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WIJ ZIJN ALTIJD 
 OP ZOEK NAAR 

VLUCHTBEGELEIDERS 

Strandwandeling weer een groot succes 
1 mei het was weer een geweldige dag om op terug te kijken. Om zoveel podenco's terug te zien, 
het was echt een groot feest voor de vrijwilligers. Bedankt voor uw aanwezigheid. 

PODENCOKRANT 
Juni 2016 

6e jaargang, edit ie 17 
een uitgave van Sticht ing Podencoworld  

Wij hopen in September nog 
meer honden terug te zien.  
Wij laten zo spoedig mogelijk 
horen wat de datum wordt.  
Ook willen we Bryan van 
Beachline Beach hartelijk 
bedanken, dat hij dit voor ons 
mogelijk maakt.  

 

 
 

 

Hopelijk tot ziens in September. 
 
Groetjes,  
 
Evalien de Ruiter, 
Voorzitter St. Podencoworld 

 

De groep wordt steeds groter 
doordat er zoveel podenco's 
geadopteerd worden. Het mooiste 
is dat er zo'n 150 podenco's waren 
en er is geen wanklank gehoord, 
geen ruzie onder elkaar niets.  
De honden hebben heerlijk 
kunnen genieten van het strand 
en dat deden ze dan ook volop. 
Sabine, van asiel Tierre Blanca 
was overgekomen vanaf Tenerife.  
Het was voor haar leuk en 
ontroerend om zoveel honden uit 
het asiel terug te zien, die nu een 
heerlijk warm thuis hebben.  
Als we al die podenco's zo 
gelukkig terug zien, weten we 
waar we het voor doen, dit is onze 
beloning van onze inzet elke dag. 
Het kraampje met verschillende 
artikelen werd ook druk bezocht. 
Van die opbrengst kunnen wij 
weer extra dingen doen voor de 
asielen.  
 

WIJ HEBBEN OPVANG 
GEZINNEN NODIG 

 

mailto:podencoworld@outlook.com
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Miranda schrijft ons: hier wat 
foto’s van de donaties die wij 
zijn gaan ophalen en tevens de 
dag dat Roza en Janneke ons 
kwamen bezoeken. 
Zij kwamen tijdens hun 
vakantie, samen met hun twee 
podenco’s. Na omgekleed te  
 

foto’s gemaakt. Ik heb ze ook 
het project van Crowdfunding 
laten zien, wat er allemaal 
verbeterd en veranderd is in de 
afgelopen tijd en de extra 
hekwerken die overal tussen de 
ruimtes zijn geplaatst. 
Het was een gezellige dag. 
 

zijn in lange broeken tegen de 
teken, zijn wij een rondje gaan 
lopen. Ze hebben het project 
dat Podencoworld heeft 
kunnen realiseren gezien, maar 
ook alle nieuwe podenco’s die 
bij ons binnen zijn gekomen. 
Roza en Janneke hebben veel  

We blijven natuurlijk asiel Olescan Odena 
helpen, deze keer met een donatie   
En juist op de dag dat Roza en Janneke tijdens hun vakantie het asiel gingen bezoeken,  

werden de goederen afgeleverd. Ze konden gelijk helpen met uitladen. Het asiel was heel blij.  

Miranda stuurde ook nog foto’s van twee schatten 
van witte Podenco pups… Adam en Eva genoemd 
Eva is nog wat verlegen maar Adam is een echte vrolijkerd, als je hem oppakt blijft hij lekker in je 
armen liggen. Ze staan inmiddels ook op onze website en zoeken natuurlijk een lief baasje.  
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Het moment dat er door de roedel Democratisch werd besloten  
dat Troy opgenomen zou worden in de roedel 

 

Paddy van der Voet schrijft:  
Ik heb Troy op 30 april jl. op Schiphol opgehaald. In principe om hem op te vangen, nadat ik een 
dringend oproepje had gezien dat hij wel een vlucht had maar geen opvang. Ik had al aangegeven 
dat de kans bestond dat ik hem zou adopteren en dat heb ik dus ook gedaan. Hij heette toen Okki. 
Note van de redaktie: Bedankt Paddy dat we in de komende edities van de Podencokrant kunnen  genieten 
van jouw verhalen van Troy en de hondenschool. 
 

Ze werd hoogzwanger gevonden en na 2 dagen 
kreeg ze 11 prachtige pups waarvan er helaas één 
overleed. De resterende pups heeft ze goed groot 
gebracht en zijn nu zelfstandig. Eindelijk de tijd 
voor Tirma om zelf te gaan genieten van het leven 
en dat doet ze maar al te graag! Helaas heeft ze het 
moeilijk in het asiel, want ze is gewoon te zacht en 
te lief en wil niets liever dan bij je in de buurt zijn. 
Ze heeft een onverbeterbaar karakter, vrolijk, heel 
zacht, aanhankelijk en dankbaar. Ze vindt altijd 
een manier om in de buurt te zijn zonder 
opdringerig te zijn of te storen. Het is een schat! 
Wie heeft er een plaatsje voor deze ontzettend 
lieve en trouwe meid?   

 
 
 
 
 

 

In the spotlights: “Tirma”, een schat van een hond 
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Bery is een hele lieve en 
aanhankelijke hond.  
Ze houdt ervan om geaaid te 
worden en te kroelen.  

 
Ze speelt niet veel in de patio 
want ze geeft er de voorkeur 
aan om in de armen van de 
vrijwilligers lekker te worden 
verwend. Ze gaat heel goed 
om met de andere honden.  
De laatste tijd is Bery niet 
gelukkig in het asiel en kijkt 
droeviger dan gebruikelijk. 

2

Ze wordt wel weer erg blij als 
de vrijwilligers naar haar 
patio komen. Maar wanneer 
ze vertrekken, is ze weer heel 
triest. Bery loopt keurig aan 
de lijn en houdt van rustige 
wandelingen. Kunt u Bery 
weer blij maken, biedt haar  
dan uw huis en uw liefde. 
Ze is ter adoptie via Stichting 
Podencoworld. 
 

 
 

 Senior Bery in het zonnetje… 
 

Jani 
Ondanks een leeftijd van 
14 jaar en een aantal 
tumoren op haar lichaam, 
is Jani toch geadopteerd.  
Maar Jani is dan ook een 
heel dankbare en lieve 
hond en ze heeft nog 
steeds de levenslust en de 
blik in haar ogen van een 
jonge hond.  
 

 BAASJE 

        G
EVONDEN!!! 

 

Onze playmate…  

Modesta 
 
 

Dit bijzondere teefje is nieuw bij Olescan 
Odena. Het is een wit ruwharig podenco 
meisje en ze is heel vriendelijk. Ook is ze 
ontzettend aanhankelijk en uitzonderlijk 
mooi. Ze is heel sociaal naar zowel mens als 
dier, kortom een echte top 10 hond. Met 
haar mooie ogen kijkt ze je verwonderd 
aan. Altijd weer blij om je te zien. En 
knuffelig als ze is, komt ze direct op je af en 
ze speelt ook graag met je. Modesta is 
grappig en lief... deze hond is echt goud 
waard. Ze is goed met andere honden en 
kan ook met kinderen. Modesta is gezond, 
ze heeft alleen in 2013 eenmalig een 
epileptische aanval gehad. Maar ze heeft 
haar koffertje alvast gepakt want ze is klaar 
om naar haar 4-ever home te vertrekken. 
Kunnen we uw adres aan haar doorgeven? 
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Mijn naam is Wachou. Ik werk sinds 3 jaar als 
vrijwilligster achter de schermen voor Podencoworld. 
Ik beheer het Twitter account en probeer iedere dag, 
via promotie, mensen ervan te overtuigen hoe 
belangrijk het is om een Podenco, die het zo hard 
nodig heeft, te adopteren. Maar ook breng ik 
mensen ervan op de hoogte welke bofkonten er recent 
geadopteerd zijn. Het is een geweldig mooi en 
bijzonder ras. Podenco’s leven als 'gebruiksvoorwerp' 
in Spanje. Toen mijn Jack Russel overleed op 15 jarige 
leeftijd, nu 3 jaar, terug, viel ik in een zwart diep gat. 
Mijn man was net 4 maanden daarvoor overleden en nu 
ook nog mijn hondenmaatje. Totdat mijn neef zei, 
Wachou als je weer aan een hond toe bent, kijk dan 
eens op Podencoworld. Wij hebben een Podencopup 
mee uit Spanje genomen en hebben nog geen minuut 
spijt gehad. Wat een geweldig mooi ras. Ik ben gaan 
kijken op de website van Podencoworld en heb mij 
goed ingelezen. Ik was verkocht. Maar ohh, wat was het 
moeilijk om een hond uit te zoeken. Ze hadden mij 
toch allemaal zo hard nodig! En ze zagen er allemaal zo 
lief uit. Het is uiteindelijk Pollia geworden... nu 
Pebbles.  

                   
Een heel bang, vreselijk zachtaardig klein meisje, die al 
haar soortgenootjes heeft zien worden opgehangen en 
heeft gehoord hoe ze aan het janken waren. Pebbles 
was de enige die daar nog rond liep bij de jager.  
Het is zeker niet altijd makkelijk geweest, omdat ze zo 
vreselijk angstig was voor alles en iedereen en ook zeer 
regelmatig in huis plaste. Vooral buiten raakte ze steeds 
meer gestrest! Dit hondenmeisje had een behoorlijke 
rugzak. Met heel veel liefde en vooral heel veel geduld 
is het een erg vrolijke druktemaker geworden. En 
lachen dat ze doet! Nog steeds bang voor vreemden of 
drukte in huis, maar ze gaat dan in haar 'veilige' mand 
liggen tot dat alles veilig is. De eerste 2 jaar is ze steeds 
mee naar buiten geweest om te wandelen, maar toen ik 
merkte dat het alleen maar slechter ging in plaats van 
beter, heb ik besloten om een speciale plek te maken in 
de tuin waar ze haar behoefte mag doen. Zondag neem 
ik haar nog wel mee voor een korte wandeling omdat 
het dan erg stil is in de buurt. Sinds Pebbles weet dat 
ze niet meer naar buiten hoeft, is ze veel relaxter 
geworden! En wat maakt het uit? Ze is gered door de 
vrijwilligers in Spanje, dat is het allerbelangrijkste! 
En ze doet het hartstikke goed nu. Sinds 1,5 jaar is Bina 
erbij gekomen. Een mooi donkerbruin Podenco 
meisje.  Ze komt uit de Perrera. Ze kwam hier in de 
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opvang. Maar na 2 dagen had ik al besloten dat ze mocht 
blijven. Ik merkte dat Pebbles het heel leuk vond dat er 
een hond bij was. Bina is het tegenovergestelde van 
Pebbles en is een heel sociale hond zonder angst en gaat 
heel graag mee wandelen. Ik heb Pebbles een paar keer 
meegenomen met wandelen samen met Bina in de hoop 
dat Pebbles zich zou gaan optrekken buiten aan Bina.  
Helaas is dit niets geworden, want Bina nam de angsten 
over van Pebbles. Pebbles durft wel veel meer sinds Bina 
hier is. Heel mooi om te zien hoe Pebbles na 3 jaar nog 
steeds zo groeit! Samen mogen ze erg graag de boel hier 
op stelten zetten. Het is alsof ze altijd samen zijn geweest. 
Ontzettend bijzonder om te zien. Nooit 1 seconde heb ik 
spijt gehad van het adopteren van beide Podenco’s. 
Hiervoor heb ik 5 soorten honden gehad, maar als ik de 
Podenco eerder had leren kennen, dan waren ze hier 
allang geweest. ‘Podencoverliefdheid’, noem ik het altijd. 
En ik overdrijf toch niet als ik zeg dat een Podenco knap, 
vreselijk lief, zachtaardig, vrolijk en grappig is? Ik hoop 
dat U net zo’n 'Podencoverliefdheid' heeft ontwikkeld als 
ik. Ik wens u heel veel plezier met uw Podenco. 

 
Hartelijke groet van Wachou, Pebbles en Bina. 
 

Wachou beheert ons Twitter Account  
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Slakken kunnen een ernstige bedreiging 
betekenen voor honden 
Bayer Animal Health  
19 mei 2016 
 

 
 

Eerste Belgisch onderzoek naar ziekte veroorzaakt door longwormen 
en overgedragen door slakken bij honden 
De longworm, een parasiet die enkele jaren geleden nog onbekend was in België, veroorzaakt 
tegenwoordig steeds meer infecties bij onze honden. Niet zonder risico, want de ziekte tast 
voornamelijk de luchtwegen aan en kan fataal aflopen zonder correcte diagnose. Op vraag van de 
business unit Animal Health van Bayer onderzochten prof. Bertrand Losson en dr. Laetitia 
Lempereur het voorkomen van longwormen in Wallonië. 
 

Parasiet vestigt zich in nieuwe regio’s, waaronder België 
De laatste jaren duikt longwormziekte of angiostrongylose steeds meer op bij honden in België.  
De aandoening wordt veroorzaakt door een kleine worm, Angiostrongylus vasorum, die overgedragen 
wordt door opname van naakt- en huisjesslakken en waarschijnlijk ook hun slijm. Prof. Bertrand 
Losson, hoogleraar diergeneeskunde, infectie- en parasitaire ziektes aan de universiteit van Luik, en 
dr. Laetitia Lempereur stellen de resultaten voor van het eerste Belgische onderzoek naar 
longwormziekte.  
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De onderzoekers testten 979 honden in Wallonië, waarvan er 222 de symptomen van longwormziekte 
vertoonden. Uiteindelijk bleek 8,6% van de honden met symptomen positief op de parasitaire infectie. 
Daarmee bevestigt de studie de uitbreiding van de longwormziekte naar nieuwe regio’s. De infectie 
komt momenteel voor in de meeste Europese landen, waaronder onze buurlanden (Frankrijk, 
Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nederland) en sinds 2013 ook in België.  
 

 
De voorbij twee decennia is de longwormziekte sterk opgerukt in Europa. Enerzijds stijgt het aantal 
geïnfecteerde honden in landen waar de parasiet leeft, anderzijds komen er nieuwe regio’s bij waar de 
longworm zich vestigt. Die heropleving is waarschijnlijk te wijten aan de opwarming van het klimaat 
en een sterkere resistentie van naaktslakken en huisjesslakken tegen de klimatologische 
omstandigheden. Ook speelt de opmars van de vos in stedelijke gebieden, want vossen worden 
beschouwd als de belangrijkste gastheer van de longworm. Daarnaast verplaatsen honden zich steeds 
vaker van het ene land naar het andere – ze gaan met hun baasjes mee op reis. 
 

Vossen of slakken in de buurt = risicofactor 
De aanwezigheid van vossen, naaktslakken en huisjesslakken in de omgeving moet beschouwd worden 
als een risicofactor voor de longwormziekte. Honden worden meestal geïnfecteerd wanneer ze een 
naaktslak of huisjesslak eten die besmet is met de larven van de parasiet. Vooral jonge honden worden 
het vaakst geïnfecteerd (50% van de besmettingen bij honden < 1 jaar), net omdat ze heel speels en 
nieuwsgierig zijn.  
 
De symptomen variëren sterk en kunnen makkelijk verward worden met die van andere 
aandoeningen. Bovendien ontwikkelen sommige honden nauwelijks symptomen, terwijl andere 
ernstige letsels krijgen die snel tot de dood kunnen leiden. De meeste honden vertonen problemen  
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van de luchtwegen, zoals hoesten en inspanningsintolerantie. Maar ook bloedingen en neurologische 
symptomen kunnen voorkomen. 
 
Bron:  
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De avonturen van Duende en Co.                                                                    door Sandra en Elja 
 

 

  
   

  

WIST U DAT 

 

 

WIST U DAT 

 

 

WIST U DAT 

 

 

WIST U DAT 

 

 

WIST U DAT 

 

Dat u zelf uw hond nog 
moet registreren ook al 

heeft hij een paspoort en 
een chip?  

U dit kunt doen bij 
http://ndg.nl/ 

 

Er een record 
aantal honden 
geadopteerd 

worden en nu 
eindelijk lekker 
slapen in een 
warme mand? 

Er ook veel 
honden in de 

opvang in 
Nederland zitten 
die nog allemaal 
een warme mand 

zoeken ? 

U nooit uw 
hond alleen 
moet achter 
laten i.v.m. 

diefstal voor 
misbruik in de 

vechtsport? 

Er nog al te 
vaak honden 
ontsnappen 

die soms dagen  
of weken 

rondzwerven?  

Wie kent hem niet…  

Het ‘flight to freedom’ vliegtuig. Hij brengt de geadopteerde 

hondjes naar Nederland waar hun een liefdevol thuis te 

wachten staat. Velen  denken dat onze honden gratis mogen 

vliegen, niets is minder waar. De tarieven per hond worden 

steeds hoger en we mogen minder honden per vlucht 

meenemen. De transport-kosten zijn hierdoor bijna niet 

meer te betalen. Helpt u mee om een stukje ticket te kopen? 

Wij vermelden uw naam op deze pagina: 

http://www.podencoworld.nl/help-ons/take-me-home. U 

kunt een stukje ticket kopen door € 25,- over te maken op 

rekening NL33RABO 0162658664 t.n.v. Stichting 

Podencoworld o.v.v. Take me home. Bij buitenlandse 

betalingen is het  BIC nummer RABONL2U. Vast heel erg 

bedankt voor uw hulp. 

Help het asiel Recal Alemandrejo er weer bovenop 

U heeft het van de week in ons nieuws op de website en op onze Facebook pagina kunnen lezen. 
Wij vragen dringend uw hulp voor het asiel Recal Alemandrejo. Zij kampen momenteel met extreem 
hoge onvoorziene medische kosten die hun de das dreigt om te doen. Normaal moet een asiel al alle 
zeilen bijzetten om de dieren van voer, injecties, ontwormings- en vlooienmiddelen ed. te voorzien, 
om ze te castreren/steriliseren en huisvestingskosten, water, elektriciteit. Noem maar op. Ze zijn 
afhankelijk van donaties en van vrijwilligers en krijgen geen subsidie. Maar wat nu gebeurt, is de 
angst van ieder asiel. Toch blijven ze vechten en zullen nooit een dier aan hun lot overlaten. Charley 
en Mico, die ook in deze editie staan, zijn jarenlang door dit asiel met alle liefde verzorgd. U kunt uw 
donatie overmaken op Rabobank rekeningnummer NL33RABO0162658664 ten name van Stichting 
Podencoworld, met vermelding van 'Donatie Recal'. Alle bijdragen zijn welkom! Groot en klein, 
alles wordt gewaardeerd en gaat direct naar de dieren van Recal. Vast bedankt voor uw hulp! 
 

http://ndg.nl/
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Het braafste meisje van de klas… 
Het is stil in huis… Nadat ze tien jaar lang onze trouwste en beste vriendin was hebben we drie 
weken geleden onze oude herder moeten laten inslapen. Ze was niet alleen ons maatje, maar ook 
Norah’s maatje en mentor. Ze leerde haar hoe je je als hond gedraagt in huis en buiten en ze 
speelden, oh wat speelden ze! Soms was Norah te opdringerig, omdat ze zo graag wilde, maar zelfs 
dat vond oude Donna niet erg.  
Ik mis haar geur, haar nagels die tikken op de houten vloer, haar snuit die een knuffel komt halen, 
ik mis haar zo verschrikkelijk…  

Toen de dierenarts klaar was en wij haar 
totaal verslagen zaten te knuffelen kwam 
Norah erbij zitten. Ze ging voor Donna zitten, 
alsof ze haar oude vriendin wilde 
beschermen. Het was alsof ze voor Donna 
wilde zorgen, zoals Donna de afgelopen drie 
maanden voor háár had gezorgd en haar had 
opgevoed. Ze is bij Donna blijven zitten 
totdat mijn zoontje en ik haar naar haar graf 
in de tuin droegen. De week erna liep Norah 
meerdere keren per dag naar de plek waar 
Donna was gaan slapen. Ze ging er dan 
liggen, heel stil en rustig en snuffelde aan de 
plek waar ze haar het laatst had gezien. Ze 
was aan het rouwen, net als wij. 
  

              
 
Norah was verdrietig, maar voelde ook dat wij 
verdrietig waren. Ineens was ze niet meer 
onbehouwen, opdringerig, overdonderend 
en onstuimig. Ze was even niet meer de blije, 
enthousiaste wervelwind in huis. Ze kwam 
ieder moment dat ik ging zitten heel 
voorzichtig en bedachtzaam bij me zitten en 
dan gaf ze me heel veel kleine kusjes, heel 
zacht in mijn nek, net achter mijn oor.  
En dan huilden we samen, om onze vriendin 
die was vertrokken.  
 

Ik heel zachtjes en stil, met heel veel tranen 
en Norah met haar ogen. We troostten 
elkaar en onze gebroken harten vonden 
steun bij elkaar. Zo hebben we dagen 
samen doorgebracht. 
 
Maar Norah zou blije Norah niet zijn als ze 
lang verdrietig zou blijven en er niet in zou 
slagen ook bij ons weer een lach op onze 
gezichten te toveren. De afgelopen dagen 
begint ze weer haar grappig kunsten te 
vertonen en ze lacht weer. Haar typische, 
eigen lachje, waarbij haar oogjes zo schattig 
stralen. Ze speelt weer, ze rent weer, ze 
sloopt de boel weer en is weer haar blije, 
gekke zelf. Maar toch is ze anders. Ze is nu 
de enige hond in huis en dat brengt 
natuurlijk verplichtingen en 
verantwoordelijkheden mee, zoals: blaffen 
naar de postbode; waaks zijn als er ’s nachts 
een vreemde kat door de tuin loopt; de tuin 
bewaken en andere belangrijke 
hondenzaken. En dat is best een serieuze 
taak voor een kleine Podenco-meid! Ze is 
wat rustiger en volwassener geworden na 
het verlies van Donna, maar gelukkig is ze 
wel weer zo blij als ze was. 
 
Norah woont nu bijna vier maanden bij ons 
en werkelijk iedereen is dol op haar. Ze is 
zo vriendelijk en blij, zelfs het buurmeisje 
dat als de dood is voor honden, vindt haar 
lief en durft haar te knuffelen. En ze lacht 
naar iedereen. Gisteren wist ze zelfs de 
gedragstherapeut die langskwam in te 
pakken. Ik wilde begeleiding bij het slopen, 
het alleen blijven en het trekken aan de 
lijn. Naar aanleiding van mijn verhaal dacht 
de therapeut volgens mij een soort kleine, 
slopende Gremlin aan te treffen, maar niets 
was minder waar. 
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Toen ze met de pluche knuffel van mijn 
dochtertje naar buiten wilde lopen en ik zei 
‘Nee, Norah, dat mag niet’, liep ze keurig 
naar mij toe, legde de knuffel neer, pakte 
haar kluif en ging braaf in de tuin liggen 
kluiven. Tijdens het uitlaten kwam ze keurig 
naar me toe toen ik haar riep, zelfs toen er 
een andere hond aan kwam. Het was net 
alsof ze wilde laten zien hoe braaf ze was, het 
braafste meisje van de klas! Ook het lopen 
aan de lijn ging perfect, zeker nadat de 
therapeut haar een hondvriendelijk anti 
trektuigje had omgedaan. Het leek werkelijk 
alsof ik haar voor niks had laten komen. 
 
Hoewel Norah zich keurig gedroeg had ik 
veel aan het consult. Ik heb nuttige tips 
gekregen over opvoeden met belonen en 
werd op heel veel punten bevestigd in mijn 
gevoel. Met je gevoel volgen, logisch 
nadenken en vooral heel goed naar je eigen 
hond kijken en luisteren kom je vaak al een 
heel eind. Zeker bij een hondje als Norah dat 
misschien wel een ontwikkelingsachterstand 
heeft, maar gelukkig totaal niet 
getraumatiseerd is. Eigenlijk zijn honden net 
kinderen: je moet ze overladen met liefde; ze 
vertrouwen geven; de hemel in prijzen en ze 
hebben behoefte aan rust, ritme en 
regelmaat. Dat geldt zeker voor Podenco’s 
die vaak al genoeg ellende hebben 
meegemaakt voor een heel leven tegen de tijd 
dat ze hun veilige plekje hebben gevonden.  
 
Toen de therapeut was vertrokken, was 
Norah gelukkig weer direct zichzelf. Ze 
sloopte wat speeltjes, ging een gat graven in 
de tuin en hard rondrennen, terwijl ze ons 
toeblafte dat we moesten meedoen.  
Gelukkig, zo kende ik haar weer! Toen ze ’s 
avonds piepend op de trap stond, omdat ze 
probeerde naar boven te lopen, maar niet 
verder durfde, heb ik haar liefdevol van de 
trap getild en met een snoepje op haar stoel 
gelegd, waarna ze braaf ging slapen, zonder 
te blaffen.  
 

Maar ook als ze wel trekt, sloopt en blaft is ze 
mijn allerliefste meisje. Ze hoeft niet het 
braafste meisje van de klas te zijn, ze mag 
gewoon zichzelf zijn! Ze hoeft niet perfect te 
zijn, ze is voor ons perfect zoals ze is. 
 

         
 
Ik hoop dat ik nog heel lang haar pootjes op 
de houten vloer mag horen dribbelen; nog 
heel lang haar lieve, zachte kusjes mag 
ontvangen en dat ze nog heel lang lekker 
bovenop mijn schoot ploft als ze na een dag 
spelen uitgeput is en op haar buik geaaid wil 
worden. Ik hoop zelfs dat ik nog heel lang zo 
nu en dan kapotte schoenen, verstopte 
speeltjes en gaten in de grasmat mag vinden. 
Want dat is een teken dat ze er ís. En we zijn 
zo blij dat ze er is. Ons kleine Podenco-
meisje, wat houden we toch van haar. Tot de 
maan en terug, gewoon om wie ze is. Donna 
is vanuit de hondenhemel vast heel trots op 
haar opvolgstertje, want wat doet ze het 
goed! Hopelijk nog een hele lange tijd, 
minstens net zo lang als Donna voor ons 
heeft gezorgd! 
 
Veel liefs voor alle Podenco’s en hun baasjes 
en een knuffel van Norah, 
 
Alexandra van Zanten 
 

vervolg van: ‘Het braafste meisje van de klas…’ 
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Woef... daar zijn wij weer! Of beter: woef, woef, 
woef daar zijn wij weer. Ja… ik (Lisa) begin me 
steeds meer thuis te voelen en dus laat ik van mij 
horen. Als er iemand via de voordeur komt blijf 
ik wel nog veilig op de bank... maar ik 'begroet' 
wel, ja en hoe!  
Maar als mensen voorbij 'mijn huis' gaan dan sta 
ik met 2 poten op de vensterbank en 'begroet' ze 
vanaf hier. Dat doe ik gewoon elke keer. En mijn 
vrouwtje (dat rare mens) zegt heel vaak: Lisa no... 
klaar… ik begrijp daar niets van. Is toch lief dat 
ik iedereen 'begroet', maar dat mens denkt daar 
blijkbaar anders over…  
Ach ik ga gewoon verder met begroeten... en 
Jody doet af en toe (!) ook mee. Gezellig net een 
'woef-concert'!!!
Moet ik toch wat leuks vertellen van een paar 
maanden geleden. Baasje had een nieuwe 
leesbril nodig. Nou die kwam er dus ook.  
 
Maar ik vond het niets... die nieuwe bril... Drie 
dagen nadat baasje de nieuwe leesbril gekocht 
had heb ik deze 's nachts een beetje 
'aangepast'...  
 

 
 

Ja, hij had de bril op het tafeltje in de 
woonkamer laten liggen en ik moest toch 
even 'keuren' of het wel goed zat met 'die 
bril'. Maar die pootjes... die waren toch wel 
lekker 'knabbelbaar'. Ja, en waarom niet... 
Nou, 's morgens kwam vrouwtje ons 
'goedemorgen' wensen... (doet ze altijd en 
dat vinden Jody en ik zo te gek!). Maar nu 
sloeg ze haar handen voor haar mond en 
riep: oh nee......! Geen idee wat ze daarmee 
 

bedoelde!?!? Ze riep: foei. Ook weer zoiets: 
wat nou 'foei'. Nu.... wat later kwam baasje, 
daar begreep ik helemaal niets van: die was 
zo kwaad, hij mopperde iets en zei verder 
helemaal niets. Was hij dan niet blij mij en 
Jody weer te zien? En ,ja dat 'ding' (bril), zag 
er toch goed uit. De pootjes waren gewoon 
wat 'aangepast'... Enfin baasje was die dag 
de eerste uren niet echt 'happy'. Ach, hij zal 
wel niet lekker in zijn vel zitten!?  
De volgende dag was het weer over... 
Paar weken later: goh, baasje heeft weer een 
nieuwe leesbril...(!!!) en weer een mooi  
doosje eromheen... och weer even kijken hoe 
dat nu weer zit. Iedereen slaapt! Ja, nu ligt 
de bril in het doosje op het tafeltje...  
 

 
 

pak ik toch gewoon het doosje. Jody zegt: 
niet doen Lisa! Ach gewoon even het doosje 
open maken Jody... Wrrr... dat doosje gaat 
niet open? Nou dat kan ik ook wel met mijn 
tanden......................ziezo het doosje is open! 
Nu ja ik heb er aan de zijkant een mooi gat 
in gemaakt en... kijk daar zit de nieuwe bril, 
ik kan hem er mooi zo uit trekken! Goh, er 
zitten weer hele nieuwe 'pootjes' aan: lekker 
om op te knabbelen!!!  
 

 
 



[13] 

 

Lady heet nu Charley en heeft het bijzonder goed gestroffen… 
Na jaren kon ze het asiel van Recal Alemandrejo verruilen voor een liefdevol thuis 

 

Charley woont nu 3 maanden bij ons.  
Het gaat heel erg goed. We zijn vorige week 
een weekje op Terschelling geweest.  
 

 
 
Charley vond het prachtig. Het strand was 
favoriet, maar natuurlijk ook bos en duin. 
Op het strand kon ze fijn loslopen. 
Zwemmen doet ze niet, ze heeft wel 
voorzichtig pootje gebaad. Ze tilt dan haar 
poten heel hoog op omdat ze absoluut niet 
nat wil worden, heel grappig om te zien. 
  

 

 
 
Charley is een hele lieve en gemakkelijke 
hond. Ik hoef bij het uitlaten nauwelijks op 
te letten. Ze houdt mij goed in de gaten en is 
heel sociaal met andere honden en ook lief 
tegen katten.  
 
Ze begint nu ook af en toe te spelen met 
honden die ze al kent. Erg leuk.  
Met mij wil ze ook spelen, maar ik kan geen 
stok of bal gooien. Dan loopt ze heel hard de 
ander kant op.  
 
Groetjes van Moniek 
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Na een half uurtje rijden kwamen we weer ‘thuis’ in het asiel 
Nog een beetje onder de indruk van het gebeurde, blaften we de andere honden het hele verhaal. 

                                                                                                                  Het vervolgverhaal van Brown, hoofdstuk 

1

Nou, eentje had ongeveer hetzelfde 
meegemaakt en de anderen vroegen zich af of 
ze ook nog naar die meneer moesten 
binnenkort. Nou, eerst maar eens iets eten en 
drinken. Ik keek onder het eten eens naar mijn 
zus en dacht dat ze toch iets meer onder de 
indruk was als ik. Een beetje timide was ze.  
Maar omdat het erg warm was, zochten we een 
schaduwrijk plekkie onder de olijfbomen en 
vielen heerlijk in slaap. Ik werd wakker toen er 
een auto aankwam en bijna naast me stopte.  
Er kwam een vrouw uit en die haalde een grote 
bench uit de auto, zette hem open en riep mijn 
zus die inmiddels ook wakker was. Een beetje 
duf stond ze op en zonder erg wandelde ze zo 
de bench in. Nu stond achter in de bench een 
bak met lekker eten rook ik, dus ik liep ook  
maar mee.... maar nee, ík mocht niet; alleen 
mijn zus dus. Vreemd... Dus ik kijken en toen 
werd de bench opgetild en in de auto gezet! 
Héé, watisdatnou? De vrouw praatte nog wat 
met de vrouw van het asiel, kreeg een tas mee 
en stapte in de auto, reed weg, een grote 
stofwolk achterlatend. Toen die weer weg was, 
keek ik of de auto (met daarin mijn zus!) wel 
echt weg was. En dat was ie. Weg. Ach, 
misschien kwam hij zo weer terug. Maar een 
paar uur later was ze nog steeds niet terug!  
En de nacht erop volgend ook niet. Ik liep 
rond, blafte wat met de andere honden (die het 
ook errug vreemd vonden) en viel uiteindelijk 
in slaap. Toen ik wakker werd, was mijn zus 
nog steeds weg. Ik zoeken, maar nee hoor, 
weg!! Waar was ze nou toch. Ik drentelde wat 
om de voerbak heen maar had echt geen 
honger. Toen kwam de vrouw van het asiel 
naar me toe en vertelde van alles. Ik snapte er 
niet veel van maar ik hoorde iets over een 

2

lange reis in de auto, vliegen (Ik was toch geen 
vogel, ik kan helemaal niet vliegen!) en "ander 
land met andere baasjes." Wat bedoelde ze 
nou? Ik ving nog net op dat het overmorgen zou 
gebeuren. Ja leuk hoor, WAT zou er dan 
gebeuren. Helemaal confuus. 
 
Nou, daar kwam ik een paar dagen achter.  
Kijk, honden zijn erg sensitief (ik dus) en we 
merken hondersgoed (Let op de woord-
speling!!) dat er iets aan de hand is of staat te 
gebeuren. Nou; er gebeurde wel wat ja... Ik had 
me nét gewassen (er staat een heel grote kuip 
met water in de tuin!) en ik stond me net af te 
schudden. Het water spatte lekker in het rond. 
Ik hoorde een auto aankomen en die stopte 
weer bijna naast me. Hee, het zou toch niet 
mijn zus zijn??! Ik kijken en kijken maar ik zag- 
en rook haar niet. Er stapte een man uit en die 
haalde een bench uit de auto. Hij zette de deur 
open en gooide er een groot bot in. Toen riep 
hij me. Jaaaaaaa, dahaaag, die truuk kende ik 
al!! Mooi niet... Al zag het bot er wel lekker uit. 
Maar mijn zus was er ook ingetuind en dat zou 
mij dus niet gebeuren. Een beetje hautain 
draaide ik me om en wilde weglopen. De man 
graaide naar mijn halsband, maar hij had er 
niet op gerekend dat een Podenco in no time 
op topsnelheid zit (65 km per uur dus) en erg 
hoog kan springen. Een hek van 180 cm?? 
Makkie. En dus sprong ik zó over het hek en 
rende alsof de duivel op mijn hielen zat. 
Wegwezen, ze wilden me weghebben! Dus kon 
ik beter zelf wegwezen. Wie weet wat ze met me 
gingen doen!! Ik had al heel wat dingen 
meegemaakt - en gezien. Ik rende een heel stuk 
over de weg en achter mij zag ik een pluim stof. 
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Ai, ai, ai, dom, zo konden ze me gemakkelijk 
volgen natuurlijk. Dus rende ik iets zachter in 
probeerde in de berm te lopen. Alleen zaten 
daar grote kuilen en lagen er rotsen. Nou ben 
ik er wel op toegerust, want ik heb heel grote 
en brede voeten, speciaal om op rotsen te 
lopen. Dus erg veel last had ik er niet van. 
Maar een auto kan hard rijden en ik hoorde 
dat ie al vlakbij was. Links en rechts open 
veld... Verdorie, geen schuilplaatsjes. En ik 
was al aardig moe, want ik had al best wel een 
stuk gerend. Tja; op topsnelheid lopen kan ik 
niet erg lang volhouden. Ik had de tong uit de 
bek hangen en had dorst. De auto reed me 
gewoon voorbij. Misschien hadden ze me niet 
gezien. Maar hij stopte gewoon een stukkie 
verder en de man en vrouw van het asiel 
stapten uit. En hadden een bak en een fles 

2

water bij zich. En ik had dorst.... Wat nu...?  
Ze deden wel erg lief tegen me en of ik water 
wilde. Tja, water.... dorst.... lekker.... moe.... en ze 
waren best aardig in het asiel... iedere dag eten, 
altijd drinken.... lekker rustig.... we werden vaak 
uitgelaten en dan konden we lekker rennen en 
spelen. Ja, slecht hadden we het er echt niet!  
Dus heel voorzichtig (ik hield ze in de gaten!!!) liep 
ik naar de bak, rook er eens aan. Het was gewoon 
lekker koel water. Ja, wat moet je hè. Ik slobberen 
dus. Ineens pakte de man mijn halsband en tja... 
gevangen dus! Hij hield me goed vast toen ze me 
samen in de bench stopten. Ik was eigenlijk te moe 
en teveel in de war om echt te protesteren. En het 
bot lag er ook nog in. De deur ging dicht, de auto 
keerde en reed weg.... 
 
© Wim Bremer 

Het vervolgverhaal van Brown, hoofdstuk 3 

 

De Podenco is net als de Galgo een erg oud en oorspronkelijk ras dat al eeuwenlang voorkomt op de Balearen, 
het vasteland van Spanje en op de Canarische eilanden. Podenco's zijn halfwindhonden.  
Het is een bijzonder sterk ras waarbij erfelijke afwijkingen niet tot nauwelijks voorkomen. De Podenco is 
vriendelijk, heeft een zachtaardig karakter, is attent, opgewekt, levendig, erg intelligent en gevoelig maar wat er 
vooral uitspringt, is zijn bovenmatige nieuwsgierigheid en eigenzinnigheid. Er zijn diverse soorten podenco 
soorten die wij in de volgende edities afzonderlijk onder uw aandacht zullen brengen, elk met hun  
eigen kenmerken en specifieke eigenschappen. 
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Tiago speelt nauwelijks met andere 
honden en zeker niet als hij aan 'het 
werk' is: graven in het belendende park. 
Maar ook niet in z'n vrije tijd. Heel even 
daagt hij ze uit maar na 10 seconden heeft 
hij het wel bekeken. In z'n eentje wel, dan 
jongleert hij manisch met lege flesjes of 
poetsdoekjes of alles wat hij op z'n pad 
vindt. Tiago is eigenlijk meer op mensen 
gericht. Dat komt goed uit want iedereen 
is ook gek op die Portugese clown! En 
doordat ik zo vaak foto's van m'n hondje 
op facebook plaats dachten kennissen: 
'...als we nu ook eens zo'n hondje met van 
die grote oren nemen....' Enter Ziggy, een 
bevallige podenga van twee lentes met 
een bewogen leven achter zich. Maar dat 
is niet aan haar te merken.  
Het leek ons een goed idee dat de twee 
elkaar eens zouden ontmoeten. Misschien 
konden ze samen herinneringen ophalen 
aan het land van de Fado en de zon! Ziggy 
is uit het hetzelfde hout gesneden als 
Tiago: graven dat het een lieve lust is. 
 

    
 

Onlangs heeft Tiago een paar keer mogen 
logeren bij Ziggy. De foto's en video's die 
ik toegestuurd kreeg terwijl ik elders 
verbleef stelden mij gerust. De twee 
Portugezen speelden dat het een lieve lust 
was en ondanks dat alle botjes en 
speeltjes op de wereld van Tiago zijn,  
mondde dit niet uit op een strijd op leven 
en dood.  

 
Maarrr... er was iets met Tiago als hij weer 
thuiskwam... In plaats van helemaal door 
het dolle heen te zijn dat 'ie weer terug 
was bij z'n baasje die zo gek met hem is, 
liep hij regelrecht naar de slaapkamer (hij 
slaapt altijd op mijn bed) en negeerde mij 
voor de rest van de avond. En de 2e keer 
dat hij bij Ziggy had gelogeerd verliep 
volgens het zelfde scenario. Normaal ligt 
hij net als nu strak tegen mij op de bank 
(hij mag dat van mij).  
 

 
 
De volgende Conclusie lijkt mij dan ook 
gerechtvaardigd: Tiago is stapel op Ziggy! 
 
Door: Cyril Vermers 
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Mico werd geboren op 20 april 2016 , 
tenminste zo staat hij op mijn 
verjaardagskalender! Het is de dag dat wij 
hem in ons gezin opgenomen hebben en 
dat willen wij elk jaar opnieuw vieren. 
Want het is een feest om Mico bij ons te 
hebben, een zalig gevoel, een puur geluk. 
 

 
 
Ik wou al langer een adoptiehond en mijn 
man ging akkoord om mij plezier te doen. 
Maar ik wist niet welke hond, helemaal 
geen ervaring mee… dus ik stelde het altijd 
maar uit. 
Tot de mooie dag dat ik via Facebook een 
foto en een beschrijving van Mico te zien 
kreeg. Héél toevallig! 
Liefde op het eerst zicht bestaat echt!!!!  
Ik had wel nog nooit van Podenco’s 
gehoord, dus eerst wat opzoekingswerk via 
google. Toen was ik helemaal verloren en 
ging aan de slag. Via via kwam ik te weten 
dat hij in een opvanggezin in België zat, wat  
 

 
 
dus een meevaller was, want ik woon in 
Vlaanderen, toeval bestaat niet…. 
Met kloppend hart de adoptieprocedure 
opgestart en het huisbezoek afgewacht, net 
of ik een examen moest afleggen. 
Toen hij ons huisje binnenkwam, nieuws-
gierig zoals een podenco is, de tuin 
verkende heb ik een schietgebedje gedaan, 
aub laat ons hem mogen houden. 
En enkele dagen later was het zo ver. 20 
april 2016 dus . 
Intussen is Mico een volwaardig lid van ons 
gezin. Hij is voorbeeldig, lief, beetje 
eigenzinnig (I like it!!) maar zo slim dat hij 
wel weet wanneer hij moet gehoorzamen. 
Hij heeft zijn eigen bank waar hij zalig en 
elegant zit te zitten, liggen, hangen, 
ondersteboven poten in de lucht.   
Toen ik hem in het begin had, was er nog 
een zekere tristesse en passiviteit in zijn 
mooie ogen en soms brak mijn hart… maar 
op zéér korte tijd is hij een vrolijke hond 
geworden. 
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Bezoek is altijd welkom en ze zijn er 
allemaal gek op, willen allemaal op de foto 
met hem… 
Op de dagelijkse wandelingen met mijn 
man, stoppen de mensen (zelfs met de 
wagen!) om hem te aaien en te vragen: welk 
ras is dat, zo’n mooie lieve hond…  
En hij laat zich gewillig knuffelen. 
Vast ritueel na de wandeling is een pilsje 
gaan drinken in een café (mijn man hé, 
Mico drinkt water). Allen zijn ze er dol op 
hem, werkelijk allemaal. Wij hebben al 
plenty kandidaten om hem op te vangen als 
we op verlof zouden gaan… Maar ik zal 
even streng zijn hoor.  
  
 

 
 
En het allermooiste is dat mijn man, die 
introvert is en iedere dag alleen zijn 
wandeling ging doen en alleen zijn pilsje 
ging drinken, ook helemaal open bloeit 
door zijn liefde voor Mico en de sociale 
contacten. Ik zit dan thuis te wachten tot 
mijn 2 schatten terug zijn, vol ongeduld om 
te horen wat Mico nu weer uitgehaald heeft 
op de wandeling, want hij is een echte 
Podenco en er is toch al een duif 
gesneuveld. Om het met Toon Hermans te 
zeggen: de doif is dood!!!  
Als het warm is baadt hij in de vijver, soms 
steekt hij er zijn poten in en soms zijn 
poep, hahaha leuk zicht. 
 

 

Waar de podenco in het oude Egypte een ras was 

dat gehouden werd door farao’s en adel, lijkt nu het 

omgekeerde waar. Alleen zijn oorspronkelijke doel, 

de jacht, is behouden gebleven. In Spanje en  

 

Portugal worden deze honden vaak onder 

erbarmelijke omstandigheden gehouden. Ze worden 

uitsluitend gefokt voor de jacht. De kleine soort 

jaagt op klein wild en als het een prooi spot, laat  

 

de hond een hoog blafgeluid horen. De prooi 
wordt richting  jager gedreven, die het 
vervolgens neerschiet. De grotere Podenco’s 
jagen in roedels op groot wild. Als ze dat gespot 
hebben nemen ander grote honden uit de 
roedel, zoals Mastins, het te pakken. Omdat er 
alleen met de beste honden gefokt wordt, zijn 
er altijd honden “over” aan het eind van het 
jachtseizoen. Honden die onvoldoende 
gepresteerd hebben, worden of gedood of 
gedumpt in afgelegen gebied of bij een 
dodingstation. Als ze geluk hebben, worden ze 
afgegeven bij een asiel. De honden die wel bij 
een jager blijven, zijn vaak erg slecht 
gehuisvest. Voorafgaand aan de jacht worden ze 
meestal uitgehongerd, omdat dit de 
gedrevenheid van de hond zou bevorderen. 


