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at heb jij nou in de auto?”, wordt er regelmatig
aan mij gevraagd.
Al sinds ik Odie heb opgehaald bij de fokker, zijn wij
onafscheidelijk. Alles doen we samen!
Naar de Albert Heijn, de hockey, zwemles, naar school
tot in de klas, de markt, hij gaat mee naar mijn kapper
en ik op mijn beurt ga dan weer mee naar zijn kapper.
Hij gaat zelfs mee naar de huisarts!
Deze band die wij hebben wordt niet altijd gewaardeerd.
Meneer Albert Heijn bijvoorbeeld, vond Odie erg
schattig maar niet schattig genoeg om hem te laten
winkelen met mij.
De directeur van de basisschool was ook zeer gesteld
op Odie, zolang hij maar in de draagzak zat...
Koffie halen bij de hockeywedstrijd ...onmogelijk!
Dat komt (deels) hierdoor: Als Odie mij uit het oog
verliest, zet hij zijn ingebouwde sirene aan. Hij zet het
dan op een loeien, daar zou menig koe jaloers op zijn.
Een geluid waar je van moet houden...
Maar soms heeft het ook zo zijn voordelen:
Zoals in onze auto, niemand durft de auto in, prima
autoalarm dus!
En zoals laatst op het Animal Event in Hilvarenbeek.
Terwijl ik met mijn dochter even een rondje over het
overvolle terrein liep, joelde Odie zijn publiek bij elkaar.
Hij had veel bekijks die dag, dat zult u begrijpen!
Meer over het Animal Event verderop in dit blad.
Truusje

Agenda:
2 September
16 september
7 oktober
1 november
16 november

Renbaan		
Familiedag
Strandwandeling
Zweetspoor E
Zweetspoor C

Oude Pekela
Hargen aan Zee
Weert
Weert
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Berichten van de voorzitter

I

k begin eerst met een droevig bericht. Onlangs
overleed oud lid (en zeer actief in het verleden) Lies
Ouwerkerk. Voor de oudere leden onder ons een
begrip. Elders in deze uitgave een stukje over haar ter
nagedachtenis.
Het leven is soms ingewikkeld, want nu moet ik weer
vrolijk gaan doen, een minuut na een droevig bericht,
maar ja, het hoort erbij.
Eind april hebben we de ALV gehad, waarvan u inmiddels
de notulen al heeft toegezonden gekregen. U ziet, ook
als er wat hardere noten gekraakt moeten worden, blijft
de vereniging en het bestuur stabiel. We hebben twee
nieuwe bestuursleden gekregen. Pauline Vos-Maks als
algemeen lid in de plaats van Denise Sluiter (vanaf deze
plek ook nogmaals bedankt voor alles, Denise) en Jan
Zwaneveld als nieuwe penningmeester (en natuurlijk
Martin Beets, ook jij bedankt voor al je superwerk in de
jaren dat je actief was).
De vereniging was vertegenwoordigd op het Animal
Event 2018 in Hilvarenbeek.
33.000 bezoekers kwamen op dit zonnige evenement af.
Pfoeh wat was het heet, maar wij zaten met de honden lekker in de schaduw.
We hebben er een leuk aantal mensen ontmoet en de rasspecifieke eigenschappen en de verschillen duidelijk
gemaakt. Het verschil was ook goed te zien. Elders in deze editie een stukje over het Animal Event met wat foto’s.
Ik heb begrepen dat een aantal aanwezigen hier volgend jaar ook actief aan deel willen nemen. Mooi, dan is dat
alvast van de bestuur agenda af.
Ik heb u wellicht gezien op de Kampioenschapsclubmatch. We hadden 29 inschrijvingen en een leuk aanta extra
bezoekers.
We maken ons op voor de zomer en vakanties. Denk
aan je hond met warm weer, vooral als ze mee gaan op
vakantie. Ik zie u graag na de zomer op volgens mij de
Renbaandag...
Frans Krijbolder
Voorzitter
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Allemaal naar de renbaan…

O

proep voor Oude Pekela.
Op zondag 2 september 2018 zijn wij met onze leden van harte welkom op de renbaan “Hoal Voart ’t Rin”
in Oude Pekela. Hier kunnen wij onze honden eens kennis laten maken met het baanrennen en voor de liefhebber
is er ook een “Coursing”-programma. Zoals veel van onze activiteiten belooft dit weer een gezellig samenzijn te
worden voor jong en oud, maar vooral voor onze gepassioneerde honden. Voor velen wel een eindje weg, maar
het is zeker de moeite waard!
Het programma is als volgt:
Vanaf 10.30 uur openen de deuren van de kantine. Daar is van alles te verkrijgen van koffie/thee tot een kleine,
simpele lunch.
Om 11.00 uur beginnen we met baanrennen. De honden zullen een afstand lopen van 350 meter en zullen uit de
hand worden gestart.Van iedere hond wordt een tijd opgenomen.
De snelste hond krijgt 11 punten, de 2e 9, de 3e 8 enz.
Na de pauze beginnen we met “Coursing”.
Dit is een nabootsing van de natuur. De kunsthaas slaat diverse haken. Een drietal juryleden geeft tussen de 0
en 20 punten voor de onderdelen: snelheid, jachtdrift, intelligentie, wendbaarheid en conditie. Het maximaal te
behalen punten is dus 300. Ook hier krijgen de 10 beste honden punten zoals boven, zodat er een eindstand
bepaald kan worden.
Het wordt vast een gezellige boel, terwijl er misschien wel spontaan weddenschappen worden afgesloten. Het is
per slot van rekening een renbaan!
Er is voldoende ruimte voor auto’s en caravans.
Overnachten kan na telefonische overleg (06-30364662) i.v.m. aansluiten van de stroom en het openen van de
poort. Kosten € 3,00 per nacht.
Wij vertrouwen op een grote opkomst, want de honden lopen graag voor een volle tribune.
Meld u aan voor dit spektakel via: activiteiten@griffonvendeenrasvereniging.nl.
Aan deelname zijn GEEN kosten verbonden.
Tot ziens in Oude Pekela!
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Lobke Langpoot…

L

ieve mensen, wat heb ik toch weer veel meegemaakt
de afgelopen maanden.
Laat ik eerst even vertellen dat we ineens weer zo’n
ding op 4 wielen voor de deur hadden staan, een auto
noemt het vrouwtje het. Daar was ik in eerste instantie
niet zo blij mee, ik ga al kwijlen als ik zo’n ding zie. Nee,
geef mij maar de bus, tram, metro, trein of fast-ferry.
Doet er niet toe wat, behalve een auto. In de bus of
trein kan ik tenminste lekker onder de stoel of bank
zitten en kijken naar iedereen die voorbijkomt. Er is
altijd wel een aai of knuffel voor me en het baasje en
vrouwtje zitten lekker bij me. Ik houd er wel van.

Maar als we met de auto weggaan, gaan we altijd wat
leuks doen, dat dan weer wel. Zo begon het al zondag, ik
mocht alleen mee, Barça bleef thuis. Ik was zo benieuwd
wat we gingen doen. Al na een half uurtje rijden rook
ik het al, HET STRAND!!! Vreemd dat Barça niet mee
mocht, die houdt ook zo van het strand, maar al gauw
begreep ik het. Het was een wandeling van de Club! We
stopten op een parkeerplaats en daar kwamen al snel
meer GBGV’s. En toen begon de pret, lekker rennen
en dollen op het strand. Ik ben nog steeds één van de
snelste, geen wonder natuurlijk met die lange stelten.
Gelukkig maar, want er was een jonge GBGV die mij
wel erg leuk vond en best een beetje opdringerig werd.
Daar houd ik niet van dus dan komen die lange poten
wel lekker van pas. Daarna gingen we nog koffie met
appeltaart eten, tenminste de baasjes. Daar kreeg ik niks van, wel een lekker brokje en dat is ook prima, hoewel
ik liever appeltaart had gehad. Ja, het was een hele leuke dag daar in Hoek van
Holland.

... ik ga al kwijlen...

De volgende morgen begon al met veel gerommel, vrouwtje en baasje waren
druk met allerlei dingen in te pakken en naar beneden te brengen. Toen nam het baasje ons mee naar buiten
om te wandelen, vrouwtje bleef thuis, VREEMD! Maar toen we terugkwamen stonden al die tassen en koffers
in de auto, ook onze kussens. Barça en ik op de achterbank in de gordels en rijden maar. We hielden een kleine
koffiepauze in Hilversum en toen zag ik het. Onze
“reserve-baasjes” waren er ook met zo’n auto-ding.We
gingen dus op vakantie, want dat doen we altijd met zijn
zessen, De baasjes, Barça en ik en de “reserve-baasjes”.
Toen gingen we weer verder richting Zwolle. Daar in
de buurt was het vakantiepark. Wat was het er heerlijk,
lekker gewandeld, gezwommen, gespeeld en vooral
verwend door mijn tweede vrouwtje. Wat ben ik gek
op haar, ze heeft altijd de lekkerste dingen bij zich. Barça
en ik hadden het heel druk om het huisje te bewaken,
er kwamen allerlei mensen voorbij en dan moesten we
heel erg blaffen. En er kwamen nog allerlei kinderen van
de baasjes op visite waar ik ook gek op ben, dus een
top-vakantie!
Toen weer naar huis en vrouwtje ging de auto weer
wegbrengen, maar ik heb toch genoten van de autoritjes.
Krijg er steeds minder een hekel aan. Ik hoorde het
vrouwtje zeggen dat we in mei naar de Ardennen gaan,
geen idee wat het zijn, maar daar horen jullie vast de
volgende keer meer van,
6
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Wandeling 25 maart
Hoek van Holland

O

p een mooie zonnige dag in
maart, was er weer eens een
wandeling in het westen van het
land.
Aanvang zomertijd heeft niemand
ervan weerhouden om in alle vroegte
zichzelf in beweging te zetten richting
het meest westelijk gelegen stukje
Rotterdam, industriegebied van de
2e Maasvlakte niet meegerekend
dan natuurlijk, want dat ligt net ten
westen van Londen.
De meest fanatieke wandelaars
hadden zichzelf al geïnstalleerd op
een naburige camping en kwamen
tot ieders verbazing op de fiets
aangereden.

Het eerste gedeelte van de wandeling ging door de duinen. Al snel doemde de zee op, maar helaas, de zeemist
ontnam ons het uitzicht op zee en de Maasvlakte. Maar dat mocht de hondenpret niet drukken. Na ruim een uur
heerlijk langs de kustlijn te hebben gewandeld, wachtte ons een heerlijke versnapering bij Strandpaviljoen “Lodge
25”. Hier werden wij warm onthaald met een heerlijke kop koffie en een bijbehorende punt. Waar we op dit
rustpunt van genoten.
Na enig overleg: “Gaan we over het strand of door de duinen terug?”, werd er voor het strand gekozen, beter
zicht op de roedel en geen racende fietsers.
Bijna aan de opgang gekomen bleek hoe belangrijk een penning aan de halsband is, mijn telefoon ging en Monty
bleek de strandtent en de mensen aldaar, zó gezellig te vinden, dat hij op eigen initiatief nog maar eens een
bezoekje aan hen bracht. Dus ik heb terplekke afscheid genomen van het gezelschap en ben een tweede wandeling
gaan maken. Monty was heel tevreden met zijn tijdelijke opvang, maar wilde toch wel weer graag naar zijn eigen
stede.
Ik hoop volgend voorjaar weer met een groep mensen en Vendéens daar te kunnen wandelen. Want het is
en blijft een
prachtig gezicht,
die
hollende
en
sprintende
Vendéens op de
ruime vlakte.
Met een mooie
kwispel,
Hans en Monty
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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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Hoi allemaal

I

k ben Gijs en woon in Arnhem, ik ben een GBGV van
3,5 jaar oud.
Ik mocht begin april weer naar de trimster waar ik
werd geplukt en heerlijk in bad mocht.
Mijn vrouwtje vindt mij dan altijd zo lekker ruiken, maar
ja ik ben een mannetje dus voor mij hoeft dat allemaal
niet zo. Maar ‘s middags gingen we alweer naar de hei
waar ik lekker met mijn pootjes het water in ging en
dan lekker liggen rollen. Ooo, ik zag ze al kijken en dan
zegt ze ook nog dat ik dat niet mocht doen maar ja het
is zo lekker.
Ik woon tegen park Zypendaal aan waar ik 3 x per dag
heerlijk los mag rennen dus ik heb niks te klagen hoor
en ‘s avonds ben ik dan zo moe dat een plasje naast
ons huis voor mij al ver genoeg is. Gisteren ging mijn
vrouwtje alleen een andere kant op om naar het bos
te gaan en ik rook al van die heerlijke luchtjes, maar ik
mocht toch los alleen niet vanaf het veld.

... nog even een wasbeurt...
Maar die heerlijke lucht daar wil ik meer van weten, dus
toen ik los mocht ging ik toch maar even een stukje
terug om te snuffelen. Ja maar als mijn neus aan gaat gaan mijn oren altijd uit. Maar ja wat was dit heerlijk. De boer
was net begonnen om de weilanden te gieren. Ooo, daar was het vrouwtje niet blij mee, lekker al die stront in mijn
nek. Toen moest ik aan de lijn, ik mocht nog wel even het water in om af te spoelen. Thuis nog even een wasbeurt
en ik ben weer redelijk geurvrij. Morgen weer een dag, als ik dan kan ga ik weer heerlijk rollen.
Dus kom ook een keer wandelen in park Zypendaal in Arnhem heerlijk rennen en soms heerlijke luchtjes.
Groetjes van Gijs
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Mediane de la Loge aux Loups

E

ven voorstellen: de Grand Griffon
Vendéen

Een hele mond vol, maar wij
noemen haar gewoon kort: Mediane.
Leuke naam, die de fokker (Georges
Lamoureux) heeft bedacht om het
midden te vinden voor de eigenaren
(Elvira fokt Petits en ik fok de grote
rassen Bracco en Spinone Italiano)
Mediane is nu 1,5 jaar bij ons en
het is tijd om eens te zien wat
voor karaktertrekjes en andere
bijzonderheden de Grand Griffon
heeft t.o.v. zijn kleinere varianten uit
de Vendee.
Allereerst het formaat, dat is voor
mij een normale maat, maar voor de meeste mensen, die de Petits Bassets en Grands Bassets kennen is dit een
maatje te groot. Een echte liefhebber van grote honden kan dus goed wegkomen met de Grand Griffon. Grote
honden zijn grote eters en Mediane, die op vers vlees staat, krijgt gemiddeld een kilo HAVO hondenvoer per dag.
Wanneer ze veel energie heeft verbruikt krijgt ze wat meer, bij luie dagen wat minder…. Verder af en toe een
botje of een andere snoeperij.
Ze oogt iets klein voor een Grand Griffon (schoftmaat 60 – 65 cm voor een teefje, Mediane is een teefje, voor wie
het nog niet wist), en verder lijkt haar snuit iets te fijn, maar keurmeesters op shows hebben daar nog niets over
gezegd. Mediane heeft al drie kampioenspunten behaald en kan binnenkort uitgeroepen worden tot Nederlands
Kampioen. Maar zo ver is het nog niet, daar moeten we nog wel iets voor doen.
Voor wie haar misschien op de clubmatch bekeken heeft, heeft gezien dat de Grand Griffon een robuuste hond
is die, alles tegenstrijdig met de verhalen die je hoort, een zeer aanhankelijk karakter heeft. Het is echt een
mensen-hond. In het bos of op het
strand gedraagt ze zich gelijk aan
haar Italiaanse evenknie, de Spinone
(waar ze ook mee opgegroeid is, dus
wellicht gaat het elders anders…).
Gaat ruim weg, maar komt vrij
snel weer even kijken of je er nog
bent… want de baas, daar zijn we
om diverse redenen dikke vrienden
mee.
Je hebt Griffon Vendéens in diverse
kleuren, wit-oranje, driekleur, zwart
met veel wit, bruin-wit. Mediane is
wit oranje, maar in haar genen zitten,
zeker weten, de overige kleuren
ook. Dus als ze straks een nestje
krijgt, zitten er diverse kleurtjes
bij. Kleurtjes die we overigens
ook bij de andere Vendéen familie
kennen. Behalve de Briquet, die lijkt
alleen wit-oranje te zijn, echter de
rasstandaard zegt dat ook de andere
‘wildkleuren’ voorkomen.
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De vacht heeft relatief weinig verzorging nodig. Wekelijks borstelen en kammen is uiteraard noodzakelijk, net zo
als u dat kent van de Petits Bassets en de Grand Bassets. Plukken deden we in het eerste jaar alleen wanneer echt
nodig en onlangs heeft ze een grote ‘beurt’ gehad, waarbij alle oude vacht is verwijderd en ze een beetje op een
kaalgeplukte kip leek. Echter na een tijdje kwam er een mooie vacht voor terug.
Mediane loopt altijd in de picture, want niemand kent het ras en men ziet haar vaak aan voor een Spinone, niet
vreemd in het gezelschap van één of meer honden van dat ras, echter als ik de mensen het verschil uitleg wordt
het duidelijk.
De Grand Griffon heeft een best koppig karakter en heeft goede, consequente leiding nodig. En weet dat ze me
vaak heeft uitgeprobeerd, de kleine
duivel… Maar ze doet uiteindelijk
wat ik vraag en doet dat dan weer
met enthousiasme. Met andere
honden, kinderen en vreemden? Ze
doet het prima. Een beetje lomp
soms, maar dat brengt het formaat
met zich mee. De Grand Griffon die
wij hebben is een heerlijke hond.
Een knuffelaar en een eigenwijs. Ze
geven ook luid zoals een Vendéen
betaamt en dat is soms wel eens iets
te indringend, dan wel afdwingend.
Maar als je er mee om kunt gaan,
een prima hond om te hebben. De
uitdaging ligt er voor diegenen, die
een grotere hond willen. Kom eens
praten of spreek ons aan tijdens een
wandeling of ander evenement.
Volgende keer vertellen we over de
ervaring met onze Noel, de Briquet
Griffon Vendéen, ook een nieuw ras
voor u.
Frans Krijbolder en Elvira Tuerlings
11
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Animal event 2018

O

p 4, 5 en 6 mei vond het Animal Event plaats
Hoewel ikzelf geen fokker ben, wil ik toch ook graag mijn steentje bijdragen om deze leuke vereniging en in
het bijzonder de Grand Basset Griffon Vendéen te promoten.
Daarbij komt, dat ik promoten een leuke bezigheid vind. Vroeger stond ik zelfs ingeschreven bij een promotiebureau.

...“aaah’s” en “ooooh’s”
Enfin, Frans, onze voorzitter, stond er elke dag.
Vrijdag was Karin aanwezig met o.a. de broer van Odie: Lumi.
Zaterdag stond Frans helaas alleen en was er dus ook geen GBGV om te bewonderen....
Odie en ik mochten zondag 6 mei acte de présence geven.

...

Voor dag en dauw trok ik met hond en kind naar het zonnige zuiden.
Frans stond ons al op te wachten in een prachtige stand op een mooi plaatsje tussen de bomen in de schaduw.
De organisatie had mooie banners gemaakt van onze vier rassen, we kregen een chaletje, twee stoelen en een
tafel om spullen op uit te stallen.
Odie mocht in de ren bij zijn rasgenoten.
Ook de honden van Lucie, Ingrid en Charlotte waren aanwezig.
Leuk om te zien alle vier de soorten
bij elkaar.
De route van de bezoekers was zo
geregeld, dat ze altijd langs onze
stand kwamen.
Dat op zich zorgde al voor behoorlijk
wat aanloop alle dagen.
Op zondag kwam daar nog een
extra publiekstrekker bij.
Odie haalde met zijn bijzondere
lokroep alle mensen en dus ook alle
knuffels binnen. Als je als GBGV het
uiterlijk van een koe hebt en je kan
ook nog loeien, dan trek je echt wel
mensen. De “aaah’s” en “ooooh’s”
waren niet van de lucht.

12
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Het Animal Event is een leuk en
informatief uitje voor grote en
kleine mensen en grote en kleine
dieren.
Er was van alles te doen. Heel veel
stands gaven proefzakjes weg of
je kon een leuk prijsje winnen. En
natuurlijk was er een overdosis aan
informatie.
Er waren demonstraties met
paarden, honden, katten, konijnen en
noem maar op.
Meneer Buffalo Bill was speciaal
overgekomen uit Disneyland Parijs
om met zijn paard en zijn hond een
kleine show te geven.
Wij als rasvereniging gaven ook nog
een presentatie. Midden op de dag
mochten we rondjes door de ring lopen net als in een echte show. De tweede keer van Odie en mij ooit maar we
deden het best leuk, al zeg ik het zelf.
De presentator had wat moeite met de uitspraak van ons ras en gaf na twee dagen de microfoon maar meteen
aan Frans, die een mooi praatje hield en alle vragen kon beantwoorden. Knap hoor!
Toen alle rassen zich gepresenteerd hadden mocht Frans nog een keer de ring in met vier honden.
De vier honden die onze rasvereniging vertegenwoordigen.
Allemaal in dezelfde kleurstelling.
Prachtig om te zien, om trots op te zijn!
Hopelijk hebben we mensen voldoende kunnen informeren en enthousiasmeren.
Daar waren we in ieder geval voor gekomen: Naamsbekendheid!
Om 17 uur was het afgelopen. Met elkaar hebben we de boel opgeruimd.
Het was gewoon erg leuk.
Ik zeg: Op naar het volgende event!
En dan neem ik oordopjes voor je mee Frans…
Truusje
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Dit is onze Cobus!

J

a, met een C. Ooit vond iemand dat het een elitehond
is, dus daar past geen Kobus bij. Dat moest iets
chiquer ;-)
Onze Cobus is geboren op 19 mei 2010, bij Inge
Lamaker in Rekken. Een Grand, maar dat zie je zo, als de
wind onder zijn oren komt, heeft ‘ie een spanwijdte van
ruim 60 cm. Ready for take-off……
Op zijn stamboom staat: Le Domaine Le Tisserand
Cesar, tja, dan snap je het wel, die opmerking over
een “elitehond”. Beetje lastig roepen als we ‘m nodig
hebben, dus hebben we er maar Cobus van gemaakt.
En dat is het: een echte Cobus.

Petje op, petje af
Een goedzak, lekker lomp in z’n gedrag, gek op kleine
kinderen. Als die ‘m komen knuffelen, knuffelt ‘ie vol
overgave terug, zonder ophouden.
Auto’s met een “sportuitlaat” is ‘ie niet gek op, hij roept
ze luidruchtig tot de orde.
Helpen met de vaatwasser inruimen doet ‘ie graag.
Tja, Cobus en zijn petjes… het maakt ‘m allemaal niets
uit. Wacht geduldig af tot de foto is gemaakt.
Oh ja, zijn “hoekje”… Regelmatig logeren hier wel eens andere honden, dat gaat helemaal goed, Cobus vindt het
prima. Maar hij laat niet met zich sollen. In al die acht jaren heeft ‘ie nog nooit iets vernield, al zijn puppy-speelgoed
is nog intact. Zelfs de “piep” in dat rubberbotje zit er gewoon nog in, doet het (helaas) nog steeds. Die logeetjes
zijn dan niet zo voorzichtig met zijn spullen. Dat vindt ‘ie maar niks, dus worden alle knuffels verzameld in “zijn”
hoekje en worden met heel zijn 25 kg. bewaakt. Geen teckel die het waagt zijn knuffel dan nog af te pakken.
Ach er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen, maar voor nu is het dit het wel zo’n beetje.
Groeten,
Carla (met een C) Grobben
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De Blijde Boodschap

I

k MOET even iets kwijt. Ik ben helemaal holderdebolder. Echt waar. “Doe nou eens even een klein beetje rustig”
zullen sommigen denken als ze hebben gelezen waar het nou helemaal om gaat maar….

IK-BEN-BLIJ!!!!!

Wij hebben uitbreiding bij ons in de familie van Oudheusden. Bij de oudste dochter is een pup komen wonen. Bijna
9 weken oud en hij draagt de naam Idor. Een soort van neefje zullen we maar zeggen.
Dan wel van de kouwe kant natuurlijk, hihi. Hij is heel klein, wild en vreselijk ondeugend. Ik heb zo fijn gespeeld
met Idor. Hij was niet te houden. Ik deed heel voorzichtig en vooral verdraagzaam want hij beet wel een paar keer
in mijn achterpoot (moet ik wel even vermelden dat ik in zijn bench ging liggen) leuk zo’n pup er bij. Ze zeggen
dat hij niet zo veel groter wordt, het is namelijk een (Black and Tan) Jack Russel. Als hij inderdaad niet veel groter
wordt, wat heb ik het dan weer getroffen zeg. Nog jaren van mijn leven een soort van pup in de familie. Foef en
Idor in je leven…wat heb ik nog meer te wensen?
Hond Sarah
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MADAME GRIFFON& HERR OTTO

W

andeling Limburg 27 mei 2018

“Wie sjoen os Limburg is …”
In Limburg geboren en er je tienerjaren doorgebracht
dan blijft dat trekken…
Vanuit het kantoor hoorde ik plots gezang door
mijn wederhelft Erik en wel het bovenstaande lied.
Aangezien dat toch wel vreemd is, “er wordt namelijk
nooit achter de computer gezongen”, ging ik toch
maar even poolshoogte nemen. De oorzaak van deze
blije keelklanken waren een wandeling in Zuid Limburg
georganiseerd door Griffon Vendéen Rasvereniging
Nederland en dat was een goede reden om eens af te
zakken naar het Zuiden, vandaar...
Zo gezegd zo gedaan de honden werden netjes gekuist en op weg naar Gasterie De Bokkereyer in Sweikhuizen,
dat klinkt al buiten de grens, maar vanuit Brabant een uurtje rijden.
Dieper Limburg ingereden zagen we het landschap veranderen, zo mooi, de zon scheen en het zou een warme
dag worden.
De weg naar de Gasterie was smal en behoorlijk stijl omhoog.
De huisjes stonden dicht op elkaar en het leek of de tijd er had stilgestaan. Het uitzicht was als een ansichtkaart
zo mooi.
Wij waren er al vroeg en vanaf het terras hoorden we al gauw Bassetten geblaf. Ongeveer 20 mensen zaten er
rond 11 uur aan de koffie met Limburgs gebak en hadden ca. 15 honden meegenomen. Iedereen was gezellig in
gesprek en blij elkaar weer eens te zien, zo ook de honden.
Na een duidelijke uitleg van de organisatoren Mirjam en Fabiënne over de wandeling vertrokken we rond 12 uur.
Het was erg warm aan het worden zo rond het middaguur en sommige honden hadden het er ook moeilijk mee
net als de baasjes. Af en toe een slok water hielp al goed.
Onze honden hielden zich kranig zeker Herr Otto met zijn korte pootjes maar ze wilden erg graag voorop lopen
en wij werden dan zo’n beetje meegesleurd.
Regelmatig gestopt en gelachen om die gekke honden die in het smerige water van de beek doken en er zwart
weer uitkwamen. Gelukkig droogden ze weer snel op.Vroeger werd het de “keutelenbeek” genoemd in Sittard, je
zag de keutels er langs zwemmen. Tegenwoordig is er natuurlijk een goed werkend riool.
Het landschap was overal prachtig maar je zag wel dat er flinke buien waren geweest en dat er veel zand was
weggevloeid.
Kijkend naar de lucht zagen we op een gegeven moment dat er toch onweerswolken op kwamen zetten
Al snel kwam het mobieltje tevoorschijn en buienradar
vertelde dat het wel mee viel en dat we droog bij ons
lunchadres zouden aankomen.
Nou dat ging maar net goed…
We hebben met zijn allen aan lange tafels met grote
parasols erboven een fijne lekkere lunch gehad van wel
een paar uur.
Het bleef maar regenen en daar waar de parasols niet
helemaal toereikend waren, werden er enkele ruggen
nat.
Maar de pret werd er niet minder om, de honden lagen
lekker droog onder de banken en tafels en Bacchus
deed ook langzamerhand zijn intrede.
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Na een poos werd de regen minder en wij gingen weer op weg naar de Gasterie de Bokkereyder, de plek waar
onze wandeling begon.
De meeste mensen namen afscheid maar enkelen hadden een hotel geboekt. Die bleven nog nagenieten van deze
fijne dag.
Onze hartelijk dank aan Mirjam en Fabiënne die deze dag zo voortreffelijk ... de “keutelenbeek”...
georganiseerd hebben.
Ook namens mijn honden bedankt, die terwijl ik dit schrijf, nog heerlijk knock- out liggen te dromen in mijn atelier.
Zo heerlijk rustig.
Pootgroetjes vanuit Bergeijk
Mária van Iersel.

De Gezondheidsenquête

R

eeds eerder wezen wij u op de gezondheidsenquête, die wij sinds januari hebben opgestart.
Misschien ten overvloede, maar toch willen wij u er aan herinneren, dat het voor de gezondheidscommissie
van groot belang is, dat deze gezondheidsenquête door zo veel mogelijk leden wordt ingevuld. Het is belangrijk
voor de statistieken dat juist ook gezonde honden met of zonder kleine kwaaltjes worden geregistreerd. Zodat
je als commissie een breed beeld krijgt van de samenstelling van de hondenpopulatie. Mankeert uw hond iets
structureels, maar ook als u nu denkt… ”maar mijn hond mankeert toch niks?...”, is het belangrijk dat u de
gezondheidsenquête invult en opstuurt.Want weet u nog, twee jaar geleden, toen had uw oogappel een lelijke hot
spot, of hij liep een beetje mank… juist ook die hele kleine dingen zijn o-zo belangrijk. Een 100% gezonde hond?
Bijna onmogelijk…
Ga even achter uw pc zitten en download de enquête, die u dan even uitprint en rustig met eventuele
dierenartsrapporten erbij kunt invullen en daarna opsturen. Het zal u
een half uurtje kosten, maar u geeft daarmee zeer waardevolle informatie
aan de gezondheidscommissie, die vervolgens ook uw inzending in de
statistieken verwerken kan. Uw inzending wordt eigendom van de
vereniging, maar zal verder alleen intern gebruikt worden. Willen we er
iets anders mee, dan vragen we eerst uw toestemming.
U kunt de gezondheidsenquête downloaden op de website, via
onderstaande link.
https://griffonvendeenrasvereniging.nl/wp-content/uploads/2018/05/
enquete-gezondheid-GVRN.pdf
U vindt deze eenvoudig door op de website op het tabje gezondheid te
klikken.
Werkt u allen mee? De gezondheidscommissie is u er dankbaar voor.
Frans Krijbolder
voorzitter
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TEXEL

“Op weg naar Texel...”
“Juttersmuseum,
hoeft van mij niet...”

“...Dit is het betere werk...”

“...Patatje mee eten,
tenslotte vakantie
18
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“...Wat ruik ik?...”

“...Thuis lekker uitrusten
met een lekker bot...”

“...’s Avonds nog even spelen
op het strand...”

Gemaakt door MARLOU
“...en dan naar bed om
morgen weer opnieuw te
beginnen...”
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GARAGEDEUREN op maat,
een sieraad voor uw woning

In een van de mooiste streken van Nederland,
Westerwolde vindt u in Bourtange
herberg restaurant

de “Staakenborgh”
De herberg is landelijk gelegen, een ideale plek voor een
wandelvakantie met uw hond. De hotelkamers zijn gelijkvloers,
vrijstaand met eigen opgang en een terras met uitzicht op het
platteland, direct gelegen aan vrije wandelpaden.
Voor lezers van dit blad hebben wij een
HONDEN WELKOM ACTIE/AANBIEDING
lees meer op
WWW.STAAKENBORGH.NL
telefoon 0599354216
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het Doorgeefstokje
Hallo lieve
vriendjes en
vriendinnetjes,
Cas hier!

I

k mag van Feline het stokje doorgeven, wat ik natuurlijk
hééél leuk vind, want ik heb jullie heel veel te vertellen
over mijn nieuwe thuis!
Eind Januari werd ik opgehaald door mijn nieuwe
baasjes, Diana, Nick en Jesse. Ik was helemaal door het
dolle heen! Na een reis van anderhalf uur waren we dan
eindelijk thuis in Deventer waar mijn andere baasjes
Chiara, Sam en Anjo ook wonen. Zo’n groot gezin van
6 was ik helemaal niet gewend en zoveel aandacht al
helemaal niet. Toch was ik een beetje van slag omdat
alles nieuw was… Daarom moest ik de eerste 2 weken
‘s nachts huilen en ik wou het liefst alleen maar bij mijn
baasje Chiara zijn, want bij haar mocht ik op de bank
knuffelen en slapen, dat vond ik heel fijn. Uiteindelijk
heb ik mijn draai gevonden en ben ik alles behalve bang!
‘s Ochtends word ik uitgelaten door mijn baasje Anjo,
of Sam dan loop ik wel mee omdat ik nodig moet
plassen, maar het liefst slaap ik uit tot een uur of 12. Want rond een uur of 12 gaan Chiara en ik altijd naar het
hondenspeelveld, daar mag ik altijd een uurtje spelen en rennen met andere honden.
Zodra ik uitgespeeld ben gaan we terug naar huis, waar ik mijn middagdutje doe. Om 17:00 komt iedereen
weer thuis, dan ben ik natuurlijk helemaal door het dolle heen, hoe kan dat ook anders als iedereen met mij wil
knuffelen en spelen. Als iedereen aan het eten is, wil ik nog wel eens mijn hoofd tussen iedereen doordrukken
zodat ik ook kan zien wat er gegeten wordt. Dat kan ook prima aangezien ik hele mooie lange benen heb, waar ik
zoveel complimentjes over krijg van iedereen. Dan krijg ik vaak stiekem ook wat lekkers, niet 1 keer, soms wel 4
keer! Dat komt omdat wij met velen zijn en iedereen mij lief vindt... Dus ik word genoeg verwend! Dat is nog niet
alles, want meestal mag ik dan met mijn baasje Anjo nog 1 keer naar het veld, dan ben ik vaak wel ondeugend en
ren ik graag de vijver in, maar dat vindt mijn baasje Anjo niet erg, dus dan doe ik dat gewoon! Zodra wij weer thuis
komen heb ik meestal mijn dolle uurtje, of te wel “het 8 uurtje” dan ren ik over de banken en speel ik meestal
met mijn touw. Ondertussen mag ik ook nog de hele dag op het balkon liggen, waar ik alles goed kan bekijken.
Dan kan ik iedereen zien aankomen en als ik ze niet zie,
dan roepen ze mij en dan begin ik meestal te piepen van
blijdschap!
Al begon het moeilijk, toch ben ik nu wel heel blij in mijn
nieuwe huis! Ik krijg zeeën van aandacht, ik doe vaak
leuke dingen, iedereen houdt van mij en ik mag hier
blijven totdat ik oud ben. Ik hoop dat jullie een beetje
op de hoogte zijn van mij nu.
Ik geef het stokje door aan Flupke want ik vind jou heel
schattig! (Maria & Martin Beets-van Galen).
Dikke kus en poot van Cas. (Chiara).
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Jachtcommissie organiseert:
Zweetspoorproeven

O

p 4 en 25 april heeft de
jachtcommissie weer twee
zweetproeven georganiseerd. Zoals
velen van jullie weten hebben wij
jachthonden die geboren zijn voor
de meutejacht. In Nederland is deze
vorm van jacht, in tegenstelling tot
de rest van Europa, niet toegestaan,
alhoewel er steeds meer geluiden
opgaan om deze toch weer in te
voeren gezien de toenemende
overlast van wilde zwijnen. Maar
ja wat kan je dan wel met je hond
in Nederland op jachtgebied?
Apporteren, voor de voet jagen,
voorstaan om wild op te stoten?
Nee, dat gaat niet zo goed met onze
hondjes aangezien die genetisch bepaald alleen achter wild aan willen rennen. Gelukkig hebben we nog een
jachtdiscipline en die zweetwerk heet. In de jacht noemen we bloed van een stuk wild “zweet”, dus daar komt
de term vandaan. Ik train zelf met Sybe bij verschillende trainers en Denise doet dit nu ook samen met Miesje.
Gelukkig vinden onze jachthonden dit ook erg leuk om te doen en na een hoop trainen wil je af en toe ook een
examen af leggen om te kijken of al dat trainen ook zijn vruchten afwerpt. Dit wordt georganiseerd door de
ORWEJA (Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden) samen met de betreffende vereniging. De ORWEJA zorgt
ervoor dat de proeven op het gewenste niveau en volgens de regels worden uitgevoerd. De hoofdkeurmeester
fungeert dan meestal ook als gedelegeerde van de ORWEJA.
Op 4 april organiseerde onze vereniging een “CAC Zweetspoorproef – F”. Dit is een spoor met zweet van
ongeveer 500 meter, dat 22-24 uur eerder gelegd wordt. Op de dag zelf springen wij zo rond 5 uur in de auto
om naar Weert af te reizen waar we verzamelen met
de 8 deelnemers die ingeloot zijn. Om 07:45 beginnen
we met lootjes trekken en op deze manier wordt
bepaald wie spoor 1,2,3, enz gaat lopen. Dan rijden we
met de hele bups naar het bos waar we ons bivak op
slaan. Nummer 1 gaat gelijk met de 2 keurmeesters
en vaak nog 1 of 2 aspirant keurmeesters het bos in
om zijn/haar spoor te lopen. Gelukkig hadden we die
dag alleen maar blije gezichten en hebben we 7 x het
“Waidmannsheil” (Dat wensen jagers elkaar aan het
begin van de jacht of zeggen ze om elkaar te feliciteren
met een goed geschoten stuk wild. – red.) mogen geven
aan de voorjagers. Helaas heeft 1 voorjager het met
haar hond niet gehaald.
We hadden er ook een CAC bij die dag. De ruwharige
teckel Silke van het Bessenveld, met voorjager Jan
Nooijen, hadden de maximale 100 punten binnen
gehaald. Ook Miesje en Denise hadden alle reden om
heel erg trots te zijn, aangezien Miesje die dag een Zeer
Goed met 75 punten kreeg van de keurmeesters.
Amper van alle drukte bekomen gaan we door naar
25 april voor de “CAC Zweetspoorproef – C”. Dit is
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ook weer een spoor van rond de 500 meter maar dan 42-44 uur oud. Twee weken voor aanvang gaan we
weer loten. De ingeschrevenen worden geïnformeerd of ze uitgeloot, reserve of ingeloot zijn. Betalingen moeten
op tijd gedaan worden door de ingelote deelnemers. Zo niet dan worden
de reserves opgeroepen en gaan we weer aan de slag. Dat een spoor van
...chef soeproeren...
40-44 uur oud toch wel moeilijk is bleek ook uit de uitslag. Vier van de acht
voorjagers mochten het “Waidmannsheil” horen.
Ook deze dag werd er een CAC uitgereikt. Ditmaal aan de teckel Quintus van het Bessenveld met voorjager Jan
Nooijen.
We maken er met zijn allen een hele gezellige dag van. Dit soort werk moet je samen doen en gelukkig snappen de
voorjagers dat ook en krijgen we alle hulp bij het opzetten en afbreken van de tent, het smeren van de broodjes
en één voorjager wordt altijd aangewezen als chef soeproeren, HEEL belangrijk.
Als alle deelnemers hun spoor hebben gelopen en we hebben genoten van de lunch trekken de keurmeesters en
de wedstrijdleiding zich terug om de resultaten van die dag te bespreken. De diploma’s en de werkboekjes worden
ingevuld en dan vertelt hoofdkeurmeester John Feijen van iedere hond en voorjager hoe ze hun spoor hebben
gelopen en waarom ze wel of niet geslaagd zijn.
Genoten van een heerlijke dag buiten in het veld keert eenieder moe en tevreden weer huiswaarts.
In September/Oktober gaan we weer twee proeven organiseren.
Met vriendelijke groet,
Robert Jan Sluiter

Voor meer informatie:
jacht@griffonvendeenrasvereniging.nl
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Zweet verbroederd

D

e eerste kennismaking:
In maart 2017 mocht ik onder de vleugels van mijn
echte hondenmoeder vandaan en werd ik verkocht aan
mijn mamma. Zij moest wel beloven dat ik iets met de
jacht ging doen. Nou, dat wilde en kon mijn mamma
de eigenaar wel beloven. Iedere ochtend struint zij,
en ik in haar kielzog, door de bossen op de Veluwe
en zien wij reeën, herten, zwijnen en hazen. Mijn neus
kon dan ook direct bij aankomst in Nederland wennen
aan al die heerlijke geuren. Geweldig vond ik dat, maar
alleen een beetje spelevaren is als pupje leuk, maar
als je groter groeit moet je ook verder leren. Zo ook
ikke. Eerst op puppencursus en na het behalen van
het eerste gehoorzaamheidsdiploma mocht ik een
specialisatiecursus doen.
Training, training en training:
Gelukkig stond ik er niet alleen voor en week mamma niet van mijn zijde. Ook was mijn vriendin Toos (je weet
wel die met die hanenkam) van de partij. Haar baas is een echte diehard als het gaat om “wilde beesten” en
gezamenlijk zetten wij tijdens de les ons beste beentje (lees: neus) voor. Enorm spannend om zonder hulp een
spoor te volgen. Overal liggen geurtjes, ook geurtjes van beesten die zomaar ons pad oversteken, en ik maar
filteren welk geurtje ik ook alweer moest volgen. Na een intensieve trainingsperiode van ca. 5 maanden, waarin
mamma heel veel theorie moest leren en ik heel wat spoortjes moest volgen, leerde ik stapje voor stapje het
kunstje. Mamma moest tijdens zo’n spoor ook overal op letten: hield ze de lijn wel goed, pakte ze wel goed over,
wat als we een beekje door moesten (want je ligt tenslotte zo op je giecheltje), lag er ergens zweet (bloedsporen),
waren er ligplekken of wondbedden op het spoor, waren er schuurplaatsen op bomen te zien, of lag er nog ergens
iets dat afkomstig kon zijn van het arme beestje dat ziek, aangeschoten of aangereden was….
Letterlijk en figuurlijk hebben we heel wat af gezweet.
De generale:
Les nummer 9 was de generale en moesten we alle facetten van het spoorzoeken doorlopen. De foto’s met
teksten spreken voor zich. Het ging mijn vriendin Toos en mij goed af. Het was wel heel erg spannend want ietsje
van mijn spoor lag er een echt ziek zwijn te kronkelen van de pijn. Mijn neus draaide overuren en nadat de jager
een einde had gemaakt aan het lijden van het zwijn, konden we verder met de training.
Eindexamen:
Eindelijk was het dan zover en moesten mamma en ik op voor het papiertje. Mamma was heel nerveus, iets wat
natuurlijk niet zo handig was, want dan word ik het ook. Ik heb haar nog een paar keer lief aangekeken en een blik
opgezet van: het lukt wel hoor mamma! Ik doe het wel….Volg mij maar…
Andere cursisten kwamen terug en allemaal met een big smile op hun
gezicht. Maar ja, dat waren dan ook echte zweethonden en wij, Toos en ik,
zijn maar gewoon simpele Bassetten die voor heel iets anders geboren zijn.
Eindelijk mocht ik. De eerste 30 meter waren direct door plassen (een soort
moerasje), nou dat was wat lastig moet ik eerlijk bekennen. Daarna gingen
wij beiden als een speer! 1000 meter slingerend door het struikgewas, over
een beekje, langs een beekje, door wat sprokkelhout en overal rook ik en
zag mamma zweet liggen. Ook wondbedden en een soort “haak” kwamen
we tegen. Uiteindelijk, alsof er geen einde aan kwam, lag er opeens na circa
20 minuten een beest, gelukkig was ie dood en ik mocht hem een beetje
likken. Ik keek naar mamma en toen was daar het doodknuffelmoment!
Ohhhhh, het mooiste moment van alles! Mamma zo blij, de jager blij, de
juffen blij en de keurmeester blij! En ik? Ik was de hemel te rijk. Ik had met
het volgen van 1 spoortje echt heel wat mensen een heerlijk geluksgevoel
bezorgd. Achteraf bleek dat ik het goed had gedaan en dat ik met dit
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examen werd beloond met een Uitstekend! Als mijn
start beter was geweest, was ik vast en zeker cum laude
afgestudeerd ;-)
De ORWEJA jachtproef:
Een paar weken later in april was er dan een officiële
ORWEJA jachtproef, welke door de jachtcommissie
van onze club werd georganiseerd. Mamma had een
dubbeldubbelrol: én de organisatie, én catering, én
iedereen op zijn gemak stellen én samen met mij op voor
de proef! Dit keer was zij niet nerveus, geen theorie
meer maar gewoon een zweetspoor volgen. Eigenlijk
waren we nog niet helemaal klaargestoomd voor dit
zwaardere geschut, maar wij wilden toch eens kijken of
wij dit saampjes ook konden volbrengen. Bij zo’n OWEJA
proef wordt heel wat minder zweet gebruikt dan
tijdens de lessen, dus optimale concentratie is vereist.
De F-proef (500 meter en 20-24 uur oud) is de eerste
echte test. Kennelijk heb ik een patent op water en ook
nu moesten we weer natte voeten halen. Mamma zag na
ca. 450 meter speurwerk het stuk in de verte liggen. Ik
liep iets van het spoor, onder de verwaaiing. Ze greep
expres niet in (zei ze later), ze wilde persé zien hoe
ik het ervan af zou brengen. De wind stond verkeerd,
maar mijn neus werkte gelukkig goed en snel vond ook
ik het stuk. Een echt “Waidmannsheil” namen wij beiden
in ontvangst. Een smile van oor tot oor! Later bleek dat wij geslaagd waren met een mooie 75 van de 100 punten.
Nog een tandje erbij:
We hadden de smaak te pakken en schreven ook nog in op een zweetspoorproef – C met circa 500 meter lengte
en 40-44 uur oud. Volgens de meester is dit een spoor voor echte cracks, zoals Sybe. Helaas ben ik nog niet zo
ver en werd ik twee keer teruggeroepen. Ik moet toch nog veel leren, merkte ik tijdens dat spoortje. Het werd
een geweldige leerdag.
Zweet verbroederd:
Als ik nu terugkijk op mijn eerste echte trainingsseizoen, kan ik melden dat ik echt heel veel geleerd heb. Niet
alleen op gebied van spoor volgen maar ook het verschil tussen mijn zweetspoor en de warme sporen die wij
nog altijd iedere ochtend volgen in de bossen. Ik mag door blijven leren, dit keer samen met ome Doudou. Het
lijkt erop dat ook hij besmet is geraakt met dit soort speuren.Vind ik natuurlijk hartstikke tof, hebben we wat om
over te sparren als wij samen zijn. Maar het aller, allermooiste van alles vind ik, dat ik een heel speciale band heb
gekregen met mijn mamma. Zij is er altijd, met haar doe
ik leuke dingen en word ik enorme verwend. Door heel
veel samen te doen, leer ik de verschillen van intonatie
in haar stem. Weet ik wat wel en wat niet mag, leer ik
of ik iets goed doe of juist niet. Het begint een band te
worden waar een hondenliefhebber van droomt. Mijn
baas heeft dat met mijn grote voorbeeld Sybe. Ik train
er hard voor om datzelfde te verwezenlijken met mijn
mamma.
Lieve vriendjes en vriendinnetjes, vraag het ook aan
jullie baasjes. Ga trainen, spelletjes spelen, mantrailen of
wat dan ook. Er is zoveel leuks wat je op ieder moment
van de dag kan doen en waar jullie allen plezier aan
kunnen beleven. Ik wens jullie hetzelfde geluksgevoel
toe zoals ik dat dagelijks mag ervaren.
Miesje
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Trimworkshop
voor Professionals

Z

eer leerzaam voor jouw trimprofessional?
Op 28 oktober organiseert de trimcommissie van
de Griffon Vendéen Rasvereniging een trimworkshop
voor professionals. De vachtbehandelaar van jouw
Griffon Vendéen wordt door de ras specialisten Mirjam
Olde Klieverik (Grand Bassets) en Samantha Munoz
(Petit Bassets) de fijne kneepjes van het piekfijn trimmen
van een Griffon Vendéen bijgebracht.
Hoe leuk zou het zijn als bijvoorbeeld jouw trimster,
samen met jouw hond aan deze dag deel kan nemen?
Als lid van de vereniging bezorg jij je trimmer ook nog
eens 10% korting!
De workshop wordt gehouden op een mooie centrale
locatie, in ‘De Oude Tabaksschuur’ van Bosrestaurant ’t
Berghuis te Amerongen. De lunch wordt verzorgd en de deelnemers gaan na hun workshop met een certificaat
en jouw perfect gecoiffeerde hond naar huis. Jouw trimmer wordt vervolgens een jaar lang vermeld in een lijst
met ‘aanbevolen trimsalons’ in de Au Courant. Adverteren tegen een speciale prijs kan ook, maar dat moet iedere
trimsalon voor zichzelf beslissen.
Leuk idee toch? Laat dit artikeltje aan je trimmer lezen en hij of zij wordt vast en zeker ook enthousiast!
De kosten bedragen € 85,-, minus 10% ledenkorting dus.
Neemt je trimmer geen hond mee dan is alleen kijken ook mogelijk voor € 50,-.
Opgeven of meer informatie via trimcommissie@griffonvendeenrasvereniging.nl
Neem snel actie naar je trimmer, want Vol=Vol!
Vriendelijke groeten,
Mirjam Olde Klieverik

LISA!

H

allo,

Ik wil deze foto’s graag insturen voor de Au
Courant. Hopelijk vinden zij een plekje in het mooie
verenigingsblad. Lisa is 1,5 jaar en komt bij Ingrid
Lamaker vandaan. Ze leeft samen met een Griffon
Korthals Syra van 11,5 jaar en een Cesky Fousek Amy
van bijna 10. Het is een pittige maar lieve dame. Elke
dag lekker naar het bos en lekker los rennen met haar
vriendinnen.
Ze houdt de oudjes nog lekker in beweging.
Groetjes,
Els Engelen
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Logeerpartijtje

D

onderdag 31 mei was het dan
zover: Odie zou bij ons komen
logeren!
Zijn baasjes gingen naar Disneyland
Parijs en wij (familie De Jong) hadden
aangeboden, om ons over Odie te
ontfermen, ennuhhh kijk: we praten
wel over ‘n Viersenhoeve hond dus
goed opgevoed!

We waren net terug van de avond4-daagse toen Truusje, Arie en
Odie aan kwamen rijden. LelystadLemmer is ook maar ‘n klein
stukje rijden. Foppe & Abe waren
dolenthousiast dus een heel warm
welkom!
Truusje zei: “Dit is Odie’s eerste
logeerpartij.” Dus vond ze ‘t wel
spannend maar Odie zelf had
nergens last van! De drie heren hebben we niet meer gezien, zo héérlijk aan ‘t spelen.
Nadat we afscheid genomen hadden van vrouwtje en Arie, zijn Bas en ik gelijk een stuk gaan lopen met “De drie
musketiers”. Dus had Odie ook geen tijd om z’n baasjes te missen
en weg te zien rijden...
...vond ze ‘t wel spannend...
De nacht ging super, we hebben ze niet gehoord. Odie heeft
heerlijk op de bank gelegen en Abe in Odie’s mand.
De dagen zijn zonder problemen verlopen. Vooral Bas was Odie z’n grote vriend, zodra die op de bank zat, was
Odie er niet bij weg te slaan!
Odie was gek op de brokken van Abe, dus zijn eigen brokken hoefde hij niet… Die zijn onaangebroken weer mee
terug gekomen.
Na veel spelen, uitgaan en af en toe wat bekvechten zat ‘t weekend er al weer op!
Talis en ik hebben Odie ‘s maandags weer teruggebracht naar Lelystad. Wat was de “familie Von Trapp” blij hun
grote vriend weer te zien!
Gezellig samen met Oma een hapje en een drankje
genuttigd en overheerlijke spaghetti Bolognese gegeten
met z’n allen. Daarna zijn we weer huiswaarts gegaan
na een heel geslaagd weekend voor hondjes en baasjes!
Dikke tût út Fryslân
van Bas, Lucie en Talis
en de GBGV’s vader en zoon
Foppe & Abe
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Occasion

H

allo, ik wil even een succesverhaal met jullie delen.
Het gaat om Bram, die de meesten van jullie vorig
jaar vast wel een keer bij een wandeling hebben gezien.
We kregen een telefoontje van de oud-eigenaren van
Bram dat hij of bij ons kwam of diezelfde dag nog moest
inslapen. Want hij had het kleinkind gebeten.
Hij mocht natuurlijk bij ons komen en wat we zagen
was een wantrouwende, ongelukkige Griffon die 2
maand daarvoor z’n mannelijke baasje was verloren en
het vrouwtje kon hem niet de baas, dus werd Bram in
de tuin of berging gedaan, zodat ze zo min mogelijk last
van hem had. Toen het kleinkind in de tuin kwam was
dat een makkelijke prooi om zijn wroeging duidelijk te
maken.
We hebben hem de eerste weken bij laten komen en
geleidelijk verdween de donkere blik uit z’n ogen, begon
ie ons te vertrouwen en werd Els zijn maatje in het
struinen en weglopen, haha.
Ook konden we hem toen eens een aai geven of kwam
ie zelf bij ons voor een aai. We hebben van alles met
hem gedaan en hij gaf heel duidelijk z’n grenzen aan. Dus
Bram moest naar mensen die hem als ‘t ware konden
lezen en respecteren.
Maar ja, vind die maar eens.
De tijd verstreek en Bram ging heerlijk mee op vakantie naar Ameland en vermaakte zich prima en stiekem gaven
we de hoop voor een warme mand al op en gingen we ervan uit dat ie zou blijven.
Totdat zich een Belgisch stel meldde bij ons die een oudere hond wilden omdat dat beter in hun roedel paste.
We hadden een Bassetwandeling op de Loonse Drunen en Duinen en daar zouden we elkaar ontmoeten en het
niet verwachte gebeurde, zij waren gelijk dol op Bram en het was wederzijds! Het klikte met hun honden en dus
ging Bram mee naar België waar ie het echt super heeft en we natuurlijk nog vaak contact hebben over Bram.
Dit verhaal is een van de vele en gelukkig loopt het niet altijd slecht af. Bijna alle honden bijten niet zomaar, dat
blijkt nu wel weer. Waar het op neer komt is dat bijna elke hond met de juiste baas een wereldhond kan zijn, of
ze nu 2 jaar of 10 jaar zijn.
Hieronder het verhaal van de adoptieouders van Bram.
Mirjam Lamberts

Hoi!

W

ie van jullie herkent mij nog? Misschien ben ik
toen aan jullie aandacht ontsnapt, maar mijn
nieuwe gezinnetje had mij toch maar mooi opgemerkt.
Waren het mijn leuke krullen die ze zo flatterend
vonden? Waren het mijn innemende donkere ogen?
Of vonden ze echt dat een hond als ik, met mijn eigen
achtergrond en mijn uitgesproken persoonlijkheid, ook
een mooie toekomst verdiende? Mij zal het in elk geval
worst wezen, ik heb het toch maar mooi voor mekaar…
Ik leg het graag even aan jullie uit. Ik ben Bram en door
iets waar ik eigenlijk niets aan kon doen, vonden mijn
baasjes het beter dat ik niet langer bij hen zou verblijven. Ik geef het toe: ik heb niet meteen het gemakkelijkste
karakter en ik heb me af en toe eens laten gelden, maar iedereen heeft het soms eens moeilijk, toch?
Ik kwam bij Mirjam en haar man terecht, waar ze me met alle goede zorgen hebben opgevangen. Hoewel ik het
daar echt wel naar mijn zin had, was daar blijven geen optie. Dat betekende niet dat ik met de eerste de beste zou
willen meegaan. Als mensen mij kwamen bezoeken, toonde ik graag meteen hoe ik in elkaar zat, ook al leidde dat
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telkens tot een teleurstelling, niet in het minst voor mij.
Op een typische herfstdag in november mocht ik mee
voor een uitje. Niemand had me verteld dat het deze
keer wel eens raak kon zijn. Ik zag vooral veel uitgelaten
bassets, maar ik wandelde flink naast Eros en Colin, een
Aussie en een Bearded Collie. Zij waren er gerust in, en
ik dus ook. Ik kon wat flarden van gesprekken opvangen,
en hoorde toch vaak mijn naam. Ik hoopte stiekem op
een beetje goed nieuws…
Jeetje! De eerste dagen in mijn nieuwe gezinnetje
waren overdonderend voor mij. Onbekende omgeving,
onbekend huis met onbekende mensen en twee
soortgenoten. Daar moest ik het mee doen. Ik voelde
me verward, en klampte mij vast aan wat ik kon claimen: mijn eten en mijn mand. Ik heb heel vaak moeten grommen.
Tja, ik ben nu eenmaal nogal op mijn privacy gesteld en ik vond dat ik dat mocht zeggen. Erg intimiderend vonden
ze mij niet. Iedereen ging gewoon verder met wat ze aan het doen waren, en niemand trok zich iets aan van mijn
diepe gegrom. In plaats van mij aan te pakken, namen ze mij elke dag mee om te wandelen.
Ik ben een geboren Nederlander, maar noem mij een plaats in de wijde omgeving van Kluisbergen en ik ben er
geweest! Langs de Schelde en in het bos wandel ik graag. De heuvels van de Vlaamse Ardennen mag ik beklimmen.
Elke dag ben ik op zwier met mijn baasjes om nieuwe geurtjes en
...dit luxeleventje verdiend... omgevingen te gaan ontdekken. Hoe kunnen zij nu weten dat ik
goedgezind wordt van alles wat mijn neus kan registreren? Vinden ze
dat echt niet vreemd? Niet dus…
Ik heb lekker mijn tijd genomen om me op mijn gemak te
voelen. Ik gooi mijn vertrouwen niet zomaar te grabbel.
Ze zeggen vaak dat je vertrouwen moet verdienen, en
in mijn geval klopt dit helemaal. Ik kan helaas geen nee
zeggen tegen snoepjes, en laat dat nu net de zwakke
plek zijn die mijn baasjes gebruiken om me een beetje
bij te sturen.
Ik woon ondertussen zo’n vier maanden in België, mijn
krullen zijn verdwenen en ik voel me goed in mijn vel.
Ik assisteer graag in de keuken. Je weet maar nooit
of iemand iets laat vallen dat snel opgeruimd moet
worden. Ik ga mee naar de hondenschool. Dat is zo’n
plaats waar andere honden moeten werken om een
snoepje te krijgen! Bah, werken zou niets meer voor mij zijn. Laat mij maar gewoon meegaan, ik krijg mijn brokjes
zo ook wel. Ik heb al heel veel nieuwe honden leren kennen, en die komen ook soms bij ons op bezoek. Ik vind
het allemaal best, zeker als het teefjes zijn, haha…
Ik denk dat ik weet waarom het zo goed klikt met mijn nieuwe baasjes. Ze respecteren mij, en alleen al om die
reden wil ik zelf ook wel moeite doen. Het moet toch wel zijn dat ze mij begrijpen, want ik hoor heel vaak dat
ik zo’n flinke man ben. Nee, niet altijd, maar toch veel hoor! Ik heb een ochtendhumeur, kan erg knorrig zijn en
laat niet met me sollen, maar ik voel dat de scherpe kanten er toch al wat van af zijn. Langs de andere kant heb ik
ontdekt dat geaaid worden zalig ontspannend kan zijn. Iedereen blij, toch?
Ik word in juli 10 jaar. Ik wil er graag nog vele jaartjes bijdoen, want ik heb het helemaal naar mijn zin. Mijn
gezondheid doet het nog prima en ik heb nergens last van. Ik ga regelmatig zwemmen in het hondenzwembad. Ze
staan daar nogal te kijken van mijn zwemkunsten. Niets moeilijks aan hoor, en met een zwemvest aan ben ik niet
bij te houden. Dat zou voor zowat alles goed zijn, hebben ze mij gezegd. Mij is het om het even, zolang ik maar
elke dag mijn energie kwijt kan, en ’s avonds in mijn warme mand kan liggen. Ik moet toch mijn batterijtjes kunnen
opladen voor alweer een nieuwe dag?
Ik heb Nederland ingeruild voor België en ik heb daar nog geen seconde spijt van gehad. Ik vang ook totaal geen
signalen op van mijn baasjes dat zij dit wel zouden hebben. Bij deze laat ik dus graag aan jullie weten dat ik hier
blijf, voor altijd. Ik kan hier trouwens ook niet zomaar weg, ze zouden mij te hard missen. Bovendien heb ik dit
luxeleventje verdiend, vind ik persoonlijk.
Bram

29

Au Courant - nr 2 - 2018

Sarah’s Roerselen

H

allo vriendjes en vriendinnetjes.

Hoe leuk is het om je broertjes,
zusjes en andere familie uit te
nodigen zeg. Samen met tante Karin
mocht ik de tweede Viersenhoeve
Wallenloop organiseren. Toen mijn
baasjes weer eens met me op de
pannenkoekenboot waren hadden
ze even Annet, de eigenaresse,
ingeseind. Dat is een van de meest
gemakkelijke tweevoeters die je
maar kunt bedenken.
Kijk zo’n vijfendertig GBGV’s en
Fauves de Bretagne is niet zo’n punt. Nee, al die baasjes die meekomen, da’s het meeste werk voor haar. Wij zijn
tenslotte met wat bakken water en eventueel een hondenkoekje al snel tevreden nietwaar. Die baasjes moeten
weer uitgebreid aan de thee en koffie met een appelpunt. Zelfs eisen de meesten er nog slagroom bij ook, de
verwende schepsels dat het zijn.Tante Karin stuurde Steven omdat ze zelf bij de bevalling van Famke wilde blijven,
klasse tantetje, zo zorg je prima voor het voortbestaan
van ons zo mooie ras. Voordat ze dat ook nog eens op
hebben, poeh poeh, ons geduld werd weer flink op de
proef gesteld. Een tweede bakje koffie, m’n baas die
het nodig vond dat er iets gezegd moest worden, het
duurde even voor we op pad konden. Die tweevoeters
zijn altijd nogal gecharmeerd van die ouwe gebouwen in
ons Woudrichem en natuurlijk moet die baas van me er
weer het nodige bij gaan vertellen. Een beetje gewichtig
doen, of hij de stadsgids zelf is. Nou zoveel weet je er
ook weer niet van hoor baasje. Onderweg ook nog eens
stoppen voor een foto omdat ze dat leuk vinden, we
hebben wat te stellen met die mensen van ons. Als we
dan eindelijk bij de Merwede zijn, worden we losgelaten.
Heerlijk wat hebben we lopen keten, prachtig weer en
wat kunnen we uiteindelijk allemaal goed met elkaar
zeg. Mogen we als ras best wel trots op zijn vind ik.
Zelfs met de Fauvejes kunnen we prima, tja daar was
ik uiteraard niet bang voor, mijn beste maatje is tenslotte een Fauve. Misschien ligt het hier wat gevoelig maar ik
hou gewoon zielsveel van hem, mijn kleine grote vriend.
Zelfs de kleine tweevoeters hadden het prima naar hun
zin. De rare dingen die mensen aan hun pootjes hebben
deden ze uit en liepen net als wij lekker in het water
te spetteren. Duidelijk was ik niet de enige die stokken
leuk vind, en die lagen er wat. Meegebracht door het
hoge water, vertelde m’n baas nog maar eens een keer.
De mensen mogen dat misschien interessant vinden,
ik heb het nu wel genoeg gehoord hoor. Uiteindelijk
begon mijn tong aardig uit m’n bek te hangen wat m’n
baasje wel zag. Na nog een flinke lebber uit de Merwede
richting Pannenkoekenbakker met uiteraard weer de
nodige uitleg. Gaat jouw tong niet eens…….. baas?
Blafkes Sarah
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In Memoriam –
Lies Ouwerkerk

V

ele leden van het eerste uur, van de toen nog
“Stichting, vrienden van…”, kenden haar goed. Ze
was op vele gebieden de spil in vele activiteiten. Ze was
huisfotograaf op de afstammelingendagen (zoals die
toen nog heetten) en vele leden hebben die plaatjes nog
steeds aan de muur hangen. Ze was de initiator van de
speurgroep “Les Nez Noirs” en daar hebben menig lid
en aanhang ontzettend veel plezier mee beleefd.
Als Lies ergens aan begon dan werd het perfect
uitgevoerd, tot in het kleinste detail, want organiseren,
dat kon ze! Ze heeft 2 Petits van mij gehad, Pierre en
TouTou en deze met veel plezier opgevoed en een
geweldig leven gegeven. Typerend aan Lies waren
haar tripjes in de camperbusjes, opeenvolgend qua
levensjaren, maar altijd was ze tijdens evenementen te
vinden in het busje van die periode.
Altijd heb ik goed contact met Lies gehouden, ook toen
het al wat minder met haar ging. Lies was ziek, Lies is
gegaan, over dezelfde regenboogbrug als haar hondjes
eerder deden.
Rust zacht lieve Lies.
Elvira Tuerlings
Een kaartje voor alle hondenvrienden, die een condoleance berichtje hebben gestuurd…
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De 2018 Vakantiekleurplaat !
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Van Facebook geplukt:

Guus tussen de tulpen

De ganzenhoedster

Harrie & Haagse Harry, Kèk mè nâh!
Truffel
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Geboorte-/dekbericht

Petit Basset Griffon Vendéen:
Geboren 26-04-2018
2 reutjes en 2 teefjes
Vader: Demarchelier Diamand De Soleil
Moeder: Lettonie Des Rocs Du Plessis
Kennel: Murphy’s Pride

Colofon
Bestuur: bestuur@griffonvendeenrasvereniging.nl
Voorzitter:
Frans Krijbolder		
Algemene zaken
			Communicatie
			Fokkersgroep
			Databank
T: +31(0)6-24425400
voorzitter@griffonvendeenrasvereniging.nl
Secretaris:
Hans Abramsen		
Tevens verenigingsadres:
Rotterdamsedijk 174c
3112 BK SCHIEDAM
T: +31(0)6-47058104
T: +31(0)10-2735818

Dekbericht:
Grand Basset Griffon Vendéen:
Gedekt op 4 mei 2018
Mont Ventoux Van De Viersenhoeve x
Le Domaine Le Tisserand Georgette
Pups worden verwacht 8 juli 2018
Kennel: Le Domaine Le Tisserand
Grand Basset Griffon Vendéen:
Gedekt op 18 mei 2018
Alf x Mont Joly Van De Viersenhoeve
Pups worden verwacht 20 juli 2018
Kennel: Van De Viersenhoeve

Aspirant leden
1. H. Dingshoff, Zwolle
2. Dhr. O.L. Wijsman, Zetten

Penningmeester:
Jan Zwaneveld		
T: +31(0)6-34853585
T: +31(0)10-4753002

Ledenadministratie
secretaris@griffonvendeenrasvereniging.nl

Financiële administratie
penningmeester@griffonvendeenrasvereniging.nl

Algemene bestuursleden:
Karin van Viersen		
Gezondheid
			Communicatie
T: +31(0)6-26530247
karin@griffonvendeenrasvereniging.nl
Pauline Vos-Maks		
T: +31(0)6-23952585

Activiteitencommissie
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

© 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 verantwoordelijkheid voor de inhoud van geplaatste artikelen.

Kopij en foto’s voor de Au Courant nr. 3,
graag insturen voor 25 augustus 2018:
aucourant@griffonvendeenrasvereniging.nl
Betalingen:
IBAN: NL61INGB0005826197, BIC: INGBNL2A
t.n.v. Griffonvendeenrasvereniging
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databank@griffonvendeenrasvereniging.nl

Gezondheidszaken:
Elvira Tuerlings
gezondheid@griffonvendeenrasvereniging.nl
Karin van Viersen
Evert van Dijk 		
Dierenarts
Vachtverzorging en trimmen:
Mirjam Olde
trimcommissie@griffonvendeenrasvereniging.nl
Klieverik		
Samantha Munoz
Jachtcommissie:
Robert Jan Sluiter jacht@griffonvendeenrasvereniging.nl
Denise Sluiter
Activiteitencommisie:
Lilian Verheijen
activiteiten@griffonvendeenrasvereniging.nl
Lucie Jebbink
Mirjam Olde Klieverik
Pauline Vos-Maks
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Diepvries versvleesvoeding voor alle GV’s
wandel en werktypes, jong en oud

HOOFDROL VOOR

HAVO
Geschikt bevonden voor alle leeftijden
v.a. 3/4weken.
Ingrediënten: Rund en kip.
Geen toevoegingen, puur natuur

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

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
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