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De sneeuw heeft Nederland nu bijna verlaten en we 
gaan ons opmaken voor een mooi voorjaar. 
In deze eerste uitgave van het nieuwe jaar is het nog 
volop winter. En dat is te zien en te lezen in de diverse 
ingezonden artikelen en foto’s. 
Het is weer een propvolle editie geworden.
Te lezen is dat de activiteitencommissie na het vertrek 
van Denise met maar liefst vier personen verder gaat !
Ook is er een agenda gemaakt voor heel 2017, deze 
was te groot om het op deze pagina te krijgen, dus staat 
deze met alle vooraankondigingen op pagina 32.
Veel aandacht deze keer ook voor de fysiotherapie, 
vachtverzorging (deel1) en het waarom van het ont-
wormen van onze gezellige honden.

Voor de puzzelaars onder ons, dat zijn er slechts twee; 
heeft maar één goede inzending opgeleverd. Maar de 
prijswinnaar is bekend!

Blijf vooral de stukjes schrijven en sturen, want dat 
maakt het blad zo leuk om te lezen, dit voorjaar staat er 
weer genoeg op de agenda, dus reden te over om het 
blad weer te vullen.
Extra aandacht voor de ALV van 9 april: zet nu maar vast 
in de eigen agenda!

Graag tot de volgende keer, Denise en Peter

3
4
5
6
7
8

Nieuwe rubriek: Kusjesdag, pag. 15

In de volgende editie:  Van losse flodders tot  Au Courant 

© 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 verantwoordelijk-
heid voor de inhoud van geplaatste artikelen.
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Berichten van de voorzitter
Op een mooie winterdag

Winterdag 1
Het was best fris op de Nieuwjaarswandeling op 
8 januari, die we samen met de collega club organi-
seerden. Ergens in de 70 personen en een dito aantal 
honden, maakten de lang gestrekte paden van de Hoor-
neboegse Heide onveilig. Samen met Ton Venneman had 
ik bedacht, dat we bij aankomst koffie met appeltaart, 
halverwege ergens oliebollen en glühwein zouden 
uitdelen en bij terugkomst was er soep. Het kon een 
keertje niet op! Dat heeft heel veel complimenten op-
geleverd en daar waren we blij mee.

Voor mij persoonlijk was het leuk om kennis te mogen 
maken met een aantal bezitters van de Grand Griffon 
Vendéen en hun ervaring eens te horen met dit fraaie 
ras. Immers is Mediane (mijn GGV) hier niet meer weg 
te denken. Een typische kleine ondeugd. Nou ja klein, 
ze is al groter dan een Bracco en nog niet uitgegroeid!

Winterdag 2
Tussen alle beslommeringen van mijn nieuwe nestje met 8 lieve Bracco Italiano puppy’s heb ik als organisator van 
de grote Regione Montagnosa (de naam van mijn kennel) winterwandeling alle voorbereidingen gedaan.
Het meeste werk zat natuurlijk in de vroege ochtend van de 12e februari, want toen moest er een ruime 25 liter 
chocomel opgewarmd worden en alles ingepakt en verzameld. Wie had ooit kunnen denken, dat er tijdens een 
wandeling (oorspronkelijk bedoeld als nakomelingenwandeling van door mij gefokte nestjes Bracco en Spinone 
Italiano, waar in den beginnen 30-40 personen aan deelnamen) nu na 7 jaar bijna 100 personen zijn gekomen! 
Natuurlijk, als je er een paar verenigingen bij uitnodigt dan kun je dat verwachten. Voor mij was de 12e februari 
een absolute mijlpaal. Veel foto’s gemaakt en veel mensen ontmoet. Zelfs een filmpje proberen te schieten. Wan-
neer ik ooit tijd krijg, zal ik het monteren en publiceren op alle mogelijke plekken, waar u er dan van kunt (na)
genieten.

Winterdag 3
Het was nog vorig jaar op 26 november, weliswaar nog niet officieel winter, maar het was koud en guur die dag 
(en het winterdag-concept is ook leuk, nietwaar?). Daar kwamen alle fokkers van onze club en die van de Club du 
Griffon Vendéen des Pays Bas bij elkaar om een belangrijk onderdeel van het toekomstig geplande samengaan te 
bespreken, het Verenigings Fok Reglement (VFR). Dat was een lange sessie, maar we zijn er keurig uit gekomen. Er 
ligt straks op de ALV een op details aangepast VFR ter goedkeuring, dat draagvlak heeft bij alle fokkers van beide 
clubs. Over een maand komen de besturen weer bij elkaar om de verdere gang van zaken te bespreken. Daar 
informeren wij u in de eerstvolgende ledenvergadering verder over. Deze ledenvergadering is trouwens gepland 
op 9 april. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Winterdag 4
Als u dit leest, dan is het echt hartje winter, misschien ligt er nog sneeuw of vriest het nog dat het kraakt… ik 
waag me niet aan voorspellingen, maar bewaar zo’n koude, winterse dag, dat je het liefst binnen zit, voor het lezen 
van deze Au Courant, die weer veel interessants herbergt. Ik denk dat u zich met een lekker warme chocomel 
met slagroom (en sommigen met een scheutje rum) zult verschansen op de bank en er de eerste uren niet meer 
vanaf komt. Totdat er weer gepiep klinkt… dan mag u er weer uit met de hond…

Frans Krijbolder, voorzitter

Au Courant - nr 1 - 2017
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Nieuw bloed in de activiteitencommissie…
 

Na het formele afscheid van Denise Sluiter 
uit de activiteitencommissie tijdens de 

nieuwjaarswandeling, hebben wij het genoegen u de 
complete commissie, met deels nieuwe en deels oude 
gezichten aan u voor te stellen.

Lucie Jebbink, u allen welbekend, zal een deel van de 
activiteiten in het hoge noorden op zich nemen en daar 
waar nodig hand en spandiensten verrichten tijdens de 
grotere evenementen;

Mirjam Olde Klieverik, een bekend gezicht, geeft net 
als vorig jaar weer gas op een aantal leuke zaken, zoals 
de familiedag en de clubmatch, maar ook andere zaken 
zoals de trimactiviteiten;

Pauline Vos-Maks, nog niet zo lang lid, maar bruist 
van de leuke ideeën en ideetjes! Tijdens de eerste 
brainstormvergadering pakte ze acuut de eerstvolgende 
wandeling op het Rozendaalse Veld in de kladden;

Lilian Verheijen, een nuchtere Noord Hollandse, is net 
zo enthousiast als de anderen. Pakt ook weer leuke 
dingen op, waarvan u de resultaten binnenkort via 
nieuwsbrief, facebook of Au Courant tot u zult krijgen;

Edwin van Batenburg is een ‘ouwe rot’ in de commissie. 
Hij verleent hand en spandiensten, regelt speurwerk en 
pakt hier en daar een wandelingetje mee. U kent hem 
allemaal natuurlijk van de legendarische bassetracebaan 
tijdens de jaarlijkse familiedag;

Als verantwoordelijk bestuurslid draagt Frans 
Krijbolder, onze voorzitter, zijn steentje bij waar nodig. 
U heeft waarschijnlijk de Chocowinterwandeling nog 
vers in het geheugen. Frans zal u naar zijn favoriete 
plekjes leiden gedurende het jaar. 

De agenda vindt u elders in de Au Courant, pag 32.



Vrouwtje volgt iedere week trouw “Wie is de mol”. 
Ze heeft daar hele theorieën over. Voor mij is maar 

een ding belangrijk. “Waar is de mol”. Iedere dag ga 
ik een paar keer met het baasje naar het losloopveld, 
daar stikt het van de mollen. Of beter gezegd, het stikt 
er van de molshopen. Ik probeer iedere keer weer te 
ontdekken waar ze zitten. Tot nu toe heb ik er nog niet 
één kunnen ontdekken. Ik zoek naar aanwijzingen en 
probeer ze uit te graven. Daar is het baasje minder blij 
mee. Die roept dan iedere keer: ”Saartje, konijntjes!”. 
Konijntjes, ja mijn GBGV neus konijntjes… ik ruik ze 
wel. Maar zien? Ho maar! Wat dat betreft ben ik zo blind 
als een mol. Komen we toch weer terug op die mol(len). 
Ik ren dan als een blind paard over het grote veld op 
zoek naar konijntjes. Soms, heel soms, denk ik dat ik ze 
hoor lachen vanachter de bosjes. Én de mollen lachen 
zich ook een breuk in hun molshopen. Gefrustreerd 
kom ik dan thuis. Slobber een bak water leeg en duik 
vervolgens op de verboden bank. Die trouwens allang 
niet verboden meer is. Daar heb ik persoonlijk voor 
gezorgd. 

Al dat verboden gedoe daar word je als GBGV toch 
ook niet echt gelukkig van. Ik zit dan ook vaak met verbazing de verhalen op Facebook te lezen. Baasjes, maar 
vooral vrouwtjes, die helemaal gestrest hun verhaal kwijt moeten. “Help! Weten jullie wat onze (vul zelf maar een 
naam in) heeft gedaan!! Uiteraard volgt dan het verhaal. Onze… heeft de afstandsbediening helemaal opgevreten. 
Mijn dure hatseflats tas is naar de Filistijnen. Ohhhhh…moet je nu toch eens kijken wat onze … nu weer heeft 
gedaan. Mijn dure Louboutin schoenen zijn als kluif gebruikt. Tja, denk ik dan, koop dan ook geen schoenen met 
een rode zool. Dan vraag je om moeilijkheden.

Wij GBGV’s houden er nu eenmaal van om dingen te onderzoeken. 
Wij houden ervan om te kijken waar de grenzen van onze baasjes 
en vrouwtjes liggen. Ik persoonlijk ben erg dol op zakdoeken en dan met name die van het baasje. Sokken 
daar heb ik ook een zwak voor. Waar ik helemaal gelukkig van word dat zijn werkdoekjes… vaatdoeken… 
stofdoeken… keukenrollen en niet te vergeten ondergoed. Maar dan wel damesondergoed. Waarom? Hahaha, 
omdat het vrouwtje dan helemaal uit haar dak gaat. Niets is zo leuk als dat. Vrouwtje op de kast jagen is nog leuker 
dan konijntjes hun holletjes injagen. 

Vrouwtje begint rustig… kom Saartje geef, vul nu zelf maar in, maar aan het vrouwtje. Echt niet zie je mij dan 
denken, want de fun begint nu pas. Zolang het baasje niet in de buurt is gaan het vrouwtje en ik helemaal “los”. 
Komt het baasje dan naar beneden dan ben ik natuurlijk een voorbeeldige GBGV. Ik luister dan direct, laat los wat 
ik veroverd heb en kijk met een onschuldige blik naar het baasje. Ik ben de perfecte mol bij ons thuis. Het baasje 
verdenkt mij namelijk nooit. 

Nu ben ik van plan een cursus te gaan geven. Hoe word 
je (GBGV) een perfecte mol. Daarin leer ik je hoe je 
kunt “mollen” thuis. Voor puppies is er natuurlijk de 
beginnerscursus. Voor de volwassen GBGV geef ik 
uiteraard ook de cursus voor gevorderden. Mocht je 
denken mijn vrouwtje en baasje hebben aan mij een 
voorbeeldige GBGV. Mijn tiendaagse cursus garandeert 
dat je baasje, het vrouwtje, je bloedeigen moeder en de 
fokster je niet meer terug kent. Na afronding van de 
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Wie is de mol…? Maar nog beter: Waar is de mol!

...Mijn tiendaagse cursus...
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Saartjes Spinsels...
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cursus heb je voortaan toegang tot alle verboden banken, afstandsbedieningen, tassen (al dan niet duur), brillen en 
brillenkokers. Zelfs die Louboutin schoenen… Maar simpele flip flops zijn ook niet te versmaden. 

Ga dus, net zoals ik, heerlijk los buiten met de jacht op konijnen en onzichtbare mollen, maar vergeet niet om 
thuis lekker “Wie is de mol” te spelen.

Liefs en een lebberdelebber van Saartje.
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Lekkere winterplaatjes van de doggies...

Tip:
Een advies bij fotograferen in de sneeuw: de foto’s een beetje overbelichten bij het maken ervan maken de 

kleuren helderderder.



Time flies en alles groeit. Zo 
heb je puppies en zo is die 

tijd ook weer snel voorbij en dat 
hebben we gemerkt. Madame is 
loops geweest en Herr Otto had 
de tijd van zijn leven. Tsjonge, hij 
pareerde zijn mannelijkheid de 
hele dag en ook Madame was in 
deze wel te porren. Aangezien de 
combinatie Madame & Herr Otto 
niet zo geweldig is en ze beiden een 
geweldig doorzettingsvermogen aan 
de dag leggen, hebben we toch maar 
besloten Madame te laten “helpen”. 
Het kostte wel wat moeite om deze 

beslissing te nemen, maar Herr Otto is een grote schobbejak en Madame was ook echt haar statigheid gepasseerd 
(ahum). Ook haar Baasje was af en toe haar statigheid ver gepasseerd en dat kunnen we niet hebben hè.

Afspraak gemaakt en op een vrije dag ’s morgens naar de dierenarts vertrokken. In Valkenswaard zit een 
vrouwelijke dierenarts die de operatie laparoscopisch gaat doen en 
er in gespecialiseerd is. Wij werden duidelijk voorgelicht en hebben 
er nu alle vertrouwen in. Madame gedraagt zich voorbeeldig en is als 
altijd een waardige verschijning en vindt het onderzoek prima. Drie gaatjes gaan het worden en een navelbreukje 
wordt tegelijkertijd ook weggewerkt. Als ze onder narcose wordt gebracht dan mag ik erbij zijn. Ik probeer uit alle 
macht mijn zenuwtjes niet te laten merken en ze valt rustig in slaap. 

Zo, ik ga maar op huis aan, winkelen wordt toch niets. Over een paar uurtjes kan ik een telefoontje verwachten. 
Thuis zit Herr Otto enthousiast te kijken maar is toch wat ontheemd nu Madame er niet bij is. Een stevige 
wandeling samen, met mobiel op zak, doet wonderen. Toch duurt het wel lang maar daar is dan het lang verwachte 
belletje: alles is goed gegaan en ze is al weer uit de narcose. Het zag er “van binnen” allemaal goed uit, dus ze is 
een gezonde teef. Hoera, om 4 uur kunnen we haar weer ophalen. Ooohh, wat zijn we blij. Herr Otto mag nu ook 
mee en we gaan snel op weg. Madame loopt ons vrolijk kwispelend tegemoet alleen kijkt ze er nog wat lodderig 
bij. Herr Otto vindt het vooroorlogse zwempak wat Madame aan heeft een raar geval en zijn neus maakt weer 
overuren. Hij snapt er allemaal niets van en legt er zich met een zucht bij neer.

Twee weken later is alles keurig genezen en nog eens een paar weken verder kun je de hechtinkjes al niet meer 
zien. Madame heeft er wel een klein beetje van geprofiteerd door héél zielig te kijken en wij hebben haar vreselijk 
verwend met hondenkoekjes en kusjes, zó aandoenlijk. Ook Herr Otto stond vooraan om met Madame te 
kroelen. Vriendschap komt nu op de eerste plaats en sex… daar hoeven we niet meer op te letten en dát gaat 
een rust geven! 
Op dit moment, terwijl ik aan het 
schrijven ben, zijn ze een enorm gat 
aan het graven in ons drassige gazon. 
Honden heerlijk toch…………!
Groetjes vanuit Bergeijk

Madame Griffon & Herr Otto
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...winkelen wordt toch niets...

Madame Griffon in haar ‘zwempakje’
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Trimsalon A la Professionnelle 
Arlett Geenen– van Dijk 

Kerkweg 3 

1761 JD Anna Paulowna 

0223-535 838 

www.trimsalonalaprof.nl  info@trimsalonalaprof.nl 

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.

Sommige honden hebben meer 
ruimte nodig

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

Gulahund Yellowdog cares about sensitive dogs
Originated
in Sweden

June 27 2012

gulahund.se   yellowdog.se

Au Courant - nr 1 - 2017
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...een kattenborstel...

Dat aparte hoofd en die lange oren…
Zondag 23 oktober, de wekker gezet en vroeg uit de veren. Op pad van Kerk Avezaath naar Tonden. Toch een 

uurtje rijden. Het is mistig, op de grote weg gaat het nog. Het laatste stukje door het buitengebied is wel even 
goed opletten. Goed dat er Tom Tom is. Puck onze GBGV ligt op de achterbank en krijgt er weinig van mee. Ons 
reisdoel is buurthuis De Sterre voor een workshop vachtverzorging.
Bij binnenkomst direct de sfeer van vroegere jaren met je kinderen, herinnering aan de peuterspeelzaal en later 
het clubgebouwtje van de Scouting. We worden opgewacht door Denise en Mirjam met vers gezette koffie. 
Puck is nu klaar wakker, want de ontmoeting met andere honden maakt haar altijd enthousiast. Het is een mooi 
klein clubje wat die ochtend uitleg krijgt van Mirjam. Zelf ervaren in het trimmen en verzorgen van honden o.a. 
de GBGV. Ze legt het belang uit van het juiste gebruik van kam 
en borstel, demonstreert deze en vertelt hoe je zelf je hond kan 
verzorgen. Daarna zijn we zelf aan de beurt om Puck op tafel te 
zetten en er mee aan de slag te gaan. We krijgen wat gerichte tips 
over de verzorging van Puck en dat vinden we nuttig.
Want alhoewel we beide geen mensen zijn om met onze hond 
tentoonstellingen af te lopen, vinden we het wel leuk om onze Bas-
set door het leven te laten gaan als een echte Basset. Dat aparte 
hoofd en die lange oren in een mooie coupe maakt het helemaal af. 
Rond 12.00 uur gaan we weer huiswaarts. En kijken we terug op 
een ontspannen en leerzame ochtend. Weer wat leuke mensen en 
GBGV’s ontmoet én kennis en ervaring rijker. Puck die vindt het 
prima en ligt ook op de terugweg lekker op de achterbank weg 
te dromen.

Ingrid en Gerard Schiltman

Workshop vachtverzorging
Op zondag 23 oktober gingen wij voor de eerste keer naar een activiteit 
van de BGV Club. Er werd gelukkig een workshop vachtverzorging gegeven. 
Wij als trotse puppyhouders van Abbey zagen dat wel zitten. In de wandel-
gangen hadden we al vernomen dat het borstelen van onze honden heel 
goed moet gebeuren. Mirjam Olde Klieverik gaf de workshop en nam ook 
gelijk kammen en borstels mee. Wij al vroeg op pad en reden keurig op 
tijd richting Tonden. De laatste vijf kilometer werd het zicht steeds slech-
ter en de discussie in de auto steeds luider. Nee je moet hieraf, nee daar 
rechtdoor, enzovoorts. Na bijna tien minuten de straat op en af te hebben 
gereden kwamen we toch op het idee om maar eens goed naar buiten te 
kijken. Ja hoor, we moesten een hek door en naar het clubhuis!
Mirjam was al begonnen en we namen snel plaats. We werden gelijk ver-
wend met een lekker kopje koffie. Daarna konden we aan de slag. Leuk om 
te zien hoe iedereen er zo mee bezig was. Dommel, het broertje van Abbey, 
was er ook. Mirjam kwam bij iedereen langs om te kijken hoe het ging en 
gaf waar het kon adviezen. Dat deed ze zeer kundig. Wij lieten onze borstels en kammen aan haar zien. Wat we al 
dachten klopte: we hadden echt verkeerd materiaal. Er zat zelfs een kattenborstel bij. Gelukkig konden we goed 
materiaal bij Mirjam kopen. Echt mooi en handig!! Het leuke aan zo’n ochtend is ook dat het niet alleen leerzaam 
is maar dat je ook mensen en hun viervoeters leert kennen. Denise zorgde nog voor een heerlijke lunch. Erwten-
soep en broodjes. Gezellig hoor. Na wat hand en spandiensten kon je nog meedoen met mantrailen. Broertje 
Dommel deed ook mee. Achteraf had Jack met Abbey ook mee willen doen. We kenden het niet, maar we doen 
zeker de volgende keer mee!
Al met al met een goed gevoel en een leuke ervaring rijker met Abbey naar huis. Ze zag er prachtig uit. Raadzaam 
om bij Mirjam kennis op te doen voor de vacht van je hond. We borstelen 
nu veel beter en regelmatiger. Na afloop kregen we nog een certificaat.

Tot de volgende keer, Jack & Lilian en een prachtige Abbey

Au Courant - nr 1 - 2017
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Geen drama’s meer…
Zondag 23 oktober ben ik met mijn hond Matisse naar 

de workshop vachtverzorging geweest, gegeven 
door Mirjam Olde Klieverik. Het was die ochtend 
erg mistig, dus ik was blij dat we veilig aankwamen 
bij buurthuis De Sterre te Tonden. De locatie lag erg 
mooi en was perfect voor onze workshop. Denise had 
koffie met wat lekkers erbij voor ons klaar. Dit samen 
met allemaal andere enthousiaste mensen en natuurlijk 
BGV’s, maakten een warm welkom.

De reden dat ik meedeed had eigenlijk meer te maken 
met onze vorige hond (Oscar, PBGV, bijna 17 jaar 
geworden) dan met mijn huidige. Oscar had een vacht 
met veel klitten en hij hield bovendien niet van nabijheid, 
dus borstelen was altijd een klein drama. Vooral de 
poten waren bijna onmogelijk klittenvrij te maken, ook 
al door zijn acrobatische toeren om maar te zorgen dat 
je van zijn heilige pootjes af bleef.
Gelukkig gaat het borstelen van mijn huidige PBGV een 
stuk makkelijker. Matisse maakt er wel een spelletje van, 
maar is verder goed te borstelen. Ook heeft hij een 
vacht die veel minder klit, dus dat is heel fijn.

Van Mirjam heb ik die morgen een aantal dingen geleerd: eerst rustig borstelen met zo’n haakjesborstel, van 
beneden naar boven werken en altijd met de groeirichting mee. Onder aan de poten en bijvoorbeeld bij de bek 
kun je de vacht eerst een beetje openleggen door iets tegen de richting in te borstelen zodat je begint met een 
kleiner plukje. Daarna met een grove kam checken of de vacht klitvrij is. Ook hebben we het gehad over welke 
materialen je kunt gebruiken en welke juist niet. Het gebruik van een fijne kam is niet goed en de furminator zelfs 
streng verboden!

Mirjam heeft ook wat uitgelegd over het reinigen van de oren (alleen 
het zichtbare deel met een stuk keukenrol). Ook vertelde ze dat de 

oren kunnen worden gepoederd met een bacteriedodend poeder, maar dat hoeft maar af en toe en gebeurt 
meestal bij de trimsalon. Ze heeft ook wat meer dingen verteld die ze bij een goede trimsalon doen: nagels 
knippen (als het nodig is) en alles plukken. Mirjam heeft 
vast nog veel meer uitgelegd. Ze is de hele ochtend ook 
bezig geweest met andere mensen te helpen met de 
verzorging van de vacht van hun hond en als je dan je 
eigen hond op de tafel probeert te houden krijg je daar 
niet veel van mee.

Zelf heb ik nu, in de 18 jaar dat ik een PBGV heb, 3 goede 
trimmers gehad. Alle drie hadden ze zelf ook BGV’s, dus 
ze weten heel goed wat ze doen en bovendien is het 
dan ook gezellig om met je hond te komen. Voor mij 
is dat trouwens ook een reden om aan zoiets als de 
workshop vachtverzorging mee te doen: het ontmoeten 
van andere BGV’s en hun baasjes!

Anne-Marie en Petit Matisse
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...acrobatische toeren...
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Mooi zijn en stoer doen op één dag
Op 23 oktober was het dan eindelijk zover, aldus 

mijn vrouwtje. Ik zou eerst een mooie schoon-
maakbeurt krijgen en als ik lief was gingen we lekker 
nog naar het bos. Jullie zullen begrijpen, ik ben altijd lief 
dus dat was geen enkel punt.
We begonnen de ochtend met stress want het kind 
besloot uit te slapen, waardoor mijn baasjes te laat 
wakker werden. Gelukkig konden we na een sneltrein 
rondje eten en een rondje wandelen voor mij toch nog 
op tijd vertrekken. Maar wat een mist mensen, ik kon 
vanuit de achterbak van de auto de baas niet eens meer 
zien, zoveel mist was er. Echt waar hoor...

Gelukkig zaten baas en vrouwtje goed op te letten en 
waren we nog keurig op tijd bij de workshop vachtver-
zorging. Mijn baasjes kregen een hele fijne uitleg over 
hoe je een GBGV nou eigenlijk goed kamt en borstelt 
en wat er nodig is om dit zonder vachtschade te kun-
nen doen. Dat werd natuurlijk ook gelijk in de praktijk 
gebracht. En ja ik blijf een echte GBGV, dus heb op alle 
mogelijke manieren geprobeerd er onderuit te komen, 
maar het is me helaas niet geluk. Na een uurtje poetsen 
glommen we met zijn allen van de tafel af. Je snapt het al.

 Tijd voor een dutje en een lekkere lunch en daarna hup 
de modder in, op naar het mantrailen. Volgens vrouwtje 
was de lunch erg gezellig en was het heel leuk om an-
dere GBGV-liefhebbers te leren kennen. Ik vond het zelf 
vooral héél leuk dat ik mijn zusje weer eens zag en mijn 
opper-mama en papa Karin en Steven (van Viersen). Je 
snapt het, voor die drie heb ik extra knuffeltijd ingelast, zoveel en zo vaak als het kon.

In het bos gingen we mantrailen of zoiets. Ik was goed uitgerust dus 
kon al mijn zintuigen perfect gebruiken. Ik had vooraf geen idee wat 

ze bedoelde met mantrailen. Edwin gaf een uitleg voor de baasjes, ik was zelf vooral erg druk met al die lekkere 
geuren. Nadat er gezegd werd dat “we” het begrepen, ging de baas zich verstoppen of zo in het bos. Wat een onzin 
zeg, ik ben niet voor de gek te houden en had hem zo gevonden. Baas en vrouwtje hebben het 4 keer geprobeerd, 
maar ja ik ben niet te foppen en ik had ze zo teruggevonden. Direct werd er gezegd dat ik een goede mantrail-

er was. Vrouwtje zegt dat we er nu 
voor het echie mee verder gaan. 
Wat ze daar nou weer mee bedoelt 
weet ik ook niet.

Ik vond het in ieder geval een gewel-
dige dag en heb mijn diploma’s van 
top tot teen doorgenomen en er 
geen snipper van heel gelaten, want 
als je echt leerstof in je op wilt ne-
men moet je er natuurlijk ook op 
kauwen. 
Volgende keer ben ik er gewoon 
weer bij!

Poot van Dommel
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...hup de modder in...
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Molly is ook weer buiten
We lazen in de Basset nieuwsbrief dat er op zondag 

23 oktober in Loenen een introductietraining 
tot mantrailen werd gegeven. Daar hoefden we niet 
lang over na te denken. Onze Molly is dol op sporen 
zoeken en die dan (liefst zo luid mogelijk) begeleiden 
met het typische Basset loei geluid. Er zijn nog steeds 
honden baasjes die je dan vreemd aankijken en denken 
dat je de hond “ik weet niet wat” aandoet. Andere zijn 
er inmiddels aan gewend geraakt en zeggen ons dat ze 
al vanaf meer dan een kilometer tegen elkaar zeiden: 
“Hoor, Molly is ook weer buiten”.

Op zondagmorgen 
23 oktober reden 
we dus van Wijchen (bij Nijmegen) naar Loenen. De 

opdracht was verzamelen bij Restaurant De Loenermark. We waren er als eerste en wisten niet goed wat de 
bedoeling was. Toch maar naar binnen, echter wisten ze in het restaurant niets van onze komst. Omdat er meer 
leden kwamen en er in het restaurant volop gebrunched en gelunched werd, toch maar besloten om buiten te 
gaan wachten. Dit duurde gelukkig niet lang, hoewel het geen straf was. De zon was net doorgebroken en je 
voelde nog duidelijk de warmte van de oktoberzon op de huid. We reden in colonne naar de verzamelplaats aan 
de Imbosweg in het bos. We waren uiteindelijk met een ruime groep leden. Enkele hadden ook de ochtendsessie 
(vachtverzorging) mee gedaan. Vol enthousiasme liepen 
we samen een kleine wandeling naar een open plaats in 
het bos. Deze gezamenlijke wandeling was al een hele 
beleving. Het is altijd leuk om elkaar en de broertjes/
zusjes van Molly weer te zien. Op de open plaats 
kregen we duidelijke instructies over Mantrailen van 
Edwin van Batenburg. Daarna konden we de “vuile” was 
tevoorschijn halen. Er was ons namelijk gevraagd een 
gedragen kledingstuk mee te nemen van de persoon 
waarvan het spoor gevolgd moest worden. Wij hadden 
bedacht dat het wel eens handig zou kunnen zijn als 
onze Molly onze zoon zou kunnen terugvinden. Het 
kledingstuk ging in een zakje en onze zoon mocht zich 
gaan verstoppen. Daarna kwam het op Molly aan, kon 
zij met alleen de geur van de gedragen sok het spoor 
vinden? 

Met een lange lijn en veel aanmoedigingen ging onze 
Molly direct op het snuffel pad, maar na 4 konijnen en 2 
herten sporen moesten we Molly zelf eerst op het juiste 
spoor zetten. Maar na een paar keer oefenen ging dit al 
een stuk beter en wist Molly redelijk de juiste weg te 
vinden naar onze verstopte zoon. Nadat iedereen zijn 
geliefden weer had teruggevonden, zijn we gezamenlijk 
teruggelopen naar de auto’s. Daar kregen we een heuse 
Mantrail oorkonde op naam en was er voor iedereen wat te drinken. Zelfs verschillende biermerken stonden 
klaar om het iedereen naar de zin te maken. We hebben een topmiddag beleefd, met dank aan de vrijwilligers van 
onze club! 
Wij zijn weer een leuke ervaring rijker en nu we gezien hebben hoe het Mantrailen moet worden aangepakt, zijn 
er nog heel wat sporen uitgezet. Niet alleen naar de poes van de buren en de hond van de straat achter ons, 
maar nu is ook het spoor van onze zoon voor onze Molly aanleiding om uit volle borst haar loei geluiden te laten 
klinken! 
Het blijft toch een bijzonder hondenras de Grand Basset Griffon Vendéen.

Groetjes, Sjoerd, Edwin, Chantal en een poot van Molly.

...poes van de buren...
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Waarom honden ontwormen?
 
Drs. E.P. van Dijk, Dierenkliniek de Arker, Nijkerk
 
Inleiding

Honden kunnen op verschillende manieren besmet worden met spoel- en lintwormen. Dit kan in de baar-
moeder, via de moedermelk, via grondcontact, opname van besmette slakken of van onvoldoende verhit 

besmet vlees. Het probleem van een wormbesmetting is dat volwassen dieren zelden symptomen vertonen. Alleen 
bij jonge dieren wordt vermagering, braken en diarree als gevolg van een 
wormbesmetting waargenomen.
Dit kan één van de redenen zijn dat een eigenaar geen besmetting van 
wormen bij zijn hond waarneemt en ook omdat wormen met name de 
volwassen wormen, niet vaak in de ontlasting worden gevonden. Dan 
moet dat toevallig ook gezien worden. De meest gehoorde reactie als de 
dierenarts adviseert om een hond regelmatig te ontwormen is dan ook: 
‘dat is niet nodig, want ik zie nooit wormen’. Een wormbesmetting kan 
in de meeste gevallen wel aangetoond worden als onder de microscoop 
een ontlastingsmonster met eitjes of larven wordt onderzocht. Alleen 
segmentjes van lintwormen worden door de eigenaar soms wel waarge-
nomen, omdat deze zich onafhankelijk van de ontlasting buiten de anus 
bewegen. Daar zijn ze als rijstkorrels zichtbaar.

Uit onderzoek is bekend dat gemiddeld 10% van de honden in Nederland 
spoelwormen bij zich draagt en eitjes in de ontlasting uitscheiden. In ken-
nels zien we ook regelmatig zweepwormen (kennelworm), terwijl lintworminfecties optreden als er vlooien aan-
wezig zijn. De eitjes van deze wormen vervuilen de omgeving, blijven lang besmettelijk en kunnen andere dieren 
(en bij spoelwormen ook de mens) besmetten. Vooral kinderen die in de tuin, op speelveldjes of in een zandbak 
spelen, waar honden kunnen poepen, kunnen besmet worden. Niet alleen door het contact met besmette grond, 
maar ook door het vaker in de mond steken van de vingers door kinderen. Rondtrekkende spoelwormlarven 
kunnen in het lichaam schade veroorzaken, maar groeien bij de mens niet uit tot volwassen wormen. 
 
Ontwormingsadvies
Vanwege het risico voor de volksgezondheid wordt er wereldwijd hetzelfde advies gegeven: ontworm uw hond 
en kat gemiddeld vier keer per jaar (www.esccap.eu). Dit advies is voor de grootste groep dieren voldoende, 
maar niet voor pups en jachthonden. Deze dieren dienen vaker te worden 
ontwormd volgens een adviesschema. 
Honderd jaar geleden ontwormde men honden nog met middelen, zoals won-
derolie, vogelzaad in melk, terpentine, kwik, arsenicum etc.
Piperazine was in 1953 het eerste chemische wormmiddel dat op de markt kwam. Het had als nadeel dat het, 
door de hoge doseringen die nodig waren, niet geschikt was voor jonge dieren. Het werkt bovendien niet tegen 
de jonge (larven) stadia in de darm. 
In de loop van de jaren zijn er nieuwe generaties producten en toedieningsvormen ontwikkeld. Pasta’s bijvoor-
beeld zijn gemakkelijk in te geven en nauwkeurig te doseren bij met name jonge dieren. Bij oudere dieren wordt 
vaker voor tabletten gekozen. Ook kan er ontwormd worden door middel van spot-on producten, ofwel drup-
peltjes in de nek. 

De moderne wormmiddelen maken veel lagere doseringen mogelijk dan met Piperazine het geval was, werken 
soms 1 tot 3  maanden lang en zijn tevens veiliger. Soms kunnen er van voorbijgaande bijwerkingen optreden 
in de vorm van diarree of braken. De tabletten zijn veel kleiner geworden en dus gemakkelijker in te geven dan 
vroeger. Veel hondeneigenaren blijven het echter lastig vinden om hun dier een ontwormingsmiddel toe te dienen 
en moeten dan de trucjes verzinnen om dit toe te dienen. Een oplossing is onder andere een tablet die honden 
wél lekker vinden, de zogenaamde smakelijke tabletten of het toedienen van druppels in de nek.
De behandeling met een wormmiddel wordt bij pups om de paar weken herhaald, omdat daarmee een optimale 
bestrijding wordt bereikt in de darm van de steeds weer nieuw gearriveerde jonge wormstadia vanuit de melk. 
Eenmalig behandelen is daarom altijd onvoldoende. 
Wormmiddelen kunnen werkzaam zijn tegen meerdere soorten wormen, zoals spoel-, haak-, lint- en zweepwor-
men, maar dit is niet altijd het geval. Overleg hiervoor met uw dierenarts. De dierenarts adviseert altijd vóór het 
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preventief vaccineren uw hond te ontwormen. De reden hiervan is de negatieve invloed van een worminfectie op 
de gezondheid en het afweersysteem. Daarom is het belangrijk dat honden op het moment dat ze gevaccineerd 
worden geen bestaande worminfectie hebben, zodat de effectiviteit van de vaccinatie maximaal is. De dierenart-
senpraktijken attenderen eigenaren daarom al bij de vaccinatie-oproep op het belang van tijdig (7-14 dagen voor 
vaccinatie) ontwormen van hun huisdier.

Advies is, om besmetting van uw hond zoveel mogelijk te voorkomen, regelmatig te ontwormen. Daarnaast 
worden een aantal maatregelen geadviseerd die bedoeld zijn om zoveel mogelijk contact van de mens (kinderen) 
met ontlasting van honden te vermijden. Dit om het risico van besmetting bij de mens te beperken.
-        verwijder ontlasting die eventueel aan de haren rond de anus van hond blijft kleven;
-        reinig regelmatig de ligplaatsen van hond of kat;
-        dek de zandbak af, zodat dieren daar niet hun behoefte in kunnen doen;
-        laat huisdieren niet uit op kinderspeelplaatsen en ruim direct de ontlasting van uw dier op; 
-        was de handen voor het eten na contact met dieren of het buiten spelen;
-        houd de nagels van kinderen kort;
-        ruim de ontlasting van uw hond op. 
 
Moet de eigenaar zelf ontwormd worden?
Dit is een veel gestelde vraag aan de dierenarts. Nee, dit is niet nodig. Er zijn in Nederland namelijk geen wormen 
van huisdieren die bij de mens uitgroeien tot volwassen wormen. Heel sporadisch kan er een lintworminfectie 
van hond of kat overgebracht worden bij kinderen, maar dit veroorzaakt geen schade. Daarom is er geen reden 
om de mens preventief te ontwormen. Bij kinderen met jeuk aan de anus wordt vaak gedacht aan een relatie met 
huisdieren. Dit is echter niet het geval. Deze zogenaamde aarsmade-infectie heeft alleen een cyclus bij de mens en 
de hond speelt daarbij geen enkele rol. 

Nieuwe rubriek: Kusjesdag!

BGV’s staan erom bekend dat het enorme knuffelkonten zijn. Zo ook Us Sybe, hij lebberdelebbert wat af zoals u 
kunt zien.
Heeft u ook van die smak(k)elijke foto’s? Stuur ze eens op naar de Au Courant.  Wie weet prijkt uw foto straks 
wel op de achterpagina van de eerstvolgende Au Courant. 
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Wandeling met stamppottenbuffet in Markelo
In deze eerste editie van Au Courant in het nieuwe 

jaar 2017 wil ik oprecht alle BGV-clubleden en hun 
bestuur een mooi, gelukkig en gezond Nieuwjaar toe 
wensen en allen samen met jullie geliefde viervoeters 
mooie liefdevolle momenten en herinneringen.

Op de derde adventszondag in december, namelijk 
18 december 2016, zijn wij vanuit alle windstreken 
verenigd bij Herberg De Kemper in Markelo. Na de 
verzameling aldaar en eerst nog even voor vertrek een 
drankje te hebben gedronken op kosten van de club, zijn 
we met onze auto’s vol geladen, in file rijdend naar de 
parkeerplaats van het natuurgebied de Borkeld gereden; 
een prachtig wandelgebied met heide en essenbomen 
nabij het Overijsselse Markelo.
Op het moment toen iedereen met de honden al 
wandelend bovenop de Friezenberg was aangekomen, 
begonnen de Markelose Ossenhoornblazers met hun 
typische klanken te blazen op de vaak eeuwenoude 
hoorns en het landschap veranderde door deze 
akoestiek in een bijna mystiek decoratieve achtergrond, 
waarbij hilarisch genoeg onze honden mee gingen 
‘joelen’ op het klagelijke geluid van de blazers, mooi 
kippenvelmoment!   

Natuurlijk heb ik even de encyclopedie erbij gehaald om meer over dit fenomeen te weten te komen. De 
ossenhoorn kan worden beschouwd als de voorloper van de midwinterhoorn, die in grote delen van Twente, 
de Achterhoek en het aangrenzende deel van Duitsland in de adventstijd wordt geblazen, bedoeld om de kwade 
geesten te verdrijven en het licht terug te laten keren, omdat de kortste dag immers was geweest. 

Het was die zondag 18 december nog niet de kortste dag, maar na een lange 
wandeling en het weer dat ons goed gezind was voor deze tijd van het jaar, 
konden we vaststellen dat iedereen weer veilig en compleet met hond(en) was 
aangekomen in de herberg. Natuurlijk begon de inwendige mens toen wel te knagen… gelukkig was ook dat 
voortreffelijk geregeld. Volgens traditie op Advent vooruitlopend op de Kerstdagen, compleet met authentieke 
Markelose kostuums van rond 1900, en smeuïge volksverhalen bij het “lösse veur” van de oude herberg werden 
wij weer opnieuw begroet door het elftal (mannen)blazers.
Het was gezellig en warm binnen in deze authentieke ambiance, iedereen had zich een plaatsje aan de tafels 
verschaft en na de dorst te hebben gelest met een heerlijk tapbiertje (ik spreek voor mijzelf) o.i.d., werd rond 
vijven het buffet geopend.
Het liep direct storm en zeker niet zonder reden, want zeg nou zelf wie houdt er niet van een Hollandse 
stamppot na een midwinterwandeling? Er was zelfs keuze uit 3 soorten stamppot; zuurkool, boerenkool en 
hutsspot vergezeld met worst, hachee en boerenspareribs. Yummie……
Het was een feest, dit uitje met gezellige mensen en mooie honden. Persoonlijk heb ik dit uitstapje als trending 
topic op mijn lijstje gezet, want als Randstedelijke westerling is dit prima onthaasten.
Wij hebben er dan ook meteen een weekendje-weg van gemaakt met een middagje Kerstmarkt in Zutphen, 
cafeetje en dinertje in dit eeuwenoud gezellige stadje. Overnacht in Lochem en zondagmorgen fris en fruitig op 
weg naar Markelo.

La vie est belle!!! A bientôt tout le monde.

(een petit Frans mag toch wel, uiteindelijk zijn we allemaal eigenaars van Franse Bassets), Lenny Preschel

...trending topic...
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De wondere mix van ossenhoornblazers en 
Grand Bassets
Laat ik mij en mijn achterban eerst even voorstellen, 

wij zijn per slot van rekening voor de eerste maal 
mee geweest op een BGV-wandeling: Toine, Lya, onze 
GBGV Siep en onze (blijvende) logeerhond Knapperd. 
Wij wonen in Maliskamp, een klein gehucht vastgeplakt 
aan Rosmalen, aan de rand van een bosrijk gebied. Siep 
is op 26 september 2015 als 2,5 jaar oude GBGV bij 
ons komen wonen. Wij hadden ons opgegeven bij de 
Basset herplaats stichting dat wij in waren voor een 
GBGV. Na een traject van gesprekken, controle van 
ons als persoon en ons huis, kwamen wij in eerste in-
stantie niet door de ballotagecommissie. Na wat heen 
en weer gebel mochten wij Siep in Drenthe toch opha-
len en hem naar zijn “gouden mandje” brengen. 
Vanaf dag 1 een schot in de roos voor Siep. Wij hebben 
een grote tuin en wonen aan de rand van een bos en 
voor zijn baas: eindelijk van de bank af en vooruit… wandelen, 3 tot 4 uur per dag en dat nu nog steeds met veel 
plezier! Wij vinden dat als je een hond in huis haalt je ook lid moet worden van de rasvereniging. Als je lid bent, je 
ook mee moet doen met de activiteiten en als je daaraan meedoet, je het voordeel hebt eens te zien hoe al die 
andere GBGV’s eruit zien en zich gedragen als groep en als individu. 

Op die ene wandelmiddag in Markelo hebben wij veel geleerd. Markelo is niet 
naast de deur. De uitspanning kenden wij al, wij hebben daar een keer geschuild 
tijdens een regenbui op één van onze Nederlandse fietsvakanties en een hele groep 
GBGV’s bij elkaar staat garant voor een hele leuke dag. Wij arriveerden als één van de eersten bij Herberg De 
Kemper en kregen direct het vriendelijke verzoek om met onze honden het restaurant in te gaan en nadat de 
honden Tsunami binnen was begrepen wij ook waarom. Wat een feest al die bijna dezelfde en toch heel verschil-
lende honden bij elkaar. Ze begrepen het direct, “en famille” is het. Een groot feest van herkenning, kwispelend 
begroetend. Hé ben jij er ook weer bij… en wie zijn jullie… even snuffelen... oké, jullie horen er ook bij! Koffie 

en op weg het bos én de modder in! Een lang lint van 
vrolijk blaffende GBGV’s liepen voor ons uit naar de 
eerste ontmoetingsplaats met de Markelose hoorn-
blazers. De sonore klanken van de hoornblazers kwam 
ons al tegemoet en de reactie van de circa 40 GBGV’s 
liet niet lang op zich wachten. Meehuilen met de (wol-
ven) hoorns in het bos. Wat een prachtig schouwspel, 
een stuk of 20 honden kop in de lucht en huilen wie het 
hardste kon. Na circa 15 minuten weer door, het was 
tenslotte een wandeling. Een hek door en daar liepen de 
eerste prooien! Runderen in het veld om de vegetatie 
kort te houden én om eens per jaar de GBGV’s een 
sportief uitje te gunnen. De koeien waren “not amused” 
en de honden werden tot de orde geroepen en verder 
trok het lint van honden en mensen. Over de heide en 
door de modder. Uiteraard even een groepsfoto waar-
bij het niet meeviel ze allemaal op de foto te krijgen. 
We waren alweer op de terugweg voor het hoogtepunt 
van de dag, althans voor de baasjes. Eten met circa 35 
man en circa 40 honden. Ik had er een hard hoofd in, 
maar het was fantastisch! Voor het bedienend personeel 
was het slalommen geblazen, de honden lagen heerlijk 

...honden Tsunami...
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rustig schots en scheef op de vloer van het restaurant 
na te genieten van al die nieuwe geuren die ze die dag 
hadden opgedaan. Wat een leuke leerzame dag, voor 
onze honden maar vooral ook voor ons als baasjes. 
Veel geleerd wat het inhoudt een GBGV te hebben, dat 
ze allemaal de neiging hebben hun oren alleen voor de 
“looks“ te gebruiken en dat een lijn toch wel handig is 
om ze onder controle te houden.

Afgelopen maandag heb ik dat weer aan den lijve 
moeten ondervinden: Siep en Knapperd zoals elke 
dag mee het bos in. Er lag bij ons nog een flink pak 
sneeuw en we kwamen onderweg een zeer speelse 
Vizsla tegen. Knapperd mocht los en stoeien. Siep aan 
de lijn, ja die wilde ook graag mee doen. Voor het eerst 
dacht ik, dit is zielig voor Siep en ik heb hem losgelaten. 
Het ging even goed, rennen met z’n drieën achter el-
kaar aan, Siep begon grote cirkels te maken en weg 
was ie. Het was op dat moment 18.00 uur ’s avonds!! 
De hele avond/nacht heb ik met een zaklamp lopen 
zoeken. Aan het geblaf in de verte konden we horen 
dat Siep het erg naar zijn zin had en heel veel reeën op 
het spoor was. ’s Morgens om 6.15 uur een gepiep aan de achterdeur en daar zat het inmiddels zielig hoopje hond 
met pijn aan zijn linkervoorpoot, zijn oren bebloed van het rennen door de braamstruiken, zijn hele haar onder de 
zaadbollen en roetzwart van de modder. Ook nog eens volledig onderkoeld, het vroor 7 graden! 
En wij, wij waren vooral blij dat het avontuur goed afgelopen was en Siep weer veilig in zijn “gouden” mandje lag, 
rillend en piepend, bij te komen van zijn avontuur. Voor de zekerheid toch nog even naar dr. Merel geweest voor 
röntgenfoto’s, maar gelukkig had hij niets gebroken. Een prik en wat pillen tegen de pijn, het leven kon weer door.

Toine & Lya

Winterwandeling
Ik zag de aankondiging van de BGV Club voor de 

Winterwandeling op 18 december 2016 en dacht: “Als 
geboren Markelose, in het bezit van een BGV, is dit een 
mooie gelegenheid weer voet op geboortegrond te 
zetten. 18 december is ook de geboortedag van mijn 
grootvader Willem Dollekamp, dus symboliek genoeg 
om ons op te geven.
Dan meteen ook maar mee eten, want om daarna nog 
zelf te moeten kokkerellen is een domper op zo’n 
middag.  

Het verzamelpunt was Herberg De Kemper, waar een 
groot aantal van ons eerst genoot van een bakkie en 
iets lekkers erbij. Daarna reden we in colonne naar 
de parkeerplek bij de Friezenberg. Ik ben slecht in het 
schatten, maar denk dat we met een meute van 40 
honden met hun mensen de wandeling zijn gaan starten 
op De Friezenberg in Markelo.
Het weer was prachtig voor de tijd van het jaar en 
omdat het de achterliggende periode redelijk droog 

...voet op geboortegrond...
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was, lag de route er goed begaanbaar bij. Na de eerste 
paar honderd meter kregen we een fraai welkom van 
de Ossenhoornblazers; een aantal honden “zongen” 
heerlijk op zijn Bassets mee, GEWELDIG!!! Via 
facebook is er een filmpje van geplaatst.

Daarna hebben we de wandeling al pratend en 
stappend door het prachtige wandelgebied bij Markelo 
voortgezet. Op een pad van vlonders nog “even” een 
groepsfoto gemaakt.
Krijg de beestenboel maar op zijn plek. Wat ook elke 
keer weer erg vermakelijk is om te zien, want niet alle 
honden hadden er de tijd voor. Nadat deze herinnering 
weer was vastgelegd konden we het laatste stuk van de 
route bewandelen.

Aangekomen bij het eindpunt gingen een aantal bazen 
en hun honden weer naar huis, diegenen die zich 
hadden aangemeld voor het stamppottenbuffet reden terug naar het beginpunt: Herberg De Kemper!
Tijdens een aperitiefje kwamen de Ossenhoorblazers ons wederom trakteren op een stukje traditionele klanken. 
Daarbij kregen we ook de achtergrond van deze traditie geweldig uitgelegd in het Twents Dialect. Dat was niet 
altijd voor iedereen makkelijk te volgen, dus hier een korte vertaling: 
Het blazen op ossenhoorns is een zeer oud Markelose traditie die eind 19e eeuw is verdwenen. Oorspronkelijk 
werd er op de mirrewintersavond (24 december) geblazen.
Met als doel de boze geesten te verdrijven en het licht terug te krijgen. Later werd de traditie gekoppeld aan 
het christelijk geloof. Na ca. 100 jaar te zijn verdwenen, wordt er sinds 1988 weer in Markelo geblazen door 
ca. 10 blazers. De oudste Hoorn die nog steeds wordt gebruikt is meer dan 200 jaar oud. Het blazen wordt 
gecombineerd met het vertellen van oude volksverhalen uit de ‘mirrewinterstied’. Ieder jaar wordt er op alle 
adventszondagen en op 24 december geblazen. 

Daarna werd het buffet geopend en konden we een hapje van meerdere, heerlijk klaargemaakte stamppotten 
opscheppen en innemen. 
Wij hadden een fijne zondagmiddag in het Markelose.

Hartelijke groet van Freerk en Paula met Doutz
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Je spreekt er af en toe nog over: “Weet je nog in december 2010, toen er zo’n geweldig pak sneeuw lag tijdens 
de Chocowinterwandeling…?”

Dan komt het antwoord: “Ja, dat was toen echt perfect en we hoopten daarna ieder jaar wéér op zo’n lekkere 
witte wonderwereld.” We hebben er zeven seizoenen op moeten wachten, maar deze keer zijn de ‘gebeden 
verhoord’! Op de 12e februari verzamelden zich bijna 90 mensen en dito aantal honden zich op de glibberige 
parkeerplaats van het hondenlosloopgebied Zandenbos bij Epe/Nunspeet. Bracco’s, Spinones, Bassetten en nog 
wat ‘aanleunhonden’ konden heerlijk door de bossen en de sneeuw ravotten, rennen, speuren en jagen. Wat een 
spektakel! De sneeuw was gelukkig de dag ervoor al gevallen, dus alle wegen waren prima te berijden. Helaas 
waren er toch veel zieken en omstandigheden, waardoor de oorspronkelijke (record) aanmeldingen van 127 
personen niet geresulteerd heeft in een zelfde aantal deelnemers. Maar ja, het zou ook erg veel geweest zijn… 
(veel gezelliger bedoel ik natuurlijk).
Als organisator heb je toch je voorbereidingen en de dagen ervoor stonden in het teken van het bereiden van de 
verse Rocky Roads, een wereldberoemd chocoladegerecht. Daarnaast moest de Hooglandse winterbroeder, een 
specialiteit van onze lokale warme bakker, worden ingekocht, het aantal bekertjes op peil gebracht, servetten, etc.. 
’s Morgens om 8 uur stonden de pannen met chocomel al op het vuur en alle 25 liter waren exact om 9.30 uur in 
de thermoskannen. De tas in, de slagroom en de rum erbij in de tas en vertrek! Oww… vergeten we de kan met 
heet water te maken. Even een paar minuten vertraging…
Op de parkeerplaats bij het Zandenbos was het al snel een drukte van belang. Veel bekenden, die ieder jaar 
terugkomen, maar ook, en dat was verwacht, veel nieuwe gezichten. En na een kort welkomsttoespraakje gingen 
we los! Althans na 100 meter gingen de honden los. Wat een heerlijk gezicht, de vrolijkheid, het enthousiasme van 
onze beestjes… geweldig!
Ongeveer halverwege werd op het hondenspeelveld 
gepauzeerd. Daar kwamen de naam gevende gerechten 
tevoorschijn. Warme chocomel, chocoladehoogstandje 
Rocky Roads, natuurlijk de Hooglandse winterbroeder, slagroom, rum…. Een stel lieve deelnemers had zelfs een 
flink pakket eigengemaakte wafels meegenomen, ook die waren snel op. De pauze grijpen we altijd aan voor het 
maken van een groepsfoto en ook dat ging dit jaar weer van een leien dakje. Tja, als je iets voor de zevende keer 
doet, dan lukken dingen soms sneller.
Alle maagjes gevuld, lijven opgewarmd door choco al dan niet met een scheutje rum, gingen we weer verder door 
het fraaie winter wonderland. En als zo vaak bij leuke dingen, het was weer veel te snel voorbij. Afscheid nemen 
en ‘tot volgend jaar’ of ‘tot de volgende wandeling’.

Uw tevreden terugkijkende organisator, Frans Krijbolder

De Regione Montagnosa Chocowinterwandeling

...chocoladehoogstandje Rocky Roads...
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Nieuwjaarswandeling op de Hoorneboegse heide
Het was koud, winter en mistig. Overal in Nederland was het anders. Het nieuwe jaar was net een week oud en 

we gingen voor de Nieuwjaarswandeling op de Hoorneboegse heide te Hilversum. Met oliebollen en lekkers 
onderweg (was beloofd). Op de parkeerplaats zagen we al gauw bekenden. Erg gezellig en we keken onze ogen uit. 
Zoveel verschillende soorten. De Griffons, de Grand Bassets. Werkelijk mooi om te zien. We begonnen met koffie 
en appeltaart en een woordje van de voorzitter. Denise werd nog bedankt voor al haar inspanningen. Denise je 
bent een kanjer!! Toen we van de parkeerplaats afliepen hadden we toch een bekijks. Men bleef stilstaan om de 
parade van honden en baasjes te laten oversteken. Daar gingen we op pad. Het weer was wat grillig en hier en 
daar waren de paden glibberig en glad, maar dat mocht de pret niet drukken. Halverwege moesten we wel een 
paar van onze doerakkers in de gaten houden want ze waren snel weg. De meeste honden liepen vrij en dat kon 
ook omdat het gebied volledig omheind is. Bij de rustplaats werden we getrakteerd op een heerlijke oliebol en 
een kruidenbitter. Lekker hoor. Toen weer verder. Toen we bijna terug waren merkten we dat er een paar honden 
niet mee waren gekomen. Denise en Steven en nog een paar vrijwilligers op pad om te zoeken. Wij hebben 
samen met Pauline nog op het fietspad gestaan om te kijken waar de meute was gebleven. Bij het restaurant 
kreeg iedereen nog een lekker kopje soep en kon men 
opwarmen. Ook was er een heel leuk kraampje met 
prachtige hebbedingetjes. 
Na een hele lange tijd, de honden waren ver weg en 
moesten ook weer helemaal terug, kwam het laatste 
groepje ook aan. Gelukkig waren alle honden terecht en 
alle baasjes weer gelukkig. Met dank aan de geweldige 
organisatie en inzet van iedereen.

Tot de volgende keer!

Poot van Abbey en groetjes van Jack en Lilian

De vroege ochtend luidde al een bijzondere dag 
in. Opstaand vanuit mijn fauteuil gleed ik uit over 

het parket en kwam zodoende tegen de ezel van mijn 
mens terecht met als gevolg dat de doos schilderspul-
len onder het produceren van een enorme herrie er 
donderend afgleed. Zij was in één klap wakker.
Naarmate ik ouder word weet ik een steeds groter scala aan verschillende geluiden voort te brengen. Zij denkt 
daardoor dat ze er niet van zal moeten schrikken als ik vandaag of morgen gewoon een mensentaal begin te 
praten. Maar zo ver is het vooralsnog niet, ik houd mij gedeisd. Dingen moeten wel op zijn plek blijven anders 
wordt het helemaal zo’n gedoe en daarvan hebben we in de regel gewoonweg al genoeg.
Waar ik wèl die ochtend in slaagde was om haar tijdens de ochtendwandeling eraan te herinneren dat er een 
clubwandeling was georganiseerd. Wij naar huis, in het clubblad gekeken en ja hoor het stond er. Dus ontbijten; ik 
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een bak en zij een bord, de auto in en zoef erheen. We waren ruimschoots op tijd en werden hartelijk onthaald 
met koffie en appelgebak én er kwamen steeds meer Griffons. Dàt is altijd één groot feest der herkenning, want 
wij weten donders goed het onderscheid tussen ONS, DE GRIFFONS, en andere honden!
Enfin, toen iedereen zich had verzameld mochten we wandelen. Dat was feest. De opkomst was enorm; heb ik 50 
honden geteld? En 75 mensen? Misschien wel, ik werd er helemaal confuus van. 

Nou dan maar wandelen want daar kwamen we toch voor? Spelen met andere honden en m’n mens in de gaten 
houden in al die drukte en met al die afleiding. We zijn een paar keer gestopt voor foto’s en niet te vergeten om 
het landschap te bewonderen dat gedeeltelijk in mistflarden was gehuld, hier en daar groen afgewisseld met wit. 
Op een gegeven moment kregen de mensen glühwein, oliebollen, appelflappen en nog een alcoholisch goedje 
aangeboden en wij honden kregen niets maar konden rustig verder spelen. Ik was er tot dan toe goed in geslaagd 
mijn mens steeds weer terug te vinden. Tot de laatste stop. Toen bleek ik opeens spoorloos. 

Keihard Hero roepen en fluiten geen enkel resultaat. Ze dacht dat 
ik mogelijk vooraan in de groep was, dus liep ze om die reden mee 
in de hoop mij daar te vinden. Toen bijna iedereen het hek door was 
en zij daar moederziel alleen met een paar mensen van de club stond die verzekerden dat zij mij terug konden 
vinden. Een groep mensen was mij gaan zoeken evenals 5 of 6 andere Bassets die ergens op de heide zwierven. 
Voor mijn mens was dat bijzonder ongemakkelijk. Wij waren elkaar nog nooit kwijt geweest want ik ben heel 
bang om haar kwijt te raken. De mensen van de club waren echt heel bijzonder aardig en vertelden dat ik was 
gevonden. Alleen er kwamen wel gevonden soortgenoten terug bij het hek, maar ik was er steeds niet bij. Eige-
naardig genoeg zag ze al steeds vanuit de verte dat ik het niet was die mee terug kwam. Maar na lang wachten en 
ten langen leste zag ik eindelijk weer mijn eigen mens, die mij met zeer veel vreugde begroette. Mijn begeleidster, 
die naar later bleek Judy heet en die ik reuze grappig vond, had steeds gezegd “kom, we gaan naar mama” en dat 
deed me steeds harder lopen. 

Het mooie van het verhaal is dat we terug in het restaurant (waar het lekker warm was) soep hebben gegeten, 
althans zij, en super sympathieke clubgenoten hebben leren kennen. 

Was ik daarvoor zoekgeraakt…?
Manon Kemper en een dankbare Hero

En… ik hoefde er niet te overnachten

...kom, we gaan naar mama...
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“Ah, eindelijk een gezicht bij de 
naam” was het eerste wat ik van 
Martin Beets te horen kreeg nadat 
ik me voorstelde. Net zolang als Sa-
rah (Mont Gargan van de Viersen-
hoeve) bij ons is, hebben we met 
verschillende leden van de BGV 
Club via Facebook regelmatig een 
leuk contact. Doordat zowel mijn 
vrouw als ik onregelmatig werken 
was het er nooit van gekomen om 
met een activiteit mee te gaan. Zelfs 
het lidmaatschap was erbij ingescho-
ten en toen de Nieuwjaarswande-
ling ter sprake kwam werd ook dat 
manco maar eens verholpen. Die 
bewuste zondag de honden, naast 
Sarah hebben we Foef een Fauve de 

Bretagne, in de Mini Clubman geladen en richting Hilversum gereden, een goed half uur van onze woonplaats 
Woudrichem. Bij het vliegveld sloeg ons nog even de schrik om het hart. Steken ze op die plaats over? Het begon 
toch om half één? Een hele meute jachthonden met baasjes liep op de oversteekplaats. Iets dichterbij bleken het 
gelukkig geen BGV’s te zijn, pfoeh………   

De koffie met appelgebak ging er al best in zo rond het middaguur. Gelukkig heeft de BGV Club een voorzitter 
die geen ellenlange verhalen afsteekt. Na zijn welkom 
haalde hij nog even Denise naar voren die hij met 
een cadeau verraste vanwege haar afscheid van de 
activiteiten commissie. De foto’s voor het restaurant 
werden snel gemaakt waarbij de fotografen bijna de 
overhand hadden in plaats van de honden. 

Al glibberend werden de eerste meters afgelegd op de 
Hoorneboegseheide, een pracht natuurgebied zelfs in 
de licht aanwezige mist. Hoe verder je liep hoe beter 
de paden begaanbaar werden, al hadden de honden er 
totaal geen last van. Wat een meute, ik heb ze zelf niet 
geprobeerd te tellen maar denk dat er zo’n zeventig 
rondliepen. Wat ons vooral opviel was de grote verschei-
denheid. Gelukkig hebben we nog niet zo’n doorgefokt 
ras waar iedere BGV op zijn broertje c.q. zusje lijkt. 
Regelmatig werd er gestopt om de achterhoede aan te 
laten sluiten. Helemaal leuk werd de tussenstop waar 
we op oliebollen en appelflappen werden getrakteerd 
die we weg konden spoelen met glühwein en de BGV 
jachtbitter. “Aangesterkt” verder lopend waren er toch 
wat vrijbuiters onder de honden. Ook onze Sarah was 
op een gegeven moment niet meer in zicht. Aan de rand 
van de heide bleek ze inderdaad niet meer bij de groep 
te lopen en is Saskia op zoek gegaan. Al snel werd ze 
bij een stel met een herder gevonden die haar aan hun 
riem hadden gedaan. Al jankend en blaffend kwam ze 
dan ook aangerend toen ze mijn vrouw in het zicht 
kreeg. Ik was bij de groep gebleven en zag hoe adequaat 
het zoekteam zijn taak oppakte toen er nòg een witte 
BGV zoek bleek. Volgens de mensen van de herder was 

Door de ogen van een aspirant-lid
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onze Sarah met hem opgelopen, steeds naar hem blaf-
fend en uiteindelijk toch maar omgekeerd toen ze de 
groep kwijt was. Zielsgelukkig was de “Mevrouw met 
de Nordic Sticks” toen ze met haar hond herenigd 
werd. Hulde voor het zoekteam die een hond zochten 
waarvan zelfs de baas op een gegeven moment kwijt 
was. Ze bleken in de auto te zitten, op weg naar huis. 
Verwarmd werden we in het restaurant met een kopje 
tomatensoep, al mistte sommige mensen de soepbal-
letjes daarin. 
Een mooi evenement is er neergezet door de evene-
mentencommissie en het bestuur. De wijze waarop ook 
gereageerd werd op de vrijbuiters door het zoekteam 
maakt dat we met vertrouwen naar een volgend evene-
ment gaan. Al zal dit ten alle tijden afhangen van die rare 
agenda’s van ons én of het bestuur zo welwillend is om 
ons aspirant lidmaatschap om te zetten natuurlijk.

Matthy van Oudheusden

Gelukkig nieuwjaar
 
Hallo – hoi - hoe is het – alsjeblieft – bonnetje voor koffie en gebak – de beste wensen – gezellig – komt Denise 
ook nog – is iedereen aanwezig – mensen binnen naar buiten – we gaan beginnen – afscheid Denise - groepsfoto 
– inschikken – heb er al wandeling opzitten – handschoenen vergeten – lekker weer – wat een leuke hond – wat is 
ie groooot – die lange oren – prachtig – mooie kop – pas op komt auto aan – erg lang rijden – andere hondenclubs 
lopen heir ook – PBGV – GBGV – GG - ……….. – mooi plaatje – schilderij – fotoootje – zijn alle honden er 
nog – mijn hond is ook weg – zoon weg – hond weg – Hans, Hans – heb je telefoonnummer – weet ik niet – help 
je zoeken – hij is er weer – hij is gevonden – neem je ze mee – heb je riem – oliebollen – glühwein – jachtbitter 
– lekker – waar gaat hij naar toe – apart – over – is akkoord – zie je – oranje band en bruine  halsband – lopen 
jou kant op – hoe oud is je hond – 3 maanden – 12 jaar – 8 jaar – ze zijn terecht – hij is leuk – mooi zo met die 
mist - selfie – acteur – kom voor – aan de voet – zoek – vooruit – wacht – vieuw vieuw vieuw – goed zo – te 
veel drukte – lekker – wat een saamhorigheid – waar is je hond – die rent lekker rond – jachtbrevet – klieren – ik 
heb geen oliebol gezien – bel je – even helpen – gevallen – waterkoud - wie is dat – gezellige sfeer hangt hier – dit 
is een leuk plaatje – geen enkele hond blijft achter – dit is een leuk plaatje – kijk – kijk – kijk – leuk – is er nog 
sap – mooie wandeling – mooi gebied – bonnetje voor de soep – waar is iedereen – oh wat een leuke spullen 
– hond met koptelefoon – resque team – jeetje – hij loopt nooit weg – oh daar is ie weer – ongerust – groot 
gebied – blijf wachten – ben toe aan borrel – stukje schrijven Au Courant – alle honden zijn terecht – bier  - fris 
– water – heb je wifi – zit al op facebook – wat doen ze in Parijs – Foppe BIS – cool – rondje – lekker warm – 
soepbonnetje – mag ik van u soep - zo’n slimme hond – fotomomentje – ik heb dorst – daar leert ie van – ik vind 
ze leuk – langpoot – saamhorigheid – emo momentje – gezellie – hoeveel zijn er weg - 6 man rescue team – wat 
een eind – waar blijven jullie – zoeken – zit al uur in de kantine – schoothond - heeft geen zin - we gaan naar 
huis – tot de volgende wandeling.

Een wandelaar van de BGV Club Nederland
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Dominique Frohoff geeft tips 
Ik ben Dominique Frohoff, getrouwd met Martin, 

moeder van zoon Benjamin (5 maanden), baasje 
van 2 teckels Hoppe en Casper en last but not least 
dierenfysiotherapeut. Ik heb een praktijk in Enschede en 
de beschikking over een ruimte in het Dierenziekenhuis 
in Oldenzaal, waarbij tevens een aquatrainer aanwezig 
is. Mijn werk bestaat voornamelijk uit het revalideren 
van honden na orthopedische operaties, begeleiding 
van sporthonden en behandeling van honden met nek-/
rugklachten en kreupelheden. In 2017 begeleid ik tevens 
het Duitse Agility team op de WK, dit keer gehouden in 
Nederland. 

Dit jaar ga ik leuke en interessante artikelen schrijven in 
de Au Courant. Ik wens jullie veel leesplezier. 
De honden ”sport” is flink aan het groeien. Maar 
sporten zorgt ook voor een grotere kans op het krijgen 
van blessures. De nachtmerrie voor elke handler is een 
wedstrijdseizoen missen na jarenlang trainen of veel 

erger door een flinke blessure, waardoor je zou moeten stoppen met de “sport”. In de praktijk zie ik dit met enige 
regelmaat gebeuren. En... niet alleen bij sporthonden, maar ook bij de wat meer “huiselijke” honden.  

Wat kan je doen om blessures te voorkomen…? 

Tip 1: Goed gereedschap is het halve werk
Als je aan hondensport gaat beginnen dan moet jouw hond geschikt zijn voor de sport die je in gedachten hebt. 
Ik zie nog vaak genoeg dat bijvoorbeeld Corgi’s worden ingezet voor behendigheid. De kans dat deze honden een 
schouder, ellenboog of polsblessure oplopen is enorm.

Daarnaast is het belangrijk dat je weet of jouw hond gezond is. Heb je een hond met bijvoorbeeld HD (heupdysplasie) 
dan hoeft dat NIET te betekenen dat hij voor geen enkele sport geschikt is. Afhankelijk van de ernst van de HD en 
de mate van spierontwikkeling van je hond kan het zijn dat met een juiste aanpak van de training jouw hond wel 
geschikt is voor bijvoorbeeld speurwerk, Hoopers, Rally-O enzovoort. Ik kan me voorstellen dat dit voor jezelf 
moeilijk in te schatten is. Daarom is deskundige begeleiding hierbij essentieel.

Tip 2: Voorkom overtraining
Het is wetenschappelijk bewezen dat, wanneer de frequentie en de intensiteit van je training te hoog is, de conditie 
van je hond verslechtert in plaats van verbetert. Een hond met een goede conditie is ook minder gevoelig voor 
blessures. Een goede manier is een trainingsschema op papier uit te werken waarbij je je doelen noteert, wanneer 
en wat je gaat trainen. Zo kun je later goed evalueren of jouw aanpak juist is geweest.

Tip 3: Train niet eenzijdig
Misschien heb je het weleens gehoord bij mensen, 
RSI klachten. Dit staat voor Repetitive Strain Injury. 
Blessures die ontstaan door continu herhaling van 
dezelfde beweging. Wanneer je gaat trainen, leg je vaak 
de aandacht op de onderdelen die beter moeten gaan. 
Juist die onderdelen kosten jouw hond extra moeite. Bij 
vermoeidheid zie je een afname van coördinatie. Juist 
die momenten is het gevaar op ontwikkelen van een 
blessure groot.  Zie je vermoeidheidssignalen, stop dan 
of ga verder met een andere oefening. Bij alle honden 
op alle niveaus maar specifiek bij jonge honden geldt: 
bouw regelmatig een pauze in van minimaal 5 minuten. 
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Tip 4: Herken de signalen van je hond
Eén van de lastigste onderdelen. Een echte sport- en speurhond is vaak gepassioneerd in zijn werk. Dat betekent dat 
de adrenaline vol door zijn aderen spuit wanneer hij weer aan het werk mag. Pijn maar ook vermoeidheidssignalen 
zijn dan niet tot nauwelijks te signaleren. Deze honden blijken in de praktijk dan ook vaak al langere tijd met 
blessures rond te lopen. Besteedt daarom al in een vroeg stadium tijdens de training tijd aan het leren herkennen 
van deze signalen bij jouw hond. Oververmoeidheid en stress (door pijn) kan zich bij sommigen honden uiten in 
onrustig gedrag. Elke hond heeft een andere manier van signalen geven. Ook jij kunt ze leren herkennen!

Tip 5: Zorg voor een goede warming-up en cooling-down
Onderzoek heeft aangetoond dat een warming-up in actieve vorm de prestaties in positieve zin beïnvloedt. Zowel 
de explosiviteit als de snelheid neemt toe. Daarnaast bereid je jezelf en je hond mentaal op wat komen gaat, 
hiervoor is focus nodig. Geluiden en een andere omgeving kunnen, voor jou en je hond, voor afleiding zorgen. 
Even samen een aantal oefeningen in het klein doornemen zorgt voor de juiste focus. Een cooling-down zorgt 
voor de afvoer van melkzuur in spieren, hetgeen leidt tot een sneller herstel. Vooral bij een meerdaags evenement 
superbelangrijk. 

Tip 6: Voorkomen is beter dan genezen
Door springen, spelen en sporten ontstaan snel blokkades in de wervelkolom. Deze blokkades leiden tot 
verminderde souplesse, kracht en coördinatie en is de kans op een blessure vele malen groter. Laat je hond 
daarom regelmatig checken door een ervaren bewegingsspecialist zoals een fysiotherapeut. Deze persoon kan 
niet alleen de blokkades verhelpen maar je ook adviezen geven hoe je de training kunt opbouwen. Laat daarom 
minstens elk jaar bij jouw hond een “sport” keuring uitvoeren. Zo weet jij precies waar je staat.
Meer informatie: www.fysio-voor-dieren.nl 

Patellaluxatie, 
kan fysiotherapie hier iets aan doen? 
In de fysiotherapiepraktijk 

komen naast rug-, heup- en 
schouderklachten ook veelvuldig 
honden met knieklachten voor. 
De problemen die ik met name 
zie, zijn honden met patellaluxatie, 
kruisbandproblemen en artrose. 
Nog vaker zien we een combinatie 
van rugklachten EN knieklachten. 
Toeval of misschien toch niet? In 
deze uitgave wil ik dieper ingaan op 
patellaluxatie en de mogelijkheden 
ten aanzien van fysiotherapie op dit 
probleem. 

Patellaluxatie in het kort
Bij patellaluxatie schiet de knieschijf 
uit de kom. De mate waarin dat 
gebeurt bepaalt de gradatie. 

Graad 1: De knieschijf is uit de kom te duwen bij een gestrekte poot, door de knieschijf met de hand te verplaatsen. 
Wanneer de poot weer in de normale stand staat schiet de knieschijf vanzelf weer terug.

Graad 2: Hierbij schiet de patella er regelmatig naast en blijft dan ‘’uit de kom’’ voor kortere of langere tijd. 
Sommige honden “zetten” de knieschijf zelf weer op de plaats door de poot naar achteren te strekken. Ook wel 
Jack Russel Shuffle genoemd. Door het regelmatig op en af schieten van de knieschijf ontstaat schade aan het 
kraakbeen met als gevolg artrose. 
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Graad 3: De knieschijf ligt continu uit de kom, wanneer 
de knieschijf weer in de goede positie gezet wordt 
schiet deze er vanzelf weer uit. De poot wordt nog 
wel gebruik, maar je ziet dat de hond niet het volledige 
gewicht op de poot plaatst. 

Graad 4: De knieschijf ligt continu uit de kom. Honden 
houden de poot omhoog of bij beiderzijdse luxatie 
lopen ze extreem wijdbeens.

Patellaluxatie en de fysiotherapeutische behandeling in 
3 stappen. Wanneer de hond een gradatie patellaluxatie 
1 of 2 heeft is het zinvol om middels fysiotherapie het 
probleem aan te pakken. Hieronder leg ik uit hoe de 
aanpak hiervan is. 

Stap 1: Pijn, beperkingen of blokkades in de achterhand opsporen
Allereerst is het belangrijk bij deze honden om te bekijken of er sprake is van pijn of beperkingen in de achterhand. 
Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een spierverkorting (door eerder trauma) of door een blokkade 
in de wervelkolom. 
De knieën van een hond worden aangestuurd vanuit de uittredende zenuwen van de 3e, 4e en 5e lendenwervel. 
In de praktijk zien we vaak bij honden met een patellaluxatie dat op deze niveaus blokkades aanwezig zijn. Door 
deze blokkades te verhelpen, verbetert de aansturing van de knieën. 
 
Stap 2: Verbeteren van de stabiliteit in de wervelkolom
Heb je een hond met patellaluxatie dan zien we bij deze honden een verminderde romp- en kniestabiliteit. Net 
als bij mensen is, een goed functioneren van buik-,rug- en bilspieren een pré. Dit wordt ook wel rompstabiliteit of 
core-stability genoemd. Bij onvoldoende core-stability (eerder bij honden met een lange rug) neemt de belasting 
op de knieën toe, waardoor kans op bijvoorbeeld een kruisbandscheur aanzienlijk groter wordt. In deze fase 
kun je als eigenaar aan de slag. Een simpele oefening om de rompstabiliteit te trainen is door bijvoorbeeld een 
achterpoot op te tillen en de hond deze positie 5-10 seconden vast te laten houden, waarbij hij in balans blijft 
staan. 

Stap 3: Verbeteren van de spierkracht van de bovenbeenspieren
De belangrijkste spier is de bovenbeenspier, deze loopt over de knieschijf heen. Bij honden met patellaluxatie 
zien we vaak een verminderde spierkracht van deze bovenbeenspier. De kracht van de bovenbeenspieren is door 
middel van specifieke oefeningen te trainen. Denk bijvoorbeeld aan heuvels lopen. Belangrijk tijdens een training 
of oefening is dat de intensiteit goed is. Een te lichte training zal leiden tot onvoldoende resultaat. Bij overtraining, 
ontstaan er pijnklachten en dit kan lijden tot compenseren in andere spieren of gewrichten. 
Ik maak in de praktijk gebruik van een aquatrainer.  Wat is een aquatrainer? 
Een aquatrainer is een bak die gevuld wordt met water. De bodem van de bak is uitgerust met een loopband. Zo zijn 
de waterhoogte, temperatuur, snelheid en tijdsduur te controleren. De aquatrainer is een uiterst effectief middel 
om honden te kunnen trainen met onvoldoende bespiering zoals honden met hernia, HD, kruisbandproblemen 
etc. In het water worden gewrichten veel minder belast waardoor herstel na blessure of operatie sneller zal 
plaatsvinden. Daarnaast moeten spieren tijdens de training harder werken waardoor de hond krachtiger wordt en 
een betere conditie krijgt. Hoog water, tot aan de heup, geeft een hond met rugproblemen stabiliteit, waardoor 
ook een gedeeltelijk verlamde hond kan lopen in water. Laag water, op bijvoorbeeld kniehoogte,  vraagt meer 
balans en coördinatie tijdens het lopen.

Wanneer opereren?
Hiervan zijn een aantal factoren van belang. Bij een hond met duidelijke pijnklachten en onvoldoende resultaat op 
conservatieve behandeling (medicatie, rust, fysiotherapie), is het noodzakelijk om te bekijken of opereren zinvol 
is. Bij een graad 3 of 4 patellaluxatie heb je vaak geen andere keus. Wel speelt leeftijd een belangrijke rol en ook 
gebruiksdoel. Er zijn verschillende operatietechnieken. Voor sporthonden zijn bepaalde technieken beter geschikt. 
Kan een sporthond nadien weer gebruikt worden? Dat is uiteraard afhankelijke van de mate waarin artrose zich al 
gevormd heeft. Op tijd ingrijpen, gedegen onderzoek, de meest geschikte operatie in combinatie met een begeleid 
revalidatietraject, zal leiden tot het beste resultaat. 
Kijk voor meer informatie op www.fysio-voor-dieren.nl 
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Uiteindelijk mijn zin!
Wat doe je als de één liever een iets kleinere hond wil en de ander liever een iets grotere….

Juist een middelmaat zoeken. Voor de duidelijkheid, ik (Saskia van Oudheusden) wilde graag een grote hond.
Matthy had al een Jack Russel. Als die er op een gegeven moment niet meer zou zijn wilde hij het liefst weer een 
Jack. Een dilemma dus. Ik was dol op hem maar vond hem echt veel te klein. Toen dat duidelijk was geworden 
bleef ik maar rondkijken voor een middelmaat hond die ik ook leuk zou vinden. Lastig, want ik ben echt een grote 
honden mens. 

Tot ik iemand zag lopen met een hond die leek op een 
grote hond maar dan met korte poten. Stoer!  Geen 
klein keffertje. Meteen de vrouw aangesproken die bij 
de hond hoorde. De naam was zo moeilijk dat ik thuis al 
niet meer wist hoe hij heette. Ik wist zeker dat Matthy 
bij deze hond overstag zou gaan. “Ik heb nu een hond 
gezien Matthy, niet groot, niet klein maar toch een echte 
hond”. Het ras… oh jee… wat was het ook al weer???? 
Iets met Fauve en met Bretagne. Nooit eerder van 
gehoord. Toch gevonden op internet. En ja hoor, Matthy 
was om. Onze Jack “Mick” overleed en na verloop van 
tijd kwam er een Basset Fauve de Bretagne op ons pad. 

Wat een lieverd. We waren alle twee zeer tevreden met “Foef”. 
Na een jaar of vier en een half kwam een tweede hond steeds meer in beeld. Leuk voor Foef, een speelmaatje 
erbij. Mij leek het geweldig. Nog een hond. Maar toch deden wij het niet. We bleven aarzelen. Zou hij het echt 
wel leuk vinden. En komt er dan weer een Fauve of iets anders? Kan het financieel wel etc. Wij zaten inmiddels 
op de facebooksite van de Basset Fauve de Bretagne Nederland. Door toeval ontdekt doordat wij aan het strand 
in Zeeland mensen tegen kwamen die daar met drie stuks rond liepen. Zij vertelden ons over die site en bij 
thuiskomst zijn we gelijk gaan kijken. Na vele verhalen, filmpjes en foto`s verder kwam er een foto langs van een 
dot van een hond die een baasje zocht. Een plaatje. Precies wat wij leuk vonden. Een beetje rommelig, lekker 
nonchalant. Was het een Fauve? Of toch niet? Zij stond immers wel op de Fauve-site. Het was net Foef maar dan 
wit met vlekken. Wat een leukerd. Wat een koppie. En wat belangrijk was, niet al te groot. 
Informatie was te verkrijgen bij ene Karin van Viersen. Toen hebben wij de stoute schoenen maar aangetrokken en 
er een mailtje aan gewaagd. Het bleek helemaal geen Fauve met andere kleuren te zijn want die bestaan helemaal 
niet. Het was een hond met een nòg veel onmogelijkere naam. Namelijk een Grand Basset Griffon Vendéen. 
Een mond vol. Ze heet Gaga (Mont Gargan v.d. Viersenhoeve), vader: Echo en moeder: Début de L`époque. 
Afgesproken met Karin om bij “de Leest” een eind te gaan wandelen met onze honden om te kijken of het wel 
klikte tussen die twee. Dat was voor ons het belangrijkste. Zo gezegd, zo gedaan. Op een dag Foef in de auto 
gezet en wij op pad, gewapend met een bloknoot waar onze vragen op stonden. Het was voor ons een verrassing 
(en voor mij zeker een hele fijne) dat Gaga toch groter 
was dan ze op de foto leek. “Ze is echt te klein gebleven 
voor haar soort hoor” zei Karin. We gingen met z`n 
vieren op pad. 
Het was gelijk dikke mik tussen de twee Bassets. Wat 
een leuke combinatie. Karin vertelde al een tijdje met 
het idee rond te lopen om met het fokken van Bassets 
de Bretagne te gaan beginnen. Toen ze zag hoe goed dit 
samen ging was ook zij overstag. Wij naar huis met een 
hoop denkwerk (we wilden niets overhaast doen) en 
Karin naar huis met nieuwe ideeën. Onderweg waren 
wij het er al over eens dat we het zouden doen. Ze 
mocht bij ons komen wonen. En dat weten we! Wat een druktemaker, wat een diva, wat een nieuwsgierigheid én 
wat een lieverd. Inmiddels heet ze “Sarah” (daar zijn er veel van, zei Karin en ze had gelijk). We zouden haar niet 
meer willen c.q. kunnen missen. Wij zijn alle twee verknocht aan haar. 
En wat het mooiste is, ze heeft uiteindelijk toch nog een kleine groeispurt gemaakt. Heb ik toch nog enigszins 
mijn zin, hihi.
N.B. (en zoals inmiddels iedereen weet), zijn er al vele Fauve-jes de Bretagne op de Viersenhoeve geboren

Saskia van Oudheusden
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Hoe borstel/kam ik mijn hond en met welke materialen? 
Vacht & verzorging: 

Petit Bassets- en Grand Bassets Griffon Vendéen (afkorting PGBV/GBGV) behoren tot de ruwharige honden. 
De vachten van beiden moeten uiteraard wekelijks geborsteld en gekamd worden. Daarnaast 2 tot 4 keer per 
jaar vakkundig getrimd (plukken) in een trimsalon. In een vakkundige trimsalon wordt de oude vacht handmatig 
geplukt zodat de nieuwe vacht mooi kan aangroeien. Dit plukken van de vacht vereist vakkennis en zeker ook 
raskennis!  

Ruwhaar
De ruwharige vacht (ook wel draadhaar of stekelhaar) bezit zowel een wollige ondervacht als een bovenvacht 
van harde dekharen. Afhankelijk is dit dekhaar hard en recht, gegolfd of warrig. Het verharen van deze vacht start 
met het geleidelijk vervangen van de ondervacht. Ruwharige honden die voorzien zijn van zware ondervachten 
verliezen grote hoeveelheden wolharen die niet zelden in de dekvacht blijven hangen, waardoor de ondervacht 
rui vaak niet wordt opgemerkt. Zodra de ondervacht weer is ingegroeid (ca. 4-6 weken) start de vervanging van 
het dekhaar. Dit is het moment waarop de vacht “trimrijp” is en in 1 keer kan worden uitgeplukt (meestal 2x per 
jaar). Ruwharige honden bezitten doorgaans niet alleen wat langer haar op het lichaam maar ook op de snuit en 
de poten. De vacht moet doorgaans vol, glanzend, glad en iets vettig zijn. De haren (opgebouwd in een onder- en 
bovenvacht) moeten goed aaneen liggen, waardoor de vacht een gesloten barrière vormt tegen al te veel vuil en 
voor een groot deel ook vocht tegen houdt. De vacht dient vooral als bescherming. 

Een goede vacht is voor het dier, de spiegel van zijn gezondheid.
Om dit te bewerkstelligen maakt de vachtverzorging een belangrijk deel uit van de totale verzorging van de hond. 
Het merendeel van de vachtverzorging komt bij ruwharige honden op het bordje van de eigenaar/deskundige 
terecht. Met deze informatie in het achterhoofd, zijn de juiste borstel- en kammaterialen van wezenlijk belang.
Borstelen dient om oude en losse haren te verwijderen, de haren aaneen te doen sluiten, vuil te verwijderen, en 
vooral talg te verspreiden over de huid. Borstel niet te hard en te ruw. Borstelen is vooral poetsen en huidmassage 
voordat er van klitvorming sprake kan zijn. 

Benodigde materialen:

Het gebruik van het juiste borstel- en kam materiaal is heel belangrijk. Niet iedere borstel of 
kam is geschikt. De beste materialen te gebruiken voor uw PGBV of GBGV zijn:

1. Borstel (bijv. Activet) met gehoekte 
pennen van ca. 2 cm, 
geen rechte pennen. 
         2. Kam met grove tanden

Hoe borstel en kam ik mijn hond ?
Wij adviseren je hond NIET dagelijks te borstelen en/of te kammen. Elke dag borstelen en/of kammen is zeker niet 
goed omdat je dan teveel haar verwijderd en beschadigd, met name de ondervacht.  Bassets behoren een dichte 
ondervacht en bovenvacht te hebben die hun beschermt tegen weersinvloeden, kou, warmte, etc. 
    
1x per week goed borstelen en kammen is voldoende (ook in deze volgorde). 

Het is handig om voor jezelf een systeem aan te houden. Begin van onder naar boven van achter naar voren in 
laagjes te borstelen. Borstel en kam ALTIJD met de haargroeirichting mee. Daarna met de grove kam de gehele 
hond kammen om te checken op eventuele klitten. Indien je met de grove kam niet door de vacht komt, dan kun 
je er bijna zeker van zijn dat er klitten in de vacht aanwezig zijn. Borstel deze klit goed uit vanaf de huid en ga 
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3. Stompe/botte Coatking – 8 messen

alsnog checken met de kam. Het is makkelijk om de hond op een (trim)tafel 
te zetten met daarop een anti-slip mat.Tijdens het borstelen hoeft de hond 
niet in de houtgreep vast gehouden te worden. De lol voor jezelf en voor 
de hond is er dan al snel vanaf.
Borstel en kam met beleid en geduld en altijd met de haargroei richting 
mee. Tijdens het wekelijkse borstel en kam (half) uurtje bouw je een fijne 
band op met je hond. Een ander voordeel is dat je tijdens het borstelen 
het huidvet over de vacht verdeeld. Een “goede vacht” is voor de hond, de 
spiegel van zijn gezondheid.

Plaatsen waar veel klitten voorkomen zijn: 
Achter en onder de oren, in de oksels en liezen, snor en baard, tussen de tenen alsook de achterkant en 
onderderkant bij de staart en achter bij de billen. Bij het omlaten van de halsband zal zich bij de nek en de hals 
klitvorming voordoen en zal door wrijving het ruwe haar afbreken.
Belangrijk bij het verzorgen van je hond is dat jij bepaalt wanneer je stopt met borstelen en kammen en NIET je 
piepende of misschien wel grommende hond. Tijdens het borstelen zal de hond altijd proberen zodanig te draaien, 
dat hij de plekjes aanbiedt waar hij het borstelen prettig vindt, meestal rug en boven de staart. Maar de plaatsen 
waar hij het borstelen vervelend vindt, bijv. de voorpoten, zal hij onder zijn lijf trekken zodat je er niet bij kunt. 
Indien de hond onrustig begint te worden van je handelingen, laat hem tot rust komen totdat hij zich weer heeft 
ontspannen en borstel verder. Wel CONSEQUENT zijn en houd je aan je borstelschema zodat niets wordt 
overgeslagen. Als je stopt op zijn piepen of terugtrekken heeft hij gewonnen. In de toekomst zal hij dit gedrag 
weer gaan vertonen. 

Kijk 2-wekelijks ook eens in de oren van je hond of deze schoon zijn en/of er veel haren in de gehoorgang groeien. 
Wij hebben een ras gekozen met lange “flaporen” waar nauwelijks tot geen zuurstof bijkomt. In de gehoorgangen 
gaan bacteriën en vuil met het haar samen klonten. De oren behoren schoon te zijn en rozig van kleur. Ga niet zelf 
aan de slag om dit haar te verwijderen en zeker niet met (watten)staafjes in de oren wroeten. Laat dit haar door 
deskundigen uit de oren plukken. Haren in de oren van uw hond zijn vaak vettig en vies.
Wel kan je prima met een stukje keukenrol het oor ontdoen van vuil en viezigheid. Volg met een stukje keukenrol 
om je vinger de “contouren” van het oor en haal overtollig vuil weg.  Een goed verzorgd oor bespaart u veel 
ellende en een bezoek aan de dierenarts.
Algemene stelregel: hoe langer de vachtgroei van de hond, hoe meer haargroei in de oren.

Resumerend:
- Plaats de hond op werkhoogte op een (trim)tafel of wat voor uzelf een makkelijke werk hoogte is; 
- Maak gebruik van een anti slipmat bij een gladde tafel;
- Vergeet niet uw hond vast te zetten met een ketting of band. De kans is aanwezig dat de hond van tafel springt 
als hij niet “gezekerd” is;
- Indien de hond vast op tafel staat laat hem dan nooit alleen achter. Hij kan 
je achterna springen met alle gevolgen van dien;
- Gebruik steeds dezelfde plek waar je de hond gaat borstelen/kammen 
zodat hij leert/weet dat dit de plaats is voor het borstelen;
- Eerst borstelen, daarna kammen;
- Borstel en kam met beleid en geduld en volgens een vast schema. 
Van onder naar boven van achteren naar voren in laagjes. Altijd met de 
haargroeirichting mee;
- Consequent zijn.

De trimcommissie

Mirjam Olde Klieverik (wordt vervolgd in de uitgave 2) 
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Agenda 2017 en vooraankondigingen: 
 
  Sleepspoor workshop Het Leesten - Ugchelen
  Wandeling Rozendaalse veld - Rozendaal
  Zweetspoor proef E - Weert
  Algemene Ledenvergadering - Empe  
  Koningswandeling - Lemmer  
  Zweetspoor proef F - Weert   
  Wandeling in de Loonse en Drunense Duinen - Biezenmortel
  Clubmatch Kasteel De Kelder - Doetinchem  
  Familiedag - Empe  
  Dierendag strandwandeling - Schoorl  
  Strandwandeling - Scheveningen/Kijkduin  
  Fotoshoot met je hond - Hilversum

Spring ’s in the air, 12 maart
In Arnhem en omstreken kent iedereen ‘de hei’. 

Hiermee wordt het Rozendaalse Veld bedoeld. Eén 
van de grootste en bekendste losloopgebieden in deze 
regio. Het veld is 90 hectare groot en grenst aan het 
Nationaal Park Veluwezoom. Vlak bij het veld staat een 
brandtoren die in 1949 gebouwd is en nu in ere wordt 
gehouden door zowel de Nuon als Stichting brandtoren 
Rozendaalse Veld. De brandtoren is één van de weinige 
brandtorens die nog staat op de Veluwe. Een prachtig 
afwisselend gebied met zand, heide, heuvels en bos. Je 
moet het alleen even weten te vinden.

De brandtoren zal het middelpunt zijn van onze 
wandeling. Via het losloopgebied kunnen we naar de 
brandtoren toelopen, in het losloopgebied kunnen de honden heerlijk loslopen en daarna zullen ze aangelijnd mee 
moeten lopen naar de brandtoren, op de terugweg wordt het losloopgebied uiteraard weer betreden en kunnen 
ze weer spelen naar hartenlust. Het zal een tocht zijn van ongeveer 2 uur.

Denk je nu, “Hey, dat is leuk, daar ben ik nog nooit geweest?” Meld je dan voor 5 maart aan voor deze wandeling 
via activiteiten@bgvclub.nl.

We zullen de wandeling starten rond 13.00 uur en het verzamelen is vanaf 12.45 uur op de laatste parkeerplaats 
aan de Kluizenaarsweg in Rozendaal (vlakbij Arnhem). Halverwege de wandeling is er uiteraard tijd voor een hapje 
en een drankje wat meegebracht zal worden door de organisatie.
De wandeling kan door soms zware en wisselende ondergrond inspannend zijn voor de hele jonge pups, uiteraard 
zijn deze gewoon welkom. Hoe meer zielen hoe meer vreugd geldt zeker voor onze vrolijke viervoeters, maar 
zorg wel dat jonge pups af en toe even kunnen rusten doordat ze getild worden of juist in een karretje kunnen 
zitten.
We zien uw aanmelding graag tegemoet.

It giet oan, 30 april
Op zondag 30 april lopen we weer de traditionele Koningswandeling. Het wordt voor de tweede keer in 

Friesland gehouden. Al sinds een paar jaar bezit Lemmer een beachclub. Tot 1 mei mogen de honden op het 
strand en de dijk ravotten. Aan het eind van de dijk is het prachtige ir. D.F Woudagemaal uit 1920. Dit prachtige 
gebouw staat op de lijst van UNESCO World Heritage. Een prachtige beleving van stoom, water en architectuur. Er 
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5 maart
12 maart
29 maart

9 april  
30 april  
10 mei   
14 mei
18 juni  

17 september  
8 oktober  

19 november  
10 december
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is een bezoekerscentrum, wellicht een mooie aanvulling 
tijdens of na de wandeling. Voor meer informatie kunt 
uw terecht op www.woudagemaal.nl.
Eenmaal terug van de wandeling kunnen wij (en de 
honden) bijkomen van dit avontuur en is er gelegenheid 
om te lunchen.
Praktische informatie:
11.00 uur verzamelen bij Beach Club Lemmer, waar er 
gelegenheid is voor ‘n een versnapering
11.30 uur start de wandeling

Parkeergelegenheid:
Tegenover de BCL is een grote parkeerplaats met 400 
gratis parkeerplekken. Let op! Met mooi weer zijn we 
niet de enige!
Adres : Industrieweg 2 te Lemmer

Voor meer informatie over de locatie kunt u terecht op www.beachclublemmer.com
Bent uw een beetje koningsgezind dan mag de driekleur rood-wit-blauw en/of oranje zeker niet ontbreken op 
deze dag. And last but not least: Zoals altijd gaan we pas naar huis als alle honden weer bij hun baasje zijn.

Aanmeldingen graag via activiteiten@bgvclub.nl

Oant dan, Lucie Jebbink

Weer wandeling in de ‘duinen’, 14 mei
Deden we vorig jaar rond deze tijd een wandeling in de Soester duinen, dit jaar is de beurt aan de Loonse 

en Drunense Duinen. Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen (3.500 ha) is het grootste 
stuifzandencomplex van Europa. Het gebied ligt tussen Tilburg, Waalwijk en ‘s-Hertogenbosch.
We beginnen met de wandeling in het plaatsje met de welluidende naam Biezenmortel en daar bevindt zich 
aan de Oude Bossche Baan het restaurant De Rustende Jager (what’s in a name?). Daar verzamelen we om 
13.00 uur. We gaan alleen verzamelen, want na 200 meter begint het losloopgebied, hetgeen ons via een speciale 
hondenloslooproute naar Herberg De Drie Linden leidt. Een wandeling van ca. 4 kilometer. De route staat 
duidelijk aangegeven met bordjes. Bij de Drie Linden kunnen we dan een versnapering nuttigen (eigen rekening) en 
als we allemaal gelaafd zijn, nemen we dezelfde route ongeveer weer terug. Die hards gaan vervolgens door met 
nuttigen in de Rustende Jager (altijd érg druk) en anders nemen we afscheid en gaat ieder zijns weegs.
Parkeren kan (gratis) bij De Rustende Jager aan de Oude Bossche Baan.
Verzamelen om 13.00 uur.

Dit gebied is niet geschikt voor rolstoelgebruikers.
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KCM 18 juni
We gaan op 18 juni a.s. (zet deze datum vast in uw agenda!) 

de eerste gezamenlijke Kampioenschapsclubmatch 
organiseren. Samen dus met de Club du Griffon Vendéen des Pays 
Bas gaan we op de locatie Kasteel De Kelder bij Doetinchem 
een geweldige dag organiseren.
Omdat de deadline om in te schrijven waarschijnlijk net 
samenvalt met de volgende Au Courant attenderen wij u nu 
reeds op deze dag. U kunt hem vast blokkeren in uw agenda. 
Nadere informatie wordt u gezonden via de nieuwsbrief en 
facebook. In ieder geval zal er wederom een Franse ras-specialist 
worden uitgenodigd om te komen keuren. Houd uw mail in de 
gaten de komende tijd, want ook over andere activiteiten zult u 
tijdig informatie ontvangen.



34

...beetje afkijken...
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Tijd voor de neus!
Voor het zweetwerk in Limburg:

Ook dit jaar gaat de jachtcommissie wederom de 
nodige zweetspoorproeven organiseren. Op 29 maart 
en 10 Mei is het weer zover. Hierbij worden honden 
en voorjager ingezet op een aanschot plek en dient de 
hond samen met zijn voorjager een spoor te volgen van 
20-24 uur oud.  
De ene keer met een lengte van 500 meter en de andere 
keer van 1.000 meter. Het “lezen” van je hond is hierbij 
het moeilijkst. Kijken naar zijn gedrag, zit hij nog op het 
spoor of zit hij op een vers spoor van een ree, hert of 
zwijn. Door veel te oefenen leer je de nuances in het 
gedrag van je hond te lezen. Meestal is je hond helemaal 
kapot aan het einde van een spoor. Zo zie je dat het 
geestelijk heel intensief is voor je hond om dit werk 
te doen. Maar een lol dat ze erin hebben en hoe trots 
zijn ze als ze bij het stuk zijn en de baas staat ook van 
blijdschap op en neer te springen. Meestal beloond met 
een traktatie die ze alleen bij het zweetwerk krijgen.
 
Voor het echte veldwerk in Frankrijk:
In januari, februari en maart reizen er weer een aantal honden af voor het “echte” 
werk in Frankrijk. De meutejacht op ree. Hierbij zijn de honden ingedeeld in meutes van minimaal 6 en maximaal 
8 honden met 1 of 2 voorjagers die de meute begeleiden. In februari en maart is er een Brevet de Chasse te 
verdienen. Hierbij moet de hond d.m.v. een officiële proef laten zien dat hij geschikt is voor dit werk. De volgorde 
van de meutes wordt geloot en dan duiken de voorjagers met hun meute het bos in om reeën op te stoten. De 
honden moet laten zien dat ze spoorvast zijn. D.w.z. als ze éénmaal achter een ree aan zitten dat ze die dan ook 
blijven volgen en niet over springen naar een ander ree mocht die “voorbij komen”. Ze moeten spoorwil hebben 
oftewel laten zien dan ze echt op zoek zijn en niet alleen maar gezellig bij de voorjager blijven lopen. De honden 
hebben allemaal verschillende kleuren banden om hun nek zodat de keurmeesters kunnen zien wat elke hond 
doet. De keurmeesters geven dit door per portofoon aan de hoofd keurmeester, die deze informatie noteert in 
het wedstrijdrapport. Aan het eind van de dag worden alle teams beoordeeld en krijgen de honden hun punten. 
De punten zijn verdeeld tussen 0 en 200. Een hond met 100-124 punten krijgt het predicaat GOED. Een hond met 
125-149 punten krijgt het predicaat ZEER GOED en een hond met meer dan 150 punten krijgt een EXCELLENT.
 
Voor de starters in Het Leesten:
Op 5 maart organiseren we weer een sleepspoorproef op Het Leesten 
nabij Apeldoorn. Hierbij zal iemand van de jachtcommissie met een vel van 
een dier een spoor trekken door het bos. De honden en hun baasjes blijven 
dan wachten tot het signaal komt dat de honden los mogen en de honden 
zullen dan in 1 grote meute het spoor volgen. Dit is altijd fantastisch om 
te zien. 
De jonkies kunnen dan een beetje afkijken van de meer ervaren honden hoe 
dit werkt en worden dan steeds enthousiaster. We zullen dit een keertje of 
4-5 doen. Daarna is er gelegenheid om nog een mooie wandeling te maken, 
waarna we afsluiten bij het lokale kiosk voor een hapje en/of een drankje. 
Aanvang 13.00 uur, verzamelen bij Kiosk De Ugchelse Berg, Hoenderloseweg 
191, 7339 GG Ugchelen. 

Dus komt allen! Ook hierbij geldt: “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd”.
 
Met vriendelijke groet,
 
Robert Jan Sluiter
Jachtcommissie Basset Griffon Vendéen Club Nederland
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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

Sybe wint de Dianaprijs 2016
 

De “Dianaprijs” wordt door ORWEJA toegekend aan 
de hond, waaraan op een nationale of internationale 

kampioenschapsveldwedstrijd geldend voor de 
betreffende rubriek zoals beschreven in de diverse 
supplementen in Nederland een CACT of RCACT 
is toegekend en die tevens op een tentoonstelling of 
kampioenschapsclubmatch in Nederland als bedoeld in 
hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement, op een 
leeftijd van tenminste vijftien maanden de kwalificatie “ 
uitmuntend”  heeft behaald.
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Hond en Kunst 
Mijn verjaardag is altijd al een belangrijke gebeurtenis 
geweest in mijn leven. Al van kinds af aan tel ik de 
nachtjes tot deze heugelijke dag. Vele hoogtepunten 
hebben op deze dag plaatsgevonden. Zo kreeg ik menig 
huisdier voor mijn verjaardag: hamster, goudvissen, cavia, 
poezen en honden.
Ook ben ik op mijn verjaardag ten huwelijk gevraagd! 
Om precies te zijn op mijn drieëndertig-één derde 
verjaardag....
De verjaardag van 2014 beloofde ook weer een heel 
speciale te worden! Er was precies op tijd een nestje 
GBGV’s geboren en we mochten al snel kijken. Trouw 
tuften we elke week naar Alteveer om de puppy’s te 
bekijken en te knuffelen. Op mijn verjaardag kreeg ik 
te horen welke van deze hondenbaby’s van mij zou 
worden. Mijn geluk kon niet op!
Odie werd een graag geziene vriend van de straat met 
zijn koppie dat precies tussen de spijlen van het hek 
paste. Dat was nog even spannend toen hij ging groeien maar de kop bleef passen. Tot ieders plezier want alle 
mensen en dieren, groot en klein, gingen altijd naar hem toe om zijn koppie te aaien. 
Het beeld van Odie die elke dag door de tralies kijkt bracht mijn artistieke buurman op een idee. Zonder dat ik 
ook maar iets wist heeft hij foto’s genomen en maandenlang aan dit project gewerkt. Toen, op 10 oktober 2016, 
kreeg ik wéér een heel speciaal cadeau...Odie in olieverf door mijn eigen buurman Gerrit gemaakt! In de pose 
zoals iedereen die onze straat betreedt hem kent. Een prachtige hond vast gelegd op een prachtig schilderij.

Met zeer veel dank aan buurman Gerrit, 
liefs Truusje

Tot grote teleurstelling van de maker is de 
nieuwjaarspuzzel slechts door 2 leden ingevuld. Was 

het dan toch te moeilijk? Zoals omschreven konden alle 
antwoorden gevonden worden in de kersteditie en de 
Au courant nr. 3 en 4.
Eén persoon is tot de helft gekomen en de ander heeft 
de puzzel helemaal ingevuld. De oplossing was: Gelukkig 
Nieuwjaar Proost. De oplossing die door Karin van 
Viersen is aangedragen rekenen wij uiteraard goed. 
Karin, van harte, de BGV wax pet is voor jou!
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Klaagzang van een dek-reu…
Mijn werk is puppy’s maken…
Ik mag altijd maar twee pogingen doen...
Dan krijg ik klopjes op mijn hoofd en zeggen ze ‘braaf’…
En daar moet ik het mee doen…
Maar het is wel voor de helft…
Dat ze mijn tanden krijgen, mijn topline, mijn bone, alles…
Het is maar de helft hé, ze hebben ook een moeder…
Het is niet mijn werk om puppy’s te dragen…
Ze te laten groeien en verzorgen…
Voeden en verschonen…
Dat is de taak van moeder en mens…
Ik hoef ze niet te spenen en ze calcium en voer te geven…
Ik hoef ze niet te leren lopen en te ravotten...
En er een showhond van te maken…
Ik hoef het fokken niet te plannen…
Ik hoef geen stambomen te bestuderen…
Ik hoef niet uit te zoeken wat een goede combinatie is…
Ik hoef de puppy’s niet te verkopen aan de juiste eigenaar…
Ik kan geen garantie geven op kampioenshonden…
De fokker zoekt het allemaal uit, de reu, de teef…
Om te dekken, puppy’s te werpen, groot te brengen en te showen…
En dan maar hopen dat er een kampioen tussen zit…
Ik ben er niet bij als er show- of jachtpunten gegeven moeten worden…
De fokker, de eigenaar en moeder en vrienden…
Worden gefeliciteerd als er gescoord wordt…

Het is niet mijn werk om een winnaar te produceren…
Ik stel alleen mijn genen beschikbaar…

Maar als er slechte puppy’s tussen zitten…
Wie denk je dat er de schuld krijgt?
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Kopij en foto’s voor de Au Courant nr.  2, 
graag insturen voor 13 april 2017: 
aucourant@bgvclub.nl
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10-12-2016 
Rochefort de l’Echo Vendee x Extra Surprise van de 
Viersenhoeve verwacht 10 februari 2017
Fokker: Karin en Steven van Viersen
 
25-12-2016 
Lumière van de Viersenhoeve x Mont Joly van de 
Viersenhoeve verwacht 25 februari 2017
Fokker: Karin en Steven van Viersen
 
02-01-2017 
Black Majesty Cocktail Party  x Mont Saint Odile van de 
Viersenhoeve verwacht 2 maart 2017
Fokker: Karin en Steven van Viersen
 
25.01.2016
Faberge Dos Casal Dos Choupos x Lutèce Du Greffier 
Du Roi
Fokker: Jolijn Siemes

Black Majesty Cocktail Party x 
Jour de L’Amour Van de Viersenhoeve
Geboren 12 november 2016
4 reutjes en 3 teefjes.
Fokker: Karin en Steven van Viersen
 
Flair du Levant de la Vieille Marne x 
Loulou des Taillis de L’Auxence
Geboren 28 december 2016
4 reutjes en 5 teefjes
Fokker: Ingrid Lamaker

Mevr. J.C. Le Noble, Kerk-Avezaath
Dhr. Mark Leenders, Mariaheide
Mevr. J.G.M. Jorissen - Keultjes, Doesburg
Mevr. H.A. Nederland Jansen, Amstelhoek
Mevr. A. Abramsen - Thijsse, Schiedam
Dhr. P.C.L. Poortman, Hipplytushoef
Mevr. H.S. van Oudheusden, Woudrichem
Mevr. M. Florijn, Hengelo
Mevr. A. Kramer, Vlaardingen
Mevr. M. Schoute, Zaandijk
Mevr. E.A.M. van de Sande - de Nijs, Hoorn
Mevr. J.M.J. van de Greijn, Loosdrecht
Mevr. H. van Duijn, Grootebroek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
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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
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