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Voordat wij over gaan tot de orde van de dag, 
wensen wij u allen een gelukkig, gezond en vooral 

een gezellig 2016 toe. U zult het druk krijgen gezien de 
“honden” agenda. 
Vorig jaar rond deze tijd mochten wij onze eerste Full 
Color (FC) uitgave uitbrengen. Deze werd zeer positief 
ontvangen dat inmiddels alles FC gedrukt wordt. Ook 
hebben wij, naast de Au Courant, diverse andere blaad-
jes mogen maken. De catalogi voor de Clubmatch, 
de familiedag en daarnaast een naslagwerk voor de 
workshop vachtverzorging. Als klap op de vuurpijl een 
nieuwe uitgave Pupinfo. Alle informatie over uw lieve 
jonge pup vindt u in dit “blaadje”. Wij vinden het zelf 
zo mooi geworden, dat wij het eigenlijk niet meer zo 
mogen noemen. Ook was het drukken van het Pupinfo 
boekje voor ons erg spannend. 
Het was een proef voor een nieuw formaat Au Courant. 
Au Courant nr. 1 – 2016 zou in dit formaat worden 
uitgevoerd en net voor de nieuwjaarswandeling van 
10 januari bij u op de mat liggen. Echter door (geheel 
onverwachte) onvoorziene omstandigheden is dit niet 
gelukt en ligt het voor u bekende formaat nu in uw 
hand. Tussen alle oliebollen, champagne, een kleine 
verbouwing én niet te vergeten de geboorte van 
Peter’s eerste kleinkind door is deze editie nu twee 
keer vormgegeven. Maar wij zijn weer trots op het re-
sultaat. Een 44 pagina’s tellende Au Courant, inclusief 
een fotoreportage van de nieuwjaarswandeling van 10 
januari! Met dank aan alle leden die samen met ons dit 
blad wilden maken en ons rijkelijk hebben overspoeld 
met verhalen en foto’s. Ga zo door!

Veel leesplezier, met liefde gedaan.

Peter en Denise

Jaaragenda pag. 37



en mogelijk ook de familiedag één 
groot samen-spektakel worden. 
Daarover wordt u zeker in nieuws-
brieven en e-mails geïnformeerd, let 
op uw mailbox!
Op het moment dat ik dit schrijf 
liggen er in de werpkist (naast mijn 
werkplek) maar liefst 11 pupjes 
tevreden te knorren. Ik heb er een 
foto van gemaakt, die ik u niet wil 
onthouden. Tevreden knorren…, 
dat is het gevoel van u, de leden, zo 
aan het eind van het jaar. We hebben 
lief en soms ook leed met elkaar 
gedeeld, maar al met al hebben we 
er toch een mooi jaar van gemaakt 
in onze club. Dat is een zekerheid. Ik 

kijk graag vooruit naar het nieuwe jaar 2016, waar veel hetzelfde, maar ook heel veel nieuw zal zijn. De pupjes die 
uitvliegen naar nieuwe eigenaren, die weer lid kunnen worden, de nieuwe technieken, waardoor onderzoek weer 
verbeterd kan worden, enzovoorts. Ik kijk alleen maar even in onze eigen wereldje, laat staan de ontwikkelingen 
in de maatschappij, de techniek en nog veel meer. Een belangrijk onderwerp in de maatschappij in het geval van 
honden is het negatieve imago van de rashond in het algemeen. De Raad van Beheer is een consumentencampagne 
gestart om dat imago op te vijzelen. Wij als vereniging 
doen daar graag aan mee en willen dat ook uitdragen. 
Kijkt u maar eens op www.puppyverschillen.nl, dan ziet 
u dat u zeer verstandig bent geweest een rashond te 
kopen bij een fokker, die bij een rasvereniging zoals 
de onze, is aangesloten. De bij onze vereniging aange-
sloten rashondenfokkers houden zich aan de strenge 
regels, die ze onderling hebben vastgesteld en die de 
club handhaaft, zonder pardon. Dit alleen om van de 
aangesloten fokkers te melden, dat deze betrouwbare 
adressen zijn voor het kopen van een puppy. 
Zoek de fokker voor uw volgende of tweede, of derde 
hond, daarom met zorg uit en check of hij/zij lid is van 
onze vereniging. Een fokker die geen lid is van onze, 
of de collega-vereniging, wil zich kennelijk niet aan de regels houden voor het fokken van gezonde honden met 
mogelijk vervelende gevolgen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen.

En met deze laatste “regels” van het jaar wil ik u, mede namens het bestuur, een fantastisch 2016 wensen en de 
hoop uitspreken, dat wij elkaar vaak zullen ontmoeten en onder het genot van één of andere versnapering de 
betreffende dag zullen doornemen.

Frans Krijbolder, voorzitter

Op het moment dat u dit leest, ligt de december-
maand alweer achter ons en hebben we met zijn 

allen de Sint, de Kerst en de Jaarwisseling weer goed 
doorstaan. De Sinterklaaswandeling, samen met de 
collega-vereniging was heel geslaagd te noemen. Drukke 
dagen altijd, maar o zo gezellig met familie en de honden 
natuurlijk. Ik heb op Facebook en de website héél veel 
berichten voorbij zien komen. We maken ons op voor 
het nieuwe jaar, met heel veel activiteiten, waaronder 
ook verrassend nieuwe voor iedereen. De eerste al 
op 10 januari, de Nieuwjaarswandeling in Hilversum. 
Ik ga ze voor de rest niet allemaal voor u opnoemen, 
daarvoor kunt u beter de activiteitenpagina raadplegen. 
Waar ik u wel apart even op wil wijzen is de speciale 
lezing over oogaandoeningen bij de PBGV. Deze vindt 
plaats op 12 februari aanstaande in samenwerking 
met de collega-vereniging. Bekend oogspecialist Dr. 
F.C. Stades zal alles vertellen over alle oogziektes en 
aandoeningen, alsmede het voorkomen, verlichten en 
genezen er van. U leest hierover een apart artikel in 
deze Au Courant en de gezondheidscommissie nodigt 
alle fokkers en PBGV bezitters van harte uit om hierbij 
aanwezig te zijn. De gegevens vindt u in het artikel. 
De dierenarts (Evert van Dijk) die in onze gezond-
heidscommissie zit schrijft deze keer een artikel over 
gehoorgangproblemen bij de hond. In één of andere 
vorm vaker voorkomende aandoeningen bij de hond in 
het algemeen en dus ook bij de PBGV en de GBGV. 
Zeer leerzaam en ook veel tips bevattend.
Ook over de volgende Algemene Ledenvergadering 
(ALV) vindt u een klein artikeltje in deze editie van de 
Au Courant. Tijdens deze ALV wordt het door het nieuwe bestuur, in overleg met de fokkersgroep, aangepaste 
Verenigings Fokreglement (VFR) aan u gepresenteerd, alsmede het vernieuwde Huishoudelijk Reglement (HR). 
Deze reglementen worden gewijzigd op bepaalde punten, waar onduidelijkheid werd gecreëerd, maar vooral 
aangepast aan de gezondheidseisen, die op basis van beschikbare tests steeds beter vastgesteld kunnen worden. U 
zult alle stukken tijdig ontvangen, zodat u uw vragen mogelijk tevoren al in kunt dienen.

Bestuursvacature: Oproep
Omdat er een statutaire periodieke aftreding van 2 bestuursleden moet zijn is dit jaar aftredend, maar direct 
herkiesbaar: ondergetekende, uw voorzitter, die zijn voorzitterschap met genoegen voor u voortzet. Vervolgens 
is Herman Baaij aftredend, maar niet herkiesbaar. Herman heeft zich in de loop van het jaar al voor het bestuurs-
werk teruggetrokken, is formeel tot de ALV bestuurslid, maar zal zich daarna niet herkiesbaar stellen. Ik roep 
daarom ook van deze plek kandidaten op die zich voor een dergelijke dankbare functie willen gaan inzetten in het 
bestuur. De vacature betreft de portefeuille activiteiten, die momenteel waargenomen wordt door ondergete-
kende samen met Denise Sluiter. Heb je er zin in om actief in de club mee te doen en mee te beslissen op dagelijks 
niveau, meld je dan even persoonlijk bij mij aan (frans@bgvclub.nl).
Deze laatste regels herinneren mij er aan dat we als leden van de vereniging toch maar telkens weer blij moeten 
zijn met de vele vrijwilligers, die zo maar, uit liefde voor het ras en de mensen eromheen, hun dingen doen. Hulde! 
Ik hoef u niet uit te leggen dat het bestuur zonder die vrijwilligers hele maal nergens zou zijn! 
Dus ook vanaf deze plek alle mensen die onze vereniging ‘dienen’ hartstikke bedankt weer voor het afgelopen jaar.

Verder vooruit
We zijn in gesprek met de collega-vereniging en de intenties zijn nog steeds positief. Door drukke agenda’s en 
dergelijke zijn we nog niet zo heel veel verder, maar ik hoop u tijdens de komende ALV weer helemaal bij te 
praten. We zetten het op de agenda. Los van de gesprekken doen we al dingen samen. Dit jaar zal de Clubmatch 
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In de weekenden mag ik altijd op stap met de baas. 
Mamma is dan veel te druk met druk zijn en laat het 

uitlaten ‘s morgens vaak aan de baas over. Af en toe heb 
ik echt quality time, dan moet ook Bas thuis blijven. 
We reizen dan naar het oosten van het land en daar 
mag ik met mijn neus een spoor volgen wat heel lekker 
naar bloed ruikt. Dat is echt geweldig gaaf! Het is wel 
heel hard werken en het kost mij echt veel energie. 
Af en toe laat ik mij verleiden en ga ik halverwege in 
een plasje liggen afkoelen. Het schijnt niet helemaal de 
bedoeling te zijn, maar kom zeg: de boog kan niet altijd 
gespannen staan. De baas neemt dan even zijn pet af. 
Ik vind het altijd een komisch gezicht, want hij trekt 
er ook zo’n oorwurm gezicht bij! Dan word ik weer 
gemaand verder te gaan en direct draait mijn neus overuren. Ik mag dwars door de bramen, over de stronken, 
door de sloot, langs een greppel en overal ligt verleiding op de loer, maar ik houd mijn spoor. Dan plots bots ik 

tegen mijn prooi op. Heerlijk ruikt dit! De ene keer is het 
een ree, de andere keer een zwijn. Ik mag er helaas niets van 
hebben en dat is maar goed ook want alles zit er nog op en 

aan. Mamma had pas nog een reebout op het aanrecht liggen. Je snapt wel dat alleen mamma en ik in de keuken 
mochten zijn. Je snapt ook wel dat ik als eerste een stuk ree mocht proeven. Wauw, lekkerrrr. En je snapt ook wel 
dat ik het heel raar vind dat die ree verder in de pan verdween in plaats van in mijn maag. Dat was toch beter zei 
mamma, anders ga je aan de dunne. Geen idee wat zij daarmee bedoelt...
De wandeling op Tweede Kerstdag is er ook eentje om in te lijsten. Bas en ik samen met de baas op pad. We gaan 
niet te ver van huis, zei hij. En dat blijkt ook, na twee minuten rijden mogen we de auto alweer uit. Bas en ik kijken 
elkaar aan en knikken tevreden. Joepie, rondje Empese en Tondense heide. Het is daar zo mooi en zo vol verleiding. 
Hazen, reeën en herten lopen daar. We krijgen de lijnen en ik zie het al, die sufferd heeft de oude lijnen gepakt. 
Hihi, nu gaan we wat beleven. Ik ga lekker voor paniek zorgen! Bas en ik sjokken wat voort en de baas volgt in ons 
kielzog. Plots stuiten we op een joekel van een haas. Hij springt op en neemt het hazenpad, vlak voor onze voeten. 
Ik in volle vaart er achteraan. Ik zet zoveel kracht dat ik mij opeens vrij voel. Jaaaaa plan geslaagd: ik ben los!!! Ik 
heb geen tijd om achterom te kijken, maar later hoorde ik van Bas dat de baas heel beteuterd naar een kapotte 
lijn stond te kijken. Hij trok vast weer zijn oorwurm gezicht.
Ruim een half uur heb ik alleen maar de kont van de haas gezien, die mij een heuse rondleiding in het natuurgebied 
gaf. Wat zijn ze snel en wendbaar, wat voel ik mij dan een lulletje lampenkatoen met mijn luid (vaak hoog in toon) 
gejammer... Want vangen kan ik hem niet. 
Af en toe kruis ik in mijn achtervolging Bas en de baas en zie ze richting de auto lopen. Als ze er bijna zijn bedenk 
ik mij wijselijk en sjees richting de auto. Baas, baas, ik ben er weer! De baas is blij en zegt tegen mij: “Ik wist wel 

dat je je zou melden. Je bent er nu 
echt helemaal klaar voor! “ Uhhhh, 
klaar voor… waar voor dan? Braaf 
spring ik in de auto en hijg en denk 
nog wat na.
Thuis neemt de baas mij even apart. 
Oeps dat wordt alsnog straf denk ik. 
Na een goed gesprek van man tot 
man moet ik iets beloven. Toen ik 
het hoorde beloof ik plechtig dat ik 
mij voortaan braaf aan alle regeltjes 
en orders ga houden. Nou jaaaaa, 
voor 3 maanden dan hè. Opeens val-
len ook alle puzzelstukjes in elkaar. 
Het trainen op zweet, het trainen 
op conditie, de gezondheidsonder-
zoeken, het vele eten om wat vet op 
mijn botten te krijgen en natuurlijk 
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...Baas, baas, ik ben er weer!...

Vooraankondiging: 
Algemene Ledenvergadering zondag 17 april
Het jaarlijkse rondje “verantwoording” van het bestuur naar de leden vindt dit jaar plaats op zondag 17 april in 

het Dorpshuis “Het Oortveld” te Empe. Adres en agenda en andere bescheiden zullen u zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk 27 maart via de mail toegestuurd worden. Als lid heeft u statutair recht om agendapunten in te 
dienen en wij verzoeken u dan ook dit te doen, doch uiterlijk op 6 maart a.s. met in acht neming van art. 37 lid 
5 van de statuten. Mocht u de benodigde handtekeningen niet halen, maar een voor u persoonlijk belangrijk 
punt willen inbrengen, verzoeken wij u dit vóór de gestelde termijn via e-mail aan het bestuur voor te leggen 
(bestuur@bgvclub.nl).

Periodieke aftreden bestuursleden, oproep kandidaten
Zoals ook statutair bepaald dienen er jaarlijks bestuursleden periodiek af te treden. Dit jaar zijn dat Frans 
Krijbolder, de voorzitter en Herman Baaij, bestuurslid activiteiten. Frans Krijbolder is terstond herkies-

baar, maar Herman Baaij heeft in-
middels tussentijds alle werkzaam-
heden voor het bestuur neergelegd 
(overige bestuursleden hebben zijn 
taken waargenomen) en zal niet 
herkiesbaar zijn. Graag roepen wij 
kandidaten op voor het invullen van 
de vacature. Meld u aan voor een 
dynamische functie (activiteiten) 
binnen het bestuur! 

Of misschien weet u iemand, die 
wellicht interesse heeft… activeer 
die persoon dan zich aan te melden.

mijn studie Frans. Ik zal jullie allemaal missen, maar ook weer niet; ik mag naar ome Frédéric en pappa Alascar om 
mee te gaan jagen op ree! Ik ga een super spannende tijd tegemoet. Velen hoop ik weer te zien tijdens de reeën-
telling en anders weer in Vlissingen. 

A bientôt à la chasse. 

Sybe
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ik doe precies waar ik zin in heb...

... elke dag denk ik aan haar...

Barry, een Nederlander in het buitenland
Hallo, mijn naam is Barry. 

Ik ben een GBGV, ‘t is te zeggen een Grand Basset 
Griffon Vendéen. Dat is een hele mond vol hé. Ik ben 
geboren op 6 december 2014 in Sidderburen, een dorp 
in de gemeente Slochteren in de Nederlandse provin-
cie Groningen. Het menselijk ras is daar aanwezig sinds 
4.500 jaar (volgens vondsten uit de prehistorie). 
In februari 2015 zijn twee leden van mijn huidige 
Belgische roedel mij komen halen. Sindsdien is mijn 
thuishaven de stad Luik, in het zuiden van België op 
ongeveer 25 km. van Maastricht. Mijn roedel bestaat 
vandaag uit 5 tweevoeters (menselijk ras) en ikzelf. Het 
zijn allemaal Belgen; een leuke bende. En ze denken al-
lemaal dat ze mijn baasje zijn. Ja die Belgen denken niet 
verder en hebben nog nooit een GBGV in huis gehad. 
Ik hou ze wel onder controle en ik doe precies waar ik 
zin in heb. Snap je hem! Ze zijn in een boek gaan kijken 
en hebben gevonden: GBGV, koppig en eigenwijs. Nu 
hebben ze het eindelijk door. 
Maar België is niet het enige land waar ik soms vertoef. 
Deze zomer ben ik naar Frankrijk geweest samen met 
drie leden van mijn roedel: Martine, Pol en Jordi (de 

jongste zoon). We zijn eerste enkele dagen naar Parijs geweest. Martine en Pol (“mijn baasjes”) hebben daar een 
appartement. Elke dag wandelen in een mooi park vlakbij (park Monceau) waar ik dan kennis kan maken met 
enkele Franse collega’s. Wat zeer leuk is in Parijs, zijn de bistro’s. 
‘s Morgens vroeg een croissant en een koffie voor 
Martine en Pol en een kom “eau” (Frans voor “wa-
ter”) voor mij. Hiernaast een foto van mij en Martine 
in bistro Lecombe (nabij Avenue des Ternes). De mensen zijn daar zeer vriendelijk. Ze spreken Frans maar ik ben 
dat al gewoon want in Luik spreken de Belgen ook Frans. Na Parijs zijn we doorgereden naar Benodet, een stad 
in Bretagne. Het is een stad aan zee. Elke morgen ben ik gaan wandelen aan zee. Elke morgen, middag en avond 
een wandeling van 1 uur. Ik heb de wandelingen kort ge-
houden want Pol, Martine en Jordi waren redelijk moe. 
Hierbij een foto van mij op het strand van Benodet. 
Mijn beste maat in onze roedel is Jordi. In de rangorde 
heb ik hem daarom net onder mij geplaatst. Benodet is 
een prachtig vissersdorp. In de zomer is het er niet te 
warm, dankzij de koele wind van over zee en toch schijnt 
de zon. Honden zijn er zeer geliefd. Ik heb begrepen 
dat honden niet altijd op het strand mogen maar eerlijk 
gezegd heb ik daar niet veel van gemerkt.

Ik hou van reizen en daarom voelen we ons erg goed in 
de club: de Basset Griffon Vendéen Club van Nederland. 
De club organiseert namelijk regelmatig activiteiten en 
we nemen daar graag aan deel. De organisatie is altijd 
perfect, de clubleden zijn zeer vriendelijk en we ont-
dekken mooie plaatsen in Nederland. 
Op mijn verjaardag (6 december) waren we in Zee-
wolde. We konden er los lopen op het honden strand. 
Zwarte Piet was speciaal achtergebleven voor mijn ver-
jaardag! Ik miste wel mijn goede vriendin Saartje, een 
lekkere teef. De laatste keer dat we elkaar hebben 
gezien was op de Jonge Honden dag (familiedag op 13 
september – redactie). Elke dag denk ik aan haar … als 

Dierendagwandeling op het strand van 
IJmuiden
De meeste deelnemers moesten van ver komen, maar trotseerden desondanks de dichte tot zeer dichte mist 

om op tijd in IJmuiden te zijn om deel te nemen aan de Dierendagwandeling.
Uiteindelijk 20 personen en 22 honden wandelden, respectievelijk stoven over het strand onder een heerlijk na-
jaarszonnetje dat doorbrak op het startmoment. Grands, Petits en nog wat aanleunend hondenvolk en hun bazen/
bazinnen hadden het grootste plezier. Altijd weer leuk om het spul zo bezig te zien. Na afloop nog een gezellig 
samenzijn met koffie, choco en meer en iedereen ging weer tevreden naar huis.

Frans Krijbolder

ik tijd heb natuurlijk want er is zoveel te doen in een 
dag. Maar daar vertel ik een volgende keer over. 
Tot binnenkort. 

Barry uit Luik
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... een eigenwijs ras...

...zijn ogen zijn weer zichtbaar...

Mevrouw Mirjam, 

Tuurlijk doet je geliefde hond er alles aan om onder 
de wekelijkse borstel- en kambeurt uit te komen. 

En zeker die jonge gasten… Met een enthousiaste 
en consequente eigenaar, een eigenwijs ras (PBGV 
en GBGV), de juiste borstel en kammaterialen kom 
je al een heel eind. Daaraan toegevoegd een beetje 
geduld, systeem van borstelen en een mooi naslagwerk, 
lopen er voortaan een aantal honden er toch maar wat 
mooi bij tussen de trimbeurten door. In alle opzichten 
een win-win situatie en een zeer geslaagde workshop 
vachtverzorging.

Mirjam Olde Klieverik
Trimsalon Doudou

Workshop vachtverzorging in de Sterre-Tonden
Zondag 18 oktober was het zover, workshop vachtverzorging voor onze oogappels. Vroeg opstaan op zondag 

valt niet mee voor de baasjes en Banjer maar je moet er wat voor over hebben. Kwart over acht in de auto 
richting Tonden. Gelukkig zit er een vriendelijke mevrouw in de auto die vertelt hoe we moeten rijden, want 
probeer dat maar eens te vinden met een landkaart en een stratenboek op schoot. Aangekomen hoorden we het 

blije geblaf al (nog wel), lekker dollen met elkaar in het 
zaaltje en als je de kans kreeg naar buiten ontsnappen. 
Een lekkere kop koffie (of twee) met een lekker stuk 
speculaas ging er wel in.
Om 10.00 uur was het zover. De tafels waren klaar 
gezet, de borstels en de kammen in de aanslag, nu onze 
BGV’s nog op de tafels. Maar dat viel mee, ze werkten 
redelijk mee.
De workshop was in goede handen bij Mirjam Olde 
Klieverik. Iedereen begon na de eerste aanwijzingen 
direct te borstelen en Mirjam liep rond en had voor 
iedereen wel de nodige tips en aanwijzingen. Waar 
nodig was er ondersteuning van Suzanne of Denise. 
Naast borstelen, kammen en plukken waren er adviezen 
over de gebruikte materialen en wanneer je die kon 
gebruiken.
En zo stonden/zaten/lagen de GBV’s geruime tijd op de 
trimtafels en lieten zich de handelingen, meer of minder, 
welgevallen. Maar na enige tijd werd het toch wel moeilijker. 
Het is ook wat 1,5 tot 2 uur op een tafel terwijl er steeds 
maar aan je gefriemeld, geborsteld, gekamd en aan je haren 
getrokken wordt. Eindelijk was het klaar. 

bij u werkt het wel!

Een paar honden werden naar de auto gebracht voor 
een welverdiend rustmoment en een ander kwam weer 
naar binnen omdat de auto kabaal ging maken als hij in 
de auto bewoog. Denise was ondertussen weer terug 
met een lekkere pan erwtensoep en lekker broodjes 
voor de lunch die er bij iedereen wel in ging.Voor ieder-
een was er nog een naslagwerk in de vorm van onze Au 
Courant, zodat we thuis niets meer vergeten. Sommi-
gen gingen na de workshop nog naar Loenen voor een 
wandeling en anderen gingen richting huis.

Kortom een leuke workshop waarvoor dank aan
Mirjam, Denise en Suzanne.

Marjan, Jan & Banjer

Huub is weer op orde
Sinds maart 2015 zijn wij de trotse en blije bezitters van een GBGV.

Trots omdat het een prachtige hond is en blij omdat hij zo enorm vrolijk en dwaas is. Iedere dag zijn er voorval-
len met onze hond waar we enorm van genieten. Daarnaast is hij aanhankelijk en zachtaardig. We hebben toch al 
wat verschillende honden gehad van verschillend ras en met ook veel plezier, maar Huub heeft het voor ons hele-
maal. We volgden een puppycursus. De commando’s leerde 
Huub erg snel. Maar soms lijkt zijn neus vergeten te zijn dat 
we een cursus volgden. Inmiddels hebben we begrepen dat 
het zo hoort. Maar naast gedrag is ook de verzorging een 
item waar je aandacht aan moet geven. We hebben een ruwhaar teckel gehad. Dus het plukken was ons bekend. 
Handig was het dan ook dat de BGV Club een workshop organiseerde over vachtverzorging. Afgelopen zondag 
(18 september) vertrokken we naar Tonden waar in het buurthuis alles gereed werd gemaakt voor de workshop. 
Een zestal honden renden door de zaal en al gauw deed Huub vrolijk mee.
Mirjam Olde Klieverik heette iedereen welkom en daarna kon men aan de slag met zijn of haar hond. 
Het was erg leuk om iedereen zo intensief bezig te zien met hun dier. Ook leuk was het om te zien hoe som-
mige honden reageerden op de 
meegebrachte verzorgingsspullen. 
Prettig en vriendelijk was het advies 
dat we kregen en ook het contact 
met de andere hondenbezitters 
was ongedwongen. We hebben een 
hoop geleerd over de verzorging 
en de materialen die je gebruiken 
moet. De hand-out is handig en 
mooi. Voor ons fijn om te zien dat 
Huub goed reageert op de ver-
zorging. Zijn ogen zijn weer zicht-
baar en zijn nagels weer tiptop. 

Bedankt voor deze ochtend.

Harry, Tineke en Huub
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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

rtom: het gele teken betekent dat de hond 

Gulahund Yellowdog cares about sensitive dogs
Originated
in Sweden

June 27 2012

gulahund.se   yellowdog.se
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De Zwerfkeienwandeling Loenermark
Op deze regenachtige en mis-

tige dag vonden er toch bijna 
30 personen de weg naar het fraaie 
Loenen, waar de wandeling in het 
natuurgebied Loenermark van start 
ging.
De start was eigenlijk direct al hi-
larisch. Een aantal honden, die op 
het eerste grote veld lekker even 
los mochten, vonden al snel een 
drietal pinken, waarvan ze dachten 
dat het groot wild was. Ze deden 
eigenlijk precies waar ze voor 
op de wereld zijn: opdrijven van 
groot wild. De koeien vonden het 
natuurlijk minder en met vereende 
krachten werden de betreffende 
honden tot de orde geroepen. Na 
dit intermezzo volgde een lekkere wandeling door een prachtig natuurgebied, waarbij onze gids Denise een aantal 
leuke weetjes vertelde over de omgeving. Een uitleg over paddenstoelen en een leuk verhaal over Arie de 
schapenhoeder van weleer. De wandeling was weer veel te snel voorbij, maar na afloop was er voldoende ruimte 
om nog eens lekker na te kletsen in het restaurant, waar we ook begonnen waren. 
Een leuke middagbesteding ondanks het druilerige weer.

Frans Krijbolder

Zondag 18 Oktober. Wandeling op de Loenermark en het weer was niet echt geweldig maar ach, de honden 
moeten er toch uit en dan liever in het gezelschap van gezellige mensen en fantastische honden dan alleen 

in de regen te lopen. Voor ons was ‘t ook spannend, want het was de eerste keer dat onze Elsa meeging naar een 
wandeling waar zoveel honden waren.
Bij aankomst eerst even lekker een kop koffie gedronken en ondertussen drup-
pelde een toch wel grote groep oude bekenden en nieuwe bekenden binnen. Even 
bijpraten en toen gingen we op pad.
De honden mochten het eerste gedeelte van de riem. Nou dat hebben we geweten! Sommigen dachten dat ze 
een cursus koeien drijven hadden gedaan waardoor dus ook de baasjes de nodige beweging kregen, want ja, als je 
als Griffon zo druk bezig bent met je werk heb je geen tijd om ook nog eens naar het personeel op 2 benen te 
luisteren......wat een lol.
Toen alle honden weer aangelijnd waren en de baasjes uitgehijgd gingen we uiteindelijk wandelen. Twee routes, 

een kortere voor pups. Het was een super gezellige 
wandeling waar we af en toe ook nog iets leerzaams te 
horen en te zien kregen. Sporen van herten en wilde 
zwijnen en er werd een oude saga verteld over het 
gebied waar we liepen. Kortom, de regen daar hadden 
we geen last meer van en we kwamen dan ook moe 
maar voldaan terug van weer eens een leuke georgani-
seerde wandeling. Nadien onder ‘t genot van een heer-
lijk speciaal biertje en de honden een verse bak water 
en een hondenkoekje nog heerlijk nagekletst en zoals 
gewoonlijk weer veel later naar huis dan gepland.
Bedankt voor weer een heerlijke middag voor zowel 
honden als eigenaren.

Robert en Mirjam

Hoi, ik ben Tamar, 12 jaar, en heb samen met mijn hond Doutz meegedaan 
aan de Zwerfkeienwandeling op de Loenermark. Ondanks dat het aan 

het begin echt ‘hondenweer’ was, was het wandelen wel hartstikke leuk! Ik 
liep samen met mijn Grand Basset voorop en mijn ouders liepen met z’n 
tweeën achteraan. Daartussen een stuk of 17 andere Bassets met hun ba-
zen. De wandeling was een mooie route over heuvels, zandpaden en door 
het bos. Onderweg stopten we ook af en toe. Dan werd er wat uitgelegd 
over iets, bijvoorbeeld een paddenstoel, of kregen we een mooi verhaal 
te horen. Gelukkig werd het ook droog. Tijdens de wandeling mochten 
de honden niet los. Dat mocht wél bij een klein gebied dat omringd was 
met hekken. Er stonden daar 3 “vergeten” koeien, die al gauw achtervolgd 
werden door een aantal bassets! Oooooowww, oeps, echte jachthonden 
dus. En luisteren, ho maar! Eerst moesten we erom lachen, maar later was 
het toch ook wel sneu om te zien. Ik vond het fijn dat Doutz het vrij snel 
opgaf en bij ons terugkwam. 
Het was dus een geslaagde wandeling!

Groetjes van Tamar

Op een zeer natte dag in oktober weer eens een wandeling met de BGV club. Eén van de weinige momenten 
waarop we Elle (bijna 3 jaar) en Lani (pup van 4,5 maand) kunnen/durven laten loslopen. Zo veel gelegen-

heid hebben we daar thuis niet voor.
De zwerfkeienwandeling was weliswaar een aangelijnde wandeling, vanwege het aanwezige wild, maar voordat 
we in het wandelgebied kwamen, 
moesten we eerst door een volle-
dig omheinde weide die behoort bij 
de schaapskooi. De kudde was er 
niet, dus de honden mochten los. 
Voor Lani was dit de eerste keer in 
een grote groep en die maakte daar 
gretig gebruik van. Rondrennen als 
‘een gek’ en spelend met de anderen 
was ze zo druk, dat ze ons even niet 
meer zag, Elle ook niet meer her-
kende en helemaal niet door had, 
dat er een aantal ‘jagers’ een paar 
loslopende koeien aan het opjagen 
waren.
Uiteindelijk keerde de rust weer en 
konden we aan de wandeling van 

...wat een lol...

...luisteren, ho maar!...
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Lucie en Foppe bij de Loenermark

Na een prachtige wandeling over 
de Loenermark, wat extra speciaal 
was omdat daar mijn roots liggen, 
nat maar voldaan op naar Fryslân.

Noor staat weer voor paal…
Dit keer tijdens onze vakantie in Schotland.  Wat een 
schitterend land en fantastische omgeving om met je 
hond te wandelen. De foto is genomen tijdens een 
wandelroute die gewoon over een golfterrein liep. 
Dan loop je daar met je GBGV en wordt het golf-
spel gewoon acuut onderbroken. Een aantal Schotse 
golfers wil wel wat meer weten over mijn Noor. En 
zoals een echte GBGV voldoet Noor helemaal 
aan de verwachtingen. Ze zit klaar en neemt vol 
enthousiasme een groot aantal Schotse knuffels 
in ontvangst. Voor de handler (alleen reizend met 
Noor) is er weer een leuk gesprek met Schotse 
hondenliefhebbers. Dit was geen unieke ervaring. 
Op onze wandelingen (van gemiddeld minimaal 4 
uur) kreeg deze GBGV soms wel 10 keer een positieve reactie. Wat hebben we genoten daar in Schotland: 
wat een fantastisch hondvriendelijk vakantieland. Wij gaan zeker nog een keer terug.

PS En in drie weken veel zon en vrijwel geen regen!

Jos Nota

Een oorprobleem en hoe nu verder?
Inleiding

Uit hoofde van mijn lidmaatschap van de gezond-
heidscommissie van de Basset Griffion Vendéen Club 
Nederland is mij gevraagd iets te schrijven over oor-
problemen bij de hond en hoe deze te bestrijden. 
Dierenziekenhuis Groningen heeft hier al aandacht 
aan besteed onder de titel ‘Oorproblemen’. 
Lees hiervoor het artikel op de website van de club 
(www.bgvclub.nl/rassen/gezondheid/oorproblemen/). 
Hierna zal dit artikel nader worden toegelicht en 
waar nodig aangevuld.

Anatomie van het oor
Van belang is te weten hoe een oor is op gebouwd en 
wat de functies zijn van de verschillende onderdelen. 
Het oor bestaat uit drie grote onderdelen. Allereerst 
het buitenoor, bestaande uit de oorschelp met zijn ge-
hoorgang; het middenoor en het binnenoor. De groot-
ste oorproblemen spelen zich hoofdzakelijk af in het 
buitenoor. Dit bestaat uit een flexibel stuk kraakbeen 
dat bekleed is met dunne spieren (zorgen voor het z.g. 
spitsen van de oren), bloedvaten en huid met haren. 
Het zet zich voort in de gehoorgang die bestaat uit 
een verticaal en daarna een dieper gelegen horizontaal 
gedeelte, dat eindigt bij het trommelvlies.
Het middenoor bestaat uit de kleine gehoorbeentjes (hamer, aambeeld, stijgbeugel) die de geluidtrillingen 
overbrengen op de vloeistof in het binnenoor. De gehoorbeentjes zijn omhuld door een aparte uitstulping van bot 
van de schedel, de zogenaamde bulla tympani. Verder staat het middenoor in contact met de keelholte middels de 
buis van Eustachius.

Het binnenoor bestaat uit het slakkenhuis. Naast de gehoorfunctie, waarbij geluidstrillingen worden omgezet in 
signalen naar de hersenen, vormt dit tevens het evenwichtsorgaan. De drie cirkelvormige kanalen nemen bewe-
gingen waar en geven deze weer door naar de hersenen.

Oorproblemen
Waarom heeft de ene hond meer last van oorproblemen dan de andere binnen het ras en zelfs binnen één lijn kan 
het gevolg zijn van meerdere oorzaken. Als we kijken naar de functie van verschillende onderdelen van het oor 
dan is duidelijker waarom een eigenaar wel of juist niet moet ingrijpen om problemen te voorkomen.
Op de oorschelp en in de gehoorgang heerst een evenwicht van micro-organismen en productie van oorsmeer. 
De micro-organismen (bacteriën, schimmels en gisten) zijn in vele gevallen niet ziekteverwekkend. Wanneer er 

chronische prikkels van buitenaf op en in het oor terecht 
komen zal het lichaam hier op reageren. Allereerst door 
een grotere productie van oorsmeer, later komt het 
frequenter schudden met de kop, in het oor krab-
ben, over een ruwer oppervlak met het geïrriteerde 
oor wrijven, in ergere gevallen kop scheef houden en 
zachtjes janken. 
Uiteindelijk staat een enorme stank op de voorgrond. 
Een alerte eigenaar merkt dit soort veranderingen 
meteen op en neemt maatregelen. Zijn dan alleen de 
micro-organismen op de oorschelp en in de gehoorgang 
verantwoordelijk voor deze problemen?? Nee, ook een 
vreemd voorwerp (bijvoorbeeld een aartje die vaak 
opkruipt in de gehoorgang), oormijten, een tumor, 
een geperforeerd trommelvlies en niet te vergeten 

zo’n 5-6 km beginnen. De aanwezige pups deden een korter rondje, dus Esther ging met Lani al gauw terug naar 
het hotel/restaurant, waar we vooraf verzamelden, in de hoop dat het daar wel droog zou zijn.
Elle en Remco zijn uiteraard wel de volledige wandeling gegaan en hebben daar van genoten. Flink veel te zien en 
ruiken op en aan de route en prachtige vergezichten voor de baasjes. Je zou er bijna de regen door vergeten. En 
met een 8 meter lange flexi-lijn is het ook bijna loslopen hoor. Na de stevige wandeling nog even met z’n allen 
nagenoten in het inderdaad droge (en warme) restaurant.

Remco, Esther, Elle en Lani
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Uitnodiging lezing Dr. F.C. Stades
Aangezien er constant ontwikkelingen zijn op het gebied van de oogonderzoeken bij de Petits, is binnen de 

collega rasvereniging het idee ontstaan om een lezing te organiseren over dit onderwerp voor fokkers en 
met nadruk ook leden. Onze vereniging heeft het verzoek ontvangen, deze lezing gezamenlijk te organiseren. Het 
bestuur heeft besloten dit initiatief van harte te ondersteunen!
Dr. F.C. Stades, oogspecialist en voorzitter van het ECVO panel zal deze lezing verzorgen. De datum is vrijdagavond 
12 februari 2016 in Dorpshuis De Neng te Hoogland. We beginnen om 20.00 uur. De lezing zal ongeveer tot 21.30 
uur duren en daarna is er nog uitgebreid gelegenheid voor vragen. 
Dr. Stades zal aan de hand van de aangeleverde ECVO en POAG uitslagen plus de uitslagen die hij zelf bij collega’s 
in het buitenland (o.a. USA) op zal vragen, een presentatie op maat maken met uitleg, inzichten en adviezen over 
de voorkomende oogproblemen.
Het bijwonen van deze lezing is zeker aan te raden voor fokkers en petit bezitters en de toegang is daarom gratis.

Wilt u deze lezing bijwonen dan graag een mailtje aan gezondheid@bgvclub.nl. Heeft u op voorhand al vragen 
voor Dr. Stades, dan kunt u die ook inzenden naar dit mailadres. Doe dat dan tijdig (doch vóór 6 januari 2016), 
dan kan Dr. Stades uw vraag wellicht direct meenemen 
in zijn lezing.

De harde gegevens:
Datum: 12 februari 2016. 
Zaal open om 19.30 uur. 
Lezing start om 20.00 uur. 
Locatie: Dorpshuis De Neng, Engweg 7, 
3828 CJ Hoogland. 
Toegang gratis.

Vooraf graag aanmelden bij 
gezondheid@bgvclub.nl 

de steeds meer op de voorgrond tredende allergieën (voedsel, stoffen) en auto immuun ziekten kunnen voor 
problemen zorgen.

Onderzoek en behandeling
Allereerst moet men van een gezond oor afblijven. Alleen maar naar kijken en eventueel mag alleen met een 
watje (natuurlijk product) de oorschelp wat worden schoongemaakt (droog). Bij veel oorsmeerproductie mag 
eventueel regelmatig met een goede oorcleaner het oor gereinigd worden. Verder reguleert het oor dit zelf 
wel. Wanneer gaat u wat doen?? Als er problemen ontstaan in de vorm van de bekende uitwendige gehoorgang 
ontsteking (otitis externa) is het van belang dat de dierenarts de oorschelp en gehoorgang onderzoekt. 

Zoals eerder beschreven bestaat gehoorgang uit 2 delen. Het verticale gedeelte is makkelijker te bekijken (m.b.v. 
van een otoscoop) dan het horizontale gedeelte. De dierenarts wil graag weten of het trommelvlies intact is en 
daarom de gehoorgang proberen in één lijn te krijgen zodat deze zichtbaar wordt. 
Het is van belang een behandeling op maat te geven, zodat het probleem direct onderdrukt kan worden en 
wegblijft (en met veel gehoorgangproblematiek is dat ook zo). Op de juiste manier en tijdig ingrijpen voorkomt 
later meer problemen. Het lukt niet altijd om de gehoorgang goed te onderzoeken, bijvoorbeeld bij erg pijnlijke 
oorontstekingen, chronische ontsteking met dichtgegroeide gehoorgang, tumorvorming en afwijkingen van de 

gehoorgang. In zo’n geval zal een dier een roesje (sedatie) krijgen zodat de inspectie van de gehoorgang beter 
uitgevoerd kan worden. Indien noodzakelijk kan het aangetaste oor gespoeld worden, bacteriologisch onderzoek 
plaatsvinden, kleuringen van oorsmeer maken, schimmelproef inzetten en zalf aanbrengen.
De laatste jaren zien wij in de kliniek vaker en heftiger oorontstekingen. Dat kan te maken hebben door 
toename van resistente micro-organismen die hierbij een rol spelen, het zelf dokteren; bijvoorbeeld zonne-
bloemolie in de gehoorgang, vaseline op de oorschelp, veelvuldige oorreiniging met verkeerde  of vervuilde 
producten (bijvoorbeeld over de datum) en het uitstellen van een dierenartsbezoek. Sinds het aangescherpte 
antibioticumbeleid in Nederland dient de dierenarts dit beleid te volgen. Er wordt niet meer direct een anti-
bioticumzalf ingezet. Hiervoor is eerst bacteriologisch onderzoek nodig. Er is niet altijd een antibioticum zalf 
nodig. Soms is aanzuren van de gehoorgang al voldoende. 

Rol van de eigenaar
De eigenaar kan het bestede opgegeven instructie van de dierenarts opvolgen, een antibioticumkuur afmaken, de 
controle van het oor altijd laten uitvoeren, niet bij de balie een kuurtje antibioticum ophalen zonder het oor te 
laten controleren, er nooit van uitgaan dat altijd dezelfde bacterie, gist e.d. het probleem is, minder laten zwem-
men, geen wattenstaafjes gebruiken, oude middelen weggooien, 
geen grote flessen oorreinigingsvloeistof gebruiken omdat het zo goedkoop is, maar juist kleine flacons die hooguit 
2x gebruikt kunnen worden. Dit i.v.m. herbesmetting van het oor met pathogene organismen. Verder indien 
de haren uit de oren worden geplukt bij een overgevoelige hond, deze oren direct behandelen om otitis te 
voorkomen.

Ook is bekend dat het fokken van honden op een bepaalde manier deze problemen kunnen vergroten, zoals het 
fokken van de schedel waarbij de gehoorgang in de verdrukking komt. Een goed voorbeeld is de Engelse Bull-

dog waarbij de achterkant van de schedel verkort wordt. Verder kunnen in bepaalde lijnen meer oorproblemen 
voorkomen dan bij andere lijnen; ziekteverwekkers kunnen hier ten grondslag liggen, veel haren in de oren kunnen 
een obstructie van oorsmeer en organismen vormen, de gehoorgang implant t.o.v. de schedel, de lengte en de 
vorm van de oorschelpen (te weinig doorluchten van de ooringang waardoor smet kan ontstaan) en de oren 
laten likken door een andere hond. Verder zien wij ook in bepaalde lijnen dat een allergie zich voortzet. Is het 
dan raadzaam om met deze honden niet meer te fokken? Bedenk wel dat bij een “nauwe” honden populatie de 
genenpool al beperkt is en dat daar zorgvuldig mee moet worden omgegaan om het goede genetische materiaal 
niet verloren laten gaan.

Dierenarts  E.P van Dijk, dierenkliniek de Arker te Nijkerk
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In den Bockenreyder
Wie een GBGV in huis haalt, 

is meteen verkocht! Dat 
smaakt naar meer… en hoe kan je 
het ras en de baasjes beter leren 
kennen dan met een hele bende 
mee te gaan wandelen op de na-
jaarswandeling van de BGV Club 
Nederland in Esbeek. 
Met een startlocatie als de Herberg 
“in den Bockenreyder” is de wande-
ling meteen half geslaagd. Prachtig! 
De eerste knapperds ontvangen 
ons, van pure opwinding, met een 
stevig huilconcert. Woewoewoeh! 
En het najaarszonnetje krijgen we 
er zomaar gratis bij. 8 november 

2015 en we kunnen genieten van maar liefst 15 graden! De Franse Bassetgoden MOETEN hier tussen zitten. Na 
een mooie openingsspeech kan de hele meute vertrekken: 22 honden met maar liefst 30 baasjes. 
Al vanaf het begin worden we getrakteerd op vrolijk kwispelende staarten, de neuzen tegen de grond en de oren 
vrolijk wapperend in de wind. Berekend, onbezonnen of beheerst gek, maar vooral super grappig om zien. Snelle 
baasjes en héél snelle baasjes kunnen een hele wandeling lang genieten van adembenemende landschappen, terwijl 
hun hondjes lekker slurpen uit de diepste modderplas. 
Onderweg krijgen de echte zwemmers de kans om be-
heerst te paddelen in het uitgestrekte water. Een begin-
ner laat zich verrassen en duikt pardoes volledig kopje 
onder  in een met bladeren bedekte sloot. Maar hij 
laat zich niet ontmoedigen, want bij de eerst volgende 
zwemgelegenheid, laat hij zich weer vrolijk meeslepen 
met de rest. Hier en daar zie je een hondje tussendoor 
even waggelend uithijgen, om daarna weer in volle galop 
achter zijn soortgenootjes aan te rennen. Heerlijk toch! 
Geen gegrom van de hondjes en vooral geen gemopper 
van de baasjes…..zelfs niet als er per ongeluk iemand 
de wandelkaart ondersteboven houdt, waardoor we een kwartiertje langer moeten wandelen. Neen, voor dat 

extra lusje kunnen we “onze leidster” in deze prachtige omgeving 
alleen maar dankbaar zijn.
Deze najaarswandeling was een groot succes en wat was het gezellig 
vertoeven tussen al die andere Basset Griffon Vendéen bezitters. 

We hebben er met volle teugen van genoten! 
En het ras… ik kan het na vandaag niet beter omschrijven als: één GROOT hart omringd met zalig borstelig haar! 
Een dikke duim voor de organisatie en zeker tot een volgende keer!

Groetjes van Danny, Nadine en GB Baileys

Hallo, ik wil jullie nog een compliment geven voor het organiseren van de wandeling van afgelopen zondag. 
Deze was geweldig. Ook het weer en de locatie waren super. We hebben nog een behoorlijke rit naar Hel-

mond gehad van bijna 75 km. Het was op de terugweg erg moeilijk om wakker te blijven. Ik heb nog wat gegeten 
en zoals jullie op de foto kunnen zien is bij mij daarna het licht uitgegaan. Denk dat de jaren beginnen te tellen. 
Bedankt en tot de volgende wandeling. 

Pootje van Morris 

...dat smaakt naar meer...
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...loert ze naar het mormeltje..

Herr Otto & Madam Griffon
Even voorstellen…….. Herr  OTTO

Een langgerekte geeuw klinkt vanuit een piepklein benchje….
Twee priemende donkere oogjes kijken je aan.
Het deurtje gaat open en een klein hondenmannetje kijkt verwondert om zich heen, een heel ander plekje nu…… 
denkt hij. Vier kleine pootjes strekken zich uit en hij stapt zijn nieuwe wereldje in. Het begint met een aai van een 
grote warme hand, dat is niet verkeerd en hij draait zich op zijn ruggetje. De warme hand kroelt op zijn beginnend 

bolle buikje en hij geniet. Dan zweeft hij plots door de lucht 
en de hand tilt hem mee de wijde wereld in. Zijn oortjes 
en oogjes doen koortsachtig hun werk.Vogeltjes, ritselen van 
blaadjes, vallende eikeltjes en in de verte een auto. De zin-

tuigjes werken uitstekend. Het plasje en poepje is nog even onbelangrijk 
totdat de hand hem op zijn uitlaatplekje zet. En zie daar ook dat werkt 
opperbest. Dan hoort hij een stem die zegt dat hij OTTO gaat heten.
Dit is het begin van hopelijk een lang en fijn leven bij ons allen maar vooral 
bij zijn grote vriendin JOLIE, alias Madame Griffon.

Even voorstellen……….. Madame Griffon
In het getraliede appartement er recht tegenover ligt een harige massa nog 
half te snurken.
Nee toch niet, één oog gaat open en het andere oog volgt snel als zij het 
geluid van een kleine teckel waarneemt. Een piepende geeuw volgt en de 
oren worden eens goed geschud. Het is ook nog ontzettend vroeg voor 
onze Grand Basset. Maar zie hier de nieuwsgierigheid overtreft al het an-
dere. Superverbaasd  loert ze naar het donkere mormeltje wat daar over 
de vloer schuiert en zijn neusje richting grote neus laat gaan door het deurtje van het grote appartement. Beide 
staarten gaan flink op en neer en jawel hoor de eerste kusjes worden uitgewisseld en het spel kan beginnen. Blaf-
fende blijdschap volgt, alleen de pup maakt er nog een raar kuchje van en de huppeltjes zijn ook nog wat onzeker.

De dagen erna groeien madame Griffon en herr Otto steeds meer naar elkaar toe. Herr Otto wordt brutaler en 
madame is zeer toegeeflijk wat betreft alle speeltjes die er rondslingeren. In de tuin wordt het spel af en toe een 
jachtfestijn en dan moet er even opgetreden worden en óók als herr Otto dwars door de buxushaagjes heen 
marcheert.

Honden heerlijk toch!!
Gelukkig Nieuwjaar

Mária & Erik, Herr Otto & 
Madam Griffon (Jolie)

Hond en kunst
Beeldend Kunstenaar Mária aan het werk met een 

GBGV.
Als je dol bent op een ras, verliefd bent op je eigen 
hond en als je dan ook nog eens beeldend kunstenaar 
bent, wat doe je dan? Juist, je gaat je eigen hond vorm-
geven in klei, in gips maar ook in prachtig brons. Zo 
mooi werd mijn Engelse Springer en zij leeft nu nog 
steeds voort in mijn hart.
Nooit gedacht dat ik weer verliefd kon worden op een 
ander ras maar jawel hoor de Grand Basset Griffon 
Vendéen kon mij weer dolenthousiast maken. Deze ei-
genwijze, enthousiaste, maar bovenal lieve hond heeft 
inmiddels een vaste plek veroverd in ons gezin. Maar zij 
niet alleen, want ik wilde dolgraag een speelkameraadje 
voor haar. Ik heb namelijk mijn Atelier en Galerie aan 
huis en werd behoorlijk van mijn werk gehouden door mijn speelse grote pup. Er moest dus een vriendje komen 
en dat ging een eigenwijze teckel worden. In die tussentijd ben ik onze vrolijke Basset gaan boetseren en al wach-
tende op de geboorte van een teckeltje ben ik ook die maar vast gaan boetseren.

Wij hebben nu net onze eerste Basset-pup en een dwaze, geinige Teckel gegoten in brons die nu te zien zijn in 
onze Galerie. In het nieuwe jaar 2016 komen er voor de Basset Griffon Club Nederland meerdere bronzen 
afgietsels en ook afgietsels in kunsthars van “een pup in actie” tegen gereduceerde prijzen. 
In brons € 395,- en in kunsthars (bronskleur) € 69,-. 

Kom eens langs in mijn Galerie. Er zijn bronzen beelden te zien van dieren, mensen, portretten en schilderijen en 
pentekeningen. Er kan ook een film bekeken worden hoe een bronzen beeld gemaakt en gegoten wordt. Misschien 
leuk om te koppelen aan een Basset wandeling in de mooie bosrijke omgeving van Bergeijk.

U bent van harte welkom elke eerste zondag van de maand. Wij zijn open van 2 tot 5 uur ’s middags.
En natuurlijk ook op afspraak.

ArtGallery Mária van Iersel, Lijsterbesdreef 11
5571AJ Bergeijk N-Br.
www.artgallery-kunst.nl
Tel 06-20800577

Beeldje bovenaan deze pagina:
Basset Griffon als pup, 2 kg. brons, afm.15x6, 

12  cm hoog

Engelse Springer, afgietsel 
in gips, met acryl gekleurd

Een dwaze, geinige Teckel, 
1.2 kg, brons, afm. 14x5, 
11 cm hoog
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De hond op zijn gevoelige plaat
Tips en tricks

Toen Denise mij vroeg of ik wat over wilde schrijven over het fotograferen van honden voor plaatsing in de Au 
Courant dacht ik dat wil ik wel doen. Nu een paar weken later en wat dieper nadenkend hierover komen er 

toch wel wat vragen naar boven:
• Voor wie schrijf ik dit artikel? Ja, voor de liefhebbers van de BGV’s, maar zijn dit vakantiefotografen, hobbyfoto-
grafen, fanatieke fotografen?
• Welke foto’s willen zij. Portretten, actiefoto’s, karakteristieke foto’s of gewoon een kiekje.
• Waar maken ze de foto mee? Een spiegelreflexcamera, een compact camera, een systeemcamera of “gewoon” 
met de telefoon?
• Wat weten ze al van fotografie? Sluitertijden, diafragma’s, ISO waardes scherptediepte? Is dat bekend?
• En hebben de fotografen genoeg geduld om foto’s te maken?
Als je dit allemaal wilt behandelen kan ik de redactie blij maken en voorlopig iedere Au Courant minimaal van 2-3 
pagina’s tekst voorzien. Dat zullen we maar niet doen. Wat ik wil proberen is een aantal tips te geven waar iedere 
fotograaf (telefoon of DSLR) wat aan heeft.

Okay daar gaan we dan.

1. Een van de kenmerken van onze BGV’s is dat ze vaak stil liggen en dat is weer handig want dan zijn ze eenvoudig 
te fotograferen en zal de foto over het algemeen goed slagen. Althans de foto zal scherp zijn maar er kunnen 
wel andere problemen ontstaan zoals bijvoorbeeld ruis. Dit komt dan omdat er te weinig licht is en dan zal de 
camera (de meeste tenminste) de ISO waarde verhogen en dit betekent dan automatisch ruis. Hier valt met de 
eenvoudige camera’s en telefoons weinig aan te doen. Als de GBV beweegt dan wordt het een stuk moeilijker 
want dan zullen we de beweging moeten “bevriezen”-
door de sluitertijd te verkorten. Op een aantal foto-
toestellen is dit helemaal handmatig in te stellen en bij 
sommige kun je kiezen voor “scènes”. In het laatste 
geval kun je kiezen voor de “sport” stand. De camera 
zal dan de meest ideale en haalbare combinatie kiezen. 

2. Als je een “echte shoot” wil doen met je GBV zorg 
dan dat je met z’n tweeën bent. De tweede persoon 
kan dan de hond vasthouden, afleiden én fungeren als 
hulpje.

3.Kies de juiste afstand tussen de 
camera en de hond. Je wilt immers 
niet dat de hond heel klein op de 
foto staat of dat er net de voeten 
er niet op staan. Tenzij je dit bewust 
kiest, bijvoorbeeld alleen de romp 
met kop.

4. Probeer de unieke kenmerken 
van de hond te laten zien, bij de 
GBV is dat veelal slapen. Waarom 
schrijf ik dit artikel dan eigenlijk?

5. Vermijdt afleidingen. Heb je twee 
honden en wil je afzonderlijke fo-
to’s maken, laat één van de twee 
een keer thuis. Zorg dat er naast 
de begeleider verder niemand in de 
buurt is.

6. Gebruik beloningssnoepjes, een 

piepspeeltje of maak zelf gekke geluiden om de hond 
jouw richting op te laten kijken.

7. Laat de begeleider de hond in de juiste positie ma-
noeuvreren. Zo kun je de goede compositie maken en 
trek dan pas de aandacht om de hond in de lens te 
laten kijken.

8. Meestal staat een hond met gesloten mond op een 
foto (tenminste bij een portret). Om dat te veranderen 
kun je vragen of de begeleider even een paar rondjes 
loopt en vervolgens de hond in positie brengt. Negen 
van de tien keer hebben ze de mond dan open.

9. Fotografeer op ooghoogte. Dit betekent wel dat een 
fotograaf met een PBGV lager moet dan bij een GBGV. 
Maar ja, de PGBV eigenaar heeft weer minder borstel-
werk.

10. Fotografeer niet in de volle zon maar in de schaduw. 
Ga onder een boom staan, dit geeft zachter licht en 
minder/geen harde schaduwen.

11. Als de hond wat zenuwachtig is ga dan eerst even 
wat met de hond ontspannen (wat spelen). Werk je 
met een spiegelreflexcamera dan kan die best eens 
intimiderend zijn voor de hond. Laat de hond er aan 
wennen, bijvoorbeeld door te snuffelen bij het spelen.

12. Zoek een leuke achtergrond voor de foto. Een witte 
hond met een heldere achtergrond of een zwarte hond 
voor een donkere achtergrond zijn over het algemeen 
niet mooi. Er zijn hiervoor uitzonderingen maar dan 
wordt er meestal gewerkt in een studio met lampen. 
Wat vaak leuk is zijn groene achtergronden, struiken 
en bos bijvoorbeeld.

13. Het fotograferen van je hond vergt geduld, erg veel 
geduld. Het zal wel duidelijk zijn dat de mensen met 
geavanceerde fototoestellen meer mogelijkheden heb-
ben dan de mensen die fotograferen met de GSM. Maar 
het werken met geavanceerde fototoestellen betekent 
wel dat je ook meer zaken kunt vergeten en zo dus 
ook niet tot een goed resultaat komt.
Kortom, een foto van je hond is niet eenvoudig te 
maken zeker niet als je dit gaat plannen. Maar laat 
je niet afschrikken. Als je maar geduld hebt komt het 
juiste moment vanzelf voorbij. Spontaan foto’s maken 
tijdens spel is vaak nog de beste manier om goede resul-
taten te behalen of je moet je echt gaan specialiseren in 
hondenfotografie. Hieronder staan een aantal links van 
websites van (in mijn ogen) goede dierenfotografen, 
misschien kun je hier wat inspiratie opdoen. 

http://dogbreathphoto.com/
http://elkevogelsang.com/
http://kynofocus.nl/portfolio.html
Veel succes, Jan Budding met model Banjer
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...Aroeeeeeeew...

Vlekkenkampioen Daan
Aroeeeeeew,  peeps en grands, baasjes en bazinnen.

Na een lange periode van strandwandelingen, 
vakanties en verwennerij, is het tijd voor een update 
van mijn kant. Na een rot periode dat ik mijn tweede 
oogje moest missen hebben mijn baasjes erg goed voor 
mij gezorgd. Ze hebben mij veel vertrouwen gegeven en 
veel met mij geoefend door middel van nieuwe com-
mando’s aan te leren. Nu krijg ik hier ook een beloning 
voor, bijvoorbeeld lekkere brokjes en koekjes. En aangezien 
ik een echte acteur ben krijg ik af en toe dan ook een 
extra brokje. 
De weg vinden in huis gaat ook goed, maar als we vis-
ite krijgen word ik heel erg blij zodat ik even vergeet 
waar ik ben en mijn neus stoot aan de tafel of de bank. 
Eigenlijk ben ik dan over enthousiast, want ik weet als 

er visite komt krijg ik altijd 
iets lekkers. Mijn vrouwtje 
vroeg laatst nog aan mijn 
baasje hoe kan het dat we 

overal vlekken op de muren en de kast hebben. Mijn 
baasje zei “dat komt van Daan zijn neus“. 
Buiten maakt mijn neus overuren. Elk geurtje moet 
helemaal bestudeerd worden van A tot Z. Een korte 
wandeling duurt minsten een half uur, maar dat vinden 
mijn baasjes niet erg. Ik beslis ook graag zelf waar ik wandelen wil en protesteer dan door op de rem te gaan staan 
en ik ga dan ook niet meer voor of achteruit. 

Ook zijn we nog heerlijk naar het strand geweest in Schoorl. Ik heb heerlijk los gelopen! Ik was zo blij als een pup, 
ik heb geblaft, gejoeld en gerend. Ik mocht ook mee naar het terras en gezellig bij mijn baasjes op de stoel 
zitten en lekker genieten van een stukje pannenkoek, want die had ik wel verdiend. 
Mijn baasje en vrouwtje zijn zelf ook nog met vakantie geweest en hebben oppas geregeld in ons eigen huis 
zodat ik lekker op mijn eigen plek was. Kortom, ik heb het ondanks mijn handicap en leeftijd prima naar mijn 
zin en ben nog altijd een happy petitje.

Poot van Daan

In een van de mooiste streken van Nederland,

Westerwolde vindt u in Bourtange

herberg restaurant

de “Staakenborgh”

De herberg is landelijk gelegen, een ideale plek voor een

wandelvakantie met uw hond. De hotelkamers zijn gelijkvloers,

vrijstaand met eigen opgang en een terras met  uitzicht op het

platteland,  direct gelegen aan vrije wandelpaden.

Voor lezers van dit blad hebben wij  een

HONDEN WELKOM ACTIE/AANBIEDING

lees meer op

WWW.STAAKENBORGH.NL

telefoon 0599354216
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Zondag 29 november was de zwijnentocht op de 
Veluwe.

Ik mocht mee op zwijnentocht omdat ik hielp bij de 
kaartjes uit de hoed trekken. 
Toen het eindelijk 29 november was, was ik heel blij 
omdat ik voor de eerste keer in mijn leven echte wilde 
zwijnen kon spotten. Na lang rijden waren we eindelijk 
op de Veluwe en we begonnen aan de tocht. En ik kreeg 
van Dick de hond omdat mijn zus en ik allebei Bram 
(onze eigen hond) wilden vast houden. En die hond 
heet Danthe. Op een gegeven moment kregen we 
een verhaal te horen van Denise dat heette ‘De drie 
REUZEN’. Ik vond het een leuk en mooi verhaal. Ook 
vertelde ze over de dansende bomen, die zo werden 

genoemd omdat ze niet recht stonden maar dansend. Daarna liepen we verder, we hadden nog geen zwijnen 
gezien maar ja dat was nou eenmaal zo (Dat kwam waarschijnlijk door Odie want die zat bijna de hele weg te 

janken HAHA). Ongeveer 10 minuten later werd er weer een verhaal verteld 
namelijk over het Solse gat. En dat ging over dat met volle maan op Kerstavond 
daar spoken rond spookten. En nog steeds geen zwijnen gezien…. Toen liepen 
we verder, een paar mensen liepen te snel waardoor de groep splitste. Het 

groepje dat te snel liep die zaten bij de groep van 
Robert Jan, net als ik en mijn zus. Het groepje dat 
te sloom liep zaten bij de groep van Denise, net als 
mijn ouders. Ons groepje stond op een splitsing te 
wachten op de rest. Toen gebeurde het, ik riep: ‘KIJK 
DAAR, ZWIJNEN!!!!!!!!! Iedereen keek en zag het laat-
ste zwijn nog rennen behalve één mevrouw die keek 
totaal de verkeerde kant op. Maar ik had er wel VIER 
gezien. En het slome groepje die hadden geen zwijnen 
gezien….. maar als troost hadden ze vossenkeutels 
gezien! HAHA.  Toen we weer bij elkaar waren liepen 
er weer een paar mensen voorop, daar zat ik bij samen 
met mijn zus. Robert Jan zag een edelhert. En mijn zus 
riep: ‘Frederique een edelhert’ maar ik zat zo diep in 
mijn verhaal met Dick dat ik haar niet hoorde. En ik 
keek nog net op tijd op en zag nog net het edelhert. En 
we eindigde in de jachtkamer van een restaurant en ik at zwijn en edelhert! Dat mocht ook wel want ik had ze 
wel allebei gezien.  Ik vond het heel leuk!!!!! 

Geschreven door Frederique Jansen, getekend door Sophie Jansen

28 29

Prijs het zwijn niet voor het avond is
Eindelijk is het dan zover. Na een prijs gewonnen te hebben in Arnhem bij de familiedag mogen we naar Drie. 

Daar zijn zwijnen maar kunnen onze GBGV’s Bram, Odie, Kerel en onze Danthe ze vinden? In ieder geval wel 
Bas en Sybe.
Gelukkig zijn Robert Jan en Denise er ook bij. Perfecte locatie met stormachtig weer. Nu op pad langs de dansende 
bomen. Onderweg vallen we van de ene sage in de andere. Grafheuvels, reuzen en onbetrouwbare monniken, onze 
honden luisteren ademloos toe, nou ja, Odie.... Letterlijk zeer geest-
driftig vertelt Denise. Ook de kinderen luisteren aandachtig toe. 
En Robert Jan neemt het voortouw bij het speurwerk. We hebben 
echt drie zwijnen langs zien rennen en een edelhert, die met gepaste 
trots passeerde. Na twee uur heerlijk van de bossen te hebben genoten, konden we in het jachthuis bijkomen en 
hebben we prima gegeten. 

Drie opmerkingen tot slot. 
1. Denise en Robert Jan, heel erg bedankt. 
2. Als we een volgende keer weer prijswinnaars kunnen worden, schrijven we ons nu vast in. 
3. Frederique, wat ben jij een goede hondenbegeleidster.  Van Danthe moet ik jou een speciale knuffel geven.

Danthe, Trees en Dick

Van de Jachtcommissie
Het laatste kwartaal had de jachtcommissie vrij af voor wat betreft de jachtproeven. Maar zoals wellicht ieder-

een weet die de Au Courant leest, moesten we toch nog een paar keer aan de bak. Want tijdens de familiedag 
waren er prijzen uitgereikt en die moesten nog verzilverd worden! Helaas is de workshop zweetspoor door 
omstandigheden van de twee prijswinnaars nog steeds niet gerealiseerd. Maar wat in een goed vat zit verzuurd 
niet en zal zeker de komende maanden wel een plaatsje krijgen!
De prijswinnaars van “Op zoek naar Zwijnengewroet” hebben inmiddels al heel wat te vertellen. Op zondag 29 
november konden wij een viertal families met aanhang (lees kinderen en honden) begroeten bij Boshuis Drie, 
gelegen middenin de bossen tussen Ermelo en Garderen. Hoe de families de speurtocht op wild heeft ervaren 
kunt u lezen in onderstaande artikelen.
Inmiddels heeft Robert Jan al wat leden van de vereniging kunnen enthousiasmeren met Zweetspoor en zal Edwin 
(u weet wel, de achterblijf Piet) het komende jaar een workshop mantrailen voor u gaan organiseren. Heeft u ook 
interesse in één van de twee items, laat het ons weten. Voor het nieuwe jaar zijn er data voor proeven aangevraagd 
bij ORWEJA en wij hopen uiteraard van harte u bij één of meerdere te mogen begroeten. 

De jachtcommissie wenst u mooie avontuurlijke momenten met uw Basset toe.

Op zoek naar zwijnengewroet

...zeer geestdriftig vertelt...

...kijk daar, zwijnen!!!!...
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...model “Franse slag” ...

Chez Ingrid Lamaker
Op bezoek bij Kennel Le Domaine le Tisserand & Trimsalon de Weaver

Met mijn paspoort op zak rijd 
ik richting het oosten van het 

land. Een kilometer voor de grens 
trap ik op de rem. Ja hier moet het 
zijn. Bassetten dartelen rondom het 
huis, een prachtige boerderij met 
een idyllisch bakhuisje gesitueerd 
tegen een bomenrij van hoge oude 
eiken. Op het hek dat toegang geeft 
tot het erf prijkt een bord: GOED 
SLUITEN SVP. Nou, daar gaat ie 
dan…

Ingrid loopt mij al tegemoet, de 
hondjes houden alles nauwlettend 
in de gaten en wat zie ik: een zwangere Grand Basset. Ja, ik zit echt goed! Welkom bij de Kennel Le Domaine le 
Tisserand. 
Na het bakkie koffie begin ik met de vragen, maar al snel blijkt dat de zwangere dame Haïti niet op mij zit te 
wachten. Ik besluit om mijn vragen daar te laten zodat Ingrid zich kan focussen op de komende bevalling. Onder-
staand haar relaas:

Wat een fantastische naam heb je voor je kennel. Waar komt die toch vandaan?
De naam is eigenlijk vanzelfsprekend. Wij kochten dit huis in 1984 en dat huis had al een naam (bijnaam) namelijk 
De Weaver (dialect voor de wever). Iedereen kende het, vandaar de naam voor de trimsalon. De kennelnaam Le 
Domaine le Tisserand betekent: het huis van de Wever. Er is ons nooit duidelijk geworden of er hier in of bij huis 
ook echt een weverij is geweest.

Wanneer wist je dat je wilde gaan fokken?
We hebben altijd honden gehad maar nooit een rashond. Het 
was wel een herplaatser of asielhond. Toen onze kinderen naar 
school gingen, wilde ik graag iets doen met honden. Ik heb toen 
de diploma’s asiel-pensionhond, dieren-EHBO en het trimdi-
ploma gehaald. Al trimmend vond en vind ik plukken toch het 
leukst en de wens een eigen plukhond leek me erg leuk. Overal 
gekeken, menig ras gezien. Tot de GBGV in beeld kwam tijdens 
een workshop vachtverzorging bij Teddy Dijkman in Apeldoorn. 
We hebben ons toen ingeschreven voor een pup bij Jolanda en 
die zei dat er in Rekken al twee GBGV’s liepen. Bij dat gezin ben 
ik gaan kijken met Nick en we vonden ze alle twee fantastisch. 
Wel met in ons achterhoofd, wie weet misschien fokken we 
een keer een nestje, en zo geschiedde en ons eerste nestje is 
geboren in 2007.

Waarom werd het de Grand waarmee je fokt?
De keuze van ons was een Grand omdat wij die iets rustiger 
vinden, dat sprak ons aan, we zijn van nature al druk genoeg.

Heb je alleen teefjes of heb je ook reuen voor de dek?
De eerste jaren hadden wij alleen Grand Bassets teefjes. Nu 
menig jaar later hebben we 1 reu, een Oud Duitse herder. Ik 
weet het, het is een bijzondere combi, maar we hebben altijd 
herders gehad en die hebben altijd een speciaal plekje gehouden.
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Hoeveel nestjes heb je inmiddels mogen verwelkomen?
Nu ik dit aan het schrijven ben zijn er inmiddels 2 pups geboren. Bij het verschijnen van dit blad hebben we dus 
pups, dit is dan ons 9e nestje We hebben gemiddeld elk jaar 1 nest, dat is ook iets wat ik prettig vind, de pups 
groeien in huis op en dan verbouwen we een gedeelte van de woonkamer. Het is nu extra leuk want ze liggen 
onder de kerstboom.

Op straat zie je dit ras niet veel, hoe vind je de goede dekreu?
We kennen natuurlijk erg veel mensen, dus ook mensen met reuen. Daarnaast kennen wij andere fokkers hier 
in Nederland maar ook in het buitenland. We hebben ook een databank van de vereniging die we als fokker 
kunnen raadplegen en waar veel honden in staan. Daar staan ook de gezondheidsgegevens bij en de stamboom, 
zodat je kunt zien uit wat voor bloedlijnen ze komen. Je kan ook een proefnest samenstellen, om zo de inteelt-
coëfficiënt te berekenen. Alle rashonden zijn natuurlijk familie van elkaar en wij hebben als fokkers in ons VFR 
afgesproken dat die inteelt coëfficiënt onder de 10% moet blijven. 

Hoe belangrijk is de bekendheid van je teef?
Ik geloof niet dat dit erg belangrijk is. Als ze maar gezond is en voldoet aan de rasstandaard.
Het een goede sociale hond is.

Hoe belangrijk is showen voor jou en vind je dat ook leuk?
Het is belangrijk dat de honden een paar keer gezien worden door een keurmeester en dat je teefje in ieder geval 
2 keer een ZG haalt maar eigenlijk liever een paar keer uitmuntend voordat je gaat fokken. Persoonlijk ga ik liever 
wandelen met mijn hond in plaats van een hele dag op ’n show met de hond in een bench, 5-10 minuutjes in de 

ring en als je niet heel veel geluk hebt was het dat. Maar ik kies er zelf 
voor om te fokken en dan moet je ook showen.

Trim je je honden ook zelf in showmodel? Of ben jij meer van een showmodel “Franse slag”?
Nou ik trim de honden natuurlijk ook in showmodel, als trimster lijkt mij dat vrij logisch dat je dat kunt. Als je met 
het model “Franse slag” bedoelt dat er de afgelopen tijd geen kammetje doorgehaald is, ook dat hanteer ik. Dat 
heeft dan meer te maken met het gebrek aan tijd en dan ga ik liever een stuk met de honden lopen dan dat ik ze 
ga trimmen. Alleen bij de pups doe ik het wel omdat die dat gewoon moeten leren. 
Ik heb nog wel een tip voor iedereen, stop met kammen als jij dat wilt, maar niet als je tegenstribbelende of zelfs 
bijtende pup dat wilt. Als pup en jonge hond kun je ze nog wel de baas en dan moeten ze leren dat kammen en 
vachtverzorging er gewoon bij hoort. Als ze volwassen zijn kun je ze niet meer de baas en dan komen die verklitte 
vachten bij de trimsalon waar ik dan ook niet zoveel meer mee kan beginnen.

De gemiddelde Nederlander denkt vrij simpel over een nest met pups. Maar er komt aardig wat bij 
kijken van dekking tot en met het overdragen aan de nieuwe eigenaren. Hoe verlopen die weken 
bij jou thuis?
Als fokker weet je ongeveer wanneer je teefje ongeveer loops gaat worden, dus je gaat je ruim van tevoren oriën-

teren naar een reu. Ik doe dat, zoals 
verteld via contacten en de data-
bank. Ik neem dan contact op met 
de reu-eigenaar en zorg dat er HD- 
foto’s gemaakt worden en ruim op 
tijd bekend zijn, want stel je voor 
dat het niet goed is dan moet je wat 
anders zoeken. De pups worden 
bij ons in de huiskamer geboren 
en daar groeien ze ook op zodat 
ze gewend zijn aan alle huiselijke 
geluiden zoals een stofzuiger, het 
schuiven van stoelen etc, etc.
Als de pups 2 weken oud zijn dan 
mogen de nieuwe eigenaren op be-
zoek komen en mogen ze knuffelen. 
Soms kennen we de mensen al om-
dat ze al eens geweest zijn en soms 
is het de eerste kennismaking.



gelaten. Dit is erg leuk en leerzaam voor mens en dier.  
We gaan hier in Nederland nog wel eens een slipspoor 
of een zweetspoor lopen met de hond.

Ingrid: Wat zou jij anders willen zien in de 
“fokkerswereld”?
Wat ik nu zeg gaat alle fokkers van rashonden aan: dat 
iedereen in het belang van het ras fokt. Fokkers die niet 
zijn aangesloten bij een erkende rasvereniging kunnen 
zich al niet aan die sobere en eenvoudige regels van die 
vereniging houden, dus die hebben iets te verbergen.

Heb jij als ervaren fokker nog een tip voor 
mensen die ook graag willen fokken met dit ras?
Heb geduld en ga niet zomaar met een leuk hondje 
fokken. Oriënteer je goed bij andere fokkers, ook van 
andere rassen en denk na of het wat voor je is, want er 
komt meer bij kijken dan alleen een leuke reu uitzoeken. 
Ga ervan uit dat je het ras wilt verbeteren.

Wat zou jij alle pup eigenaren als boodschap 
nog mee willen geven?
Geniet van je hond maar laat je hond een hond zijn 
en maak er geen surrogaat kind van. Ik zie te vaak dat 
het daar mis gaat. Zeker bij onze rassen is het belangrijk dat ze een goede, consequente maar zeker geen harde 
opvoeding krijgen. Mag de hond op de bank, prima, maar dan mag dat ook met vieze poten.
Laat je hond los waar het kan en als hij terugkomt, niet direct weer aan dat lijntje maar geef hem een koekje en als 
hij de volgende keer bij je komt lijn je hem aan en geef je hem weer een koekje. Zo leer je hem dat bij je komen 
leuk is. Dit moet je hem als pup al leren, want anders gaat hij er als een kip zonder kop vandoor als hij een keer 
los komt. 13 jaar aan een lijntje is ook niet leuk.
Ga naar een goede puppycursus.

Toen ik alles van Ingrid retour had gekregen, kon zij mij melden dat er 10 gezonde pups geboren zijn en dat Haïti 
en al haar pups het goed maken. Eind februari zullen er weer veel nieuwe pupeigenaren gelukkig gemaakt worden.

Ingrid, dank je wel voor je medewerking en uiteraard veel geluk en wijsheid in toekomst.

Een pup aanschaffen is geen kleinigheidje en 
kost redelijk wat geld. Naast alleen de aankoop 
moet de nieuwe eigenaar ook goed voor jouw 
pup kunnen zorgen. Hoe selecteer je daar op?
Dat is altijd het moeilijkste, want de mensen kunnen 
zich anders voordoen dan dat het in werkelijkheid is. 
Wij hebben de wijsheid natuurlijk ook niet in pacht 
en het is altijd weer een uitdaging om tegen mensen 
te zeggen dat ze beter een ander ras kunnen gaan 
kiezen. Wij hebben voor onszelf een paar criteria waar 
de pup-eigenaar aan moet voldoen. Toen ik pas begon 
met fokken is het ook 
we eens mis gegaan, 
maar de mensen mo-
gen de hond ten alle 
tijden terugbrengen, wat toen ook is gebeurd. Ik voel 
mij altijd verantwoordelijk voor wat ik op de wereld 
heb gezet. 

Wanneer mogen de pups naar hun nieuwe baas-
jes?
Vanaf week 7 maar liever week 8 mogen ze weg. Alleen 
naar het buitenland mag dat niet meer door de ab-
surde regeling dat de pups dan 15 weken oud moeten 
zijn. In mijn beleving wordt met deze wetgeving nu het 

tegenovergestelde bereikt. Er zijn nog nooit zoveel illegale hondentransporten opgepakt als de afgelopen jaar. 
Deze regeling is in het leven geroepen om hondsdolheid niet te verspreiden. Daar mag je pas op de 12e week te-
gen enten en dan is er nog een incubatietijd van 3 weken en zo komt men aan 15 weken. Voor een goede socialisa-
tie is dat te oud, want de fokker heeft ook niet altijd de tijd om nog 7 weken langer voor een aantal pups te zorgen.

Houd je zelf ook wel eens een pupje? 
Zo ja, wat is daarvan de reden?
Meestal houd ik er zelf wel 1 heel soms 2. Vaak heb je met de keuze van 
de combinatie een bepaald doel voor ogen hebt en dan wil je graag zien of dat uitkomt, om er daar dan eventueel 
later weer mee te gaan fokken. Mocht het dan zo zijn dat wat je verwacht niet uitkomt, dan zoeken we een 
geschikt adres voor de hond. Dit is het moeilijkste van het fokken, want je hebt dat hondje toch vaak een jaar of 
nog langer bij je gehad. Daarom gaan zulke honden naar mensen waar we al langer contact mee hebben.

Op de familiedag had je aardig wat “familie” bij je stand.
Hoeveel contact houd je met je pup-eigenaren?
Zoals gezegd blijf ik verantwoordelijk voor wat ik op de wereld heb gezet en dat printen we de pup-eigenaren 
ook wel in. Ook voor vragen kunnen ze altijd bij mij terecht en dat schept toch een band. De eerste paar weken 
krijgen we natuurlijk mailtjes met foto’s, maar op den duur verwatert dat. Voor de familiedag nodig ik de mensen 

persoonlijk uit, misschien dat daarom de stand wel zo 
vol was.

Als fokker ben je vast veel met je hondjes bezig. 
We hebben het al over showen en fokken ge-
had. De Petits staan erom bekend ook gek 
op konijnen te zijn. In hoeverre houden jouw 
honden ook deze hobby er op na?
Nick gaat met de honden naar Frédéric Mayeur in 
Frankrijk om te jagen. Ze gaan daar in opleiding om 
het felbegeerde “Brevet de Chasse” te halen, meestal 
samen met Bert Nuesink. Ze jagen daar op ree en in de 
maand februari gaan we altijd naar de reeëntelling. Hier 
worden de reeën gevangen voor onderzoek en aan het 
eind van de dag, als het donker is, worden ze weer vrij 
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...laat je hond een hond zijn ...
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Wandelen met beide rasverenigingen
Op zondagmorgen werd iedereen tussen 10.00 uur en 10.30 uur verwacht in de Jutter te Zeewolde. We waren 

uitgenodigd voor de Sintwandeling. Iedereen bracht een cadeautje mee om in de zak van Sint te doen. Binnen 
een half uur wemelde het van de honden, hun baasjes en bazinnetjes. Grote honden, kleine honden, stoere honden, 
schattige honden. Dit keer liepen we met beide rasverenigingen en daarom was het aantal honden bij elkaar 
lekker groot. Om kwart voor 11 begonnen we aan de wandeling. Wat we niet hadden verwacht maar toch kregen 
was het mooie weer. Tijdens het lopen was het een komen en gaan van rennende en blije honden. De één lekker 
bij zijn baasje, de ander in geen velden of wegen te bekennen. 
We wandelden gemoedelijk het strand heen en weer. Er werd gezellig gekletst door veel mensen met meestentijds 
de Basset als onderwerp. Aan het eind van de wandeling stond Zwarte Piet de honden op te wachten met een 
lekker koekje. Piet was goedlachs en heel duidelijk een honden minnende Piet. Iedere hond kreeg namelijk naast 
het koekje ook een flink aantal knuffels. Er werd binnen nog iets gegeten en gedronken en iedere hond kreeg een 
leuk of nuttig cadeautje van Piet. Een heerlijke ochtend om op terug te kijken. Voor hond en eigenaars!

Tineke, Harry en Huub
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Sinterklaaswandeling Zeewolde
Nâh, daar stond ik dan, wéér de boot gemist. Maar niet getreurd, ik wist 

nog wel een leuk clubje waar ik al een paar jaar kom en waar ik vast 
welkom ben. Zo gezegd zo gedaan stond ik daar in de haven te wachten op 
een clubje rashonden. Dit keer van twee clubs, Club du Griffon Vendéen 
des Pays Bas en de Basset Griffon Vendéen Club Nederland samen. Dat 
was een aardige groep honden bij elkaar. Vooral veel meer petits dan de 
afgelopen twee jaar. Lekker wandelen in Zeewolde. De naam zegt het al: 
Zee, dus strand, maar dan anders. In dit geval niet zout maar meer iets voor 
zoetwater piraten. Na een tijdje uit mijn hemd te hebben staan waaien (vol-
gend jaar verzoek bij die baardmans om zijn verjaardag eerder te vieren) 
kwamen de eerste hondjes er al aan. Stuk voor stuk waren ze mijn vriend, 
want een hondenkoekje doet wonderen. Ook enkele mensen kregen een hondenkoekje daar ze dat wel lekker 
leek (rare lui). Na het binnenhalen van de laatste honden werd het feest binnen voortgezet. Ik miste dit keer weer 
dezelfde honden die altijd achterblijven, maar die bleken vandaag ook 
niet aanwezig te zijn, dus hoefde niemand te gaan zoeken. Gelukkig had 
iedereen een cadeautje meegenomen die ik daarna kon uitdelen. Had 
ik toch nog even een extra goede daad gedaan. Ook ik kon nog even 
genieten van een beker warme chocomelk want ik had het ondertussen ook een beetje kouder gekregen. Die 
pakjes van tegenwoordig zijn ook de warmste niet.Tussendoor had ik nog een hondje die toch geen vriendjes met 
mij wilde zijn en zelfs met een hondenkoekje niet te overreden was. Ik ben maar een stukje verderop gaan zitten 
want ze deed zo lelijk tegen me, ging er haast van huilen. Nog even in het te leuke bassetten winkeltje gekeken van 
onze collega club, die naar verluidt met de volgende wandeling ook graag aanwezig wil zijn. Daarna ben ik stiekem 
weggeslopen om, naar weer een gezellig en goed bestede dag, de volgende boot naar Spanje te pakken.

Vriendelijke groet, De achterblijf Piet

Sjaak en Sjeez konden kiezen of naar de Sinterklaas-
wandeling in Zeewolde of naar wandeling in Apel-

doorn. De keuze was snel gemaakt lekker dicht bij 
huis Zeewolde. Ravotten op het strand had ook de 
voorkeur van de hondjes want in het bos lopen ze al 
iedere dag. De opkomst was groot en iedereen had 
een presentje bij zich. De zak van Sinterklaas was goed 
gevuld... 
Netjes op tijd begonnen we aan de wandeling. Zoals 
altijd gaat bijna ieder Bassetje meteen zitten om te 
kakken. De spanning stijgt natuurlijk want het eerste 
stuk moeten ze nog even aan de riem en dan houden ze 
het bijna niet meer. Het hele zooitje los.... zo geweldig 
om te zien. Echt fantastisch zo genieten. Zelfs het kleine 
pupje liep ertussen en alles zoals een echte Basset 
betaamd geen onvertogen woord. 
Wat is het toch een geweldig ras. Al had Sjaak het ge-
munt op een lekker ruikend teefje van de voorzitter. Hond met ballen laat niets te raden over. Het weer hadden 
we echt mee. Prachtig weer al was anders voorspeld. Natuurlijk moest er weer een bassetje even achter de zwa-
nen aan zwemmen, maar kwam netjes weer retour. Anderhalf uur gelopen en nog even een versnapering genomen. 
In het winkeltje nog even mijn slag geslagen. Kerstartikelen gekocht. Zag er netjes uit hoor, mijn complimenten. 
Sjaak en Sjeez gingen tevreden naar huis al hadden ze misschien nog wel een rondje gewild. Achterin de auto 
kauwend aan hun Sinterklaas cadeautje gingen we tevreden naar huis. Op naar de volgende wandeling. Iedereen 
bedankt, het was super gezellig. 
Ons ras wordt weer vertegenwoordigd in de commercial van de Staatsloterij in januari. Sjaak heeft weer een 
opdracht te pakken. Iedereen een fijn 2016.

Annette en uiteraard Sjaak en Sjeez

Lieve Bassetten
’s ochtends vroeg de “stoute viervoeters” schoenen aan
om aan het strand in Zeewolde uit wandelen te gaan.
Bij aankomst hoorde Piet jullie al zingen
en hij moest zijn tranen echt bedwingen.
Velen van jullie hebben een super mooie stem
Echt waar, dat ontroerde hem.
Vast veel aan het repeteren
maar er valt nog veel te leren.
Een aantal hebben echt talent
en dat is bij de achterblijf Piet wel bekend.
Wat een leuk evenement en met zo velen.
De bassetten van de andere club mochten hierin ook delen.
De paden op, de lanen in!
In wandelen hebben jullie altijd zin.
Als echte supersterren betreden jullie het koude zand.
Camera’s flitsen, jullie bassetten poseren altijd zo charmant.
Ploeteren door een ruig terrein
dat is niet erg, het zal jullie om het even zijn.
Urenlang zwerven over de hei
door de bossen, over het strand of door een wei.
Rennen, dollen en draven is jullie lust en jullie leven
daar wordt alles voor opgegeven.
Volop genieten van de natuur en de sporen
en dat is wat bij een basset zou moeten horen!
De één is hier, de ander vliegt naar daar.
Uiteindelijk komen we altijd weer bij elkaar.
Bij een basset kun je niet met lege handen aankomen
een ieder heeft een aardigheidje meegenomen.
Ga je gang, scheur de verpakking maar aan stukken.
We zien jullie volgend jaar, dat gaat toch lukken!

Een actieve krullen Piet

Ingezonden door Mirjam Olde Klieverik

...ging er haast van huilen...
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Occasion Chipo
Even voorstellen: 

ik ben Monique van Westerop en getrouwd met Jan 
Willem. Samen met onze 2 honden (Mats en Chipo) en 
2 poezen (Chica en Luna) wonen we in het midden van 
het land, namelijk Utrecht Leidsche Rijn.

Zowel Jan Willem als ik zijn van jongs af aan opgegroeid 
met dieren. Wij wisten dus wel zeker dat wij later ook 
dieren om ons heen wilden. Over de poezen waren we 
het snel eens, maar over de aanschaf van een hond heb-
ben we toch wel wat langer gedaan. Wij wilden sowieso 
een hond die bij ons zou passen en geen hond die op 
dat moment populair was en die je bij wijze van spreken 
op iedere hoek van de straat zou zien. Wij wilden een 

betrouwbare, vrolijke, eigenwijze en sociale hond die ook met andere dieren overweg kon. Na een uitgebreide 
research waren wij tot de conclusie gekomen dat een Grand Basset Griffon Vendéen toch wel het beste bij ons 
zou passen. Via de website van de vereniging zijn wij uiteindelijk terecht gekomen bij Ingrid en Nick Lamaker in 
Rekken. Zij zouden op korte termijn een nest met puppy’s verwachten. Na het gesprek met de familie Lamaker 
wisten we het echt zeker, de Grand Basset paste perfect in ons leven. Dit is inmiddels al weer 4 jaar geleden. Sinds 
december 2011 zijn wij de trotse eigenaar van Mats. 

Doordat Mats dol is op andere honden en graag met hen wil spelen, leek het ons wel heel erg leuk als hij er een 
maatje bij kreeg.Mats is echter af en toe onstuimig en soms een ongeleid projectiel. Het leek ons dan ook ver-

standiger om geen nieuwe puppy aan te schaffen, maar een wat oudere 
hond. Wellicht zou Mats hier dan ook iets rustiger door worden. Alsof 
het zo moest zijn, kwam in september van dit jaar een bericht vanuit 
BGV in nood langs. Zij zochten een nieuw huisje voor het 8-jarige teefje 

Chipo. De huidige eigenaren konden vanwege verandering in werktijden in hun banen niet meer optimaal voor 
Chipo zorgen en haar niet meer die dagelijkse aandacht geven die ze eigenlijk wel verdiende. Het verhaal was zo 
aandoenlijk dat wij meteen contact hebben opgenomen met Jolijn Siemes van BGV in nood. Daarna ging het ei-
genlijk heel erg snel. Op zaterdag 12 september jl. hadden wij samen met Mats een ontmoeting met Chipo en haar 
eigenaren in Den Haag. Vanaf het eerste moment was er een klik met Mats en met ons. Wij hebben Chipo 2 weken 
op proef gehad, maar we waren er eigenlijk al heel snel 
over uit dat Chipo voor altijd bij ons mocht blijven. 

Tot op de dag van vandaag gaat het goed tussen Chipo 
en Mats en met de 2 poezen. Het grappige is ook dat 
wij Chipo nu nog beter leren kennen. Ze is een lieve 
aanhankelijke hond die veel geknuffeld wil worden, 
maar daarentegen ook Mats uitdaagt om te spelen. Ze 
laat Mats ook weten wanneer ze genoeg heeft van het 
spelen en even lekker in haar mandje wil liggen. Bij het 
uitlaten is er wel een groot verschil tussen Mats en 
Chipo. Mats loopt het liefst op het gras en rent heen 
en weer door plassen. Het maakt hem absoluut niet 
uit of het regent of droog is buiten. Chipo daarentegen 
heeft een hekel aan regen en zal dan ook niet snel op 
het natte gras gaan lopen. Ze blijft liever op de stoep. 
Zodra ze haar behoefte heeft gedaan, wil ze het liefst 
weer naar huis. Dit proberen wij te veranderen. Lang-
zaamaan went ze nu ook aan het feit dat ze langere 
wandelingen met ons maakt. Daarnaast is het een 
“lekkerbekkie”. Ze vindt alles lekker en als je haar 
niet in de gaten houdt, eet ze al het eten op wat ze 
tegenkomt. Als ze een lekker kluifje aan het veror-

Jaaragenda 2016 

Nog in de pen: 
De Trimcommissie is zich aan het buigen over een workshop professioneel trimmen en uiteraard een workshop 
voor pupeigenaren BGV. Ook zijn er vragen binnen gekomen over een workshop mantrailen en zweetspoor. 
Voor het plannen van data liggen nu diverse agenda’s naast elkaar en zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk 
informeren. 

Lijkt het u leuk om vanuit een bestuursfunctie de activiteitencommissie onder uw hoede te nemen? 
Laat het ons weten!

10 januari
 12 februari 

6 maart
13 maart
23 maart
2/3 april 
13 april
17 april

1 mei
29 mei 
26 juni 

11 september 
2 oktober

13 november
17 december

Nieuwjaarswandeling Hoornboegse Heide Hilversum 
Lezing door oogspecialist Dr. F.C. Stades
Schot- en watertest Weert
Strandwandeling Egmond aan Zee
Zweetproef E Weert
24 uurs marathon te Vlissingen 
Zweetproef F Weert
Algemene Leden Vergadering Empe
Stuifzandwandeling Soesterduinen
Renbaan Nieuwe Pekela
Clubmatch Kasteel Kelder te Doetinchem 
Familiedag  (locatie nader te bepalen)
Dwalen in Limburg (locatie nader te bepalen)
Boswandeling Zandenbos Vierhouten/Nunspeet
Boswandeling De Friezenberg Markelo samen met de Ossenhoornblazers (o.v.)

beren is, dan laat ze subtiel aan Mats weten dat het 
stokje van haar is. 

Al met al is het de beste beslissing die wij hebben ge-
nomen. Wij hebben Chipo nu een paar maanden en ze 
past perfect in ons gezin. Als wij weer opnieuw voor 
een keuze zouden staan, dan nemen we weer een her-
plaatsingshond. 

Monique en Jan Willem van Westerop

...is het een “lekkerbekkie” ...
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Nieuwjaarswandeling 2016
Ja hoor… daar zijn we weer op de hei met een forse meute. Geen konijn meer veilig, geen haas die ergens van 

weet en geen Bambi meer in het woud. Als vanouds direct los met de ploeg en gaan als de brandweer.
40 staarten als vlaggen in de lucht, 40 neuzen als stofzuigers laag over de grond. Dit is het ware leven van een 
jachthond! Huilen, joelen, blaffen en kroelen vinden we allemaal fijn. Heerlijk om weer met z’n allen op de hei te 
zijn! En de baasjes? Nâh, die volgen wel. Een enkeling neemt weer eens de kuierlatten, de ander gaat gewoon terug.
De meesten blijven op spoor de hele hei over. Hier en daar een verfrissend modderbad want dat doet wonderen 
voor de vacht. En een beetje drinken uit zo’n poeltje is toch veel lekkerder dan water uit de kraan in je bakje.
Och jee, het einde is al weer in zicht. Toch wel een beetje moe laten we het dan toch maar toe om het laatste 
stukje weer netjes aan de lijn mee te gaan. Een koe look-o-like loopt nog los op de hei, tegen wil en dank. Maar 
ook die kwam weer snel in zicht. Zijn baasje ook weer helemaal blij. Afzakkertje bij het restaurant en hup, weer in 
de auto. Kunnen we daar nog gauw een lekker tukkie doen om daarna thuis verder te dromen van weer een fijne 
nieuwjaarswandeling. En de baasjes? Wat denk je, die doen de volgende keer wel weer mee!

Poot van Dibbes en Georgette (aka Sjors)
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Vlissingen is er klaar voor!
Op zaterdag 2 en zondag 3 april wordt Vlissingen onder de voet gelopen door een groot aantal Bassets en 

natuurlijk hun “begeleiders”. Er is bijna dagelijks contact met de baasjes van Marie en Rosie om alles in goede 
banen te leiden. Inmiddels heeft een betrouwbare bron gemeld, dat de dames Basset niet kunnen wachten om met 
onze geliefde viervoeters te spelen en dat Vlissingen er helemaal klaar voor is!
Onderstaand een tipje van de sluier wat ons te wachten staat.

Zaterdag 2 april:
12.00-12.30 uur  Verzamelen bij City Hotel Vlissingen. Parkeren in Parkeergarage De Fonteynen 
12.30-13.30 uur Start van de strandwandeling vanuit het City Hotel naar Strandpaviljoen Kontiki
13.30-14.30 uur Tijd voor de inwendige mens bij Kontiki
14.30-15.30 uur Strandwandeling terug naar Vlissingen. De pups keren ook weer “huiswaarts”;
15.30-18.00 uur  Inboeken bij overnachtingadressen
18.00-22.00 uur BBQ-en met de Franse slag (vooraf te reserveren) bij Brasserie Jong 

Zondag 3 april:
11.00-12.00 uur Stadswandeling door Vlissingen (verzamelen bij het City Hotel)
12.00-13.30 uur Lunch 
13.30-15.30 uur Coursing parcours (keuze 1) i.v.m. hoog water op de Oranjedijk (aan zee) 
13.30-15.30 uur Struinwandeling (keuze 2) 
                 De zonne-trein zet ons af op locatie en wij lopen terug naar Vlissingen.

Overnachtingsmogelijkheden:
Hotel Ambiente (www.ambiente-vlissingen); 
Hotel Piccard (www.piccard.nl); 
Hotel De Leugenaar (www.hoteldeleugenaar.com); 
Hotel Arion/Amadore (www.amadore.nl); 
Voor de kampeerders onder ons: 
Camping De Nolle (www.camping-denolle.nl). 

Wilt u slechts één dag mee doen met de activiteiten? 
Of gewoon thuis slapen?
Alles kan en mag! Laat het ons wel even weten. 
De BBQ gaat via reservering. 
Nadere informatie volgt te zijner tijd.
In verband met de organisatie wordt aanmelding via 
activiteiten@bgvclub.nl zeer op prijs gesteld. 
Dan weten wij wie er komen. Tot dan!

De activiteitencommissie



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

Kopij en foto’s voor de Au Courant nr.  2, 
graag insturen voor 21 maart 2016: 
aucourant@bgvclub.nl

© 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.

Geboorteberichten

Aspirant leden
H.J. van der Helm, Heemskerk
A.W.F. Helmich, Roosendaal
M.Lamberts, Almelo
M.Wissink, Den Haag
P.de Groot, Hamme,  België

1.
2.
3.
4.
5.

Fokker: Ingrid Lamaker
Moeder: Haiti du Levant de la Vieille Marne
Vader: Poirot L’Honneur du Pied
Geboortedatum: 18 december 2015
3 reutjes en 7 teefjes
 
Fokker:  Karin en Steven van Viersen
Moeder: Extra Surprise van de Viersenhoeve
Vader: Black Majesty Cocktail Party
Geboortedatum: 12 november 2015
3 reutjes en 4 teefjes

Fokker: Karin en Stevin van Viersen
Moeder: Jour de l’Amour van de Viersenhoeve
Vader: Ice-Elegant de l’Empyree
Geboortedatum: 11 november 2015
4 reutjes, 7 teefjes

Betalingen: 
IBAN: NL61INGB0005826197
BIC: INGBNL2A
t.n.v. BGV Club Nederland

Functie:   Portefeuille(s):
Voorzitter:
Frans Krijbolder  Algemene zaken: bestuur@bgvclub.nl
Zevenhuizerstraat 72  Social media, databank, alg. comm.
3828 BE Hoogland  Fokkersgroep & gezondheid
T:+31(0)6-24425400  frans@bgvclub.nl

Secretaris:
Rinse Spaanstra  Vachtverzorgingscommissie
Zevenblad 30
7623 CG Borne
T:+31(0)74–8502289  rinse@bgvclub.nl

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

Alg. bestuursleden  
Nick Lamaker         Pupinfo: pupinfo@bgvclub.nl
Holterweg 7         BGV in nood 
7157 AG Rekken
T:+31(0)545-431682         nick@bgvclub.nl
   
Website BGV Club :       www.bgvclub.nl
Webcommissie:              webcommissie@bgvclub.nl
Jan Wessels                        T: +31(0)6-53456109

Redactie Au Courant:     aucourant@bgvclub.nl
Denise Sluiter-Spaans (eindredacteur en postadres) 

T:+31(0)6-53780664         denise@bgvclub.nl
Peter Tump (lay-out)         aucourant@bgvclub.nl

Pupinfo:          pupinfo@bgvclub.nl
Suzanne Kok-Gerrebrands 

BGV in nood:         bgvinnood@bgvclub.nl
Ingrid Lamaker  
  
Databank:         databank@bgvclub.nl
Nick Lamaker         Suzanne Kok-Gerrebrands

Gezondheidszaken:        gezondheid@bgvclub.nl
Karin van Viersen           T:+31(0)599-331055

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

Jachtcommissie:              jacht@bgvclub.nl
Vacature             Denise Sluiter-Spaans
    
Activiteitencommissie:   activiteiten@bgvclub.nl
Mirjam Olde Klieverik         Edwin van Batenburg    
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