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Beste Hovawart leden,

Beste

U heeft de winter editie van ons fantastische blad. Ook nu weer met zorg
samengesteld en hopelijk weer voorzien
van ook voor u leuke artikeltjes. Ook in
het laatste kwartaal hebben we heel actief een aantal lessen verzorgd en was er
zelfs een kindermiddag waarbij kinderen heerlijk mochten genieten van spelen en trainen met hun eigen hovawart.
Helaas voor de trainingsfanaten liggen
we in de maand januari stil en zijn er
geen lessen in Tilburg. In deze “vakantiemaand” gaan we niet stil zitten maar
proberen we een betere een eenvoudigere te onderhouden website te bouwen.
Een paar dagen na het schrijven van dit
voorwoordje heeft de club haar eerste
UV en VZH examen mee georganiseerd.
De uitslagen zullen verder in het blad
of anders in het volgende blad vermeld
worden. Inmiddels zijn de statuten volledig uitgewerkt. Het bestuur is inmiddels
uitgebreid met de komst van Mevr. Wil-

ma Dingemans. Zij is vanaf het begin betrokken bij de
vereniging. Zij heeft de noodopvang van de club en zal
het dagelijkse secretariaat van de club gaan voeren.
Kees van de Sar zal vice voorzitter worden. Yvonne
Buster is uit het bestuur getreden. We zijn dus nu eindelijk een vijftallig bestuur. De bestuursleden treffen
elkaar bij de locatie waardoor een communicatie
snel mogelijk is. Leden kunnen op de club de bestuurders treffen en hun vragen stellen. Een wens
die alle huidige bestuurders graag wilden. Dicht bij
de leden staan is dat wat ook nodig is.

Hovawartvrienden

In ons contactblad plaatsen wij graag artikeltjes die
voor leden interessant zijn. Wel plaatsen we artikeltjes die sponsors van ons niet storen of kunnen benadelen. Artikeltjes over Homeopathie, alternatieve
geneeskunde zijn welkom. Artikeltjes over voeding
anders dan van Royal Canin willen we niet plaatsen
omdat dit bedrijf een sponsor van ons is. Verder
willen we zoals vanaf de oprichting bekend is geen
reclame blad zijn.
Omstreeks het verschijnen van dit blad zijn er twee
nesten geboren! Prachtig nieuws twee nieuwe fokkers in de club. Helaas is een dekking mislukt. Jammer maar de volgende keer beter.

De komende dagen bestaan uit samenzijn van
gezin, familie en vrienden. De kerst gedachten en
nieuwjaarswensen.
Na deze dagen even lekker bijkomen en uitbuiken.
In februari gaan we weer lekker actief aan de slag.
Rest me u fijne dagen te wensen en zeker te bedanken voor de ontelbare leuke kaarten en cadeautjes
die wij voor de geboorte van onze dochter Alina
mochten ontvangen. Warm zijn ook de vele mooie
woorden, de berichtjes en kaartjes die ik mocht
ontvangen met de beste wensen voor een spoedig
herstel en een goede gezondheid. Het heeft ons
overvallen dat we slechter nieuws kregen wat betreft mijn gezondheid. De eerste vervelende chemo
heb ik achter de rug. Na de januari vakantie hoop ik
voldoende hersteld en fit te zijn.
Namens alle bestuurders fijne dagen.
Kees van Gorp, uw voorzitter

De ziekte van
Cushing
Tessa Mensink

De ziekte van Cushing is een aandoening
waarbij er een overproductie is van glucocorticosteroïden, ook wel cortisol genoemd.
Deze cortisol wordt gemaakt in de bijnierschors. De bijnierschors is een klein orgaantje dat vlakbij de nieren ligt. De bijnieren
worden bij de aanmaak van cortisol aangestuurd door een ander orgaan, de hypofyse.
De hypofyse bevind zich in de hersenen en
heeft onder meer de taak om de bijnieren
te sturen in de cortisol afgifte. Is de concentratie te laag dan zal de hypofyse het hormoon
ACTH (adrenocorticotroop hormoon)afgeven
waardoor de bijnier gestimuleerd wordt om
meer cortisol af te geven. Een hogere concentratie cortisol in het bloed zal de hypofyse juist
afremmen om ACTH af te geven. Dit noemen
we ‘feed back systeem’ Treden er in dit mechanisme fouten op dan kan dit tot een overproductie van cortisol leiden waardoor de ziekte
van Cushing ontstaat.
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Er zijn drie oorzaken aan te wijzen waardoor
er in deze regulatie iets fout kan gaan.
1. de hypofyse produceert te veel ACTH (dit
is het geval bij ongeveer 80% van de dieren met Cushing) In de meeste gevallen
is de oorzaak een tumor in de hypofyse
2. de bijnierschors is te actief en produceert
te veel cortisol, meestal is dit een gevolg
van een tumor in de bijnierschors, die onafhankelijk van de hypofyse cortisol produceert
3. Door langdurig prednison gebruik kan
ook het beeld van de ziekte van Cushing
ontstaan.
Het ziekte beeld ontstaat doordat de chronisch te hoge cortisol concentratie een aantal processen in de stofwisseling negatief
beïnvloedt. Zo raakt de suikerstofwisseling
verstoord en de eiwitstofwisseling en de op-
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slag van vetten verloopt abnormaal. Door
de immuun onderdrukkende eigenschappen van cortisol raakt ook de afweer uit
balans.
De meest voorkomende symptomen
zijn:
Veel drinken en plassen, sterk toegenomen
eetlust, dikke, opgeblazen buik, spierzwakte, afname van de spiermassa, sloomheid,
huid en vacht problemen (oa. dunne huid,
haaruitval, ontstekingen, pigmentvlekken)
kortademigheid en bloeduitstortingen. Bovendien kan er tegelijkertijd met de ziekte
van Cushing suikerziekte aanwezig zijn
doordat de hoge cortisol spiegel de werking
van insuline tegen gaat.
Om de diagnose te kunnen stellen is een
urine test nodig. Om uit te vinden of de fout
in de hypofyse zit of in de bijnierschors zelf,
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moet er drie opeenvolgende dagen urine
worden opgevangen. Na de tweede keer
urine opgevangen te hebben moeten er drie
keer daags tabletten worden ingegeven. De
urine wordt dan in de faculteit voor diergeneeskunde in Utrecht onderzocht op het
cortisol/creatinegehalte. Aan de hand van
de hoogte van deze uitslagen en de reactie
op de ingegeven tabletten kan worden vast
gesteld of het inderdaad om Cushing gaat
en waar de oorzaak ligt.
Er bestaan behandelingen voor de ziekte
van Cushing. De zogenaamde hypofyse afhankelijke Cushing kan behandeld worden
door middel van een soort chemo therapie
waarmee de gehele bijnierschors vernietigd
wordt. Daardoor zal de hond wel zijn hele
leven medicijnen moeten slikken om et
daardoor ontstane te kort aan cortisol aan
te vullen. Als de tumor goedaardig is kan hij
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ook operatief verwijderd worden. Na deze
operatie moeten er ook levenslang medicijnen genomen worden. Is er sprake van
een bijnier tumor dan zal deze over het algemeen door middel van een operatie verwijderd worden. Helaas zijn de resultaten
hiervan niet altijd even goed omdat er soms
al uitzaaiingen zijn. Dus meestal is een hypofyse afhankelijke Cushing beter te behandelen dan een bijnier afhankelijke.
Een hond die goed is ingesteld op de medi-
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cijnen kan best nog een goed leven hebben,
maar de operatie en de medicijnen zijn erg
kostbaar zodat er soms moet worden besloten om de hond in te laten slapen.
Cushing komt vaker voor bij kleine, oudere
honden maar kan ook voorkomen bij jonge
grote honden. Het is dus altijd goed om deze
aandoening in het achterhoofd te houden
als uw hond een of meerdere van bovenstaande symptomen vertoond.
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Dieven

Heerlijk toch, zo’n
grote lieve Hovawart.
Wij weten hoe zachtaardig ze kunnen zijn,
allemansvrienden vaak
zelfs. Maar de buitenwereld ziet vooral een
grote en gevaarlijke hond. En ze hebben
gelijk. Misschien wel vaker dan we
denken. Voor zover die buitenwereld de
bóze buitenwereld betreft mogen we blij
zijn met onze vrienden. Ze houden het
dievengilde en ander gespuis wel voor
ons op afstand. Een hele zorg minder.
Tenminste... dat dacht ik. Want toch, elke
morgen blijkt dat ze ’s nachts weer hebben toegeslagen, die nietsontziende
criminelen. Ze hebben het bij mij vooral
op mijn schoenen gemund, blijkbaar zijn
die van uitzonderlijke waarde. Allemaal
spoorloos verdwenen. Mijn tv laten ze
staan, maar de afstandbediening, die is
al gestolen. En hoe vaak tref ik de voorraadkast weer open aan! Soms zelfs de
pakken koekjes (zónder de koekjes wel te
verstaan) op de grond achtergelaten!
Gelukkig zijn mijn stoere trouwe wakers
altijd paraat. Ze moeten het gestommel
-waarvan ik wakker werd- ook hebben
gehoord want telkens als ik met mijn
slaperige kop de keuken binnenstrompel,
zitten ze voldaan bij de sporen die de
dieven achterlieten. Ik zie nog nét hoe ze
de laatste kruimels van die boosaardige
inbrekers van hun lippen likken.
Zó! Dat zal ze leren.

Geboortebericht

Met blijdschap melden we dat op
15 december is geboren:

Van Bleeken’s Bosch Meis

Moeder Boremywart’s Astra
beter bekend onder de naam
Zus maakt het na een keizerlijke
bevalling goed en neemt haar
zorgtaak zeer serieus.
Meis is een actieve pup. Enigst
kind dus nu al een verwend nest!
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Labrador

Shihuahua

Shi Tzu

Berner Sennen

Jack Russel

Franse Bulldog

Friese Stabij
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Duitse herder
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Populairste honden
per provincie

De Labrador is het populairste hondenras
in Nederland. Grote honden, zoals de Berner Sennenhond en de Duitse herder, zijn
vooral te vinden “in de provincie”. Dit geldt
in nog sterkere mate voor jacht- en drijfhonden, die veel ruimte en beweging nodig
hebben. Kleinere hondjes, zoals de Chihuahua, de Shih Tzu en de Franse buldog
komen vaker voor in grote steden. Zo is de
Chihuahua vooral populair in Den Haag en
is de Jack Russel Terriër veel terug te vinden
in Amsterdam.

Ook opvallend: De Friese Stabij, het jachthondje dat zijn oorsprong kent in het Friese
Woudengebied, is nog altijd populair in Friesland. Hondenliefhebbers uit Friesland blijken nog steeds te vallen voor de charmes
van de Stabij; het jachthondje komt daar
gemiddeld vaker voor dan in de rest van
Nederland.

In studentensteden, zoals Groningen, Leiden, Utrecht en Maastricht, leven aanzienlijk minder honden dan in niet-studentensteden. In Rotterdam en Den Haag zijn er,
ondanks de relatief hoge hondenbelasting
daar, bovengemiddeld veel honden.
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IBC Examens
te Tilburg
Zaterdag 19 december heeft er een AusDauer examen (UV) plaatsgevonden te Tilburg. Alle
deelnemers zijn geslaagd. Op zondag 20 december was er een Begleid Hunde examen (VZH)
Hieraan deden 12 deelnemers mee. Twee deelnemende combinaties hadden een onvoldoende test afgelegd. De keurmeester dhr Manfred Stöbe was zeer correct en rechtvaardig. Voor
ons als gastheer van locatie was het examen een leuk evenement waar we met veel plezier op
terug kijken. Beste BH test werd afgelegd door Houwaert’s Bhayka Walentyna.
UV/AD
Gravin vt Hertenrode
Eddy vd Emarhoeve
Delphi vd Emarhoeve
Houwaet’s Pongo
Houwaert’s Ghita
Houwaert’s Fasco Zamir
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Hans Brien
René Moorman
Emeley Mensink
Tosca de Valk
Henriette vd Pas
Hans Konings

Boxer
Boxer
Boxer
Boxer
Hovawart
Hovawart
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Houwaert’s Farouch Zamir
Houwaert’s Bobby Joey

Yvette Daamen
Marieke Visser

Hovawart
Boston Terrier

BH examens
Fearless vd Boxburcht
Ilona vd Hout
Boxer
Delphi vd Emarhoeve
Tessa Mensink
Boxer
Houwaert’s Gita
Bert d Draaier
Hovawart
Aafke vd Emarhoeve		
Boxer
Wichke
Marion Mollink
Holland Herder
Elmovd Sunny Dunes
Rob van Beek
Aus. Sheppert
Houwaerts Bob Joey
Marieke Visser		Boston Terrier
Tanja v Miracel
Tessa Mensink		Boxer
Xantana
Mijke Staps		Huskey
Houwaert’s Bhayka Wal.
Kamila van Gorp		Boxer
Alle geslaagde deelnemende combinaties gefeliciteerd alle hulptroepen achter de bar, de
catering, de groep op het veld, diegene die al het schrijfwerk hebben verricht, en natuurlijk
iedereen die ik vergeten heb te noemen: bedankt voor jullie inzet!

Kees van Gorp, wedstrijdleider
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Patellaluxatie
of losse knieschijf
Wat is patellaluxatie of knieschijfluxatie?
De knieschijf ofwel patella ligt normaal
gesproken in een kraakbeensleuf aan het
onderste gedeelte van het bovenbeen. Bij
patellaluxatie schiet deze van zijn plaats (naar
binnen of naar buiten). De knieschijf heeft een
belangrijke functie in het mechanisme van de
kniebuiging. Bij een luxatie van de knieschijf
valt deze functie weg. Daardoor kan de hond
niet meer goed op dit been steunen.

<< normale knie
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Knieschijfluxatie kan aan één poot voorkomen maar vaker zien we het beiderzijds. We
zien het bij de jonge hond vanaf een week of
8 maar we zien ook vaak pas problemen op
latere leeftijd. In principe kan patellaluxatie
bij alle rassen voorkomen. We zien het echter het vaakst bij de kleine en minirassen.
Dat patellaluxatie een complex probleem is,
blijkt wel uit de verschillende classificaties
waarin deze aandoening wordt onderverdeeld.

Patellaluxatie >>
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Onderverdeling in voorkomen
• Mediale luxatie (luxatie naar binnen) bij
mini, kleine en grote hondenrassen.
• Laterale luxatie (naar buiten) bij mini en
kleine hondenrassen
• Laterale luxatie (naar buiten) bij grote
hondenrassen
Onderverdeling naar oorzaak
• Erfelijkheid
Genetisch bepaalde anatomische afwijkingen veroorzaken de patellaluxatie.
Zo kan de tibia (het stukje bot waar de
kniepees aan vast zit) te veel naar binnen
staan waardoor de knieschijf buiten de
kraakbeensleuf gedwongen wordt.
• Traumatisch
Door een ongeluk kunnen een of meerdere bandjes afscheuren die normaal de
knieschijf op zijn plaats houden
• Tgv lichamelijke afwijkingen
Andere aandoeningen kunnen ervoor zor-
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gen dat de knieschijf losser in de kraakbeensleuf ligt. De ziekte van Cushing is
zo’n voorbeeld. Door verslapping van de
pezen en spieren wordt de knieschijf niet
vast genoeg meer in de sleuf gehouden.
Onderverdeling in de ernst van
luxatie
(vooral belangrijk voor de behandelkeuze)
Patellaluxatie kan in verschillende gradaties voorkomen; van heel af en toe tot permanent op de verkeerde plaats. We maken
de volgende onderverdeling hierin;
• Graad 1
D
 e knieschijf is te luxeren bij een gestrekte poot de knieschijf met de hand te
verplaatsen. Wanneer de poot weer in de
normale stand staat schiet de knieschijf
vanzelf weer terug.
• Graad 2
H
 ierbij schiet de patella er regelmatig
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naast en blijft dan in geluxeerde positie
voor kortere of langere tijd. Sommige
honden “zetten” de knieschijf zelf weer
op de plaats door de poot naar achteren
te strekken. Door het regelmatig op en
af schieten van de knieschijf ontstaan
kraakbeendeformiteiten, artrose en afvlakking van de kraakbeensleuf.
• Graad 3
De knieschijf is permanent geluxeerd,
wanneer de knieschijf weer in de goede
positie gezet wordt schiet deze er vanzelf
weer uit. De kraakbeensleuf is ondiep of
zelfs afgevlakt. De poot wordt wel belast
maar staat vaak in doorgebogen positie.
• Graad 4
De knieschijf is permanent geluxeerd en
de kraakbeensleuf is afgevlakt of schuin
aflopend. Honden houden de poot omhoog of bij beiderzijdse luxatie lopen ze
extreem afwijkend wijdbeens.
Symptomen van patella luxatie bij
de hond
Verschijnselen van patellaluxatie kunnen
variëren van heel af en toe door de betreffende poot zakken tot permanente afwijkende loop waarbij de dieren met de knieën
naar buiten lopen. Wanneer de knieschijf
weer in de goede positie schiet zijn de problemen ook weer direct verdwenen.
Bij mediale patellaluxatie kunnen we globaal drie groepen onderscheiden;
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• Pasgeborenen en puppies
Problemen van afwijkend gebruik van een
of beide achterpoten vanaf de tijd dat ze
echt gaan lopen. Vaak zijn dit de dieren
met patellaluxatie graad 3 of 4.
• Jonge tot volwassen honden
Deze dieren hebben vaak altijd al een wat
afwijkende gang maar deze kan langzaam
verergeren. Deze gevallen hebben vaak
patellaluxatie graad 2 of 3.
• Oudere dieren
Oudere dieren met patellaluxatie graad
1 of 2 hebben vaak in hun leven slecht
geringe verschijnselen. Vaak zien we bij
deze dieren plotselinge kreupelheid en
pijn door verergering van de luxatie en/
of door de toename in de vorming van
artrose.
Hoe stellen we de diagnose patellaluxatie?
De diagnose wordt gesteld aan de hand van
het verhaal (anamnese) en het onderzoek
waarbij met een speciale handgreep wordt
gekeken of de knieschijf te luxeren is. In
enkele gevallen is het beter dit onderzoek
onder een lichte sedatie te doen.
Het maken van rontgenfoto’s is niet direct
noodzakelijk voor de diagnose maar sluit
wel andere oorzaken uit en kan informatie
geven over de prognose en de keuze van
behandelmethode.
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Wat is de behandeling voor te losse knieschijven?
De behandeling van de patellaluxatie is afhankelijk voor de graad en de oorzaak van
de luxatie.
Graad 1 patellaluxaties worden nogal eens
niet behandeld (niet in de laatste plaats
omdat de verschijnselen zo gering zijn).
Toch is het zeer waarschijnlijk dat, door de
regelmatige luxaties, een pijnlijk gewricht
ontstaat. Bovendien kunnen hierdoor botafwijkingen ontstaan waardoor de luxatie
steeds erger wordt.Het is dan ook zo dat de
meeste van deze gevallen beter geopereerd
kunnen worden
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De overige graden van patellaluxatie komen
zeker in aanmerking voor chirurgie. Afhankelijk van de graad van de patellaluxatie
kan er voor de volgende operatieve ingrepen gekozen worden, ook combinaties van
deze methoden worden gebruikt;
• Strak hechten van het kapsel; hierdoor
kan de knieschijf minder snel luxeren
• Uitdiepen van de kraakbeensleuf; hierdoor valt de knieschijf dieper in de sleuf
en zal minder gemakkelijk luxeren.
• Teugeltechnieken; hierbij kunnen teugels
van onoplosbaar materiaal gebruikt worden om de knieschijf op de plaats te houden en/of de aanhechtingsplaats van de
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kniepees in de goede positie te houden.
• Transpositie van de aanhechtingsplaats;
hierbij wordt de aanhechtingsplaats van
de kniepees losgebeiteld en in de goede
positie teruggezet met pinnetjes.
• Uitgebreide botchirurgie; in enkele gevallen zijn de anatomische afwijkingen van
dien aard dat complete standscorrecties
nodig zijn.

Preventie van patellaluxatie
Helaas zijn losse knieschijven niet te voorkomen. Het enige wat we kunnen doen is
goede selectie van de dieren die we gebruiken voor de fok. Gelukkig is het bij een aantal rassen verplicht de dieren te laten onderzoeken door een specialist om de graad
van luxatie vast te laten stellen.

Waar kan ik mijn hond laten opereren aan een patellaluxatie?
U kunt hiervoor terecht bij de DierenDokters
vestigingen in Den Bosch, Ede, Haarlem,
Zeist, en Breda. Daar wordt uw huisdier geopereerd door de eigen dierenarts van de
kliniek. Bij de overige DierenDoktersklinieken is het mogelijk om een orthopedische
dierenarts op afspraak te laten komen.

Samenvatting
Patellaluxatie of losse knieschijven
is een veel voorkomende aandoening bij kleine hondenrassen. Hierbij
schiet de knieschijf regematig van de
plaats waardoor een kreupele gang
ontstaat. De meeste vormen van patellaluxaties zijn gebaat bij chirurgie.
De vooruitzichten na chirurgie zijn
uitstekend.

Vooruitzichten
De vooruitzichten na chirurgie zijn uitstekend, doel van de chirurgie is compleet
functioneel herstel.
Fokken met patellaluxatie
Afgezien van de traumatische patellaluxatie
(dus na een ongeluk) wordt het fokken van
honden met een patellaluxatie ten zeerste
afgeraden. De kans dat deze aandoening
wordt doorgegeven is zeer groot, neem uw
verantwoordelijkheid hier dus in!
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Een nestje fokken.
Meestal leuk.
Kees van Gorp

Fokken van een nestje leuk of soms
toch ook wat minder leuk. Hoe complex een nestje fokken kan zijn weten veel aspirant fokkers niet. Dat
het niet vanzelf hoeft te gaan zal
duidelijk worden na het lezen van
het kapittel hieronder.
Een ervaren Duitse fokker belde mij met de
vraag of ik een goede reu voor haar teefje
wist. Na een periode van denken en zoeken heb ik haar een prachtige Nederlandse
reu voorgesteld. De eigenaren waren een
beetje verrast dat er belangstelling voor
hun reu was. Houwaert’s Diego is een zeer
imposante reu, stoere kerel met fantastisch
karakter en een mooie vacht. Alle ingrediënten die hem kunnen promoveren tot mister
Playboy Diego. Hij had nog nooit gedekt en
stond net als zijn baasjes onervaren in het
gebeuren “honden-fokkerij”. Al snel werd
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besloten Diego even op vakantie te sturen
naar Tilburg……. Een paar vakantie dagen
waarbij hij dan zijn charme in de ring kon
gooien. Een echte Honeymoon dus.
Na een paar dagen wachten geduld hebben
en nog meer geduld hebben besloten Playboy Diego en zijn door ons gekozen bruid
om de liefde dan toch maar eens te gaan
bedrijven. Ondertussen hadden wij (Kees
en Kamila) al de nodige hulp geboden en de
nodige uren buiten gebivakkeerd. Een romantisch diner met kaarslicht gaf aanvankelijk nog geen resultaat. De duitse bruid
was er een van protocollen en reglementen,
geen gevoel voor humor en romantiek...
Diego was een gentleman maar na veel geduld is het dan toch gelukt. Resultaat een
prachtig nestje. De pups ben ik uiteraard
gaan bezoeken. Echt super droom debuut
van Diego.
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In de afgelopen periode kwamen er ook nog
drie fokkers in spe om over de fokkerij te
praten en een planning te maken voor het
fokken van een nestje.

dereen. Dus de fokwens even voor een half
jaar in de ijskast. Volgende keer moeten we
de wens er vroeger uit halen zodat de dame
wat eerder op temperatuur is.

Fokker één, mevrouw Peijen heeft in het verleden al een paar nestjes gefokt onder de
kennel naam ‘Löwe gasse’. Met haar Dunja
wilde ze een nestje fokken met een goede en
voor zover bekend is gezonde reu. De keuze
viel op een reu uit Duitsland. De reu woonde
tegen de Poolse grens. Meteen duidelijk dat
Duitsland een héél groot land is. Alles zo
goed als mogelijk plannen zodat er geen onnodige problemen zouden ontstaan. Cissie
die al zo’n 25 jaar aan onze hondenschool
verbonden is wilden wij dus heel graag helpen. Ik besloot mee te rijden naar Duitsland
om daar de nodige hulp te bieden. Nadat
we richting Maagdenburg kwamen bleek er
een zwaar ongeluk te zijn geweest. Uren en
uren file. De weg was volledig afgesloten.
We hadden niet veel tijd meer dus mocht ik
improviserend een plan bedenken. Ik heb
de eigenaar van de dek-reu, die ik al jaren
ken, gebeld met de vraag om naar de file te
rijden en die deed dat onmiddelijk. Na een
uurtje of vier troffen we elkaar en konden we
de honden samen brengen. Een mooie lieve
reu die wel verkering wilde, en al de nodige
vriendinnen heeft gehad, lukte het niet om
deze nieuwe freule te verleiden. Ze wilde
hem echt niet en maakte dat op een lieve
manier duidelijk. Te laat alle moeite dus
voor niets……. Een teleurstelling voor ie-

Fokker twee, beter gezegd fokgezin twee.
Marcel en Marcelle van Dijk en hun twee
kinderen leefden al even in blijde afwachting. Hun teefje Zus - Boremywart’s Astra ofwel het tweede hart, de tweede ziel en de
tweede vrouw van Marcel voldeed aan alle
eisen van de club om een nest te fokken.
Alle testen doorlopen, eindelijk loops en
jawel het verlossende jawoord van de dierenarts. Zus mocht gedekt worden! Ook Zus
kwam op liefdesvakantie naar Tilburg. Ze
kreeg permissie, onder toezicht van Marcel,
aandacht aan een andere man te geven.
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de pup van Zus
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Nou daar moest zus nog een goed over nadenken. Zus houd niet zo van wisselende
contacten. Maar nadat de kinderen Zus duidelijk hadden gemaakt dat puppies súperlief zijn besloot ze toch maar om zwanger te
worden. In het kader van ‘koninklijk erkend’
besloot ze te bevallen met een keizersnede.
Gewoon je kinderen op de wereld zetten
zonder pijn te leiden onder het toezicht van
goede gynaecoloog en baas. Marcel, die
ook zijn beide kinderen “zelf had gehaald”
draaide hier zijn hand niet voor om. De rest
van het gezin thuis wachtend op het resultaat… Er werd een mooie zwartblonde dame
geboren! Uniek, allereerst omdat dit de eerste pup van Zus is, het eerste pupje in huize
Van Dijk met kennel ‘Van Bleekens Bosch’
en van deze unieke gebeurtenis wil je er toch
maar één hebben… Nou ja eerlijk gezegd wel
jammer dat mensen die zich zo inzetten voor
de club en om hun droom te vervullen zo’n
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kleine beloning krijgen. Ze hadden wel een
wat groter nest verdiend. Maar waarschijnlijk
zal deze ene, enige beste mooie pup altijd
een uniek hondje blijven.
Fokker drie, Anja Lamping wacht vol ongeduld op haar adelijke kroost. Haar Baronessa en Champ Mackenzie zijn op het moment
van schrijven van dit stukje nog in blijde verwachting. Hopelijk een groter nest. De vooruitzichten zijn er wel want de dierenarts zag
op de echo een groot nest.
Zo ziet u maar fokken is toch nog steeds
vakwerk waarbij inzet maar ook een dosis
geluk belangrijk is. Anja zet hem op en begeleid de bevalling met romantische muziek
en veel geduld.
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