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We horen erbij

De Hovawart Bond Nederland, een or-
ganisatie die op haar eigen manier en 
met een eigen visie staat voor een geor-
ganiseerde kynologie binnen ons mooie 
ras “de Hovawart”!  Een fikse stelling in 
de altijd in beweging zijnde Kynologie.  
Eentje die ik (mede namens alle bestuurs-
leden) uit volle overtuiging innam en waar-
voor ik stá. Niet alleen maar samen met 
een bestuur dat bestaat uit zéér gedreven 
en enthousiaste mensen; ook de hulp en 
de inzet van onze leden en liefhebbers  is 
hierbij van groot belang.

Nadat onze vereniging  “Hovawart Bond 
Nederland” door een groep Hovawart 
vrienden is opgericht was er onmiddel-
lijk het besef dat een aansluiting bij de 
Raad van Beheer op Kynologisch gebied 
in Nederland  gewenst en misschien zelfs 
wel noodzakelijk zou zijn. Deze wens is nu 



werkelijkheid geworden. Na een paar jaar voor-
bereidingen kwam het goede nieuws dat we kun-
nen participeren in de georganiseerde kynologie! 
De toetreding tot de Raad van Beheer op Kynolo-
gisch Gebied in Nederland is een feit geworden. 
We hebben niets te overhaast gedaan maar juist 
alles doordacht voorbereid.
De Raad was ons in deze voorbereidingsfase erg 
behulpzaam.

In deze korte aankondiging heeft u wellicht de 
eerste termen en namen gehoord die voor u al 
wat vragen oproepen.

Alles wat met honden te maken heeft noemen we 
de KYNOLOGIE.
Het overkoepelende orgaan voor de Kynologie in  
Nederland is de Raad van Beheer op Kynologisch 
Gebied in Nederland. Als men bij deze organi- 
satie aangesloten is heeft men de erkende status.  
Aansluiting betekent dat we serieus genomen  

worden en een officiële rasvereniging zijn. Sa-
menwerking en werken aan verbetering van ons 
ras is een must. Een klein feestje hoort natuur-
lijk bij deze zo gewenste erkenning. Ons grootste 
evenement van het jaar zal op 15 oktober plaats 
vinden. Een show die bijzonder feestelijk zal zijn. 
Een show met attracties en gezelligheid om het 
show element. Hou deze datum vrij, meer info 
volgt.

Kees van Gorp, voorzitter.
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Op vakantie
met de hond

Lekker op vakantie met de hond…….. Niet 
overal kan men zomaar op vakantie gaan 
met de hond. Meer en meer kom je tegen 
dat honden toch niet zo welkom zijn als we 
denken. Graag  bieden we onze leden aan 
om eens een positief stukje te schrijven over 
plekjes waar de honden wel welkom zijn. Heeft 
een van de leden een “eigen stekje”  wat ver-
huurd wordt waar honden welkom zijn, stuur 
dan info naar de redactie en indien mogelijk 
plaatsen we de info in een van de clubbladen.  

Als eerste plaatsen we een “advertentie” van 
een vakantie woning in Polen. Locatie Julia-
now dicht bij Gora Kalwaria en Warschau. Op 
vakantie gaan in Polen is goedkoop en zeker 
de moeite waard. Ons kleine, gezellige huisje 
ligt vrijstaand en honden zijn er welkom mits 
ze zich naar behoren gedragen.  
Waar wij wonen zijn een paar hele kleine su- 
permarktjes waar dagelijks vers brood te koop 

is. De  meest noodzakelijke dingen worden  
er verkocht. Er kan gebruik gemaakt worden 
van fietsen die  het mogelijk maken om snel 
even boodschappen te doen. Er zijn twee 
kleine restaurants waar lekker gegeten kan 
worden. De pizzeria is gezellig en naar Neder- 
landse normen, het tweede restaurant is een  
typisch Poolse bar eenvoudig en goedkoop. 
Dagmenu soep en hoofdmaaltijd is onge-
veer drie euro per persoon. Zelf koken is 
natuurlijk mogelijk. We hebben een leuke 
buitenbar en diverse barbecues 
We liggen aan de rand van een bos waar je 
lekker kunt wandelen ook met de honden. 
Polen heeft een landklimaat wat bete-
kent dat de gemiddelde winter koud en de 
gemiddelde zomer warm is. Het voor- en 
najaar zijn aangenaam en bieden u veel 
mogelijkheden om wat te ondernemen.  
Er kan op korte afstand een klimtuin be-
zocht worden. Dit is een enorme belevenis 
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en voor de waaghalzen de moeite waard. 
Verder zijn er kastelen en is er een ru-
ine die u kunt bezoeken. We  zijn dicht te- 
gen de hoofdstad Warschau  gelegen. Deze 
wereldstad biedt heel veel. Zo zijn er prachti-
ge parken, een mooie dierentuin, super mo-
derne winkelcentra, prachtige markten en  
een mooi en gezellig oud centrum. Ook zijn er 
diverse moderne zwembaden enz. Naast de 
rust in ons dorp bent u snel in de drukte van 
Warschau.  Wandelingen in de natuur be- 
horen ook tot de mogelijkheden waarbij van 
alles te zien is. De wildpopulatie is er groot.  
Kortom er is veel te bieden. Prijzen voor 
uiteten en boodschappen zijn zeer aange-
naam en ver onder de Nederlandse prijzen. 

Top 5 hondvriendelijkste 
vakantiebestemmingen in Europa
 
Steeds meer mensen kiezen ervoor hun 
hond mee te nemen op vakantie. Wil jij ook 
op vakantie met je hond? Wij hebben de 5 
hond vriendelijkste vakantiebestemmingen 
in Europa voor je op een rijtje gezet.
 
Parijs, Frankrijk
Deze stad staat bekend om zijn hond vrien-
delijke sfeer. Binnen de stad is het goed 
mogelijk om het de hond in zowel een fast 
food restaurant binnen te stappen als een 
leuke bistro. Als de hond klein genoeg is, 
dan is het zelfs mogelijk om de hond mee 
te nemen in de metro of de bus. Er is zelfs 
een taxi bedrijf dat is gespecialiseerd in het 
vervoeren van de toerist met hond: Taxi Dog. 
In het zuiden van de Luxembourg Gardens 
is een enorm leuke plek om met de hond te 
gaan spelen.



Berlijn, Duitsland
Duitsland is een land waar vele hondenras-
sen vandaan komen, de Duitse herder is 
daar een van. Het is dus niet verwonder-
lijk dat de Duitsers een huisdier vriendelijk 
volkje is. Als je een hond hebt die gewend 
is om aan de fiets mee te lopen, dan is dit 
een ideaal vervoersmiddel om de Berlijn 
door te komen. De cafés die voornamelijk 
buiten serveren hebben er geen probleem 
mee als je de hond meeneemt, maar deze 
moet aangelijnd zijn en buiten blijven. Met 
een beetje mazzel krijgt de trouwe viervoe-
ter nog een lekker stuk Duitse worst. Er is 
een aardige hoeveelheid aan diervriende-
lijke hotels, bed and breakfast adressen en 
accommodaties die tijdelijk te huur zijn.
 
Menorca, Spanje
Honden zijn een vast onderdeel van het 
leven in de straten van Menorca. De hele 
familie kan heerlijk genieten van de medi-
terrane zon op het Spaanse eiland. De dier-
vriendelijke accommodaties nemen rap in 
aantal toe, evenals de diervriendelijke reis-
opties op het eiland. Of je nu een auto huurt 
en het kleine eiland af crosst of dat je lekker 
naar het strand gaat, honden en katten zijn 
bijna overal welkom.
 
Zwitserland
Als je het wilt hebben over een diervriende-
lijk land, moet je het hebben over Zwitser-
land. Alle honden en katten mogen de trein 
in. Er zijn wel een aantal regels: een huisdier 
dat groter is dan 30 cm moet een 2e klas 

kaartje, tegen gereduceerd tarief, hebben. 
Als het huisdier kleiner is dan de 30 cm 
dan moeten ze in een dierentas of -krat en 
tellen ze als handbagage. Je kunt dus heel 
makkelijk naar Geneve en genieten van dat 
mooie meer, even naar Bern of gezellig naar 
de skipistes.
 
Groot Brittannië
Zolang de honden zijn aangelijnd zijn alle 
typen honden toegestaan op bepaalde trei-
nen in Engeland. Dit opent een leuk aantal 
reis opties voor jou en je trouwe viervoeter. 
Sinds het Verenigd Koninkrijk de regels 
heeft aangepast over het meenemen van 
honden vanuit andere landen zijn er steeds 
meer toeristen die hun huisdier mee nemen 
op vakantie. Als je besluit te op vakantie te 
gaan naar Engeland, overweeg dan een reis 
van Cornwall naar Schotland of naar Wales. 
Een prachtige omgeving met nog mooiere 
wandel routes in de “national parks”.
 
Bronnen:
Rendez-vous en France
Menorca Zoover
Dogs Included
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Zelf hondenkoekjes maken is voor sommige 
honden baasjes een leuke bezigheid. Voor 
andere baasjes is het ook een fijn gevoel 
om te weten wat de hond exact krijgt. Vaak 
worden “kant en klaar” maaltijden gezien als 
ongezond. Dit geldt ook meer en meer voor 
snacks. Ook voor deze baasjes geldt 
“ aan de slag en probeer eens uit”. Uw hond 
zal blij zijn als uw experiment geslaagd is

Wat heeft u nodig; 
350 gram tarwebloem
160 gram havermout
60 gram kaas (natriumarm)
100 gram leverworst (of lever)
2 tot 3 dl bouillon (natrium arm) (Deze kunt u 
ook vers maken.)
2 teentjes knoflook. Niet iedere hond
verdraagt knoflook.

Bereiding
Voeg 1,2,3 en 4 bij elkaar in een grote kom 
of schaal. Meng en kneed alles goed door 
elkaar. Voeg beetje bij beetje de bouillon 
toe. Doe dit tot het deeg op koekjesdeeg 
lijkt. Laat het mengsel een uur in de koelkast 
staan om wat op te stijven.
Verwarm de oven voor op 150 graden Cel-
cius. Haal de bakplaat vooraf uit de oven. 
Doe dit ongeveer ¾ uur nadat het mengsel 
in de koelkast is geplaatst. Leg op de bak-
plaat bakpapier. Maak op de bakplaat (met 
het bakpapier er op) koekjes in de gewenste 
vorm. Er zijn ook  speciale koekjes-vormpjes 
te koop.  Plaats de bakplaat in de voorver-
warmde oven. Na ongeveer 2 uur bakken 
moeten de koekjes droog en knapperig zijn. 
Niet droog gebakken koekjes zijn minder lang 
houdbaar.

Hondenkoekjes maken
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                          HOVAWARTBOND NEDERLAND

U heeft het vast wel
eens gehoord. Een 
papagaai die praat.
Echte woorden her-
kenbaar uitgesproken.
Dat lijkt knap maar wel-
beschouwd aapt een 
papagaai natuurlijk alleen maar na. Een 
goed gesprek zit er met zo’n aanstellerige 
clown met kromme snavel niet in.
Dan doet mijn Hovawart het toch stukken 
beter. Articuleren vindt ze wat moeilijk maar 
ik kan de klanken van de diepe en opper- 
vlakkige gromtonen prima onderscheiden. 
En daarbij blijft het niet. Het vocabulaire  
van mijn kameraad heeft een breed 
spectrum aan geluiden. De ene zucht is 
de andere niet. En de grote hoeveelheid 
blafwijzen geven haar zoveel commu- 
nicatiestijlen dat een gerenommeerd  
reclamebureau er jaloers op zou zijn.
En mocht het met zuchten, grommen, 
piepen, blaffen en hijgen niet lukken om 
mijn ongedeelde aandacht te krijgen, dan 
heeft mijn Hovawart nog een flink arsenaal 
aan nón-verbale middelen ter beschikking. 
Een flinke por met haar neus helpt altijd 
om me snel bij de les te brengen. En als 
ik vervolgens na een paar scheve koppen, 
draaiende oren, sprankelende of knippe-
rende ogen en kangaroeachtige sprongen 
nóg niet begrijp wat ze bedoelt, dan brengt 
ze me mijn laarzen zèlf wel even... 
Zo zie je maar. Een goed gesprek met je 
Hovawart is als een trein die nooit de weg 
kwijt zal raken. Zij ziet er streng op toe dat je 
haar goed begrijpt. Daar kan geen kromme 
snavel tegenop.

        
column

Gesprek

Teddy goes  America

Reeds vele jaren heb ik een goed contact 
met de familie Garka in de USA. De reuen 
van mij die ik in het verleden had, hebben 
een aantal keren in de USA gedekt. Ook 
keur ik er diverse shows en neem ik er tetst 
af. Kortom de contacten zijn er op een heel 
positieve manier voor vele jaren. Susan en 
Lary hebben een aantal jaar terug een nest-
je gefokt waarvan ze een pup op fokkers-
voorwaarden hebben gehouden. Deze teef, 
Quin genaamd, woont in Canada bij haar 
maatje Tanja Klagge. Susan vroeg of ik met 
een hond kon overvliegen naar the States. Ik 
stelde haar Houwaert’s Goodwill Teddy voor. 
Een door ons gefokte zwarte reu. Na een ge-
sprek met zijn eigenaar was het mogelijk om 
met Teddy naar de USA te vliegen. Op het 
laatste moment besloot Rob Joosten, zijn ei-
genaar, ook mee te vliegen. Na een reis van 
meer dan 12 uur kwamen we in Seattle aan. 
Zoals gewoonlijk zijn we heel hartelijk ont-
vangen. We hebben een heerlijke tijd gehad 
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Teddy goes  America

en de dekking verliep voorspoedig. Nu ho-
pen dat er pups komen. In ieder geval heeft 
Teddy zijn klusje geklaard. Voor ons was er  
weer een heleboel te doen en te zien . 
We hopen dat de samenwerking met de 
USA nog verder zal uitgroeien.

Kees van Gorp en 
Teddy’s big boss Rob Joosten
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Honden dromen

Christel van de Westelaken

Honden dromen als ze slapen, net als men-
sen. Honden hebben net als ons verschil-
lende fasen van slaap. Het enige verschil 
zit hem in de lengte van de tijd. Onze slaap 
cycli lijkt langer te zijn, maar net als mensen, 
gaan honden door een diepere slaap (SWS) 
en een rapid eye movement (REM) slaap. Dro-
men gebeurt tijdens de REM-slaap cyclus.

Hoe honden slapen
Wanneer de hond diep en langzaam adem-
haalt zit hij in de SWS slaapfase. Hoewel het 
een diepe slaap is, is het waarschijnlijker 
dat de hond tijdens deze slaapfase wak-
ker wordt dan tijdens de REM-slaap. Zodra 
de hond begint te “lopen” of trillen zit hij 
in de REM-cyclus, volgens onderzoek is er 
dan het meest hersenactiviteit. Behalve het 
trekken met de pootjes (wat soms op graven 
of hardlopen lijkt) maken de schone slapers 
ook geluiden tijdens hun nachtrust. Dat kan 

een sabbelgeluid zijn, piepen, grommen, 
smakken tot zelfs een echte harde blaf of 
een heuse wolvenhuil. Het is dus niet zo 
onwaarschijnlijk dat ook honden kunnen 
dromen. Honden kunnen immers ook ge-
beurtenissen herinneren en dromen is een 
normale manier om hun dagelijkse beslom-
meringen te verwerken. Waarover ze dro-
men zullen we echter nooit weten.

Wakker worden
Zoals het spreekwoord luidt ‘maak geen 
slapende honden wakker’, is het wijs om 
een dromende hond niet abrupt wakker te 
maken. Een hond kan namelijk heel instinc-
tief reageren. Als hij wakker schrikt weet hij 
de eerste seconden niet in welke situatie 
hij zich bevindt. Hij kan denken dat hij aan-
gevallen wordt en reageert verdedigend. 
Vooral met kinderen is het belangerijk dat 
de hond rustig wakker wordt gemaakt.
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Medicijnen en dieetvoer
De dierenarts heeft meerdere middelen tot 
zijn beschikking om de mentale achteruit-
gang van de oude hond af te remmen. Hele-
maal genezen zullen de honden niet. Maar 
de honden leven vaak enorm op: ze lijken 
plots weer veel jonger.
Welk medicijn de dierenarts zal voorschrij-
ven, is afhankelijk van de klacht die de over-
hand heet. Als de hond vooral problemen 
heeft met alleen zijn, dan is Clomicalm® 
een goed middel. De verlatingsangst wordt 
hierdoor vaak aanzienlijk minder. 
Wanneer de hond de andere gedragsveran-
deringen vertoont, zoals die hierboven be-
schreven zijn, dan wordt meestal Selgian® 
voorgeschreven. Een medicijn met dezelfde 
werkzame stof (selegeline) wordt ook aan 
mensen met Alzheimer en Parkinson gegeven. 
Tenslotte is er Fitergol®, een middel dat onder 
andere de hersendoorbloeding verbetert en 
hiermee de veroudering tegen gaat.

Ook is het mogelijk met voeding de demen-
tie af te remmen. Deze diëten voor de ou-
dere hond bevatten o.a. antioxidanten. De 
hersenen van dementerende honden ma-
ken extra veel vrije radicalen (geladen zuur-
stofmoleculen) aan, stoffen die het hersen-
weefsel beschadigen. De eerder genoemde 
seniele plaques en Alzheimer zijn hier op 
termijn het gevolg van. Antioxidanten en 
andere bestanddelen in seniorenvoeding 
remmen de vorming van deze radicalen af.
Vraag uw dierenarts om advies. De beste 
resultaten zijn te verwachten wanneer deze 
middelen gecombineerd worden met men-
tale stimulatie van de hond en andere za-
ken waar de eigenaar vat op heeft.

De hond naar de bingo.
De dementerende hond heeft enorme be-
hoeft aan structuur: grote veranderingen 
brengen hem behoorlijk van slag. Dus ver-
ander de leefomgeving van de hond niet te  

Dementie 
bij honden
deel 2
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vaak en rigoureus, en hou een vast uitlaat- 
en voederschema aan.
Maar tegelijkertijd moet de hond ook gesti-
muleerd worden, zowel lichamelijk (vaker 
uitlaten) als geestelijk. Engels onderzoek 
heeft aangetoond dat bejaarden die regel-
matig bingo spelen, sneller denken en aler-
ter zijn dan hun leeftijdgenoten die dat niet 
doen. Ook voor de ouder wordende hond is 
het heel belangrijk om de geest scherp te 
houden. Een goede manier om dit te doen 
is met zoekspelletjes: verstop zijn favoriete 
speeltje (of koekje) en laat de hond het vin-
den. Maar ook andere activiteiten die de 
concentratie trainen zijn goed.

Oefen tevens regelmatig de eerder aange-
leerde commando’s. Lijkt de hond onge-
hoorzaam te worden, dan kan dit wijzen 
op beginnende vergeetachtigheid (of doof-
heid); een goed moment om bij de dieren-
arts langs te gaan. Voor honden die hun  

slaapritme hebben omgegooid, kan het hel-
pen om vooral ’s avonds veel met de hond 
te ondernemen. Hopelijk vermoeit dit hem 
zodanig dat hij ’s nachts slaapt.
Tenslotte is het belangrijk de ouder wor-
dende hond met veel liefde te omringen. 
Een hond met verouderende hersenen kan 
wat onzeker worden, is wat sneller angstig. 
Wees er op zulke momenten voor hem. Geef 
hem zelfvertrouwen waar mogelijk, bijvoor-
beeld door hem uitvoerig te belonen voor de 
dingen die hij goed doet.
En een extra knuffel op zijn tijd kan nooit 
kwaad. Hij is tenslotte al jaren uw trouwe 
kameraad, ook nu de hond een dagje ouder 
wordt. Uiteraard krijgen alle honden vroeg 
of laat wel enkele gedragsveranderingen 
ten gevolge van de ouderdom. Maar tussen 
een beetje in de war en echt dement zit een 
groot verschil.
Hoe eerder u met uw hond dementie te lijf 
gaat, hoe beter het resultaat!
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Vanuit de Algemene Vergadering is het ver-
zoek gekomen om te onderzoeken of het 
mogelijk is juridische bijstand te leveren. 
Hierbij moeten twee vormen van juridische 
bijstand worden onderscheiden: aan vereni-
gingen (= leden) en aan fokkers (= klanten). 
Bij verenigingen kunnen discussies ont-
staan tussen het bestuur en één of meer 
leden, maar ook kan er binnen het bestuur 
onenigheid ontstaan. Fokkers kampen – in 
dit kader – meestal met teleurgestelde pup-
kopers.
 
Huidige situatie
Op dit moment ontvangt de afdeling Juri-
dische Zaken veel e-mails en brieven van 
verenigingen, haar leden, fokkers en pup-
kopers waarin advies gevraagd wordt. De 
vragen hebben veelal betrekking op vereni-
gingsrecht, verbintenissenrecht of de eigen 
reglementen van de Raad van Beheer.

Algemene vragen worden altijd inhoudelijk 
beantwoord. Wanneer het echter om een 
specifiek geval gaat, wordt aangegeven dat 
de Raad van Beheer zich niet mengt in on-
derlinge conflicten. Wel wordt (eventueel) ver-
wezen naar een rechtsbijstandsverzekeraar.
 
Op grond van artikel 15 HR is het mogelijk 
geschillen tussen aangesloten verenigingen 
voor bemiddeling aan het bestuur van de 
Raad van Beheer voor te leggen. Van deze 
mogelijkheid wordt weinig gebruik gemaakt, 
in die zin dat er niet expliciet een beroep op 
wordt gedaan. In de geest van dit artikel is 
het uitgangspunt van de Raad van Beheer 
– bijvoorbeeld als er voor een ras meerdere 
verenigingen zijn – om met alle partijen in 
gesprek te gaan en te blijven. Waar nodig 
roept de Raad van Beheer de hulp van een 
mediator in. In het geschil neemt de Raad 
van Beheer geen standpunt in, maar facili-

Bericht van 
Raad van Beheer
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teert de Raad van Beheer het gesprek tus-
sen de partijen en helpt bij het zoeken naar 
een passende oplossing.
 
Vanuit de leden van de Raad van Beheer is 
de vraag gekomen of de afdeling Juridische 
Zaken bij conflicten juridische bijstand kan 
verlenen. Zoals aangegeven gebeurt dat op dit 
moment niet. Omdat de wens bestaat, heb-
ben wij de mogelijkheden hiertoe onderzocht.
 
Voordelen
Voor de verzoekers om juridische bijstand 
zijn de voordelen evident. Zij hebben één 
loket waar ze terecht kunnen voor al hun 
juridische problemen. Een loket ook dat be-
kend is met de kynologie en de binnen de 
kynologie geldende regels en daardoor snel-
ler inzicht heeft in de problematiek en beter in 
staat mag worden geacht om op korte termijn 
tot een adequate uitspraak te komen.

Ook voor de Raad van Beheer zijn er voorde-
len aan het leveren van juridische bijstand. 
Zo krijgt de Raad van Beheer een nog beter 
beeld van wat er leeft onder de achterban. 
Problemen die voorheen achter de scher-
men werden opgelost, worden nu (voor de 
Raad van Beheer althans) zichtbaar.
 
Nadelen
Helaas kleven er ook nadelen aan het aan-
bieden van juridische bijstand. Zo kan de 
Raad van Beheer eigenlijk alleen aan de 
verenigingen en de fokkers juridische on-
dersteuning bieden; dit zijn immers respec-
tievelijk de leden en de klanten van de Raad 
van Beheer. Het ligt niet voor de hand om 
leden van een vereniging, afgetreden be-
stuursleden of pupkopers te ondersteunen.
Het kan daarbij voorkomen dat de Raad van 
Beheer bijvoorbeeld een fokker juridisch 
zou moeten bijstaan in een geschil met een 
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pupkoper, terwijl de fokker onzorgvuldig 
heeft gehandeld en de pupkoper terecht 
hier op zijn strepen staat. Juist nu alle in-
spanningen gericht zijn op een duurzaam, 
zorgvuldig fokbeleid en hard gewerkt wordt 
aan het imago van de georganiseerde ky-
nologie, waarvan de Raad van Beheer het 
gezicht is, is dit een onwenselijke situatie.
Een andere situatie die denkbaar is, is dat 
er onenigheid ontstaat tussen twee klanten 
van de Raad van Beheer. Dit kunnen bijvoor-
beeld twee verenigingen zijn of een fokker en 
een fokadviescommissie van een rasvereni-
ging. In dat geval komt de Raad van Beheer 
tussen twee vuren te zitten. Beiden zijn im-
mers klant van de Raad van Beheer.
 
Een ander punt van overweging is dat een 
adequate juridische ondersteuning vaak be-
moeilijkt wordt doordat bij het aanmelden van 
een casus vrijwel altijd een eenzijdig beeld 
gecreëerd wordt. Dat maakt het lastig om een 
objectief, goed advies te geven. Eigenlijk zou-
den beide partijen gehoord moeten worden, 
maar niet elke aanvrager zal dat willen. Te-
vens brengt dit een forse extra belasting van het 
bureau met zich mee. Daarbij zal er gezocht 
moeten worden naar een juiste verdeling van 
de kosten tussen de partijen (bijvoorbeeld 50-
50). Bovendien loopt de Raad van Beheer het 
risico als partijdig bestempeld te worden in 
geschillen tussen een klant van de Raad van 
Beheer en bijvoorbeeld een pupkoper. Het 
spreekwoord luidt immers: wiens brood men 
eet, diens woord men spreekt.

Daarnaast is het met de huidige bezetting 
van de afdeling Juridische Zaken (1,4 fte) niet 
mogelijk om aan de vraag te voldoen. De in-
schatting is dat een extra inzet van ten minste 
0,6 fte noodzakelijk is. Het ligt voor de hand 
om deze kosten hiervoor bij de aanvrager van 
de juridische bijstand in rekening te brengen. 
Dit sluit mogelijk niet aan bij de wens van de 
achterban, omdat zij erop rekenen dat de on-
dersteuning (voor de leden) bij de contributie 
is inbegrepen. Het zou echter niet rechtvaardig 
zijn om alle leden te laten meebetalen aan de 
juridische problemen van een enkeling.
Een ander punt dat aandacht behoeft is dat 
de Raad van Beheer aansprakelijk gesteld 
kan worden voor de gegeven adviezen. Hier-
toe zou een aanvullende verzekering moe-
ten worden afgesloten, hetgeen eveneens 
extra kosten met zich meebrengt.
 
Conclusie
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft de 
voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen en 
komt tot de conclusie dat het niet verstandig 
is om als Raad van Beheer juridische bijstand 
aan te bieden anders en uitvoeriger dan dat 
die bijstand thans wordt gegeven. 

Als alternatief kunnen de leden een rechts-
bijstandsverzekering afsluiten. Desgewenst 
zou een collectieve verzekering worden af-
gesloten, maar ervaring uit het verleden)
leert dat de aangesloten verengingen daar-
aan geen behoefte hebben en dit zo nodig 
zelf regelen. 
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Hella en haar 
boerenhuis in 
de Auvergne

Sinds kort hebben wij, Ron en Peter, een 
jonge Hovawart: Hella. Ze is volop aan het 
spelen en leren; ze houdt ons flink bezig en 
we zijn dol op haar. Ze gaat met ons mee 
naar Frankrijk, waar we in de Auvergne een 
boerenhuis hebben, La Combe. Het huis ligt 
op een eigen terrein waar honden heerlijk 
kunnen spelen. La Combe ligt midden in de 
natuur van het Livradois-gebergte: bossen 
en weiden. Een mooi en rustig gebied om 
met de hond prachtige wandelingen te ma-
ken. De voormalige stal hebben we tot gite 
‘Le Bon Patron’ verbouwd, die we verhuren 
aan gasten. Als gehele gite of als chambres 
d’hotes. De gite heeft een woonkamer/keu-
ken en twee tweepersoonsslaap-kamers 
met eigen badkamers.

Behalve de alom aanwezige natuur zijn er in 
de omgeving diverse interessante dorpen en 
steden, zoals La Chaise Dieu en Le Puy en 
Velay. De Auvergne ligt net onder het midden 
van Frankrijk en is daarom ook een prima 
regio voor een stop op weg naar het zuiden. 
Voor wie meer wil weten: onze website is 
www.lebonpatron.nl

Ron van der Horst & Peter Lips

Sinds kort hebben wij, Ron en Peter, een jonge Hovawart: Hella. Ze is volop aan het spelen en leren; ze houdt ons 
flink bezig en we zijn dol op haar. Ze gaat met ons mee naar Frankrijk, waar we in de Auvergne een boerenhuis 
hebben, La Combe. Het huis ligt op een eigen terrein waar honden heerlijk kunnen spelen. La Combe ligt midden in 
de natuur van het Livradois-gebergte: bossen en weiden. Een mooi en rustig gebied om met de hond prachtige 
wandelingen te maken. De voormalige stal hebben we tot gite ‘Le Bon Patron’ verbouwd, die we verhuren aan 
gasten. Als gehele gite of als chambres d’hotes. De gite heeft een woonkamer/keuken en twee tweepersoonsslaap-
kamers met eigen badkamers.   

                 

Huis La Combe                 Ingang gite Le Bon Patron en woonkamer/keuken            Terras en uitzicht Le Bon Patron                 

Behalve de alom aanwezige natuur zijn er in de omgeving diverse interessante dorpen en steden, zoals La Chaise 
Dieu en Le Puy en Velay. De Auvergne ligt net onder het midden van Frankrijk en is daarom ook een prima regio voor 
een stop op weg naar het zuiden. Voor wie meer wil weten: onze website is  www.lebonpatron.nl   

  Hella                                      Ron van der Horst & Peter Lips 
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Huisdierverzekeringen. Je leest en hoort er 

steeds vaker over. Maar is het afsluiten van 

een huisdierverzekering wel verstandig? Er 

zijn toch veel uitsluitingen, kleine lettertjes 

en ook hoor je dat de premie flink op kan 

lopen. We vroegen het aan Walter Boer van 

huisdierverzekeraar Proteq Dier & Zorg, de 

grootste huisdierverzekeraar van Nederland. 

“We vragen altijd aan eigenaren of ze in staat 

zijn om een onverwachte dierenartsnota van 

een paar honderd euro zonder problemen, 

direct te betalen. Want een ongeluk of ziekte 

komt altijd onverwachts en vaak moet de 

dierenarts direct aan de slag. Dat kost geld, 

soms zelfs veel geld. Door het afsluiten van 

een huisdierverzekering weet de eigenaar 

dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over 

onverwachte medische kosten. Een prettige  

zekerheid, zowel voor het huisdier en de 

eigenaar. Wat de kleine lettertjes en uit-

sluitingen betreft? Dat herkennen wij niet. 

Wij hebben de meest complete dekking van 

Nederland en omdat we verschillende pakket-

ten hebben kan de eigenaar min of meer zelf 

zijn premie bepalen”. Of het verstandig is, 

beoordeelt u natuurlijk als eigenaar zelf. Als 

u zich maar wel bedenkt dat uw trouwe vier-

voeter volledig afhankelijk van u is als hij ziek 

wordt of een ongeluk krijgt. Meer informatie 

over huisdierverzekeringen vindt u o.a. op de 

site www.proteqdiernzorg.nl

Is het nuttig om een verzekering voor mijn 

dier af te sluiten? Waar moet ik op letten als 

ik een verzekering afsluit? 

Door een huisdierenverzekering af te sluiten 

neemt u deze onzekerheid weg. U hoeft zich 

geen zorgen meer te maken over onverwach-

te medische kosten en u kunt uw huisdier 

verzekeren van de beste veterinaire zorg. Het 

afsluiten van een huisdierverzekering kan 

dus nuttig zijn.

Een huisdieren-
verzekering is het 
overwegen waard
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Verschillende aanbieders
In Nederland zijn er verschillende aanbie-

ders van huisdierenverzekeringen actief. 

Om een goede keuze te maken kunt u het 

beste de voorwaarden, het kennisniveau, 

de service en de diensten van deze aanbie-

ders vergelijken. Let bij uw keuze goed op; 

op sommige punten zijn verzekeringen goed 

vergelijkbaar, maar er zijn ook een hoop be-

langrijke verschillen. Kijk bijvoorbeeld goed 

naar:

•  de maximale vergoeding per verzekerings-

jaar,

•  de wijze van declareren, de eventuele kosten 

van de declaratie en de termijn van uitbe-

taling,

•  eventuele beperkte dekking bij aanvang 

van de verzekering (wachttermijn),

•  eventuele uitsluitingen die gelden voor 

sommige rassen,

•  de premies, instappremie en ouderdoms- 

toeslag. Over het algemeen geldt: hoe ho-

ger de premie hoe hoger de dekking.

• de dekking:

   •  Worden diagnostiek, behandeling ( ope-

raties) en nazorg bij heup- of elleboog-

aandoeningen vergoed?

   •  Is specialistische zorg volledig gedekt?

   •  Worden spoedbehandelingen volledig 

gedekt?

   •Welke keuzemogelijkheden heeft u?




