
 

 

 



Van de voorzitter 

Beste Allemaal. 

Zo vlak voordat de vakantie periode begint ontvangt u hierbij weer ons digitale clubblad. 

Gelukkig zijn we uit de lockdown en kunnen we weer vooruit kijken om leuke evenementen en 

wandelingen te plannen voor de vereniging. 

De eerste wandeling staat op 11 juli gepland, meer info in deze editie. 

Afgelopen periode hebben we niet stil gezeten, begin juni hebben een gesprek gehad met de NVSW 

waar u verder in het clubblad meer over kunt lezen. 

Op 19 juni jl. hebben we onze goedbezochte  Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in Soest.  

Gelukkig konden we deze door de versoepelingen weer fysiek houden en niet via teams. 

Door de corona hadden we de ALV niet kunnen houden in 2020 dus dit jaar hebben we 2 jaar in 1 keer 

behandeld. 

Na 4 jaar in het bestuur gezeten te hebben is Joke van Gemert teruggetreden als bestuurslid. 

Joke is vanaf de oprichting van de vereniging betrokken geweest bij de fokkerijzaken en de laatste 4 jaar 

heeft Joke in het bestuur gezeten en als voorzitter van de werkgroep fokkerijzaken. We willen Joke 

nogmaals heel hartelijk danken voor haar inzet voor de vereniging. 

Op de ALV is Marijke Verweij en Ruud Bijloo  toegetreden tot het bestuur. 

Marijke gaat Joke haar taken overnemen en Ruud gaat als webmaster ook de evenementen op zich 

nemen, wij wensen Marijke en Ruud veel succes toe. 

De werkgroep fokkerijzaken is ook uitgebreid met Gerda Nijboer en Maryse Lindeman en bestaat nu uit 

Diny Dinkela, Gerda Nijboer, Maryse Lindeman en als voorzitter Marijke Verweij. 

Rest mij verder u een hele mooie zomer te wensen en hopelijk snel tot ziens op een evenement. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hein de Winter 

Voorzitter 

 

 

 

 

 



 

Eén vereniging van Onze Stabyhoun en NVSW uit het zicht. 

Al eerder bent u geïnformeerd over de intentie van beide besturen om tot één vereniging te komen. 

Echter, vooralsnog is dit streven weer uit het zicht geraakt.  

 

Onze Stabyhoun is ooit uit onvrede, afgesplitst van de NVSW (Nederlandse Vereniging voor Stabij-en 

Wetterhounen). In de afgelopen jaren is er contact geweest tussen beide verenigingen over het te 

hanteren Fokreglement. 

De gesprekken daarover hebben geleid tot een nagenoeg identiek reglement. De sfeer waarin deze 

gesprekken gevoerd werden verbeterde zodanig dat gesproken werd over de mogelijkheden om tot één 

vereniging te komen. De voorzitter van de NVSW zag voordelen in de communicatie richting de Raad 

van Beheer. Voor ons leek het de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de veel bredere 

gezondheidsinformatie van de NVSW. 

Voor het organiseren van evenementen en ondersteunen van de vereniging zouden er meer vrijwilligers 

beschikbaar komen. Wel zouden er dan aan beide zijden concessies gedaan moeten worden. Beiden  

zouden over de schaduw heen moeten stappen betreffende “oud zeer”. Het gaat om het ras en niet de 

ego van personen. 

Buiten de problemen van “oud zeer”, sanctiebeleid, ed. waren toch de grootste problemen de Pup-prijs 

en de pup-bemiddeling. Bij de NVSW moeten fokkers 50% van de pups via de vereniging verkopen en de 

kopers moeten lid worden om daarvoor in aanmerking te komen. Een keuze systeem wel of geen pup-

bemiddeling. 

De voorzitter van de NVSW “Jan Anton Koers” en wij dachten dat daar wel overeenstemming bereikt 

kon worden en wij zouden beiden een intentieverklaring afgeven en e.e.a. op de ALV van onze 

verenigingen bespreken. 

De Coronaperiode brak aan, alles lag stil en bovendien is Jan Anton langdurig uit de roulatie.  

De ALV kwam in zicht wij als bestuur wilde duidelijkheid kunnen verschaffen. Daarom werd een 

bijeenkomst gepland samen met de NVSW met secretaris van de NVSW Arend Zwaga als vervanger voor 

Jan Anton. 

Deze bijeenkomst eindigde als een teleurstelling. De afvaardiging van de NVSW gaf aan dat het bestuur 

niet wilde sturen op een samengaan (technisch opheffen en Onze Stabyhoun en onze leden naar de 

NVSW) Er lagen ledenvoorstellen rond pup-bemiddeling en pup-prijs en het bestuur zou daar niet op 

willen sturen. Als wij wilden konden wij opgaan in de NVSW, mogelijk aanvullen van de  

fokadviescommissie met één van onze leden, maar concessies voorstellen NEE! 

Het was alsof men zei: De trein stopt zo, je kunt instappen of je eigen reis vervolgen. 

Was het de afwezigheid van Jan Anton? 



Hoe dan ook, één vereniging is ver weg. Het zullen de leden van de NVSW moeten zijn die het overleg 

weer vlot moeten trekken.  

Onze trein rijd met enthousiasme verder! 

 

ALV 
 

Er is een aardige discussie geweest over de intentie verklaring met betrekking tot het samengaan van de 

2 verenigingen (Onze Stabyhoun samen met de NVSW) welke in de nieuwsbrief eind 2020 genoemd is. 

Aan het eind van de discussie was een ieder het over eens dat er voorlopig geen sprake kan zijn van een 

samensmelting. 

De sfeer tijdens de ALV was ontspannen en vooral: wij gaan er met enthousiasme tegenaan. 

Joke van Gemert is afgetreden en voor haar is Marijke Verwey in het bestuur gekomen. 

Marijke neemt ook de taken als aanspreekpunt in het bestuur van de werkgroep fokkerijzaken waar.  

Verder is Ruud Bijloo, onze webmaster, toegetreden tot het bestuur, verantwoordelijk voor 

evenementen en als vervanger van de eerder afgetreden Hein van Althuis.  

De werkgroep fokkerijzaken is uitgebreid tot  4 

personen, Marijke Verwey, Diny Dinkela, Gerda Nijboer 

en Maryse Lindeman. 

Wat aankeuren voor de fokkerij betreft, als proef voor 

1 jaar zullen aankeuringen in het land plaatsvinden 

door een voor het ras erkende keurmeester. Hiervoor 

zullen wel kosten in rekening gebracht worden om het 

voor de vereniging kostenneutraal te houden. Een 

showkwalificatie is dan niet meer vereist. 

Dit jaar zal er geen clubmatch kunnen worden 

gehouden, wel zal een gezellige familiedag 

georganiseerd worden alsmede een aantal wandelingen. 

 

 

 



 

Boswandeling Mariëndaal route. 

 

We zijn blij dat de overheid met betrekking tot de coronamaatregelen weer verder versoepeld en dat 

betekent voor ons dat we weer een wandeling kunnen plannen in een ruim mooi gebied waar we “nog 

steeds Corona-proof” kunnen wandelen. 

Op zondag 11 juli  2021 hebben we een wandeling 

gepland in het losloopgebied Mariëndaal, onderdeel 

van het Geldersch Landschap Kasteelen, waar we 

vanaf de parkeerplaats Mariëndaal 2, 6861 

WN  Oosterbeek (zie foto) om 14.00 uur vertrekken. 

(graag iets eerder aanwezig zijn). Mariëndaal is een 

kleine zijweg aan de N225 bij Oosterbeek. 

Gelieve de honden vanuit de auto aangelijnd te 

houden, totdat we het losloopgebied, direct na het 

parkeerterrein, goed in zijn gewandeld (na het 

passeren van de slagboom Gelders Landschap). 

Eenmaal daar wordt het sein gegeven dat de honden 

– voor wie dat wil – losgelaten kunnen worden. Let wel, dit is geheel op eigen risico. 

Zorg er voor dat je voor je trouwe viervoeter(s) water en beloningsbrokjes bij je hebt. Kleed je passend 

bij de weersomstandigheden en zorg voor goed wandelschoeisel. 

Deze wandeling is niet geschikt voor rolstoelgangers ivm mul zand en hoogte verschillen. 

• De route is ongeveer 3 km, ofwel ca 1 ½ tot 2 uur lopen, niet geschikt voor puppies 

• Parkeren en los laten lopen van de honden is voor eigen risico. 

• Geef elkaar de ruimte en hou rekening met elkaar. 

• Op twee derde van de route komen we langs een zorgboerderij & theeschenkerij  

 

Bij terugkomst op de parkeerplaats is het wellicht gezellig om met elkaar een broodje te eten, wat ieder 

zelf van huis meeneemt. 

Het is niet nodig om U aan te melden. Voor de planning is het wel prettig om een inschatting te kunnen 

maken hoeveel mensen er komen, daarom een mailtje naar webmaster@onzestabyhoun.nl is heel 

welkom. 

 

Verhalen van leden. 
Graag willen wij graag kopij ontvangen, over ervaringen van leden. 

Dit kan zijn belevenissen met uw hond, ervaringen in de hondensport, de betekenis van uw kennelnaam 
of het fokken van uw nest zoals de volgende bijdrage van Diane Schiepers 
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De Friese wind waait door België … 
Wat ben ik trots op mijn Stabyhoun familie waarvan ik nu de heerlijke nestervaring kan neerpennen. 

Vanmorgen, 24 april 2021, heeft het laatste puppy teefje van het nestje van Jaro-lien (Janon v. 

Hummelstabij) & Gabber fan de Muddehounen haar geboorteplek verlaten.  

 

Dit prachtige nestje laat veel mooie herinneringen na maar ook momenten van bezorgdheid en stress. 

Hier zal wellicht elke fokker zich in herkennen want bij de geboorte en de spannende weken die daarop 

volgen loopt niet altijd alles volgens het boekje … en dit was hier niet anders. 

Al bij de dekking op tweede Kerstdag bleek dat Cupido zijn pijlen goed gericht had en was een 

liefdeskoppeltje gevormd. Gabber bleef helaas achter met liefdesverdriet. Jaro-lien daarentegen had er 

minder last van en werd dan wel opgevangen door haar enthousiaste driejarige dochter Rimke die er 

zeker naar uitkeek om enkele weken later weer 

haar job van ‘nanny’ te kunnen waarmaken. En 

ja, dat Cupido zijn best had gedaan was duidelijk 

op de echo : “zeker” 6 wondertjes zouden zich 

voorbereiden om het daglicht te zien een tiental 

dagen na Sint-Valentijn … 59 dagen na de 

dekking kon het spannend afwachten beginnen.  

 

Waar Jaro-lien bij de vorige nestjes geen 

merkbare weeën had, bleek dit nu wel anders. 

Ze was erg dik en had al een dag voordien zeer 

onrustige momenten die deden vermoeden dat 

de bevalling was ingezet. Maar dit was vals 

alarm en heeft de vroedvrouw (ik dus) een 

blanke nacht bezorgd. De volgende ochtend werd dan een echte t° daling vastgesteld en werd 

verontrustend toegezien hoe Jaro-lien het vaak moeilijk had. Dit bleef maar duren en duren tot laat in 

de avond tot ik ongerust werd en de dierenkliniek om raad vroeg. Deze stelden mij gerust want de 

bevalling kan tot 24u na de temperatuur-daling plaatsvinden. Het water brak en zelfs dan duurde het 

nog 4 uur vooraleer het bevrijdend schot gelost werd en dit is letterlijk te noemen! Iets na 3 uur ’s 

nachts plofte Jaro-lien al spurtend op haar hondenkussen en puppy één schoot over de vloer meters 

verder met de nageboorte. Wat was dat zeg! 

Het startschot was letterlijk gegeven en opluchting en blijdschap zorgden voor nieuwe energie voor de 

volgende 5 uren waarin 6 teefjes en 3 reutjes geboren werden. 

Eén ventje was echter een echt lichtgewicht van 205 gram en hij was de enige die de dag nadien nog 

dieper zakte naar 186 gram. Puppymelk wilde hij niet en dan maar de dikste tepel uitgezocht en hem elk 

uur hierbij geassisteerd met succes. Het kereltje heeft gelukkig zijn schade ingehaald en was mijn 

favorietje geworden. Wat een beleving! 

De tijd gaat snel gebruik hem wel! Ja, ja na 14 dagen stond het puppy pretpark klaar om de kleine 

bengeltjes te verwelkomen. Beetje bij beetje ontdekten zij de geheimen van het pretpark en werd er 

deftig in gesprongen, gevochten en geslapen. Een blaffertje nam het voortouw en was dan ook de 

grootste vent van het park. Heerlijk om ze bezig te zien hoe ze alles ontdekken. 

Eindelijk ziet Rimke haar kans als nanny en ruimt ze poep en brengt ze de pups wat regeltjes bij onder 

het goedkeurend oog van mama die voor de melkbar instaat natuurlijk. 



Het pretpark wordt dan uitgebreid met een minituintje waar de bengeltjes hun poepjes en plasjes kwijt 

konden en er ravotten in de zon, de regen en ja, ook de sneeuw was soms van de partij.  

En plots krijgen ze dan het bezoek van lieve mensen die de viervoetertjes eens in het echt wilden zien en 

voelen. Oh! Zo leuk! 

Niet zo leuk is het moment dat die boeman eraan komt met de prikkers dik en dun en de neusstokjes … 

boe wat eng! Het roze vieze mondspuitje dat het baasje hen gaf was daar dan niks tegen. 

Gelukkig is dit snel vergeten en konden wij naar het warenhuis in de winkelkarretjes en naar de 

speeltuin met de bolderkar of de oudjes opbeuren in het WZC … Heerlijk ! 

Nu zijn ze er klaar voor … zij trekken de grote wijde wereld in naar de nieuwe baasjes met veel 

uitdagingen en heerlijke momenten. 

Zij gaan die Belgen eens tonen wat ze waard zijn hé! Succes verzekerd met zo’n super ras! 

 

 

 

Wijziging adresgegevens: 

 

Graag verneemt de ledenadministratie wijzigingen in uw adresgegevens of emailadres. 

Zodat u geen clubblad of nieuwsbrief gaat missen. 

Wijzigingen kunt u doorgeven aan Annette de Winter Ledenadministratie@onzestabyhoun.nl 

 

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