Beste Allemaal,
Hierbij ontvangt u weer de nieuwste versie van ons digitale clubblad.
Het is alweer enige tijd geleden dat u ons digitaal clubblad heeft ontvangen en in de tussentijd is
alweer het nodige de revue gepasseerd.
We hebben van een zeer mooie zomer en nazomer mogen genieten samen met onze trouwe
viervoeter(s) en mogen genieten van een heerlijke vakantie.
Als ik even terug ga in de tijd zijn er ook op verenigingsniveau een paar dingen gebeurd, te weten heeft
de secretaris Bertha van Engelen in september te kennen gegeven dat ze haar taken als secretaris van
Onze Stabyhoun neerlegt.
Verder hebben we begin oktober j.l. een vergadering gehad met een delegatie van beide fokkerijzaken
en de voorzitters van Onze Stabyhoun en de NVSW. We hebben overleg gehad om te kijken of we
naar één Verenigings Fok Reglement (VFR) kunnen gaan die voor beide verenigingen geldig is. Hier
hebben we al een aantal stappen voor gezet en we gaan binnenkort weer samen om tafel om dit
verder te bespreken.
Onlangs hebben we op 27 oktober j.l. weer onze Kampioensclubmatch met aansluitend de jonge
hondendag gehad in het Dogcenter te Kerkwijk. Dit jaar hadden we een prachtig aantal van 67
inschrijvingen voor de Kampioensclubmatch er waren zelfs leden uit Finland, Zweden, Engeland en
Duitsland. Het was weer een zeer geslaagde ontspannen gezellige dag. De keurmeesters Mevr.
Zwaartman - Pinster en Dhr. C.F. Rutten kozen als beste reu Doke Thibo Rohandin en als beste teef
Feia Siru Luna Fan de Moaie Hovingen.
Doke-Thibo Rohandin van Mevr.
Grootscholten werd Clubwinner 2018,
vanaf deze kant nogmaals van harte
gefeliciteerd.
‘s middags hebben we een veel mooie
jonge honden mogen bewonderen met
de nestkeuringen.
Verder doe ik weer een oproep voor
vrijwilligers, de vereniging draait alleen
maar op vrijwilligers en we zijn dan ook
nog steeds naarstig naar u op zoek.
Heeft u wat tijd en zin om bij een leuke
gezellige vereniging wat te doen en bij
verschillende activiteiten te
ondersteunen neem dan contact op met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Hein de Winter
Voorzitter Onze Stabyhoun

Duikers (Lisdodde)
Als je veel met de honden in een waterrijk natuurgebied komt, ervaar je soms dingen waar je meer van
wilt weten. Een aantal honden scheurt soms riet met wortel en al uit het water.
Daarna wordt er op de wortel gekauwd en soms geheel opgegeten.
Het is het riet dat ik uit mijn jeugd ken als duikers, of rietsigaren. Gedroogd een favoriete nepsigaar
voor de jeugd. De werkelijke naam is Lisdodde

Even op internet snuffelen en daar vind je dat het een veelzijdige plant is.
De sigaar werd gebuikt als pompstok op geweerlopen en lampen te reinigen en gedrenkt in olie als
fakkel. Het pluis werd vroeger ook als vulling in matratrassen en kussens gebruikt.
De gel tussen de bladeren werkt als bindmiddel in soep.
Volgens de volksgeneeskunde zijn de bladeren van de lisdodde vocht afdrijvend. De gedroogde
bladeren kun je toevoegen aan theemengsels. De bladeren en de fijngestampte wortel zijn bruikbaar
als kompres op open wonden en om brandwonden af te dekken.
Van de lisdodde zijn de volgende delen eetbaar:
• de jonge knoppen zijn eetbaar in het voorjaar, net een soort asperges. De scheuten kunnen worden
gekookt, gewokt, gebakken, gestoofd en worden verwerkt in soepen. Rauw kunnen de scheuten in
salades worden verwerkt. De jonge knoppen worden ook wel Kozakkenasperge genoemd,
• de wortels kunnen worden gekookt, gebakken, gedroogd of tot meel worden gemalen (in de wortels
zit veel zetmeel). Per persoon eet je 15-20 wortels voor een maaltijd,
• de zaden kunnen worden gedroogd en geroosterd, verwijder wel eerst de bruine pluis,
• de gedroogde bladeren kunnen worden toegevoegd aan theemengsels,
• de binnenkant van de jonge scheuten kan worden gegeten (rauw te eten), het smaakt naar verse
komkommer. Ook kunnen deze worden ingemaakt in zuur,
• de groene kolven kunnen gegeten worden als mais, niet de binnenste kern. Je kunt de kolven poffen
op de barbecue,

• en het stuifmeel is bruikbaar als meel (bijvoorbeeld voor het bakken van een koek, brood of
pannenkoek), een aar levert een eetlepel meel op.

Al met al niet zo gek dat honden op dit riet kauwen of zelfs eten, vooral als door de herfstschouw de
sloten geschoond zijn en het riet op de kant ligt, deels gefermenteerd en wel.

Vakantie ervaring
Ga je op vakantie kun je wel- of niet je hond(en) meenemen.
De honden kunnen in pension, uit logeren bij familie of vrienden of gewoon mee.
Dit jaar namen wij de honden mee op reis naar Italië.
Er zijn organisaties die je eenvoudig de weg kunnen wijzen met tips en je kunt er zelfs gericht boeken
voor camping tot kasteel. Wij boekten via Dogs Included. Vooraf werd gezocht op de mogelijkheid om
2 honden mee te nemen. Dat werkt gemakkelijk en de ervaringen van eerdere gasten helpen je te
kiezen.
Zodra de vertrekdatum naderde werden alle entingen gecontroleerd en reisbescheiden voor de
honden klaar gezocht.
De reis verliep ondanks de vele wegwerkzaamheden in Duitsland redelijk. Het uitlaten van de honden
langs de snelwegen was even wennen. In Italië kwamen wij zelfs honden toiletten tegen bij de
Autogril, maar die vonden onze honden te vies. In de auto waren zij rustig en kalm.
De eerste tussenstop was in Zwitserland in hotel Sursee. Prima voorziening voor de honden, voor hen
kamers op de begane grond en via de tuindeur direct naar buiten. De volgende dag door naar Italië.
De locatie daar was super voor de honden, maar de woning viel ons wat tegen.

Het was wel zeer ruim met een grote omheinde tuin.

Toch wist Vedde bij de buren te komen omdat een afsluiting niet ideaal gemaakt was. Deze heb ik
direct hersteld zodat ze vrij konden zijn. De honden konden ook overdag in huis blijven als wij
uitstapjes maakten naar Firenze en Volterra. Wij hadden ze ook mee kunnen nemen de honden waren
zeker op de terrasjes welkom. Terug
naar huis via 2 nachten in de omgeving van Sankt Blasien , Duitsland. Ook daar goede voorziening voor
de honden en in de restaurants gewoon welkom. Op de terugreis in Nederland was dat even anders, is
het buitenland vriendelijker voor honden?
Al met is de ervaring positief, je kunt best de honden meenemen op vakantie, maar kies je voor
optimale vrijheid voor jezelf, is familie of pension een betere oplossing.

Wandelingen
Op zondag 7 oktober hebben we gewandeld in het duingebied bij Groet.

Om 1 uur was het verzamelen en daarna gingen we met ongeveer 12 staby’s en 4 wetterhounen op pad. Er
waren ook stabijna’s bij. Het weer was uitstekend, niet te warm en droog.
Na de duinen liepen we langs het strand. Sommige honden hebben heerlijk gezwommen.

Na een kleine pauze (met een drankje op het paviljoen) gingen we door de duinen terug naar de auto’s.
Op de parkeerplaats namen we afscheid en werd de wens uitgesproken nogmaals een wandeling te organiseren.
Kortom, voor herhaling vatbaar. Mocht u een wandeling in uw omgeving willen organiseren, dan juichen wij dat
van harte toe. U kunt dit doorgeven aan de voorzitter of mail naar penningmeester@onzestabyhoun.nl.

De Stabyhoun en de jacht
Het aantal mensen dat met de Stabyhoun jaagt is niet groot. Toch worden er successen geboekt.
Maar waarom zo weinig?
Die vraag stelde ik onlangs aan Ralph Bosch, jager, jachttrainer en schrijver van het boek “ANDERS”.
Ralph geeft de oorzaak een de tijd dat de Stabyhoun gebruikt werd als mollenhond. De honden werden
geselecteerd of eigenschappen als gevoeligheid om de hond te laten voelen en horen waar de mol graaft. De
gevolgen van die gevoeligheid zouden de hond schrikachtiger en terughoudender gemaakt hebben. Of dat
werkelijk zo is laat ik voor zijn rekening. Wel ben ik het met hem eens dat er veel honden zijn die echt wel wat
stabieler mochten zijn. Kijkend naar de oorspronkelijke honden is het uiterlijk van de Stabyhoun wel veranderd.
Vroeger, in de jaren rond 1960 hield met ook veldproeven zodat de basale eigenschappen van een jachthond
gemeten konden worden. Rechtsonder de inschrijvingen voor de veldproef.

Met de toenmalige inventarisatie en keuringen werd getracht de jacht eigenschappen in het ras te houden. De
focus is echter steeds meer op exterieur komen te liggen.

Het zou goed zijn als keurmeesters de angst en stressuitingen meer in de beoordelingen meenemen.

lid worden of blijven?
Een lidmaatschap levert geld op voor de vereniging om te zorgen dat het ras in stand gehouden kan
worden. Met uw bijdrage wordt de fokkerij van ons ras door u ondersteund.

En dat is niet alleen ten faveure van de fokkers zelf. Om het ras in stand te houden dient de populatie
groot genoeg te zijn. Het ras heeft baat bij PR en voldoende fokkers.

Foto’s Diana Schiepers
Maar!! Die fokkers moeten met hun keuzes voor de mooiste honden niet onnodig genen verspillen.
Daarom moet de vereniging kosten maken voor begeleiding van de fokkerij. Genen dienen niet
verspild te worden en er dient gestuurd te worden op het voorkomen van erfelijke problemen.
Onze deelname met het one-line programma van Pieter Oliehoek maakt het voor u ook mogelijk om
zelf informatie over uw hond toe te voegen
Natuurlijk kunnen wij ook iets doen voor
het individueel lid, zo zijn wij beschikbaar
voor vragen en mogelijk hulp. Ook
organiseren wij wandelingen,
evenementen en brengen sinds kort een
digitaal clubblad uit.

Maar als u geen toegevoegde waarde vind
in ons aanbod, hopen wij toch dat u een
lidmaatschap wilt aangaan of voortzetten
als een sponsoringsbijdrage van ons mooie
ras.
Binnenkort ontvangt u een mailing over de
contributie van 2019, wij willen u dan
verzoeken om per machtiging te betalen.

Chemische castratie
De laatste jaren komt chemische castratie veel meer voor.
Van eigenaren hoor ik soms enthousiaste verhalen over het volgende:
Bij een fok reu kan een chemische castratie worden gebruikt om de reu tijdelijk onvruchtbaar
te maken. Wanneer de chemische castratie is uitgewerkt kan de reu weer voor de fok worden
ingezet.”.
Een castratie van een reu werd in het verleden altijd chirurgisch uitgevoerd. Dit betekent dat
beide testikels met een operatie worden verwijderd. De reu moet hiervoor onder narcose en
de ingreep is onomkeerbaar (definitief). Castratie wordt om meerdere redenen gedaan.
Soms om vooroordelen over het gedrag van een reu, jonge honden in de pubertijd kunnen
vaak lastig zijn en reuen hebben vaak ten onrechte een naam om macho te zijn. Maar ook om
het uitzetten van de geurvlag te voorkomen en gek, dat doen sommige teven ook.
Chemische castratie heeft dus het voordeel dat het effect eerst getest kan worden voordat
het definitief wordt. In het verleden gebeurde dat middels een injectie, maar tegenwoordig
door het inbrengen van een oplosbaar implantaat (chip) dat met behulp van een naald wordt
ingebracht. De chip geeft continu een lage dosering hormoon (desloreline) af, waardoor bij de
reu de productie van het geslachtshormoon testosteron wordt geremd. Het libido wordt
onderdrukt en de reu wordt onvruchtbaar. De werkingsduur is afhankelijk van het implantaat
en de hond. Als het implantaat is uitgewerkt komt de aanmaak van testosteron weer op gang
en wort de reu weer vruchtbaar.
Maar als een reu chemisch is gecastreerd kan hij dan zonder problemen weer worden
ingezet voor de fokkerij ook als de castratie meerdere malen wordt herhaald?
Daarover wilde ik opheldering en heb bij de Universiteit Utrecht om informatie gevraagd.
Het onderzoek dat ik daarvan ontving ondersteunt de bekende informatie die ook
dierenartsen verschaffen zoals:
Bij een fok reu kan een chemische castratie worden gebruikt om de reu tijdelijk onvruchtbaar
te maken. Wanneer de chemische castratie is uitgewerkt kan de reu weer voor de fok worden
ingezet.
Agressief gedrag is voor een eigenaar vaak een reden om de hond te laten castreren. Of het
gedrag verandert door de castratie kan uitgeprobeerd worden met een chemische castratie.
Een wetenschappelijk bewezen antwoord op deze vraag moest men mij schuldig blijven.
In het algemeen wordt aangenomen dat de kwaliteit van het sperma niet afneemt, maar er is
meer onderzoek nodig om dat te bewijzen.
Wat in de meeste informatie van dierenartsen vaak ontbreekt is dat men rekening dient te
houden met de voeding. Direct na castratie voeding aanpassen minder en/of aangepast voer.
Voer voor gecastreerde honden. Maak niet de oude brokken op. De energie valt terug en de
eetlust neemt toe. Dit geldt overigens ook voor teven. Eenmaal te dik is moeilijk terug te
draaien. Bijeffect is ook dat de vacht in de meeste gevallen verandert (castratenvacht).
Wilt u de vacht mooi houden, laat de hond dan niet knippen door de eerste de beste trimster.
Veel trimmers knippen broek en oren te kort. Zoek er één die het ras kent.

WOORDZOEKER

KOPIJ
Ook u kunt kopij aanleveren verhalen en foto’s zijn welkom.
Mail naar penningmeester@onzestabyhoun.nl

