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Er gaat een schok door de redactie van de Au Cou-
rant: Denise heeft aangegeven dat dit haar laatste 

uitgave is geworden. Na ruim 4 jaar vindt zij het ge-
noeg en heeft een stukje geschreven ter afsluiting 
van haar werk. Alle overige leden van deze redactie 
betreuren dit heel erg, maar het is wel begrijpelijk.
Dat houdt dus in dat er met spoed gekeken moet 
worden naar een vervanger voor Denise. 
Geïnteresseerden kunnen mailen naar het bestuur: 
bestuur@griffonvendeenrasvereniging.nl. 
Het is weer een boordevolle uitgave geworden deze 
keer: maar liefst 44 pagina’s! Dit komt natuurlijk 
door alle verzoekjes van Denise om stukjes/verha-
len/foto’s te sturen, want in het begin liep het niet 
zo lekker. 
Omdat we nu een nieuwe naam hebben met een 
nieuw logo, is ook de Au Courant deels aangepast. 
Een ander lettertype voor de kopjes, en uiteraard 
het neiwue logo op de voorkant.
In deze uitgave vele honden-verhalen, maar ook 
informatieve stukken waar we allemaal wijzer van 
worden. De verjaardagskalender hangt nu bij ieder-
een thuis, door de vele inzendingen konden er wel 
een versie voor 4 jaar worden gevuld. Dus de meeste 
foto’s die zijn ingezonden maar niet op de kalender 
terecht zijn gekomen, vinden we nu terug op de mid-
denpagina’s.
Wij hopen deze dikke Au Courant vele uren 
leesplezier oplevert.
De verschijningsdatum van nr. 2 van dit jaar is dus 
niet geheel zeker, dat hangt af van de vervanging van 
Denise.
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Wat een ongelooflijke fijne club mensen hebben 
we toch! Als we kijken naar de opkomst bij de 

omdoopceremonie en de bijhorende wandeling en 
lunch, hoef ik niets meer toe te voegen aan dat ene 
woord: Gé-wél-díg!
Ons zelf steeds maar op de borst kloppen van hoe 
leuk en gezellig het allemaal is; er zijn ook serieuze 
zaken te realiseren. Zo hebben wij als bestuur besloten 
voor fokkers en ernstig geïnteresseerde leden mee 
te doen aan een lezing over epilepsie, die samen met 
de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden wordt 
georganiseerd. Het is en blijft een enge ziekte voor velen, 
waar we niet over uitgepraat raken. Daarom hebben we 
voor de fokkers een specialist in de persoon van Lisette 
Overduin uitgenodigd, die veel zal vertellen en vragen 
zal beantwoorden. Elders in deze uitgave meer hierover.
Als ‘nieuwe’ vereniging moeten wij de rassen die wij 
vertegenwoordigen, wat vaker onder de aandacht van 
de mensen brengen. Dit is goed voor de aanwas van 
de vereniging en goed voor de kopers van een pup, die 
dat doen bij de fokkers die bij ons zijn aangesloten en 
daardoor een ‘veiliger’ pup kopen. Wij gaan dat dit jaar 
doen op het Animal Event op 4, 5 en 6 mei a.s. in de vorm van een complete stand. Wij gaan dit ook doen 
tijdens de World Dog Show in Amsterdam op zaterdag 11 augustus, in de vorm van een kraampje bij de ring. 
Zichtbaarheid is goed voor de vereniging!

Vooruitlopend op de Algemene Ledenvergadering (ALV), waarvoor u de stukken binnenkort weer zult ontvangen, 
zou ik u willen vragen om uw agendapunten in te sturen. Heeft u een prangende vraag, wilt u iets onder de aandacht 
van de leden brengen, wilt u iets binnen de vereniging realiseren? Wij zijn democratisch ingesteld, daarom houden 
we elk jaar een ALV. Het bestuur komt altijd al met voorstellen, maar initiatieven worden zeker op prijs gesteld.
Ook zijn wij altijd op zoek (zonder te willen gaan zeuren, sorry) naar commissieleden en aankomende bestuursleden 
(of een combi daarvan). Waarom? Er komt altijd een moment dat een bestuurslid zijn dagelijks werk niet meer zo 
goed kan combineren met bestuurswerk of het een tandje minder wil doen. Daarom blijft ‘verse aanvoer’ beslist 
noodzakelijk. Ons advies-pad is simpel: neem eerst deel aan een commissie en ga op een gegeven moment de kar 
van de commissie trekken. Daarna is het een kleine stap richting bestuur. Ook als commissielid bent u natuurlijk 
niet verplicht om méér ambities te hebben, het is een mogelijkheid.

Frans Krijbolder, voorzitter
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Algemene Ledenvergadering 
29 april 2018
Zo leuk was de ALV nog nooit! 

Vergaderen in een oud jachthuis… 
Lunchen tussen de reeën en 
damherten… Mantrailen en/of 
Wandelen op een landgoed. Op 
zondag 29 april kunt u dit alles 
beleven tijdens de jaarlijkse Algemene 
Leden Vergadering (ALV). Het is een 
belangrijk gremium voor de leden 
van de vereniging om je stem te 
laten horen en ideeën aan te dragen. 
Het is eigenlijk de enige manier om 
het bestuur ter verantwoording te 
roepen over zaken die niet goed zijn 
of beter kunnen. Je stem laten horen, 
betekent ook gebruik maken van je 
recht op inspraak, al hebben we dit 
jaar niet veel verkiezingen.

Volgens het rooster van aftreden, zal dit jaar de penningmeester aftreden. Wij vinden het jammer dat je hebt 
aangegeven niet herkiesbaar te zijn, maar we begrijpen het goed. Martin Beets, chapeau voor je werk tot nu. Er 
zal dus een nieuwe penningmeester moeten worden aangesteld en gelukkig hebben we een nieuwe kandidaat, 
waarover later meer. 
Tevens treedt Denise Sluiter af als bestuurslid, maar zij is direct herkiesbaar, tenzij iemand opstaat om haar taken 
over te nemen. Ook Denise zou graag een tandje lager gaan, wegens haar drukke werkzaamheden.
Wij sturen u de stukken voor de ALV tijdig toe via een nieuwsbrief.  

Locatie: Jachthuis Beukenrode, Beukenrodelaan 2, Doorn

Programma: 
10.30-11.00 uur: inloop
11.00-12.00 uur: ALV
12.00-13.00 uur: lunch
13.00-14.30 uur: Workshop Mantrailen (door Edwin van Batenburg) of 
wandeling over het landgoed

Geef u WEL op voor aanwezigheid/deelname (mede in verband met 
lunchvoorbereiding). Een kleine vergoeding voor de lunch wordt aan u 
gevraagd.

NIEUWSBRIEVEN: 
Houd uw mailbox in de gaten! 
Komt u tot de conclusie dat u nooit nieuwsbrieven ontvangt, 
laat het ons dan even weten (voorzitter@griffonvendeenrasvereniging.nl).

LET OP: nieuwe naam > NIEUWE EMAILADRESSEN
Zoals al eerder vermeld, de BGV emailadressen zijn uit de lucht!
Nieuwe emailadressen kunt u vinden op pagina 38 bij het Colofon
Voor bijna alles geldt: (voornaam)@griffonvendeenrasvereniging.nl
Voor bestuursfuncties geldt bijvoorbeeld: penningmeester@griffonvendeenrasvereniging.nl
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Omdoopwandeling
Feest van de Uitbreiding

... in dialect blaffen... 

Zondag 7 januari 2018 was het zover, we hadden gelukkig weer een 
wandeling met de andere rasgenoten. Deze keer was het een heel 

bijzondere wandeling. Onze baasjes vertelden ons dat het de gevolgen 
waren van het besluit in de ledenvergadering. Deze dag is de geschiedenis 
ingegaan als het feest van de uitbreiding van onze mooie vereniging. Hadden 
we eerst uitsluitend de rassen Petit en Grand Basset Griffon Vendéen, nu is 
de familie binnen de vereniging compleet.
De Petit- en Grand Basset Griffon Vendéen, alsmede de Grand Griffon 
Vendéen en de Briquet Griffon Vendéen zijn nu aangesloten bij: Griffon 
Vendéen Rasvereniging Nederland.
We kunnen nu met de vier rassen in dialect blaffen.

De massale opkomst op deze dag was overweldigend, ruim 100 
aanmeldingen die acte de presence gaven in het prachtige Amerongen.
Bij binnenkomst van de leden en belangstellenden stond de koffie en 
het appelgebak klaar, dus een goed begin. Volgens goed gebruik, nam de 

voorzitter het woord nadat alle mensen aanwezig waren. Hij had een mooie presentatie over de uitbreiding van 
de club, hoe mooi je het samen kunt hebben.
Vervolgens werd er met een Frans watertje met van die bubbels (die mevrouw van de Au Courant vindt het heel 
lekker, zei ze) een toost uitgebracht. Daarna konden we eindelijk aan de wandeling beginnen. We werden in 2 
ploegen opgedeeld, eentje voor de gevorderde lopers en eentje voor de jonkies. Na enkele honderden meters, 
had Beau het blijkbaar wel gezien. Onze baasjes hadden hun kleindochters meegenomen en Beau ging terug naar 
de speeltuin, waar ze aan het spelen waren. Ik ging netjes met iedereen mee. 

Onze baasjes, Annelies en Hans (met een 
nieuwe heup) liepen de korte wandeling. 
Dat was voor mij te min. Ik ben lekker met de lange wandeling meegelopen. 
Gelukkig liep onze kapster Samantha Munoz ook mee en die lette wel op mij.
Het was een geweldige wandeling, waar we allemaal van hebben genoten. Na 
afloop was er nog wat voedsel voor de baasjes (ik barstte van de honger, maar 
kreeg niets).
Daarna moesten we de kleindochters 
weer naar Friesland brengen, dus 
konden wij rustig in de auto slapen. 

Helaas was het de laatste wandeling 
(binnen de vereniging) van mijn 
maatje Beau. Hij bleek erg ziek te 
zijn. Mijn baasje Annelies heeft er 

een verhaal overgeschreven, ik kan dat 
nog niet. Ik mis hem wel enorm, maar mijn maatje heeft geen pijn meer 
en dat stelt mij wel gerust. Daarom waren wij er niet op de beroemde 
Chocowandeling. Maar op 25 maart ben ik er wel in Hoek van Holland 
hoor. Hopelijk zie ik jullie daar weer en kletsen we weer verder.

Groetjes Monty
(Annelies en Hans Abramsen)
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Trimsalon A la Professionnelle 
Arlett Geenen– van Dijk 

Kerkweg 3 

1761 JD Anna Paulowna 

0223-535 838 

www.trimsalonalaprof.nl  info@trimsalonalaprof.nl 



...prima gelukt...
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Lobke Langpoot

Hallo lieve lezers van de Au Courant. 
Voor degenen die mij niet kennen; ik ben Lobke en ik 

woon in Ridderkerk. Ik heb ook nog een deftige naam, ”NOTRE 
DAME VAN DE VIERSENHOEVE”, maar die gebruik ik zelden. 
Een dame ben ik echt niet, zegt het vrouwtje altijd.

Zoals ik al zei, woon ik in Ridderkerk met het baasje en vrouwtje 
en mijn hondenbroer Barça. Dat is een Gos d’Atura Català, een 
beetje een brombeer, maar mijn beste maatje. Ik ben, zoals ze 
het noemen, een “long leg” en dat kan bijzonder handig zijn. 
Zo mag het vrouwtje graag zelf brood bakken en daar MOET 
ik natuurlijk bij zijn. Als je korte pootjes hebt, wordt het nogal 
moeilijk om goed bij het aanrecht te kunnen. Maar daar heb ik 
helemaal geen problemen mee hoor! Dat had ik al heel snel 
door, ik heb dan ook al aardig wat gesnaaid van het aanrecht en 

de tafel.
Ook kan ik ontzettend hard rennen, geen hond hier in het Oosterpark die 
me kan bijhouden. Dat is ook heel handig, want ik ben nogal een bangerikje. 
Ze krijgen me nooit te pakken, ik ren gewoon weg en ga vlakbij huis op 
de baas en vrouw en Barça staan wachten. Soms helpt Barça me als ik een 
andere hond eng vind, maar als hij het te druk met snuffelen en zo heeft, 
moet ik mezelf redden en dan zijn lange poten heeeeeel handig. Dus ben ik 
er blij mee. Tegenwoordig ben ik al een stuk dapperder, ik durf zelfs langs 
honden te lopen die ik vroeger heel eng vond en sommige honden in het 
park zijn echt vriendjes. Ik heb heel kleine vriendjes maar ook hele grote. 
Zo is één van mijn beste vrienden een Deense Dog. En ik ben verliefd op 
Jack, dat is een Zwitserse herder. Als ik die zie, ga ik een dansje maken. 
Jammer dat hij me niet ziet staan, maar ik blijf volhouden.

We kunnen hier in Ridderkerk heerlijk wandelen, elke morgen gaan we 
naar het Oosterpark een uur of zo lopen. Daar is een heel groot stuk 
losloopgebied, waar veel konijntjes en fazanten zitten. Ik kan me heerlijk 
uitleven en spelen met andere honden. Verder is er op loopafstand nog de Gorzen, daar kan je ook zo heerlijk 
wandelen. Daar zijn zoveel konijnen, dat het baasje en vrouwtje nogal eens een “poosje” moeten wachten totdat 
ik weer tijd heb om te komen als ze roepen. Gelukkig voor hen staan er veel bankjes. Ook is er de Crezèepolder, 
dat was vroeger leuker dan nu voor mij. Het is een natuurgebied geworden en ik mag er niet meer los. Kortom, 
genoeg te beleven in de buurt.

Dit was het een beetje voor deze keer, de volgende Au Courant vertel ik meer van mijn avonturen.
Lobke

Mag ik mezelf even voorstellen. Ik ben Elmo en word in augustus 
van dit jaar 10 jaar oud.

Ik woon met mijn baasjes en mijn poezenmaatje Grover in 
Maastricht.
Wandelen vind ik wel leuk, maar ik ben liever lui. Slapen is dan ook 
mijn grote hobby.

Groetjes Elmo

Elmo!

... beetje een brombeer... 
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Teuntje, een broodje poep verhaal!
 

Ik heb een groot probleem dat deel 
ik graag met jullie.

Ik ben Teun, een GBGV en ruim 2 
jaar oud. Ik woon met mijn baasje 
en vrouwtje (Jack & Marguerite) in 
Den Haag in een heerlijk huis met 
prachtige tuin en vlakbij zee. Vaak 
ga ik met mijn baasje en vrouwtje 
lekker rondrennen op het strand of 
lekker spelen in de vele bossen die 
Den Haag rijk is. Als mijn baasje een 
dagdienst heeft en mijn vrouwtje 
ook moet werken dan ga ik met Jille 
mee, zij is mijn oppas. Jille haalt mij 
tegen half 9 op en brengt me weer 
tegen 4 uur thuis. Samen met een 

aantal vriendjes en vriendinnetjes gaan we dan op avontuur. Jille zorgt tussen de middag voor een lunch en rusten 
we lekker uit. Ik kijk hier altijd erg naar uit. Volgens mij is het de liefste oppas die je maar bedenken kunt. Soms 
gaan mijn baasje en vrouwtje op vakantie en dan logeer ik ook bij haar. Dat vind ik erg fijn.
Soms mag ik mee op vakantie, we gaan dan in een huisje. We maken dan prachtige wandel- en fiets tochten. Ik zit 
dan in een hele mooie fietskar. Op sommige paden mag ik uit de fietskar en ren ik heel hard door de bossen. Ik 
kom altijd weer terug want een groot bos vind ik toch wel een beetje eng. Afgelopen jaar mocht ik mee in een 
camper. We gingen naar Frankrijk, het was een heel avontuur.
Mijn baasje en vrouwtje gingen geregeld op een terrasje zitten om wat te drinken, ik kreeg dan meestal ook wat 
lekkers. Toch had ik het niet naar mijn zin op het terras. Tot 2 keer toe heb ik per ongeluk een ober in zijn kuit 
gegrepen, wel zachtjes hoor! Mijn vrouwtje werd erg boos en daarna mocht ik niet meer mee naar het terras, ik 
begrijp dat ook wel. Vaak hoor ik het baasje en het vrouwtje praten over mijn gedragsprobleem, ze vinden het niet 
leuk. Maar ik bescherm hun tegen het gevaar. Die ober komt zo dichtbij ons tafeltje vandaar dat ik uitviel. Het is 
niet goed te praten dat snap ik. Volgens mij moet ik binnenkort naar een gedragstherapeut, dat hoor ik hen vaak 

zeggen, maar ineens heb ik er een probleem bij.
 
Sinds enkele weken poep ik gigantisch veel, heb ik continu 

erge honger, ben ik 5 kilo afgevallen, vind ik ineens mijn eigen poep erg lekker, vallen mijn haren uit en ziet mijn 
vacht er dof uit. Mijn vrouwtje noemt mij een zorgenkind. Ik heb de afgelopen weken vele bezoekjes aan de 
dierenarts gebracht. Ik heb veel pillen geslikt (niet erg hoor want deze pilletjes krijg ik in een heerlijk plakje worst). 
Ook heb ik korrels gekregen voor de darmflora en heb ik ander voer gekregen want misschien had ik wel een 
allergie. Maar niks van dat alles hielp.

Exocriene Pancreas Insufficiëntie 
Toen ben ik verder onderzocht en kwam het vervelende nieuws dat ik EPI 
heb. Dit betekent Exocriene Pancreas Insufficiëntie, moeilijk woord hè?! 
Dit wil zeggen dat mijn alvleesklier niet meer werkt. Dat is enorm balen. 
Niet alleen voor mij maar ook voor mijn baasje en vrouwtje. Ik krijg nu een 
poeder door mijn brokken en is mijn vrouwtje bezig met vers voer waar 
pancreas doorheen zit. Mijn vrouwtje is nog erg aan het zoeken op internet 
welk voer het beste is. De lekkernijen tussen door krijg ik niet meer. Ik ben 
nu een week verder en mijn poep is nu wel wat harder maar ik poep nog 
wel veel. Ik hoop dat ik gauw weer wat meer spek om mijn lichaampje krijg 
want dan ben ik wel iets aantrekkelijker. En, o ja, omdat ik teveel van de 
straat eet draag ik nu een feestneus, niet echt charmant helaas.

Lotgenoten
Mijn vrouwtje zoekt lotgenoten om ervaringen mee uit te wisselen, dus mocht jij dit lezen en iets weten van EPI 
dan hoort mijn vrouwtje dat graag! 
 
Liefs van Teuntje Theuns uit Den Haag (Marquerite Wissink – maikwissink@icloud.com)

...een ober in zijn kuit gebeten...
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Wat is EPI: 
Exocriene Pancreas Insufficiëntie?

Diarree door een alvleesklierziekte bij de hond (EPI)
Bij honden komen drie alvleesklier-ziekten voor.  
1. De bekendste is suikerziekte.
Bij deze ziekte produceert de alvleesklier onvoldoende insuline. 
2. Een tweede ziekte is de alvleesklierontsteking (pancreatitis).
Een pijnlijke ontsteking, waarbij de spijsverteringssappen van de alvleesklier de alvleesklier zelf verteren.
3. De minst vaak voorkomende aandoening van de alvleesklier is de ziekte die we afkorten met de letters EPI.
Bij deze ziekte produceert de alvleesklier geen spijsverteringssappen meer. 
De alvleesklier ligt tegen de dunne darm aan en produceert spijsverteringssappen.
 
Wat betekent de afkorting EPI?
EPI staat voor Exocriene Pancreas Insufficiëntie
Pancreas is de Latijnse naam voor alvleesklier.
De Exocriene Pancreas is de naam voor het gedeelte van de alvleesklier dat verteringssappen produceert.
Het woord Insufficiëntie geeft aan dat de hoeveelheid geproduceerde verteringssappen te laag is.
Het andere gedeelte van de alvleesklier, de endocriene pancreas die de insuline maakt, is niet aangetast. De patiënt 
met EPI heeft geen suikerziekte.

Waarom werkt de alvleesklier niet meer?
De alvleesklier is verdwenen als gevolg van een chronische ontsteking. Het is een ontsteking ten gevolge van een 
afweerreactie van het lichaam zelf, er komen geen bacteriën en virussen aan te pas.
Van deze ontsteking merken u en uw hond niets.

Honden krijgen pas last van diarree als er bijna geen alvleesklierweefsel meer aanwezig is. 
Het orgaan kan zich niet meer herstellen.

Uw hond heeft daarom de rest van zijn leven een behandeling nodig.
 
Wat zijn de verschijnselen van EPI?
Grote hoeveelheden ontlasting.
Grijs gekleurde diarree (de kleur van stopverf).
Sterk vermageren.
Honger, pica (alles opeten wat ze tegenkomen).

Hoe wordt de diagnose gesteld?
De diagnose wordt gesteld met een bloedonderzoek. De test heet TLI 
(trypsin like immunoassay). Als de gemeten waarde te laag is, is er sprake 
van EPI. Als de hond bij bloedafname niet nuchter was, kan de bloeduitslag 
hoger uitvallen en kan de diagnose worden gemist.

Sommige dierenartsen gebruiken de elastase test. Deze test wordt gedaan 
op ontlasting. Bij hoge waarden is EPI onwaarschijnlijk. Lage waarden zijn 

niet-bewijzend voor EPI. Deze test is minder betrouwbaar dat de TLI test.
 
EPI wordt behandeld met alvleesklierenzymen.
Deze enzymen zijn te verkrijgen in poedervorm (Zymoral®) en in capsules (Tryplase®). De capsules moeten voor 
gebruik worden geopend. De inhoud van de capsules is een zelfde soort poeder als de Zymoral®
Het poeder moet goed door het eten worden gemengd.
Bij elke maaltijd en bij elke tussendoortje moet het poeder worden toegevoegd.
Om te zorgen dat het poeder aan de brokken blijft kleven, moeten brokken bevochtigd worden voordat het 
poeder er overeen gestrooid wordt.
Geef een goed verteerbare brok. Vermijd vet eten.
Verdeel het eten over minimaal 2 porties per dag.
honden en katten met EPI moeten vaak ook vitamine B12 injecties krijgen.
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Wat kunt u van de therapie verwachten?
De meeste symptomen van de ziekte zullen 
verdwijnen. De diarree verdwijnt (soms pas 
helemaal na enkele weken), uw hond zal 
aankomen en er beter uit gaan zien.

Soms worden echter niet alle problemen 
opgelost.

Vraatzucht
Veel honden blijven de rest van hun leven 
honger houden. Dit heeft als gevolg dat ze 
steeds weer zullen proberen voedsel te stelen. 
Ook buiten weten ze altijd wel wat eetbaars 
te vinden. Omdat dit voedsel zonder poeder 
niet verteerd wordt, krijgt uw hond weer 
diarree. Ook honden die hun eigen ontlasting 
eten, kunnen dit probleem langere tijd blijven 
houden. Deze honden moeten daarom aan 
de lijn worden uitgelaten, desnoods met een 
muilkorf.

Maagdarmklachten
Sommige dieren kunnen af en toe braken en 
buikpijn hebben.
Als er binnen 4 weken geen duidelijke 
verbetering optreedt, wordt geadviseerd 
contact met de dierenarts op te nemen. Soms 
is kijkonderzoek (endoscopie) noodzakelijk.

Onaangename geur
Sommige eigenaren melden dat de hond onaangenaam gaat ruiken zolang de alvleesklier enzymen worden gegeven. 
Als dit het geval is, dan wil het soms helpen om te veranderen van merk alvleesklierenzymen, of desnoods over 
te gaan op verse (rauwe) runderalvleesklier (één deel op 15 delen hondenvoer, maximaal 3 maanden houdbaar 
in de diepvries.

Bron: Medisch Centrum voor dieren
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Eibergen, 1 maart 2018

Gelukkig is er toch weer een Au Courant, omdat er op het laatste 
moment vulling kwam. Ik vraag me af hoe we dat een volgende keer 

zonder te veel stress ruimer voor de deadline voor elkaar kunnen krijgen. 
We zijn een grote vereniging met genoeg activiteiten, dus het moet toch 
niet zo moeilijk zijn om een paar mooie clubbladen per jaar te vullen. De 
pen doorgeven, vakantieverhalen/tips, verzorging, fotoverhalen en verslagen 
van activiteiten geven toch voldoende aanleiding, ook bij herhaling.

Ik heb een aantal stukjes geschreven en foto’s 
ingezonden, nadat we ruim 5 jaar geleden onze eerste 
GBGV Doutz als 4-jarige herplaatser een nieuw thuis gaven. Wat een 
geweldig leuke hond, wat een plezier hebben we samen en wat past hij 
goed bij ons qua karakter! 

Hij is onze Heer van Stand, onze Tjuus, onze Doutzerrrrr, ons Jochie, Het Portret, De Held!
Helaas krijgen we binnenkort te maken met de keerzijde van het hebben van een huisdier, want onze Doutz is 
ongeneeslijk ziek. We weten niet hoeveel tijd we nog hebben, een week, een maand, wellicht ietsje meer is de 
hoop. Na het ontdekken (echo) van een grote tumor in de buikholte en een zwelling in de anaalklier, heeft ons 
gevoel besloten om te gaan voor kwaliteit en hem verder met rust te laten. Uiteraard in overleg met onze eigen 
DA en een zeer ervaren team van de Sterkliniek in Deventer. Dat was eind januari dit jaar. De afgelopen weken is 
hij erg opgeknapt van vezel en waterrijk voedsel en kan daardoor goed zijn ontlasting kwijt. Hij is blij, ondeugend 
en wil weer grote rondes wandelen. Ook heeft hij nu de tweede antibioticakuur en krijgt hij dagelijks preventief 
een pijnstiller met celremmer. Sinds maandag is er een teken van achteruitgang, dus zijn de dagen wat spannender, 
maar we blijven ons goed voelen bij ons besluit: kwaliteit tot het “eind”!

Dit is natuurlijk geen bijdrage om vrolijk van te worden, maar het hoort wel bij het leven met een hondenvriend 
en daarom ook bij de verhalen in dit mooie clubblad.

Met een hartelijke groet uit Huize Wind
Paula

Doortje in Spanje!

Hoi, ik ben Doortje en ik woon sinds ruim 2 maanden 
in Spanje met vrouwtje en teckel Fons. Sommigen 

van jullie kennen me misschien wel van de wandelingen, 
ik was degene die altijd zo goed luisterde… (hihi).
Vrouwtje en Denise hebben me gevraagd een stukje te 
schrijven over mijn nieuwe leven.

Er is best veel gebeurd de laatste paar jaar. Eerst ging 
vrouwtje steeds weg voor een paar dagen of paar 
weken, maar gelukkig kwam ze altijd terug. Meestal met 
een bruin kleurtje en heerlijke ham. Ik logeerde dan bij 
Fons en zijn vrouwtje (de moeder van vrouwtje). Heel 
soms gingen ze ook samen weg en dan hadden ze het 
over huizen en tennisbanen en zwembaden en zo. Op 
een gegeven moment kwam het vrouwtje van Fons met 
Fons bij ons logeren. Dan was het vrouwtje van Fons weer een paar dagen weg, maar bleef Fons. Ik hoorde 
verhalen over ziekenhuis en zo. Ik weet het niet, maar ik vond het wel gezellig. In februari van vorig jaar gingen 
we ineens met z’n allen in het huis van Fons wonen. In maart werden we op een nacht allemaal wakker, behalve 
het vrouwtje van Fons. Er werd veel gehuild en er kwamen allemaal verdrietige mensen in zwarte kleren voorbij. 
De maanden daarna ging vrouwtje ineens heel erg opruimen. Er werden dingen in dozen gestopt en weggegooid. 
Marcel (de broer van vrouwtje) kwam ook vaker voorbij, soms met Ben de Airdale terrier. Ik vond het allemaal wel 

...De Held...



een beetje onrustig, want mijn mand werd ook opgehaald 
door een hele grote vrachtwagen.
Medio november was Marcel er ook weer en moesten we 
ineens héél vroeg opstaan en in een paar van die boxen 
die al een paar weken in de huiskamer stonden. Toen 
gingen we naar een plaats met heel veel lichtjes. Schiphol 
stond er op dat gebouw. We moesten van de ene balie 
naar de andere en toen kwam er een mevrouw in mijn 
bench onder het kussentje kijken en werden Fons en ik 
ineens weggebracht. Op een gegeven moment gingen we 
op een lopende band een heel end omhoog en toen zag 
ik vrouwtje in een soort van wachtruimte nog naar me 
zwaaien. We hebben een paar uur in een soort van grote 
kamer gezeten waar het lekker warm was en waar het 

geluid van een motor ervoor zorgde dat we lekker hebben geslapen. Ineens stopte de motor en even later zag ik 
vrouwtje weer… ze was heel erg blij. Ik dacht dat ik nu wel uit die box mocht, maar nee… eerst op een karretje 
(met Fons bovenop mij) en toen gingen we een auto in. Het viel me wel op dat het lekker zonnig en warm was 
buiten. Na een half uurtje mochten we de auto en de bench uit… jippie!
We sprongen natuurlijk meteen naar buiten en waren bij een heel groot 
huis met een hele grote tuin. We hebben meteen lekker gehold en de boel 
verkend, er is zelfs een tennisbaan en een zwembad. Sindsdien wonen we 
dus daar en kunnen Fons en ik de hele dag hollen en rennen en lekker in 
het zonnetje liggen, want die schijnt hier heel vaak. Uit alle verhalen begrijp 
ik dat we tussen Alicante en Benidorm wonen. Het dorpje heet Aïgues en 
we hebben een mooi uitzicht over de bergen met in de verte de zee. De 
zee is maar tien minuten rijden en daar is een prachtig zandstrand, we 
hebben er al een keer gezwommen. Vrouwtje gaat van dat grote huis vier 
appartementen en ons eigen huis maken. Ze wil dan mensen een leuke 
vakantie gaan bieden. Gewone vakanties, maar ook tennisreizen, golfreizen, 
wandelvakanties en lekker eten vakanties. Ze noemt het huis Villa Hoy en 
heeft daar zelfs al een Facebookpagina van. Ze maakt heel vaak een filmpje 
en foto’s die ze daar dan op zet.
Voorlopig zijn ze hier heel veel aan het werk in de tuin en zo direct aan het 
huis, maar daarna wordt het hier een hele mooie plek, dat weet ik zeker. Als 
je het leuk vindt om ons te volgen, zou je ons dus op kunnen zoeken op Facebook. 
We hebben het prima naar ons zin. Ik ga maar weer even in de zon liggen..., denk graadje of 25..., sorry!!!
Heel veel plezier met de wandelingen en andere dingen die onze club allemaal doet. De wandelingen zullen 
vrouwtje en ik wel missen, maar gelukkig wordt de Au Courant (en zelfs de verjaardagskalender) hier ook bezorgd, 
dus kan ik jullie af en toe nog zien.

Hasta Luego 
(zo zeggen ze hier “tot ziens”)
Doortje, Fons en vrouwtje Monique

Au Courant - nr 1- 2018
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Het leventje van Pleun “XL”……

Momenteel 10 maanden, onze Pleun “XL”, onze Grand Basset Griffon 
Vendéen, met de nadruk op Grand!!! Iets meer dan een jaar geleden, 

begon onze zoektocht naar een GBGV. Voorheen hebben wij een Basset 
Fauve de Bretagne als huisgenoot gehad, maar die overleed twee jaar 
geleden op 14-jarige leeftijd en liet onze Labrador Janske alleen achter. We 
wilden het eigenlijk bij één hond houden, omdat we dat wel praktischer 
vonden dan twee of zelfs in de tijd daarvoor nog drie honden. Al zo’n 12 
jaar geleden had ik mijn oog laten vallen op de GBGV. Er zat een teefje bij 
mij in de les op de hondenschool waar ik destijds lesgaf en ik had meteen 
mijn hart verpand. Dus…als er ooit nog een hond in ons gezin bij zou 
komen, moest het dát ras zijn. Maar ja, we hadden na al die tijd besloten 
het bij één hond te houden, toch? Onze Labrador Janske bleek na het 
overlijden van haar vriendje toch wat stiller en passiever. Ook ontstonden 
bij mij weer de al oude bekende kriebels om met een jonge hond weer van 
voor af aan te gaan trainen. 

Eénmaal met het hondenvirus besmet, heb je dat levenslang toch?
Dus de zoektocht naar een nieuw speelmaatje en huisgenoot werd gestart. We kwamen via de rasvereniging in 
contact met Jolijn en Eelco van “de l’étoile haute GBGV kennel”. Het eerste contact werd gelegd en er werd 
een afspraak gemaakt om de hopelijk zwangere Lutèce te kunnen bewonderen en ook “papa” Little was nog 
aanwezig. We werden bijzonder gastvrij ontvangen en er werd over en weer wat gesproken over van alles en nog 
wat, maar er bleek al snel een klik te zijn. Vol spanning wachtten 
we de eerste echo af en ja hoor… Lutèce bleek zwanger. Daarna 
héél lang wachten totdat de puppy’s werden geboren. Het waren 
er zeven, maar helaas overleed een reutje snel na de geboorte. 
Er zaten 2 teefjes in het nest. Jolijn en Eelco wilden zelf een 
teefje houden en de andere was ons gegund. Maar welke het zou 
worden, was nog even afwachten. 

Kort daarna het eerste 
kraambezoek. Zwijmel, 

zwijmel en wat was het moeilijk weggaan! Een volgende bezoek 
volgde en toen was al wel duidelijk dat er één teefje zich wel heel 
snel ontwikkelde. U voelt hem al aankomen???
We hadden veel contact met Jolijn over de ontwikkeling van de 
pups, de appjes en de foto’s waren geweldig voor ons om op de 
hoogte te blijven. Op een avond sprak Jolijn voorzichtig de term 
“Langpoot” uit, want het vermoeden bestond dat het zich snel 
ontwikkelende teefje het Basset-gen mistte. Als dat zo zou zijn 
of wij haar dan wel wilden. Want zaten we te wachten op een 
hond die misschien nog wel hoger werd dan onze Labrador en 
we eigenlijk liever een kleiner hondje erbij wilden hebben? Echter, 
deed de hoogte ertoe? We hadden toch voor dit ras gekozen voor hun “ruige” uiterlijk en geweldige karakter? 
Dus… nee hoor, ook al was ze een Langpoot, ze zou meer dan welkom zijn in ons gezin.
Kort daarop werd duidelijk dat ze inderdaad een “Langpoot” was en wat zijn wij blij dat het gelopen is zoals 
het gelopen is. Pleun “XL” is een GRAND Basset Griffon Vendéen met een geweldig karakter en inmiddels een 
schofthoogte van 56 cm. Daarnaast is ze ook nog eens prachtig ontwikkeld. Regelmatig stoppen er mensen als 
we met haar buiten lopen om te vragen wat voor ras ze is. “Oh, wat is ze leuk” en “Wat een geweldige hond” is 
dan de reactie. Mensen die het ras kennen, vragen wel voorzichtig of ze niet “wat”groot is?? Haha! Ja, klopt… wij 
hebben een Pleun “XL”, speling van moeder natuur!!!En Janske? Die is zo blij met haar nieuwe speelmaatje, ze is 
weer helemaal opgebloeid.
Zo nu en dan wandelen we nog met Jolijn en Eelco en moeder Lutèce, tante Vedette en zusje Louve. Zo grappig 
om te zien, want Pleun “XL” steekt dan met kop en schouders boven iedereen uit. Zo ook op de familiedag in 
Empe, waar toch meerdere Langpoten aanwezig waren. We zouden een eigen categorie moeten starten, want dat 
verdienen ze!!!:)

Hondengroetjes van Pleun XL, Janske en vrouwtje Mireille van Beek

... het moest dát ras zijn...
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Hersenwerk

Hersenwerk zet het brein van je hond aan en is een 
leuke bezigheid voor jou en je hond. Hersenwerk 

zijn eigenlijk puzzels of snuffelspelletjes, waarbij je 
hond op zoek gaat naar kleine hoeveelheden voer of 
speelgoed, al naar gelang wat je hond het leukste vindt. 
Dit zoeken is zeer intensief voor je hond. Het is niet 
alleen mentaal inspannend, maar onderschat ook het 
fysieke aspect niet. Daarnaast is het een mooie manier 
om energie kwijt te raken, bijvoorbeeld als je hond (om 
wat voor reden dan ook) even niet zo veel mag lopen. 
Het is geen vervanging voor een flink stuk rennen. 
Werken met de neus is zeer inspannend! 
Met hersenwerk stimuleer je alle zintuigen van je hond en moeten zijn hersens flink werken. Door samen met 
je hond te spelen, versterk je de band tussen jullie en het draagt bij aan een hechtere band. Je hond kan zich na 
het puzzelen beter ontspannen, omdat snuffelen stress verlagend werkt. Niet alleen voor gezonde honden is het 
samen doen van hersenwerk een verrijking, ook voor oudere of geblesseerde honden kan dit een uitlaatklep zijn. 
Het is ook uitermate geschikt voor regenachtige dagen!

Kijken
Bij Hersenwerk is het noodzakelijk dat je jouw hond goed observeert. Hierdoor vergroot je jouw kennis over het 
gedrag van je hond. Hier kan je in allerlei dagelijkse situaties ook een groot voordeel aan hebben. Daarnaast is het 
een plezierige bezigheid en bevordert het wederom de onderlinge band.

Leuk
Laat je niet verleiden door je eigen wensen. Wij vinden al snel dat onze hond het te makkelijk vindt, erop uitgekeken 
is. Voor de hond is een spelletje steeds een spelletje. Veel hersenwerkjes zijn eenvoudig zelf te maken, dus zet je 
brein aan en ga samen met je hond plezier beleven aan hersenwerk.

Tips voor hersenwerk:
1. Begin eenvoudig. Snuffelend een voertje zoeken, is een mooi begin.
2. Zorg dat het leuk blijft. Frustratie moet ten alle tijden voorkomen worden.
3. Houd het kort. Het is belangrijk dat je hond het leuk blijft vinden. Bouw de moeilijkheid en tijdsduur op en laat 
je daarbij leiden door je hond.

Hersenwerk doet meer?
* Het stimuleert de zintuigen
* Het maakt creatief
* Het geeft afleiding in spannende situaties
* Het helpt oudere honden fit te blijven
* Het stimuleert jonge honden om te ontdekken
* Het helpt puberhonden om te leren focussen
* Het vergroot het zelfvertrouwen, omdat de hond zelf 
keuzes maakt.

Veel succes, je zult zien je hond en jijzelf gaan hier veel 
plezier aan beleven.

Nienke Roelofs
Kynologisch instructeur, 
therapiehond begeleiden en 
hondengedragskundig therapeut (i.o.)

www.lerenkananders.nl
Bezoek ook eens de Facebook pagina van Nienke 
Roelofs, leren kan anders, omdat het zó wel kan.
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Hoe Brie onze Brie werd

Toen ik op zoek ging naar mijn al heel lang gewenste GBGV, 
kwam ik al snel bij Karin en Steven van Viersen uit. Na wat 

heen en weer ge-email, zou een pup van Gucci en Robuste voor 
mij worden. Dit was natuurlijk erg spannend, want Gucci was 
dragend en ze zou ergens midden mei gaan bevallen. Toen ik een 
weekend met mijn hondenclub op de WK Belgische herders in 
Frankrijk zat, kreeg ik het verlossende bericht dat Gucci bevallen 
was en dat er genoeg teefjes waren geboren, er was er dus eentje 
voor mij bij! Het leukste van dit alles was natuurlijk dat het nest is 
geboren op 14 mei, mijn verjaardag!! Whaaaa, mijn nieuwe kleine 
meisje en ik vieren voortaan samen feest!
De eerste keer dat ik ben gaan kijken bij Karin en Steven, vroeg 
Karin me hoe ze ging heten. Ik zei met een lichte vorm van “gaan 

ze de humor hiervan inzien” Brie. Toen het moment van kiezen kwam, was het al vrij duidelijk. Ik had geen keuze.... 
Brie koos ons.
Ik had m’n oog laten vallen op twee pups, het paarse bandje en het roze. Ik 
ben niet zo’n roze typje, maar daar lag het roze teefje op mijn schoot. Karin 
vroeg me wat voor een pup ik zocht. Ik weet nog goed dat ik vroeg om een eigengereide, energieke en eigenlijk 
een beetje stoere teef die niet te flauw of te bang was aangelegd. Dit omdat ze mee moest gaan draaien in een 
druk gezin en er een mooie, leuke en gekke Duitse herder als maatje thuis zat te wachten. Ik heb gekregen wat 
ik wilde! 
Na twee keer te zijn gaan kijken bij Karin en Steven, was het eindelijk zover! Brie mocht mee naar huis. Samen 
met mijn vader en mijn oudste zoon gingen we op weg naar Brie en mocht ze mee naar huis. Wat ik toen nog 
niet kon weten, was wat voor een ongelooflijke impact Brie ging hebben op ons leven. Brie en de jongens waren 
onafscheidelijk. Er werd ‘s morgens als eerste gevraagd hoe ze had geslapen en ‘s avonds eerst Brie een kus geven, 
voordat iemand anders aan de beurt was. Vooral mijn oudste zoon was erg gesteld op Brie en die twee ontpopte 
zich dan ook in een zeer dynamisch duo. Waar de één was, was de ander en omgekeerd. Vanaf de dag dat Brie thuis 
was, was ze een droom van een pup.
Geloof me, ik heb in mijn “hondencarrière” al een hele hoop leuke en lieve honden meegemaakt, maar Brie is een 
lotje uit de loterij. Brie was redelijk snel zindelijk en het was makkelijk om haar de beginselen aan te leren van wat 
wel en niet mocht. Ze wist heel snel haar plaats in het gezin en waar ik ontzettend van stond te kijken, was haar 
gevoeligheid richting mijn oudste zoon. Ik moet dit misschien even uitleggen, maar mijn oudste zoon heeft nogal 
een rugzakje en z’n humeur is net zo veranderlijk als het weer. Ik heb daar als ouder vaker heel veel moeite voor 
moeten doen om hem in z’n boze of verdrietige buien weer te relaxen en te steunen waar nodig. Maar ook in z’n 
blije buien is hij extreem blij. Ben is een kind van de extremen. Maar wat zijn humeur ook is, Brie weet hier zo 
mee om te gaan dat, wat de dag ook is en hoe het loopt, ze precies weet wat hij nodig heeft. Ze krijgt het altijd 
voor elkaar “mijn lieve Ben” weer tevoorschijn te toveren. 
Ik ben als ouder ontzettend dankbaar en blij met deze momenten en dit heeft me al heel vaak in tranen geroerd. 
Als hondentrainer en eigenaar wist ik dat dit bestond, maar dit had ik nog nooit in deze mate gezien. Ondertussen 
ben ik gescheiden en wordt er verhuisd, maar ook hierin staat ze weer vooraan met haar altijd warme knuffels 
voor ons allemaal. Ze weet de momenten echt uit te kiezen door een por met haar snufferd en haar “ik ga wel 
even tegen je aan liggen” of juist “ik blijf wel even uit de buurt”. 

Nu hebben we sinds een paar weken Nuance erbij als petekindje. Ook 
een GBGV die tijdelijk bij ons is en natuurlijk ook super lief en lollig is. 
Echt een prachtige muts eersteklas! Ben vroeg me laatst heel verdrietig: 

“Mama, Nuance moet weer een keer terug hè? Maar mag Brie alsjeblieft wel blijven, m’n hartje doet anders heel, 
heel, heel veel pijn...” Ja, daar sta je dan als “stoere vrouw van 30” te janken als een klein kind met je eigen kind in 
tranen. Natuurlijk heb ik heel snel uitgelegd dat Brie altijd bij ons blijft en dat ze bij ons gezin hoort en niemand 
haar ooit meeneemt. Dit resulteerde in een lange nacht met nachtmerries van Ben en uiteindelijk heb ik hem ‘s 
morgens in de kamer op de bank gevonden met Brie erbij…. Normaal ligt Ben in bed en Brie in de bench, maar 
daar had mijn kleine aap toch een ander idee over. Ik ben elke dag nog blij dat Brie bij ons is, dat ze rust brengt 
voor mijn jongens en dan met name de oudste. Ik ben blij dat ze nu kan rondrennen buiten in de tuin, zonder dat 
ze weg kan rennen (daar was ik al een paar jaar voor aan het smeken).
Ik ben heel benieuwd wat onze toekomst gaat brengen met Brie en mijn drie kleine mannen, maar één ding weet 
ik zeker: Brie is niet zomaar een Brie, maar echt wel onze Brie.

Pauline Hendriks

... lotje uit de loterij...

...voortaan samen feest...
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***nieuw nieuw nieuw***

Tante Toos weet raad

Hallo allemaal, even voorstellen: 
Ik ben Tante Toos; de Grand Basset Griffon Vendéen van Gerrit & 

Christel.
Officieel heet ik Lily met een hele lange en ingewikkelde achternaam, maar 
die gebruik ik niet (dat is zo’n hondenbek vol). 
Ik ben in 2015 geboren op het Franse platteland. Na een paar maanden 
waren ze mij daar al zat en ging ik met Steven & Karin mee naar Nederland. 
In het hoge Noorden van dit kikkerlandje was het dolle pret met mijn vele 
soortgenoten. Maar kleine meisjes worden groot en Karin heeft er al snel 
voor gezorgd, dat ik op een boerderij op de Veluwe aan het werk kon als 
Lieftallige Assistente van de Hoofd Bewaking aldaar. Deze Hoofd Bewaking 
is echt een lekker stevig ding van een totaal ander hondenras, een Bull Mastiff. Gelukkig is hij geholpen, want 
anders had ik nu al een grote schare kids aan mijn kittige, korte rokje gehad. En daar zit vooral mijn vrouwtje niet 
op te wachten. Samen met de Hoofd Bewaking kan ik de hele wereld aan. Zonder hem iets minder, maar dat zorgt 
er wel voor dat ik in oplossingen denk.
Inmiddels ben ik (of mijn baas) ook in opleiding als zweethond en moet ik minimaal één keer per maand met mijn 
neus over de grond een spoor zoeken. Helaas niet los, want dan zou de pret voor mij nog groter zijn en de stress 
bij mijn baas ook. Dat speuren lukt al aardig, al ben ik snel afgeleid door alles wat daar in het bos rondloopt of rijdt.

Omdat ik verre van perfect ben, huppel ik regelmatig tegen de nodige obstakels aan. Daar leer ik van en door deze 
verworven wijsheid ben ik gevraagd om raad te geven aan jullie.
Dus heb jij een probleem met jouw baasje of heeft jouw baasje een probleem met jou (dat laatste is onmogelijk, 
maar dat houden we onder ons), stuur jouw vraag in naar deze rubriek en Tante Toos weet & geeft raad.
EigenWIJZE groetjes van Tante Toos!

De eerste vraag is via Facebook al binnen gekomen en wel van Brie 
uit België:
Lieve Toos,
Mijn vrouwtje houdt erg van frisse geurtjes. Nu heeft ze bedacht, dat ik af 
en toe in bad moet. Hoe kan ik zonder al te veel agressie hier onderuit 
komen.
Groetjes van een wanhopige stinkerd.

Beste Brie,
Helaas heb jij jouw naam tegen. Brie is een zachte Franse kaas, waar een 
behoorlijke geur aan zit. En als van oorsprong een Française kan ik dat 
weten. Dat maakt het zoeken naar een oplossing in dit geval wel wat 
moeilijk. Ook vraag ik mij af of jouw vrouwtje wel van frisse geurtjes houdt. 

Die kaas ruikt namelijk nooit fris. Geloof mij maar, want mijn neus zegt dat gewoon. En als mijn neus dat zegt, dan 
is daar geen speld tussen te krijgen (overigens dit laatste thuis niet proberen, is niet zo prettig).
Als jouw vrouwtje van frisse geurtjes had gehouden, dan had zij jou wel naar een Franse parfum genoemd, 
bijvoorbeeld Chanel of Dior. Keuze zat en super chic. Maar helaas voor jou (of eigenlijk voor haar) is het Brie 
geworden. Wel lekker kort, daar hou ik dan weer van. Dat bekt zo lekker als ze jou moet roepen.
De enige oplossing, die ik kan bedenken, is dat je goed oplet wanneer jij de kraan van het bad hoort lopen. Het kan 
zijn, dat jouw vrouwtje dan zelf weer fris & fruitig wil ruiken, want geloof me, vrouwtjes stinken ook regelmatig. 
Maar de kans is aanwezig, dat dit bad voor jou bedoeld is. En dan is er maar één remedie en dat is je verstoppen. 
Heel goed verstoppen! En niet reageren op het wanhopige geroep met een schattig stemmetje van jouw vrouwtje. 
Ook al heb je lange oren, wij GBGV’s luisteren alleen naar onszelf. En verstopt is verstopt! Totdat zij het met een 
zucht opgeeft en zelf maar in dat bad gaat zitten. Dan ruikt zij ook weer lekker en zie ik het probleem niet meer. 
Brie, jij als stoer Bassetwijffie kan dit en ik hoor graag op welke ingenieuze plekken jij je weet te verstoppen, dan 
delen we dat hier naar onze andere vierpotige vriendjes & vriendinnetjes. 
Mondje dicht tegen die tweebenige schepsels. 

Eigen WIJZE groetjes van Tante Toos!
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Chocowandeling 
Epe

Onze voorzitter hoopt vurig op sneeuw als hij zijn jaarlijkse 
chocoladewandeling houdt op de derde zondag van 

februari. Iedereen is er welkom, wat voor hond maakt niet 
uit. Het leeuwendeel bestaat wel altijd uit de door hem 
gefokte Bracco Italiano’s, Spinone’s en “onze” Griffons. Met 
hier en daar een loslopende Fauve en wat ander ‘gespuis’. 
Zijn gebeden zijn echter totaal niet verhoord en als we 
richting Epe rijden, worden we begeleid door een heerlijk 
zonnetje wat de hele dag zijn best blijft doen. 

De belangstelling was weer groot en een parkeerplekje 
vinden was nog net mogelijk. Na een korte uitleg door 
Frans, mochten we gaan genieten van een mooie bosrijke 
wandeling met uiteraard na zo’n twee en een halve kilometer de roemrijke stop. Daar 
stond de Sluitertaxi vol met heel veel lekkere dingen, zoals een heerlijk soort krentenbrood waar ik helaas de 
naam niet van heb gevraagd. Het smaakte er overigens niet minder om. Net als de chocolademelk met of zonder 
rum of slagroom, naar keuze in te vullen, pardon in te schenken. Waar een aantal honden maar bleven rennen, 
genoten de tweevoeters van het heerlijke zonnetje en deden de broodnodige vitamine D op. Denise ging nog 
even met de pot rond waar ieder geheel vrijwillig een bijdrage in mocht doen. Tenslotte gaan we volgend jaar 
weer graag aan de chocolademelk met lekkers, nietwaar?  Het was haast moeilijk om weer op pad te gaan voor 
de resterende kilometers, zo lekker was het in het zonnetje. 

Terug op de parkeerplaats bleken de Spinone’s van Frans een stukje verder te willen en ontbraken op het appèl. 
Na wat zoekwerk door de echte getrouwen, mochten deze ook weer mee in de bus. Terug richting Brabant 
was het achter in de auto al erg rustig en ook de rest van de dag hadden we aan Foef en Sarah geen kind meer. 
Duidelijk beweging genoeg gehad. Volgend jaar zullen we zeker weer van de partij zijn als onze agenda’s  het 
toelaten. Alleen wat minder ‘vurig’ op sneeuw hopen Frans. Wie weet, lukt het volgend jaar dan wel.

Saskia van Oudheusden
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De oren van de hond

De meeste honden hebben nooit last van hun oren. Dat wil zeggen dat ze niet krabben of schudden en vooral 
dat de oren niet stinken. Een normaal, gezond oor heeft dan ook in principe geen verzorging nodig.

Oren uitplukken of niet?

Reeds vele jaren is het één van de meest controversiële onderwerpen onder dierenartsen en hondentrimmers: 
“het haar van een hond wel of niet uit de gehoorgang plukken”. Hoe zit het nu precies in elkaar en welke 
behandeling is nu het beste?

Ik heb mijn best gedaan om dit eens uit te gaan zoeken. Ik ben het afgelopen jaar in gesprek gegaan met dierenartsen, 
dermatologen en een aantal trimmers over dit onderwerp en ik heb geconstateerd dat velen nog altijd verdeeld 
zijn over dit onderwerp. De meeste trimmers hebben niet geprobeerd dat het niet uitplukken van de oren ook 
een methode kan zijn en gaan nog steeds door op de traditionele leermethode. Degenen die gestopt zijn met het 
uitplukken van de oren, hebben niets dan positieve resultaten ervaren en daar tel ik me zelf ook onder.

Bij sommige hondenrassen groeien er haren binnen in 
hun gehoorgang. Nieuwe onderzoeken suggereren dat 
plukken van het haar uit de gehoorgang zowel pijnlijk 
als onnodig is om oorinfecties tegen te gaan en te 
voorkomen. Door dierenartsen wordt het routinematig 
uitplukken van hondenoren afgeraden. Het veroorzaakt 
onnodige irritatie van de gehoorgang. Het uitplukken 
heeft alleen zin als er sprake is van een oorontsteking 
of als door een grote hoeveelheid haar, het oorsmeer 
zich opeenhoopt als een prop in de gehoorgang. Als de 
haren grote brokken oorsmeer vasthouden, is plukken 
wel zinvol en zelfs nodig om te zorgen dat het oor 
schoongemaakt kan worden.

Traditioneel werkende dierenartsen en hondentrimmers zeggen dat de gehoorgang van de hond uitgeplukt en 
schoongemaakt moet worden op een regelmatige basis om de gehoorgang gezond te houden. Dierenartsen die 
gespecialiseerd zijn in dermatologische aandoeningen, zouden het niet eens aanraden om reden dat het uitplukken 
van het haar trauma aan het oor veroorzaakt. Dit trauma veroorzaakt ontstekingen en kleine wondjes, die een 
serum uitscheiden. Een ontstoken, vochtig oor is de voornaamste voedingsbodem voor bacteriën. Alhoewel de 
dierenartsen en hondentrimmers het wel met elkaar eens zijn dat het regelmatig schoonmaken van essentieel 
belang is voor het voorkomen van een oorontsteking. Schoonmaken is dus wat anders dan haren uit de gehoorgang 
verwijderen. 

Pijn doet het zeker bij de hond om de gehoorgang uit te plukken en waarom doet het pijn? De huid in de 
gehoorgang bevat twee soorten klieren; talgklieren en cerumenklieren. Het product van deze klieren is oorsmeer. 

De kleur daarvan varieert van wit 
tot lichtbruin. In deze huid lopen 
zeer gevoelige zenuwbanen die 
weer verbonden zijn met de haren 
in de gehoorgang. Door de haren 
eruit te plukken, leggen wij even die 
zenuwbanen bloot. Daarom zie je 
dus heel frequent dat honden gillen, 
piepen, snauwen of zelfs bijten als je 
de gehoorgangen uitplukt. Dit doen 
ze dus echt niet voor niets. Je hebt 
er ook honden bij die helemaal geen 
kick geven op de trimtafel, maar 
dat wil beslist niet zeggen dat het 
uitplukken van de gehoorgang geen 
pijn doet. Waar zenuwknopen lopen, 
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zit gevoel. Dus ook zeer duidelijk 
in het hondenoor. De uitspraak 
“pijnloos de oren uitplukken” kan 
hierdoor weerlegd worden. Dit 
bestaat absoluut niet, de hond voelt 
het wel degelijk tot trauma’s toe.

Toen ik een aantal jaren geleden 
begon met mijn eigen trimsalon, viel 
het mij op dat de honden waarvan 
ik de oren uitplukte, regelmatig 
naderhand ontstekingen kregen. 
Doordat klanten dit aan mij hebben 
gemeld en door de regelmatige 
gesprekken met specialisten, ben ik 
eens heel simpel na gaan denken. 
Als je de gehoorgangen uitplukt, 
pluk je inderdaad wondjes. Geloof 
het of niet; sinds ik ben gestopt 
met het uitplukken van oren, heb 
ik bijna geen honden meer die een 
oorontsteking hebben opgelopen 
in de trimsalon. Eigenlijk is het wel 
heel logisch als je er eens goed over 
nadenkt. 

De meest voorkomende oorzaak van oorontsteking, is een ontsteking van allergieën door voedsel en veelal 
vocht in de gehoorgang. Vergeet niet dat een donkere, vochtige en warme holte een belangrijke broedplaats 
is voor bacteriën. Een begroeiing van bacteriën veroorzaakt oorinfecties. Vocht kan komen door “trauma’s” 
van het uitplukken en van water in het oor als gevolg van zwemmen. Vroeger geloofde men dat in een gevuld 
hondenoor geen lucht kon circuleren en dus infectie zou veroorzaken. Nu is de redenatie dat je moet zorgen 
dat de gehoorgang schoon en droog moet blijven. Zolang er geen onderliggende oorzaak speelt, wordt het oor 
ook niet besmet. Betekent dit dat uw hond niet kan genieten van zwemmen? Nee, het betekent slechts dat je 
moet voorkomen dat een oorinfectie kan ontstaan door de gehoorgang te controleren of ze nat is. Droog dan de 
binnenkant van de oren na het zwemmen. 

Wat te doen met vieze oren
Gebruik een zachte tissue, keukenrol of wattenschijfje. Als die licht vochtig gemaakt is met wat water werkt het 
soms nog prettiger, maar soms gaat droog juist beter. Klap het oor open, volg met je vinger de oorschelp en 
maak deze schoon van viezigheid. Let erop dat je het oorsmeer niet aandrukt de gehoorgang in. Gebruik NOOIT 
een wattenstaafje, deze zijn ECHT VERBODEN. Als je niet verder komt met je vinger, ga dan vooral niet in de 
gehoorgang pulken, omdat er nog viezigheid zit. Laat het oor met rust, er komt vast weer een volgende keer.
Oorcleaner
Als er ook in de diepte van het oor nog veel rommel achterblijft, kan het nuttig zijn een oorcleaner in het oor te 
druppelen. Er zitten oorsmeer-oplossende middelen in, die ervoor zorgen dat de rommel losweekt en er door de 
hond uitgeschud kan worden.

Wanneer is er meer aan de hand
Als blijkt dat de hond echt vieze oren heeft, is het belangrijk om vast te stellen of er sprake is van een oorontsteking 
of niet. Dit kun je beoordelen aan de binnenkant van de oorschelp. Van een gezond oor is de oorschelp lichtroze 
van kleur en ruiken de oren niet. Als de oorschelp rood is en warm aanvoelt, wijst dat vaak op een ontsteking en 
ze ruiken. Veelal is de huid van de oorschelp ook verdikt, niet glad en heel droog of juist plakkerig en vies. Soms 
geeft een hond helemaal niet aan dat er een probleem is, maar meestal is het oor pijnlijk of zal de hond met de 
kop schudden of krabben aan de oren. Indien er sprake is van een oorontsteking, adviseren wij een bezoek aan 
de dierenarts.

Namens de trimcommissie,
Mirjam Olde Klieverik
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Hier dan eindelijk de foto’s van de honden die het net niet haalden: een 
uitverkoren plek in de eeuwigdurende kalender

De net-niet foto’s
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Lief bestuur,

Van mijn bazinnetje, Annette, mag ik een bedankbriefje 
schrijven voor de mooie kalender die wij gekregen 

hebben. Heel erg bedankt daarvoor, wij vinden hem heel 
erg mooi!
Zo, nu Annette even weg is wil ik daar toch nog snel 
zelf ook iets over zeggen. Op dinsdag zei Annette heel 
blij tegen mij dat er ‘s middags een grote verrassing zou 
komen voor alle leden van de nieuwe Rasvereniging, ik 
dus. We zijn zelf ‘s middags wat eerder gaan wandelen 
om op tijd voor de postbode te zijn. Nu had ik al wat 
gehoord over het feest voor de baasjes en bazinnetjes 
(confetti, champagne, hapjes e.d.) dus mijn fantasie ging 
met mij op de loop. Wat zou de verrassing voor de echte leden dan wel niet zijn, een kleine snack, een wat groter 
bot of zelfs een goodiebag? Ik heb de middagsnack uit voorzorg maar overgeslagen en plaats gemaakt in mijn 
bench (wat oude botjes opgeruimd). 
Maar het duurde en duurde en Annette zag op Facebook allemaal berichten van leden langskomen die al wat 
gekregen hadden (ik mag zelf niet op de computer dus ik kon niet zien wat). Maar eindelijk, daar ging de bel. Ik 
rende mee naar de voordeur en daar stond de bezorger met een enorme doos. Jammer genoeg was deze voor de 
Britse Korthaar die hier ook denkt te wonen. Maar om vijf uur zei Annette, volgens mij hoor ik de brievenbus. En 
ja hoor, daar kwam ze met een enveloppe binnen. Kijk Feline, deze verjaardagskalender is voor jou! Ik wist gewoon 
even niet wat te zeggen (de Britse Korthaar lag in een deuk). De kalender is zelfs aan mijn bench opgehangen. 
Het enige goede was dat Annette zei dat ze nu nooit meer mijn verjaardag kunnen vergeten (dat is vorig jaar zelfs 
voorgekomen). Ik hoop nu maar dat ik dan in april een groot bot krijg. De bladzijde juli heb ik wel opgegeten (de 
verjaardag van de Britse Korthaar kan wel een jaartje overgeslagen worden).

Nogmaals heel erg bedankt (maar misschien volgend jaar bij het éénjarig jubileum iets voor de echte leden, wij 
honden dus welteverstaan).

Poot van Feline, (Annelies Koster)

Pia valt buiten de boot

Pia is geboren op 25 mei 2017. Op 1 augustus hebben 
wij voor het eerst kennis met haar gemaakt. Daar wij 

3 augustus op vakantie zouden gaan, hebben we haar 
nog bij de fokster gelaten. Op 21 augustus was het dan 
zover, Pia is bij ons! Het is van beide kanten wennen, 
maar al snel is ze niet meer uit ons dagelijks leven weg 
te denken.

Omdat wij nogal graag fietsen, hebben we voor Pia 
een hondenfietskar gekocht. Op de foto zit ze voor 
de eerste keer in de kar. Pia vindt het niet altijd even 
leuk, want ze kan ons dan niet zien. Dus laat ze van 
zich horen! We hebben al verschillende fietsuurtjes met 
haar gemaakt.

Via Facebook zag ik dat er een fotowedstrijd zou zijn en heb ik deze foto ingestuurd. Omdat ik geen lid was van 
de GVR, heb ik niets meer gehoord. Na contact met Denise ben ik alsnog lid geworden. Ik ben benieuwd wat dit 
blad me gaat brengen, ik kijk uit naar de eerste uitgave van 2018.

Groet, Inge Steenbergen
Pootje van Pia
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Lezing epilepsie 
door Lisette Overduin
Zaterdag 21 april 2018

In 2017 werd tijdens het fokkersoverleg van de ‘bevriende’ Vereniging 
Italiaanse Staande Jachthonden duidelijk dat de groep aanwezige 

fokkers graag wil meewerken aan het opstellen van zinvolle en duidelijke 
regelgeving om epilepsie bij onze rassen tot het minimum te beperken. Een 
nobel streven. Om iedereen een kans te geven zich (meer) te verdiepen 
in het onderwerp, hebben de besturen van de Vereniging Italiaanse Staande 
jachthonden en de Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland gemeend 
een lezing over epilepsie te organiseren. Wij hebben mevrouw Lisette 
Overduin uitgenodigd als spreker en zijn heel blij dat ze onze uitnodiging 
heeft geaccepteerd.

Lisette Overduin is dierenarts-specialist interne geneeskunde van gezelschapsdieren en Diplomate van het 
European College of Veterinary Internal Medicin. Zij heeft een sterke interesse in honden en katten met epilepsie 
en geeft regelmatig lezingen over dit onderwerp. Lisette heeft haar promotieonderzoek gedaan bij patiënten met 
epilepsie, leidend tot het proefschrift ‘Slow-release Phenytoin in Canine Epilepsy’.

WELKOM LEDEN van de Griffon Vendéen Vereniging Nederland. 
Heeft u interesse om de lezing bij te wonen? Stuur dan een aanvraag voor reservering naar email: secretaris@vere
nigingitaliaansestaandejachthonden.nl. De bevestiging kunt u per mail tegemoet zien een paar dagen na ontvangst. 
Uitnodigingen voor bevestiging gaan op volgorde van binnenkomst van de aanvraag en zolang er zitplaatsen 
beschikbaar zijn. Wij vragen aan u om geen betaling te doen voordat u een bevestiging heeft ontvangen. 
De kosten zijn 15 euro pp (voor leden) en 20 euro pp voor niet leden. 
Let op! Uw reservering is alleen geldig als de betaling binnen drie dagen na versturen van de bevestiging is 
ontvangen. Er zijn maximaal 35 zitplaatsen beschikbaar. 

Locatie: Dorpshuis de Neng, Engweg 7 te Hoogland (bij Amersfoort) 
NB: Honden worden niet toegelaten 

Programma 21 april 2018 
13.00 uur Ontvangst met koffie thee in de lounge van Dorpshuis de Neng 
13.45 uur Welkomstwoord van de voorzitter 
13.50 uur Start van de lezing over epilepsie, met aansluitend een discussie en vragenronde. 
16.00 uur Afsluiting van de dag 

Voorkomen is beter dan genezen 

Hond mee op vakantie naar het buitenland
Om uw hond mee te mogen nemen buiten Nederland, zijn de volgende zaken wettelijk verplicht:

De hond moet gechipt zijn (of een leesbare tatoeage). De hond moet een Europees dierenpaspoort hebben én 
moet gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid. 

Checklist
• Informeer tijdig waaraan u en uw hond moeten voldoen in het land van bestemming en de landen waar u 
doorheen reist. Zwitserland heeft bijvoorbeeld strenge regels, zo ook de Scandinavische landen.
• Neem de juiste papieren mee als bewijs dat uw hond voldoet aan de eisen door het land gesteld.
• Neem voor de reis voldoende drinkwater voor uw dier mee. 
• Zorg voor een veilig onderkomen tijdens de autorit (bijvoorbeeld een bench) tijdens de reis. 
• Wagenziek of angst, lees u van tevoren goed in hoe hier mee om te gaan.
• Zorg dat uw hond minimaal 21 dagen van tevoren is ingeënt tegen hondsdolheid.
• Zorg voor een goede teken- en wormenpreventie.
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• Neem eigen voer mee voor de periode dat uw dier in 
het buitenland verblijft.
• Informeer welke gevaarlijke dieren voorkomen in het 
gebied waar u verblijft.
• Eet in het buitenland liever geen zelf geplukte 
ongewassen bosvruchten en paddenstoelen.
Ziekten
In landen met een ander klimaat dan Nederland, komen 
ook andere ziekten voor. Onderstaand een overzicht. 
Hondsdolheid (rabiës)
Zodra u de grens over gaat, moet uw hond gevaccineerd 
zijn tegen hondsdolheid (rabiës). Uw hond kan geënt 
worden vanaf 12 weken leeftijd. Drie weken later, mag 
uw hond de grens over. Hondsdolheid is een dodelijke aandoening die wereldwijd jaarlijks 55.000 mensen doodt. 
Als u op vakantie wordt gebeten, neem dan meteen contact op met een arts.
Babesiose
Babesiose wordt overgebracht door een teek. Deze teek komt vooral in Zuid-Europa voor, maar is inmiddels 
ook in ons land gesignaleerd. Eén tot drie weken na besmetting kan uw hond ziek worden: koorts, rode urine, 
bloedarmoede. De parasiet kan ook op langere termijn problemen geven. Honden met Babesia dienen direct te 
worden behandeld en hebben soms een bloedtransfusie nodig. In het ergste geval kan een hond aan de gevolgen 
van de infectie overlijden.
Ehrlichiose (Karpattenziekte)
Ehrlichia wordt door dezelfde teek overgebracht als Babesia. Honden met acute Ehrlichiose hebben vaak hoge 
koorts. Bij chronische Ehrlichiose treden de ziekteverschijnselen jaren (tot meer dan 7 jaar) later op. Chronische 
Ehrlichiose gaat gepaard met afvallen, gewrichtsontstekingen, ontstekingen aan de nieren en bloedingen. 
Leishmaniose
Leishmania wordt overgebracht door de zandvlieg: een mugje van 2-3 mm groot. De mug is met name actief 
tijdens de schemering. Leishmania is een chronische ziekte, waarbij we vooral huidproblemen en vermageren zien. 
De ziekte is goed te behandelen, maar niet te genezen en veel dieren overlijden uiteindelijk aan de infectie. 
Hepatozoon
Hepatozoon is een ééncellige parasiet (protozo) die honden ziek kan maken. De parasiet komt voor in de 
zuidelijke landen in Europa. De hond kan besmet raken door een besmette teek op te eten. Honden bijten of 
likken in hun vacht en kunnen zo een teek binnenkrijgen. In Nederland komt de ziekte alleen voor bij honden die 
in warme landen zijn geweest. 
Hartworm
Ook hartworm komt vooral voor in Zuid-Europa. De ziekte wordt overgebracht door een mug. Honden krijgen 
6-8 maanden na besmetting hartproblemen.  
Vossenlintworm
De vossenlintworm komt in Nederland voor in Zuid-Limburg en Oost-Groningen, maar wordt buiten Nederland 
gezien als een normale parasiet. Deze lintworm kan zeer gevaarlijk zijn voor de mens: de parasiet kan na enkele 
jaren grote, niet-te-opereren, gezwellen in het lichaam geven.
Brucellose
Brucellose is een ernstige bacteriële infectie die hond en mens kan besmetten. Omdat de bacterie, ook na 
behandeling, langdurig in het lichaam blijft, en opnieuw problemen kan geven of anderen kan besmetten is het een 
aangifteplichtige ziekte. De bacterie tast vooral de voortplantingsorganen aan, maar kan ook ontstekingen elders 
in het lichaam geven.  
Voorzorg 
Bereid uw vakantie goed voor en zorg ervoor dat uw hond geen vervelend souvenir mee terugneemt naar 
Nederland. Raadpleeg uw dierenarts vroegtijdig over uw plannen en zorg preventief tegen de juiste bescherming. 
Uw dierenarts zal u graag adviseren. Hanteer de bovenvermeldde checklist en u kunt met een gerust hart uw reis 
aanvangen en van uw vakantie genieten.
Nazorg
Ook bij thuiskomst is het raadzaam om uw hond goed te (laten) controleren. Sommige preventieve middelen moeten 
namelijk ook terug in Nederland wederom toegediend te worden (denk bijvoorbeeld aan het wormentabletje). 

Let op
Niet alleen in het buitenland kan uw hond besmet raken, het gevaar loert ook bij u “om de hoek”. Wees altijd alert 
en constateert u afwijkend gedrag? Raadpleeg ten alle tijden uw dierenarts.
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het doorgeefstokje van de 
GVR-Facebook-app

Van het baasje mag ik altijd een half uurtje per dag mijn facebook 
account (Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland) bekijken. Nu zag 

ik daar vandaag een noodoproep van Denise op staan. Er is een tekort 
aan kopij voor ons tijdschrift. Persoonlijk ben ik van mening, dat ikzelf al 
een compleet tijdschrift zou kunnen vullen (wat Linda de Mol kan moet 
ik toch ook kunnen). Er zijn genoeg foto’s van mij om als coverfoto te 
kunnen gebruiken (volgens de Britse Korthaar die hier blijkbaar ook woont 
heb je voor een cover size zero nodig, daar moet ik dan nog even aan 
werken). Maar ik weet zeker, dat jullie baasjes ook over een groot aantal 
foto’s en anekdotes beschikken, die zie ik namelijk voorbij komen op de 
facebookpagina. Maar goed, het blijkt dus dat we het niet aan de baasjes 
over kunnen laten om een tijdschrift te vullen dus laten wij dit dan zelf 
gaan doen. 

Mijn voorstel is dat ik een stukje over mezelf schrijf en dan het 
stokje over geef aan iemand die een foto geplaatst heeft op de 
facebookpagina.
 
Die kan dan een stukje schrijven over de achtergrond van de foto of wat 

andere leuke informatie. Zelf heb ik een foto uitgekozen waar ik met de BKH op sta, het blijkt namelijk niet aardig 
te zijn volgens Annette (mijn baasje) om zelf altijd op de voorgrond te willen staan. De BKH en ik leven bijna twee 
jaar samen, nadat ik eerst twee jaar lang het rijk alleen heb gehad. De BKH heet trouwens Charlotte en gedraagt 
zich soms als een echte diva. De eerste weken heb ik echt mijn uiterste best gedaan om mijn territorium goed 
duidelijk te maken aan de BKH en aan te geven dat zij wellicht beter een ander tehuis kon zoeken. Maar ja, die 
Britse “stoïcijnsheid” hè. Puntje bij paaltje heeft die BKH het inmiddels beter voor elkaar dan ik. Zij zit op de bank, 
slaapt op bed en heeft leukere speeltjes dan ik. Ondanks dat ik een jachthond ben mag er blijkbaar niet op de BKH 
gejaagd worden, hiervoor heb ik zelfs een training gekregen en inmiddels gaat het een stuk beter volgens Annette. 
Ik ben wel nieuwsgierig naar hoe jullie je gedragen naar andere huisdieren toe misschien kunnen we daar ook nog 
eens een column van maken. Verder heb ik na vier jaar mijn draai wel gevonden in Leusden. Sinds een paar weken 
kan ik loslopen in het bos (Annette zei altijd tegen mensen als ze vroegen: kan zij niet loslopen? Loslopen kan zij 
heel goed, maar ja dat terugkomen hè, dat is wat lastiger). 
Ik zag dat probleem zelf niet zo, ik kwam natuurlijk altijd wel terug 
ik ben ook niet gek. Ik wil het lekkere eten en mand niet missen 
natuurlijk, maar blijkbaar hadden Annette en ik een wat ander 
tijdsbesef. Ik heb nog goede herinneringen aan een wandeling 
bij het Erkemederstrand waar ik samen met Bas en Sybe het 
struikgewas verkend heb. 
Maar goed, na vier jaar heb ik toch maar eieren voor mijn geld 
gekozen en kom ik nu netjes terug als ik geroepen word. Ik loop 
nu lekker los in de Soesterduinen en ren daar hard blaffend achter 
de andere honden aan. Laatst kreeg ik daar trouwens van iemand 
commentaar op, die vond mijn blaf wel wat erg hard en zwaar. 
Gelukkig nam Annette het toen voor mij op en zei, dat je in ieder 
geval wel altijd weet waar ik ben. Volgens mij heb ik nu wel een 
halve pagina gevuld (ik moet toegeven dat ik wat meer waardering 
voor de schrijfkunst van Linda de Mol heb gekregen).

Tromgeroffel: Nu komt het moment suprême, de nominatie: 
Sjuul van Chiara Troncia. 

Sjuul heeft echt hele mooie lange benen, misschien is dat voor mij 
ook nog weggelegd. 
Poot Feline   (Annette Koster)
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TEEK it off

Nogmaals wil ik de noodzaak van het goed controleren op teken bij je hond onder de aandacht brengen. De 
ellende die de gevolgen van een tekenbeet met zich meebrengt hebben wij zowel in letterlijke als in figuurlijke 

zin aan den lijve ondervonden. Sinds bij Sybe de tekenziekte Anaplasma werd geconstateerd word ik regelmatig 
benaderd door leden met vragen over deze ziekte en de symptomen. Uiteraard ben ik geen dierenarts en kan 
ik niet adviseren, wel kan ik de ervaring delen die wij (Robert Jan en ik) hebben meegemaakt tijdens dit proces.

Allereerst een korte uitleg wat Anaplasma bij de 
hond inhoud. Anaplasma wordt door dezelfde teek 
overgebracht als de ziekte van Lyme. De parasiet is ook 
in Nederlandse teken gevonden. Een teek moet 24 tot 
48 uur bloed zuigen voordat de ziekteverwekker van 
Anaplasma wordt overgedragen aan de hond. Een hond 
wordt 1-2 weken na besmetting ziek (maar dit kan ook 
een langere incubatietijd hebben). 
Is de hond eenmaal besmet dan kan hij één of 
meerdere symptomen laten zien, zoals: Lusteloosheid, 
slechte eetlust, koorts, kreupelheid (vaak als gevolg van 
gewrichtsontsteking), bleke slijmvliezen, diarree, braken, 
huidbloedingen, benauwdheid, vergrote lymfeklieren, 
vergrote milt. Bij sommige honden kunnen ook de 
volgende verschijnselen zich openbaren: hoesten, 
oogontsteking, zwelling van de poten, veel drinken en neurologische verschijnselen vertonen.

Sybe

Tijdens ons verblijf in ons vakantiehuisje gedurende de maand februari in 2017 merkte ik dat us Sybe anders 
was dan anders. Miste hij thuis? Waarom zocht hij steeds een rustig plekje in de keuken en ging hij bijna 

niet voor de haard liggen waar hij altijd zo graag ligt? Waarom kon hij niet enthousiast uit zijn ogen kijken en 
zwabberde zijn staart niet vrolijk heen en weer als ik hem begroette? Waarom at hij niet lekker zijn verse vlees, 
wat hij anders smakelijk weg hapte? Was hetgeen wij van hem vroegen te veel voor zijn lijf? Aan het einde van 
onze vakantieperiode was de jaarlijkse reeëntelling. Daar zag ik dat Sybe, die het jaar daarvoor (2016) haantje de 
voorste was met het drijven, nu achter bleef. Verbaasd heb ik dit gadegeslagen en getracht hem nog aan te sporen, 
echter hij wilde niet. Hij zou juist die twee dagen gebruiken om te trainen voor een veldproef in maart. In het 
huisje kon Sybe moeilijk lopen en ik dacht nog dat dit een logisch verschijnsel was, een beetje spierpijn hoort erbij. 

Terug in Nederland hebben we het een korte tijd aangekeken en Sybe 
herstelde beetje bij beetje. Echter de bezoeken bij de dierenarts bleven 
niet uit. In 3 weken tijd zijn er erg veel onderzoeken gedaan. Ook kreupelheid openbaarde zich en de DA raadde 
ons iedere vorm van activiteit ten strengste af en moest hij 6 weken aan de korte lijn in de tuin en uitgelaten 
worden. Te elfder ure moesten wij ons ook afmelden voor de veldproef in Frankrijk. Dit werd ons niet geheel 
in dank afgenomen (wat ik mij kan voorstellen), maar dit kon en mocht ik Sybe niet aandoen. Nog steeds was 
niet helemaal duidelijk wat Sybe had. Meer dood dan levend lag hij onder de kapstok, sjokte hij naar buiten en 
probeerde daar zijn behoefte te doen. Eindelijk kwam er uitslag van het lab uit Utrecht. Anaplasma, een broertje 
van Lyme. Nu hoor je in Nederland hierover de engste verhalen, maar als snel hoorde ik: Hier kan hij van 
herstellen. Een lange weg te gaan, maar zeker haalbaar! Ik sprong een gat in de lucht. Joepie, Sybe, je kan beter 
worden. Na intensief contact met de DA, 4 weken antibiotica en 1 week probiotica, een aantal bezoeken aan de 
chiropractor Martine Burgers en voorzichtig het lopen opvoeren zagen we verbetering. Zijn conditie verbeterde 
en stapje voor stapje werd ons mannetje weer us Sybe. Mirjam van trimsalon Doudou bekommerde zich over 
de vacht en huid van Sybe en heeft hem weer zijn mooie jas teruggegeven. Toch kwam de echte “oude” Sybe niet 
naar boven. Hij liet nog regelmatig zijn mooie kop hangen en zijn energieniveau was nog steeds erg laag. Na weer 
een heel traject te hebben opgepakt bij de DA kwam naar voren dat de Anaplasma zijn schildklier had aangetast. 

Nu een goed jaar later hebben wij (denk ik/hoop ik) Sybe op de juiste hoeveelheid medicijn staan. Maar ook dat 
blijft een continu proces om te blijven kijken of de waardes van zijn bloed nu goed blijven. Dit jaar tijdens de 
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reeëntelling in februari heb ik Sybe weer als een dolle zien rennen. Na afloop kwam hij zich steeds netjes en met 
opgeheven hoofd bij mij melden. Zijn ogen glommen van plezier en die van mij niet minder.

Toch ben ik mij er iedere dag van bewust dat adequaat optreden Sybe zijn leven heeft gered. Het lezen van je 
hond één van de belangrijkste zaken is om je hond gezond te houden. Ik hoop 
dat bovenstaand verhaal de leden niet afschrikt maar juist doet beseffen dat je 
met liefde, toewijding, observatie en geen genoegen neemt met de eerste de 
beste oplossing heel veel kan bereiken. 

Mijn verzoek aan alle leden: Controleer alsjeblieft altijd op teken als je hond je lief is. Die teken zijn monsters!

Denise Sluiter

Geraadpleegde bronnen: Medisch Centrum voor Dieren en Diergeneeskundig Centrum Paterswolde

Hallo allemaal, 

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Darcy, een Grand Basset Griffon Vendéen 
(met de nadruk op Grand!). Gezien de leeftijd van mijn vrouwtje, besloot 

zij om na diverse grote honden (zoals Duitse herders en Bouviers) voor 
een wat kleinere hond te kiezen en heeft zij mij gekozen.  Ik had een 
heleboel broertjes en één zusje, maar toen zij mij zag, was dat natuurlijk 
liefde op het eerste gezicht. De fokker vertelde mijn vrouwtje meteen dat 
ik te groot zou worden, maar eigenwijs als mijn vrouwtje is, dacht zij dat 
dit geen bezwaar zou zijn. Dat was “een beetje dom van haar”, maar daar 
kwam zij later pas achter, want ik ben nog veel eigenwijzer! Ik ben dus 
eigenlijk maar een klein beetje kleiner dan mijn voorgangers, maar veel 
ongehoorzamer. Het vrouwtje zegt weleens dat haar vorige honden veel 
beter luisterden, maar ik denk dan “wat een sulletjes”! 

Ik ben niet alleen “groot”, maar ik heb ook een “grote wilskracht” die ik 
regelmatig even laat blijken. Als ik iets ruik, ga ik daarheen en probeer ik het vrouwtje gewoon mee te trekken, of 
zij dat nu leuk vindt of niet. Zij bedacht daarom dat ik iets moest gaan doen en koos voor het speuren. We reden 
naar een bos en daar werd ik voorgesteld aan Sjoukje. Mijn vrouwtje deed een vreemd geel vestje aan en kreeg 
een portofoon om. Ik kreeg een tuigje om met een hele lange lijn. Mevrouw Sjoukje ging even met mij spelen en 
daarna verdween ze in het grote bos. Na een paar minuten zei het vrouwtje “zoek” en ik begreep meteen dat ik 
mevrouw Sjoukje (die blijkbaar verdwaald was) moest gaan zoeken. Hop, daar gingen we met gepaste spoed en ja 
hoor, binnen de kortste keren had ik haar gevonden. Iedereen blij; mevrouw Sjoukje dat zij niet in het bos moest 
overnachten en vrouwtje blij dat ik het zo goed deed. Ik was blij, omdat bleek dat als ik haar vond, je heerlijke 
snoepjes kreeg. Na verloop van tijd gingen ze het steeds moeilijker maken, in plaats van een half uurtje een uur. 
Voorwerpen van Sjoukje op het pad, die ik moest verwijzen en backtracks. Dat betekent dat die Sjoukje steeds 
verdwaalde. 
Had ik net 60 meter haar pad gevolgd, hield het spoor op en moest ik weer terug naar de kruising om uit te 
zoeken welk pad ze nu weer was ingeslagen. Na verloop van tijd kreeg ik Sjoukje helemaal niet meer te zien! 
Als ik uit de auto kwam, lag er alleen een klein doekje waaraan ik moest snuffelen en dan zoeken maar naar die 
mevrouw, die elke week weer verdwaalde. Gelukkig ben ik niet voor een kleintje vervaard, dus mij nam ze niet 
in de maling, ik vind haar echt wel. Ik moest ook vaak stiekem erg lachen om mijn vrouwtje. Ik rende natuurlijk 
aan één stuk door; een omgevallen boom die de weg verspert of een smalle plank over een beekje, hellingen enz. 
houden mij niet tegen. Maar het vrouwtje had nogal eens moeite om over die bomen te klimmen, hellingen af te 
glijden enz. Kortom, we hadden heel veel plezier samen. Intussen zijn we al een aantal jaren verder en speuren 
doen we om verschillende redenen niet meer. Ik denk nog wel vaak terug aan de tijd dat het vrouwtje mij liet 
speuren om energie kwijt te raken, maar het was het vrouwtje die uitgeput op de bank moest bijkomen als we 
terugkwamen! 

Poot van Darcy 
(Marlou Weijnand) 

...echter hij wilde niet...
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Occasion 

Even voorstellen: Hallo allemaal, ik ben Harrie en iedereen mag het weten; 
ik ben officieel geadopteerd door de familie Metman. Ik ben sinds half 

december bij hen in Zoetermeer en het gaat heel goed. Charlie kijkt op de 
foto niet zo blij, maar dat is hij wel hoor. 

Ik ga elke week met de familie mee naar het voetballen en ondanks dat 
ik wat verlegen ben, vind ik het wel gezellig om met m’n familie mee te 
gaan. Vooral omdat m’n maatje Charlie erbij is. Ik ben zelfs al op vakantie 
geweest naar een huisje, lekker veel gewandeld. 
Van de zomer gaan we naar Oostenrijk om nog meer te wandelen, ik heb 
er nu al zin in!!! 
Aangezien ik een “tweedehandsje” ben, mocht mijn vrouwtje meedoen met 
de rubriek Occasion. Lees maar! 

1. Waarom hebben jullie besloten voor de Basset Griffon Vendéen te kiezen? Oftewel, hoe kwam je met dit ras 
in aanraking? 
We hebben sinds 6 jaar al een Petit Basset Griffon Vendéen, Charlie. Dus we zijn al even bekend met het ras. We 
vinden ze erg leuk, eigenwijs, lief en ondeugend. 

2. Waarom viel de keuze op een herplaatshond en niet op een pup?  
Charlie vindt pups erg druk en ontloopt ze het liefs. Daarnaast vinden we dat een herplaatser een gouden mandje 
verdient. Pups vinden over het algemeen makkelijker een gouden mandje.

3. Welke hond hebben jullie opgenomen als nieuw gezinslid?
 Was dat een bewuste keus of toeval en hoe oud is hij/zij?
Harrie is een Petit en absoluut een bewuste keuze. Hij is 2,5 jaar oud.

4. Hadden jullie al ervaring met honden voordat je Harrie opnam in de familie? Zo ja, welke ervaringen zijn dat?
Charlie was de eerste hond van ons gezin. We hebben veel geleerd van hem en de cursussen die we hebben 
gedaan. Het is natuurlijk geen ras dat perfect zal luisteren, maar dat eigenwijze vinden we ook wel erg leuk.

5. Kunnen jullie iets vertellen over waarom Harrie weg moest en waarom dat voor jullie geen probleem was?
Tijdens de strandwandeling op Kijkduin met de club, kwam het ter sprake dat we graag een maatje voor Charlie 

wilde. We hebben toen de tip gekregen over Harrie. 
Harrie is als pup uit Frankrijk gekomen voor de fok. 
Hij werd echter afgekeurd voor zijn werk en daarom 
zochten ze een nieuw mandje voor hem. Harrie is super 
lief, maar wel heel schuw en dat merken we wel als 
we hem meenemen naar drukke gelegenheden zoals de 
voetbal. Gelukkig gaat dit steeds beter. Thuis heeft hij er 
al veel minder last van en het is een echte knuffelbeer. 

6. In de tijd dat jullie Harrie nu hebben merk je dan 
nog iets aan hem vanuit zijn vorige tehuis qua gedrag of 
mogelijke problemen?
Hij heeft gelukkig geen nare ervaringen meegemaakt bij 
zijn vorige baasje, sterker nog, ze vonden het heel erg 
dat hij weg moest. Maar ze zijn volgens mij ook wel heel 
blij dat hij nu een gezin heeft met een speelmaatje. Qua 
gedrag is hij denk ik niet anders, hij was daar ook schuw.

7. Wat is de leukste eigenschap aan Harrie? Heeft hij 
ook minder leuke eigenschappen? 
Zijn leukste eigenschap is dat hij echt een knuffelbeer 
is. Charlie is heel anders en dat maakt het ook echt een 

30

Au Courant - nr 1- 2018



31

...gaat dit steeds beter...

Au Courant - nr 1- 2018

aanvulling. Charlie moest echt wel even wennen, maar nu zoeken ze elkaar altijd op als ze elkaar even uit het oog 
zijn verloren buiten/binnen. Zijn mindere eigenschap is dat hij echt alles leuk vindt om uit elkaar te halen of om op 
te knagen, dus we moeten echt opletten dat er niets ligt wat hij kan pakken. Zelfs het kleed in zijn bench moest 
het ontgelden. 

8. Wat heeft Harrie bij jullie geleerd?
Er is niets mis met Harrie, dus echt iets leren is niet 
nodig. Het enige waar hij hopelijk aan gaat wennen, is 
dat hij niet heel bang hoeft te zijn voor nieuwe mensen.

9. Kun je een leuke anekdote vertellen over wat je met 
Harrie hebt beleefd?
Toen Harrie pas bij ons was, zijn we naar het strand 
geweest, zijn eerste keer. Hij wist niet wat hij meemaakte, 
zoveel gerend, hij ging helemaal los, zo leuk om te zien. 
Elke meeuw of hond werd begroet en mee gespeeld. 
Toen al zocht hij steeds weer Charlie op, dat was heel 
bijzonder om te zien, vooral omdat hij toen zo kort bij 
ons was.

10.Zou je zo weer aan een herplaatshond beginnen of 
toch niet? 
Als alle herplaatsers zijn zoals Harrie, is dat echt geen 
probleem.

Esther Metman

Marie van de Brasserie

Hoi, daar ben ik weer! Kennen jullie me nog? Marie van de brasserie. 
Maar je mag gewoon Marie zeggen hoor. Tegenwoordig noemen ze me trouwens ook wel “Marie van de 

brasserie en het hotel”. Ja, mijn vader en moeder hadden het nog niet druk genoeg. Misschien hebben jullie een 
paar maanden geleden al een stukje gelezen. Saartje is komen logeren, haar baasjes mochten trouwens ook mee. 
Ze waren met vrienden die ook allemaal Grand Bassets hadden. Wat een lol was dat! Ze hebben heerlijk geslapen 
en gegeten en hadden het reuze naar hun zin. Ze waren de allereerste gasten ooit in het hotel, wat een eer! 
Ik ben niet zo blij met de beroepskeuze van mijn ouders. Vroeger wel, toen ze alleen de brasserie hadden. Laat 
naar bed en laat opstaan, daar hou ik wel van. En dan lekker ‘s middags een paar uur naar het strand. Tegenwoordig 
is het wat anders. M’n moeder gaat vroeg naar bed en staat soms om 7 uur al op. Nou sorry hoor, maar dan 
draai ik me nog een keer om. Ze gaat dan ontbijt maken voor de gasten. Stiekem lijkt me dat ook wel lekker een 
ontbijtje op bed, maar m’n moeder zegt dat dit zo veel kruimels geeft. Dus na het ontbijt roept ze mij. Soms doe ik 
net of ik haar niet hoor en dan laat ik haar lekker roepen. Maar meestal komt mijn vader dan even kijken en zegt 
dan dat ik nu toch echt uit bed moet. Ja, het leven van een horecahond gaat niet altijd over rozen. 

Zo wilde ze mij bijvoorbeeld gebruiken voor een fotoshoot, met menselijke 
modellen enz. in het hotel. Ik snap niet waarom die dames er persé bij 
moesten zijn. Maar oké, ze hadden koekjes dus trok ik mijn liefste gezicht. 
Het resultaat mag er best zijn, al zeg ik het zelf. Maar wat wil je met zo een 
knappe jongedame. 

Er hebben al veel honden in ons hotel geslapen. Groot en klein, Basset of 
geen Basset. Ze zijn allemaal welkom. Dit weekend komen Mats en Chipo 
slapen, ook met hun ouders natuurlijk. Mijn moeder heeft al 2 botjes voor 
ze klaar gelegd. Wie weet als jullie een keer in Vlissingen zijn, kan ik jullie 
een rondleiding geven. Samen met mijn GBGV vriendin Rosie. Haar ouders 
hebben ook een hotel. Toevallig hè? 

X Marie (Anna Houtman)



Sterilisatie teef: wel of niet doen?

Wanneer u geen nestje wilt met uw hond, is ons advies goed na te denken of u haar wilt laten steriliseren. 
Omdat de eierstokken hierbij verwijderd worden is er eigenlijk geen sprake van sterilisatie (waarbij de 

eileiders worden afgebonden), maar van een castratie. Een operatie bij een gezonde, jonge teef lijkt erg onnatuurlijk, 
maar is naar onze mening toch aan te bevelen.

Wij zetten voor u de voor- en nadelen op een rij.

Voordelen van sterilisatie van de teef
• De teef kan niet meer drachtig wordt;
• De teef wordt niet meer loops;
• De kans op borstkanker (tumor in het melkklierweefsel) 
wordt sterk verkleind. Melkkliertumoren komen voor 
bij 25% van de teven die 2 keer loops zijn geweest! 
Met iedere volgende loopsheid stijgt dit percentage. 
Deze tumoren zijn vaak kwaadaardig (ze zaaien uit naar 
longen en lever) en vereisen ingrijpende chirurgie;
•Baarmoederontstekingen ontstaan niet meer na 
sterilisatie. Herhaalde loopsheden (zonder dekking en 
dracht) geven veranderingen in het baarmoederslijmvlies. 
Het verdikte slijmvlies maakt de baarmoeder gevoelig 
voor het ontwikkelen van een ontsteking. Deze ontstekingen ontstaan 4 tot 6 weken na de loopsheid. Teven 
zijn hier ziek en sloom van en gaan vaak heel veel drinken. Zonder operatief ingrijpen zal een dier hier niet van 
herstellen;
• Schijnzwangerschappen komen niet voor bij de gesteriliseerde teef;
• Bij oudere teven kan vlak na de loopsheid suikerziekte ontstaan. Onder invloed van het hormoon progesteron 
wordt de groeihormoonproductie in de melkklieren gestimuleerd, wat het lichaam ongevoelig maakt voor insuline. 
Dat betekent dat het dier suikerziekte krijgt. Door de teef alsnog te steriliseren verdwijnt de suikerziekte in de 
meeste gevallen.

Nadelen van sterilisatie van de teef
• Bij teven die nog lang niet uitgegroeid zijn op het moment van steriliseren 
is er een verhoogde kans op het ontwikkelen van urine-incontinentie. Teven 
die op jonge leeftijd al een blaasontsteking of een vaginitis hebben gehad, en 
teven die (als ze uitgegroeid zijn) zwaarder zijn dan 20 kilo laten we daarom 
liever één keer loops worden voordat ze gesteriliseerd worden. Zo wordt 
de kans op ongewild urineverlies sterk verkleind;
• Verhoogde kans op overgewicht. De stofwisseling van de gecastreerde 
hond wordt trager. Geef daarom direct na castratie 2/3e van de hoeveelheid 
voer om overgewicht te voorkomen. Stop indien van toepassing met het 
geven van puppiebrok. U mag natuurlijk uw hond regelmatig komen wegen 
op de praktijk;
• De vacht van gecastreerde teven (met name bij de langharige jachthonden) 

kan pluiziger worden en zelfs wat 
verkleuren;
• Operatierisico. (Wij steriliseren met de laparoscoop (kijkoperatie). Dat 
betekent sneller en veiliger opereren dan bij de conventionele methode).

Kortom:
Ons advies is de voor- en nadelen voor uw hond goed af te wegen. Wij 
helpen u hier graag bij!

Dierenartsenpraktijk De Driehoek, 055 301 22 55 
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Het is mooi geweest

In april 2014 hebben Peter, Suuz (Suzanne Kok) en ik de koppen 
bij elkaar gestoken om de productie van de Au Courant op ons 

te nemen. Eerst wat onwennig (de eerste uitgave was dan ook 
nog niet om over naar huis te schrijven), later kwam er stukje 
bij beetje structuur in het maken van het blad. 

Al snel gingen Peter en ik saampjes verder en aangezien wij 
elkaars taal verstonden kregen wij steeds meer gein in het 
maken van een mooi clubblad. Enkele wijzigingen werden 
doorgevoerd. We gingen naar een uitgave van 4x per jaar, alle 

pagina’s werden Full Colour en we 
hebben getracht om het een blad 
te laten worden, niet alleen voor de 

leden maar ook door de leden. Tevens moesten alle commissies 
af en toe wat schrijven in het blad, waarvan de trimcommissie 
en de jachtcommissie altijd trouw hun input aanleverden. De 
leden moeten tenslotte weten wat daar zoal speelt. Een paar 
vaste rubrieken van de dierenarts en Dominique geeft tips 
om meer inzicht te krijgen in de medische wereld achter onze 
geliefde viervoeters. Tevens hebben wij de blaadjes voor de clubmatch, de familiedag en de pupinfo een nieuw 
uiterlijk gegeven. 
Ook al hadden Peter en ik maar een half woord nodig om elkaar te begrijpen, toch vraagt het veel tijd om een 
mooi blad af te leveren. Na 5 zeer intensieve clubjaren ga ik nu de stap terug doen. Vorig jaar nam ik al afscheid 
van de activiteitencommissie. Nu sluit ik ook de deur van mijn redactiekantoor. Het wordt tijd voor een nieuwe 
kapitein op het redactieschip. Ik hoop dat ik, met pijn in mijn hart, het denkbeeldige stokje bij de ALV over mag 
dragen aan deze enthousiasteling. Hierbij spreek ik de wens uit dat hij/zij goed voor “mijn kindje” gaat zorgen. 

Peter, dank je wel voor alle onvergetelijk vele uren die wij samen mochten doorbrengen. Samen achter 1 computer 
of samen achter 2 computers met alleen een telefoonverbinding ertussen. De humor die jij had (en hebt) en die 
ik zo enorm kan waarderen. Man, wat ga ik dat missen. Ik wens je veel succes en zeker net zoveel plezier met 

mijn opvolger.

Leden, dank jullie wel voor de complimenten die zo 
af en toe hier neerstreken (en die ik overbracht naar 
Peter en het laatste jaar ook aan Annelies). 
Ik heb het met heel veel liefde gedaan.

Denise
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Er is dus nu een vacature:

Redacteur (m/v) 
Au Courant

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij 
bestuur@griffonvendeenrasvereniging.nl
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Team NL: Opdracht voltooid!

De laatste vrijdag en zaterdag van februari meedoen 
met een groep Nederlanders welke in een 

afgebakend gebied in Frankrijk op zoek gaan naar reeën 
die geteld worden: Reeëntelling 2018.
Op zoek gaan betekent dan: een gebied uitkammen 
samen met onze GBGV-ers. Al vroeg in de ochtend naar 
de verzamelplaats waar Team NL in het Frans samen 
met een tig-tal andere vrijwilligers de briefing voor de 
ochtend volgt. Je verstaat er weinig van als je de Franse 
taal niet spreekt, echter krijg je wel een paar woorden 
mee. Naast Team NL zijn er ook Belgen, Duitsers, 
Zwitsers en veel Fransen. Misschien nog wel meer 
nationaliteiten. Van januari t/m februari worden er elk 
jaar gedurende een tiental dagen deze reeëntellingen 

voor dit gebied gedaan. Elke dagdeel een ander stuk gebied wat uitgekamd gaat worden en waar de reeën geteld 
worden. Een gedeelte van de vrijwilligers verlaat iets eerder de verzamelplaats om ervoor te zorgen dat het 
gebied wat we moeten bewerken is afgeschermd met netten. De rest van de vrijwilligers staan opgesteld buiten 
de netten en zijn verdeeld over het gehele zoekgebied. We praten over een werkgebied van ca. 3 km. 
Karin van Viersen spreekt vloeiend Frans en vertaalt aan Team NL de briefing en hoe we het gebied ingaan. 
Inmiddels zijn alle honden voorzien van een zender, zodat we ze altijd kunnen traceren. Wij mensen worden 
uitgerust met een walky talky. Met hetzelfde doel als de honden en om met elkaar te communiceren. Met auto’s 
gaan we het terrein in en stoppen waar we het bos ingaan. Voor deze ochtend (laatste zaterdag van de telling) 
krijgen we een leuke opdracht mee. In dit gebied zitten een 2-tal reeën met een zender om, welke absoluut 
gevangen moeten worden. Er gaan zelfs mensen met een antenne mee het bos in om de beesten te kunnen 
traceren. De batterijen dienen vervangen te worden van de “zenderreeën”. 

Een groep van studenten begint aan de bovenkant van 
het gebied en Team NL start van onderaf. We sandwichen 
ongeveer halverwege met de groep studenten. Team NL 
gaat met onze GBGV- en BfdB-honden het gebied in. 
We stellen ons op in één lijn met een afstand van ca. 15 
meter ertussen. Een aantal van de honden is inmiddels 
aangelijnd en staan samen met de baasjes klaar om het 
gebied in te gaan. Dan sta je voor een bosperceel en ziet 
soms door de bramenstruiken het bos niet meer. De 
slimmerds onder ons gaan alvast staan op een plek waar 
je zeer gemakkelijk het bos in kunt. We wachten op het 
teken. Echter is onze Franse Fred (Chef de Mission) met 
zeer veel jachtervaring net iets slimmer en verplaatst de 
gehele lijn met mensen en hond een stuk verderop. Weg makkelijk toegankelijk bospaadje. Dan denk je echt: Hoe 
kom ik in vredesnaam dat bos in!!!!!! Dan wordt het teken gegeven om het bos in te gaan en de honden gaan los. 
De meute van de Viersenhoeve gaan direct vanuit de wagen het gebied in. Geweldig om te zien hoe snel elke hond 
zijn positie en jachtmaatje weet te vinden op zoek naar het spoor van de reeën. Wij houden ons niet verder bezig 
met de honden en proberen zoveel mogelijk in een rechte lijn en door zeer veel kabaal te maken de reeën in het 
gebied op te jagen. Het bekende luid van de honden hoor je dan ineens in de verte en je bent blij want ze zitten 
dan op een spoor. De honden die luid geven en op spoor zitten mogen zich dan ook echte jachthonden noemen. 
Onder de groep van zo’n 20-30 honden zijn er ook een paar die in eerste instantie stoer meedoen met de meute, 
maar zich halverwege bedenken en in plaats van het spoor van de reeën te volgen het spoor van de baasjes gaan 
zoeken hoe deze zich door het terrein worstelen. Geweldig om te zien hoe ook deze jachthonden in spé hun best 
doen om muisjes, molletjes en vogeltjes op te jagen. Bij dit kleine groepje honden is het kwartje nog niet gevallen 
en hebben geen idee wat er van ze verwacht wordt. Wel hebben ze heel veel plezier en genieten volop. Dan even 
terug naar de lijn met Team NL. Denk nou niet dat het lekker makkelijk toegankelijke bospaadjes zijn waar we met 
herrie maken overheen lopen. Nee, het tegendeel is waar. 
Een dicht begroeid gebied met bramenstruiken all over the place, veel hulstbossen, afgekapte, omgevallen bomen, 
overal takken her en der door elkaar, modder, bevroren plassen water met een dun laagje ijs, steile hellingen. Door 
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je hoofd gaat “zoveel mogelijk de rechte lijn houden” 
en “hoe ga ik hier in vredesnaam doorheen komen”. 
Omlopen heeft geen zin, iets verderop loop je tegen 
hetzelfde probleem aan en raak je je “lopen in rechte 
lijn” kwijt. Eigenlijk heb je geen andere keus dan jezelf 
gewoon door de obstakels en struiken heen te wurmen, 
te klimmen en te klauteren. Soms zit je echt vast. Oké, 
dan maar rechtsomdraaien. Hè shit, zit ik weer vast. 
Nog een keer omdraaien en je dan met je volle gewicht 
vooruit een weg banen. Vallen en opstaan en verder 
gaan. Jezelf oppeppen en moed inspreken. Naast je 
hoor je op afstand de herrie van je andere teamgenoot 
drijvers. Af en toe links en rechts zie je een flits van oranje. Dan weet je dat je redelijk op dezelfde lijn loopt. 
Hè, hè, eindelijk een makkelijk stukje. Die gedachte is van korte duur. De volgende boomuitdaging staat alweer 
voor je neus. Er is wel oog voor de (achterblijf)hondjes die af en toe ook gemotiveerd en aangemoedigd moeten 
worden om het moeilijke parcours te doorkruisen. En dan ineens sta je weer op een pad. Kijkt links en rechts van 
je en bijna gelijktijdig komen mede teamgenoot drijvers uit de bosrand tevoorschijn. En heel verrassend de begin 
afstand is ongeveer gelijk gebleven. Wachten op iedereen, opnieuw op lijn gaan staan en door naar het volgende 
perceel bos wat voor je neus staat. Een groep honden geeft dichtbij luid. Even kijken wat er gebeurt. En ja hoor, een 
ree vliegt iets verderop voorbij. Het blijkt één van de twee reeën te zijn met de zender. Dan juich je vanbinnen. Je 
hebt een ree gezien en weet je dat aan 50% van de opdracht is voldaan. De mensen die meelopen met de antenne 
en de frequentie van de ree zoeken, schieten de kant van het geluid van honden op. Dat zal vast goed komen. 

Wij gaan door op lijn. Na ongeveer 2 uren hebben we 
het perceel doorkruist, zijn we gesandwiched met de 
andere groep en we kunnen gaan verzamelen bij de 
auto’s om de hondjes op te wachten, aan te lijnen om 
ze weer veilig in de auto terug te zetten. We gaan pas 
weg als iedereen en alle honden terug zijn. Voorzichtig 
wordt er een klein rescue team gevormd omdat een 
medeteamgenoot drijver nog niet terug is. Het rescue 
team wil net het bos ingaan en daar komt de drijver 
op al zijn gemak de bosrand uit gewandeld. Iedereen 
opgelucht. Ik blijf me erover verbazen hoe de honden 
en baasjes drijvers op bijna hetzelfde moment uit de 
bosrand komen en elkaar weer ontmoeten. De honden 
krijgen een dikke knuffel, worden aangelijnd en hup in 
de auto. 

We gaan pas weg als alle honden terug zijn. We missen nog een 3-tal honden welke 
ongeveer op 150 meter afstand onze kant op komen. Nog even wachten, blazen op de toeter en de hondjes 
aanmoedigen om te komen. Dan kunnen we richting het restaurant voor de lunch. Wat hebben de honden enorm 
genoten en van de baasjes is de één nog trotser dan de ander. Ik heb het verschil gezien tussen getrainde en niet 
getrainde jachthonden. Hoe je de zon als navigatie kunt gebruiken in het bos. Hoe belangrijk de kleur oranje is. 
Echt prachtig om mee te maken en zeker voor herhaling vatbaar. Na de middagsessie nog een kijkje nemen bij 
de dierenarts en zijn team, waar de reeën in kisten staan te wachten om gechipt, gemeten, gewogen te worden. 
Hoe uniek kan het zijn bij de dierenarts. Staan we naar de “zenderree” te kijken hoe haar poten worden gemeten, 
ontlasting wordt gehaald en hoe ze een nieuwe zender krijgt aangemeten. Haar jong is ook gevangen en krijgt 
dezelfde behandeling. Of deze ook met een zender is voorzien hebben we niet afgewacht. Het verzamelde haar, 
ontlasting, gewicht, lengte van de poten, hoeven, gebit etc. wordt verzameld en gaan ze verder onderzoeken. Al 
gauw komt ons het bericht ter ore dat beide “zenderreeën” zijn gevangen. ’s Avonds worden alle reeën weer op 
dezelfde plek in het bos losgelaten zodat ze hun weg in hun territorium kunnen vervolgen. Een hele organisatie 
gedaan door heel veel vrijwilligers en mede dankzij Team NL levert dit op de afsluitingsavond het verrassende 
record van 160 reeën op voor 2018 , inclusief de 2 “zenderreeën. Opdracht voltooid.

Alle mensen van Team NL bedankt voor deze zeer bijzondere ervaring en voor een hoop gezelligheid.

Mirjam Olde Klieverik,Rinse Spaanstra, Doudou & L’Équipe

...de kleur oranje...
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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

Au Courant - nr 1- 2018
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Reeëntelling 2018

Dit jaar zijn we voor de tweede 
keer naar Frankrijk geweest 

voor de reeëntelling 2018.
We zijn de dag voor de telling al 
naar Frankrijk gegaan en alle spullen 
klaargemaakt voor de volgende dag. 
Wel was al direct duidelijk dat we 
heel slecht weer zouden krijgen. De 
voorspelling was heel veel regen en 
wind en zo waar; de voorspelling 
klopte helemaal. De volgende 
morgen GPS banden, portofoons, 
jassen, laarzen e.d. klaargemaakt, de honden in de auto gedaan en op pad richting het bos.
Aangekomen bij de Jachthut viel het meteen al op dat er bijzonder weinig voertuigen stonden en zo mogelijk nog 
minder mensen. De briefing die normaal buiten plaatsvindt op een redelijk vol plein, was nu binnen met een kleine 
groep mensen. Door het slechte weer waren er een hoop afzeggingen en waren veel mensen niet gekomen. Er 
is zelfs even overwogen om de dag af te zeggen, maar gezien we er met een redelijk grote groep honden en een 
zeer enthousiaste groep mensen waren, zijn we toch het bos ingegaan in de stromende regen. Ook Frederic kon 
niet mee, omdat hij een afspraak had met de kaakchirurg.
Deze keer was ook Kirsten met ons mee en Jeroen was even naar Saint 
Dizier gekomen om mee het bos in te gaan. Het was voor ons ook heel 
bijzonder om zonder Frederic zijn expertise het bos in te gaan met de 
honden. Uiteraard waren we beretrots om wat we met onze honden gepresteerd hebben tijdens deze Capture. 
Na de jacht zijn we gaan kijken bij het onderzoek van de gevangen reeën. Karin en Kirsten hebben geholpen met 
het veilig en rustig vasthouden van de reeën tijdens het onderzoek. Al met al weer een bijzondere ervaring om 
met zo’n relatief kleine groep mensen zo’n mooi resultaat te kunnen boeken.
Nu een paar dagen werken en dan weer richting Frankrijk om ons en onze honden goed te trainen voor de 
komende jachtproeven. Wat een verschil met de eerste en de tweede keer dat we met de honden het bos in zijn 
gegaan, we zijn trots op onze zeer snelle leerlingen.

Inmiddels is Trois Fontaines 2018 achter de rug en zijn er totaal 160 reeën gevangen, onderzocht en weer veilig 
op hun eigen plekje vrijgelaten. Het laatste weekeind van vrijdag op zaterdag was zoals gebruikelijk een weekeind 
met een zeer gezellige groep Grand eigenaren, die al dan niet met hun honden het bos in zijn gegaan. Afsluitend 
was er in de jachthut midden in het bos de afsluiting met een heerlijke BBQ. Er was zwijnenvlees, heerlijke half 
om half worst (zwijn/varken) en zelfs een reebout stond op het menu (niet gevangen tijdens de telling natuurlijk).
Het is voor ons van de Viersenhoeve een hele mooie, maar ook zware tijd geweest van veel heen en weer rijden 
naar en van Frankrijk. Een paar dagen met de honden werken en hup, alles inladen en weer richting Frankrijk. Trois 
Fontaines zit er op; de honden hebben een hele mooie groei laten zien en ook de begeleiders van de honden zijn 
erg gegroeid in hun rol.

We zijn nu de laatste spullen aan het klaarmaken en vrijdag weer op naar Frankrijk. Niet voor de telling, maar voor 
het echte werk met de honden. Nu mogen de honden en de voorjagers laten zien wat ze de afgelopen maanden 
geleerd hebben tijdens de jachtproeven, om te beginnen in Magny-Lambert. We zullen daar met twee meutes, 

een meute Grands en een meute 
Fauves, van start gaan en hopen 
voor alle honden een mooi brevet 
te halen. Op 10 en 11 maart gaan we 
naar Vimpelles om de twee meutes 
daar aan het werk te zetten. Hierna 
zullen we weten of al ons werk (en 
dat van de honden) zal resulteren in 
hele mooie jacht brevetten.

Steven van Viersen

...160 reeën gevangen...
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Sarah̀ s roerselen 
Hoi Medebuurtwachten,

Zoals jullie weten, lopen we hier regelmatig een 
rondje over “de plaat”, lekker langs de Merwede 

struinen. Als ik geluk heb, gooit de baas met stokken 
die ik, als het niet te diep is, op ga halen. Pootjebaden 
is leuk, maar op zwemmen heb ik het niet zo voorzien. 
Dus graag goed gooien baas. 
Lopen we onderlaatst weer richting Merwede, maar als 
we over de fietsdijk heen zijn, liggen de boten op een 
rare plek en zie ik overal water. De schipper die altijd 
zo vriendelijk groet, loopt met laarzen aan door een wel 
erg grote plas heen. Vragend kijk ik het baasje aan, wat 
nu toch weer baas? Noodgedwongen vervolgen we ons 
rondje over de wallen heen en zien we dat onderlangs 
lopen ook al niet meer kan. De rivier is brééd joh, overal 
waar je kijkt, ligt water. Bij de poort een drukte van 
belang en loopt daar het baasje van de zwarte labrador, 
waar ik heen en weer altijd even tegen blaf. 

Baasje zegt dat hij van Omroep Brabant is en dat ze 
gaan filmen hoe de coupure dicht wordt gemaakt. Nu 
zijn wij van Franse origine natuurlijk, maar een euh… 
coupure? Natuurlijk vertelt mijn praatgrage baas me dat 
een coupure de opening in de stadswallen is die met 
balken en zand wordt dichtgemaakt voor het geval dat 
het water nóg hoger mocht komen. En passant wordt 
er natuurlijk ook bij verteld dat hij het allemaal al weleens mee heeft gemaakt en dat het nu best wel meevalt. Ja, 
natuurlijk baas, maar ik hou m’n pootjes graag droog hoor. Bij de rivier mag ik best wel nat worden, maar ik moet 
er niet aan denken als het water door ons huis zou stromen zeg, bbbrrrrr.

Oeps, had ik maar niks geblaft. Komt er gelijk weer een heel verhaal dat 
ruimte voor de rivieren echt werkt en dat zelfs in de zomer het water sneller 
weg is. Nu rijden we af en toe door de Biesbosch met de blauwe Kever, je 

weet wel waar Foef en ik zo heel graag in rond worden gereden. Dan vertelt het baasje maar wat graag hoe het 
allemaal veranderd is, dat het mooi geworden is en dat we daar gerust blij mee mogen zijn. Dankzij al het werk 
wat daar is gedaan, lopen we veel minder gevaar. Yeah baas right, prima hoor! Rij nu maar even door, want daar 
loopt wat blafbaars, ja!  

Een paar dagen later moet ik het 
baasje overigens wel gelijk geven. 
Als we weer over de stadswallen 
lopen, zie ik dat het water gezakt 
is. Een week later kunnen we weer 
onderlangs de wallen lopen en jippie, 
niets anders dan stokken, stokken en 
nog eens stokken. Je wil niet weten 
wat er allemaal is meegekomen met 
het water. 
Heerlijk, alles weer als vanouds.  

Blafke`s Sarah

...De rivier is brééd joh...
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NOBLESSE OBLIGE PUR SANG: “don’t 
dream your life, live your dreams” 

Ik ben Jeannette Le Noble. Ik heb een lieve vriend, 
Henk en woon samen met mijn kinderen Iris, Sem en 

Shireen.
Wij zijn geen alledaags gezin, we houden van onze 
vrijheid en vinden het erg belangrijk dat iedereen, 
ook bezoek, zich bij ons goed en op zijn gemak 
voelt. Een “vrijzinnige” maar lieve hond past daar 
helemaal tussen. Jaren geleden viel ik daarom op de 
karaktereigenschappen en het lekkere, wilde uiterlijk 
van het ras Grand Basset Griffon Vendéen.

Mijn eerste GBGV, Kwiebus (een reu), kwam in huis. 
We hebben jaren genoten van zijn streken. Na zijn 

overlijden kwam er weer een hond, natuurlijk ook een Grand Basset. Het werd Goof, een geweldige maffe, ietwat 
dominante langpoot reu. Helaas hebben we maar kort van hem kunnen genieten. Maar een hond hoort bij mijn 
leven en zo kwam Fien in huis.

Fien is geboren op 19 januari 2015 en toen zij 8 maanden oud was, is ze bij ons gekomen. Vanaf dag 1 hoorde zij 
er helemaal bij. We hebben haar gelijk overal mee naar toe genomen en ze vindt nu eigenlijk alles leuk. Buiten de 
normale bassetstreken, is Fien makkelijk. Ze geniet van varen, wil graag overal bij zijn en heeft een enorme “will 
to please”. Fien is voor mij echt een lot uit de loterij. Ze is wat bescheiden, kijkt eerst de kat uit de boom, maar 
wil dan alleen maar kroelen, kroelen en nog eens kroelen. Al deze eigenschappen bij elkaar vormen voor mij de 
“ideale hond”. De gedachte “deze genen moeten doorgegeven worden” kwam steeds vaker bij mij op. Dit nam 
steeds vastere vormen aan, de basis voor NOBLESSE OBLIGE PUR SANG was gelegd. Ik ging aan de slag, want de 
uitspraak “don’t dream your life, live your dreams” is mij op het lijf geschreven.

Op zondag 18 februari 2018 is het voor NOBLESSE OBLIGE PUR SANG echt begonnen:
We hadden er weken naar uitgekeken en die ochtend was het zover. Ik sliep al een paar nachten bij Fien in 
de woonkamer en hoe bijzonder; zij kwam mij wakker maken/halen. Het voelde heel speciaal om dit in het 
schemerdonker samen met Fien te mogen doen. Rond 6:00 uur begonnen de weeën en rond 7:00 uur was de 
eerste pup geboren. Om half 11 had Fien 4 prachtige pups. Vanaf de eerste minuut deed zij het geweldig, een 
geboren moeder!

Op dit moment zijn de pups 10 dagen oud en het gaat nog 
steeds goed. Fien is heel zorgzaam en alle vier de pups groeien 
als kool. Drinken en slapen wisselen elkaar de hele dag af. Het 
zijn nu al lekkere dikkerdjes! De geboorteaangifte is gedaan, dus 
ik kan ze officieel voorstellen:
Als eerste natuurlijk de enige dame van het gezelschap: Aphrodite.
Dan zijn er nog drie knappe machomannen: Ares, Apollo en 
Adonis.

We laten Fien rustig wennen aan haar gezinnetje. Vier dorstige 
pups, het is ook wat! Maar het moederen is haar op het lijf 
geschreven. Fien let goed op haar kinders, maar vindt het ook 
prima als één van de andere huisgenoten er gezellig bij komt 
zitten. En ik hoef natuurlijk niet te vertellen dat we dit heel 
regelmatig doen, want wat genieten we met zijn allen volop van 
dit puppygeluk! Wil je met ons meegenieten neem dan een kijkje 
op mijn site: www.noblesseobligepursang.nl 

Jeannette le Noble
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In Memoriam 
Coco (Coquine) is niet meer 
16.11.2007 – 08.01.2018

Hierbij wil ik u op de hoogte brengen van het 
overlijden van onze Coco. Zij is jarenlang een 

fokhond geweest van Jolande Huisman. Wij hebben haar 
in 2013 bij ons gekregen toen zij met pensioen mocht. 
Omdat er 21 pups van haar rondlopen wil ik dit, via uw 
blad de Au Courant, aan de eigenaren van deze pups 
laten weten.

Wij hebben haar moeten laten inslapen omdat zij naar alle waarschijnlijkheid een hersentumor had die zich uitte 
in epileptische aanvallen. De medicijnen hiervoor hebben maar korte tijd geholpen. 
Ze is 10 jaar geworden.

Mochten er vragen zijn dan horen we het wel.
Met vriendelijke groeten,
Leidi Dijkgraaf

Mister Star van Tum-Tum’s Vriendjes

Hans en ik hebben altijd tegen elkaar gezegd 
dat er een hond in huis zou komen als één van 

ons met werken zou stoppen. Ik was in de gelukkige 
omstandigheid dat ik met een goede wachtgeldregeling 
per 1 oktober 2015 met ontslag kon gaan. 
Er zou dus eindelijk een hond in huis komen, waarvan 
het ras en de naam allang bij ons bekend waren. Een 
Grand Basset Griffon Vendéen met de roepnaam Beau, 
afgeleid van de song ‘Me and you and a dog named Boo’. 

We hoorden van Gwen Huikeshoven (Kennel ‘van 
Tum-Tum’s Vriendjes’) dat er in augustus een nest werd 
verwacht van moeder Genève en vader Hocus Pocus. 
Toen de pups op 4 augustus 2015 werden geboren, zijn we vrij snel gaan kijken. Aangezien er maar 3 reutjes waren, 
konden op dat moment nog geen keuze maken. Het is nu eenmaal regel dat de fokster zelf de eerste keuze heeft 
en de pups waren nog te jong om dit goed te kunnen beoordelen. In de maand september hebben wij met een 
camper een rondreis gemaakt door een gedeelte van Canada. Bijna dagelijks hadden wij contact met de fokster 
en uiteindelijk hebben we vanaf een foto ‘Mister Star van Tum-Tum’s Vriendjes’ uitgekozen, onze Beau!

In oktober hebben we Beau opgehaald en was het liefde op het eerste gezicht. Wat een ontzettende mooie 
en lieve hond! En wat een donderstraal kon het soms zijn! Na ongeveer 7 maanden besloten we om er een 
speelkameraadje voor Beau bij te nemen. Via onze fokster kwam de 2-jarige Montreux van Tum-Tum’s Vriendjes 
bij ons in huis die de roepnaam Monty kreeg. Beau en Monty bleken halfbroers te zijn, omdat ze dezelfde moeder 
hebben. Ook bij Monty was het liefde op het eerste gezicht en al vrij snel waren Beau en Monty onafscheidelijk. 
Heerlijk rennen en dollen met elkaar in parken, aan zee of tijdens vakanties. Wat een prachtig stel!

In het voorjaar van 2017 werd Beau ziek, hij was lusteloos en at nagenoeg niet. De dierenarts constateerde dat zijn 
schildklier niet afdoende zijn werk deed. Beau kreeg medicatie waardoor hij opknapte en binnen no-time weer 
onze oude ‘rascal’ was. Hij was gek met onze kleinkinderen. Als één van hen kwam logeren, werd ze op de voet 
gevolgd en was hij erg beschermend als we met z’n allen uitgingen. Beau is naderhand nog weleens wat ziekelijk 
geweest, maar ook honden kunnen een griepje oplopen toch?
Het vuurwerk rond de nieuwjaarwisseling was voor hem een ware kwelling. Als pup zijnde, was er iemand zo asociaal 
om een rotje vlakbij hem te gooien toen hij werd uitgelaten. Die angst is hij nooit meer kwijtgeraakt, we hebben 
tevergeefs van alles geprobeerd om hem enigszins rustig te krijgen. Een week na de laatste nieuwjaarwisseling 
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werd Beau weer ziek. Hij was 
lusteloos en wilde niet eten. In 
eerste instantie weten we dit aan 
alle stress en oververmoeidheid 
door de logeerpartij van twee van 
onze kleindochters. Uiteindelijk zijn 
we toch maar naar de dierenarts 
gegaan, misschien was de waarde 
van zijn schildklier wel weer 
ontregeld. De dierenarts heeft hem 
een paar uurtjes gehouden om 
hem te onderzoeken en bloed af te 
nemen. Nadien werd ons verteld dat 
ze in principe niets ernstig hadden 
kunnen constateren en ook het 
bloedonderzoek wees niet echt 
iets verontrustend uit. Wel piepte 
hij als ze op een bepaalde plek nabij 
de alvleesklier drukte. Beau piepte 
nooit, hij was een echte bikkel! Vanaf 
dat moment had ik een heel naar 
onderbuikgevoel, maar probeerde 
ik toch positief te blijven. Het kon 
tenslotte ook een ontsteking zijn. 
Met een antibioticakuur en speciaal 
voer, hebben we hem weer mee 
naar huis genomen.

Helaas sloeg de kuur niet aan en wilde hij nog steeds niet eten. 
Op 1 februari zijn we weer naar de dierenarts gegaan, die ook een beetje met z’n handen in het haar zat. Het 
enige wat ze nog konden doen, was een echo maken. Dit zou ca. 20 minuten duren, waarbij wij in de wachtkamer 
op de uitslag konden wachten. Nog geen 10 minuten later werden we al weer binnen geroepen en kregen we het 
vreselijke nieuws te horen dat er een kwaadaardige tumor ter hoogte van de alvleesklier was geconstateerd, waar 
niets meer aan gedaan kon worden.
De grond zakte onder onze voeten weg en ik riep alleen maar dat ik dit heb geweten en aangevoeld. Ook 
de dierenarts was erg ontdaan; bij een hond van 2 ½ jaar verwacht je dit niet! Achteraf was het naar alle 
waarschijnlijkheid niet de schildklier die problemen veroorzaakte, maar de toen al reeds aanwezige tumor die de 
schildklier heeft ontregeld. Maar met ‘achteraf’ en ‘achteromkijken’ is nog nooit iemand gebaat geweest.
In een roes hebben we besloten om hem en onszelf niet langer te kwellen door hem nog even mee naar huis 
te nemen. Er werd een kleed op de grond gelegd, waar Beau direct op ging liggen. Ook dat was heel aandoenlijk 
om te zien, normaal gesproken staat hij al bij de deur om maar weg te kunnen. Hij heeft ons op die manier willen 
laten weten dat hij er klaar voor was. Ik ben naast hem gaan liggen en heb hem huilend tot zijn laatste uitademing 
vastgehouden. Dit was het beste en laatste wat ik voor hem kon doen voor al zijn liefde en vriendschap die hij 
had gegeven. 

Je wordt ontzettend gemist lieve Beau, ook door Monty. Er zal t.z.t. wel weer een maatje voor hem en ons in huis 
komen, maar nu nog even niet.

Als je van de dierenarts hoort; hij krijgt steeds meer pijn, 
dit komt niet meer goed, mag je dan egoïstisch zijn?
Als twee lieve bruine ogen zich sluiten, vrij van pijn,
dan denk je; dit was het beste, ik mag niet egoïstisch zijn.
Hij was 2 1/2 jaar bij ons, elk moment samen was een feest,
in al die fijne jaren, is hij zelf niet 1 keer egoïstisch geweest.

Annelies Abramsen-Thijsse, mede namens Hans 
Abramsen
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Geboorte-/dekbericht
Grand Basset Griffon Vendéen:
Geboren 18 februari 2018
3 reutjes en 1 teefje
Vader: Charmeur Robuste van de Viersenhoeve 
Moeder: Le Domaine Le Tisserand Holly
Kennel: Noblesse Oblige Pur Sang

Geboren 22 februari 2018
6 reutjes en 3 teefjes
Vader: Alvar - Enemossens Alvar Aalto
Moeder: Coco - Plaisir du Coeur van de Viersenhoeve
Kennel:  Van de Viersenhoeve

Geboren 5 maart 2018
3 reutjes en 2 teefjes
Vader: Lumi - Lumière van de Viersenhoeve
Moeder: Chanel - Haute Couture du Levant 
de la Vieille Marne
Kennel: Van de Viersenhoeve

Dekbericht:
Petit Basset Griffon Vendéen:
Gedekt op 25 januari 2018
Lettonie Des Rocs du Plessis x Demarchelier Diamand 
De Soleil
Pups worden verwacht eind maart.
Kennel: Murphy’s Pride

Mevr. P.D.H.H.H. Hendriks, Neeroeteren, (B)
Mevr. M.A. Zuijderwijk, Naaldwijk
Dhr. B. de Jong, Lemmer
Mevr. Annika Kim Bos, Lommiswil, (Zw.)
Dhr. B. Kooring, Sliedrecht
Dhr. J.J.C. van Os, Lent
Mevr. I. Medema - Nijhuis, Nijverdal
Mevr. I.C. Steenbergen, Nijmegen
Dhr. J.G.W. Visser, Enschede

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

© Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of 
vermenigvuldigd, tenzij met schriftelijke toestemming van de 
redactie en altijd voorzien van bronvermelding.
De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten, 
te wijzigen of niet te plaatsen. 
Het bestuur en de redactie dragen geen verantwoordelijk-
heid voor de inhoud van geplaatste artikelen.
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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!
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