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Honden en vuurwerk
Boom-in-de-kamer
Jaargang 14 Kerstspecial - 2016

Sneeuwklompen en pekel
Sybe’s Lêste
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Van uw voorzitter.......
E

en Kersteditie van de Au Courant, wat een
schitterend idee!
De redactie verzint het toch maar telkens weer. En
natuurlijk hoort daar een beschouwing bij van uw
voorzitter.Terug- en vóóruitkijken.We hebben een
mooi jaar achter de rug, met een aantal zeer leuke
evenementen. Ik hoef slechts Vlissingen te zeggen
en iedereen schiet weer in extase! Bestuurlijk werd
er na de Algemene Ledenvergadering wat taken
gewijzigd en zijn we eigenlijk geruisloos verder
gegaan, waar we waren gebleven. De gesprekken
met de Club du Griffon Vendéen des Pays Bas zijn,
na een korte onderbreking, weer hervat en onlangs heeft er een groot overleg plaatsgevonden
met alle fokkers en is er overeenstemming bereikt
over een gezamenlijk fokreglement, hetgeen een
mijlpaal in de plannen genoemd mag worden. Maar
we zijn er nog niet! Veel aandacht zal er nog geschonken moeten worden aan de overige reglementen en statuten, maar daar gaan we u nu niet mee lastig vallen. Het is tijd voor bezinning rond de
Kerst.
We kijken terug op de dingen die we zelf goed en fout gedaan hebben en we werken aan de goede
voornemens voor 2017.Voor onze honden maakt het niet uit, die hebben bij u altijd een feestje. Daar is
het elke dag Kerst of Oud en Nieuw (voor de schotvaste types onder hen dan).
Onze honden… vaak één stap dichterbij dan onze vrienden. Die speciale band, die je met je dier hebt,
daar komt niemand tussen. En dat is precies wat ik u wens voor de komende tijd:
Een geweldig mooie Kerstperiode en dat het volgend jaar u veel voorspoed mag brengen. Gezondheid
en geluk, daar gaat het in het leven om.
Graag tot ziens bij de Nieuwjaarswandeling in 2017! Dan kunnen jullie ook gelijk eens kennis maken
met de nieuwste aanwinst, de Grand Griffon, genaamd Mediane, die ik hier op de foto laat zien…
Tot dan!
Frans Krijbolder,
voorzitter

Honden en vuurwerk, vaak
geen goede vrienden
G

elukkig zullen de meeste Bassetten (Grand en Petit) geen probleem hebben met vuurwerk. Het
zijn tenslotte jachthonden en het merendeel is schotvast.Toch wil ik even wijzen op het feit, dat de
meeste honden wel bang zijn voor vuurwerk, het merendeel reageert er op één of andere manier op.
Overdrijven wil ik niet, maar het kan voor de hond echt vervelend zijn. Zoals je weet hebben honden
een veel beter ontwikkeld gehoor dan mensen, dus iedere klap komt driedubbel zo hard aan.Vooral dát
moet je je beseffen, wanneer de jaarwisseling er aan komt.
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Vuurwerk kan ervoor zorgen dat er bij honden stress ontstaat. Al heeft je hond de schottest doorstaan, dat was slechts een enkel knalletje. Vuurwerk is vaak een lang aanhoudend
geratel of dubbel harde knallen van vuurpijlen. Plus het vaak onverwachte geknal op ongebruikelijke plekken en momenten.
Hoe herken je of je hond bang is voor vuurwerk?
•
Lage houding, oren plat of opzij
•
Overdreven alert zijn
•
Lippen aflikken, ook wel tongelen genoemd
•
Onrustig rondlopen
•
Hijgen (zonder het warm te hebben)
•
Niet eten
•
Geeuwen (zonder moe te zijn)
•
Wegloopgedrag
Tips om je hond te helpen
Laat je hond zelf zijn plekje kiezen waar hij zich veilig kan voelen.
Als het zover is en je hond heeft de behoefte om weg te kruipen, laat dat dan toe. Het heeft geen zin
om hem te dwingen bij je op de bank te komen zitten. Laat het dus aan de hond over wáár hij zich op
dat moment het veiligste voelt. Leg desnoods een deken over de plek waar de hond wegkruipt, dat kan
de bench zijn, in zijn mand, onder het bed etc.
Ondersteunen met medicatie
Mocht het voor je hond nog steeds allemaal te veel zijn, dan kun je je hond angstverminderende
medicatie geven. Overleg tevoren met je dierenarts welke middelen je zou kunnen toedienen.
Aangezien schrijver dezes geen voorstander is van ‘chemie in je hond’, kun je heel goede resultaten bereiken met Bach Bloesems (Homeopatisch), Puur Rust en Puur nervositeit. Probéér dat
gewoon eens.
Andere mogelijkheden
Laat de hond lekker tegen je aanliggen als hij daar behoefte aan heeft. Probeer hem af te leiden en
gedraag je opgewekt. Als je hond fysiek contact zoekt, biedt dat dan ook aan. “Kom er maar lekker bij
liggen hoor!” Schiet echter niet door in je behulpzaamheid. Natuurlijk kun je je hond helpen door je
hond te laten merken dat je er voor hem bent. Maar voorkom dat je overdreven gaat troosten, knuffelen en aaien, want hiermee wakker je het angstgedrag alleen maar aan. Bereid van tevoren een aantal
leuke en ingewikkelde hersenwerkspelletjes voor je hond! Het zal hem afleiden van het geknal. Je kunt
je hond ook zijn favoriete snack geven, een gevulde Kong, een bot of gedroogde kauwsnack. Op deze
manier is de hond bezig met iets anders en hopelijk vergeet hij dan voor even de geluiden om hem
heen. Afleiding is het toverwoord. Ga lekker met je hond op de grond liggen, lees bijvoorbeeld een boek
zodat je hartslag zo rustig mogelijk wordt, honden spiegelen dat. Als je je boos maakt over vuurwerk,
levert dat bij je hond stress op.
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Je hond uitlaten in de ‘vuurwerkperiode’
Overal in ons land begint men al (veel te) vroeg met het afsteken van vuurwerk. Als je hond bang is voor
vuurwerk dan is het voor het beest een kwelling om naar buiten te gaan. Dwing je hond niet!
• Houd de wandelingen kort
• Wandel desnoods op een plek waar geen vuurwerk wordt afgestoken, stap in de auto en rij de wijk
uit en loop langs een weiland met je trouwe viervoeter.
• Kies een tijdstip waarop het rustig is (op oudjaarsavond tussen 22.00 en 23.30 uur is het vaak stil op
straat)
Als het echt niet lukt, heb er dan vrede mee om je hond alleen even snel in de tuin laten plassen.
Frans Krijbolder

Voorzichtig met sneeuwklompen en pekel
Mocht het onverhoopt gaan
sneeuwen tijdens de feestdagen,
wees dan altijd alert tijdens het
uitlaten. Onze Bassets hebben
voetzooltjes waartussen zich
sneeuw ophoopt (uiteraard als zij
in de sneeuw lopen). Na verloop
van een korte periode kunnen
die sneeuwklontjes bevriezen tot
ijs. Hetgeen voor onze viervoeter
pijnlijk is bij het lopen (hondenschoentjes is dan een optie). Het
ijs of de bevroren sneeuw kan
zelfs verwondingen veroorzaken
bij de poot.
Ook kunnen zich sneeuwklompjes vasthechten aan de haren onder de buik, maar ook aan de baard
(het garnituur). Heeft uw hond last van sneeuwklompjes, wees dan voorzichtig met het weghalen. Een
warme hand doet al snel wonderen. Kneedt het klompje en het smelt zienderogen.Trek niet alles in één
keer weg, maar alleen die klonten waar de hond echt last van heeft. Smeer de poten goed in met vaseline voordat u gaat wandelen, dat voorkomt al veel ellende. Heeft uw hond bij thuiskomst nog steeds
sneeuwklonten aan de poten zitten, dompel
deze dan voorzichtig in lauwwarm water. Niet te
warm, want dan is de overgang veel te groot! De
vacht en de baard kunt u met een lauwwarme
doek of washand behandelen. Wel met de haargroei mee aaien, anders wordt het nog pijnlijker
voor uw hond.
Op deze wijze vangt u twee vliegen in één klap,
want ook het strooizout wordt direct uit de
vacht gespoeld. Deze pekel kan op dun behaarde
lichaamsdelen een allergische reactie veroorzaken
(jeuken en rood worden).
Na afloop het lijf en de poten met een schone
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Saartjes “boom-in-de-kamer” maand
I

k vind het hele jaar fijn. Bepaalde maanden hebben mijn voorkeur,
maar er is één maand en die steekt er met kop en schouders
bovenuit. Ik noem het de “boom-in-de-kamer” maand. Het allereerste jaar bij baasje en vrouwtje was het nog “boompjes-op-de-vensterbank” maand.
Mijn vrouwtje was bang dat “het” niet goed zou gaan met mijn
onstuimige karakter. Maar vorig jaar, toen ik bewezen had een
echte grote Saar te zijn, deed “het” dan toch zijn intrede.
“Het” werd binnengehaald alsof het Sinterklaas was. Maar die was
net naar Spanje terug, dus dat kon ´m niet wezen. Net als vorig jaar
werden er grote plastic bakken in de kamer gezet. Voor ik het wist
stond de hele kamer op zijn kop. Ik baalde flink. Hadden we net drie
weken puinhoop achter de rug omdat er een nieuwe keuken kwam,
nu dit weer! Was die keukentroep eindelijk opgeruimd steekt hurricane Harrie zijn hoofd om de hoek van de deur.
Ik kan daar zo chagrijnig van worden. Baasje nam mij mee naar boven en het vrouwtje keek helemaal blij
naar de bakken en dozen die in de kamer stonden. Dus het zou allemaal wel meevallen.
De komende uren bivakkeren het baasje en ik boven. Beneden hoor ik het vrouwtje zingen. Nou ja
zingen… Ze doet haar best, laten we het daar maar op houden.
Het wordt ondertussen donker en intussen hebben baasje en ik er al een paar wandelingen op zitten.
Maar dan is het eindelijk zover. We mogen naar beneden. Ik rol bijna van de trap af zo spannend is het
allemaal. De huiskamer deur gaat open…
Ineens begint er een lampje te branden bij mij. Het is weer “boom-in-de-kamer” maand. Dat betekent
ook “Stille nacht - Heilige Nacht”, maar ook “veel-wild-in-de-pan” maand. Normaal gaan het baasje
en ik op zoek naar konijntjes op het veld. Dit keer hoef ik er de deur niet voor uit, want ze liggen nu
heerlijk te pruttelen in de pan. Maar ook al het andere wild waar Sybe mij wel eens over vertelt heeft.
Dat allemaal ligt zomaar bij ons in de pan. Daar hoeven het baasje en het vrouwtje niet eens voor naar
Frankrijk toe.
Ohhhh, wat ben ik toch blij met de “boom-in-de-kamer” maand, ik kan er ook zo heerlijk bij slapen!
Ik hoop dat jullie allemaal een hele fijne “boom-in-de-kamer” maand hebben. Met heel veel familie en
vrienden. Dat volgend jaar voor iedereen een heel goed maar vooral gezond jaar mag worden.
Maar ook een jaar waarin we
samen veel leuke en gezellige
dingen met onze baasjes en
vrouwtjes gaan ondernemen.
Voor nu een hele dikke lebberdelebber van mij voor jullie allemaal.
Liefs van Saartje
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Sybe’s Nije Dei
Het is 24 december,
laat in de middag.

W

il jij de honden nog even uitlaten?
We gaan over een goed uur aan
tafel! Met een half oor lig ik voor de
houtkachel te luisteren naar alle geluiden
uit de keuken en word ik continu afgeleid
door de geur van zwijnenragout dat
boven mijn kop staat te pruttelen. De
baas hoeft maar een seintje te geven en
slaperig kom ik in de benen. Het is wat
raar, want we lopen opeens een andere
route dan anders. Het bos voelt koud aan en het is er donker. Bomen met veel naalden aan de takken
staan dicht op elkaar, we zijn op paden die ik niet ken. Het is stil, héél stil. De paden worden smaller en
smaller. Steeds meer zwijnensporen kruizen ons pad. Plots ruik ik iets vreemds, het is een geur dat ik
nog niet ken.Tevens word ik gevangen door een heel aparte aantrekkingskracht. Er is geen houden meer
aan en hoe het baasje mij ook tot de orde roept, ditmaal luister ik echt niet. Dit is anders dan anders,
dit is iets speciaals. Ik weet niet wat het is, maar hier MOET ik meer van weten! Snel maak ik een paar
rare bewegingen en zet een sprintje in. Ik ben niet meer te houden en mij baasje heeft geen grip meer
op mij. Daar ga ik. Los van alles ren ik heel hard weg. Achter mij hoor ik nog: Sybeeeeee!
Het wordt stiller en stiller om mij heen. Ik struikel over de bomen, mijn neus continu op de grond.
Plots herken ik iets, de schaapskudde! Ohhhh gelukkig. Ik zoek de herder, maar hij is spoorloos. Ik raak
niet snel in paniek, maar ergens klopt er iets niet. Al met al bof ik wel, want de heide is volop verlicht.
Wel zie ik flarden van mist, ze zweven over de heide heen en veranderen continu van gedaante. Ik heb
daar wel over gehoord. Witte wieven worden ze in het Oosten genoemd. Zelf vind ik ze veel meer
op de engeltjes lijken die mamma in de boom heeft hangen. Ik ren verder naar de schapen en nadat ik
ze allemaal heb geteld, wijzen zij mij verder op weg. Aan de hemel staat een ster, die moet ik volgen,
zeggen ze. In het begin heb ik de pas er nog wel in, maar ook bij mij slaat de vermoeidheid na een paar
uur echt toe. Ik loop nu speurend verder, niet wetend waar naartoe. Ohhhh wat is dit toch….. Die
aantrekkingskracht. Overal liggen omgekapte boomstammen. Wat een zooitje! Af en toe zie ik in het
schemerdonker de stralen van die ster. Eigenlijk zie ik het helemaal niet meer zitten en denk aan Bas.
Mijn wijze broer, die gewoon lekker op zijn schapenvacht is blijven liggen. Mamma zal ook wel ongerust
zijn en loopt zeer waarschijnlijk te ijsberen in de keuken. Waar blijven ze nou, zal zij zeker denken.
Het baasje is meer relax en zal zeker al op weg naar huis zijn. Hij denkt altijd, Sybe komt wel weer terug.
Nou, dit keer weet ik het niet zo zeker. Inmiddels is het lopen strompelen geworden. Ik kan niet meer.
Mijn poten worden zoooo zwaar. Kom op, je kan het, hoor ik ergens in de verte. Nog één heuvel en
dan zal ik toch wel iets tegenkomen waar ik kan schuilen en op krachten kan komen? Plotseling hoor ik
mooie heldere stemmen. Dat gezang komt van boven! Komt het vanachter die heuvel?
Die witte schimmen vliegen voor mij uit naar boven en met mijn laatste krachten klauter ik achter hen
aan naar de top van de heuvel. Jaaaaaa, daar in de verte. Ik zie rook dat uit een pijp omhoog cirkelt.
Verder zie ik alleen maar bomen, bomen en nog eens bomen. Concentreer je Sybe, daar moet je naar
toe. Met het laatste restje van energie rol ik de helling af. Ik heb mijzelf niet meer in de hand en het
rollen gaat steeds sneller. Uit mijn ooghoek zie ik een lichtbundel stralen richting een kuil. Rol erheen
en schuil daar, rust uit. Onheil komt eraan! Ik voel het in iedere molecuul van mijn lijf.
Het mooie gezang uit de lucht maakt plaats voor een raar scherp gesuis. Het licht wordt feller en feller.
Sluit je ogen Sybe, praat ik tegen mijzelf. Maak je klein, red je vege lijf. Dan een knal, een flits, stilte!
6

KerstCourant - 2016
Uhhhh… stilte? Ik open mijn ogen en als in een fata morgana zie ik onderaan de helling een hut. Mijn
hart sprint open want die vreemde aantrekkingskracht in mijn lijf wordt minder. Zou ik daar kunnen
schuilen? De adrenaline giert door mijn keel en met vereende krachten huppel ik naar de hut. Ik besluit
om de laatste 100 meter heel voorzichtig te zijn. Ik sluip dichter en dichterbij en hou mijn adem in.
Ik bespied het hutje en voel mij op verboden terrein. KRAK!! Oh shit, ik stap op een tak en keurig
opgestapelde boomstammetjes beginnen te rollen richting de hut. Snel in de schaduw gaan staan Sybe,
hoor ik mijn stem in mijn hoofd weer zeggen. Dit is foute boel! KEDENG! Ja hoor, een voltreffer.
Alles rolt met klaar geweld tegen de hut, kon niet
missen.Vanavond gaat echt alles fout, wat ook maar
fout kan gaan. Ik hoor bij de kachel te liggen met
zwijnenvlees straks in mijn bak. Maar nee hoor. Ik
moest weer zo nodig een spoor achterna. De deur
wordt open gegooid en een man met een grote bijl
komt de hut uit gelopen. Wie is daar? Wat mot je!
Laat je zien! Ja, die is lekker…. Als ik dat doe wordt
dat straf! Dat wordt huisarrest tot aan Pasen. Als
hij mij überhaupt laat gaan! Met mijn laatste restje
lef stap ik uit de schaduw en ga ik in de lichtbundel
staan. Met mijn staart tussen mijn benen kijk ik
naar die grote man. Ik zet mijn allerliefste smoeltje
op en begin voorzichtig te kwispelen.
De man ziet mij komen en plots zie ik zijn gezicht.
Een glimlach, nou zeg maar gewoon lach, zo eentje
van oor tot oor. Hij loopt op mij toe en buigt zich
over mij heen. Ik voel een aai en nog één. Mijn ogen
beginnen waterig te worden en de man zegt: Als
dat die Sybe niet is! Vrees niet mijn jongen, kom
maar snel naar binnen in mijn stal. Daar is het warm en ik heb wat te drinken voor je. Én ik heb nog een
verrassing voor je: beschuit met blauwe muisjes.
Na een lange periode word ik wakker en voelt alles warm en vertrouwd. In de keuken hoor ik
geroezemoes. Heb ik dit alles nu gedroomd? Plots hoor ik de zoete stem van mijn mamma iets zeggen:
Ik ben zo blij dat Bas en Sybe die halsbanden dragen met hun naam en telefoonnummer erop. Ik spring
op en zie de gedekte tafel. Iedereen is er, mijn meute is compleet. Joepie, kerstviering! En ik weet nu
waarom.
Voor al mijn vriendjes en vriendinnetjes en al hun baasjes: Vrolijk
kerstfeest!
Mimas de la maison des femmes aka Sybe.
Nawoord:
Sybe zal vast nog vele avonturen beleven, echter zal hij deze niet
meer met jullie delen in de Au Courant. Ik heb het genoegen gehad
om al zijn de verhalen die hij mij vertelde op papier te zetten. Ik heb
dat met erg veel plezier gedaan. Ik hoop dan ook dat jullie er net
zoveel plezier aan hebben beleefd met het lezen ervan.
Denise Sluiter
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8 januari 2017:
Traditionele Nieuwjaarswandeling in Hilversum

D

e tweede zondag van het jaar staat gepland voor de Nieuwjaarswandeling op de
Hoornboegse Heide te Hilversum.
De start is als vanouds vanaf het Restaurant Fly Inn, Noodweg 43 te Hilversum. Om
deel te nemen hoef je dit keer niet voor dag en dauw op te staan, de wandeling start
pas om 12.30 uur.
Alle leden van beide clubs zijn van harte uitgenodigd. Wij zullen je verwelkomen met
een lekker bakje koffie of thee, voor rekening van de verenigingen, terwijl er ook
tijdens de wandeling de nodige versnaperingen uitgedeeld zullen worden. Je hoeft je niet aan te melden
voor de grootse wandeling, maar het zou toch handig zijn als we ongeveer weten wie er allemaal komen
(i.v.m. de catering midden op de heide!).
Mail naar activiteiten@bgvclub.nl en het komt goed.

Komt allen voor een gezamenlijke toost op 2017!
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Wie o Wie…
…wil de kartrekker worden van de activiteitencommissie.
Een aantal enthousiaste leden hebben zich inmiddels aangemeld voor
hand- en spandiensten.
Voor meer informatie kunt u mailen naar:
activiteiten@bgvclub.nl
…wil Nick Lamaker opvolgen als bestuurslid.
In april tijdens de ALV zal hij het stokje overdragen.
Voor meer informatie
kunt u mailen naar: bestuur@bgvclub.nl
…weet er nog een leuk wandel-/losloopgebied voor honden
in Noord- en Zuid Holland.
Suggesties kunt u mailen naar: activiteiten@bgvclub.nl
…levert er KOPIJ aan voor de nieuwe Au Courant.
Verhalen, foto’s, anekdotes en anders kunt u mailen naar: aucourant@bgvclub.nl
Deadine staat op 13 januari 2017.
…heeft er tegenwoordig nog tijd?
Juist… bijna niemand! Gelukkig is het ons toch gelukt om in twee weken tijd deze extra kersteditie
voor u te maken.

O

nze bijzondere dank gaat uit naar voorzitter Frans en penningmeester Martin en zijn vrouw
Maria. Direct zegden zij hun medewerking toe en aangevuld met onze eigen inbreng is dit blaadje
in no time tot stand gekomen. Wij hopen dat u de KerstCourant met veel plezier heeft gelezen.
Mede namens alle bestuursleden wensen wij u

Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.
Peter en Denise
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KerstCourant - 2016

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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Indien onbestelbaar: M. Beets, Zonnedauwsingel 9, 5709 PE Helmond
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