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“ ’t Is weer voorbij die mooie zomer…”, Gerard Cox 
zong het al in 1973. Zelf had ik nooit zoveel met dat 
liedje. Ik vond het zelfs een beetje deprimerend. Maar 
dit jaar kan ik me er wel in vinden.
“ …die zomer, die begon zowat in mei…” Nou 
inderdaad en hij hield maar liefst 60(!) dagen stand.

Mens en dier zochten op alle mogelijke manieren de 
koelte op, zo ook Odie. Hij dronk water met zijn koppie 
onder. Hij lag voor de wapper, naast de wapper, onder 
de wapper. Als het maar verkoeling gaf… Maar zijn 
hoogtepunt deze zomer was denk ik wel: Grou.

Terwijl de herfst al serieus zijn intrede doet, valt dit 
magazine bij u op de mat. Ik stel me zo voor dat u hem 
oppakt, terwijl de regen met bakken uit de hemel komt 
en de wind om het huis waait. 
Onder het genot van een lekker drankje, bij de 
open haard, kunt u lezen hoe de GV’s de hitte zijn 
doorgekomen en nog één keer stilletjes wegdromen 
naar die mooie zomer van 2018... 

Truusje
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© 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.



De vakanties zijn voorbij, iedereen is weer lekker aan 
het werk, of wat dan ook. In elk geval hebben we 

een hete zomer achter de rug. Eentje waar nog lang over 
nagepraat zal worden. De eerste vorst komt er alweer 
aan, over het weer raken we nooit uitgepraat. Dan zal je 
een familiedag hebben of een wandeling die in het water 
valt, daar ben je mooi klaar mee… Dat zijn de mindere 
dingen voor de mensen die zulke fijne activiteiten voor 
u organiseren. De weergoden, daar heb je geen vat op, 
maar reken altijd op goed weer, want met optimisme 
kom je veel verder dan met klagen, nietwaar? De 
mensen die activiteiten organiseren willen het u graag 
naar de zin maken. Organiseert u graag een wandeling 
bij u in de buurt? Wilt u uw vaste plekkie delen met de 
andere leden van onze vereniging? Neem eens contact 
op met de activiteitencommissie, om samen met hen 
uw eigen (dagelijkse) wandeling eens speciale aandacht 
te geven. Het is zo eenvoudig.

De Familie- en nakomelingendag
De familie- en nakomelingendag dit jaar was weer 
fenomenaal, heerlijk weer doet wonderen. Er waren de 
vanouds bekende spelletjes met de renbaan en daarnaast een paar leuke nieuwe dingen, die ook door de ouderen 
(honden, red.) ‘gespeeld’ konden worden. Leuk was het vachten raden van de Koesen-stand, waarmee een fraaie 
hondenhalsband gewonnen kon worden.

Najaar
We maken ons op voor het najaar. Er is in oktober de dierendagwandeling, waarover u elders in deze Au Courant 
meer kunt lezen en in november zijn ook nog leuke activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld ook een fenomenaal leuke 
puzzeltocht op ’t Leesten bij Apeldoorn. Komt allen! Ook hierover vindt u meer informatie verderop in deze 
editie. 
Houd de nieuwsbrieven en facebookevenementen in de gaten.

Bestuur
Onlangs hadden wij weer een bestuursvergadering. De lopende zaken worden dan besproken zoals de financiën 
en zo meer. De laatste keer hadden we het bijvoorbeeld over het nieuw aangepaste puppenboekje, de nieuwe 
dierenarts in de gezondheidscommissie, de laatste 
details van de familiedag, etc. 
Om voor de toekomst verzekerd te zijn van voldoende 
bestuursleden, is het altijd prettig om vanuit commissies 
of anderszins personen voor het ‘bestuursambt’ te 
motiveren. Daarom: Als u enig enthousiasme voor de 
vereniging kunt opbrengen, wordt lid van een commissie 
en geef aan of u eventueel door wilt stromen naar een 
bestuursfunctie. Neem even contact met mij op, dan 
beantwoord ik al uw vragen 
(voorzitter@griffonvendeenrasvereniging.nl). 
Bellen mag ook 06 244 254 00.

Rest mij u een fijne ‘herfst’ toe te wensen. 
Tot ziens!
Frans Krijbolder
voorzitter
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Strandwandeling Hargen aan Zee 
7 oktober 2018

Op 4 oktober is het weer dierendag en dat gaan wij 
volgens traditie vieren met een leuke wandeling 

op zondag 7 oktober, op het mooie strand van Hargen 
aan Zee. 
We verzamelen om 10:30 uur op het parkeerterrein 
Hargen aan Zee, aan het eind van de Hargerstrandweg.
Op deze dag kunnen we nog niet gratis parkeren! Er kan 
middels een parkeerapp of muntgeld betaald worden. 
Het tarief is € 1,90 per uur met een maximum van € 6,- 
per dag. Vanaf deze verzamelplaats wachten wij op alle 
viervoeters en baasjes met koffie, thee en lekkers. Ook 
aan de honden hebben we natuurlijk gedacht.
Het eerste deel van de wandeling tot aan strandpaviljoen 
Struin is ongeveer 2 kilometer. Afhankelijk van het weer 
en getij moeten we om een geul heen lopen en dan is de 
route wat langer. Denk aan goede wandelschoenen want soms moeten we door wat nattigheid.
Bij Struin hebben we een aparte zaal gereserveerd waar we goed met onze honden kunnen zitten, met uitzicht op 
zee en een terras met mooi weer. (…hopen we, red.) 
Hier houden wij onze pauze en kunt u gebruik maken van een consumptie. Er is een uitgebreide kaart. Dit is voor 
eigen rekening. Er is geen haast want de reservering is tot 13:00 uur. Na de pauze wandelen we een stuk door 
langs het strand en keren daarna terug naar de parkeerplaats. Beide wandelingen duren ongeveer 45 minuten.
Er is een mogelijkheid om met de auto vlakbij strandpaviljoen Struin te komen. Indien u slecht ter been bent, 
kunt u zich wel bij Struin laten afzetten en alvast plaats nemen in de gereserveerde ruimte. Dan kunt u ons zien 
aankomen.
Na de aanmelding krijgt u van ons een routebeschrijving met de adressen van het parkeerterrein Hargen aan Zee 
en strandpaviljoen Struin. Dat zijn twee verschillende adressen.
Aanmelden kan al via mail activiteiten@griffonvendeenrasvereniging.nl 
Let u ook op de nieuwsbrief en/of de mededelingen op Facebook. 
Graag tot ziens op zondag 7 oktober!
Hartelijke groet,

Jack Tempel, Lilian Verheijen en een poot van Abbey.

Puzzeltocht 
10 november 2018

Op zaterdag 10 november 2018 organiseert de activiteitencommissie 
een puzzeltocht/wandeling op Het Leesten in Ugchelen. 

Het Leesten is een prachtig natuurgebied bij Apeldoorn. Er is een 
mogelijkheid om omheind te wandelen en er is een natte neuzen route door het bos en over de hei. De wandeling 
duurt ongeveer een uur dus ook jonge en oudere honden kunnen prima meewandelen. Tijdens het wandelen 
beantwoordt u een aantal vragen in groepjes van 5 deelnemers. Naderhand is er gelegenheid voor een lunch of 
kopje koffie bij horecagelegenheid “De Ugchelse Berg”.

Als speciale verrassing zal er door de dames van de GVR winkel een speciale GVR-kerstmarkt tentoongespreid 
worden. U kunt daar allerlei leuke kerstartikelen aanschaffen en de dames kennende, zullen zij dit aankleden met 
een heel leuk arrangement. Unieke kerstartikelen in GVR-sfeer, dat is wat iedereen onder de boom wil vinden…
De start van de wandeling is om 11.00 uur en er is ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig. 
Adres: Hoenderloseweg 191, Ugchelen. Graag zien we u ook op Het Leesten. 

U kunt zich aanmelden via: activiteiten@griffonvendeenrasvereniging.nl. 
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Lobke Langpoot…

... ik ga liever slapen... 

De derde editie van de Au Courant 2018 komt 
alweer uit, dus dat betekent dat ik weer een stukje 

over mijn avonturen mag schrijven.
Waar zal ik eens beginnen. Ik denk over onze korte 
vakantie in de Ardennen. Inmiddels weet ik dat de 
Ardennen bergen en bomen zijn en je moet er een stuk 
voor in de auto zitten. Dat laatste ben ik minder fan van 
maar ik heb het ervoor over hoor. Barça mocht ook 
mee. Man, daar word je helemaal gek van in de auto. Hij 
zit maar in mijn oor te tetteren met die schelle blaf van 
hem. Gelukkig is hij stil als we eenmaal op de rijksweg 
zijn. Zodra ie maar denkt, dat we op de plaats van 
bestemming zijn, begint ie weer. Hij is zo opgewonden 
als we met de auto weggaan omdat ie weet dat er wat 
leuks aankomt. Ik ga liever slapen en dan merk ik het 
wel als ik er ben.
We kwamen uiteindelijk bij een groot huis. Ik dacht nog: 
“Dat is wel heel groot voor ons viertjes”. Maar al snel 
kwamen de kinderen van de baasjes met aanhang en 
hondje Baily. GEZELLIG!!! 
Dat betekent veel lol! Er was een groot zwembad bij. 
De baasjes waren bang dat ik maar vooral Barça in het 

zwembad zou springen. Barça is dol op zwemmen. Ik hou 
het liever bij pootjebaden. Maar wij lieten het zwembad 
links liggen, zelfs als de mensen erin waren. Hondje Baily 
daarentegen is er tig keer ingevallen, omdat ze de bal 
wilde pakken waar de baasjes mee bezig waren in het 
zwembad. (Dom blondje)

Ik vond het barbecueën 
veel interessanter. 
(Slim blondje, red.) Daar kun je me voor wakker maken. 
Je kon in de Ardennen ook heerlijk wandelen, al was 
het wel wat warm. Lekker veel konijnen in de buurt. 
Jammer dat ik niet los mocht. De baasjes waren bang 
dat ik niet terug zou komen, de aanstellers. Ik kom altijd 
terug. Het duurt alleen even…
Het was heerlijk in de Ardennen. Ik heb gezegd, dat ik 
volgend jaar weer wil.
Verder heb ik nog een paar uitstapjes met de trein 
gemaakt. Dat vind ik altijd leuk. We zijn naar de “grote” 

zoon van de baasjes geweest in Almelo. Die had een nieuw huis, dat bekeken moest worden. Dat vind ik altijd 
leuk, omdat ik dan Baily weer zie. We zijn ook naar 
Zaandam geweest naar de “kleine” zoon van de baasjes. 
Daar zijn we ook nog heerlijk wezen wandelen in een 
natuurgebied. Mocht ik wéér niet los…
Als we met de trein gaan, mag Barça nooit mee. Die 
houdt niet van treinen. Hij houdt sowieso niet van veel 
mensen om hem heen. Het is een oude brompot maar 
dat heb ik geloof ik al eens gezegd.

Ik heb nog veel meer gedaan maar dat bewaar ik voor 
de volgende keer. 

Groetjes van Lobke.
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Met de Viersenhoeve familie naar de 
hondenspeeltuin in Beilen

Een hondenspeeltuin? Jazeker! Daar hadden we nog 
niet eerder over gehoord. Dit vonden wij een hele 

leuke uitnodiging vanuit de Viersenhoeve kennel om 
daar naartoe te gaan. Dus gingen we op pad richting 
Beilen met onze Grand Basset Abbey.  Een warme 
zondagmiddag op 5 augustus. Leuk om oude bekenden 
te begroeten en nieuwe hondenbaasjes te ontmoeten.
We reden eerst nog verkeerd. Kwamen we op een 
industrieterrein uit… Geen boom te bekennen 
natuurlijk! Een eindje verderop zagen we het.  Een heel 
leuk terrein omgeven door bomen en goed omheind 
voor de honden (…en hun baasjes).  De honden waren 
zo vrij als maar kon. Met allerlei leuke speelattributen en, 
last but not least, een zwembad voor onze viervoeters. 
Al wilde menig baasje er met dit warme weer er zelf 
ook maar wat graag in.
We konden het allemaal goed bekijken en terwijl wij 
aan het kletsen waren, gingen de honden op onderzoek 
uit.
De één rende over een heuvel en de ander ging door 
een tunnel. Zo waren ze aan het rennen en draven met 
elkaar en aan het genieten! Fauven en Bassets, en nog 
andere honden, maar alles kon met elkaar spelen. Een 
lust voor het oog. 
Speciaal voor ons was de kiosk open en konden we een 
consumptie kopen. Lekker aan de koffie en gezellig zitten. Er werden hele gesprekken over onze honden gevoerd. 
Wat opviel was dat iedereen zo blij en enthousiast over hun viervoeter kon vertellen. Wat leuk om dat te horen. 
Elke hond had zo zijn eigen speciale dingetje. Grappig toch? Vaak ook weer herkenbaar. 
Abbey probeerde heel voorzichtig het zwembadje in te gaan. Bij ons langs het strand rent ze voorop het water 
in. Maar dit badje? Ècht niet! 
Maar met rennen en spelen had ze de middag van haar leven. Helemaal uitgeteld terug naar huis. Heerlijk slapen 
en dromen van de speeltuin. 

Heb je ooit een hond op een trampoline gezien? Moet je naar de hondenspeeltuin gaan, enig!
De middag was zo voorbij. We hebben afgesproken om hier zeker nog een keer naar toe te gaan.

Lilian Verheijen

De hondenspeeltuin
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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 
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Wie kent... Charme?

Guten Tag,
Mein Name ist Charme, und ich lebe mit Jeroen 

und Annika in der Schweiz.
Oh pardon, ik zal even in het Nederlands verder gaan. Ik 
ben namelijk tweetalig opgevoed en ik heb het hier zo 
naar mijn zin, ik voel me als een godin, in het prachtige 
Zwitserland.
Annika gaat altijd leuke en spannende wandelingen met 
mij maken en ik mag altijd loslopen. Dat vind ik geweldig, 
ook al luister ik niet altijd. Ik vind de geurtjes op de grond 
veel leuker maar als Annika mij roept, dan weet ik, ik moet 
terugkomen en krijg ik een stukje salami. Geweldig leven 
toch?
Soms doet Annika ook iets raars dan gaat ze zich ver-
stoppen. Dat vind ik niet leuk, dat vind ik soms zo span-
nend dat ik dan in paniek raak en heel hard ga janken 
tot Annika mij komt halen. Ik heb dan geen stukje salami 
voor haar als beloning maar dat vindt ze vast niet erg. 
Ik zie haar dan altijd lachen en dan weet ik dat ze geniet 
en als zij geniet, geniet ik 10x zoveel. Niks is mooier dan mijn baasje blij te zien en te zien dat ze trots op mij is. 
Dat je een maatje voor het leven hebt! Samen gekke dingen doen zoals: kletsen, janken, achter vliegen aan jagen 
of gekke trucjes en kunstjes doen.
Ik ga ook heel vaak met Jeroen en Annika bootje varen op de Aare.
Dat is soms heel spannend want de stroming is altijd heel hard. Ik mag dan nooit overboord springen om te gaan 
zwemmen maar dat vind ik niet erg, ik vind het veel leuker om mensen en eendjes te kijken vanuit de boot. Vaak 
stoppen we eventjes om te gaan zwemmen of lekker te barbecueën. Dat vind ik heel leuk, want ik krijg altijd een 
stukje vlees!
We gaan ook vaak naar Nederland, om de familie te zien. Dat is altijd zo leuk! 
Ik maak bijna een salto in de lucht als we weer gaan autorijden want het is altijd een feest, waar we dan ook heen 
gaan. En als we dan in Nederland zijn… Oh geweldig! Die geurtjes, die planten, die honden, die mensen: fantastisch! 
Ik blijf dan meestal het weekend bij Karin. Gezellig met de hondjes spelen. Annika en Jeroen gaan dan andere leuke 
dingen doen. 

Ik mis ze wel hoor en dan moet ik heel hard loeien en janken als ik ze weer zie. Natuurlijk is dat beetje afwijkend 
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gedrag (nee hoor, red.) maar ach, ik zie dat Annika en Jeroen dat leuk vinden. Alles wat zij leuk vinden blijf ik doen. 
Ik vind loeien namelijk helemaal niet zo erg, haha, en ik ben natuurlijk heel blij als ze er weer zijn. Dan krijg ik weer 
kusjes en knuffels en natuurlijk, niet te vergeten, salami.
Sinds kort doe ik ook aan hondenshows. Nou ik kan je wat vertellen, GE-WEL-DIG!
Ik vind het zo leuk om mij zelf te presenteren in de ring en te laten zien, wat ik in huis heb.
Ik doe het ook heel goed, heb al veel prijsjes gewonnen. Ik mag er ook altijd leuk uitzien, ik word dan lekker ge-
borsteld en mijn tanden worden weer gepoetst. 
Annika en Jeroen zien er ook altijd mooi uit.
Na een hele dag op de show te zijn geweest ben ik heel moe en wil ik alleen maar slapen.
Als ik dan ‘s ochtends weer moet wandelen om 06.00 uur dan wil ik helemaal niet uit bed komen, dus laat Annika 
mij na een hondenshow altijd nog een paar uurtjes liggen. 
In de winter gaan Jeroen en Annika altijd skiën, sleeën, of andere rare, maar hele leuke mensendingen doen. 
Weet je wat daar zo leuk aan is? 

IK MAG ALTIJD MEE!!  
Als Jeroen en Annika al moe zijn en naar huis willen, dan wil ik nog blijven, nog zo lang mogelijk gek doen in de 
sneeuw en genieten. Want het is maar 1X PER JAAR WINTER!!
Meestal gaat Jeroen dan nog een extra keertje met me van de berg af of nog een rondje sleeën. Dat vind ik zo leuk.
Annika is dan soms een beetje saai. Ze is dan moe en wil niet meer, maar Jeroen, die gaat door tot we erbij neer-
vallen. 

Maar de meeste tijd lig ik toch in de winter voor de openhaard en 
geniet ik van de warmte en de kusjes en de knuffeltjes van mijn baasjes. 
Wat ik ook heel leuk vind, zijn de kaarsjes die Annika aandoet. Die ruiken altijd zo lekker. Ik kan er wel uren naar 
kijken met mijn scheve hoofd omdat ik niet begrijp hoe een kaars werkt. Dan maakt Annika weer foto’s maar ik 
wil er niet belachelijk opstaan. Dus ga ik weer netjes zitten bij het kaarsje, wacht tot ze de foto heeft gemaakt en 
ga dan weer nadenkend naar het kaarsje kijken.
Wat ik nog wilde zeggen is, dat ik het superleuk vind als de Au Courant komt. Daar word ik altijd zo gelukkig van.
 Tot slot wilde ik nog even zeggen, dat ik een fantastisch leven heb. 
Dat ik mij geen beter leven kan wensen. Mijn baasjes zijn te gek, ik houd super veel van ze en zou niet zonder ze 
kunnen.
Ik dènk andersom ook niet… Maar niet zeggen, dat ik dit verteld heb, dit is ons geheimpje.

Ps.  Money can buy you a fine dog, but only love can make him wag his tail

Dikke lebber en een poot,
Weekend de “Charme” van de Viersenhoeve.

... ik vind loeien niet zo erg...
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Nieuwe dierenarts

Sinds kort hebben we in de commissie gezondheid 
een nieuwe dierenarts: 

Frederik Haaksema, verbonden aan de kliniek “Arts en 
Dier” in Klijndijk, Ter Apel en nog enkele vestigingen in 
het noorden des lands.

Frederik is een jonge, ambitieuze dierenarts met passie 
voor zijn vak (en veel andere dingen) en is graag bereid 
om de commissie waar nodig met raad en daad bij te 
staan. Hij zal ook zorgdragen voor de verzoeken die 
we uit de ideeënbus binnen krijgen. De commissie heeft 
veel vertrouwen in hem en hoopt op een langdurige 
samenwerking.

De gezondheidscommissie.
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De gezondheid van uw hond, 
ook onze zaak

De gezondheidscommissie is er niet alleen voor de 
fokkers om hen met raad en daad bij te staan bij 

hun problemen. De gezondheidscommissie is er zeker 
ook voor u! 
U heeft vast wel eens een vraag over de gezondheid van 
uw hond. Een vraag die wellicht voor u héél prangend is 
maar in de praktijk zeer eenvoudig op te lossen. Vraag 
de commissie gerust! 

Nieuw: De gezondheid Ideeënbus
Wij willen graag onderwerpen van de leden ontvangen, 
waarover de dierenarts een actueel stukje kan schrijven. 
- De dierenarts is aangesloten bij onze vereniging. 
- Wilt u meer weten over bepaalde gezondheidszaken? 
- Heeft u vragen over welk onderwerp dan ook? 
-  Vindt u dat dit eens op een professionele wijze 
uitgelicht moet worden?

Geef dan uw onderwerp op aan de Gezondheidcommissie!

Gewoon doen, u krijgt altijd antwoord. 
En, voor de volledigheid, de commissie zou ook graag úw ingevulde gezondheidsenquête ontvangen. Ga hiervoor 
naar:
https://griffonvendeenrasvereniging.nl/wp-content/uploads/2018/05/enquete-gezondheid-GVRN.pdf 

U kunt de commissie mailen: gezondheid@griffonvendeenrasvereniging.nl

Au Courant - nr 3 - 2018



12

...rare jongens die hormonen...

De cyclus van de teef, 
een geval apart

Dokter, mijn teef is ongesteld. Wat nu?!?
Een paar keer per jaar verteld een eigenaar van een intacte, loopse teef mij dat de dame in kwestie “bijna niet 

meer ongesteld” is. Dan krijg ik echt kippenvel op m’n tanden.
Als je de loopsheid van een teef vergelijkt met de cyclus bij de vrouw, sla je de plank volledig mis. Wanneer het dan 
gaat om serieuze fokambities bij de eigenaar, krijgen ze van mij altijd eerst een lesje fysiologie van de teef, voor er 
überhaupt een bloedmonster voor progesteron wordt afgenomen.

Begrijp me niet verkeerd, ik wil niemand voor het hoofd stoten. Maar begrip van de cyclus van de teef is van zo’n 
fundamenteel belang voor de fokkerij, dat ik vind dat je daar als fokker een minimaal begrip van moet hebben om 
met succes een nestje op de wereld te zetten.

Rare jongens, die hormonen.
Of moet ik meisjes zeggen? Want de cyclus van de teef wordt natuurlijk vooral bepaald door de vrouwelijke 
hormonen oestrogeen en progesteron, met een belangrijke bijrol voor het luteïniserend hormoon, oftewel “LH”.
Gemiddeld wordt een teef op een leeftijd van 6 à 9 maanden voor het eerst loops. Maar dit is een ruim gemiddel-
de. Uitblijven van de loopsheid tot een leeftijd van 24 maanden is niet zorgwekkend. Het exacte signaal voor de 
start van een cyclus is nog steeds niet bekend. Waarschijnlijk is het een multifactorieel proces, waar verschillende 
sociale en lichamelijke signalen bij betrokken zijn.

Bij de start van de loopsheid overheerst het oestrogeen. Dit hormoon zorgt ervoor dat het voortplantingsorgaan 
van de teef zich gaat voorbereiden op een mogelijke dracht. De eierstokken beginnen met het ontwikkelen van 
follikels met per follikel een eicel. De baarmoederwand bereidt zich voor om eitjes te kunnen laten innestelen en 
de vulva en vagina bereiden zich voor op het “ontvangen” van een mannelijk geslachtsorgaan.
Deze processen verlopen gelijktijdig, waarbij het meest opvallende aan de buitenkant van de teef het vaginale 
bloedverlies is. Later in de loopsheid kun je een duidelijke vulva-
zwelling zien, maar daar blijft het meestal bij.
Ergens in de tijd die een loopsheid duurt, zal er een kortdurende 
stijging van LH plaatsvinden. Deze piek van het luteïniserend hormoon is de aanzet naar de eisprong, het moment 
waarop de follikels in de eierstok open knappen en de eitjes in de eileider komen, op weg naar de baarmoeder. 
Vanaf deze piek duurt het echter nog geruime tijd voordat de eisprong daadwerkelijk plaats vindt.

Vanaf de start van de LH-piek gaan de eierstokken van de teef serieus progesteron produceren. (Progesteron is 
het zwangerschapshormoon, verantwoordelijk voor het in stand houden van de dracht.) Eerst een paar cellen 
rond de follikels, maar elk follikel die een eicel loslaat wordt op zichzelf een klein progesteronfabriekje (geel 
lichaam). Uiteindelijk blijven er 2 eierstokken over met meerdere gele lichamen die grote hoeveelheden hor-

monen produceren.

Timing is everything
Helaas houden onze honden zich 
nooit aan een strakke planning. Be-
wust heb ik geen tijdstip van LH piek 
of vruchtbare periode genoemd. 
Mijn stelregel is, dat er geen enkele 
teef gemiddeld is. Elke teef heeft een 
andere cyclusduur. Ook de opeen-
volgende cycli van een individuele 
teef kunnen verschillen. De ene keer 

is een teef na 7 dagen vruchtbaar, de andere keer doet ze er 3 weken over.

Voor een goede timing zijn onze honden een uitdaging. Dat heeft te maken met een aantal duidelijke verschillen 
tussen de hondachtigen enerzijds en andere diersoorten anderzijds.
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Canidae versus “de rest”
Onze honden houden er een ietwat afwijkend patroon op na, als het om de vrouwelijke cyclus gaat. Een aantal 
in het oog springende verschillen zijn onder andere de bloederige afscheiding aan het begin van de cyclus en de 
grote spreiding in cyclusduur.

En daar heb je het: mijn nummer één irritatie als het gaat om misverstanden over de cyclus van de hond. Een hond 
verliest bloederig vocht aan het BEGIN van de cyclus vanwege de slijmvliesverdikking in het geboortekanaal. Een 
vrouw stoot het baarmoederslijmvlies af aan het EIND van de cyclus, wat de oorzaak is van de bloedingen tijdens 
de menstruatie. Een hond is dus niet ONGESTELD als ze bloedt, maar juist zeer welgesteld. Maar waar tijdens 
deze “gesteldheid” is de teef nu op het hoogtepunt van haar vruchtbaarheid?

Het tweede verschil in de cyclus van de teef is de grote spreiding in cyclusduur en daarbij het moment van ovu-
latie. Er wordt gesteld dat de “gemiddelde” cyclusduur van de hond tussen de 5 en 30 dagen duurt. Op basis van 
deze spreiding is zonder aanvullende informatie nooit vast te stellen wanneer een teef vruchtbaar is. Temeer om-
dat lang niet in alle gevallen het meest vruchtbare moment overeenkomt met het meest paringsbereide moment. 
Maar wanneer is dan wel het moment waarop er vruchtbare eitjes beschikbaar zijn?

Het antwoord op de twee bovenstaande vragen is: dat is niet op voorhand te voorspellen.
Dat is de reden dat opmerkingen als “een ervaren fokker vertelde mij dat je bij dit ras op dag die-en-die moet 
dekken” of “de vorige keer dat mijn hond loops was stond ze op dag 14 als een huis voor de reu, dus daarom 
kom ik pas op dag 12 om te prikken” voor mij niet relevant zijn. Elke cyclus is een aparte cyclus, elke teef is een 
individu. Nogmaals: geen enkele teef is “gemiddeld”.

Zo zijn er nog een paar verschillen die de fertiliteitsbegeleiding van de hond zo interessant maken. Daarover de 
volgende keer meer en dan wil ik ook meer inzicht verschaffen in de stadia van de loopsheid en de relatie tussen 
de hoeveelheid progesteron en het optimale moment van dekken.

Wordt vervolgd…

Moeizame start

Hallo mijn naam is Betsie 
 

Ik ben geboren op 26-4-2018 bij Elvira van Murphy’s 
Pride.
Ik was net als mijn zusje en broertjes een levendige 
vrolijke pup. Ik ben erg bij met mijn nieuwe baasje en 
bazin. 
We zijn al op vakantie geweest met de camper door 
Nederland. Eenmaal thuis werd ik erg ziek. Ik had overal 
pijn en kon wel janken, wat ik ook af en toe deed. 
Mijn bazin bracht me naar de dierendokter waar ik de 
hele dag bleef. Iedereen was erg lief maar de pijn werd 
niet minder, alleen maar erger. Ze wisten niet wat er met 
mij aan de hand was en ‘s avonds was de temperatuur zo 
hoog dat ik naar de dierenkliniek in Amsterdam moest. Ik 
zag dat mijn vrouwtje erg verdrietig was. In dat grote dier-
enziekenhuis moest ik blijven slapen. Nu moest ik mijn baasje en mijn vrouwtje missen en ik barstte ook nog van 
de pijn. Mijn pootje werd kaalgeschoren en ik kreeg een infuus en pijnstillers. Daarna kon ik wel een beetje slapen. 
De volgende dag heeft de dokter gezegd dat het hersenvliesontsteking was. Ik kreeg Prednison en dát hielp toch 
goed zeg. Ik mocht gelukkig dezelfde avond alweer met mijn baasje, mijn vrouwtje en  een flinke doos prednison 
mee naar huis. 
Het gaat nu erg goed met mij. 
We gaan misschien nog een keer met de camper op vakantie. Joepie, ik heb er nu al zin in!
Heel veel pootjes en een kus van Betsie
 
 
Vriendelijke Groet Carla
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Renbaan Oude Pekela

Zondag 2 september, de dag dat Lisa en ik, Els Enge-
len, naar de renbaan in Oude Pekela gingen. Het 

was even een stukje rijden. Vroeg op, alle honden eten 
gegeven en op pad. Mijn andere honden Syra en Amy 
waren erg teleurgesteld dat ze niet ook mee mocht-
en, maar op hun oude dag gaat dat helaas niet meer. 
“Vandaag is het Lisa-dag.”

Het was rustig op de weg dus de rit ging vlot. Alleen 
aangekomen op de Zaaiweg was het toch nog even 
zoeken waar de renbaan nu precies was. Na het even 
gevraagd te hebben heb ik het gevonden. We werden 
heel enthousiast begroet door Truusje en Lucie. We 
hadden geen idee wat we konden verwachten dus we 
keken het even aan. Het was de bedoeling dat alle hond-
jes een rondje achter de haas aan moesten rennen. 
Wie het snelst was kreeg een prijs. 

Ja daar ging de eerste. “Oh wat leuk zeg.” De honden 
deden het allemaal goed. En toen was Lisa aan de beurt. 
“Ben benieuwd. Het is haar eerste keer!” Lisa was heel 
rustig bij de start maar ging er uiteindelijk als een speer 
vandoor. Halverwege stopte ze. 
“Wat moet ik nu vrouwtje?...” Nadat ik haar geroepen 
had, rende ze weer door achter de haas aan. 

“Goed gedaan Lisa. Vrouwtje is trots op je!!” Nadat 
iedereen geweest was, gingen we gezellig lunchen. Heer-
lijk in het zonnetje een tosti ham kaas en een colaatje. 
Lisa wat lekkers en een bakje water. 
’s Middags was het tijd om het wat moeilijker te maken. 
Op het binnenveld werd een parcours uitgezet met al-
lerlei wendingen en bochten.  De honden moesten per 
tweetal achter de haas aan. De honden werden door 
een echte jury beoordeeld op diverse kwaliteiten. Heel 
leuk om te zien wat alle honden deden. Lisa moest 
samen met Matsu. En ja hoor daar gingen ze! Ze deden 
het allebei perfect. Nooit geweten dat Lisa het in haar 
had. 

Natuurlijk plakte Lisa 
er nog een rond-
je door de sloot aan vast, zoals het een echte basset 
betaamd. Uiteindelijk werd ze derde en kreeg iedereen 
een worst en de winnaars een bittertje. “Goed gedaan 
meisje!!” 
Als afsluiting mochten alle honden tegelijk achter de 
haas aan. Dat vond Lisa wat spannend. Halverwege gaf 
ze er de brui aan en kwam ze braaf bij me terug. 

Een hele leuke dag. 
Organisatie en de mensen van de renbaan bedankt!!!

Els Engelen en Lisa

...”oh wat leuk zeg”...
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A DAY AT THE RACES

Lieve hondenvrienden,

Ik vertel jullie graag over wat ik heb meegemaakt. Vorige 
week zondag keek is ’s ochtends uit het raam en ik zag 
mijn baasjes de hondenbench in de auto zetten. Daar 
word ik blij van want meestal gaan we dan leuke din-
gen doen! Even in de auto en ja hoor! We stapten uit 
en ik zag Mina, Foppe, Guus, Odie, Lisa en nog meer 
vrienden. We waren met zijn zestienen en met onze 
baasjes natuurlijk.   Er was een heel groot grasveld met 
een baan van gras eromheen. Deze baan noemen ze een 
hondenrenbaan. Eén voor één werden we door onze 
baasjes aan het begin van deze baan neergezet. Voor 
ons lag een “kunsthaas” van stroken plastic. Op een ge-
geven moment ging de haas supersnel bewegen over de 
baan. Eén voor één mochten we hier achteraan om dit 
bewegende ding te pakken.  Dat was hard rennen joh, 
superleuk!!!  Een paar van mijn vrienden hadden niet 
zoveel zin en renden ergens anders naartoe. Het was 
een dolle boel. 
Nadat we een poosje hadden uitgerust, begon het feest 
opnieuw. Nu gingen we naar het grote grasveld in het 
midden van de baan. Daar was weer die rare kunsthaas 
en nu ging dat ding zigzaggend over het veld. 
Dit keer mochten we in tweetallen achter de haas aan 
maar ik had geluk, want ik mocht met twee anderen: 
Mina en Lancelot. Er werd veel geblaft op de renbaan. 
Oké ik ben degene die altijd aan het blaffen is tussen 
mijn hondenvrienden. Iedere keer als de haas weer be-
woog dan wilden we er met zijn allen achteraan! Dit 
mocht niet. Alleen bij de aller-, allerlaatste ronde mocht 
dit wel. Alle honden die zin hadden om mee te doen, 
deden mee. Wat heb ik gerend, ik moest en zou die haas 
pakken! Onze baasjes moedigden ons enthousiast aan. 
Ik geloof dat zij ook een heel gezellige dag hadden, net 
als wij. Wàt was ik moe maar wàt was het leuk. Ik hoop 
dat ik dit nog een keer mag doen. Ik ben dan wel een 
hele kleine GBGV maar ik kan wel heel hard rennen!

Poot en een knuffel van Nino.
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Uitslag van “A Day at The Races”
Van de wedstrijdleiding
Tijdens de explosieve races op Oude Pekela zijn de onderstaand (record) tijden (in secondes) genoteerd.

Race 1 (de hele baan rond)
1. Lutéce : 35.11  
2. Guus : 37.31
3. Vedette  : 40.73
4. Miena : 41.08
5. Odie : 42.59
6. Nino : 42.62
7. Capri : 42.93
8. Kerel : 45.81

De tweede race, de Coursing ging in tweetallen en er werd gelet op de snelheid, het volgen van de haas, de 
behendigheid, het enthousiasme, de conditie en uiteraard de strafbare foutjes, waarvoor puntenaftrek werd 
gegeven.

1. Matsi met 186 punten
2. Miena met 180 punten
3. Lisa met 178 punten
4. Guus met 177 punten
5. Lutéce met 172 punten
6. Odie met 172 punten
7. Nino met 165 punten

Kerel was op doorreis en kon alleen de eerste race meemaken

De wedstrijdleiding vond dat alle deelnemers erg sportief waren en elkaars honden flink aanmoedigden.

 9. Foppe : 47.09
10. Lancelot : 50.31
11. Mediane : 51.19
12. Matsi : 59.75
13. Lisa : 103.40
14. Max : geen tijd
15. Noël : geen tijd

8. Foppe met 158 punten
9. Vedette met 133 punten
10. Max met 127 punten
11. Mediane met 116 punten
12. Louve met 108 punten
13. Capri met 61 punten
14. Noël met 61 punten
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Grou

De oom en tante van Martin hebben een vakantiehuis(je) op Grou. Ze houden van honden en kinderen (in 
willekeurige volgorde, hihi). Over het weer viel niet te klagen, dus niets hield ons tegen om bij hen een 

heerlijke dag door te brengen, op en aan en ìn het water…

Oom en tante hebben twee chowchows, een oude en een jonge. Omdat Odie, net als zijn baasjes, met iedereen 
goed door de bocht kan, klikte het meteen. 
Met de jonge Chow kon hij fijn spelen, vooral “achter-elkaar-aan-rennertje”.
Met de oude Chow kon hij goed rusten, bij voorkeur op de mooie bank van tante.

Eén ding konden de chowchows niet: zwemmen! Odie daarentegen wèl en dat heeft hij volop gedaan. Op Grou bij 
oom en tante kun je heerlijk eten, je mag op de boot, je mag op de bank, je mag op de stoel. Het was verwennerij 
voor mens èn dier!

Met vrolijke groet, Truusje.

Balou en Rimini...
bij het meer van Lugano
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De Kampioenschapsclubmatch  

Kasteel de Kelder, ik was er nog nooit geweest en ik had alleen maar 
enthousiaste verhalen gehoord.

Aanbevelenswaardig, zo werd gezegd. Boeken, zou ik zeggen! Dus ’s morgens 
in alle vroegte onderweg met hoge verwachtingen over de locatie. Eerlijk 
gezegd viel het een beetje tegen. Er is wel een intieme sfeer te creëren, 
maar dat kun je op meer plaatsen. De catering: eenvoudig, doch voedzaam. 

Maar goed, een privé kritische noot moet kunnen, dus hiermee heb ik het 
gezegd.
De hele dag aanwezig en dingen regelen met keurmeester, schrijver en 
ringmeester, foto’s maken en op het laatst nog eens met een tweetal 
honden de ring in op een bloedhete dag… Ik moest na het opbreken wel 
even uitpuffen. 
Daarna terugkijken op een prima dag, die zonder problemen verliep. Een 
koddige keurmeester, die lang uit kon wijden over zijn ervaren verleden, soms iets te lang, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Met een verrassende winnaar die de beste hond van de hele show werd: de Petit Basset Griffon 
Vendéen, Hardy James of Murphy’s Pride, oftewel James (zeg maar Sjeems) van de familie Groenewege. Nogmaals 
van harte gefeliciteerd!
Alles bij elkaar, voor iedereen een geweldige dag, die we volgend jaar weer lekker dunnetjes over gaan doen… en 
het jaar daarna, en het jaar daarna…
Die van volgend jaar staat alweer in de steigers, zet de datum maar in uw agenda: 23 juni 2019. 

(Let op: Deze datum kan nog wijzigen, houd de nieuwsbrief en/of de Facebookpagina in de gaten!)

Met veel groeten
Frans Krijbolder
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Zenith d’Hiver aka Flupke

Vijf maart 2018 ik zal het nooit meer vergeten. Nadat ik 
en mijn broertjes en zusjes een tijdje rondgereisd hadden 
in ons “moederschip”, waar het heerlijk vertoeven was, 
werd op 5 maart 2018 de landing ingezet. Achteraf bleek 
dat het precies op mijn verjaardag was. Dubbel feest 
roep ik dan maar. Het was even wennen. Eerst de knus-
heid en de geborgenheid met ons allen en dan verlaten 
we één voor één ons geliefde moederschip. Daarbuiten 
is alles groot en ruim. Tien tentakels die je vastpakken. 
Ik wilde eigenlijk roepen “Beam me back Scotty”. Maar 
avonturier als ik ben, besloot ik het onbekende maar 
eens goed te gaan verkennen. Nu viel dat erg tegen. Ik 
was stekeblind zag geen hand laat staan poot voor mijn 
ogen. Die tentakels bleken achteraf vingers te zijn. Die 
zitten dan weer vast aan handen, die zitten vast aan ar-
men… Ik bespaar je de verdere details uiteindelijk blijkt 
het een mens te zijn.  Ja mensen…ze kunnen er ook 
niets aan doen dat ze zo geboren zijn. Ja toch, niet dan…? 

Ik begin mijn leven als hond, als GBGV… het is veel slapen eten en drinken. Ik denk dat het me wel gaat bevallen. 
Dan krijg ik een officiële naam ZENITH d’HIVER van de Viersenhoeve. Ik bedoel maar. Het gaat druk worden op 
de Viersenhoeve. Mensen komen naar mij en mijn broertjes en zusjes kijken. Tja wij hebben een hoog knuffelge-
halte met z’n allen.  Maar blijkbaar is er nog steeds geen mandje voor mij gevonden. Dat vang ik in de wandelgan-
gen op. Tot die ene dag in April. Toen begon het. Karin (van Viersen) plaatste een oproep op Facebook dat er een 
mandje voor mij gezocht werd. De reacties begonnen rustig. Dit heb ik allemaal achteraf gehoord. 
Reacties als: “Oooo, wat een liefie…”; ”SIGH”; …tot: “Oh die heeft zo een mandje gevonden zo’n  lieverdje”. 
Ik, hondje met de dure naam, dacht eerst: “Waarom moeilijk doen en een mandje zoeken? Hier staan manden 
genoeg!” Maar achteraf begreep ik, dat er een baasje en een vrouwtje gezocht werden. Die dan hopelijk een al 
dan niet gouden mandje voor mij zouden hebben. Mijn voorkeur gaat persoonlijk uit naar een rietenmand. Kun 
je lekker je tanden inzetten. Het was blijkbaar al heel snel rond. Mijn mandje, al dan niet van goud, was gevonden. 
Maar daar werd heel geheimzinnig over gedaan. Complotten werden bedacht. Mensen kregen slapeloze nachten. 
Gingen aan de drank, gingen lucifers tussen hun ogen zetten om maar niet in slaap te vallen tijdens hun zoektocht-
en. En ondertussen speelden mijn baasje en vrouwtje “WIE IS DE MOL”. Zij waren het natuurlijk. Ondertussen 
was mijn naam ook bekend gemaakt aan Karin. Want dat was nodig voor alle officiële papieren. Ik zou voortaan 
als FLUPKE door het leven gaan.

FLUPKE… Ik vind het wel een geinige naam. Het is ook wel een naam die bij mij past. FLUPKE, wanneer ik rustig 
ben en FLUP!!!, wanneer ik ondernemend ben. Op 29 april was het dan zover. Karin nam mij mee in de auto naar 
Amerongen. Daar was de Algemene Leden Vergadering en daar zouden mijn baasje en vrouwtje ook bij aanwezig 

zijn. Best wel spannend vond ik. Want je moet toch maar 
afwachten waar je naar toe gaat. Karin liep op een mens 
af, van het vrouwelijke geslacht en zei: “Hier is Flupke.” 
Toen ik in haar armen terecht kwam voelde dat direct 
goed. Zoals ze hier in Brabant zeggen, want daar woon 
ik nu, een goed gemoed. Ik werd tegen haar goed gemoed 
aangedrukt en dat voelde goed. Hé, daar kwam nog een 
mens op mij af, dit keer van het mannelijke geslacht. Met 
iets kriebeligs onder zijn neus. 
Blijkt een snor te zijn. Deze twee mensen werden mijn 
baasje en vrouwtje. De Algemene Leden Vergadering 
duurde voor mijn gevoel veel en veel te lang. Ik wilde 
naar mijn nieuwe mandje. Mijn nieuwe huis en naar mijn 

het Doorgeefstokje
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...“Vrouwtje gek maken”...

tante. Want ik kreeg niet alleen een mandje maar ook 
een tante erbij. Mijn eigen tante Saartje. Zij is een zusje 
van mijn papa. Hoe leuk is dat? Het werd nog leuker. Ik 
ging in Helmond in Brabant wonen. Brabant van Guus 
Meeuwis, want daar brandt nog licht. Na een autorit 
kom ik eindelijk thuis. Onwennig ga ik met baasje en 
vrouwtje naar het terras. En daar is mijn tante! Ze snuf-
felt en doet en ze kwispelt met haar staart, likt me over 
mijn bekje… Ik ben thuis! De eerste nachten ben ik erg 
onrustig en een bench vind ik maar niets. Dan piep en 
krijs ik alles bij elkaar. Geen probleem vinden mijn baas-
je en vrouwtje. Dan kom je gezellig bij ons in bed liggen 
samen met Saartje. Opgelost weg probleem. En zo krijg 
ik een op maat gemaakt gewenningsproces. 

Ondertussen verzorgt tante Saartje mij van alle kanten. 
Ik ben stapelgek op haar en zij op mij. Zindelijk worden? Geen enkel probleem. ‘s Nachts gaat het baasje tig keer 
met mij naar buiten om mij te laten plassen en eventueel poepen. Want ik slaap per slot van rekening bij hun in bed. 
Kunnen we geen ongelukjes hebben. Dat gebeurt ook niet. Ook overdag zit ik in een vast plas- en poepschema. 
De ongelukjes in huis zijn op twee handen te tellen. Baasje leert mij heel erg goed dat ik van het eten van mijn 
tante Saartje af moet blijven. En dat doe ik ook. Saartje verzorgt mij nog steeds ontzetten goed. Nu ik bezig ben 
met het wisselen van mijn melktandjes naar echte GBGV tanden en mijn tandvlees daardoor begint te bloeden, 
likt mijn tante mijn bek schoon. Ik vind het allemaal goed. Waar we wonen heb ik veel vriendjes en vriendinnetjes. 
Zowel honden vriendjes als mensen vriendjes èn kindervriendjes. Mijn grootste hondenvriendin is Bowie. Zij is 
een paar maanden geleden vanuit Griekenland (Lesbos) naar Nederland gekomen en woont bij hele lieve mensen 
bij ons om de hoek. Bowie en ik kunnen met zijn tweeën helemaal uit ons dak gaan op het losloopveld. Saartje en 
ik gaan trouwens het liefst uit ons dak tussen 17.00 en 19.00 uur. Maar dan gewoon thuis. “Vrouwtje gek maken”, 
noemen wij dat. Racen door de tuin, door de open tuindeuren, voor naar de banken, daarop springen, racen om 
de salontafel, zó door de keukendeur naar buiten, door de tuin en we beginnen weer van vooraf aan. Alleen dan 
heeft het vrouwtje, de spelbreekster, de deuren dicht gedaan. Maakt ons niet uit. Wij racen gewoon buiten verder.

Ik ben een heel tevreden en gelukkige hond. Vind het heerlijk om in bad 
te gaan. Maak niets stuk, waarom zou ik ook? Kan ook al alleen thuis-

blijven met Saartje. Gewoon met z’n tweeën los in de kamer. Ben ‘s avonds en ’s nachts heel erg waaks. Saartje 
heeft dan altijd zoiets van: “He joh, doe eens rustig.” Ikke niet. Ik ga naar het grote zijraam van de slaapkamer 
en “roep” dat ze moeten oprotten. Want anders zal ik eens naar beneden komen en dan wordt het “matten”. 
Verder ben ik totaal geen agressief hondje. Mijn baasje en 
vrouwtje kunnen, indien nodig, alles uit mijn bek pakken. 
Saartje en ik rellen weleens wie nou net dat ene speelt-
je mag hebben. Maar wanneer een van ons het heeft, is 
er eigenlijk geen moer meer aan. Het gaat alleen maar 
om rellen.
Ik geniet vanaf het eerste moment, dat ik bij mijn tante 
Saartje en het baasje en vrouwtje ben komen wonen. 
Het spelen, de wandelingen, de aandacht en al mijn 
vriendjes en vriendinnetjes. Ik had geen beter plek-
je kunnen hebben nadat ik uit het moederschip ben 
gekomen. En kan geen enkele reden bedenken om te 
roepen ´Scotty beam me back”.

Het leven is meer dan goed hier in het Brabantse land. 
Ik kijk uit naar de wind en de herfst. Wanneer de bla-
deren van de bomen vallen en rond gaan dwarrelen. Dat 
gaat helemaal geweldig worden!

Mijn stokje geef ik door aan: 
MOOS (GRANDIOOS) 
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Wildspotten met Miesje

geconcentreerd wordt de zweetlijn van 10 meter uitgelegdWill inspecteert plaats van aanschot

Will showt de voorjager plaats van aanschot
Miesje wacht geduldig af

Even weet de voorjager het niet meer, 

pfffff zoveel verleiding! Gaan we links, 

rechts of gewoon rechtdoor. Overal liggen 

woelplekken, ligt gras plat en vossenpoep Op de voet gevolgd 

door Will die geconcentreerd alles 

observeert. Achteraf vertelde zij- 

“Soms is niets zeggen beter”

Wederom verleiding. We werden er 
gek van!!!! Alweer die vos. Mies vond 
het nodig om over zijn poep te pissen. 
Petje af, petje op en door op zoek 
naar een verwijspunt

Miesje heeft haar breuk ontvangen. 

Trots op haar prestatie ligt ze 

tevreden naast haar stuk! Trots kijkt de voorjager op haar hond. 

De zweetlijn is inmiddels af en de 

gewone halsband is weer om. Het werk 

zit er op. De klus is geklaard

Ook de juf Will is erg trots 

op die kleine aap
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Ook eens zo’n bijzondere ervaring opdoen? 
Houdt Facebook en de nieuwsbrief in de gaten. 
Een nieuwe workshop zweetspoor o.l.v. Will 
Dokter ligt in de planning. Dit zestal kan niet 
meer zonder!

Miesje wacht geduldig af

Voorjager haalt de lijn binnen en maant 
Miesje tot de orde nadat ze kort een 
wissel had gepakt

Hier heeft het ree even uitgerust, als herkenning 

wordt er zweet in het wondbed achtergelaten

Zitten we nog goed? 
Please verwijspunt, nu

Jaaaaaa! Knappe, lieve bovenste beste Mies! 

Wat een kanjer xxx

Ook de juf Will is erg trots 

op die kleine aap

Ook de voorjager krijgt het Waidmannsheil te 

horen. Normaal gesproken een zeer officieel 

gebeuren. Ditmaal was er alleen maar emotie 

en een groot compliment. Het was super zwaar, 

zowel voor hond als voorjager, maar saampjes 

hebben we het geflikt!

Au Courant - 
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Sybe’s Nije Dei

Yeahhhhh, september! Eindelijk weer fatsoenlijke 
temperaturen. Eindelijk weer water in de vijver. Ein-

delijk weer spannende geluiden in het bos! Mamma is 
al een paar keer met mij alleen het bos ingegaan. Ze 
wil weten waar die grote stoere bruine jongens met de 
gekke kapstokken uithangen want het wordt tijd, zegt 
ze. Die tuttebel van een zus van mij hebben we lekker 
thuisgelaten. Zij moet zich eerst nog wat beter leren 
gedragen om met dit grote mannenwerk mee te mogen. 
Ik voel me dan de wereld te rijk als we met z’n tweetjes 
op pad zijn en samen hebben we zo al heel wat kilo-
meters in de benen. Ik loop voorop en laat mijn neus 
goed het werk doen. Dit speuren is heel wat anders dan 
het zweetwerk. Wildspotten noemt mamma het. Mam-
ma is hier erg goed in en heeft dat rood- en zwartwild 
soms zelfs eerder in de gaten dan ik. Met wildspotten 
zit mijn neus voornamelijk hoog in de lucht en vang ik 
ieder geurtje op. Ook ben ik alert op geluiden, vooral 
geknor, gesnuif en geritsel. Miesje duikt nog steeds op 
ieder muisje dat zij tegenkomt, ik houd mij met het 
grote werk bezig. Nog een reden om haar thuis te laten.

In het ochtend- en avondschemer gebeurt er van alles in het bos en we willen van al dat moois absoluut niets 
missen. Zo ook een goede week geleden. Tante Mirjam loopt al bijna een jaar te zeuren of ze weer een keertje 
mee mag spotten. De bronst wil zij zo graag meemaken. Ja, wie niet?!?! Maar ja, als je die scherp geslepen kapstok-
ken wilt zien, moet je wel in het juiste jaargetijde zijn en dat is nu net aangebroken. Dus de hoogste tijd om op 

pad te gaan. 

De hele wandeling spits ik mijn 
oren en draait mijn neus overuren, 
want ik wil mij tenslotte ook van 
mijn beste kant laten zien. Mam-
ma vertelt van alles over het lezen 
van het bos; de wissels, de geuren, 
de zon en de wind en tante Mirjam 
geniet zichtbaar. Mamma en ik zijn 
teleurgesteld, want na een goed uur 
lopen hebben we nog steeds niets 
gespot. De sporen in de zoelplekken 
zijn vers, er zijn tal van veegsporen 
op bomen en stronken van meneer 
Zwijn en wat hoger op de boom van 
de familie Kapstok. 

Wissels zijn vers belopen maar al 
wat wij zien is niets, nada, noppes. 

Aan het einde van de wandeling ga ik de dames een smalle wissel voor, dat uitkomt op een glooiende vlakte. Mijn 
neus ruikt weer het nodige en ik draai naar rechts. Het ruikt naar de dood. Mamma ziet het ook en raapt een 
schedel op. “Kijk mamma, nog eentje en nog eentje!” Mamma zegt: “O, dat is vast een deel van de rotte zwijnen 
dat hier altijd ligt. Zeker geschoten en weer eens niet opgeruimd.” Her en der liggen botten verspreid. Bas was 
gek op die dooie dingen, ikke niet. Ik ben van vers. Het begint al een beetje donker te worden en ik zie mamma 
op haar klokje kijken. Bijna tijd om te gaan. Tante Mirjam hoor ik opeens zeggen: “Hé, is dat de boswachter?” Een 
groen gecamoufleerde meneer met dito pet komt op ons af lopen. “Oeps,”, denk ik, “als dit maar goed afloopt.” 
Het is laat en we zijn op een plek waar we eigenlijk niet mogen staan! Ik maak mij klein en doe als een echte 
jachthond in ruste: liggen en stil zijn.
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... “Hé, is dat de boswachter?”...

“Zo dames! Aan het spotten?” De groene man moet een beetje lachen als hij die verbaasde smoeltjes ziet. Net 
alsof ie gedachten kan lezen zegt ie: “Van mij mogen jullie hoor en nee, ik ben jager. Dit is letterlijk mijn achter-
tuin.” Vervolgens kijkt hij mamma aan en zegt: “Heb je de auto daar en daar staan?” Mamma knikt en begint direct 
over de schedels. Slimme afleidingsmanoeuvre hè? Geanimeerd luister ik al luierend naar de bosverhalen en de 
kennisuitwisseling die daarop volgt. Tante Mirjam zie ik alles als 
een spons absorberen met een smile van oor tot oor op haar 
gezicht. Plots zien we allemaal tegelijk een dikke zwarte beer 
in de verte voorbij hobbelen. 

“Kijk, op die hoogte zie je zo op de terugweg wel wat herten. Ze komen voorzichtig uit de dekking vanuit het 
rustgebied. Ga maar snel als je nog wat wilt zien, over een kwartier/half uur is het donker.” Na nog wat tips en dit 
gemoedelijk onderonsje met deze heerlijk naar vers wild geurende bosjesman gaan we richting auto. De schemer 
trekt over het veld. Stilletjes en voetje voor voetje lopen we verder. Na circa 500 meter gaat mijn neus aan en ruik 
ik ze al van verre. Mamma kijkt in dezelfde richting en ja hoor, ik hoor haar eindelijk zeggen: “Hebbes!” 

Eerst eentje dan nog eentje, een zwijn scharrelt zijn maaltje bij elkaar en loopt richting geweidrager nummer 
drie die op de grond ligt uit te buiken. Tante Mirjam heeft de kijker en zegt: “Verhip nog eentje!” Ik geniet volop 
mee. Wat een knoepers en wat een prachtige geweien op de kop, strak geslepen voor de strijd die komen gaat. 
Nee, zulke mooie geweien mag ik geen kapstok meer noemen! Al grazend en stoer op de achterpoten plukken 
ze de mooie groene eikenblaadjes. Nu al willen ze laten zien hoe sterk ze zijn. Ik lig gezellig tussen de meiden in 
en aanschouw het geknaag en gespeel van deze oerbeesten. Wat een dikbillen, wat een spieren, wat een avond. 
Deze mannen zijn klaar voor de strijd. Mamma’s missie voor die avond is geslaagd. Ze heeft een nieuw bronstveld 
gevonden. Tante Mirjam kan alleen nog maar ooooo’s en aaaaa’s zeggen en ik?
Ik wacht tot het geburl losbarst, mijn aftellen is begonnen!

Met burlende groet, Sybe
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Ik ben Moos, de broer van Cobus.
Jullie kennen hem misschien nog uit de vorige “Au Courant”. Jawel, van 

Cobus-met-een-C. Ik kom ook bij Ingrid en Nick Lamaker vandaan, óók uit 
het “C-nest”. Dat vind ik best wel Cool-met-een-C. Of het komt doordat 
we dezelfde ouders hebben, weet ik niet, maar dezelfde trekjes hebben we 
wel! Zit dat in de familie of in het ras?
Goed, ik dwaal af…
Ik ben acht jaar geleden in Eindhoven komen wonen bij mijn nieuwe familie. 
In de zomervakantie! Wat een feest was dat. Ik kreeg meteen alle aandacht. 
Ik vond het wel lastig als één lid van mijn nieuwe roedel er even niet was. 
Gelukkig komen ze altijd weer terug. Wat mij opvalt is dat ze allemaal 
zeggen dat ze naar school gaan als ze weggaan. Alleen is er duidelijk verschil 
in hoe ze thuiskomen: 
• Het vrouwtje komt het snelste terug, vaak met tassen vol met interessante 
en lekker ruikende dingen. 
• De twee jonge baasjes komen aan het einde van de dag (als ik weer uit 
moet) terug. Eigenlijk ook met tassen vol interessante dingen, maar dan 
zonder lekkers. 
• Tenslotte komt de éénarmige baas thuis (dan wil ik wel weer spelen), maar hij heeft niks speciaals mee. 
Dus school? Ik heb geen idee wat het is….
Ik ben zelf wel naar trainingen en cursussen geweest. Ik ontdekte dat je daar, binnen de hekken, héél veel lekkers 
kan scoren. Heel interessant! 
Luisteren doe ik als ik tijd heb of toevallig als ik even vergeten ben dat ik niet zou luisteren. Als ik erover nadenk 
vergeet ik dat steeds meer…Leeftijd? 
Nou, oké, ik heb best wel wat diploma’s op zak. Soms moet je toch laten zien dat je ze hebt.  “Oren?” “Uhhh, nee: 
diploma’s!” 

Wat ik echt altijd denk te horen is De Dikke Duif. Ik heb namelijk een fobie voor veren. Die liggen wel eens naast 
mijn waterbak. Dan moet ik heel voorzichtig mijn waterbak benaderen anders schrik ik zo dat ik met vier poten 
tegelijk omhoog spring. Dus hij mag van mij niet in de boom. Als hij stiekem in de boom gevlogen is, dan ruik ik 
hem wel! Gelukkig luistert hij, want als ik hem toespreek vliegt hij weg! 
Wat ik het aller-, allerliefste doe, is met mijn neus over de grond spoorzoeken naar kruimels of boterhammen 
op straat. Dat laatste mag niet maar is heel moeilijk. We wonen namelijk naast een middelbare school. Daar in de 
bosjes lijkt het wel een snackbar, want er ligt echt genoeg. 
Ik dwaal weer af… 
Mijn liefste hondentrainster heeft mij en mijn baasjes heel veel geleerd op 
het gebied van een spoor uitwerken. Nu mag ik in het bos of op de hei 
aan het werk, met mijn werktuig aan. Dat tuig mag ik nergens anders aan. Daar zit geen uitknop op voor mijn 
neus. Ik vind dat geen ramp maar mijn baas vindt dat wat minder leuk. Ik 
weet nog wel een leuke tip om de mensen alert te houden tijdens het 
speuren. Ik luister stiekem gewoon mee met de walkietalkie. Nu moeten 
ze iedere keer een ander commando bedenken voor het moment dat ik 
mag beginnen met speuren. Zodra ik de naam van mijn baas of die van mij 
hoor, dan wil ik al weg. Nu moeten jullie weten dat mijn baas één arm heeft 
en dat ik daardoor heel snel er tussenuit kan glippen. Soms ben ik al bij de 
prooi en moet mijn baas nog beginnen. Ik wil ook zo graag…
In de zomer ga ik liever niet met mijn roedel op vakantie. Ik ga liever naar 
het kuuroord bij “Opa en Oma” in Noord-Holland. Ik lig daar de hele dag 
in de tuin, drink water uit de vijver, luier tussen de struiken en hoef pas 
naar binnen als het donker is. Heerlijk! Mijn baasjes houden van bewegen, 
ik niet in de zomer maar in de winter wel. Dan ga ik mee naar de bergen! 
Mijn Spaanse vriendin, Tirza, gaat dan ook mee. 
Nu komt ze in september logeren. Ik kijk er al naar uit! Ze heeft dezelfde 
kleur en is veel kleiner. Niet van stand, maar toch… Ik zal het jullie maar 
verklappen, voordat jullie er wat van gaan denken.

Broers
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...ik dwaal weer af....
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Ik ben verliefd.
Zo, ik denk dat jullie wel genoeg weten van mij. Ik zou nog uren 
door kunnen gaan maar ik denk dat veel nukken en streken wel 
bekend zijn bij jullie: All-in-the-family. 
Voor nu een dikke knuffel en poot van Moos met een M. 
O ja, ook de groeten van mijn roedel, die blij zijn met mij!

Ron, Geeske, Roel en Emma Janssens

Verliefd op het ras 

Wanneer je een oudere hond hebt worden alle momenten kostbaar. Dat merken wij nu onze Tommie op 21 
september dit jaar 15 wordt. Natuurlijk gaat het door je hoofd dat dit wel eens de laatste vakantie, laatste 

verjaardag, laatste kerst etc. zou kunnen zijn. In perioden dat hij wat ouderdomsklachten heeft, sta je er meer bij 
stil dan in ‘rustige’ perioden. 
Toch zijn ook die perioden erg kostbaar, niet alleen voor ons, maar ook voor onze buren. Sinds een klein jaartje 
gaan we bijna dagelijks naar een hondenspeelveld in de buurt. Tommie huppelt (lees: sjokt) lekker mee en leeft op 
als hij zijn hondenvriendjes ziet. De bijbehorende baasjes zijn onder de indruk van zijn goede fysieke  gesteldheid. 
Vooral als hij, af en toe, een soort van sprintje trekt. Hij speelt niet met de andere (veel jongere) honden maar ze 
komen hem wel allemaal even begroeten op zeer respectvolle manier. Het spel van de jonkies gaat er soms hard 
aan toe, maar in de buurt van het oude mannetje houden ze even in. Tommie loopt rond tussen het grut als een 
oude, (eigen)wijze man. 

Wanneer er een nieuweling in de groep verschijnt loopt Tommie voorop om hem/haar welkom te heten. Zijn 
rustige, lieve uitstraling stelt elke nieuwkomer direct op z’n gemak. Verder houdt Tommie zich vooral op bij de 
baasjes. Daar valt immers geregeld een snoepje te halen. En mocht je hem niet opmerken, dan laat hij een zware 
blaf horen om de aandacht op zich te vestigen. 
Zo is een buurvrouw inmiddels fan geworden van Tommie en die klik is wederzijds. Regelmatig hebben de 
buurvrouw en Tommie een goed gesprek en zijn staartje gaat altijd iets harder kwispelen als zij met haar hond 
het veld op komt lopen. 

Op een dag, in de trein van werk naar huis, kreeg ik een appje van de favoriete buurvrouw. Ze had die dag zin 
gehad om Tommie te schilderen en stuurde een foto van het resultaat. Ik was zeer onder de indruk. Ze had 
die lieve, doordringende, wijze blik van mijn oude mannetje zó goed geportretteerd! Het was net alsof hij me 
vanaf het schilderij echt aankeek. Nog realistischer dan een foto. Deze blik, waar wij al bijna 15 jaar dagelijks van 
genieten, is nu vastgelegd en zo zal Tommie nog heel lang bij ons zijn. 
De buurvrouw had zoveel schik gehad in het schilderen van Tommie, dat ze ook van onze andere GBGV een 
schilderij heeft gemaakt. Hugo heeft een heel ander karakter en is veel jonger. Hugo is een altijd-blij-ei van 
tweeënhalf jaar, een vrolijk en grappig guitje. Ook die kenmerken heeft de buurvrouw in onze ogen prachtig 

vastgelegd. Toen ze ons het portret 
van Hugo overhandigde gaf ze aan, 
dat ze tijdens het schilderen van 
Hugo de hele tijd een lach op haar 
gezicht heeft gehad. Voor ons zeer 
herkenbaar. Wij moeten ook altijd 
lachen als we naar de ondeugende 
oogjes van Hugo kijken. Inmiddels 
moest ze ook bekennen dat ze een 
beetje verliefd op ons fantastische 
ras is geworden. 

En dát herkennen wij, alle baasjes 
en vrouwtjes van een GV, natuurlijk 
allemaal! 

Keetie Burger
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Familie- en nakomelingendag

Op zondag 16 september scheen het zonnetje ’s morgens vroeg al flauw en werd later een heerlijke nazomer-
zon. Een ideaal uitgangspunt voor de jaarlijkse familie- en nakomelingendag. Op deze dag is het samenzijn 

het belangrijkste. De jonge honden die het afgelopen jaar zijn geboren geven dan acte de présence, om door een 
vakkundig oog van de keurmeester de stand van groei en ontwikkeling eens te bekijken. Allemaal op een vrolijke 
informele wijze, maar mét een leuk rapportje, zodat de eigenaren eens van de vakman(vrouw) horen, hoe hun 
hond zich ontwikkelt. De dag verliep eigenlijk perfect, er was niets aan het toeval overgelaten. Behalve die ene 
windvlaag, waardoor twee tenten de lucht in vlogen, tja maar doe daar maar eens wat aan.

De stands zijn goed bezocht, aldus de standhouders, dus die zien we volgend jaar allemaal weer, De renbaan had 
veel deelnemers (zie elders op deze pagina’s de volledige uitslag). Het speurwerk met Nick liep niet zo lekker, 
want de sporen werden overlopen en dat gaf wat ‘beginners’ problemen, maar het was wel erg leuk om te doen, 
aldus de deelnemers. De tombola was weer spannend, zoals altijd en de meeste cadeautjes, beschikbaar gesteld 
door o.a. de standhouders, de dierenkliniek Hippolytushoef en ProPlan vonden gretig aftrek.
Gezelligheid en gemoedelijkheid alom dus, op een prachtige locatie, die we vast vaker gaan gebruiken.

Het mooie van deze locatie is, dat er een apart, geheel omheind, stoeiveld is voor de honden. Daar kunnen ze 
lekker ravotten en met speeltjes aan de gang. Complimenten ook voor de medewerkers van KC Gorinchem, want 
deze mensen hebben, geheel vrijwillig, een geweldige bijdrage geleverd aan het succes van deze dag. 
Aan het eind van de dag keerde iedereen tevreden huiswaarts en konden de organisatoren terugkijken op weer 
een geslaagd evenement.
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Uitslagen Snelste Basset
Petit Bassetten
Naam Basset

Fien
James
Hamlet
Pip
Charlie
Harry
Floortje
Oscar
Guus
James
Hamlet
Lau
Storm
Saartje
Kaya
Bo

Eigenaar

Stui
Groenewege
Kingma
Koster
Metman
Metman
Koster
Volders
Teurlings
Groenewege
Kingma
Lamberts
Van der Star
Van de Valk

Tiggelhoven

Tijd

5,50
7,19
 -
5,55
6,53
6,22
7,12
6,00
7,53
6,00
8,87
6,97
6,56
5,93
5,97
8,22

Opmerking

9 jaar

9 jaar
Tekkel!

Veteranen klasse

2e poging
2e poging
Buiten meededinging, gedoog beleid

Eind 
plaats
1e

2e

1e Vet.kl

Grand Bassetten
Naam Basset

Elle
Lani
Moos
Jutta
Pippa
Louve
Lutece
Danta
Lucca
Dexx
Vedette
Lloyd
Kaloe
Elle
Willemien
LouLou
Jop
Khloë
Mats
Lumi
Odie
Lancelot
Chanell
Els
Foppe
Joris
Booster
Vedette
Gijs
Tess
Abby
Koda
Sjors

Eigenaar

Lampe
Lampe
Van Zutphen
Polder
Polder
Siemes
Siemes
Kramer
Kramer
Rohrding
Siemes
Ham
Van der Ploeg
Lampe
Kuiper
Kort
Ysbrandy
Bink
Westerop
Van Viersen
Kuiper
Siemes
Van Viersen
Lamberts
Jebbink
De Ruiter
Van Viersen
Siemes
Lamberts
Lamaker
Tempel
Lamaker
Van Batenburg

Tijd

5,72
6,47
6,56
6,53
6,63
5,22
5,12
5,53

-
5,85
5,72

11,28
5,84
4,97
7,47
5,62
6,22
8,53

-
5,35
6,19

6
8,53
7,34
6,47

6
5,32
5,14

10,69
9,03
5,81
5,56

10,81

Opmerking

9 jaar

9 jaar

Veteranen klasse

2e poging

2e poging
Veteranen klasse

Eind 
plaats

2e

1e
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Opnieuw

Het zal in 2006 zijn geweest. Onze zoektocht naar 
een “Dé Hond” had geresulteerd in een lijvig boek 

op tafel met alle mogelijkheden qua formaat, model, 
karakter, herkomst en wat een hondenliefhebber 
blijkbaar nodig vond om aan het papier toe te 
vertrouwen. Inclusief paradijselijke plaatjes van het 
beschreven dier en, als ik me het goed herinner, bij elke 
beschrijving icoontjes zo dat de lezer in één oogopslag...

Met het poldermodel voor ogen, maakten we allebei 
een lijstje met “De-Hond-die-het-zou-mogen-worden”. 
U raadt het al, allemaal verschillende maar met één 
overeenkomst: De Grand Basset Griffon Vendéen. 
De Hond zou een GBGV worden en onze zoektocht 
vernauwde zich. Hoe we bij Martine in Amsterdam 
terecht zijn gekomen weet ik niet meer maar bij ons 
eerste bezoek wisten we het al. Als een blok gevallen 
voor het ras, negen stumperende puppy’s in een tuin 
met -oh cliché- een pup die zich eigenwijs gedroeg; 
de hele club naar links, hij/zij (we wisten het nog niet) 
naar rechts. Dat werd uiteindelijk onze De Hond. We 
noemden hem Mec, de Franse term voor Vent, en in onze onschuld dachten wij dat hij daar ook naar zou gaan 
luisteren. Maar blijkbaar was ons het icoontje “Neus aan = oren dicht” niet opgevallen. 

Mec dus. Een reu van uiteindelijk respectabele omvang, om de dooie dood nergens bang voor, onafhankelijk, lief 
en eigenwijs. We wilden een De Hond, we kregen een De Hond! Een hond zoals kinderen een hond tekenen, met 
lange oren, een tong die daar niet voor onder deed, grote trouwe ogen en sloopgedrag, dat wij maar beschouwden 
als Humor. Je moet wat, als je de visite moet uitleggen dat ook het tweede bankstel naar het grofvuil kon worden 
gebracht omdat Mec ‘één draadje’ had gevonden tijdens onze afwezigheid. 
Mec, die direct na het losklikken van de riem het bos in verdween en onzichtbaar voor ons loeiend achter konijnen 
aan kon zitten. Mec, die vervolgens onder de modder en tot op het bot afgevuld met slootwater, vrolijk bij de 
uitgang zijn opwachting maakte. Mec, die, eenmaal in de auto, zich tevreden even goed uitschudde om daarna het 
achteropkomende verkeer te vermaken met zijn karakteristieke harses. Mec, die waakzame verkeerscontroleurs 
van de politie op het verkeerde been zetten. We werden aangehouden omdat men vermoedde dat onze dochter 
(..) zonder gordel op de achterbank zat. De hermandad die ons aanhield moest echter constateren dat De Hond 
op de achterbank zat. Zijn oren waren aangezien als paardenstaarten!...

Mec, die een bekende verschijning werd in het bos maar 
ook in het stadje waar we wonen: voor het raam zitten 
en naar buiten kijken. Mensen fotograferend voor de 
deur, kinderen die niet verder wilden lopen met de 
Sinterklaasoptocht en mensen die vroegen of die hond 
soms Pipo heette. Met als hoogtepunt een foto van hem 
in het fotoboek over de gemeente. Achter het raam, 
stoïcijns, oren hangend langs zijn kop, strak in de lens 
kijkend. 
Mec is er niet meer. In levende lijve dan. Zijn geur die 
aan zijn halsband kleefde, troost gaf bij mijn verdriet, 
verschraalde en verdween uiteindelijk, hoe dicht ik mijn 
neus er ook opdrukte. De halsband hangt als  Voltooid 
Verleden Tijd op een plek die niemand weet. De 
twijfels of ik altijd een goede Het Baasje ben geweest 
verteren maar slecht, prikken in mijn ogen en geven een 
hondenbrok in mijn keel.

Au Courant - nr 3 - 2018



35

Hardy James Murphy’s Pride

Het kan niet op deze maand aan nieuwigheidjes. Ik 
doe voor het eerst mee aan de clubmatch. Leuk 

hoor, maar ik kende het helemaal niet en mijn baasjes 
ook niet. Natuurlijk werd ik lekker geborsteld, zoals al-
tijd. Ik moest netjes lopen, ook niks vreemds aan. En lief 
zijn: “appeltje-eitje”.
Gewoon gezellig een dagje met allemaal vriendjes om 
me heen. Wat wel een beetje raar was: ik moest rondjes 
lopen met het baasje. 
Leuk hoor, eerst met vriendjes en daarna nog alleen. 
Toen mocht ik heel lang lekker slapen en moest ik nog 
een keer netjes meelopen.
Baasje en vrouwtje deden zó gek, ook al ben ik dat wel 
gewend, dit was anders.
Het schijnt, dat ik op die dag de beste was.
Dat zegt mij natuurlijk niks, ik ben elke dag zo.  Geef mij 
maar brokken, botjes, wat te drinken en te spelen.  
Lekker spelen met de baasjes of af en toe met wat 
buurhondjes, ons speurclubje, erop uit. 

Ik ben een vreselijk tevreden Petit! 
Ik werd nog meer geknuffeld dan normaal. Daar werd ik hyper de pieper van.
We kregen mooie rozetten mee naar huis en een mooie paraplu.
Later hebben we die paraplu op het strand gebruikt als parasol.

Fijne zomer allemaal!
James

Natuurlijk zijn wij trots als baasjes.

Wij zijn hier nog helemaal niet in thuis en verwachtten 
ook helemaal niks. Dat was waarschijnlijk nog het 

leukst.
We hebben zijn kampioensdiploma binnen gekregen. 
We schijnen ook nog een uitnodiging te krijgen voor de 
grote hondenshow op 13 Januari 2019.
Het lijkt ons leuk daaraan mee te doen. Waarschijnlijk 
laten we hem dan ook nog testen, zodat hij voor nage-
slacht kan gaan zorgen.
We zijn zo ontzettend blij met onze kleine vriend.

Fijne zomer allemaal!
Paul en Silvy Groenewege

Ik veeg de tranen van mijn toetsenbord en hoor geschuifel in de woonkamer. Een langgerekt Mwoehahoe! 
Gevolgd door de afsluitende piep van een geeuw. Iemand is wakker geworden na een diepe slaap met veel poten 
die moesten rennen en een neus die over veel lekkers droomde. Het is 27 weken oud, een hele lieve GBGV en 
aangezien ik opnieuw Het Baasje ben, mag ik met De Hond aan de wandel. 

Bonque heet-ie en het lijkt alsof hij weet van mijn twijfels...

Fred van der Heijde
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In een van de mooiste streken van Nederland,

Westerwolde vindt u in Bourtange

herberg restaurant

de “Staakenborgh”

De herberg is landelijk gelegen, een ideale plek voor een

wandelvakantie met uw hond. De hotelkamers zijn gelijkvloers,

vrijstaand met eigen opgang en een terras met  uitzicht op het

platteland,  direct gelegen aan vrije wandelpaden.

Voor lezers van dit blad hebben wij  een

HONDEN WELKOM ACTIE/AANBIEDING

lees meer op

WWW.STAAKENBORGH.NL

telefoon 0599354216

GARAGEDEUREN op maat, 
een sieraad voor uw woning
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Sarah’s Roerselen

Geplukt, geknipt of geschoren.

Hebben jullie dat nou ook? 
Ik moet elke 6 à 8 weken naar de 
plukster. Nou ben ik wel een eerste 
klas smeerpoets hoor, maar zó 
vaak?! Ik word dan eerst gewas-
sen met speciale shampoo (dat is 
dan ook heel erg nodig hoor) en 
vervolgens word ik ingesmeerd met 
een spulletje dat mijn haar zacht en 
makkelijk kambaar maakt. 
Daar zit nou net het probleem... 
Ik bèn niet kambaar. Ik heb zo veel 
onderwol, dat ik binnen de kortste 
keren in de klit zit. Zelfs elke zes 
weken naar de trimsalon kan dit niet verhelpen. Ook al ga ik zo vaak, toch 
sta ik gemiddeld vijf uur op de tafel en zelfs een keer zes uur achter elkaar. 
Daarbij heb ik ook nog eens de pech, dat ik een gevoelige huid heb en er 
binnen de kortste keren uit zie als een roze speenvarken. 

De klitten trekken zo aan mijn huid, dat het veel pijn doet, vooral tijdens 
het kammen. Ze doen het wel heel voorzichtig hoor, want ze zijn heel lief 
voor me, maar dan toch.Pfff… en dit duur nu al bijna drie jaar. Echte vol-
houders zijn wij, mijn vrouwke en ik. Wij horen inmiddels bij het meubilair 
van trimsalon “De Knapperd”.  Ik vind het er gezellig en krijg regelmatig een 
lekker brokje en als ik naar huis ga zelfs een kluif of iets anders dat ik lekker 
vind. Maar eerst moet ik dan uren op de tafel staan. Dat doe ik niet hoor. 
Ik ga er gewoon bij liggen. Eerst de ene kant. Daarna de andere. Het maakt 
hun niets uit. Zij hebben stuk voor stuk engelengeduld, ik niet. 

Maar wat zou jij doen als je van 9.00 tot 14.00 bij de kapper zat met slechts een kleine drinkpauze ertussen. Het 
is zelfs al een paar keer voorgekomen dat ze mijn vacht bij de poten er af geschoren hebben. Zoals bij een schaap 

wordt het vachtje dan van mijn poten geschild. Er blijft 
dan een “plakje” haar over in plaats van plukken. Tus-
sen mijn tenen kunnen ze soms met de schaar er niet 
eens tussen vanwege de klitten. Is toch niet normaal? 
Na zo’n “schoonheidsbeurt” zie ik er juist uit als een 
schaap. Een lang lijf met lang haar op de rug en zijkant 
maar met een bijna kale buik en poten. Zó raar. Ze 
moeten dan ook erg hun best doen om het een beetje 
over te laten lopen zodat het nog ergens op lijkt. Het 
is hopeloos. Nu hebben we maar besloten om mij niet 
meer te plukken maar met de tondeuse te doen (op de 
grootste stand) en bij te knippen met een schaar. Wij 
weten het niet meer. Ik ben gewoon een hopeloos geval. 
Maar… ik ben wel lief hoor!

Tenminste, dat zeggen mijn kapsters èn mijn baasjes. 
En Foef (mijn Fauve broer) vindt dat ook.
 
En zeg nou zelf: ECHTE SCHOONHEID ZIT TOCH VAN BINNEN?! 
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Colofon

         

Geboorte-/dekbericht
Grand Basset Griffon Vendéen:
Geboren 18 juli 2018
Kennel van de Viersenhoeve
Vader: Alf
Moeder: Joly - Mont Joly van de Viersenhoeve
4 reutjes en 4 teefjes

Geboren 27 augustus 2018
Kennel van de Viersenhoeve
Vader: Booster - Black Majesty Cocktail Party
Moeder: Mida – Artemida
5 reutjes en 4 teefjes

Geboren op 15 september 2018
Kennel: Van de Bolscherhoek
Moeder: Reve Fantastique van de Viersenhoeve
Vader: Lumière van de Viersenhoeve
2 reutjes en twee teefjes

Gedekt op 26 juni 2018
Kennel:  Van de Viersenhoeve
Moeder: Artemida (a.k.a. Mida)
Vader: Black Majesty Cocktail Party (a.k.a. Booster)
Pups worden verwacht 27-08-2018
Reeds geboren: 5 reutjes en 4 teefjes

Gedekt op 17 juli 2018
Kennel:  Van de Bolscherhoek
Moeder: Rêve Fantastique van de Viersenhoeve 
(a.k.a. Sien)  
Vader: Lumière van de Viersenhoeve (a.k.a. Lumi)
Pups worden verwacht 18-09-2018
Reeds geboren: 2 reutjes en 2 teefjes

Petit Basset Griffon Vendéen
geboren op 14 september 2018
Kennel: Murphy’s Pride
Moeder: Acapella Murphy’s Pride 
Vader: Debucher Pommes Frites
x reutjes en x teefjes

Dekmeldingen Petit Basset Griffon Vendéen
Kennel: Murphy’s Pride
Moeder: Can’t catch me Murphy’s Pride 
Vader: XQuisite Guy Murphy’s Pride
Verwachte geboortedatum: 24-10-2018

Gedekt op 25 augustus 2018
Kennel: Original Hounds Kennel: Original Hounds
Moeder: A Little Bless Murphy’s Pride
Vader: X Quisite Guy Murphy’s Pride
Verwachte geboortedatum: 27-11-2018

Bestuur:   bestuur@griffonvendeenrasvereniging.nl

Voorzitter: 
Frans Krijbolder  Algemene zaken
   Communicatie
   Fokkersgroep
   Databank
T: +31(0)6-24425400 voorzitter@griffonvendeenrasvereniging.nl
 
Secretaris: 
Hans Abramsen  Ledenadministratie
Tevens verenigingsadres:
Rotterdamsedijk 174c secretaris@griffonvendeenrasvereniging.nl
3112 BK  SCHIEDAM
T: +31(0)6-47058104 
T: +31(0)10-2735818
 
Penningmeester:
Jan Zwaneveld  Financiële administratie
T: +31(0)6-34853585 penningmeester@griffonvendeenrasvereniging.nl
T: +31(0)10-4753002

Algemene bestuursleden: 
Karin van Viersen  Gezondheid
   Communicatie
T: +31(0)6-26530247 karin@griffonvendeenrasvereniging.nl

Pauline Vos-Maks  Activiteitencommissie
T: +31(0)6-23952585 pauline@griffonvendeenrasvereniging.nl

Website:   www.griffonvendeenrasvereniging.nl

Commissieleden: 
Jan Wessels webcommissie@griffonvendeenrasvereniging.nl
 
Au Courant:
Truusje Brussaard aucourant@griffonvendeenrasvereniging.nl
Peter Tump peter@griffonvendeenrasvereniging.nl
  
Pupinfo/Herplaatsen:
Nick Lamaker pupinfo@griffonvendeenrasvereniging.nl
  herplaats@griffonvendeenrasvereniging.nl
 
Databank: 
Nick Lamaker databank@griffonvendeenrasvereniging.nl
 
Gezondheidszaken:
Elvira Tuerlings gezondheid@griffonvendeenrasvereniging.nl
Karin van Viersen
Frederik Haaksema Dierenarts
 
Vachtverzorging en trimmen:
Samantha Munoz trimcommissie@griffonvendeenrasvereniging.nl 
Ingrid Lamaker 
 
Jachtcommissie:
Robert Jan Sluiter jacht@griffonvendeenrasvereniging.nl
Denise Sluiter
 
Activiteitencommisie:  
Lilian Verheijen activiteiten@griffonvendeenrasvereniging.nl
Lucie Jebbink
Pauline Vos-Maks
Els Engelen
Jack Tempel
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Betalingen: 
IBAN: NL61INGB0005826197, BIC: INGBNL2A
t.n.v. Griffonvendeenrasvereniging
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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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Indien onbestelbaar:  Dhr. J. Zwanenveld, Kornoeljedreef 4, 3137 BT Vlaardingen

...blad is uit, het glas is leeg... hallo herfst!


