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Wat een spannende maanden waren het en 
wat veel werk is er op ons afgekomen. Een 

Au Courant in elkaar draaien die bomvol staat 
met verhalen over al de activiteiten. De familiedag, 
2 strandwandelingen en 3 jachtevenementen. Bijna 
1.000 foto’s zijn er via de digitale brievenbus binnen 
gekomen. Daarnaast ook nog eens de foto’s voor 
de fotowedstrijd, met natuurlijk voor jullie de vraag: 
Wat gaan wij er toch mee doen? Nog even geduld, 
de bekendmaking van de prijswinnaars is nabij. Dat 
het niet allemaal rozengeur en maneschijn is moeten 
wij melden dat helaas ook een tweetal activiteiten 
niet zijn doorgegaan. Al met al sluiten wij dit jaar 
af met een warm gevoel. Het is een heerlijke club 
met leden, die zelfs meedenken en werken om de 
Au Courant telkens weer te voeden met liefdevolle 
verhalen. Wij toosten op 2018, op de gezondheid van 
u en al onze Griffons Vendéens. 

Fijne feestdagen en wij zien u allen graag op 7 januari 
bovenop de Amerongse Berg waar de omdoopcere-
monie plaats zal vinden. Proost!

Annelies, Peter & Denise

Nieuwjaarswandeling Amerongen
Strandwandeling Hoek van Holland
Clubmatch
Familiedag
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En chanté

Nieuwjaarswandeling op 7 januari 2018
Feestelijke viering van de naamsverandering van onze mooie vereniging 

We hebben een heel leuke en verrassende omdoopceremonie gepland voor onze vereniging, die straks de 
naam Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland zal gaan heten. Omdat de Nieuwjaarswandeling altijd veel 

mensen op de been brengt is het tevens de goede gelegenheid om nóg meer mensen erbij te betrekken. 
Halen we de 100 aanwezigen deze keer ruim?

We verzamelen bovenop de Amerongse Berg en parkeren bij Bosrestaurant ’t Berghuis aan de Veenseweg 28 te 
Amerongen. Vanaf 10:00 uur bent u van harte welkom in de oude tabaksschuur genaamd De Bergschuur voor een 
kopje koffie/thee met wat lekkers. Rond 10:30 uur volgt een korte toespraak en vervolgens de onthulling van een 
aantal promotie elementen met daarna een glaasje bubbels. Tijdens deze feestelijke gelegenheid hebben we nog 
een spannende verrassing. Om 11:00 uur vangt de wandeling aan en zal ongeveer 1,5 uur in beslag nemen. Direct 
na de wandeling zal in De Bergschuur een zeer uitgebreide lunch geserveerd worden. Daar het feest is wordt dit 
alles u aangeboden door de vereniging (niet leden betalen een kleine bijdrage van € 10,00 per persoon). Tijdens 
alle indoor activiteiten zal er een groot aantal clubartikelen tentoongesteld worden (mogelijk al voorzien van het 
nieuwe logo). We rekenen op een groot aantal personen en ook deze keer, in verband met de versnaperingen, 
willen we graag weten of u komt.
U kunt zich vanaf vandaag al aanmelden via activiteiten@bgvclub.nl en straks via de button in de nieuwsbrief van 
medio december. Wij rekenen op u allen! 

Het bestuur en de activiteitencommissie

Grand Griffon Briquet Griffon

Grand Basset Petit Basset

We weten het nu zeker! De nieuwe naam voor onze club wordt per 1 januari 2018:

Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland
Goedgekeurd door de Raad van Beheer en direct 
gekoppeld aan het toevoegen van de twee nieuwe 
rassen voor onze vereniging, de Briquet Griffon Vendéen 
en de Grand Griffon Vendéen. Wij zijn natuurlijk 
apetrots dat ook de extra ingelaste ledenvergadering 
om de statutenwijziging te onderbouwen de steun heeft 
gegeven. Actie is inmiddels genomen richting notariaat 
om daadwerkelijk zaken ruim op tijd voor elkaar te 
boksen, zodat we in het nieuwe jaar met een fris en 
fruitig nieuw uiterlijk, maar hetzelfde goedlachse en 
saamhorige innerlijk kunnen starten als vereniging. 
Hieronder het nieuwe logo, zoals ontworpen door 
Peter Tump. Peter, chapeau weer!
We zullen proberen per 1 januari alle huisstijl elementen 
en alle correspondentie van het nieuwe logo te voorzien 
en tijdens de Nieuwjaarswandeling zullen wij een 
feestelijk gebeuren organiseren om deze mijlpaal met 
zijn allen te vieren. De website zal ook geheel vernieuwd 
worden en er zal een compleet nieuwe facebookpagina 
worden ingericht. De communicatie naar u, de leden, 
zal steeds vaker via de elektronische weg plaatsvinden 
en daarom zal ook hier extra aandacht aan besteed 
worden. Naast de Au Courant (met de interessante leesverhalen), zult u steeds duidelijker en sneller worden 
geïnformeerd over de actualiteit via nieuwsbrief en Facebook. Digitaal werkt natuurlijk ook twee kanten op; u 
kunt zelf ook veel zaken delen met de overige leden, vooral via de Facebookpagina.

De nieuwe rassen
Van de nieuwe rassen zullen wij uiteraard op de website de rasstandaard publiceren, maar we zullen ook in de Au 
Courant een aantal artikelen gaan wijden aan deze twee nieuwe loten aan onze stam. Gelukkig sta ik persoonlijk 
erg dicht bij de Grand Griffon (onze Mediane is nu ruim een jaar) en de Briquet zal eind van dit jaar ook in ons 
bedoeninkje een thuis vinden. Bijdragen genoeg te verwachten dus. Gezien het feit dat er van beide rassen niet 
veel honden zijn in Nederland, is het voor het bestuur zaak om wat extra promotie te verzorgen. Op shows en 
evenementen zullen we de rassen naast de Petit- en Grand Bassets extra voor het voetlicht gaan brengen.
Mocht u vragen over dit stukje hebben, dan weet u ondergetekende te vinden (frans@bgvclub.nl)!
En als laatste: Bij de nieuwe website (www.griffonvendeenrasvereniging.nl) komen straks wegens verhuizing naar een 

andere provider ook nieuwe e-mail 
adressen. Vanaf begin januari dus ook 
allemaal actief. We doen een tijdje 
aan doorsturen, maar wees alert dat 
u in uw systemen de adressen wijzigt. 
We houden u op de hoogte vanaf 
wanneer we “nieuw” in de lucht zijn, 
uiteraard via nieuwsbrieven en de 
Facebookpagina (ook deze wordt 
nieuw aangemaakt).

Met vriendelijke groet,

Frans Krijbolder, voorzitter
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Saartjes Spinsels...

...Wat zijn we helemaal hoteldebotel... 
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Helemaal HoteldeBeautel

Het moest er maar weer eens van komen, een 
weekend weg met mijn vriendinnen Olly, Fedde en 

onze vriend Moos. We hoefden er niet lang over na te 
denken, Vlissingen zou het worden. We waren daar vorig 
jaar ook al eens geweest met een hele grote groep van 
onze GBGV vrienden en vriendinnen. Dat was toen 
zo goed bevallen, dat we er weer naar terug wilden. 
Omdat we natuurlijk wel rustig en relaxed aan wilden 
komen, besloten we om onze baasjes en vrouwtjes ook 
mee te nemen. Zij konden dan de auto’s rijden en de bagage dragen. Nu hadden we van Marie, onze vriendin 
uit Vlissingen, gehoord dat haar vrouwtje en baasje een hotel hadden geopend. Daar zouden wij dan als aller-
allereerste gasten gaan verblijven. Reuze spannend allemaal! Nou, het overtrof onze stoutste verwachtingen! 

We waren met z’n allen dan ook helemaal hoteldebotel 
van HoteldeBeautel. Grote kamers, zeg maar gerust 
studio’s, waar zelfs keukens in zijn. Heel veel ruimte én 

honden meer dan welkom. Wat wilden we nog meer? Helemaal niets! Omdat Anna, het vrouwtje van Marie, weet 
dat mijn vrouwtje heel veel van kerstmis houdt, had ze 
als welkom een klein kerstboompje en een kerstkrans 
neergezet. Dat vond ik zo super en mijn vrouwtje 
ook natuurlijk. Koffers uitpakken en toen heerlijk naar 
de boulevard. Eerst maar eens een heerlijke haring 
verorberen. Als echte consumentenhonden gingen wij 
daarna de boel verkennen. Het zonnetje scheen en we 
voelden ons ontzettend ontspannen. Die avond zijn wij 
consumentenhonden vroeg onze benches ingedoken, 
want we hadden veel indrukken opgedaan en zeelucht 
maakt ook nog eens extra slaperig. De baasjes en 
vrouwtjes gingen in de brasserie van Anna en Reinoud 
eten. Wel wil ik nog even vermelden dat ook daar 

honden welkom 
zijn. 

Na een nacht meer dan geweldig te hebben geslapen, waren we weer vroeg 
ons bed uit. Terwijl onze baasjes en vrouwtjes genoten van een heerlijk 
ontbijt, overlegde ik met mijn vriendinnen en vriend wat we die dag zouden 
gaan doen. Om te beginnen een strandwandeling en dan heerlijk op een 
terras aan het strand wat eten en drinken. Het ultieme vakantiegevoel. We 
hadden best wel veel bekijks met z’n vieren. En wanneer we andere honden 
tegenkwamen, vonden we het heerlijk om met onze zware basstemmen te 
rellen. Je zag de mensen dan kijken met een blik van “Wow, wat een geluid 
produceren die honden!” Ja, daar zijn wij GBGV’s goed in. Je moet tenslotte 
ook laten weten dat je er bent. De meeste andere honden waren dan 
ook diep onder de indruk van ons. Met onze vachten ruikend naar zee en 
strand, zijn we die avond met z’n allen uit eten geweest op een terras waar 
we vorig jaar ook hadden gezeten. En weten jullie wat… de mevrouw die 
ons bediende, herkende ons nog van vorig jaar. Nou, daar werden wij een 
beetje hoteldebotel van. We hadden dus echt indruk gemaakt! Die avond 
vielen we met z’n allen in een diepe slaap. 

De zon en zee hadden een positieve invloed op ons allemaal. Onze baasjes 
en vrouwtjes hadden het ook ontzettend naar hun zin. Ze hadden elkaar 
van alles en nog wat te vertellen. Zeker wanneer het baasje van Moos 

Buurtwachten Alert
Hallo medebuurtwachten, 

Ik weet dat jullie, net als ik, je taak heel serieus nemen. Het is zoals het goede GBGV´s betaamt, meer een roeping 
dan een uit de hand gelopen hobby. Zelfs op vakantie laat het ´buurtwachten´ je niet los, toch? 
Zoals je hier in ons onvolprezen clubblad kunt lezen, zijn wij in Heyd geweest. Dat is een klein plaatsje in de 
Belgische Ardennen. Daar heb ik een zorgelijke ontdekking gedaan, namelijk een URO. Even voor die nieuwsgierige 
tweevoeters die dit vast niet snappen; dit is een Unidentified Riding Object, zoals je ook UFO´s hebt. Het reed 
alsmaar heen en weer op een groot gazon wat ik gelukkig goed kon overzien. Baasje maande me tot rust; ‘maak 
je niet druk Sarah, het is maar een grasmaaier’. 
Ja doei baas, jullie zitten op een grasmaaier of lopen er achter. Dit ding trok er in zijn eentje op de vreemdste tijden 
op uit. Ik vond het maar vreemd en zorgelijk tegelijk. Had mijn Baasje gelijk en is het een grasmaaier? Zo ja, waar 
eindigt dit dan? Zo dadelijk een Robot die als buurtwacht optreedt en wij alleen nog maar als gezelschapsdier 

mogen fungeren? Het zal toch niet zo zijn, hoop ik. Dus 
een oproep aan jullie allen; wees alert! 
Blaf niet zomaar op commando in een microfoon, zodat 
ze onze onmiskenbare buurtwachtblaf gaan gebruiken 
voor een buurtwachtrobot. Kortom GBGV´s, wees op 
je hoede en laten we al die moderne ontwikkelingen 
op de voet volgen!
            
Zorgelijke lebber van Sarah

dingen vertelde, was dat blijkbaar heel erg leuk, want de tranen van het lachen liepen bij mijn vrouwtje regelmatig 
over haar wangen. 
De volgende ochtend, na weer een heerlijke nacht in HoteldeBeautel en een extra lekker zondags ontbijt, ben ik 
nog even met mijn baasje en vrouwtje naar de boulevard geweest om foto’s te maken. Als afsluiting van een paar 
heerlijke dagen met mijn vriendinnen Olly en Fedde en vriend Moos nog even op een terrasje gezeten. Helaas 
moesten we afscheid nemen van Anna en Reinoud en hen bedanken voor de heerlijke Zeeuwse gastvrijheid en 
hartelijkheid. Wat zijn we helemaal hoteldebotel van hun HoteldeBeautel, waar we zeker nog heel vaak gaan 
terugkomen. Nadat we onze spullen hadden laten inpakken, gingen wij “De Brabantse Boeve” weer richting huis.
Mochten jullie nu ook eens een weekend weg willen, dan zeg ik als consumentenhond: ga naar HoteldeBeautel in 
Vlissingen en doe van mij de groeten aan Marie, Anna en Reinoud.

Liefs en een lebberdelebber van mij, Saartje
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De familie Lamaker leest  de gebruiksaanwijzing

Trimsalon A la Professionnelle 
Arlett Geenen– van Dijk 

Kerkweg 3 

1761 JD Anna Paulowna 

0223-535 838 

www.trimsalonalaprof.nl  info@trimsalonalaprof.nl 
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We hebben dit jaar al verschillende herplaatshonden gehad.
L. is een reu die in onze ogen niet goed genoeg is opgevoed. 

Hij is erg dominant, maar dat vinden wij nooit zo’n probleem. Een 
dominante hond is ook een zelfverzekerde hond die niet angstig is. 
Als L. beet, deed hij dit omdat hij dacht dat hij gelijk had en dat is niet 
goed opgemerkt door de eerste eigenaren. L. was hier ook al eens in 
de vakantieperiode geweest en toen hebben we geprobeerd hem te 
resetten. Dat is toen prima gelukt, maar bij de baasjes ging het weer 
mis. Heel erg vervelend allemaal. L. is hier een half jaar geweest en is 
in juli herplaatst. Dat ging niet helemaal vanzelf, maar hij is gelukkig op 
de goede plek terecht gekomen.

R. is een teefje die weg moest, omdat het 
niet goed ging met de andere teef die 
de mensen hadden. Dat heb je soms, dan 

klappen die teven tot bloedens toe op elkaar. R. is wel goed opgevoed en is na 3 weken geplaatst, wat prima gaat.
S. is een heel ander geval. S. komt uit een foklijn waarvan bekend is dat het dominante en zeer zelfverzekerde 
honden zijn. Ook bij S. is dat niet helemaal goed opgepakt door de eerste eigenaren, waardoor hij begint te 
grommen als je iets van hem verlangt wat hij zelf niet wil. Deze hond is ruim 5 jaar oud en al 5 jaar gewend om 
zijn zin te krijgen. Bij ons gaat het nu prima na wat aanpassingsmoeilijkheden, maar een gezellige knuffelhond 
die naast je op de bank gaat zitten, zal het nooit worden. S. is een heel ander geval. S. komt uit een foklijn 
waarvan bekend is dat het dominante en zeer zelfverzekerde honden zijn. Ook bij S. is dat niet helemaal goed 
opgepakt door de eerste eigenaren, waardoor hij begint te grommen als je iets van hem verlangt wat hij zelf niet 
wil. Deze hond is ruim 5 jaar oud en al 5 jaar gewend om zijn zin te krijgen. Bij ons gaat het nu prima na wat 
aanpassingsmoeilijkheden, maar een gezellige knuffelhond die naast je op de bank gaat zitten, zal het nooit worden. 
We hebben onlangs voor S. een goed huis gevonden, die de taal van deze hond snapt en waar hij niet te veel hoeft 
te doen. De familie is erg blij en wij niet minder!

BGV-in-Nood, Nick Lamaker

Foto-oproep: wat lust een basset nog meer?

Onze Fleur (4,5 jaar) is gek op papieren zakdoeken 
en servetten. Ach, die mag ze wel verscheuren. Ze 

pikt ook weleens een aanrechtdoekje of pannenlappen. 
Als je die laatsten wil afpakken daagt ze je uit, negeer je 
haar dan is de lol er kennelijk af en laat ze de boel liggen. 
Ja, het zijn ondeugden! Ook heel grappig!! 
Hartelijke groeten, Stien Kroon uit Amstelveen

Onze Guus uit Zoetermeer, die niet van plan is de 
sok aan zijn baas terug te geven.

Met vriendelijke groet, Bokke en Linda
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Familiedag Basset Griffon Vendéen Club 
Op 17 september 2017 hebben wij de jaarlijkse familiedag van de vereniging mogen beleven. De weergoden 

waren ons in eerste instantie zeer goed gezind. Onder het toeziend oog van een heerlijk zonnetje, werd in 
alle vroegte het terrein in Empe door vrijwilligers in gereedheid gebracht voor deze zeer gezellige dag. Er waren 
98 puppen uitgenodigd om door de ervaren keurmeester mevrouw Birgit Sluiter beoordeeld te worden op hun 
lichaamsbouw. Zij kreeg assistentie van Kirsten Klein die als schrijfster alles direct digitaal registreerde. Zo’n 
officiële keuring werd door een groot aantal genodigden als een leuke ervaring ondergaan. Het was natuurlijk de 
hoofdmoot van deze dag, maar zoals een vereniging als de onze betaamd, waren er ook andere activiteiten waar 
iedereen aan kon deelnemen. 
Een Trimstand waar men advies kon krijgen over borstelen/kammen en nagels knippen. Er werd ook een korte 
trimdemonstratie gegeven door Mirjam Olde Klieverik. De Jachtstand waar men met de hond kon werken. 
Wildprijsvraag, BGV jachtbitter én het wildspoortje lopen; onze enthousiaste leden Robert Jan en Denise Sluiter 
gaven hier voorlichting over. Carin Veldhuis gaf de 
kinderen een leuk smoeltje in haar schminkstand. Ook 
kon er op een zwijntje worden geschoten, we hebben 
tenslotte jachthonden. Ren je Rotbaan: Wie loopt er 
harder? Jij of je hond? Edwin van Batenburg bediende 
hierbij op precieze wijze de stopwatch. 
De stand van Colourfull Dogs mocht natuurlijk ook niet 
ontbreken: honden- en jachtlijnen op maat en naar de 
wens van de klant gemaakt. Vertegenwoordiging: Christa 
Roskam. Konijnenbaan: De hond mag zo hard als hij kan 
achter een konijnenvel aanrennen. Vertegenwoordiging: 
Wouter Siemerink. And last, but not least: dé BGV 
Winkel voor alle leuke hebbedingetjes met betrekking 
tot de hond. Vertegenwoordiging: Elvira Tuerlings en 
Marieke Boshuizen. Ook werden er enkele fotografen 
gesignaleerd. Rosita Taken nam dit jaar de taak van 
razende reporter op haar. De statiefoto’s werden dit 
jaar verzorgd door De Jong Fotografie uit Vaassen. Zij 
hebben prachtige plaatjes geschoten van de honden 
(te bewonderen op hun facebookpagina https://www.
facebook.com/dejongfotografiedjf/).

Helaas moest Pluvius onze fijne dag een beetje vochtig 
maken en trakteerde ons op een kleine maar stevige 
regenbui, waardoor een aantal mensen het einde van de dag aan hen voorbij hebben laten gaan. Zij misten de 
uitslag van de loterij en er bleef maar een kleine groep diehards over die bij de diverse huldigen zijn gebleven. We 
kunnen duidelijk terugkijken op een zeer geslaagde dag, die volgend jaar zeker weer op het programma komt te 
staan. Dan met de rassen Grand Griffon Vendéen en de Briquet Griffon Vendéen erbij, dus nog meer mensen en 
gezelligheid. Ten slotte wil ik alle fokkers die de pup-eigenaren hebben uitgenodigd en weten te enthousiasmeren, 
bedanken voor hun medewerking aan deze zeer geslaagde dag én uiteraard de Chef de Mission van de dag Mirjam 
Olde Klieverik en alle andere vrijwilligers die deze dag tot een succes hebben gemaakt. Chapeau!

Op naar het volgende evenement.
Hans Abramsen, activiteitencommissie

De l’Étoile Haute op de familiedag 
Op 29 maart 2017 werd ons eerste nestje geboren en op 17 september 2017 mochten we ons presenteren 

op onze eerste familiedag. Vijf van de zes pupjes waren aanwezig, dus het nest was bijna helemaal compleet! 

Wat een genot om ze allemaal zo weer samen te zien! De verschillen 
die in het nest al duidelijk te zien waren, zijn nu volop in ontwikkeling 
maar dan nog duidelijker! Langpoot Pleun stak er uiteraard met kop en 
schouders (oké... en rug) bovenuit. Vidocq, de kleinste van het stel, was 
dat nog steeds. Fuego was nog steeds lang en smal. Bas was nog steeds 
duidelijk mooi breedgebouwd, onze chubby uit het nest. Onze Louve was 
nog steeds zonder een specifieke opvallendheid. Maar die koppen, om te 
zoenen!!! Allemaal, stuk voor stuk! Dat hebben we uiteraard ook gedaan! 

In de ring gedroegen ze zich voortreffelijk. Ze kregen allemaal de 
opmerking dat ze zo’n fantastisch karakter hebben. Het zijn echt schatten 
van honden, ik ben erg trots op dit nest! Lutèce en Little hebben allebei 
het beste van zichzelf doorgegeven, dat is wel duidelijk! Mijn dank gaat uit 
naar alle eigenaren die dat mooie karakter in goede banen doorzetten en 
ze de liefde geven die ze verdienen! Bedankt dat jullie er waren! 

Jolijn Siemes
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Familiedag 2017, niets is wat het lijkt!
Eigenlijk zou ik mij er helemaal niet mee bemoeien, nadat ik begin dit jaar afscheid had genomen van de 

activiteitencommissie. De werkelijkheid werd anders…

Mirjam had aangeboden om dit jaar Chef de Mission Familiedag te worden. Voorzichtig had zij mij gepolst om haar 
te ondersteunen. Aangezien ik moeilijk nee kan zeggen, heb ik in mijn enthousiasme en liefde voor de club “JA” 
gezegd. Al snel werd het draaiboek van vorig jaar erbij gehaald en is alles doorgenomen. Sinds april heeft Hans 
Abramsen vanuit het bestuur de activiteitencommissie onder zijn hoede genomen en keek over de schouder mee 
om alvast te leren voor volgend jaar. Dat een familiedag een hele operatie is, is een understatement. Het is niet 
alleen in kaart brengen welke hondjes er gekeurd moeten worden (deze lijst wordt vanuit de DATA-bank ter 
beschikking gesteld). Ook moeten de hondjes via de pupkopers door de fokkers worden benaderd en uitgenodigd. 

De fokker geeft op haar beurt weer 
aan de organisatie door wie er wel/
geen gehoor geeft aan de uitnodiging. 
De keurmeester moet vroeg in het 
voorjaar worden vastgelegd, evenals 
het terrein, de EHBO, de catering, 
de spelletjes die ingehuurd moeten 
worden, etc. etc.. Het veld moet 
worden opgetuigd met tenten, linten, 
stoelen, tafels, geluid en stroom. 
De kraampjes met leuke spulletjes 
mogen we ook vooral niet vergeten. 
Het boekwerk met daarin de te 
keuren puppen vraagt ook veel werk: 
Adverteerders moeten worden 
benaderd, verhaaltjes moeten 
worden geschreven, vormgeving 
opleuken met foto’s enzovoorts. Een 
fotograaf moet benaderd worden, 
want wij willen deze dag toch ook 

weer voor het nageslacht vastleggen. Bedelen voor leuke prijsjes voor de Tombola, ga zo maar door. Ook op 
de To-Do list: de prijzen voor de Ren-Je-Rot baan, de konijnenbaan en de verrassingsrace. Door de slechte 
weervoorspelling is er op het allerlaatste moment besloten om toch nog een extra tent te huren (…maar waar 
haal je die zo snel vandaan als iedereen opeens een tent wil huren vanwege het slechte weer…).

Dit jaar dachten we alles goed voor elkaar te hebben, echter een aantal factoren probeerden toch roet in het 
eten te gooien. Om er maar even een paar te noemen: factor “overmacht”; een aantal exposanten haakten op het 
allerlaatste moment af, wat natuurlijk een domper is (in een dag tijd vind je geen vervanging meer). Factor “weer”; 
een regenbui die 2 uur lang exact boven het veld bleef hangen. Factor “onvoorzien”; de konijnenbaan kon niet op 
spanning gebracht worden. Factor “miscommunicatie”; de aanvang keuringen kreeg hierdoor een valse start en 
liep enorm uit, waardoor de verrassingsrace letterlijk en figuurlijk in het water viel. 

Zeer waarschijnlijk heeft u, als bezoeker/deelnemer, er weinig van gemerkt. Dat hopen wij althans. Wij hebben erg 
veel mensen mogen begroeten, want het was de hele dag een gezellige drukte. Én ondanks die plensbui zagen we 
veel blije gezichten. 
Resumé: Van alle exposanten kregen wij positieve berichten en zij willen volgend jaar weer van de partij zijn. Ook 
het dorpshuis ’t Oortveld was zeer te spreken hoe wij ons als club met onze honden hebben gedragen en voor 
een mooie omzet in spijs en drank hebben gezorgd. Vele pupkopers kwamen vol trots hun pup laten zien en zagen 
wij genieten. Wij hopen dat ook de fokkers een mooie dag hebben gehad.
Zondagavond, nadat rond 18:30 uur de huurtent was opgehaald, hebben Mirjam en ik met de beentjes rustend 
op de bank, nippend aan een glaasje wijn, de dag geëvalueerd. Hondsmoe, maar uiteindelijk zeer voldaan, kwamen 
we tot de conclusie:
Wat een volk! Wat een hondjes! Wat een club! Wat een dag! Wat een familie…

Denise Sluiter

Sfeervolle familiedag 
Het was een gezellige dag, waarbij we weer veel 

bekenden hebben gezien en gesproken. Fijn dat 
naast de GBGV fokkers ook een aantal PBGV fokkers 
weer aanwezig was, een prima mix dus. Er was een 
goede organisatie op het feestterrein in Empe met al die 
leuke kramen. Naast de keuringen, was de “sprintbaan” 
onder toeziend oog van Edwin van Batenburg (met 
stopwatch) toch wel een trekpleister. Onze Raisonne 
vond het heel leuk en wij ook. Na een glaasje en een 
hapje in het clubhuis naar huis, omdat we ook nog een 
andere afspraak hadden. De keuringen waren toen nog 
niet afgelopen, mede door het heel grote aantal pups.

De sfeer op deze familiedag was weer prima, mede door 
al die leuke en mooie honden. We hebben genoten van 
het enthousiasme en de inzet van het bestuur en de 
activiteitencommissie van onze BGV Club.
De grootste verbazing kwam echter een paar dagen 
later toen Denise voor de deur stond met een prijs 
in de hand. Het bleek dat onze Raisonne, een petit van 
11 jaar, de 1e prijs bij de sprint gewonnen had in de 
veteranenklasse. Daar zijn we trots op! Geweldig dat zij 
de moeite nam om dit te brengen. 

Geertje en Rikent Jan Ridder                                                                                                                                         

Raisonne tijdens de winnende run

Oogappeltje
Ik ben nieuw hier dus zal mij eerst even voorstellen. Mijn stamboom naam 

is Hors d’Oeuvres Murphy’s Pride. Ha ha, ik denk dat Elvira dat net zat te 
eten toen ik werd geboren. Aangezien mijn baasjes altijd honger kregen als 
ze deze naam riepen hebben ze mij toch maar een andere naam gegeven. 
Mijn roepnaam is Pomme. Ik ben dus echt het oog”appeltje” van mijn 
baasjes. Mijn mama en papa zijn Cleo en Wizard en mijn zusjes en broertjes 
zijn: Dory, Loekie, James, Hunter, Jelle en Hugo. 
We zijn 7 oktober alweer 1 jaar geworden. Wat vond ik het leuk om ze 
weer te zien op de familiedag. Wel jammer dat Papa en Loekie er niet 
waren. Mijn baasjes vonden het niet zo leuk dat het zo regende toen wij er waren maar ik vond het eigenlijk best 
tof. Ik had een nieuw spelletje ontdekt, zoveel mogelijk 
regendruppels opvangen. Ook ben ik voor het eerst 
gekeurd door keurmeester mevrouw Birgit Sluiter. Ik 
kreeg zo’n mooi rapport dat ik nog net niet naast mijn 
harige slofjes ging lopen. We gingen voldaan naar huis 
met 3 echte Petit Basset theeglazen en voor mij een 
hele mooie knuffel. Ik verheug me nu al op de volgende 
familiedag!

Groetjes en een dikke knuffel van mijn roedel en mij, 
Pomme
(Wendy, Walter en Marijke Blommestein) 
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Schildklierproblemen bij de hond
Er is al veel geschreven over de werking en problemen van de schildklier 

bij honden. Wat mij altijd heeft geïnteresseerd, is de werking van het 
hormoon. Wat gebeurt er als er een over- of onderproductie is, wat 
kunnen wij hieraan doen en wat zeggen de bloedwaarden eigenlijk? Als 
vraag & antwoord worden hierna een aantal thema’s besproken.
Waar ligt de schildklier? 
De schildklier bestaat uit 2 lobben die aan beide zijden van de luchtpijp 
liggen, ter hoogte van de borstingang. Ze zijn normaal niet zichtbaar en ook 
niet te palperen. De klieren lijken op kleine sponsjes. De microscopisch 
vele en kleine holten van de klier worden follikels genoemd en zijn 
verantwoordelijk voor de aanmaak en opslag van het schildklierhormoon. 
Er wordt onder andere thyroxine (T4) en Tri-joodthyroxine (T3) 
geproduceerd.

Wat doet het schildklierhormoon in het lichaam? 
Het schildklierhormoon is een eiwit met een jodiumverbinding die, 
indien nodig, direct aan de bloedbaan wordt afgegeven en beschikbaar komt voor elke cel van het lichaam. Door 
omzetting (oxidatie) van dit hormoon in de cel komt energie vrij, waardoor andere onderdelen binnen de cel 
worden gestimuleerd. Het meest belangrijke hiervan is het metabolisme, ofwel de celstofwisseling die het hele 
lichaam van energie voorziet. Naast de spijsvertering, hartslag, zuurstofvoorziening en hersenactiviteit, is energie 
die vrijkomt uit de vetstofwisseling van belang voor de temperatuurregulatie.

Is het een belangrijk hormoon? 
Ja, het is één van de belangrijkste hormonen voor het lichaam. Het stuurt samen met een onderdeel van de 
grote hersenen (de hypofyse-hypothalamus) alle onderdelen van het lichaam aan. Dit laatste genoemde orgaan 
produceert o.a. een hormoon TSH (Thyroid Stimulerend Hormoon) die de productie van het schildklierhormoon 
aanstuurt.

Is de voeding van belang voor de vorming van het schildklierhormoon? 
Voor de aanmaak van het schildklierhormoon zijn de elementen zink, magnesium en vooral selenium, ijzer en de 
vitaminen A D E en B12 van belang. Deze worden opgenomen uit de voeding of door het lichaam zelf gevormd. 
Een goede opname in de darm en voldoende aanwezig in de voeding is daarom van belang.

Wat gebeurt er als er problemen in en rondom de schildklierfunctie ontstaan? 
Voordat er over deze problemen gesproken kan worden, zal er een onderscheid gemaakt moeten worden tussen 
een vertraagde en een versnelde werking van de schildklier. Bij een trage werking valt allereerst op dat de 
hond minder energie heeft. Daarnaast vindt er onvoldoende vetverbranding plaats en kan de hond dik worden. 
Betekent dit dat elke dikke hond een schildklierprobleem heeft? Nee, ongeveer 30-40 procent van de honden in 
Nederland heeft overgewicht en ongeveer 1% hiervan heeft een schildklierprobleem. Verder valt op dat er vacht 
en huidproblemen ontstaan in de vorm van een dunne mottige vacht (ook de staartbeharing is veranderd), waarbij 
op juist de onbehaarde gedeelte van de huid (flanken, oksels) een zwartverkleuring kan optreden. De dieren 
hebben het eerder koud en gaan plekken in huis opzoeken die normaal niet bezocht worden (warme vloer). 
Verder vertonen ze een vertraagde hartslag en worden duidelijk slomer. De problemen kunnen variëren en per 
hond verschillen.

Hoe wordt een afwijkende schildklier aangetoond? 
De disfunctie van de schildklier kan op verschillende niveaus optreden. Het kan zijn dat de hypofysehypothalamus 
te weinig of te veel hormoon produceert (denk o.a tumoren in en rondom dit orgaan). Het kan zijn dat de 
terugkoppeling vanuit het lichaam naar dit orgaan niet goed plaatsvindt. Het kan een probleem in de schildklier 
zelf zijn, waarbij te weinig of te veel hormoon wordt geproduceerd. Tevens kunnen andere eiwitten in het lichaam 
een verbinding met het schildklierhormoon aangaan. Als van de benodigde elementen, zoals jood en selenium, in 
het lichaam voorkomen door onvoldoende opname in de voeding, wordt er te weinig T4 hormoon geproduceerd. 

Het meest voorkomende onderzoek is daarom de T4 bepaling in het bloed. Is dit te laag of te hoog, dan kan 
het raadzaam zijn om de TSH te bepalen. Bij een te lage T4 kan een te hoge TSH verwacht worden. Is dit altijd 

bewijzend voor een afwijkende functie van de schildklier? Belangrijk is om ook de klinische aspecten van het dier 
in ogenschouw te nemen. Beide waarden kunnen afwijkend zijn, maar dit hoeft niet persé consequenties voor 
het dier te hebben. Het bloedonderzoek is redelijk betrouwbaar voor een schildklierprobleem. Soms is er een 
vermoeden van een schildklierafwijking, terwijl er normale of licht afwijkende bloedwaarden worden gevonden. 
In dat geval is het advies om dit onderzoek te herhalen en eventueel de niet-gebonden T4 te bepalen. Verder is 
scintigrafie van de schildklier een goede methode bij de diagnostiek. Hierbij wordt een licht radioactieve stof in 
een bloedvat gespoten. Deze stof bindt zich onder andere aan de schildklier. Bij een traag werkende schildklier 
bindt deze stof weinig tot niet aan de schildklier. Dit is anders bij een zeer actieve schildklier, die dan tevens 
duidelijk vergroot is. Deze kan ten gevolge van de vergroting zelfs in de borstholte worden teruggevonden.

Komt er ook een hyperfunctie van de schildklier voor? 
Ja, dit zien we meestal bij tumoren van de hypofyse-hypothalamus in de hersenen en heel zelden bij tumoren 
van de schildklier zelf. Deze tumoren zijn vaak eenzijdig. Er treden symptomen op zoals veel drinken en plassen, 
vermageren, veel actiever (onrustiger) zijn, kreupel lopen, koele plekken opzoeken en benauwdheid.

Hebben schildkliertumoren altijd een slechte prognose? 
De meeste schildkliertumoren kunnen chirurgisch goed verwijderd worden. Als ze met het omliggende weefsel 
zijn vergroeid, kunnen er wel problemen optreden. Ze zijn moeilijk te behandelen met chemotherapeutica, 
maar reageren wel goed op radioactief jodium. Bedenk wel dat er daarna een aanvullende behandeling met 
schildklierhormoon (L-thyroxine) levenslang gegeven moet worden.

Moet er nog regelmatig controle plaatsvinden? 
Ja, indien er te weinig of geen schildklierhormoon geproduceerd wordt of wanneer radioactief jodium is gebruikt, 
zal er schildklierhormoon gegeven worden. Na 4-6 weken zal dit gecontroleerd moeten worden en de dosis 
eventueel worden aangepast. Daarna is het advies om elk half jaar de T4 te controleren middels bloedonderzoek.

Bij welke leeftijd kunnen we bij de hond schildklier problemen verwachten?
Normaal bij een leeftijd tussen de 5 en 10 jaar. Dit is afhankelijk van de gezondheidsstatus en grootte van het 
hondenras. Ook bij jonge honden kan dit voorkomen, maar is dan meer een zeldzaamheid. De laatste tijd zien we 
echter schildklierproblemen meer dan anders optreden en deze hebben duidelijk met de voeding te maken. Dat 
zijn honden die op niet compleet, goedkoper, vers vlees staan waarbij er schildklier en hypofyse-hypothalamus 
organen in verwerkt worden.

E.P van Dijk, dierenarts te Nijkerk

Matisse in Popart 
Ik zit al jaren bij een creatieve club, waar de laatste jaren 

vooral wordt geschilderd en wat is voor mij dan een 
perfect onderwerp; mijn PBGV Matisse natuurlijk!

Nu heb ik niet zo’n schildertalent, maar daar hebben we 
een oplossing voor en dat wordt Popart genoemd. 
Het werkt als volgt:
Je neemt dan een foto, die je via een computerprogramma 
omzet in 4, 5 of 6 kleuren, net wat je zelf het mooiste vindt. 
Vervolgens leg je carbonpapier op een schilderdoek en 
daaroverheen een geprinte versie van je aangepaste foto. 
Vervolgens trek je alle lijntjes die je ziet over. Als je het 
carbonpapier er dan vanaf haalt, zie je een hele rare wirwar 
van vormen en je vraagt jezelf af hoe daar ooit weer een 
PBGV uit kan komen.
Dan kies je de kleuren die je wilt gebruiken en ga je de 
vakken inkleuren. Voor mij is het vaak het moeilijkst om in die wirwar van lijntjes te zien welke tint het moet 
worden. Ik maak ook meestal kleine schilderijtjes, waarbij precies werken belangrijk is. 
En ja, uiteindelijk komt Matisse dan toch weer tevoorschijn! Kijk zelf maar.

Anne-Marie Voogd
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Rollin, rollin, rollin, we go Heyd!
Vrijdag:

Mijn vrouwtje doet de laatste tijd zo raar. Ze gaat 
veel vaker naar boven dan anders en komt dan met 
de armen vol spullen weer naar beneden. Alles wordt 
neergezet in de kamer tot het propje vol is. Er staat 
inmiddels van alles, het speelgoed van Foef en mij, 
leesvoer, eten, drinken, tot de laptop aan toe. Zelfs 
onze reis-bench staat erbij. Het is toch zeker geen 
bijzondere dag? Nee hoor, het is gewoon vrijdag en niet 
eens de 13e, niks bijzonders dus. We hebben vandaag 
ook gewoon ons “groot rondje boerderij” gedaan en 
dat is echt niet anders dan anders. Er is ook nog zoiets 
als “klein rondje boerderij”, “rondje vesting”, “rondje 
Almbos” of “rondje vijver”. Deze keer een groot rondje 
boerderij dus. Maar, opeens is het me toch een drukte 
van belang… de baasjes slepen de hele santenkraam van 
de huiskamer naar de Mini. Alles wordt volgestouwd 
onder de kofferbak én in de kofferbak. 

Uiteindelijk worden wij ook in de auto geïnstalleerd en rijden we weg. Dat duurde me toch lang joh. We zijn 
onderweg echt wel gestopt hoor, maar voor mijn gevoel hebben we de hele dag in de auto gezeten, of in de file, 
wat jij wil. We komen uiteindelijk aan bij wat tijdelijk voor een week ons huis zou zijn. Een verbouwde 17e -eeuwse 
boerderij in Heyd (België). Wat een geweldige plek! Er is veel te zien en te ruiken en er is héél veel bos. We kunnen 
in de tuin lekker loslopen en tegen iedereen blaffen die we horen of zien. Ook op de “URO” blaf ik me helemaal 
suf (wat een URO is leg ik nog weleens uit). Als de tijdelijke buurtwacht van Heyd neem ik mijn taak zeer serieus, 
zoals je op de foto`s wel kunt zien. Het heeft me heel wat uurtjes gekost om de boel in de gaten te houden. 
Spierpijn kreeg ik ervan in mijn achterpoten. Foef heeft mij goed geholpen, die keek door het schapenhekje heen. 
Tenslotte is hij een stuk kleiner dan ik. Ook hier in België zie je ons GBGV’s niet of nauwelijks en ik werd dan ook 
regelmatig aangehaald. We zijn op een markt geweest en dat vond ik heel spannend. Daar was een dierenkraam 
die een bakje met hondenkoekjes klaar had staan op de grond, naast een bakje water. Nou daar wisten Foef en ik 
wel raad mee…. nee, niet met het water, wel met de koekjes. Mijn vrouwtje heeft daar mooie vetplantjes gescoord 
die je bij ons ook gewoon kunt kopen. Gaat ze die dingen helemaal van België mee terug slepen naar Nederland?! 
Mensen zitten raar in elkaar hoor. Volgens haar zijn ze bij ons een stuk duurder en ze doen haar aan Spanje denken 
waar ze als kind gewoond heeft. Nostalgie dus of vals sentiment? Morgen gaan we naar een bos met een beek of 
watertje, ze hebben mij beloofd dat ik daar lekker in mag spetteren. Ik ben benieuwd, je hoort nog van mij.

Maandag: Inmiddels zijn we inderdaad in het beloofde bos geweest. Machtig, ik 
heb genoten!!!! Ik ben ook wel even flink geschrokken hoor. Staat daar opeens 
een grote enge kerel op een verhoging. Ik bleef er bijna in en heb toen mijn longen uit mijn lijf geblaft. De baasjes 

maar lachen, die zeiden dat het geen mens was, maar een standbeeld. Nou, 
ik weet niet wat een standbeeld is, maar ik zag toch duidelijk een man. 
Ik mankeer van alles, maar met mijn ogen is niets mis! Gelukkig kregen 
we ‘s middags een verrassing, de Ourthe!! We hebben er heerlijk in rond 
gespetterd. Super joh, wordt vervolgd.

Donderdag: De afgelopen dagen hebben we lekker geplonsd. Twee keer 
in de Ourthe en twee keer in de rivier “Aisne”. We zijn nog een keer 
naar een warenmarkt met brocante markt geweest. We hebben geluncht 
in Rochefore en Durbuy, gewandeld in Dinant en een frietje gegeten in 
Huy. Morgen gaan we lunchen in Spa en dan terug naar ons home. Dan 
zie ik eindelijk meneer Flipse en Layla weer. Dat zijn mijn huisgenoten 
(katten) waar ik best gek mee ben. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik een 
fantastische vakantie heb gehad. Nu kan ik er weer een poosje tegen aan. 

Groetjes van een tevreden Sarah (en Foef)

Speciaal voor Daan
Spullen worden gepakt voor een vakantie aan zee. Daantje houdt alles 

nauwlettend in de gaten; oortjes gespitst, neusje omhoog, zou ik mee 
mogen? Ja hoor Daan, deze vakantie is speciaal voor jou. We nemen 
de bolderkar mee. Mocht je moe worden, dan word je als een prins 
rondgereden. Autorijden vind je ook geen probleem, als je maar mee mag. 
Na 2,5 uur rijden, zijn we aangekomen op onze bestemming Egmond aan 
Zee. De hele Happy Family is mee, zelfs het konijn Sietse. Wij staan altijd 
vol verbazing te kijken hoe Daan zich zo snel aanpast aan/in een vreemde 
omgeving. Daan voelt zich al snel thuis en heeft zijn neus al direct aan het 
werk gezet. Hij heeft in de omgeving goed opgenomen waar alles staat.

Zo baasje en vrouwtje, het wordt nu toch echt tijd dat ik de duinen ga 
verkennen. Ik (Daan) doe het wel in mijn eigen tempo. Lekker snuffelen en 
alle geurtjes van plantjes en struikjes goed in mij opnemen. Als ik iets op 
het spoor ben, verhoog ik mijn tempo. Mijn baasjes geven mij ook de ruimte en tijd. Ze hebben veel geduld met 
mij, zodat ik lekker mijn dingen kan doen waar ik goed in ben en dat is mijn neus gebruiken.
Ik ben ook al aardig op leeftijd (13 jaar), dus kilometers rennen en lopen lukt mij niet meer. Dan heb ik ook nog de 
handicap dat ik blind ben. Al met al kost het mij aardig wat energie. Na heerlijk in de duinen gewandeld te hebben, 
gaan we terug naar ons vakantiehuis om te relaxen. Ik word beloond met iets lekkers en mijn baasjes genieten van 
warme chocolademelk met slagroom. Straks gaan we lekker wandelen aan het strand en laat ik mij rijden in de 
bolderkar. Wat een bekijks hebben we onderweg! Op het strand vind ik het heerlijk, al die ruimte om mij heen. Ik 
hoef niet bang te zijn om mijn neus te stoten. Wel moet ik bekennen dat ik niet van natte pootjes hou en pootje 
baden in de zee hoeft van mij dan ook niet. Ik blaf, ik ren en ik zal eens laten zien dat ik nog een pittig petitje ben 
die nog volop kan genieten. Na een pittige wandeling op het strand wordt het tijd om een terrasje te pakken om 
weer even bij te tanken.

Zon, regen, hagel, onweer, maar het hoogtepunt voor mij was windkracht 10 op het strand van Egmond aan Zee. 
Het zand zat overal behalve ‘’in mijn ogen’’. Mijn baasjes vonden het toch wel zielig en hebben mij snel weer 
teruggebracht naar de auto die één grote zandbak werd. Van al dat wandelen word ik ook wel moe. Als we een 
avondwandeling gaan maken in de duinen heb ik de knollen op. Mijn stoere baas beurt mij op en neemt mij mee in 
zijn sterke armen. Na die wandeling heb ik letterlijk het klokje rond geslapen. We hebben met z’n drieën genoten 
van een fijne vakantie aan zee.

Wij, Harold en Sylvia, willen dit verhaal met jullie delen om te laten zien dat een blind bassetje samen met zijn 
baasjes prima kan genieten!

Lieve groetjes, Harold en Sylvia en een poot van Daan...grote enge kerel...
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Dierendagwandeling zondag 8 oktober

Een heel mooi plekje om lekker langs het strand 
te wandelen, is Hargen aan Zee. Het ligt bij de 

duinen van Schoorl. Het was dan ook zeker de moeite 
waard om daar een activiteit te organiseren. Het was 
de hele week spannend of het weer roet in het eten 
zou gooien, want het was toch pet! Maar op zondag 
was het gewoon mooi weer. We troffen elkaar op de 
parkeerplaats en met 27 wandelaars en 20 honden 
gingen we goedgemutst op pad. 
Niet alleen de baasjes hadden er zin, want toen onze 
viervoeters het zand onder hun pootjes voelden, gingen ze los!! Langs het strand rennen in volle vaart heen en 

weer, zo heerlijk om te zien! Tot aan restaurant Struin was het ongeveer twee kilometer. 
Daar waren Henny en Robert ook al. Zij konden ons van verre al zien aankomen en 
horen! Onderweg hadden we veel bekijks en aanspraak. Het is ook gewoon een mooi 

gezicht. Bij Struin hadden we een pauze waar we lekker koffie/thee en huisgemaakte appeltaart met slagroom 
konden nuttigen. Ook de honden kregen wat lekkers en een dierendagcadeautje. We zaten heerlijk buiten in het 

zonnetje, gezelligheid alom. 
Na de pauze weer op pad. Langs het wandelpad weer naar beneden en langs het strand terug. Een deel van de 
groep ging met hun honden langs de watergeul terug. Een ander deel bleef langs het strand lopen, omdat het zand 
daar beter te lopen was. De vaargeul is wat zwaarder, maar ook erg leuk om te doen. Aan het eind troffen we 
elkaar weer om naar de parkeerplaats te lopen. Op het strand en langs het zand konden de honden zich geweldig 

uitleven. Sommigen waren zo driest en durfden het 
water in, anderen zaten even te kijken van ‘je doet maar’. 
We kwamen wandelaars, paarden en andere honden 
tegen. Heel gezellig. Bij de parkeerplaats hebben we nog 
lekker genoten van de jachtbitter en lekkers. Nog wat 
nagepraat en toen naar huis. Helaas hoorden we dat 
een aantal van onze wandelaars op de terugweg vast 
kwamen te zitten in het verkeer. Zij hebben er uren 
over gedaan om thuis te komen. Gelukkig is iedereen 
wel veilig aangekomen.

We hebben genoten van de dag en het is zeker voor 
herhaling vatbaar. Namens iedereen; Vereniging, bedankt 
voor de traktatie!

Groetjes, Lilian en Jack en een poot van Abbey

Hargen aan Zee

Een flinke pluim
Wat hebben wij het met het weer enorm getroffen tijdens de strandwandeling op zondag 8 oktober in 

Hargen aan Zee. Heerlijk, een beetje wind met het zonnetje erbij, geweldig!!! En dat terwijl het vrijdag 
en zaterdag bijna de gehele dag regende. Ja, het was genieten voor onszelf, maar zeker ook voor de honden. Die 
hadden plezier tot en met. De baasjes genoten volgens mij ook, want ik zag alleen maar lachende en blije gezichten. 
Fijn hoor.
Waar we ook van genoten hebben was de koffie met heerlijke appeltaart met slagroom bij strandpaviljoen “Struin”. 
Zalig in de zon op het terras. Al met al een gezellige wandeling, ook terug langs de watergeul.

Mijn man Hans en ik vinden dat de activiteitencommissie een flinke pluim verdient. Vriendelijke ontvangst met 
koffie en cake. Er was veel werk van gemaakt. Evenals de vorige wandelingen trouwens. De Au Courant redactie is 
ook enthousiast bezig. Zij doen ook heel veel werk, denk ik zo. Om kort te zijn; een fijne club, de BGV Club met 
een stel hele gezellige en actieve mensen.

Even heel iets anders. Op weg naar huis (Amstelveen) 
belandden wij in een enorme file. Op de A9 was er ‘s 
morgens om circa 10 uur een aanrijding, waarbij 10 
auto’s betrokken waren. Geen doden, wel 2 mensen 
naar ziekenhuis en ongeveer 40 gewonden, waaronder 
veel kinderen. Triest!! De hele A9 werd richting Haarlem 
afgesloten en werd het verkeer omgeleid. Resultaat: 
complete chaos. Normaal rijden wij er 3 kwartier over, 
nu 3 uur en een kwartier. Met ons zullen er vast nog 
wel meer van onze club in deze chaos terecht gekomen 
zijn en dus ook laat thuisgekomen. Maar hopelijk wel 
zonder brokken. Desalniettemin was het een fijne dag 
en hopelijk voor jullie ook.
Dus... graag tot de volgende wandeling waar we weer 
van de partij hopen te zijn.

Groeten Hans en Stien Kroon
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Wie gaat er mee… naar Hargen aan de Zee?
Fijn dat er weer een wandeling georganiseerd werd, 

dit keer aan het strand in Hargen aan Zee in Noord-
Holland. Ik heb best getwijfeld of ik zou gaan, omdat ik 
vanuit Enschede zo’n 2 1/2 uur onderweg ben. Mijn man 
en kinderen houden niet zo van dit soort activiteiten, 
maar ik wel! Het is erg leuk om allemaal BGV’s te zien 
en hun baasjes zijn al net zo gek met ze als ik, dus dat 
zit wel goed.
Het weer was de hele week al slecht geweest, maar 
de voorspelling voor zondag was een stuk beter. 
Vrijdagavond kwam de regen nog met bakken uit de 
lucht en kon ik me nog niet voorstellen dat het de 
volgende dag al beter zou zijn. Ik bedacht die avond ook 
nog dat het misschien mogelijk was om (deels) samen 
met iemand te rijden, dat was wel zo gezellig! Ik zette 
nog een oproep op Facebook, maar helaas. De volgende 
ochtend reed ik naar Hargen en onderweg vielen er 
zelfs nog enkele buien. Eenmaal op de verzamelplaats 
aangekomen, scheen de zon. Daarbij kwam de hartelijke 
ontvangst van clubleden, BGV’s en niet te vergeten 
Lilian (ondersteund door Jack), die voor koffie/thee en 
zelfgebakken cake had gezorgd. 
Toen iedereen aanwezig was, zijn we gaan wandelen. 
Voor mijn PBGV Matisse was het de eerste kennismaking 
met de zee, dus ik was benieuwd naar zijn reactie. Onze 
vorige PBGV Oscar was ooit voor het eerst aan het 
strand, proefde het water en ging er toen zo ver mogelijk vandaan bij de duinen lopen. Matisse bleef het echter 
proberen, hij nam af en toe een slokje en schudde dan even met zijn kop zo van ‘het is toch echt niet lekker’. 
Tijdens de wandeling was hij vooral bezig met een heel lief en mooi teefje, dus ik had er een klus aan om hem daar 
een beetje uit de buurt te houden. Ze had trouwens nog een hardnekkige aanhanger, af en toe zijn die hormonen 
best lastig! 
Ik moet Matisse sowieso goed in de gaten houden. Ik gun hem graag de vrijheid, maar hij gaat er het liefst vandoor. 
Vlakbij het strandpaviljoen waar we samen pauze gingen houden, deed hij dat ook. Gelukkig had ik hem snel weer 
terug. Eenmaal binnen, bleef hij het leuke teefje opzoeken en ik moet zeggen; de belangstelling was wederzijds. Wij 
kregen van de vereniging heerlijke appeltaart met slagroom en koffie of thee aangeboden. Er was binnen ruimte 
voor ons gereserveerd, maar omdat de zon zo lekker scheen zaten we heerlijk op het terras te smullen. Lilian had 
ook voor alle honden iets lekkers en leuks meegenomen: top!
Toen we weer naar buiten gingen, ontdekte Matisse bij de uitgang een grote bak met water; hij begon te drinken 
en te drinken... Ik dacht oei, dan heeft hij vast heel veel zeewater gehad. Vervolgens liepen we via een iets andere en 
ook mooie route weer terug naar de parkeerplaats. Ook daar werden we weer verwend. Een echt Basset Griffon 
Vendéen jachtbittertje en een paar hapjes. Voor de honden waren er stukken leverworst.
We namen afscheid van de leden die naar huis gingen, de ‘diehards’ zochten nog samen de dichtstbijzijnde 

strandtent op. Het was daar echter heel druk en het 
leek erop dat we geen plaats konden vinden voor de 
groep. Het zat ons mee en al gauw zaten we aan 2 tafels 
waar we precies aan pasten. Het was alleen jammer 
dat het looppad van de bediening er tussendoor liep, 
waardoor we toch gescheiden waren. Ook dit was 
weer gezellig. Matisse was nu toch wel moe en hij ging 
rustig liggen. Het clublid waar hij bij ging liggen, vond 
hem erg leuk en hij moest nog even bij haar op schoot.
Maar ja, aan alles komt een eind en ik wilde gaan 
afrekenen. Ik stond op en Matisse trok naar buiten, 
maar ik liep naar de kassa. Ik betaalde en draaide me 
om naar Matisse die in het midden van het looppad 
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stond. Hij zakte nogal vreemd door alle 4 zijn poten. 
Ineens zag ik een plasje verschijnen die groter en groter 
werd tot je het gerust een plas mocht noemen. Matisse 
was zichtbaar opgelucht, maar ik niet. Ik ben er maar 
overheen gaan staan en heb het gemeld, maar de mensen 
die er werkten kregen het allemaal ineens nog drukker... 
Uiteindelijk kwam er iemand met een vuilniszak en heel 
veel papier van zo’n grote rol en mocht ik zelf gaan 
dweilen, ik was allang blij!

Om zeker te weten dat meneer was uit geplast voordat 
we weer aan de rit naar huis gingen, ben ik alleen met 
hem nog een stukje gaan wandelen langs het strand. In 
de buurt van de auto heb ik Matisse nog even aan een 

dode zeemeeuw laten ruiken, wat niet echt slim was. Hij zou er eens even lekker in gaan rollen, maar gelukkig kon 
ik dat nog net voorkomen. 
Eenmaal onderweg stond na ongeveer 20 minuten rijden voor mij bij het stoplicht een auto en ik zag iets bekends. 
Geen idee wie het waren, maar ze hoorden zeker bij onze BGV-club!

Tot de volgende keer. Anne-Marie Voogd en Matisse

J’Adore en Boaz ook van de partij!
Op 8 oktober vroeg op en vanaf Lelystad op weg naar 

Hargen aan Zee. In Hargen aangekomen, werden 
we opgewacht door Lilian en Jack die een lekker kopje 
koffie en een plakje cake hadden meegebracht voor 
bij de ontvangst. Nadat iedereen aanwezig was en alle 
honden aangelijnd waren, vertrokken we richting het 
strand. Daar aangekomen mochten alle honden los… 
binnen 5 minuten waren we J’Adore kwijt! 

Thuis is Boaz tegenwoordig het boefje en daarom liep 
hij met de tracker van J’Adore om. Omdat het best 
lastig zoeken is tussen al onze soortgenoten, heeft het 
even geduurd voordat we zeker wisten dat ze echt niet 
op het strand liep. Uiteindelijk liepen we de weg terug 
richting de parkeerplaats, trouw gevolgd door Boaz (met tracker). Al snel werden wij aangesproken dat ze een 
hond zoals Boaz al een paar keer heen en weer hadden zien rennen tussen het strand en de parkeerplaats. 
Gelukkig zagen we haar snel. Ze was wel even in paniek, maar ze was terecht.

Na even stevig doorstappen, konden we ons weer aansluiten bij de groep die richting het strandpaviljoen liep 
en was het leed van J’Adore weer snel vergeten. Bij het paviljoen werden alle baasjes heerlijk verwend met 
warme appeltaart en koffie en/of thee. Alle BGV’s kregen een pretpakket van lekkernij en een lampje voor aan 
de halsband. Na een klein uurtje lekker gerelaxt en 
genoten te hebben van onze versnaperingen, hebben 
we onze wandeling weer hervat. Het was heerlijk weer, 
de honden genoten van het strand en de zee en wij 
genoten mee.
Terug bij de parkeerplaats werden we weer verblijd 
met allemaal lekkers. Voor de honden een lekkere plak 
worst en voor alle baasjes een heerlijk jachtbittertje en 
een stuk fruit. 
Bedankt Lilian en Jack voor deze geweldige, gezellige en 
goed verzorgde wandeling!

Cornel en Petra
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Feest bij Van de Viersenhoeve 
Dit jaar bestaat de Kennel van de Viersenhoeve 12,5 jaar en dat moest natuurlijk gevierd worden! Op 15 

oktober 2017 hadden we een wandeling georganiseerd op de RCN te Zeewolde. Zowel het weer als de 
opkomst overtroffen onze stoutste verwachtingen! Wat kwamen er ongelofelijk veel mensen met hun honden 
afkomstig van de Viersenhoeve. Voor ons heel waardevol om te zien hoe het met al die honden en zeker niet in 
de laatste plaats, met de baasjes gaat. Wat heerlijk om al die lieve woorden en cadeaus van al die baasjes te mogen 
ontvangen en die natte neuzen van de honden. H E E R L I J K ! 

Allereerst even de geschiedenis van de Viersenhoeve in. 
Inmiddels alweer 14 jaar geleden, maakten we kennis met de witte Hongaarse herder de Kuvasz. We waren net 
verhuisd naar het hoge Noorden en ik had tegen Karin gezegd dat er, gezien ik voor mijn werk regelmatig van huis 
ben, een grote WOEF moest komen. Wij hadden toentertijd een Jack Russeltje, maar die maakte niet zo gek veel 
indruk…. Wij kregen toen een tweetal Kuvasz dames aangeboden, die niet meer bij hun baasjes konden blijven in 
verband met een scheiding. De fokster is op een mooie zomerdag de honden komen brengen en het was liefde 
op het eerste gezicht (met de honden dan). Ook de fokster zelf was erg onder de indruk van de honden en 
verzocht ons om een keer te gaan showen met de beide dames. Karin en ik zagen toen de shows als een hoop 
poeder, strikjes en meer van dat soort vooroordelen. Om de fokster een plezier te doen, hebben we de dames 
meegenomen naar Duitsland voor een Clubmatch. Onze Gipsy werd 2de op die show en de keurmeester was 
erg over haar te spreken. Als we haar van tevoren een badje zouden hebben gegeven, was ze eerste geworden…
Eigenlijk is onze liefde voor deze honden en ook het showen daar wakker geworden. Met de Kuvasz hebben we 
heel veel succes gehad. Het is echter geen hond die je bij iedereen kunt plaatsen en dat gaf nog weleens problemen 
met de honden die in de puberteit kwamen. 12,5 jaar geleden zijn we dus begonnen met een kennelnaam en de 
kennel. De Kuvasz is in de loop van de jaren naar de achtergrond gegaan en uiteindelijk verdwenen uit ons leven 
(niet uit ons hart). Inmiddels hadden we kennis mogen maken met de GBGV en hebben we dat ras in ons hart 
gesloten. Toen de kennel 10 jaar bestond (rekensom leert ons dat dit 2,5 jaar geleden is) hebben we onze eerste 
Fauve in onze kennel mogen ontvangen en zijn we daar ook heel actief mee aan het werk! Veel shows, mooie 
prijzen en ook de jacht met hele mooie resultaten. Dankzij de GBGV en de Fauven hebben we een geweldige groep 
mensen leren kennen in en buiten Nederland. We beleven hier hele waardevolle momenten mee op shows, in de 
bossen, naast de werpkist met (toekomstige) pup kopers, enzovoort, enzovoort. Ik zou niet kunnen beschrijven 
hoe dankbaar we zijn met deze Familie! 

Maar goed; 15 oktober 2017 in Zeewolde met prachtig weer en heel veel mensen met hun GBGV’s en Fauven. We 
begonnen met koffie en taart voor eenieder en daarna heeft Pauline een paar zeer bruikbare handvatten gegeven 

om je hond wat gemakkelijker aan de lijn te houden zonder te trekken. Elke keer als ik het zie, ben ik weer erg 
onder de indruk van de resultaten die je binnen een hand vol minuten ziet bij deze “workshop”. Enkele baasjes 
waren zelfs tot tranen geroerd en stamelden “is dit mijn hond?” en vervolgens tijdens het lopen de lijn tussen 
duim en wijsvinger vasthielden. 
Na een heerlijke en lange wandeling over het strand van Zeewolde, waar de honden en enkele kleine baasjes lekker 
in het water konden ravotten, zijn we weer naar het terras van de RCN Zeewolde gelopen. Daar aangekomen, 
hebben we onder het genot van een natje en een droogje, nog heerlijk na kunnen kletsen over alle mooie 
momenten die we allemaal met onze honden meemaken.

Namens iedereen van de 
Viersenhoeve; bedankt voor al deze 
geweldige momenten die we met 
jullie hebben mogen beleven. Op 
naar de volgende 12,5 jaar!

Steven en Karin van Viersen 



Dominique Frohoff geeft tips
Beweging van een opgroeiende hond

Hoe lang mag ik met een pup bewegen? Vanaf welke leeftijd mag ik gaan 
sporten met mijn hond? Dat zijn vragen die ik regelmatig gesteld krijg. 
Iedereen weet dat je met een pup voorzichtig moet zijn. Maar kun je ook 
te voorzichtig zijn? En hoe bepaal je wat goed is voor jouw hond? Daar ga 
ik het in deze editie over hebben. 

Zijn alle honden gelijk? 
Wellicht dat je bekend bent met de richtlijn; het aantal weken dat je hond 
oud is, zoveel minuten mag je lopen. Nu is een richtlijn heel handig, maar 
schuilt er ook gevaar achter. 
Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt in:
- Ras;
- Fysieke conditie;
- Mentale conditie.

Rasverschillen
Natuurlijk is het verschil tussen een Chihuahua en een Duitse dog duidelijk. Een Chihuahua is veel sneller 
uitgegroeid en bereikt het eindstadium van groei ook sneller. Binnen een nest zijn er ook vaak verschillen. De 
opbouw van beweging moet daarom per individu worden bepaald.

Welke factoren zijn van invloed op de groei van een hond? 
Uiteraard is het goed functioneren van hart, longen en organen essentieel. Dit zijn de motoren van het lijf. 
Daarnaast mag er in het zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg en uittredende zenuwen) geen defect zitten. Het 
zenuwstelsel zorgt voor de communicatie tussen het lichaam en de hersenen. 

Hormonen zorgen via de bloedbaan voor de algemene groeicontrole. Hormonen worden geproduceerd in de: 
- Hersenen (hypofyse, hypothalamus en pijnappelklier);
- Schildklier en bijschildklier;
- Alvleesklier; 
- Bijnieren;
- Eierstokken en testikels.
Ze werken door het hele lichaam. Van deze hormonen zijn de groeihormonen, schildklierhormonen en 
geslachtshormonen de belangrijkste hormonen.
Met de schildklierhormonen worden de hormonen thyroxine (T4) en tri-jodothyronine (T3) bedoeld. Zij zorgen 
voor de hoeveelheid energie die verbruikt wordt, terwijl het lichaam rust. Alle lichaamsfuncties, dus ook groei, 
zijn hiervan afhankelijk. Ook hebben de hormonen veel invloed op rijpingsprocessen. Bijvoorbeeld op het rijpen 
van de hersenen. Als er een tekort is aan schildklierhormoon, worden bepaalde hersenfuncties definitief gestoord. 
Verder hebben de hormonen invloed op de botontwikkeling. Wanneer er te weinig schildklierhormoon is, blijft 
de botrijping achter. 

Geslachtshormonen
In relatie tot groei zijn testosteron en oestrogeen de belangrijkste geslachtshormonen. Beiden hebben een positieve 
invloed op de groei, maar meer nog op de botrijping. Als een hond op een lage leeftijd veel geslachtshormonen 
aanmaakt, zal de hond in eerst instantie harder groeien dan normaal. De groei zal echter, door een snellere rijping 
van het bot, veel vroeger stoppen, zodat de uiteindelijke lengte toch redelijk klein blijft. 
De aanmaak van testosteron kun je positief beïnvloeden door inspanning. Dat betekent kort en intensief bewegen. 
Voldoende slaap is noodzakelijk voor de aanmaak van testosteron. Daarnaast is het eten van vetten noodzakelijk 
voor het opbouwen van testosteron. Duursporten, dus lange afstanden lopen of de hond naast de fiets laten lopen, 
beïnvloeden de testosteronspiegel negatief. 
Groeihormoon wordt niet gelijkmatig geproduceerd, maar in korte pieken. De productie van groeihormoon vindt 
plaats bij lichaamsbeweging, stress en ongeveer twee uur na het inslapen. 

Groeischijven
De groeischijf, ook wel epifysairschijf genoemd, is de plaats waar de botten van de poten van de honden langer 
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worden. Hier vormt zich nieuw bot waardoor het bot als geheel langer wordt. Beschadiging van de groeischijf, 
door bijvoorbeeld een breuk op jonge leeftijd, leidt tot korter blijven van het bot. 
Op een bepaalde leeftijd sluiten de groeischijven zich. Voor de volgorde waarin de groeischijven verdwijnen, 
bestaat een min of meer vaste volgorde en dit gebeurt tot op zekere hoogte op een voorspelbare leeftijd (de 
puberteit). 

Het sluiten van de groeiplaten voor een gemiddeld grote hond:
- Schouder 10 - 12 maanden
- Elleboog 9 - 11 maanden
- Tenen 6 - 7 maanden
- Bekken 5 - 6 maanden
- Heup 9 - 11 maanden
- Knie 10 - 14 maanden

Bij grote hondenrassen sluiten de laatste groeischijven na circa 18 maanden!
Wanneer een pup voor de pubertijd wordt gecastreerd, zie je dit in de groei terug. Doordat de invloed van de 
geslachtshormonen uitblijft, groeien de pijpbeenderen van de pup langer door. Vroegtijdig gecastreerde honden 
worden daardoor hoger. Ook is de kans op het ontwikkelen van fysieke problemen, zoals kruisbandscheuren, 
groter. 

Beweging
Na deze bulk van informatie zal je misschien denken; maar wat moet ik nu met mijn pup doen? Denk niet in 
kwaliteit, maar in kwantiteit. Liever 5-6 keer een korte afstand met plezier dan 3 keer een lange afstand met 
frustratie. Maak van de wandeling een gezellig uitje, waarin de omgeving heel bepalend kan zijn. 
Daarnaast kunnen bepaalde factoren enorme energievreters zijn, zoals: autorit, andere honden, geuren, hoeveelheid 
mensen. Afhankelijk van hoe de mentale gesteldheid van jouw hond is, bepaal je wat haalbaar is of niet. Plotselinge 
zware belastingen, zoals springen en vooral bal- en stoeispelletjes, zijn erg belastend voor gewrichten en banden. 
De banden en spieren zijn bij een pup nog erg slap. Daarom zien ze er zo beweeglijk uit. Hierdoor worden 
gewrichten onvoldoende beschermd en ontstaan er eerder gewrichtsproblemen. Zoekspelletjes: ga niet gooien 
met een bal, maar laat hem een bal zoeken. Daardoor blijft het ‘spel’ rustig en door het hersenwerk verbruikt je 
pup extra energie. Een stuk stevig wandelen en wat draven, is geen enkel probleem. De pup mag ook best een 
stukje galopperen, maar stimuleer hem niet tot het uiterste te gaan. 

Puppygym
Op hondenscholen wordt steeds meer puppygym aangeboden. Hoewel 
het woord anders doet lijken, is dit vooral een manier om de pups zowel 
mentaal als fysiek te laten wennen aan een andere omgeving.

Motorische basisvaardigheden
Het kunnen lopen of rennen, is een basisvaardigheid die je kunt 
onderverdelen in:
- Coördinatie/techniek;
- Kracht;
- Uithoudingsvermogen;
- Snelheid;
- Lenigheid.

Of het nu gaat om een pup of een sporthond; allereerst is het aanleren van coördinatie en techniek essentieel. 
Zonder techniek ontstaan er snel blessures. Valt je pup snel om of struikelt hij veel, dan is dit nog een gebrek 
aan techniek. Vooral dit stukje kost ontzettend veel energie. Het lijf van een pup is continu aan het veranderen. 
Daardoor is het lopen op een andere ondergrond of ergens overheen stappen telkens weer een uitdaging. 
Coördinatie leer je het beste wanneer dit bewust en rustig gebeurt. Zodra er vermoeidheid optreedt, zal dit 
direct zichtbaar zijn in de coördinatie en moet je de hond laten rusten. Laat je pup dus regelmatig kennismaken 
met andere ondergronden en laat hem ergens overheen stappen. Hierdoor ontstaat een beter lichaamsbewustzijn 
en leidt dit tot een sterker lichaam op latere leeftijd. 
De volgende stap is het creëren van meer uithoudingsvermogen. Wanneer je ziet dat de coördinatie tijdens het 
lopen goed blijft en de positie van je hond tijdens de wandeling ten aanzien van jou constant blijft, mag je de 
wandelingen gaan uitbreiden. De eerste fase zijn lange wandelen, daarna fietsen in draf.
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Pas in de laatste fase ga je aandacht besteden aan kracht en snelheid. Aan dit stuk begin je wanneer de hond is 
uitgegroeid. Krachttraining is bijvoorbeeld zwemmen of een stuk galopperen naast de fiets. 

De puber
Vanaf 5-7 maanden start ongeveer de puberteit. Er volgen een aantal groeispurts, waarbij het lichaam ongelijkmatig 
kan groeien. Het lichaam is uit evenwicht, wat als gevolg heeft dat de motoriek van een puber soms minder goed 
is dan de motoriek van een pup. Je helpt je hond door de puberteit heen door een stapje terug te doen in wat je 
fysiek van hem vraagt. Op het moment dat je hond zijn uiteindelijke schofthoogte heeft bereikt, zal hij nog gaan 
uitgroeien. Uitgroeien houdt in dat je hond nog in de breedte gaat groeien. Dit gebeurt door het laatste stuk groei 
in het skelet en de verdere ontwikkeling van het spierstelsel.

Conclusie
- Hou de richtlijn in de gaten ten aanzien van de duur van de wandelingen;  - Doe 1 keer per week oefeningen 
met je hond om de coördinatie en techniek van het looppatroon te verbeteren; - Laat hem goed slapen op een 
rustige plek; - Blijf kritisch kijken en pas indien nodig aan; - Bouw de training op wanneer de hond is uitgegroeid.

Er is een periode geweest dat veel mensen te weinig deden met hun hond. Die tijd lijkt te zijn gekeerd. Tegenwoordig 
is het aanbod op hondenscholen enorm en zijn we (soms) te actief met onze jonge honden met alle gevolgen van 
dien, op zowel mentaal als fysiek vlak. De honden zijn druk en overprikkeld en kampen met lichamelijk klachten. 
Blijf daarom kritisch kijken of vraag een specialist om advies wanneer je het zelf lastig vindt om te bepalen of je 
hond voldoende beweging krijgt. 

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Kijk op www.fysio-voor-dieren.nl voor het aanbod, waaronder een puppykeuring. Ook is mijn gratis E-book aan 
te vragen met als onderwerp: Alles wat je wilt weten over hernia’s. 

CODE Oranje, wijs met wol !!!!!!!!
Rondom dierendag zijn er bij diverse dieren- en tuincentra en zelfs bij 

de Lidl, zogenaamde Furminators of look-a-likes in de aanbieding. Doel 
van deze attributen, maar ook van andere ontwolharken en dichtbetande 
kammen is het uittrekken van de onderharen, ook wel wol genoemd. Echter, 
dit ‘ontwollen’ kent zeer nadelige gevolgen. De genoemde gereedschappen 
verwoesten de ondervacht, dus jonge én oude wolharen in één keer. De 
haarknopjes (‘haarfabriekjes’) die voor productie van wolharen zorgen, 
moeten onmiddellijk aan de slag om nieuwe te maken. De huid- en 
vachtfunctie wordt zonder deze wolharen gestoord.
Men roept door de wol uit te trekken feitelijk een nieuwe verhaarcyclus op. 
Wolharen komen in elke hondenvacht voor en hebben essentiële functies:
1. ISOLATIE: Wolharen vormen d.m.v. vasthouden van lucht een 
‘thermos’-laag op de huid om de 
lichaamstemperatuur op 38 ° of 39 
°C te houden in koude of warme 
omstandigheden. 

2. DISTRIBUTIE VAN VOEDING VOOR HUID EN HAAR: Wolharen zijn 
de transportladders voor talgvet en vocht naar haren en huid 
3. BESCHERMING ZON: Wolharen vormen een dicht scherm tegen 
schadelijke UV-A en UV-B straling. 
4. BESCHERMING MECHANISCHE SCHADE: Bij het passeren van 
takken, prikkeldraad en bij bijvoorbeeld het zichzelf krabben in geval van 
jeuk, kunnen de altijd losstaande wolharen zichzelf ‘offeren’, zodat de 
belangrijkere dekharen en de huid gespaard blijven. Vervanging van die 
wolharen is namelijk binnen zes weken gebeurd, op de dekharen moet 
nog veel langer gewacht worden.
5. VORMING EN HANDHAVING HUIDMILIEU: De vacht en de huid 
samen vormen de leefomgeving van talrijke micro-organismen, de 
huidflora. Dit is een vredesleger van bacteriën, virussen, gisten, schimmels 

en parasieten die geen ruzie maken, zolang ze maar in balans met elkaar zijn. 
De voor hen belangrijke chemische atmosfeer in hun leefomgeving wordt 
bestendigd door een intacte vacht, ‘de paraplu’. Vallen er gaten in die vacht 
en/of zelfs de huid, dan kunnen foute individuen, zoals een ziekmakende 
bacterie of een schimmel in dat defecte deel een infectie beginnen. Ook 
allergenen hebben meer kans een gevoelige huid te tergen als de vacht, de 
paraplu dus, een lekje heeft.
Daarom is wolhaar onmisbaar en dient zeker niet uitgetrokken te worden!
ECHTER, andersom is ook mogelijk!
In plaats van een knisperende vacht heeft de hond een fluffy en wollige 
vacht. Ook deze vacht kun je goed krijgen door juist hier de onderwol als 
het ware uit te dunnen, zodat de dekharen de kans krijgen door te groeien 
tot een mooie aaneengesloten ruwhaar vacht. Dan help je als het ware 
de vacht om de onderwol eruit te halen. Dit vergt kennis een ook geduld. 
1. ISOLATIE: Teveel wolharen vormen d.m.v. vasthouden van lucht 
een te hoge isolerende ‘thermos’-laag op de huid, waardoor de 
lichaamstemperatuur moeilijk op 38 ° of 39 °C te houden is, met name 
tijdens warme omstandigheden. 
2. DISTRIBUTIE VAN VOEDING VOOR HUID EN HAAR: Wolharen zijn de transportladders voor talgvet en 
vocht naar haren en huid. Overmatige wolharen verstoren deze transportatie. 
3. ONTWIKKELING DEKHAREN STAGNEERT: Veel wolharen vormen een te dichte bescherming. Door de te 
dichte pak onderwol kan de bovenvacht niet voldoende groeien en stagneert de productie, vorming en groei van 
dekharen. 
4. VORMING EN HANDHAVING HUIDMILIEU: De vacht en de huid samen vormen de leefomgeving van talrijke 
micro-organismen, de huidflora. Dit is een vredesleger van bacteriën, virussen, gisten, schimmels en parasieten die 
geen ruzie maken, zolang ze maar in balans met elkaar zijn. De voor hen belangrijke chemische atmosfeer in hun 
leefomgeving wordt bestendigd door een intacte vacht. Is er teveel ondervacht, dan kunnen foute individuen, zoals 
een ziekmakende bacterie of een schimmel, klitvorming en/of vervilting een infectie beginnen. Ook allergenen 
hebben meer kans een overwollige huid te tergen als de vacht de dik is. 
Soms is overtollig wolhaar dus wel misbaar en dient zeker uitgetrokken te worden!
Opmerkingen die met enige regelmaat voorbijkomen: Gaat u maar terug naar de fokker, dit is echt niet zoals 
het hoort. Mijn trimster kan er niets mee, mijn hond moet iedere 6 tot 8 weken naar de trimster om geplukt te 
worden. De hond is echt “onhandelbaar” op de trimtafel en scheren is de enige optie. De hond is niet te trimmen, 
want er is geen ondervacht. Op Facebook zeggen ze dat…………………..

Mensen, laten we ons verstand blijven gebruiken en nadenken over de vacht en het gebruik van de materialen 
van onze geliefde viervoeter. Ook wij mensen worden niet met een weelderige haardos geboren. Bij sommigen 
duurt het jaren en anderen hebben in no-time een leuke coupe. Zo is het ook met onze hond. De hond groeit in 
zijn vacht en vel door de maanden heen. De juiste behandeling en verzorging van de kam- en borstelmaterialen, 
alsmede het juiste advies van een goed opgeleide trimster, doet de rest. Maak eventueel een plan de campagne 
met je trimsalon. Ook een “verpeste vacht” is te herstellen. Aandacht en geduld maakt alles mooier. Met het 

gebruik van de juiste materialen behoud en creëer je een gezonde vacht. 
Ook als je hond over weinig tot geen ondervacht beschikt. Deze vachten 
zijn door ons specialisten zo te trimmen (plukken) dat de hond zijn/haar 
bescherming behoudt en de vacht aaneengesloten blijft. Helaas zie ik vaak 
dat er “gaten” in de vacht worden geplukt. Of bij onkunde dat alle dekharen 
worden geplukt en de hond weinig tot geen ondervacht heeft, waardoor de 
vacht de komende 6 tot 8 weken onbeschermd is. Kort scheren (3 mm, 6  
mm) valt ook onder deze categorie. De wat moeilijke vachten vragen juist 
meer aandacht en een passend advies. Niet elke ruwharige hond past in het 
plaatje van 2 tot 3 keer per jaar naar een trimsalon.

Twijfel je of je wel het juiste borstel- en kammateriaal gebruikt voor je hond, 
stuur dan een mail met de afbeelding van je materiaal naar trimcommissie@
bgvclub.nl. De specialisten geven je graag advies op maat. 
“Vakmanschap is Meesterschap” geldt voor onze trimmers en dat verdienen 
onze viervoeters.

Mirjam Olde Klieverink, TrimcommissieBescherming Na behandeling

Dunne vacht

...gratis e-book...
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Bloed, zweet en tranen bij de jachtcommissie
Het begon op de eerste zondag al direct met de schotvast- en watertest. De afgelopen jaren was deze dag een 

feestje om, voor ons als commissie, te organiseren. Erg veel aanmeldingen van onze leden, want juist deze 
proef is een evenement waaraan iedereen kan deelnemen. Je kunt het een beetje vergelijken met het halen van je 
eerste zwemdiploma. Helaas was er, op Sybe en Miesje na, geen andere BGV te bekennen in het deelnemersveld! 
Deze teleurstelling wil ik als bestuurslid met jacht onder mijn hoede dan ook uitspreken. Ik dacht zelfs: waarvoor 
steek ik er al die uren in; waarvoor sta ik voor dag en dauw op om het continu anderen naar de zin te maken; 
waarvoor en voor wie doe ik het allemaal… onze BGV’s zijn toch jachthonden? Gelukkig zijn “voorjagers” die 
deelnemen aan door ons georganiseerde proeven altijd erg enthousiast en dat is op zo’n moment een mooi 
doekje voor het bloeden. 

Zondag 3 september, schotvast- en watertest:
Een geslaagde jachtproevendag. 17 honden, waarvan 2 GBGV’s, waren present. 15 honden hoorden het 
Waidmannsheil. 3 leden van de BGV Club gaven acte de présence. Samantha Munoz als voorjager met ruwharige 

dashond Nina slaagde voor zowel schotvast (SV) als watertest (WA). Us 
Sybe (Robert Jan als voorjager) slaagde voor de WA en maakte hiermee 
wederom een statement dat ook GBGV’s dit kunnen.
Kleine recalcitrante Mies (ondergetekende als voorjager) slaagde voor de 
SV en maakte na 1,5 meter zwemmen rechtsomkeer bij de watertest. Ik zag 
haar denken: “Ik ga niet zwemmen door al die waterplanten”. Volgend jaar 
gaat ze voor de herkansing. Al met al tevreden gezichten.

Woensdag 13 september, zweetspoorproef C: 
Iedere keer weer spannend wat het deelnemersveld gaat doen op een spoor 
van 500 meter lengte en circa 40-44 uur oud. 8 voorjagers met getrainde 
honden meldden zich rond 7:30 uur voor de koffie en de loting. Iedereen 
was goed gemutst en vol vertrouwen. Slechts de helft bracht het tot het 
eindstuk, chapeau voor hen. De heer Berry Zwartjes met een standaard 
ruwharige dashond Rico van het Bessenveld won die dag de wedstrijd met 

U1, 92 punten. Waidmannsheil. Gelukkig geen ontevreden gezichten, maar gezelligheid alom bij de uitreiking en het 
proeven van de BGV jachtbitter. Het was een stormachtige dag en dat brengt ook altijd weer een apart sfeertje. 
Met z’n allen dicht tegen het hek en bijna op elkaars schoot om warm te blijven en om uit de wind te zitten. 
De jachttent dacht nog even vlieguren te gaan maken, maar we konden met z’n allen dit nog net tegenhouden. 
Uiteraard bracht dit de nodige hilariteit. Al met al een geslaagde dag voor ons als organisatie.

Zondag 17 september, de familiedag:
Ook de jachtcommissie liet dit jaar weer haar gezicht zien tijdens de familiedag. Dit jaar 
was er de BGV jachtbitter om te verkopen, met de opbrengst wordt de clubkas goed 
gespekt. In no time waren we uitverkocht. Dank jullie wel allemaal! Robert Jan was de hele dag drukdoende met 
zweetspoor lopen voor geïnteresseerden. Het liep af en aan. De konijnenbaan, die was geleend van de Nederlandse 
Basset Hound Club, kon helaas niet goed onder spanning gezet worden. Het konijntje kreeg onverwacht een 

rustdag. Wouter Siemerink dank voor je inzet bij dit 
onderdeel. Gezien het feit dat er onverwachts geen 
crew was voor het Zwijntje Schieten, waren er slechts 
enkelen die hebben geschoten. 
De verloting heeft ook weer een leuke duit in het 
clubzakje gedaan. De winnaars Elwin Sparreboom, 
Toine Kropman, Monique van Westerop en Marieke 
Boshuizen kiezen allen voor een workshop zweetspoor. 
Als Chipo, de hond van Monique goed hersteld is, gaan 
we zweten. Dit levert vast en zeker weer gezellige en 
leerzame momenten op!

Woensdag 27 september, zweetspoorproef B:
Een zware dag voor de deelnemers aan deze proef met 
een lengte van 1.000 meter en circa 40-44 uur oud! 

Alle 6 zeer ervaren deelnemers, dus je denkt als organisatie: kat-in-het-bakkie. Helaas klonk “slechts” 3x het 
Waidmannsheil. Mevrouw Cathy Brouwer-Vogel kreeg de beste kwalificatie mee; een ZG met 85 punten met haar 
reu Egbert van ‘t Klaphek, een standaard ruwharige dashond. Volgens de keurmeester is spoor B een spoor dat 
een natuur nazoek goed benadert. 
Taakverdeling in huize Sluiter: Robert Jan onderhoudt altijd alle contacten met ORWEJA (organisatie 
wedstrijdwezen jachthonden) en met de keurmeesters (uitnodigen, data en loting) en aspirant keurmeesters 
(opleiding). Ook ligt er een lijntje met Martin Beets, onze penningmeester, over de te ontvangen en te betalen 
gelden. Ik maak de catalogus, verzorg de catering (koek en zopie noem ik het altijd), de prijzen en de certificaten 
en zorg dat de juiste spullen de auto in gaan. Op de dag zelf ben ik tevens eindverantwoordelijk als wedstrijdleiding 
over het totaalplaatje. In de week voorafgaand aan de proef is er bij ons thuis never a dull moment. 
De jachtcommissie is ooit in het leven geroepen, omdat wij jachthonden hebben en wij onze honden blij maken 
als zij uitgedaagd worden. Ik (wij als commissie) doe(n) er alles aan om u leden te enthousiasmeren om te werken 
met de hond. Met liefde, enthousiasme en plezier heb ik dit gedaan, maar gezien het geringe animo vanuit de club, 
doe ik een stapje terug. Het kost té veel tijd en er komt (in mijn ogen) té weinig voor terug. Altijd heb ik het zo 
georganiseerd dat het kostendekkend is geweest, beter nog: het bracht wat geld in het laatje voor de club. Robert 
Jan en ik zullen nog wat workshops organiseren en misschien in april weer eens een keer een wedstrijd, maar 
voorlopig doe ik een pas op de plaats. Ik ga volop in training met onze eigen werkers Sybe en Mies. 

Ik wens iedereen een harmonieuze kerst en de komende maanden veel drijf- en speurplezier.

Denise Sluiter, Jachtcommissie 

Mijn debuut
04:45 uur

Wat een idioterie, ’t is midden in de nacht! Vrouwtje komt al geeuwend 
naar beneden en drukt het knopje van het koffiezetapparaat aan. 

Snel sprint zij weer naar boven en lange tijd horen en zien mijn grote 
voorbeeld Sybe en ik niets. Wel komt er een heerlijke geur van vers gezette 
koffie uit de keuken onze kant op. Ook horen we een gek pruttelgeluid. 
Sybe vertelt mij dat het een ouderwets koffiezetapparaat is die dit allemaal 
veroorzaakt. Hij zegt ook dat dit inhoudt dat we vandaag iets leuks gaan 
doen. Braaf als ik ben, wacht ik af wat de dag ons brengen zal en vlei mijn 
koppie weer neer op mijn kussen.

08:00 uur
Het hek gaat open en wij rijden met de auto een heel apart terrein op. Een 
paar overwerkte herdershonden komen op ons af rennen en blaffen ons 
nog eens goed wakker. De baas gaat iedereen langs om allerlei paperassen 
te verzamelen en mamma roept alle deelnemers tezamen die koffie of thee 
wensen. Ondertussen praat Sybe mij bij: Miesje, je bent nu op een schietbaan beland. Zie je die hoge torens staan? 
Daar komen straks allemaal harde duiven uit, kleiduiven worden die genoemd. Over een paar uur komen er ook 
allemaal mensen met geweren en die gaan dan een heleboel herrie maken. Wij zijn tegen die tijd klaar en zijn de 
meeste van onze groep al weer naar huis.
08:15 uur
Weer een hek dat ons staande houdt. Mamma vertelt aan ons 
allemaal wat we hier gaan doen. Dit is geen schoolreisje, maar een heuse test waar ik een officieel diploma 
voor kan krijgen. Later, als ik groot ben, wil ik jager worden maar daarvoor heb ik een diploma nodig. Zonder 
dat diploma mag je in Nederland niet deelnemen aan de jacht. Dit diploma kun je behalen als je slaagt voor je 
schotvast test. 
09:05 uur
Mamma komt mij halen. We lopen naar een aantal serieus ogende mannen. Ik hoor mamma zeggen: Dit zijn 
keurmeesters, Miesje. Kijk ze maar eens lief aan, ze doen je niets. Een stuk verderop staat een meneer met een 
geweer, die Tjeu heet. Mamma laat mij los en vrolijk besnuffel ik de grond voor mij en dartel verder over het 
terrein. Opeens hoor ik een knal. Ik sta even stil, ik kijk naar mamma, hoor nog een knal en ik snuffel vrolijk verder 
over het terrein. Na circa 5 seconden hoor ik mamma roepen dat ik moet komen. Natuurlijk nog lang niet klaar 
met snuffelen, loop ik richting de keurmeester en begroet hem even. Mamma blaast op haar fluit, wat het signaal is 

...vlieguren...

...meneer met een geweer...
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dat ik terug moet komen. Oké dan maar en braaf meld ik mij. Grote complimenten krijg ik en ik voel mij opeens 
heel erg stoer!
09:25 uur
De baas komt Sybe halen. Stiekem kijk ik om het hoekje wat ze gaan doen. Ze lopen naar de waterkant en Sybe 
gaat heel braaf naast de baas zitten. Opeens hoor ik een knal en zie ik een echte eend uit de lucht vallen. Sybe 
springt in het water, zwemt er naartoe, pakt dat beest in zijn bek, zwemt terug en klautert op de kant. De baas 
vraagt aan Sybe om de eend voor hem te leggen en vervolgens gaat Sybe weer netjes naast hem staan. Ik zie de 
baas glimmen van oor tot oor. Perfect Sybe, hoor ik hem zeggen en hij wordt uitbundig beloond. Wow, dat wil ik 
ook!!!! Later hoor ik van Sybe dat hij dit een paar jaar terug had 
gezien en dat dit zijn grote voorbeeld was geweest voor deze test. 
Nou, Sybe is mijn grote voorbeeld!
09:40 uur
Mamma zegt dat het nu mijn beurt is. Oeps, wat is dit spannend zeg. Weer zijn alle ogen van die serieuze mannen 
op mij gericht. Ook die man met dat geweer staat er weer. De zon schittert in mijn ogen als ik iets in het water 
zie vallen. Ik zwem een meter, maar mijn poten raken verstrikt in groene slierten. Alles ziet er opeens hetzelfde 
uit, alles flikkert. Mijn neus loopt vol water. Waar is dat gekke ding gebleven? Spartel, spartel, ik kom niet verder en 
roep heel hard “Mamma! Wat nu….”. Mamma roept mij terug en we proberen het nog een keer. Steentjes worden 
gegooid om te laten zien waar die gevederde vriend ligt. Alles schittert tegen de zon in en ik zie het niet, ik ruik 
het niet. Ik wil niet meer! Gelukkig ziet mamma mijn strubbeling en roept mij terug. Pffff…. Wat een gedoe zeg. 
10:10 uur
Ik word opgeroepen voor de herkansing van de watertest. Tuurlijk gaan we saampjes nog een keer. Mamma en ik 
hebben dit tenslotte geoefend met een duif en dat ging tenslotte goed. Ik weet nu wat mij te wachten staat. 
Aan de waterkant ziet alles er nu nog onheilspellender uit dan de eerste keer. Op het veld naast ons is oorlog 
uitgebroken. Die gekke harde dingen vliegen continu door de lucht en daar wordt volop op geschoten. Bij mijn 
schot besluit ik dat ik NIET het water in ga. ‘K ben niet gek, ik ga dit oorlogsgebied niet betreden! Mamma vindt 
dat deze test nog teveel van mij gevraagd is en is zeer tevreden met mijn wijze besluit. 
11:30 uur
Alle hondjes gaan de auto in. De mensen gaan naar binnen in het gebouw waar de prijsuitreiking plaatsvindt. Ik zie 
allemaal blije gezichten naar buiten komen met mooie diploma’s in de hand. Helaas hebben twee hondjes het niet 
gehaald, maar die gaan vast nog wel een keer voor de herkansing. 
12:00 uur
De serieus ogende mannen lachen en de baas en mamma zijn ook vrolijk. Zij evalueren de ochtend. Uiteraard 
met bier en bitterballen en voor ons een 
welverdiend botje. Even later rijden ook wij 
met een diploma op zak naar huis en blikken 
Sybe en ik terug op deze clubactiviteit. Wat 
ons beide opviel en waar we een beetje 
teleurgesteld over waren, was dat wij de 
enige BGV’s waren. We misten onze vriendjes. 
Wij snapten dan ook best dat de baasje en 
mamma daar heel verdrietig over waren. Zij 
zijn de hele ochtend weer in touw geweest 
voor een heleboel vreemde mensen. Gelukkig 
konden we zelf dit keer ook mee doen, wat 
weer een heleboel goed maakte voor hen. 
Sybe en ik zijn blij dat wij hen in ieder geval 
wel trots hebben gemaakt. Loon naar werken, 
zeiden zij. En wij? Wij werden als beloning op 
de terugweg getrakteerd op een wandeling 
vol zwijnensporen!

18:00 uur
Pfffff thuis! Het was een enerverende dag 
met een officieel behaald jachtdiploma én 
bijna etenstijd, joepie! Ik ga na het eten lekker 
uitbuiken en dromen van mijn eerste jacht.

Miesje

Lopen bij de warmste club 

E-spoor met Pip de teckel 

Op 29 maart werd ik met Pip (ruwharige teckel) ingeloot bij de 
warmste club van Nederland, namelijk de Basset Griffon Vendéen 

Club Nederland. Robert Jan en Denise zijn altijd hartelijk en gezellig plus 
dat zij de beste lunches maken van alle zweetproeven die ik tot nog toe 
heb gelopen. 
Het was voor mij de eerste keer dat ik met Pip deelnam. Normaliter loop 
ik met Weimaraner Maus en mijn man Jan met Pip, maar die twee hadden 
tijdelijk communicatieproblemen. Omdat Pip enorm aan mij hangt als ze 
loops is, had ik na enig overleg besloten om toch door te trainen met haar. 
Pip is heel gevoelig voor complimenten en ondersteuning, een echte diva!
Het eerste wat je bij binnenkomst doet, is voor de loting iedereen begroeten. Daarbij probeer je in te schatten of 
het veld heel sterk is of juist niet. Dat was het zeer zeker wel, maar ik voelde me goed bij Pip. Ze loopt strakker dan 
onze staande hond Maus, wat me minder zenuwachtig dan anders maakte. Ik start liever vroeg, maar helaas was ik 
vijfde bij de loting. Jammer, maar desondanks was het heel gezellig onder de ruime partytent. Ik heb heerlijk met 
de jonge hondjes geknuffeld. Mijn zusje vindt die bassetgriffonnetjes nu zo leuk, dat zij er waarschijnlijk ook eentje 
gaat aanschaffen. Op Mies van Denise wordt iedereen 
meteen verliefd. Ikzelf vind het erg leuke honden, maar 
ik blijf trouw aan mijn twee rassen. 
De temperatuur zat ons mee. Het was weliswaar fris, 
maar niet heel koud. De wedstrijd verliep vrij vlot en 
de meeste mensen waren heel tevreden, wat achteraf 
ook terecht bleek. Ik mocht ergens achteraan in het 
veld starten, waar ik tijdens een training nog nooit ben 
gestart. Ik vind dat fijn, het geeft je de kans om niet 
mee te denken. Pip pakte een paar keer een beetje 
verleiding, maar dat was minimaal. Ze gaat dan huppelen, 
wat opvalt. Ook vindt Pip bramen niet zo tof, dus moest 
ik haar daar doorheen praten en een stukje optillen. We 
hebben één keer met de lijn vastgezeten. In plaats van 
me op te laten jagen, heb ik rust gepakt. Dat was heel verstandig, want Pip bleef daardoor ook rustig en pakte even 
later de draad weer prima op. We hebben alle verwijspunten gezien en de wondbedden op één na gevonden. Het 
verliep verder redelijk vlot naar het stuk toe. 
Ik had zelf geen idee hoe het gegaan was, omdat ik zo in het spoor was opgegaan. Na de uitslag wisten we precies hoe 
het zat, het was voor iedereen een topdag! De laagste score behaalde 75 punten en iedereen had het stuk binnen. 
Er was sprake van Zeer Goed of Uitmuntend. Wij hadden samen een CACT met 100 punten. Hoe verschrikkelijk 

trots kun je zijn op je kabouter. 
De keurmeester sprak lovende 
woorden, omdat ik Pip na haar dip 
weer enthousiast had gekregen 
en dat ze mooi werkt. We kregen 
mooie en toepasselijke cadeautjes 
van de club; zwienekeutels, het 
Eerbeeks opkikkertje en een mooi 
schild.
Het was een zeer geslaagde en 
gezellige dag met mooie mensen 
met nog mooiere honden en een 
topteam die de wedstrijd heeft 
georganiseerd.

Chantal Buijtels

van Nederland
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In een van de mooiste streken van Nederland,

Westerwolde vindt u in Bourtange

herberg restaurant

de “Staakenborgh”

De herberg is landelijk gelegen, een ideale plek voor een

wandelvakantie met uw hond. De hotelkamers zijn gelijkvloers,

vrijstaand met eigen opgang en een terras met  uitzicht op het

platteland,  direct gelegen aan vrije wandelpaden.

Voor lezers van dit blad hebben wij  een

HONDEN WELKOM ACTIE/AANBIEDING

lees meer op

WWW.STAAKENBORGH.NL

telefoon 0599354216

GARAGEDEUREN op maat, 
een sieraad voor uw woning
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Haasje-repje
Wij GBGV’s zijn gemaakt om te drijven. Wij zijn gek op rood- en zwartwild, reeën en hazen. Een paar keer 

per jaar mogen de riemen los en vertonen wij ons kunstje tijdens de reeëntelling bij ome Fréderic. Naar 
hartenlust kunnen wij ons uitleven en de baasjes zien en horen ons dan vol enthousiasme rennen en luid geven. 
Helaas is de drijfjacht in Nederland niet meer toegestaan en moeten we ons plezier de rest van het jaar elders 
zoeken. Iets wat niet altijd even gemakkelijk is.
Gelukkig mag ik, Sybe, mijn neus nog redelijk wat gebruiken in Nederland. Nu mijn gezondheid en conditie wat 
beter wordt, neemt de baas mij weer regelmatig mee om zweetspoor te lopen. Dat rood- en zwartwild ruikt 
heerlijk en ik vind het een feest om zo’n spoor te volgen tot aan het stuk. De baas en ik knuffelen dan wat af, zo 
trots zijn wij op elkaar!

In september deden wij iets met eend, wat eigenlijk niet bij ons GBGV’s past. De meesten van ons trekken hun 
neus daarvoor op, wat ik een paar jaar geleden ook deed hoor! Ik ben nu wat wijzer geworden en doe braaf wat 
mij opgedragen word. Ik zwem nogal graag en de baas had bedacht dat ik maar mee moest doen met de watertest 
(een aangeschoten eend uit het water vissen). Na wat oefenen had ik het door en besloot dat veren in de bek 
helemaal niet raar is. Ik was klaar voor de wedstrijd en het was bij de eerste poging direct kat in het bakkie, 
oftewel eend in het bekkie. Geslaagd! 

Onlangs werd ik uitgenodigd om mee te doen met Spoorluid op Haas. Het is een officiële ORWEJA veldwedstrijd 
voor solistisch opererende honden, maar met de juiste wil en neus moeten wij GBGV’s als meutehond dit 
ook kunnen. Tijdens zo’n proef wordt er beoordeeld op neusgebruik, luid geven, spoorwil en spoorvastheid. De 
baas vond het een hele eer dat wij mee mochten doen, dus de uitdaging werd aangenomen. Begin november 
was het verzamelen in Oudewater. Ik mocht het opnemen tegen 6 honden uit verschillende rassen: Steirische 
Rauhhaarbracke, Brandlbracke, 2 x Dashond ruwhaar, Duitse Brak en een Alpenländische Dachsbrak. Wij allen 
hadden dit nog nooit gedaan. Het bleek ook een primeur voor de Nederlandse Brakkenclub die het organiseerde. 
Een drietal keurmeesters, twee aspirant keurmeesters en een aantal drijvers (waaronder mijn eigen mamma) 
gingen in een lange lijn door de weilanden lopen op zoek naar de haas. Wij met onze eigen voorjager (de baas) 
liepen er zo’n 50 meter in lijn achteraan. Als er een haas opsprong en wegrende, mochten wij honden niet kijken. 
Keek je toch, dan mocht je er niet achteraan. De baas had voor mij als derde geloot, maar ik mocht toch als eerste 
er achteraan. De haas lag in mijn perceel. Ik werd direct naar zijn leger (ook wel pot genoemd) gebracht en mijn 
neus begon gelijk te werken. Op het spoor, luid geven en in één rechte lijn er achteraan. Er was wat verleiding van 
een snip, maar het rook toch anders dan de haas en die moest ik volgen. Vlug er weer achteraan. O jee, een sloot! 
Snoekduik, zwemmen en door. Daarna een sloot van 4 meter breed, gelukkig wat smaller. Wat gaat die haas hard, 
hij was al bijna bij het andere dorp! Gelukkig zag de haas het ook en rende weer terug naar het groepje mensen 
in het veld. Toen hij ook dat in de gaten kreeg, rende hij richting de schapen een paar weilanden verderop. En ik 
maar joelen, rennen, duiken, zwemmen, joelen, rennen, enzovoorts. Haasje-rep Je! Sybe komt eraan! Plots de baas: 
toet toet toet toet toet toet toeeeeeeet!! Ik hoorde mijn oproep om terug te komen. Opeens was ik weer even 
de recalcitrante Sybe. Oor kapot!!!! Even ongestoord mijn ding doen. 
Na circa 15 minuten zag ik jagers lopen, ze kwamen steeds dichterbij. Oppassen geblazen Sybe, tijd om terug te 
gaan naar de baas. De rest van de ochtend heb ik samen met Miesje en de baas naar de wedstrijd gekeken. Continu 
zagen wij een haas opspringen en wegrennen. Eentje rende zelfs in één rechte lijn op ons af. Zelfs Miesje stond te 
stuiteren en te steigeren aan haar lijn, maar wij mochten niets doen. Wij waren klaar en ik hoefde niet meer het 
veld in. Later hoorde ik, dat mijn achtervolging als voorbeeld voor de andere voorjagers en honden had gediend. 
Zij wisten daarna ook wat te doen. 

Na afloop bleek dat mijn optreden 
met de volle 100 punten werd 
beloond. We waren net achter 
Tagessieger Meneer Tjeu met Tanne 
geëindigd. Teefje Tanne ken ik wel, zij 
is een pittige en slimme Steirische 
Rauhaarbracke. 
In het verleden heb ik met haar wel 
eens getraind. Leuk dametje…   

Sybe
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En zo is het begonnen met onze Clouseau
Het begon voor ons zo’n 6 jaar geleden. Graag 

wilden wij weer, na onze Beagle Morris die 15 
jaar geworden was, een nieuwe hond. In onze buurt 
liep een GBGV rond die wij erg leuk vonden. Toch 
wilden wij kijken of een GBGV wel bij ons zou passen 
en daarom hadden we een afspraak gemaakt bij Gwen 
Huikeshoven om bij haar eens naar dit ras te kijken. 
Daar aangekomen, was er ook een andere familie uit 
Tilburg (waar wij vandaan komen) om dezelfde reden. 
Kennis gemaakt met de vele honden en het was gelijk 
raak! 
Een oudere hond die met zijn kop over de bank hing 
en een bende jonge honden van rond de 5 maanden. 
We waren gelijk verkocht. Enige tijd later kregen wij 
bericht dat er een nest was. Wij wilden graag een reu 
en dat was nog mogelijk. We zijn een paar keer wezen 
kijken en uiteindelijk werd het ook de pup die wij 
hadden uitgekozen. De dikste en grootste uit het nest! 
Een dotje!
Wat is dit een geweldig ras! De naam van de hond 
heeft mijn man uitgekozen. In het nest had hij de 
naam Hurluberlu gekregen, maar dat vonden wij niks. 
Clouseau is een Franse speurneus en die naam werd 

het. Zoals jullie weten, lopen ze altijd met de neus bij de grond. Direct 
vanaf het begin deed hij het erg goed. Een lieve, makkelijke hond en een 
ongelooflijke goedzak. En wat schetste onze verbazing... bij de puppycursus 
kwamen we ook die andere mensen uit Tilburg tegen, die uit hetzelfde 
nest het kleinste teefje hadden gekocht met de naam Bella. De honden zijn 
elkaars grote vrienden en de baasjes ook. Sindsdien hebben we er samen al 
een aantal vakanties op zitten! 
Op dit moment ligt Clouseau naast het baasje, want die heeft een bakje 
pepernoten voor zich op tafel staan en die ruiken wel heel lekker, haha. 
Clouseau is een bovenste beste hond met een heel lief karakter. Geen 
snelle hond en af en toe gaat alles in zijn eigen tempo. Luistert op zijn 
manier, maar uiteindelijk komt hij 
wel als hij geroepen wordt. Huilen 
kan hij als de beste, vol overgave 
gaat zijn kop dan omhoog. We zijn 
er heel erg blij mee en dankzij de 
honden hebben we er een paar hele 
fijne vrienden bijgekregen. 

Zo leuk kan het allemaal gaan!

Mirella van den Bor met hond Clouseau 

Kijk nah, Kijkduin: 30 honden en baasjes

Een basset in de krant!
Automobilisten kunnen op een bord bij de Erasmusbrug controleren of 

hun auto op 1 januari nog welkom is in een groot deel in Rotterdam. 
En dat alles onder het toeziend oog van Hamlet.
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Is xylitol dodelijk voor honden?
(bron Dierenkliniek Spaland Schiedam, dierenarts J. Veltenaar)

Het is de laatste tijd regelmatig in het nieuws: honden die overlijden na het 
eten van ontbijtkoek of kauwgom. Dat chocolade giftig is voor honden, 

weten de meeste hondeneigenaren wel. Maar dat ontbijtkoek gevaarlijk is 
en de dood tot gevolg kan hebben, is minder bekend. De boosdoener in 
ontbijtkoek en kauwgom is xylitol, een veelgebruikte suikervervanger in 
lightproducten.

Werking xylitol bij de mens
Xylitol is een stof die van nature in planten en bomen voorkomt. Het is even 
zoet als suiker, maar bevat veertig procent minder calorieën en wordt bij 
mensen langzamer in het lichaam opgenomen dan suiker. Om deze eigenschappen wordt de stof in lightproducten 
gebruikt. Bij mensen komt er geen extra insuline vrij na het eten van deze stof en de bloedsuikerspiegel blijft 
stabiel. Diabetici kunnen daarom deze zoetstof als suikervervanger gebruiken.

Werking xylitol bij de hond
Bij de hond reageert het lichaam anders. Xylitol wordt bij de hond heel snel opgenomen in het bloed en geeft 
een enorme respons van insuline, waardoor de bloedsuikerspiegel daalt naar levensgevaarlijke lage waarden. 
Tevens veroorzaakt xylitol leverfalen. Verschijnselen zijn: braken, zwakte, toevallen, coma en sterfte. De eerste 
verschijnselen van zwakte en leverontsteking kunnen al binnen dertig minuten na het eten optreden. Leverfalen 
treedt vaak één of twee dagen later op. 

Waar zit xylitol in?
In bijna alle producten waar suiker door zoetstoffen is vervangen zoals: ontbijtkoek, meestal aangemerkt als light 
of zero; kauwgom zonder suiker; tandpasta en zoetjes. De hoeveelheid xylitol staat vaak niet op een verpakking 
vermeld, maar voor honden zijn zeer kleine hoeveelheden al giftig.

Behandeling
Neem zo snel mogelijk contact op met een dierenarts bij het vermoeden dat je hond xylitol heeft binnengekregen. 
Geef je hond op weg naar de dierenarts suikerrijke producten te snoepen, om het eventueel dreigende tekort 
aan suiker in het bloed op te vangen. Als uw hond xylitol net heeft binnengekregen, laat de dierenarts uw hond 
braken. Als het langer geleden gegeten is, is het via de maag al opgenomen en heeft laten braken geen zin meer. In 
dat geval zal uw hond nauwgezet in de gaten gehouden moeten worden in de kliniek.

Koekhappen is niet voor iedereen een feestje.

Hans Abramsen

Bas is niet meer
September 2007 zal ik nooit meer vergeten. De 

fysio zei: “Neem een hond dan word je misschien 
weer beter”. Zo geschiedde, twee dagen later was je 
daar midden in het bos. Je ouwe baasje (72 jaar oud 
toentertijd) sleurde je achter je aan de bospaden over. 
Bij de eerste ontmoeting liep je direct op mij af en begon 
mijn gezicht te likken. Wij waren voor elkaar bestemd! 
Je ouwe baas zag het gelukkig ook en een week later 
woonde je bij ons en had ik opeens een hond! En wat 
voor één. Een Grand Basset Griffon Vendéen. Je heette 
al Bas en dat hebben we zo gelaten. Niet dat je daarnaar 
luisterde, maar het was meer voor het idee. De eerste 
twee jaar hebben we 48 weken per jaar 2x per week 
getraind. Weer of geen weer. Ik wist niets van honden 
en jij wist niets van gehoorzamen. Wat een lijdensweg 
was het voor ons beide. Achteraf gezien heeft het ons 
goed gedaan. 

Ook onze wandelingen in het Schaffelaarsebos waren voor mij vaak eerder een hel dan een pleziertje. Je mocht 
daar los, want al je speelkameraadjes waren los. Dàt waren brave honden. Jij niet! De keren dat je wegliep en 
achter de konijnen en de reeën aan bent geweest waren niet te tellen. Ik liep dan vaak jankend naar huis in mijn 
slakkengangetje van 2 km per uur. “Snel” de fiets halen. Als ik dan weer in het bos kwam, riep iedereen die ik 
tegenkwam: “Bas zit onder het koepeltje en wacht al op je!” Maar, grote vriend, je hebt mij maar mooi weer leren 
lopen en mij mijn leven teruggegeven. Een groter cadeau had je mij niet kunnen geven!
Een vriendin van mij zei ooit eens: “Bas is een wijze hond” en dat was je. Na één keer in een hotel geweest te 
zijn, liep je de daaropvolgende keren uit jezelf naar de receptie en ging er dan braaf voor zitten om je aan te 
melden. Als Sybe weer eens weg liep (de rollen waren inmiddels -naarmate je ouder werd- omgedraaid), mocht 
jij er achteraan om een oogje in het zeil te houden. Dwalen, op zoek naar jullie, op het Kootwijkerzand is toch 
wel het spannendste avontuur geweest. Sybe achter een zwijn aan met jou in zijn kielzog. Regelrecht richting het 
oefenterrein van Harskamp waar volop geschoten werd. Gelukkig kwam na vier lange uren het telefoontje van 
de boswachter dat er twee lieve witte honden midden op de zandvlakte zaten. Eind goed al goed en jullie waren 
je natuurlijk van geen kwaad bewust. 
Jij kon ook niet vies worden. Je liep als heer van stand. Éen van je vele bijnamen was niet voor niets: Olie Bas 
Bommel. Het enige wat we er nooit echt uit gekregen hebben is je jacht op lekkernij. Een veelvraat kon je zijn. 
Alles, maar dan ook echt alles at je op. Een pondje kaas op het aanrecht bij mijn moeder, daar draaide je je poot 
niet voor om. Hap, slik, weg!

Ik kan uren vertellen, 10 jaar lang aan mijn zijde. Nog net even Miesje op kunnen voeden en toen vond je het 
welletjes. Je gaf het al een tijdje aan, zelfs een zwijnenspoortje kon jou niet meer bekoren. De op één na laatste 
nacht heb je mij goed duidelijk gemaakt dat je er klaar mee was. Je vertrouwde je eigen lijf niet meer. Tsja, dan zij 
het zo… Op vrijdag 18 augustus hebben we je laten gaan. Op verzoek van Robert Jan ben je nog altijd bij ons, 
achter in de tuin. Ik geniet nog elke dag van je en laat af en toe een traantje.
Basseman, je bent mij meer dan alles waard geweest. 

Vaak werd er gevraagd: “Wat is hij voor een hond?” 
Wij antwoordden dan altijd in koor: Bas is een Grand 
Basset Griffon Vendéen, de Tissue, de Blaffeur, du Pain 
du Boursin, de Poule de Ville, de Mörmeltier. Reactie: 
uhhhhhh? Wij: Én daar is er maar eentje van!

Leden van de BGV Club, dank jullie wel voor de immens 
veel warme reacties en liefdevolle, mooie geschenken 
die Robert Jan en ik mochten ontvangen. Het heeft ons 
heel erg goed gedaan. 

Denise xxx
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Aspirant leden

Betalingen: 
IBAN: NL61INGB0005826197, BIC: INGBNL2A
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Geboortebericht
Petit Basset Griffon Vendéen:
Original Hounds Cristal de Glace x 
Black Majesty Game 2 Play
Geboren op 14 sept. 2017
2 reutjes en 4 teefjes
Fokker: S. Munoz
  
Petit Basset Griffon Vendéen:
Zsa Zsa Murphy’s Pride x Russ. Junior Champ. 
Demarchelier Diamond De Soleil  
Geboren op 16 november 2017
2 reutjes en 4 teefjes
Fokker: E. Tuerlings
 
Grand Basset Griffon Vendéen:
Mont Thabor van de Viersenhoeve x Debucher Yezebel
Geboren op 4 oktober 2017
3 reutjes en 2 teefjes
Fokker S. en K. van Viersen

Mevr. C.A. Grobben, Nijverdal
Mevr. M.B.C. van der Ploeg, Tilburg
Dhr. A. Kort, Delden
Mevr. E. Oort, Leiderdorp
Mevr. M.W. Bink, Den Haag
Mevr. E.M.J. Roeling, Schiedam
Mevr. A. Van der Geer, Wheatley River, Canada
Mevr. B.A. Tattje, Vlissingen
Mevr. E.P.M. Metman, Zoetermeer
Dhr. R.H. Doornbos, Hoogeveen

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

10.

Diepvries versvleesvoeding voor alle GV’s
wandel en werktypes, jong en oud

www.havohondenvoer.nl
Bestel in onze webwinkel vanaf 10 kg. 

in1000 gr of 500 gr verpakking
Op ma,di,wo,do besteld, volgende dag in huis

HAVO

Geschikt bevonden voor alle leeftijden 
v.a. 3/4weken.

Ingrediënten: Rund en kip.
Geen toevoegingen, puur natuur

HOOFDROL VOOR

Echt het beste voor je hond...
Bestel direct!

© 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.

Bestuur:   Portefeuille(s):
Voorzitter:  bestuur@bgvclub.nl 
Frans Krijbolder  Algemene zaken 
Zevenhuizerstraat 72  Communicatie/Fokkersgroep
3828 BE Hoogland  Databank/Pupinfo/BGV in nood
T:+31(0)6-24425400  frans@bgvclub.nl
   
Secretaris:
Karin van Viersen  Gezondheid
Alteveersterweg 32  Communicatie
9661 TB Alteveer  karin@bgvclub.nl
T:+31(0)6-26530247  

Penningmeester :  
Martin Beets  Ledenadministratie
Zonnedauwsingel 9  Financiële administratie
5709 PE Helmond  martin@bgvclub.nl
T:+31(0)492-518805  

Alg. bestuursleden  
Hans Abramsen  Activiteiten       
Rotterdamsedijk 174c  hans@bgvclub.nl
3112 BK Schiedam
T:+31(0)6-47058104/010 - 2735818         

Denise Sluiter  Au Courant
Plagweg 15   Jachtcommissie
7399 RL Empe  denise@bgvclub.nl
T:+31(0)6-53780664  

Website BGV Club :       www.bgvclub.nl

Commissieleden:
Jan Wessels              webcommissie@bgvclub.nl
                        
Au Courant:      aucourant@bgvclub.nl
Peter Tump/Annelies Abramsen-Thijsse/Denise Sluiter 

Pupinfo/BGV in nood:  pupinfo@bgvclub.nl
Nick Lamaker  bgvinnood@bgvclub.nl

Databank:   databank@bgvclub.nl
Elvira Tuerlings/Nick Lamaker

Gezondheidszaken:  gezondheid@bgvclub.nl
Elvira Tuerlings/Karin van Viersen

Vachtverzorging en trimmen:
Mirjam Olde Klieverik         trimcommissie@bgvclub.nl
Samantha Munoz

Jachtcommissie:     jacht@bgvclub.nl
Robert Jan Sluiter/Steven van Viersen/Denise Sluiter

Activiteitencommissie:   activiteiten@bgvclub.nl
Lilian Verheijen/Lucie Jebbink/Mirjam Olde Klieverik/
Pauline Vos-Maks/Edwin van Batenburg/Hans Abramsen
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