwerp. Dit zal echter niet tot
goede resultaten leiden. Je bent namelijk elektronisch aan
het zoomen, dit betekent dat je van de 12 Megapixels die
je camera heeft er al heel veel weggooit en het resultaat
bij iets groter formaat rafelig en blokkerig zal worden.
Stap iets dichter naar je onderwerp, kan dat niet maak
dan de foto en bekijk wat je er mee kunt bij het na bewerken.
• Alhoewel de smartphone kleiner is dan een gewone
camera is het moeilijk om deze volledig stil te houden.
Steun op een brugleuning of tegen een boom bankje.
Het maakt niet uit als je de camera maar stil houdt.
• Fotografeer met de smartphone alleen bij voldoende
licht, zodra het schemerig wordt komen de tekortkomingen van de smartphone naar voren. Ga je de flitser aanzetten dan zal je meestal de sfeer uit de foto
halen, soms kun je die met de nabewerking weer terug
krijgen.
• Zorg dat je lens schoon is. De smartphone zit meestal
in je zak met een onbeschermde lens. Als je de smartphone uit je tas/zak haalt kijk je meestal niet waar je
hem vastpakt dat kan dus ook de lens zijn met als gevolg
vette vingers op de lens. Maakt dus je lens schoon voor
je de foto neemt.
• Leer je camera app kennen. De apps beginnen steeds
meer eigenschappen te krijgen van de grote broertjes.
Je kunt de scherpstelling instellen, ISO waarden, sluitertijden.
Bij de iPhone kun je bijvoorbeeld door op het scherm
te tappen het punt bepalen waarop de camera moet
scherpstellen, in dit geval vaak de ogen van onze GBGV.
Je ziet dan een vierkant op het scherm deze geeft het
scherpstelgebied aan, door deze te schuiven bepaal je
zelf de plaats. Naast het vierkant zie je een zonnetje.
18
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Schuif je die omhoog of naar beneden dan verander je
de belichting van de foto en je ziet direct wat er gebeurt.
Als je al deze zaken in de gaten houdt ben je er dan?
Dat kan, maar……… In de Smartphone zit een klein
mannetje en dat kleine mannetje zorgt er voor dat
alle informatie die op de sensor valt omgezet wordt in
een foto die voor ons zichtbaar is. Het probleem hierbij kan zijn dat wij dat helemaal niet mooi vinden. Hij
ontwikkelt die foto naar zijn smaak. Dat is niet alleen
bij smartphones zo maar ook bij de grote broers van
Nikon, Canon, Sony etc. Vaak wordt een camera hierop
gekozen. Daarom worden foto’s ook vaak na bewerkt
en dat kan ook bij de smartphone en zelfs op de smartphone. Je kunt dat vaak doen met een programma dat al
op de smartphone staat maar een heel handige (gratis,
gratis, ja gratis) app is Snapseed. Deze is zowel voor
IOS als Android te downloaden. Je bewerkt de foto dus
op de smartphone en kunt hem dan ook direct gebruiken op social media.
Het gaat nu te ver om deze hier uit te leggen, maar ik
zou zeggen probeer het gewoon uit en zoek eens op
Youtube naar Snapseed en je krijgt talloze instructiefilmpjes over de mogelijkheden van Snapseed.
Ik heb één foto van Banjer bewerkt met Snapseed, je
ziet het origineel, de verbetering (in mijn ogen) en wat
extreme bewerkingen.

Hoal Voart ’t Rin
O

Jan Budding

proep voor Oude Pekela

Op zondag 29 mei zijn wij met onze leden van harte welkom op de renbaan “Hoal Voart ’t Rin in Oude Pekela.
Hier kunnen wij onze honden eens kennis laten maken met het baanrennen en voor de liefhebber is er ook een
coursing programma. Zoals veel van onze activiteiten belooft dit weer een gezellig samenzijn te worden voor jong
en oud, maar vooral voor onze gepassioneerde honden.
Het programma is als volgt:
Vanaf 12.00 uur openen de deuren van de is de kantine. Daar is van alles te verkrijgen voor een kleine, simpele
lunch.
Om 13.00 uur beginnen we met baanrennen. De honden zullen een afstand lopen van 350 meter en zullen uit de
hand worden gestart. Van iedere hond wordt een tijd opgenomen. De snelste hond krijgt 11 punten, de 2e 9, de
3e 8 enz.
Na de pauze beginnen we met coursing. Dit is een nabootsing van de natuur. De kunsthaas (maar wellicht heeft
Robert Jan nog wel een haasje in de vriezer) slaat diverse haken. Een drietal juryleden geven tussen de 0 en 20
punten voor de onderdelen: snelheid, jachtdrift, intelligentie, wendbaarheid en conditie. Het maximaal te behalen
punten is dus 300. Ook hier krijgen de 10 beste honden punten zoals boven, zodat er een eindstand bepaald kan
worden. Er is voldoende ruimte voor auto’s en caravans. Overnachten na telefonische overleg i.v.m. aansluiten van
de stroom en het openen van de poort (06-30364662). Kosten € 3,00 per nacht.
Wij vertrouwen op een grote opkomst, want een lege tribune is geen gezicht. Via de nieuwsbrief kunt u zich
opgeven voor dit spektakel. Aan deelname zijn GEEN kosten verbonden. Tot ziens in Oude Pekela!
De activiteitencommissie
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De gastvrouwen van Vlissingen
B

ijna elke dag lopen we met zijn tweetjes over de
Oranjedijk in Vlissingen.We rennen en we vliegen, en
zetten de boel op stelten. We hebben inmiddels al veel
vriendjes gemaakt hier in de binnenstad van Vlissingen,
maar niets kan tippen aan “je eigen soort”. Marie en ik
wilde zo graag een keer meemaken hoe het is om onze
gekke Basset eigenschappen (die niet iedereen snapt)
te delen met soortgenoten. Onze baasjes gingen aan de
slag en voor we het wisten overstroomden 50 bassets
ons leuke stadje. Daar moesten Marie en ik heel erg aan
wennen, maar al heel snel waren we één grote happy
familie. Wat een feest! We hebben gerend, gezwommen,
gegraven, gerold, nieuwe vrienden gemaakt. Sommige
hebben zelfs stiekem op het bed gelegen van het City
Hotel en heel hard geloeid vanaf de balkonnetjes. Onze baasjes hebben ook niet te klagen gehad, ze mochten
bbq-en bij Brasserie Jong, heerlijk slapen in het City Hotel, en volgens mij hebben ze ook wel een aantal drankjes
genuttigd.
Maar we hebben ze ook wel aan het werk gezet; veel wandelen en mee doen met behendigheidsparcours!
Wij wisten het eigenlijk al, maar dit weekend heeft ons wel duidelijk laten inzien dat alle BGV’s heel bijzonder zijn
en dat wij het heel er fijn vinden om bij zo een vet coole club te horen. We hopen jullie graag snel weer eens te
zien, waar dat ook mag zijn. Eén ding is duidelijk, jullie zijn hier altijd welkom!
Heel veel liefs van Marie en Rosie (en onze baasjes natuurlijk)
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24-uur GBV stapmarathon in Vlissingen
W

ij keken er al lang naar uit, maar vrijdag 1 april jl. was het dan eindelijk zo ver. De voorpret van een heerlijk
weekend met andere BGV leden en hun honden.Wij gingen al een dagje eerder naar Vlissingen. De meeste
leden van de club zouden op zaterdag 2 april jl. aankomen. Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind, want
de weervoorspellingen zouden fantastisch worden. We konden het dit weekend niet beter treffen.
Vrijdag 1 april: Bij aankomst in het City Hotel in Vlissingen werden wij door Martin Smulders en Marleen Kooij
geweldig opgevangen. We werden als een soort van “helden” ontvangen. De eerste twee “Marietjes” van de 50
waren gearriveerd. Hond Rosie moest in eerste instantie even wennen, maar op den duur ging dit ook goed.
Nadat wij onze auto op de Commandoweg hadden neer gezet en een wandeling met de honden over Uncle
Beach hadden gemaakt, zijn wij vervolgens met Anna Houtman, Marleen Kooij en de honden Rosie en Marie
naar een afgesloten strand geweest. De honden konden
hier heerlijk loslopen en hebben in het zand en in het
water gespeeld. Chipo liet zich ondanks haar 8,5-jarige
leeftijd helemaal gaan. Geweldig om te zien…..lekker
rollebollen in het zand en kuilen graven (je weet maar
nooit, misschien zou ze nog een konijntje tegenkomen).
Mats had ook de tijd van zijn leven, lekker achter Rosie
& Marie aan rennen. Na even een verkoelend drankje
te hebben genuttigd bij Brasserie Jong zijn we weer
naar het hotel gegaan. Even settelen op onze kamer om
vervolgens om 20.00 uur weer bij Brasserie Jong wat te
gaan eten. Daar bleek dat inmiddels ook nog 2 andere
echtparen in het hotel waren gearriveerd en ook wat
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lekkers kwamen eten. Wat een fijne eetgelegenheid.
Heerlijk relaxed, gezellige sfeer en lekker gegeten en
gedronken!Zaterdag 2 april: De dag waarop de meeste
leden arriveerden en het hele programma ging starten.
Nadat wij het ontbijt genuttigd hadden, hoorden we al bekende geluiden. De eerste leden stroomden met hun
honden het hotel binnen. Het blijft iedere keer weer leuk om elkaar tijdens dit soort evenementen te ontmoeten.
Het is altijd het vertrouwde “ons kent ons” gevoel. Voor de honden kon het niet vroeg genoeg beginnen. Echter
voordat de wandeling op de Oude Markt ging starten, moest er nog een foto gemaakt worden van de honden. De
fotograaf van de plaatselijke krant wilde in eerste instantie alleen de hondjes op de foto, maar hij kwam er al snel
achter dat dit niet ging lukken. Tja, het blijven Grand Bassets natuurlijk….makkelijker gezegd dan gedaan.
Bij de start van de wandeling namen wij en een aantal andere leden alvast het zonnetreintje naar Strandpaviljoen
Kaapduin. De overige leden gingen te voet naar deze locatie. De start van hun wandeling begon door de
Boekwinkel ’t Spui. Dit was een grappig gezicht, vooral toen wij later het filmpje van de eigenaresse terug zagen.
Dollend met elkaar hebben de honden zich uiteindelijk op het strand prima vermaakt. Met name Chipo begon al
moe te worden. Nadat de hele groep weer compleet was, zijn we heerlijk gaan lunchen bij het Strandpaviljoen. Op
een gegeven moment werd het weer tijd om naar het hotel te gaan, want om 18.00 uur stond ons opnieuw een
lekkere maaltijd te wachten, namelijk een BBQ bij Brasserie Jong. Het was jammer dat het weer wat verslechterde,
maar ondanks dat deed het niets af aan het plezier en de pret die wij hadden. Ook dit keer was het eten en het
drinken prima verzorgd en was er voor elk wat wils.
Zondag 3 april:Alweer de laatste dag van dit fantastische
weekend.Vandaag stond eerst de Stadswandeling op het
programma met onze lokale gids Anna Houtman. Het
was een leuk gezicht om weer met 50 grand bassets
door de stad te lopen. Dit leverde opnieuw veel bekijks
op. Na deze wandeling had iedereen de keus om met
z’n hond lekker te ravotten op het strand dan wel in de
duinen of om mee te doen met het coursing parcours in
Park Nollebos. Dit hebben wij helaas niet meegemaakt,
aangezien onze Chipo er een beetje doorheen zat (en
wij toch ook wel wat vermoeide benen en voeten
begonnen te krijgen). En is dit weekend voor herhaling
vatbaar? Wij vinden dat dit een JAARLIJKS EVENT
moet worden. Het was een te gek, geweldig en geslaagd
weekend. Wij en onze honden Mats en Chipo hebben
genoten en volgens ons de rest van de BGV club ook.
Dus Anna Houtman en Marleen Kooij tot volgend jaar!!
Uiteraard willen wij ook Denise Sluiter bedanken voor
het mede opzetten van dit weekend en de bijbehorende
activiteiten.
Groetjes, Monique en Jan Willem van Westerop, Mats en Chipo
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Noor voor palen
D

e aankondiging voor de 24 uur Stapmarathon
kwam langs. Net terug van een vakantie op
Schiermonnikoog en met de volgende vakantie al in het
zicht, dan heb je even de neiging “verstandig” te zijn.
Maar wat is het aantrekkelijk en het wordt zeker een
uniek evenement. En dan de opmerking van Denise “Ga
je niet mee, want je staat niet op de lijst”. En ja hoor ik
ben om! Er is niet veel nodig om “nog verstandiger” te
zijn: Vlissingen, here we come. Dit historische unieke
evenement gaan we niet missen! En we hebben echt
geen spijt gehad. Want wat was het leuk om met 50
BGV’s en hun volgers te stappen in Vlissingen.
Zaterdag stond een strandwandeling op het programma.
Verzamelen bij Marie & Rosie en een fotosessie voor de
krant. Een heel gedoe maar het resultaat wat niet slecht
en heel sfeervol. Vervolgens in colonne door de lokale
boekhandel ’t Spui richting strand en lunch.
Ter afsluiting een lekkere barbecue onder het genot van
een lekker drankje en goed gezelschap.
Op dag 2 stond een stadswandeling met lokale gids Anna
Houtman op het programma. Na een - wederom top
georganiseerde - lunch staat een struinwandeling of een
behendigheidsparcours op het programma. Voor veel
honden was het lopen van een behendigheidsparcours
de eerste keer. En wat deden de honden en hun
begeleiders het goed & enthousiast. Het lekkere weer
was de kers op deze taart!
We hebben absoluut genoten van al die honden, het
leuke programma, het aangename gezelschap, het
lekkere eten. De organisatie was top dus: dank, dank,
dank!
Jos Nota en Noor

In het zonnetreintje
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Behendigheidsparcours
D

eze dag splitste onze grote groep zich in duinstruiners en deelnemers aan het behendigheidsparcours! Anna
had iemand, van de plaatselijke hondenschool, bereid gevonden om onze GBGV’s kennis te laten maken met
een behendigheidsparcours. Iedereen kreeg een korte uitleg en de nodige tips voor de veiligheid van de honden!
Een korte tijd om met name de kattenbrug en de tunnels te oefenen was op zich al erg leuk en hilarisch. Toen
begon het echte werk....lopen over een kattenbrug. Het leek of het bekend voor ze was want ze liepen met verve
en dapperheid over de, nu nog, lage brug!
Wat een geweldig gezicht al die hardwerkende honden en hun baasjes. Foppe ging als een volleerde, Odie, Saartje,
Moos en zelfs de kleine l’Équipe en alle anderen volgden...... SUPER!!!
De enthousiaste aanmoedigingen van vooral Truusje zette mens en dier op scherp en met veel plezier vervolgden
de deelnemers het parcours. Springen over een hindernis, slalom, met de voorpoten op een krukje blijven staan,
wipplank, een korte en een lange tunnel, in een cirkel zit en blijf, waren zo’n beetje de uitdagingen voor onze
toppers. Wat ging het gezellig en plezierig, er viel geen onvertogen blaf, grom of woord. Door de steeds warmere
zonnestralen werden er natuurlijk drinkpauzes ingelast, de jerrycan en bakjes van Maria en Martin kwamen
goed van pas. Als klap op de vuurpijl ging de kattenbrug wel zeker een meter omhoog en weer flikten ze het.
Keurig en beheerst. We waren allemaal supertrots op onze helden! Hierna werd het duidelijk dat de warmte en
vermoeidheid ging meespelen en gingen velen van ons, met nog een flinke rit voor de boeg, huiswaarts. Wat een
sportieve en enthousiaste begeleiding en middag hebben we gehad, voor herhaling vatbaar wat ons betreft. Een
fijne afsluiting van een supergezellig en goed verzorgd weekend. Chapeau voor de regelaars!
Warme groet van Marianne van Zutphen, uiteraard ook namens Bert en onze Moos

Media
O

ns Stapavontuur is ook niet geheel aan de media ontgaan. Al vooraf was er een aankondiging in de lokale
krant. Ook het Algemeen Dagblad maakte melding van onze komst. Tijdens ons bezoek werd er gefilmd en
diverse fotoshoots vonden plaats. Ook deze verschenen in de media. PZC, de Provinciale Zeeuwse Courant uit
Vlissingen heeft een vrolijke video op Facebook geplaatst. Deze kun je terugkijken op de Facebook pagina van de
BGV Club.
Boekhandel ’t Spui aan de Oude Markt in Vlissingen maakte een filmpje dat onze BGV Club leden met circa
50 honden door de boekhandel heen lopen. Het filmpje is inmiddels al meer dan 10.500 keer bekeken. Ook
nieuwsgierig? Kijk eens op Facebook bij Boekhandel ’t Spui in Vlissingen.
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Friesche glorie op de Crufts
A

angezien Foppe aardig wat punten bij elkaar heeft
gesprokkeld op verscheidene hondenshows,
werd Foppe uitgenodigd voor de Crufts, de grootste
hondenshow ter wereld. Wat ’n eer! Die show stond al
jaren op mijn verlanglijstje, ik wilde daar altijd al zooo
graag naar toe. Nu was dit de uitgelezen kans om te
gaan. Gelukkig hoefde ik niet alleen want Karin van
Viersen heeft me met alles helemaal begeleid en ze was
tevens de reisleidster! Om op de Crufts goed voor de
dag te komen moest eerst nog wat werk verzet worden:
Extra ringtrainingen (3x per week training door de
specialist Gabriëlle). Foppe werd geplukt in showmodel.
Een mooie showriem moest worden aangeschaft. Ook
de dierenarts kon extra aan mij verdienen: Rabiës
inenting en 4 dagen voor vertrek ontwormingtabletten
toedienen (dat werd in ‘t inentingsboekje speciaal
vermeld met handtekening van de dierenarts). Eindelijk
was ’t zover. Op vrijdag 11 maart kwam Karin mij halen samen met Diva, de hond van Karin die ook mee deed in
de puppyklasse. In alle vroegte om stipt 7 uur stond Karin op de stoep bij me thuis in Lemmer.Wij zijn naar België
gereden met af en toe een stop voor de hondjes voor de plas en de poep.
Vervolgens naar Frankrijk en in Calais met de auto in de trein. Wat een bijzondere gewaarwording was want je
rijdt op die trein terwijl je in de auto zit door een tunnel. Binnen een half uur waren we in Folkestone, Engeland.
Toen kwam de volgende beproeving: links rijden....Karin m’n complimenten, dat heb je super gedaan! We zijn naar
ons hotel “Grand Burstin” gereden voor de eerste nacht. Dat ligt direct aan de Noordzee.
Heerlijk met Foppe en Diva
gewandeld. Dat hadden ze wel
verdiend, want ze hebben zich
beiden heel kranig gedragen voor
zo’n lange reis. Vooral van Foppe
vond ik het knap, want die zit nooit
in de bench. Het “Grand Burstin”
was een typisch Engels hotel wat
heel gezellig was. Honden hebben
heerlijk bij ons op de kamer
geslapen. De volgende dag, na ‘n
heerlijk Engels ontbijt, vertrokken
wij richting Vivien Philips die in Berkhamsted woont en BGV’s fokt. We hebben wat lekkers en wijn voor haar
meegenomen. Foppe en Diva kregen nog extra vachtverzorging voor de laatste puntjes op de i. ‘s Avonds door
naar Coventry waar we sliepen in hotel “Royal Court” waar bijna alleen Crufts mensen waren. Alle soorten en
maten honden waren er in dat hotel en die mee mochten op de kamer. Dat was zo leuk...
Heerlijk gegeten en vroeg naar bed, want zondag was de dag! 7 O ‘Clock am ging onze wekker. Snel eruit en extra
netjes aankleden voor de show. Lekker Engels ontbijt kunnen verorberen, snel hondjes uitlaten en op weg naar
Birmingham vol gezonde spanning! Auto geparkeerd en helemaal naar onze hal gelopen met benches en spullen
en op naar ring 31. Daar werden de GBGV’s geshowd, rasgroep 6. Wat ‘n reuring en drukte in de hal, écht heel
groot. We hebben onze spullen en honden bij ons deelnemersnummer neergezet en hebben Foppe en Diva nog
een touch-up gegeven voor ze in de ring moesten.
Ik was best wel gespannen, gelukkig wel gezonde spanning.
...pizza en Prosecco...
Deelnemersnummer opgespeld en naar goede aanwijzingen van Karin
geluisterd en toen werd ons nummer omgeroepen. There we go.... Foppe deed ‘t super!! Zo onwijs trots op m’n
vriend dat ik er gewoon emotioneel van werd. Voor Foppe de eerste keer in zo’n megashow en nog zo’n jonge
hond. Hij was zo mooi rustig en vrolijk in de ring. Toen werden we ook nog eerste in zijn klasse! Wat ’n prestatie!
Een prachtige rozet gekregen, eeuwige roem en foto’s! Toen weer in de ring tegen de andere kampioenen voor
BOB (best of breed), maar dat is nog ’n maatje te groot! Maar Foppe deed ‘t wederom super.
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Toen moest Karin met Diva en
die werd derde in de puppyklasse,
ook super gedaan! Vervolgens de
honden eten gegeven en ze naar
buiten gedaan voor de poep en
de plas, daarna lekker in de bench
gedaan om te slapen. Wij zijn
saampjes heerlijk de Crufts over
geweest. Kraampjes met kleding,
eten, hondenvoer, accessoires,
hondenriemen, enzovoorts. Even
tijd voor onszelf, dus even wat
gegeten en gedronken. Graag wilden
wij bij de erering de grandfinale
bekijken, maar er mochten geen honden mee en dat bij ‘n
hondenshow! Vreemd... Dus besloten we weer naar Vivien
af te reizen want daar sliepen we die nacht. Toen we daar
net arriveerden begon de BIS (best in show) op BBC. Onder
het genot van een pizza en Prosecco daar nog alles kunnen
bekijken. Foppe en Diva mochten in de kennel. Oeps, dat
was voor mij nog ‘n dingetje want Foppe slaapt bij ons op
de bank. Na enig verzet van Foppe is hij uiteindelijk ook
maar gaan slapen. Goeie nacht gemaakt en volgende dag met
Foppe en Diva gewandeld want Vivien woont daar echt prachtig tussen ‘n vallei en bossen in the middle of no
where. Toen ons klaar gemaakt voor de reis terug naar huis. Naar Folkestone gereden, weer met de auto op de
trein en in Calais er weer af richting België. Een paar keer een pitstop gemaakt maar de honden waren bekaf en
die hebben we de hele reis niet gehoord.Vet stoer! Om 23.15 uur stopte Karin de auto bij ons huis in Lemmer.
Heerlijk weer thuis te zijn! Foppe, Diva en Freya hebben nog even lekker gespeeld in de tuin. Karin nog ‘n cup of
tea, want ja daar waren we inmiddels aan gewend in Engeland. Toen was ‘t avontuur de Crufts voorbij, maar wat
mij betreft volgend jaar maar weer Karin!
IT WAS REALLY FANTASTIC, greetings from Lucie en Foppe

Diva beleeft Crufts!
O

nze Diva (Debucher Yezebel) werd in december 2015 op de Internationale Hondententoonstelling in Brussel
Beste Junior bij de Grands Bassets Griffons Vendéens. Zij verdiende daar niet alleen de titel Brussels Junior
Winner maar was daarmee ook gekwalificeerd voor de grootste hondententoonstelling ter wereld: Crufts! Half
maart togen Diva en ik samen met Foppe en zijn baasje Lucie naar Birmingham.
Het was een bijzondere belevenis. Diva gedroeg zich als een echte Diva. Snauwde de nogal enthousiaste Foppe
met enige regelmaat af want mevrouw vond alles, maar
dan ook alles, reuze interessant. Elke voorbijganger
werd staand op haar achterpoten begroet en ze heeft
hele dagen doorgebracht met kusjes en aaitjes halen.
Uiterst parmantig draafde ze door de ring, liet zich door
de keurmeester betasten en kreeg uiteindelijk de derde
prijs en een prachtig rozet in de puppyklasse.
Na nog een fijn bezoek aan de fokster van Diva dicht
bij Londen te hebben gebracht, heeft Diva de hele
terugreis geslapen.
Zo’n mooie dame
schoonheidsslaapje.

verdient

natuurlijk

een

Karin van Viersen
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Op jacht naar Brevet de Chasse
O

p 11, 12 en 13 maart was het eindelijke zover!

Nadat Denise onze Sybe begin januari bij mede clublid
Frédéric Mayeur heeft gebracht om te gaan jagen
mochten we eindelijk zelf gaan kijken wat het behalen
van een brevet de chasse inhoudt.
Op vrijdagmorgen vertrokken we richting Saint Dizier
waar we eerst nog even hebben geknuffeld met Sybe
en Chanel die daar hun eigen premie A woning hadden
betrokken. Gezellig even bijkletsen met Frédéric (voor
zover mogelijk met ons beperkte frans) om vervolgens
door te reizen naar Vinneuf waar onze B&B was. Daar
aangekomen onder het genot van een hapje en een
drankje heerlijk even relaxen van de lange dag. Echter
lang kon dit niet duren want er werd van ons verwacht
dat wij de volgende morgen om 07.30 uur al weer
acte de présence moesten geven voor de loting van
de meutes. Zaterdagmorgen vroeg uit de veren en op
naar Vimpelles. Daar was het al gezellig druk met jagers
en hondenmeutes. Op de zaterdag zouden een drietal
meutes opgaan voor de brevet de chasse. Te weten:
een meute met petits van clublid Johan Guinot, een
meute met Basset Artésien Normand van Olivier Deniau en een meute “bric-à-brac” (van alles door elkaar) van
voorjagers Johan Guinot, Frédéric Mayeur en Marc Bouvet.
Het was een warm welkom met bekende en nieuwe gezichten. De loting stelde niet zoveel voor en iedereen
kreeg heerlijke koffie en een soort zoete cake brioche
genoemd. Vervolgens gaat het dan lekker op zijn Frans,
iedereen wacht geduldig tot de jury meent klaar te
zijn om te vertrekken. Die roepen dan Allez, Allez en
binnen 5 minuten zit alles en iedereen in de auto. Wij
mochten mee met de eigenaar van het jachtgebied en
de hoofdjury. Na een half uur hotsenknotsend over zijn
jachtterrein te hebben gereden werd om 08.30 uur de
eerste meute klaar gemaakt. Deze vertrok richting de
bossen waar de reeën opgejaagd dienen te worden
door de meute en de meute begeleider. Een meute
bestaat uit een groep van 6 - 8 honden met maximaal
2 voorjagers. De proef zelf duurt maximaal 2 uur. Johan
was als eerste aan de beurt en zijn meute met petits
vertrok met luid gejoel het bosperceel in. Dominic,
de hoofdjury, bleef lekker over de paden lopen en wij
vroegen ons toch serieus af hoe zo’n man honden kan
beoordelen zonder ze te zien. Maar op een gegeven moment hadden we het door.Verspreid door het hele perceel
staan mensen met portofoons en die geven door wat ze zien. Elke hond heeft zijn eigen kleur halsband en op die
manier kunnen ze doorgeven welke hond wat aan het doen was en de hoofdjury doet niets anders dan noteren
wat hij via de portofoons doorkrijgt. Precies na 2 uur werd de proef met een jachthoorn afgeblazen. De meute
wordt verzameld en iedereen vertrekt weer naar het dorpshuis van Vimpelles.
Daar aan gekomen gaat er een kioskje open waar je wat te drinken en te eten kunt bestellen want van al dat
gesjouw krijgt een mens nogal trek. Dus om 10.30 uur staan we heerlijk buiten onder het genot van een pain
avec jambon, bière et champagne. Ja, bij die Fransen
gaat het natuurlijk ook om lekker eten en drinken.
...er wordt Allez, allez geroepen..
Kennelijk vond de jury het tijd om te vertrekken dus
we springen weer inclusief eten en drinken achter
in de gloednieuwe landcruiser. Op naar de tweede test met de Bassets Artésien Normand. Gelukkig wist onze
chauffeur precies waar de honden zaten en werden we overal naartoe gebracht. Zo mooi om te horen hoe ze luid
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gevend achter de reeën aanjagen. Diverse reeën gezien
maar wat hadden de voorjagers het zwaar. Die moeten
toch maar zorgen dat ze in de buurt van de meute
blijven terwijl wij heel
...bric-à- brac...
relaxed van de ene
naar de andere kant
van het perceel scheuren. Zonder terreinwagen is daar
echt geen beginnen aan. Deze meute had zich gesplitst
dus het kostte nogal wat moeite om na de proef alles
weer te vinden, maar dankzij de gps banden waren
alle honden weer terecht. Terug naar het dorpshuis in
Vimpelles voor de lunch. Uiteraard drie gangen inclusief
wijn. Ook nu weer als de jury klaar is met eten wordt
er weer Allez, Allez geroepen en alles zit weer in de auto voor de laatste proef met de meute “bric-à-brac”. Na 2
uur afblazen en terug naar het dorpshuis. ’s Avonds prijsuitreiking en aansluitend diner. Rond 22.00 uur werd het
voor ons de hoogste tijd om naar onze B&B af te reizen en gauw naar bed.
Tussendoor was er even tijd om samen met Jacques Grellet, die in Vimpelles woont, naar zijn meute te kijken.Wat
hebben die honden het daar mooi. Ruime hokken en buitenrennen. Iedere dag vers vlees, helemaal top.
Zondag, voor ons de grote dag!
Als eerste mocht “onze” meute met Frédéric Mayeur en Philippe Guyard (tevens champagne leverancier) met
de honden Sybe, Chanel, Era, Odile, Lumi, Joly, Hysope en Icare aan de slag. Denise en ik mochten gelukkig mee
“voorjagen” met beide heren en dat hebben we geweten. Al snel werd er luid gegeven en dan mag je achter de
honden aan hollen. Niet over nette paadjes maar dwars door zo’n bosperceel. Fred en ik verloren regelmatig
onze pet en af en toe stond mijn bril achterste voren op mijn hoofd door alle takken onderweg. De portofoons
hoorden we regelmatig kraken dus de honden waren goed bezig. Uiteraard vond Sybe, Lumi samen met Icare het
een fantastisch idee om achter een
ree aan te gaan dat in een ander
bosperceel aan de andere kant van
de weg verdween. Gelukkig hadden
we in dit geval vier voorjagers
dus Denise samen met Philippe
op pad achter Sybe en de andere
“voortvluchtigen” aan en ik samen
met Frédéric achter de rest van
de meute aan. Na 2 uur hollen en
vliegen door het bos en de blubber
einde proef geblazen en op naar het
dorpshuis voor champagne en een
broodje. Snel naar de tweede proef
met de meute met GBGV’s van
Jacqui Grellet. Die lieten mooi werk
zien in een gebied met veel reeën.
Frédéric mocht samen met de
jachteigenaar achter de honden aan.
De heren hebben we pas rond de lunch weer terug gezien daar de honden een kilometer of 3-4 verder op
zaten. Maar gelukkig rond 14.00 uur waren alle honden weer terecht. Doordat de meute zich opsplitste kregen
ze minder punten maar toch weer hun brevet de chasse gehaald. De derde meute van de dag was van Georges
Lamoureux met zijn petits. Na alle proeven zijn we rond 17.00 uur in de auto gestapt met Sybe en Chanel in de
achterbak. Gelukkig hadden we weinig file rond Parijs dus we waren mooi op tijd thuis. Wat hebben wij genoten
dat weekend.
Wel wordt het tijd voor een cursus Frans! Wat zijn we trots op onze Sybe en de honden van Karin. Alle Hollandse
honden hebben tijdens beide wedstrijden hun brevet de chasse gehaald. Uiteraard heel veel dank aan Frédéric die
dit alles mogelijk heeft gemaakt. Dit is toch echt waar onze honden voor gefokt zijn en je ziet dat ze er ontzettend
veel plezier aan beleven. Nu weer terug naar de orde van de dag en zweetwerk trainen in Nederland.
In april ga ik samen met Sybe een week naar Frankrijk voor een zweetwerk training bij een mooi kasteel in de
Bourgogne. Dus wie weet… wordt vervolgd.
Robert Jan Sluiter
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Zweetspoor F + E

D

e neus en de voorjager
Spoortjes volgen is een spannende bezigheid. Veel voorjagers vinden het erg leuk om na noeste
trainingsarbeid ook een examen af te leggen om te toetsen of hun hond het zweetwerk ook echt beheerst. Aan
een zweetspoorproef F (500 meter – 20/24 uur oud) mogen acht voorjagers deelnemen. Bij zweetspoor E (1.000
meter – 20/24 uur oud) zes. Dat het geen koud kunstje is moge duidelijk zijn. Want helaas niet iedere hond en
voorjager komt bij het eindstuk. Op 23 maart slaagden zes van de acht deelnemers voor de F proef. De heer Bert
Damen met zijn hond Noran van de Nerendijk heeft een prachtig spoor gelopen, waarmee hij met 100 punten
een CAC-T behaalde. Op 13 april slaagden alle 6 deelnemers voor de E proef. Deze dag was er eentje om bij te
schrijven! Vier van de zes slaagden met 100 punten! De heer Toon Mennen met Lania Sfora Nemroda ging met
een welverdiend CAC-T naar huis.
De keurmeesters John Feijen en Xavier van den Eynden waren wederom content over het verloop van de dagen
en zijn de volgende keer weer van de partij. Wij zijn de heren zeer erkentelijk voor het werk dat zij steeds voor
de BGV Club verrichten.

Oproep Workshop Zweetspoor
N

aar aanleiding van de vraag: “Is zweetspoor ook iets voor mijn hond?” organiseert de jachtcommissie een
workshop. Belangstellenden kunnen op zaterdag 2 juli kennis maken met deze uitdagende bezigheid. We
beginnen de dag om 9.00 uur. Allereerst vertelt Robert Jan over het nut ervan en welk “gereedschap” er wordt
gebruikt. Tevens legt hij uit hoe een spoor is opgebouwd en waar je allemaal op dient te letten als je een spoor
volgt. Na een stukje theorie volgt de praktijk. Eén voor één ga jij (als voorjager) samen met je hond naar de
“afschot plaats”. Daar word je verder op weg geholpen en loop je achter je hond aan. De hond heeft voor deze
gelegenheid een goed tuig om en is gezekerd aan een lange zweetlijn. Als alles goed gaat vindt de hond na circa
500 meter het “eindstuk”.Van verdwalen is geen sprake, wij houden een oogje in het zeil.
Durf jij samen met jouw hond deze uitdaging aan? Meld je aan via jacht@bgvclub.nl of via de nieuwsbrief. Deelname
is beperkt en er zijn kosten aan verbonden (10,00 euro per spoor). In totaal wordt er de dag voorafgaand aan de
workshop een zestal sporen uitgezet. Deelname na volgorde van inschrijving. Bij veel aanmeldingen kan er gekeken
worden of een spoor mogelijk dubbel gelopen kan worden. Graag tot ziens op De Veluwe! Na inschrijving volgt
nadere informatie per mail.
De jachtcommissie
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Een dag met een gouden randje!
A

ls één van de gelukkigen stonden mijn Wetterhoun Jikke en ik
23 maart jl. paraat voor het CAC Zweetspoor F georganiseerd
door jullie vereniging. Van de acht deelnemers hadden zes deelnemers
het spoor met succes gelopen waaronder mijn Jikke. Voor mij heel
bijzonder omdat ik mijn zenuwen meestal niet de baas kan wat dan
vervolgens resulteert in een Wetterhoun die nog gekker doet. Voor de
Wetterhounpopulatie ook bijzonder omdat Jikke de eerste Wetterhoun is
met een zweetwerkkwalificatie op haar naam. Bovendien hoop ik dat het
een aanmoediging is voor mede-Wettereigenaren, maar wellicht ook voor
jullie BGV’s!
Een spoor lopen is wat mij betreft altijd heel bijzonder. Het is helaas geen
exact science. De afhankelijkheid van je hond is mooi als het lukt en ietsjes
minder lollig als de voorjager of de hond hun dag niet hebben.
Woensdag 23 maart was het echter de dag van Jikke en mij. Ik vond het
een moeilijk spoor langs greppels en onder struiken door. Jikke had er
echter zin in wat resulteerde in een Uitmuntend met 92 punten. Ik kon
mijn oren niet geloven. Kort en klinisch samengevat: de sfeer in de groep
was geweldig, de keurmeesters bijzonder en de organisatie fantastisch. Dank ook aan de fotografe die de hele dag
aanwezig was.
‘s Ochtends een warm onthaal met een mooie frisse brochure, ‘s middags heerlijke broodjes en een zalige verse
kippensoep waar ik helaas door de zenuwen maar twee koppen van op kon en nadien de uitreiking van de diploma’s
met een aandenken aan de dag begeleid met een afscheidsdrankje. Ik ben
nog niet van mijn roze wolk af na deze overweldigende dag met zoveel ...geen exact science...
indrukken.
Groetjes, Desiree Haarsma

W

oensdag 23 maart 2016, voor mij een rare dag. Naar een Veldwedstrijd CAC zweetspoorproef F,
georganiseerd door de BGV Club Nederland zonder hond. Deze dag ging ik mee voor de aanmoediging.
Vandaag zou ik de honden volgen met camera, vastleggen wat hond en voorjager doen en niet doen. Als voorjager
is het altijd leuk om een stukje terug te kunnen zien van het werk dat je samen met je hond hebt gedaan.
Al vroeg afgesproken bij restaurant “de Goudreinet” te Weert. Daar begon voor vele de spanning te stijgen. Eerst
koffie en een praatje, dan volgt de loting.Voor mij iets om deze keer in alle rust naar te kijken terwijl de voorjagers
met gespannen blikken hun nummer voor die dag uit een grote schaal pakten. Vorig jaar stond ik daar ook met
knikkende knieën. Vanuit dit restaurant op weg naar de verzamelplaats voor die dag, waar ieder een plekje zocht
voor de auto en lotnummer 1 zijn hond al in gereedheid bracht. De keurmeesters Dhr. Feijen en Dhr. Van den
Eynden waren aanwezig en gingen met de eerste deelnemer naar de aanschotplaats om vanuit daar de hond in te
zetten en het spoor te volgen tot het eindstuk.
Ik liep achter de stoet aan en probeerde van iedereen wat mooie plaatjes te schieten. Dit was voor mij ook
een goed leermoment, een mooie kans om zowel de hond als de voorjager goed te observeren. Ik zag mooie
combinaties met prachtig werk, maar helaas waren er ook combinaties die niet bij het eindstuk kwamen. Honden
die direct hun neus aan de grond hadden en honden die hun baas vragend aankeken, waardoor de spanning vaak
nog verder opliep.Van de 8 deelnemers zijn er 6 bij het
eindstuk aangekomen. Wat een mooi resultaat, op een
zeer goed georganiseerde dag van de BGV Club. Aan
alles was gedacht, een zeer leuke ploeg deelnemers,
goede sfeer, koffie, broodjes, soep en een prachtig
aandenken van de dag. Zelfs het weer heeft ons niet in
de steek gelaten. Voor alle geslaagden zeg ik nogmaals
Waidmannsheil. En ik? Ik heb de leuke plaatjes.
Bedankt allemaal dat ik mee heb mogen lopen op deze
bijzondere dag.
Tot de volgende keer, Carola Bakker
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Lezing over genetica
J

ack Windig, een vooraanstaand Nederlands geneticus op het gebied van huisdieren, verraste ons op 19 maart
jongstleden met een begrijpelijke uiteenzetting over de genetica van de rashond. Hoe zitten de verhoudingen
in elkaar als het gaat om de inteelt, lijnteelt, outcross en andere vormen van fokken.
De negatieve aandacht in de pers voor ongezonde (ras)honden, waarbij er extreme gevallen als voorbeeld worden
gegeven en vervolgens als generiek worden gepresenteerd, geven een impuls aan de genetische wetenschap,
teneinde te onderzoeken welke kwalen en afwijkingen ernstig zijn en overerfelijk. Zo is er momenteel een hausse
aan DNA onderzoeken in de maak voor vele rassen.
Je kunt het lang of breed bespreken; de erfelijke afwijkingen, die de gezondheid en welzijn van een hond
bedreigen, zullen door fokkershand moeten worden ‘uitgefokt’. Daarom is het bepalen van een goed fokdoel
het allerbelangrijkste. Dat fokdoel zou een rasvereniging met zijn fokkers moeten opstellen in het algemeen (en
dat doen we in principe in het Verenigings Fok Reglement VFR) en elke fokker zou dat voor zichzelf weer op
eigen niveau moeten stellen. Voor de meeste mensen is een rashond een huisvriend, een knuffel, een reden om
zelf beweging te hebben enzovoort. Voor fokkers ligt het doel wat anders-hoger, want om een goede hond te
fokken heb je goede ouders nodig. Die moeten vervolgens aan shows meedoen om kwalificaties te halen en zich
onderwerpen aan diverse in het VFR afgesproken gezondheidsonderzoeken.
Windig gaf een heel simpel college over genetica in de
basis. Het DNA is in vader en moeder aanwezig en zal
voor 50% doorgegeven worden aan nakomelingen en
dat kan dan weer in diverse varianten zijn. Waar het om
gaat als je een ras wilt verbeteren, is dat je zo weinig
mogelijk inteelt toepast. Iedereen weet dat inteelt niet
goed is, maar in de rashondenwereld (met relatief kleine
populaties) ontkom je er vaak niet aan.
Daarom is het van belang je inteelt coëfficiënt te
berekenen, wanneer je een fokcombinatie gaat plannen,
waarbij van belang is dat de toéname van de inteelt
binnen de perken moet worden gehouden. Hoe lager
dit getal, hoe beter de combinatie, wanneer het gaat om inteelt. Een fokker moet zich er hierbij ook van bewust
zijn, dat andere (positieve) eigenschappen van een ouderdier zeker niet vergeten mogen worden, waardoor
soms toch een wat hoger coëfficiënt wordt geaccepteerd. Wanneer dat maar goed gemonitord wordt voor de
nakomelingen en er daarna weer lage percentages worden toegepast, heb je de meeste kans op een uiteindelijk
geslaagde combinatie. Vaak zie je dat pas na jaren. Een algemene stelling van Windig is: “Alleen bij een beperkte
toename van inteelt kan selectie zijn werk goed doen”. De algemene regel voor fokcombinaties wordt geadviseerd
onder de 1% toename te blijven, waarbij de inteelttoename van minder dan een half procent ‘aanvaardbaar’ is,
maar het streven zou moeten zijn om onder de 0,25% uit te komen. Dan zit je pas goed.
Het is duidelijk dat je bij een grote populatie (veel honden) minder inteelt hebt (hoeft te hebben) dan bij kleine
rassen. Petits en Grands hebben Europees gezien voldoende mogelijkheden om het inteelt coëfficiënt en ook de
toename van inteelt zo laag mogelijk te houden. Maar
Paren honden: fokker en eigenaar
aandacht blijft noodzakelijk. Want als er bijvoorbeeld
meer reutjes zijn dan teefjes, of andersom, dan kun je
 Ga na welke reuen voor teef beschikbaar zijn
de verhoudingen behoorlijk verstoord zien.
 Vergelijk verwantschappen met reu
Dus wanneer je een goed fokbeleid wilt voeren, dan
is het belangrijk om je er van te vergewissen dat er
zo weinig mogelijk inteelt plaatsvindt, waarbij een zo
gelijkmatig aantal nakomelingen per fokdier belangrijk
is (dus niet alleen maar van die ene kampioen!) en, het
allerbelangrijkste: dat er gewoon meer fokdieren zijn.
Voor Nederlandse begrippen zou het dus handig zijn
om ook eens voor de fok te kijken naar de dieren, die
gewoon bij de bezitters thuis wonen. Zo kun je een
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populatie al veel breder maken, dan alleen de fokdieren
van een fokker te gebruiken.
De inhoud van de lezing had als hoofdbestanddeel de
Inteelt. Hetgeen andere aandoeningen, die door middel
van DNA onderzoeken mogelijk zijn (geworden)
wat naar de achtergrond dreef. Wij zullen proberen
u regelmatig van wat extra informatie te voorzien,
wanneer er weer een bepaalde DNA test beschikbaar
komt. De voordelen daarvan belichten enzovoort.
Zoals u in de vorige uitgave heeft kunnen lezen, worden
bij Petits nu DNA tests op POAG gedaan, hetgeen
gewoon duidelijkheid verschaft over lijders, dragers
en vrije honden. Meten is weten. Daarom moet ook
onze club zich blijven inzetten voor nieuwe DNA
onderzoeksmogelijkheden.

Hond en Kunst
N

ou wil ik niet meteen mijn tekeningen en schilderijen kunst noemen, maar het is een poging.Want wat doe je
als je met pensioen bent gegaan en je hebt ineens ontzettend veel tijd. Ik heb van deze gelegenheid gebruik
gemaakt om een oude hobby op te pakken. Na een erg lange tijd heb ik de teken- en schilderspullen weer opgezocht. Wat is er mooier dan twee hobby’s te combineren: tekenen en mijn honden. Honden zijn dankbare modellen en omdat het moeilijk is voor de beestjes om lang stil te zitten maak ik eerst een foto en ga dan aan de slag.
Barça, onze Gos d’Atura Catala was mijn eerste project. Ik heb hem met acrylverf geschilderd.
Van onze GBGV Lobke heb ik een pastel-krijttekening gemaakt. Zij is best moeilijk te tekenen omdat ze zoveel
wit heeft. Binnenkort ga ik ook proberen haar met acrylverf te schilderen. Het liefst zit ze er zelf ook met haar
grote neus bij als ik boven bezig ben, heel gezellig hoor! Ik hoop nog vele uurtjes met haar door te brengen in
mijn kleine ateliertje.
Corrie Verbeek en de modellen Barça en Lobke
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Jachthonden!
H

et begon vorig jaar juni tijdens het Weekend du
Plaisier in Saint-Dizier. De wens was er al veel
langer, maar toen begon het echt gestalte te krijgen…….
We waren met een grote groep vrienden afgereisd
naar Frankrijk om onze vriend Frédéric te helpen met
zijn nieuwe huis en land. We hadden ook onze Lumi,
Odile en Joly meegenomen van toen 10 maanden oud.
Frédéric was op slag verliefd op deze drie kanjers en
stelde voor ze de komende winter een paar maanden
jachttraining te geven en indien ze goed genoeg waren
ook aan een officiële jachtproef deel te laten nemen.
Dat vonden wij fantastisch!
In Nederland is er nauwelijks tot geen mogelijkheid voor
de meutejacht en om elk weekend even naar Frankrijk
te rijden ……. Zo gezegd zo gedaan. Begin november
ging het drietal in de kost en de leer bij Frédéric en
zijn familie. Hij had dit seizoen een nieuw jachtgebied.
Helaas vonden de honden het nodig om zo ver te
rennen dat ze op de autoweg uitkwamen. Gelukkig geen
ongelukken maar er werd besloten dat er alleen nog in
Trois Fontaines gejaagd zou worden. Dit is een omheind
bos van maar liefst 1.600 hectare.

De honden oefenen in een meute van 8 honden. Ze krijgen allemaal een GPS halsband om zodat de voorjager
precies kan zien waar zijn honden zijn. Half januari gingen Denise en ik een weekend mee jagen en hebben we
ook nog haar Sybe en onze Era en Chanel naar de “jachtschool” gebracht. Met
...geen schot gelost... Frédéric’s eigen Icare en Hysope was het achttal nu compleet. Meerdere keren
per week werd er met de honden geoefend. Ze gaan dan vroeg naar het bos in
een speciale hondenkar. Deze kar heeft vier vakken en deze zijn gevuld met stro. Lekker warm. In het bos krijgen
de honden de GPS halsbanden om en gaan ze met twee of meer voorjagers het bos in. Als één van de honden
de geur van een ree in de neus krijgt en “luid” geeft (hoog blaft) moedigt de voorjager de hond en de rest van
de meute om er achter aan te gaan. Met veel kabaal,
staarten in de lucht en neuzen aan de grond volgt de
meute het spoor om zodoende de ree uit de bosjes
of andere beschutting te jagen zodat de jager hem kan
schieten.
Tijdens de hele jachttraining deze winter is er overigens
geen schot gelost. Dat is niet het doel. Het doel is om de
honden hun oorspronkelijke functie uit te laten oefenen.
Eind februari volgde dan de eerste officiële jachtproef
in Saint Maurice. Het was nog even spannend of Odile
meekon naar de jachtproef want zij had een paar weken
daarvoor een bijzonder onaangename ontmoeting
gehad met een wild zwijn en was behoorlijk gewond
geraakt. Gelukkig was zij weer helemaal hersteld en kon
de meute compleet aan de proef beginnen. Wij zaten
in spanning naast de telefoon te wachten op de uitslag.
Laat in de avond volgde het verlossende woord. Alle
honden waren geslaagd!! En met super resultaten ook
nog.
Ter info, het maximum aantal punten dat gehaald kan
worden is 160 punten. En zover ik weet is het maximum
ooit gegeven aan een hond 150 punten. Dus we zijn
34

Au Courant - nr 2 - 2016
echt extreem trots en blij met deze score op hun eerste test. Alle lof aan Frédéric!
Op de tweede test half maart haalden de honden vanwege extreem nat weer rond de 110 / 115 punten maar wel
weer allemaal geslaagd!!
Denise en Robert Jan waren er die laatste proef bij en namen hun Sybe en onze Chanel alvast mee naar Nederland.
Wij zijn eind maart naar Frankrijk gegaan om de laatste vier honden te halen en waren heel benieuwd of Lumi,
Odile en Joly na vijf maanden in het bos ons thuis nog “thuis” zouden vinden. We waren echt ontroerd toen we
thuis kwamen en de honden zoooo blij waren om weer thuis te zijn. Niet vreemd of onwennig maar gewoon
weer helemaal thuis.
We vonden het een fantastische ervaring en zijn er trots op dat de door ons gefokte honden “fit for function”
zijn. Ondanks dat ze hier geboren en opgegroeid zijn zit dat jachtinstinct er gewoon in. Het hoefde alleen maar
even wakker gemaakt te worden ;-) De plannen voor het volgend jachtseizoen zijn al weer in voorbereiding…
De uitslagen waren:
Chanel (Haute Couture du Levant de la Vieille Marne)
Era (Début de l’Époque van de Viersenhoeve) 		
Sybe (Mimas de Maison des Femmes) 			
Lumi (Lumière van de Viersenhoeve) 			
Odile (Mont Saint Odile van de Viersenhoeve) 		
Icare (Icare du Levant de la Vieille Marne) 			
Joly (Mont Joly van de Viersenhoeve) 			
Hysope (Hysope du Levant de la Vieille Marne) 		

Plomp

145 punten
140 punten
140 punten
135 punten
135 punten
135 punten
130 punten
130 punten

...fit for function...

N

og een kleine anekdote van de eerste jachtproef. Alle honden stonden klaar om te gaan jagen, gps banden
om, voorjagers klaar, keurmeesters klaar en op dat moment loopt er een ree het bos in. Mooier kun je het
niet hebben. Era ziet de ree als eerste en gaat er luid huilend en blaffend achteraan. De hele meute volgt met veel
lawaai. De ree springt over een beek en Era springt haar
achterna. Zo ook Frédéric, die dacht dat het één van de
ondiepe beekjes was die overal lopen, en hij ging kopje
onder. Proestend aan de andere kant van de beek eruit.
De andere honden werden door Nicolas naar de
overkant geholpen en de hele meute ging weer
achter Era aan. De ree was inmiddels gevlogen over
tussenliggende geschoren maisvelden. De meute ging
met de neus aan de grond zigzaggend, net als de ree,
over de velden en weer het bos in. Dit alles onder
toeziend oog van de keurmeesters. Frédéric wist toen
al: “Dit worden mooie punten!” en dat bleek!
Karin van Viersen
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In een van de mooiste streken van Nederland,
Westerwolde vindt u in Bourtange
herberg restaurant

de “Staakenborgh”
De herberg is landelijk gelegen, een ideale plek voor een
wandelvakantie met uw hond. De hotelkamers zijn gelijkvloers,
vrijstaand met eigen opgang en een terras met uitzicht op het
platteland, direct gelegen aan vrije wandelpaden.
Voor lezers van dit blad hebben wij een
HONDEN WELKOM ACTIE/AANBIEDING
lees meer op
WWW.STAAKENBORGH.NL
telefoon 0599354216
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26 juni 2016...De Kampioenschapsclubmatch,
schrijf in!
D

it jaar wordt de Kampioenschapsclubmatch samen
georganiseerd met de Club du Griffon Vendéen
des Pays Bas.
Locatie: Kasteel De Kelder. Kelderlaan 1, in Doetinchem,
een vertrouwde plek voor veel ‘showgangers’.
Keurmeester
De keuring wordt dit jaar verricht door mevrouw
N. Horsten-Ceustermans, die bevoegd is om alle
honden uit groep 6 te keuren, maar zeker ook haar
sporen heeft verdiend als het om onze rassen gaat.
Welkom voor een ieder
Iedereen kan aan de Kampioenschapsclubmatch meedoen, mits de hond een stamboom heeft die door een FCI
erkende kennelclub is uitgegeven. Juist voor mensen die nog nooit geshowd hebben, is een Kampioenschapsclubmatch een ideale gelegenheid om uw hond eens te laten beoordelen. Wel willen wij u erop attenderen dat reuen
niet gecastreerd mogen zijn. De sfeer is altijd gezellig en ontspannen en de aandacht voor iedere hond individueel
is veel beter.
Tarief voor inschrijving
1e hond
€ 30,00
2e hond		
€ 25,00
3e hond		
€ 20,00
4e hond		
€ 15,00
Aanmelden
De inschrijving voor de clubmatch kan vanaf 1 april 2016. Wie vóór 1 mei 2016 inschrijft, betaalt € 2,50 per hond
minder. De inschrijving sluit onherroepelijk 5 juni 2016. U kunt zich aanmelden met het inschrijfformulier op
onze website. Inschrijven doet u via een digitaal document, dat u vindt op de website van de collega club (http://
griffon-vendeen.nl/event/kampioenschapsclubmatch-juni-2016). We proberen het zo centraal mogelijk te houden,
zodat we geen doublures krijgen. U kunt ook een papieren formulier aanvragen. De inzendinstructies zullen dan
op dat formulier staan.

N.B.
Door het inzenden van het inschrijfformulier wordt het navolgende van kracht:
A.: Inzender verklaart, dat voor zover hem bekend is, de door hem ingeschreven hond, gedurende het laatst
verlopen tijdvak van 12 maanden, niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting/hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter in het bijzonder te vrezen valt. Hij verklaart voorts de
hond niet te zullen inzenden, indien aangegeven omstandigheden zich vóór de tentoonstelling mochten voordoen.
B.: Inzender verklaart, dat hij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de rechtsmacht van de
Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement, dat hij bekend is met dit reglement en dat hij zich
verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
Betaling:
Op het moment dat u inschrijft, is het van belang dat uw betaling ook gedaan wordt. U betaalt deze kosten aan
de collega club.
Het bankrekeningnummer luidt: IBAN nr. NL83 INGB 0000 4001 06 t.n.v. Club du Griffon Vendéen des Pays Bas;
BIC INGBNL2A.
Catalogus
U ontvangt een catalogus op de dag van de Kampioenschapsclubmatch.
Wij hopen dat velen gehoor geven aan onze oproep tot deelname en wensen een ieder een sportieve dag toe op
de buitengewoon mooie locatie van Kasteel De Kelder te Doetinchem.
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Dekberichten
Fokker: Steven en Karin van Viersen
Dekdatum: 15-03-2016
Vader: Charmeur Robuste van de Viersenhoeve
Moeder: Haute Couture van de Viersenhoeve
Verwachte geboortedatum: 18-05-2016

Colofon

Functie:			Portefeuille(s):
Voorzitter:
Frans Krijbolder		
Algemene zaken: bestuur@bgvclub.nl
Zevenhuizerstraat 72		
Social media, databank, alg. comm.
3828 BE Hoogland		
Fokkersgroep & gezondheid
T:+31(0)6-24425400		
frans@bgvclub.nl
Secretaris:
Rinse Spaanstra		
Zevenblad 30
7623 CG Borne
T:+31(0)74–8502289		

Vachtverzorgingscommissie

rinse@bgvclub.nl

Penningmeester :		
Leden-/Financiële administratie
Robert Jan Sluiter		
Au Courant & Advertentie:
Plagweg 15			aucourant@bgvclub.nl
7399 RL Empe		
Jachtcomm.: jacht@bgvclub.nl
T:+31(0)6-53365636		
robertjan@bgvclub.nl

Aspirant leden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mevr. P. de Groot, Hamme (België)
Mevr. V. Mes, Schiedam
Mevr. F.C.Y.A. Wijnands, Sittard
Dhr. P.A.A. van Delst, Sittard
Mevr. J.A.R.G. van Baars, Deurne
Dhr. A. Kropman, Rosmalen
Mevr. P. List, Lelystad
Mevr. C. Burger, Lelystad
Mevr. C. Rogiers, Buizingen (België)
Mevr. L. den Boer, Hoogland
Mevr. M.L. Weijand, Amstelveen
Dhr. R. Roose, Middelburg
Mevr. A.M. Touw, Rotterdam
© Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of
vermenigvuldigd, tenzij met schriftelijke toestemming van de
redactie en altijd voorzien van bronvermelding.
De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten,
te wijzigen of niet te plaatsen.
Het bestuur en de redactie dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van geplaatste artikelen.

Kopij en foto’s voor de Au Courant nr. 3,
graag insturen voor 21 juni 2016:
aucourant@bgvclub.nl
Betalingen:
IBAN: NL61INGB0005826197
BIC: INGBNL2A
t.n.v. BGV Club Nederland
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Alg. bestuursleden		
Nick Lamaker
Pupinfo: pupinfo@bgvclub.nl
Holterweg 7
BGV in nood
7157 AG Rekken
T:+31(0)545-431682
nick@bgvclub.nl
			
Website BGV Club :
www.bgvclub.nl
Webcommissie:
webcommissie@bgvclub.nl
Jan Wessels
T: +31(0)6-53456109
Redactie Au Courant:
aucourant@bgvclub.nl
Denise Sluiter-Spaans (eindredacteur en postadres)
T:+31(0)6-53780664
denise@bgvclub.nl
Peter Tump (lay-out)
aucourant@bgvclub.nl
Pupinfo:		
Suzanne Kok-Gerrebrands

pupinfo@bgvclub.nl

BGV in nood:
Ingrid Lamaker		
		
Databank:
Nick Lamaker

bgvinnood@bgvclub.nl

Gezondheidszaken:
Karin van Viersen

gezondheid@bgvclub.nl
T:+31(0)599-331055

databank@bgvclub.nl
Suzanne Kok-Gerrebrands

Info over vachtverzorging en trimmen:
Mirjam Olde Klieverik
T:+31(0)74-8502289
Jachtcommissie:
Vacature

jacht@bgvclub.nl
Denise Sluiter-Spaans

Activiteitencommissie:
Mirjam Olde Klieverik

activiteiten@bgvclub.nl
Edwin van Batenburg
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Diepvries versvleesvoeding voor alle BGV’s,
wandel en werktypes, Grand ou Petit

www.havohondenvoer.nl
Kijk voor verkoopadressen op www.havohondenvoer.nl
Binnenkort ook via onze webwinkel te verkrijgen
nadere informatie 06 244 254 00

39

Indien onbestelbaar: Dhr. R.J. Sluiter, Plagweg 15, 7399 RL Empe

