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WANDELING PYRAMIDE AUSTERLITZ
Zondag 9 juni 2013 organiseren we centraal in het land 
een mooie wandeling bij de Pyramide van Austerlitz, 
Zeisterweg 98 in Woudenberg. De Pyramide is het 
start- en eindpunt van de wandeling. Voor de jonge en 
oudere honden is een kortere wandelroute uitgestippeld. 
Na afloop van de wandeling krijgen de deelnemers het 
inmiddels befaamde warme kopje koffie, thee of cho-
comel aangeboden door de vereniging Schotse Herder 
Vrienden.

COLLIE ACTIVITEITEN DAG 2013
Zondag 15 september organiseren we wederom een 
Collie Activiteiten Dag. Informatie over de locatie en het 
programma volgt rond de zomervakantie, maar noteer 
deze datum alvast in uw agenda!
Houd ook onze Facebook-pagina in de gaten voor meer 
informatie.

DE VERENIGING SCHOTSE HERDER VRIENDEN
De vereniging Schotse Herder Vrienden is opgericht op 1 januari 

2004, ter behartiging van de belangen van de Schotse herdershond 

langhaar en Schotse herdershond korthaar. In de statuten is vast-

gelegd dat de vereniging zich ten doel stelt liefhebbers en vrienden 

van de Schotse herdershond nader tot elkaar te brengen en het heb-

ben, houden en fokken van de Schotse herdershond in kwalitatieve 

zin te bevorderen.

De vereniging is zich bewust van de maatschappelijke verantwoor-

delijkheid ten aanzien van het gedrag, karakter en gezondheid van de 

Schotse herdershond.

De vereniging wil een positieve bijdrage leveren aan het totaalbeeld 

van de Schotse herdershond. Deze bijdrage is gericht op zowel 

uiterlijk, gedrag, karakter als gezondheid. De vereniging tracht dit doel 

te bereiken door goede voorlichting te geven aan kopers en (begin-

nende) fokkers. Het streven is gericht op het fokken van een stabiele 

en intelligente hond, vrij van erfelijke afwijkingen. Een Schotse 

herdershond zal met deze eigenschappen uitermate geschikt zijn als 

gezinshond.

Binnen de vereniging is kennis op allerlei gebied aanwezig. Leden, 

maar ook niet-leden, kunnen daar altijd een beroep op doen.

 

Activiteiten

Ter bevordering van de onderlinge contacten worden er diverse activ-

iteiten georganiseerd, zoals:

•	het	geven	van	workshops,	cursussen	en	lezingen	voor	liefhebbers	

en fokkers;

•	gezamenlijke	wandelingen	op	verschillende	locaties;

•	het	testen	van	de	Schotse	herdershond	op	gedrag	en	karakter;

•	het	organiseren	van	een	dag	waarbij	het	uiterlijk	centraal	staat.
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Nieuwe hoofdredacteur stelt zich voor
 
Beste Schotse Herder Vrienden!
 
Sinds kort ben ik begonnen als nieuwe hoofdredac-
teur van de Schotse Herder Vrienden. Mijn naam is
Diana Jansen, ik ben 36 en ik woon in Nijmegen met
mijn Schotse herder Mila en twee katten. Daarnaast
vang ik honden uit het buitenland op en ben ik
gastgezin voor weeskittens en zwerfkatten. Het is
hier in huis dus regelmatig een drukke beestenboel.

 

Met jullie deel ik uiteraard de liefde voor het ras de
Schotse herder. Ik ben met collies opgegroeid en
mijn eerste eigen hond was ook een collie. Ondanks
een uitstapje naar de Groenendaeler kwam ik uit-
eindelijk toch weer bij de collie terug. Vanwege het
zachtaardige, gevoelige, intelligente, speelse,
baasgerichte, vriendelijke en soms ook eigenzinnige
karakter, in combinatie met de prachtige buiten-
kant, is de collie voor mij de ideale hond.
Ik ben graag actief bezig met mijn collie Mila. We
maken samen veel lange wandelingen, ik vind het
leuk om met haar te trainen (op dit moment behen-
digheid), te spelen en haar van alles te leren.
 
 
 

 
 
 
Daarnaast werk ik al ruim tien jaar als redacteur,
sinds 2005 als freelancer. Ik vind het erg leuk dat
ik nu mijn vak kan combineren met mijn passie voor
de collie en als hoofdredacteur een bijdrage kan
leveren aan het magazine van de Schotse Herder
Vrienden.

Ik bruis van de ideeën, dus het komende jaar zal er
het één en ander gaan veranderen om het blad nóg
informatiever, leuker, mooier en professioneler te
maken. Op de eerste plaats is het magazine een
blad voor de collie-eigenaar, met interessante in-
formatie over gedrag, gezondheid, voeding, vacht-
verzorging, enzovoort, met herkenbare verhalen en
informatie over de activiteiten van de vereniging.
 
Er hebben zich al ver-
schillende leden aange-
meld die ook een bijdra-
ge aan het magazine
willen leveren. Zo heb-
ben we er vanaf dit
nummer een kersverse
correspondent uit de
Betuwe bij: Anne Maij.
Haar eerste bijdrage Kampeerplezier met je collie 
kun je lezen op bladzijde 19.
 
Heb jij ook een leuk verhaal, is er een onderwerp
waar je graag meer over zou lezen, schrijf je zelf
graag of heb je een vraag over gedrag, gezondheid
of verzorging? Meld je dan bij
redactie@schotseherdervrienden.nl.
 
Hartelijke groet en tot ziens bij de wandelingen of
Collie Activiteiten Dagen,

Diana Jansen

Kopij zomernummer 2013
 
U kunt uw bijdrage voor het zomernummer 2013 inzenden tot 1 juni 2013.
Neem bij teksten altijd bronvermelding(en) op, indien van toepassing. U kunt uw tekst als Worddocu-
ment e-mailen naar redactie@schotseherdervrienden.nl.
Heeft u ook foto's bij uw tekst, stuur deze dan mee in een zo groot mogelijke resolutie en vermeld de
naam van de fotograaf.
Wij zoeken ook nog foto's voor de cover en de backcover. Neem voor meer informatie contact op met
redactie@schotseherdervrienden.nl.

5



Demodex
Demodex canis is een
mijt die bij jonge hon-
den schurft of demodi-
cose veroorzaakt. Deze
mijt komt bij alle hon-
den in de haarfollikels
en talgklieren voor en
behoort tot de normale
huidflora. Demodex is
niet besmettelijk. 

 
 
Wat is demodex?
De demodexmijt komt in kleine aantallen voor bij
vrijwel alle honden en is een onderdeel van de
huidflora. De besmetting heeft dus niets te maken
met hygiëne of verkeerde voeding en het is absoluut
niet besmettelijk voor andere honden. Heel zelden
komt demodex bij oudere honden voor, maar
meestal zien we het bij jonge honden in de puber-
leeftijd. Demodox is gemakkelijk te onderscheiden
van andere mijten. Anders dan andere bekende
mijten is demodex een smal langwerpig ‘visje’ met
aan de voorkant aan beide zijden vier korte pootjes.
De mijten zijn alleen zichtbaar onder een micro-
scoop. De mijt veroorzaakt normaal gesproken geen
klachten en maakt deel uit van de normale huidflo-
ra. De mijt is dus in zeer kleine aantallen aanwezig
bij iedere gezonde hond, zonder dat deze klachten
veroorzaakt. Demodex gaat pas problemen veroor-
zaken als de mijten in aantal toenemen in haarfol-
likels en talgklieren.
 
Symptomen demodex
Het beeld van gelocaliseerde demodicose in de
meest bekende vorm is kaalheid rond de ogen, op
de wangen, rond de bek, op de hals en aan de
binnenkant van de voorpoten. Soms zijn er enkele
korstjes, schilfers en/of rode plekken te zien, soms
zijn er etterende pukkels, veroorzaakt door bacte-
riën (staphylococcen). Rond de lippen en de ogen
zijn roodheid, korstjes en schilfers te zien.
In ernstige gevallen met veel huidinfectie is er
sprake van jeuk. Er is dan een bijna volledig kale
huid bezaaid met korstjes, schilfers en etterende

pukkels. In dit geval
wordt het een gegene-
raliseerde demodexinfectie 
genoemd. Deze honden
hebben demodex over
het hele lichaam en zijn
er dan ook algemeen
ziek van.

 
 

Oorzaken
Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van
demodex. Het kan veroorzaakt worden door para-
sieten, maar vaker is er een probleem met het af-
weersysteem waardoor het aantal mijten in de huid
kan groeien. In een aantal gevallen blijkt er een
erfelijke afwijkende immuunrespons te bestaan bij
honden, die specifiek is voor de demodexmijt.
Het probleem is nestgebonden: binnen een nest zie
je vaak meerdere pups met afwijkingen. Dit komt
doordat deze pups dezelfde ouders hebben en van
hen dezelfde genetische informatie hebben gekre-
gen voor hun afweer. Daarom wordt er ook een
negatief fokadvies gegeven aan dieren die lijden aan
demodex. Maar demodex kan ook een verworven
probleem zijn met de afweer. Door het gebruik van
bepaalde medicatie, het doormaken van een ziekte
of door ouderdom kan de afweer (tijdelijk) niet meer
genoeg tegenwicht bieden tegen de demodexmij-
ten. Medicijnen die de afweer nog verder onderdruk-
ken (zoals corticosteroïden), moeten vermeden
worden, omdat dit de demodex verergert. Er zijn
ook nog inwendige factoren die een rol kunnen
spelen bij het ontstaan van demodex.
De levenscyclus van de mijt hangt samen met
hormonale veranderingen bij de hond. Daardoor zijn
er ook vaker problemen tijdens puberteit, loopsheid
of dracht. Om deze hormonale factoren uit te
schakelen, geven dierenartsen vaak het advies om
de hond te laten steriliseren, wat echter lang niet
altijd nodig is. Het zijn vooral de teefjes die met hun
cyclus van hormoonspiegels vaker opflakkeringen
krijgen van demodex. Maar lichte(re) gevallen van
demodex gaan vrijwel altijd zonder problemen over.
Daarnaast bestaat het risico dat de natuurlijke
barrière van de huid wordt doorbroken als er veel
mijten aanwezig zijn in de huid. Hierdoor hebben
bacteriën het makkelijker om zich over de huid te
verspreiden. Het demodexprobleem wordt hierdoor
vaak erger gemaakt met een secundaire bacteriële
infectie.
 

Wat zijn de klachten?
In ernstige gevallen
zijn de dieren heel erg
ziek – soms ook door
een andere onderlig-
gende ziekte – en
komt demodex als
een secundair pro-
bleem naar voren. De
mijten profiteren van
de tijdelijk vermin-
derde afweer. Soms
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hebben de dieren jeuk, soms niet. De aangedane
delen van de huid zijn vaak rood of grijs.
De patiënten kunnen worden onderverdeeld in vier
groepen:
 
1.    De lokale vorm: een milde vorm waarbij de
hond slechts enkele kale plekken heeft met of
zonder roodheid en meestal zonder jeuk, waarbij de
plekken zich op de kop, rond de ogen en op de poten
bevinden. De prognose voor deze vorm is tamelijk
goed. Behandeling is niet altijd nodig.
 
2.    De veralgemeende vorm: een groot deel van
het lichaam is aangetast en ook de lymfeknopen zijn
opgezet. De jeuk varieert van weinig tot heel intens
en meestal is er ook een bacteriële infectie van de
huid aanwezig. De hond kan snel gewicht verliezen,
koorts krijgen en zelfs bloedvergiftiging krijgen. De
honden kunnen naast de kale plekken ook schilfers,
puistjes en ontstekingen krijgen of er verschijnen
veel grijze puntjes op hun huid en verkleuringen.
 
3.    Er bestaat ook een veralgemeende vorm
waarbij de mijten alleen voorkomen op de pootjes
tussen de tenen en daar zorgen voor ontstekingen.
Honden met atopie (een soort huidallergie) hebben
vaak ook last van demodex.
 
4.    Bij oorontstekingen zijn ook vaak demodexmij-
ten terug te vinden in de oorschelp. Waarschijnlijk
profiteren de mijten van de lokaal verminderde
afweer.
 
 

Diagnose
De diagnose wordt gesteld
aan de hand van de huid-
klachten en een microsco-
pisch onderzoek. Met een
scherpe lepel wordt opper-
vlakkig wat huidmateriaal
afgeschraapt en onder de
microscoop onderzocht. De
mijten zijn gemakkelijk aan
te tonen.

 
 
Behandeling
De klassieke behandeling is vaak rigoreus. De
meeste dierenartsen schrijven een ivermectinepre-
paraat voor een periode van zes maanden voor (wat
absoluut niet aan collies gegeven mag worden!) of
Advocate (wel geregistreerd voor demodex, maar
werkt alleen bij lichte gevallen) of Stronghold (niet
geregistreerd voor demodex). Daarnaast wordt een
antibioticakuur voorgeschreven. Dit zorgt ervoor
dat de bacteriële bij-infectie snel onder controle is.
Ook worden er vaak andere, zeer agressieve mid-
delen voorgeschreven. Deze middelen zijn Ectodex

en Tactic. Beide middelen zijn zeer giftig en de
behandeling is erg vervelend voor de hond en de
eigenaar. Ectodex is een vloeistof die met water
moet worden verdund en waarmee de hond weke-
lijks moet worden gewassen tot voor de tweede maal
het afkrabsel schoon is, waarbij moet worden op-
gemerkt dat de eitjes van de mijten pas na drie
weken uitkomen. In de praktijk betekent dit dat de
besmette hond minstens vijf weken lang behandeld
moet worden met een zeer giftig middel dat nog niet
eens geregistreerd is als hondenmedicijn.
Daarnaast zijn er ook strikte veiligheidsvoorschrif-
ten voor de eigenaar: die moet met handschoenen
en een masker op de hond behandelen.
  
Casus
De jonge labrador (tien maanden) van een goede
vriendin kreeg twee maanden geleden demodex.
Achteraf vanwege een verminderde weerstand,
omdat hij als rechtgeaarde labrador een aantal
lompe ongelukjes had gehad waarbij een aantal
ruggewervels ontzet waren.
In de eerste instantie heeft zij haar hond op de door
de dierenarts voorgeschreven manier behandeld
met antibiotica, ivermectine en Ectodex. Aangezien
haar hond erg ziek werd van de behandeling en de
plekken zich bleven uitbreiden, is ze naar alterna-
tieven gaan zoeken. Die heeft ze gevonden in de
vorm van Demodexolie (www.huisdierendokter.nl),
een niet giftige olie samengesteld op basis van zeer
krachtige essentiële oliën.
De Demodexolie moet twee maal per dag op de huid
worden aangebracht die is aangetast; bij locale
aantasting ongeveer een halve centimeter hierom-
heen. Met de Demodexolie mag gestopt worden 4
tot 6 weken nadat de huid is hersteld. De huid is
hersteld als de eerste haren weer terugkomen. De
Demodexolie is zodanig samengesteld dat ook de
bacteriële huidontsteking behandeld wordt, waar-
door het herstel van de huid wordt versneld. Daar-
naast gaf zij haar hond een immuuncomplex en
omega-3 en 6 capsules om de inwendige weerstand
op te bouwen. Hiermee moet zij nog drie maanden
na herstel van de huid doorgaan.
De aangetaste plekken op de huid zijn inmiddels
vrijwel weggetrokken en het haar is aan het terug-
groeien. Hoewel ik besef dat één geval geen basis
is waarop een gefundeerd wetenschappelijk oordeel
mag worden geveld, is het resultaat in dit geval zeer
positief te noemen. Vooral omdat deze behandeling
voor hond en eigenaar veel prettiger is.
 
Tekst: Lieke Timmers
 
Bronnen: Dierenkliniek Causus, België Dr. J. Ber-
tens, Kliniek voor Gezelschapsdieren Eersel www.
huisdierendokter.nl.
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Nieuwjaarswandeling
 
Zondag 6 januari 2013 was de Nieuwjaarswan-
deling van de Schotse Herder Vrienden. Het
was de tweede keer dat de vereniging een
wandeling organiseerde om het nieuwe jaar in
te luiden.
 
We waren te gast op landgoed de Utrecht, onder
Esbeek. Verzamelpunt was de parkeerplaats van
herberg In den Bockenreyder. De opkomst was heel
erg goed: maar liefst 35 baasjes en 50 collies!

 
Allereerst werden we welkom geheten door de
voorzitter van onze vereniging en kregen de wan-
delaars die nog géén lid waren een goed voornemen
voor 2013 aangereikt: lid worden van de Schotse
Herder Vrienden natuurlijk!
 
Nadat we in twee groepen waren ingedeeld, ging de
wandeling van start. De jonge en oudere honden
liepen een kortere wandelroute dan de volwassen
honden.
 

 
De wandeling van de volwassen honden voerde ons
door bos, akkerland en langs diverse vennetjes en
meertjes. De zwemmers onder de honden maakten
gebruik van hun vrijheid om het water in te duiken.
Vooral bij de honden met witte pootjes was dit een
ideale oplossing om de rijkelijk met modder be-
smeurde pootjes weer in de originele kleur terug te
brengen.
 

 
De bosgrond was nogal vochtig en op plaatsen zelfs
moerassig. Enthousiast glibberden en geleden we
over paden en veldwegen. Gelukkig mochten de
honden los lopen en konden we ons redelijk staan-
de houden in de blubber.

 
 
We hadden een zeer geëerd lid onder ons met maar
liefst zeven collies en een doggyride! Zij doorstond
de modderproef met verve en werd waar nodig
geholpen door een paar sterke armen.

 



 
Al met al duurde de eerste rondwandeling een uur
en werden we vlak bij de herberg herenigd met de
andere groep.
 

 
Teruggekomen bij de herberg werden de lopers in
de gelegenheid gesteld een bakkie leut te gebruiken.
Enkelen maakten ook van de gelegenheid gebruik
om te lunchen. 
 

 
Na dit intermezzo volgde de tweede wandelronde,
die het spiegelbeeld was van de eerste. Het weer
was niet super zonnig, maar het was droog en
aangenaam warm. Precies goed om in de buiten-
lucht te kunnen blijven.
 
Wij danken Ger en Jacqueline voor de organisatie
en hopen bij de volgende wandeling op een even
gezellige dag. De vrijwilligers kunnen terugkijken
op een geslaagde activiteit.
 

 
Indien u een liefhebberij hebt en deze wilt combi-
neren met uw passie voor de Schotse herder, is uw
medewerking méér dan welkom. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met:
voorzitter@schotseherdervrienden.nl.
 
 
tekst: Sandra van Holstein

foto's: Claudia Goos en Lia van der Steen
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Honden mee op vakantie? 
 

Het is alweer bijna va-
kantietijd en velen zijn
al volop bezig met het
plannen van hun zo-
mervakantie. Honden-
mensen lopen dan elk
jaar weer tegen de
vraag aan: wat doen
we met de hond(en)?

 
Er zijn twee mogelijkheden: je neemt je hond(en)
mee of je zorgt voor een goede opvang. Als je de
hond(en) thuis wilt laten, kun je ze in een asiel of
pension onderbrengen. Reserveer tijdig een plekje,
maak goede afspraken over uitlaten, samen spelen
(of juist niet) en voeding. Entingen kunnen in een
asiel of pension verplicht zijn.
Je kunt ook een mede-collieliefhebber zoeken die
(al dan niet tegen een vergoeding) op jouw honden
wil passen. Het voordeel is dat de honden dan in
een huiselijke omgeving blijven. Overleg goed over
de onderlinge verwachtingen en leg afspraken zo
nodig vast. Je kunt ook een oproep op de Facebook-
pagina van de vereniging plaatsen voor een vakan-
tieadresje voor je hond(en).
De hond meenemen is ook een mogelijkheid. Er zijn
gelukkig voldoende accommodaties waar hond(en)
mee mogen. Een lange lijst met mogelijkheden in
binnen- en buitenland vind je op de Facebookpagi-
na van de vereniging en binnenkort ook de website
van de Schotse Herder Vrienden. Aanvullingen op
die lijst zijn van harte welkom. Het is fijn als je
aangeeft of er een omheinde tuin is en hoeveel
honden mee mogen. Regel een aantal zaken op
voorhand:
 
• Vraag toestemming aan de verhuurder. Soms is
bij de accomodatie vermeld dat maar één hond mee
mag. Overleg dan; bel of mail de eigenaren. De kans
is groot dat je kunt afspreken dat meer honden ook
mee mogen. Kortom: overleg en zorg er natuurlijk
voor dat je alles schoon en heel achterlaat. Daar
doe je andere vakantiegangers weer een plezier
mee.
 
• Ga je naar het buitenland? Zorg voor de juiste
entingen. Vaak is alleen de rabiësenting verplicht,
maar vraag dat goed na. Overweeg ook om je
honden te beschermen tegen teken en vlooien.
Afhankelijk van het land en de accommodatie is dat
verplicht en in sommige (warme) landen moet de
hond beschermd worden tegen gevaarlijke parasie-
ten. Let goed op dat het middel dat je geeft veilig
is voor collies.

• In sommige landen (waaronder Duitsland) gelden
regels ten aanzien van vervoer in de auto (hond
moet gezekerd vervoerd worden; dus in gordel of
bench) en soms moeten honden met een schoft-
hoogte van meer dan 40 cm een muilkorf dragen.
Let ook goed op de losloopregels ter plaatse. Niet
in elk land is elk ras welkom. Voor 'vechthonden'
(wat collies natuurlijk niet zijn) gelden in een aantal
landen specifieke regels, zoals het dragen van een
muilkorf.
 
• Als het voor jou belangrijk is, vraag goed na hoe
de tuin is omheind, voordat je boekt.
 
• Het is vaak expliciet verboden dat honden op de
slaapkamer komen en natuurlijk is het onwenselijk
dat ze op bed slapen of op een bank komen. Neem
eventueel plaids en kleden mee ter bescherming
van de meubels. Het is vaak ook verboden om
honden alleen in een accommodatie achter te laten,
tenzij ze in een bench verblijven.
 
• Houd je aan de regels. Dan blijft de kans groot dat
ook anderen hun honden weer naar dit adres mee
mogen nemen.
 
Wat je keuze ook is; ik wens je een fijne vakantie
voor mens en dier!
 
Ik heb niet met alle accommodaties die ik heb
verzameld ervaring. Ik zal kort twee vakantieadres-
sen uitlichten, om aan te geven dat er adressen zijn
waar honden niet alleen zijn toegestaan, maar ook
van harte welkom zijn:
www.smederijtexel.nl: Een b&b op Texel. In totaal
vier kamers, waar in twee appartementen honden
welkom zijn. Een plaid ligt klaar, en ook een voer-
en drinkbak. De appartementen zijn vrij klein. Als
je drie of meer collies hebt, moet je even bekijken
of dat gaat passen. Er zijn bij mijn weten geen
beperkingen . De tuin is voor iedereen toegankelijk,
houd dus rekening met elkaar. De omheining van
de tuin is niet 100% ontsnappingsproof.
www.twisterhof.net: Vakantiewoning en aparte b&b
net over de grens in Duitsland ter hoogte van 
Emmen. Hoewel wij in deze accommodatie nog niet
zijn geweest, kennen we
wel de voorganger en de
beheerders. Er is een
goed omheinde tuin. De
woning en b & b hebben
een aparte tuin, dus je
hebt volledige privacy.
 
tekst en foto's: Suzanne
van Ouwekerk
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Cesar Milan, onbegrepen of fenomeen?
 
Al een slordige 37 jaar heb ik honden van al-
lemaal verschillende rassen. Sommige van
deze honden waren opvanghonden en de
meeste waren niet echt moeilijk in de omgang.
Na mijn laatste opvangbulldogje die 13 jaar is
geworden, besloot ik nu zelf eens een pup te
kiezen van een ras naar mijn hart. En dat werd
de collie. 

 

 
 
Twirre bleek een hele pittige tante, hoewel ik de
fokster had gevraagd om een rustige hond. Achter-
af bleek zij ook totaal niet gesocialiseerd te zijn.
Daarnaast ontwikkelde ze allerlei problemen en
daarmee begon mijn lange zoektocht daarmee om
te gaan. Juli 2010 kwam ik – kijkend naar tv – bij
toeval terecht in een aflevering van ene Cesar Milan,
die me meteen boeide.
 
Goed leiderschap
Ik ben de afleveringen elke dag gaan volgen en ik
kreeg steeds meer handvatten voor de problemen
die ik met Twirre had. Handvatten die in de praktijk
bleken te werken. Ik kreeg kijk op zijn inzichten en
het lukte me zijn technieken eigen maken. Mijn
collie reageerde steeds beter en ik ging het enorme
belang van goed leiderschap inzien. Dit was een
concept dat ik altijd onderschat bleek te hebben. Nu
pas na zeven jaar ging mijn hond zich rustig, veilig
en zelfverzekerder voelen. Had ik het maar eerder
geweten, dat had mij en mijn hond heel veel pro-
blemen bespaard.
 
Ik wil proberen de zaken die mij zo hebben geholpen
hier te beschrijven, zodat jullie en er misschien je
voordeel mee kunnen doen, en kennis kunnen
maken met de inzichten, werkwijzen en filosofie van
Cesar Milan. Zijn doel is om balans en harmonie te
bereiken tussen mensen en honden en uiteindelijk

 
balans in de wereld. Aan het begin van elke afleve-
ring stelt hij: 'Ik rehabiliteer honden en ik train
mensen'.
 
Een hond is geen mens
Cesar Milan wil mensen bewust maken van wat
honden écht nodig hebben. 'Je krijgt niet altijd de
hond die je wilt, maar je krijgt de hond die je nodig
hebt', is één van zijn favoriete uitspraken. Hij leert
mensen om honden (weer) als honden te zien en te
behandelen, dus niet als een mens of als kind. Zijn
uitgangspunt daarbij is: dier-hond-ras-naam. Met
andere woorden: dat is de manier waarop we de
hond moeten zien. Dus niet: naam-ras-hond. Hij
bedoelt hiermee dat een hond als eerste een dier
is, dan een hond, vervolgens een bepaald ras en als
laatste is het een individu.
 
'Exercise, discipline and affection'
Iets waar hij altijd op hamert, is het kalm en asser-
tief zijn. Een ander belangrijk punt is dat honden in
het hier en nu leven en niet in het verleden of in de
toekomst. Voor veel mensen is het niet eenvoudig
om dit toe te passen, maar het levert veel op als
het lukt. Je moet altijd een rustige en zelfverzeker-
de leider van je roedel zijn. Wat Cesar Milan ook
voortdurend benadrukt, is het 'no touch, no talk, no
eyecontact'. Deze tactiek gebruik je vooral in situ-
aties waarin je het vertrouwen van een hond wilt of
moet winnen. Laat de hond altijd naar je toe komen
om je geur op te nemen en doe verder niets. Dus
niet praten, niet aanraken en geen oogcontact.
Een ander belangrijk punt is dat een hond veel
beweging nodig heeft. Een tweede vereiste is het
stellen van grenzen en het geven van duidelijke
leiding. Als aan al deze drie punten wordt voldaan,
raakt een hond in balans en kan zich rustig, zelfver-
zekerd en veilig voelen. Zoals Cesar steeds aan-
geeft: 'exercise, discipline and then affection'. Als
je dat doet, veranderen honden meteen met je mee
en het levert veel op voor beide partijen.
 
'Calm and assertive' 
Doordat Cesar zó het belang van kalm en assertief
zijn benadrukt, wordt niet alleen je hond rustig,
maar ga je dat op een bepaald moment ook toepas-
sen in de rest van je leven, ook op je werk bijvoor-
beeld. Je voelt je rustig en zelfverzekerd en er
ontstaat harmonie. Cesar geeft het belang aan van
geduld. Dingen veranderen kent geen tijd, zeker bij
honden. Ook werkt hij altijd met de energie van
mens en dier en vertelt over de belangrijke invloed
daarvan. Honden voelen en letten vooral op energie
die je uitstraalt. Zij willen een kalme en assertieve
energie volgen; daar voelen zij zich prettig en veilig
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bij. Stress, angst, nervositeit en onrust, irritatie,
bang zijn voor wat er kan gebeuren, boosheid en
frustratie worden door de hond gezien als een
zwaktebod en de hond voelt zich dan genoodzaakt
om zelf het heft in handen te nemen, zoals het in
een roedel honden (wolven) ook toegaat als de
leider zwak is. Of honden worden (heel) onzeker en
angstig met alle problemen vandien.
 
Ontspannen
Cesar Milan wil mensen weer in contact brengen met
Moeder Natuur door vaak te wijzen op het gebruiken
van gezond verstand en werken met je intuïtie. Hij
leert mensen zich ontspannen, want honden volgen
graag een ontspannen energie. Hierdoor worden
mensen zich bewust van wat ze uitstralen. Ook zegt
hij: 'master' je omgeving, dus voel je sterk in wat
rondom je is.

 
Beweging, dis-
cipline en dan
affectie in die
volgorde, dat
zijn dus zijn
'heilige' re-
gels voor ie-
dere hond en
die werken

geweldig. Daar voelen honden zich goed bij, in te-
genstelling tot het overladen van de hond met af-
fectie zonder daarbij regels en grenzen te stellen.
Dit is iets waar veel mensen moeite mee hebben.
Goed bedoeld, maar de hond wordt onzeker en
onstabiel, heeft geen houvast en is dus ongelukkig.
Beweging, discipline en dan liefde zorgt ook voor
vertrouwen en respect van je hond voor jou. Visu-
aliseer hoe je wilt dat het gaat en ga niet van uit
wat er eventueel in het verleden is gebeurd of zou
kunnen gebeuren, maar ga ervan uit dat het goed
zal gaan.

Psychologisch inzicht
Cesar Milan houdt oprecht van alle honden (en
dieren in het algemeen) en van mensen en be- of
veroordeelt mensen en honden niet. Integendeel,
hij blijft altijd zeer betrokken, vriendelijk en positief.
Hij heeft zijn eigen 'dog psychology center', maar
heeft zeker ook psychologisch inzicht in mensen. Zo
neemt hij graag het beroep of hobby van iemand
als uitgangspunt om dingen duidelijk te maken. Dit
zorgt er vaak voor dat het kwartje valt bij de men-
sen die een beroep op hem doen.
 
In balans
Cesar Milan hanteert het neus-ogen-oren principe,
waarmee hij bedoelt dat een hond in de eerste plaats
zijn neus gebruikt, dan zijn ogen en dan oren. Zo is
zijn natuur in balans. Op deze manier kun je ook

communiceren met je hond. Geluid is daarbij minder
belangrijk.
 
Het voorkomen van ongewenst gedrag is belangrijk.
Laat honden werken (= lopen) voor hun eten. Een
roedel wolven moet ook eerst op stap om eten te
veroveren. Dit is voor honden een heel natuurlijk
principe. Hiermee voldoe je aan hun behoefte: eerst
lopen, dan eten. Vogels moeten kunnen vliegen,
vissen moeten kunnen zwemmen, honden moeten
dagelijks flinke stukken kunnen lopen. Dat is hun
natuur en dan voelen ze zich voldaan. Geef honden
ook een aardgerichte taak. Kijk naar waar ze eeu-
wenlang voor gebruikt werden en probeer daar iets
in te vinden waardoor ze een waardevol gevoel
hebben.
 
Over Cesar Milan
Cesar Milan heeft een website, cesarsway.com,
waar je je kunt abonneren op een nieuwsbrief en
kunt zien waar hij zich zoal mee bezighoudt. Hij
geeft ook een tweemaandelijks magazine uit: Ce-
sar's Way. Hij heeft vele boeken geschreven (waar-
van nu drie vertaald in het Nederlands) en dvd's
uitgegeven (ook een dvd-box Nederlands onderti-
teld verkrijgbaar).
 
Daarnaast heeft hij onder andere De Milan Founda-
tion opgericht, die is gesplitst in:
 
• Het Shelter Star project: 900 daarbij aangesloten
asielen in de USA met adviezen en financiën bij-
staan, en ondersteuning voor gezinnen die een hond
adopteren voor een gezonde en positieve relatie met
hun hond, met een gratis dvd: Uw nieuwe hond &
daarna.
 
• Hij geeft asielen adviezen om een hond in balans
te krijgen voordat de hond geplaatst wordt.
 
• Hij zorgt voor directe financiering van sterilisatie-
en castratiecampagnes (en acties voor het belang
daarvan) en financiering van redding en rehabilita-
tie van misbruikte en in de steek gelaten honden.
 
• Hij heeft curricula ontworpen en gefinancierd voor
scholen in USA en Canada: 'Studenten leren essen-
tiële vaardigheden – zoals de zorg voor anderen,
empathie en respect tonen, het opbouwen van re-
laties en ethisch en verantwoord handelen – en hoe
deze toe te passen in hun interacties met leeftijds-
genoten, volwassenen en dieren. De eerste van de
vier fasen van het curriculum richt zich op kleuter-
en basisonderwijs en start in september 2009.'
(vertaald citaat). Hierbij wordt gewerkt met echte
honden en pluche namakers om kinderen inlevings-
vermogen, mededogen en zelfbewustzijn bij te
brengen.
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• Daarnaast heeft hij ook het D.E.A.R. (Daddy's
Emergency Animal Rescue) fonds opgericht, ter
nagedachtenis aan zijn vorig jaar overleden hond
Daddy, zijn trouwe assistent bij talloze rehabilitaties
en een voorbeeld voor velen. Dit fonds stelt geld
beschikbaar voor hulp aan honden bij natuurrampen
(10.000 dollar aan Japan geschonken), door men-
sen veroorzaakte rampen, broodfokkers en 'hoar-
ders' (extreme hondenverzamelaars) en misbruikte
en verwaarloosde honden.
 
• Cesar Milan heeft in de zomer van 2012 een
project in Nederland, Italië en Engeland georgani-
seerd om drie gezinnen of mensen per land die graag
een hond willen, te matchen met een moeilijk her-
plaatsbare, verwaarloosde of misbruikte hond die
hij eerst rehabiliteert in een daarvoor opgericht dog
psychology center in Spanje. Mensen die meedoen,
mogen ook naar Spanje reizen.

 
Moeilijke gevallen
Cesar Milan is een expert is in het rehabiliteren van
heel moeilijke gevallen, die anders geëuthanaseerd
zouden worden. Soms kan het er heftig aan toe gaan
om de hond in een betere 'state of mind' te krijgen.
Hij legt altijd het hoe en waarom uit van zijn werk-
wijze. Als je het resultaat ziet, dan ben je blij dat
deze hond gered is – en de eigenaren eveneens,
want zij hebben nu handvatten om met de proble-
men van de hond om te gaan.
 
Ik hoop dat hiermee iets meer duidelijkheid en
mogelijk begrip ontstaat voor Cesar Milan, de man
met een missie!
 
tekst: Els Galesloot

De beste producten 
van de dierenarts... 
thuisbezorgd!

U wilt toch ook het beste voor uw dieren?

Dierapotheker.nl

100 petpunten extra 
bij uw bestellinggebruik code:Plushorst

Dierenartsenpraktijk Horst e.o.
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Boekentip: Een koekje van eigen deeg
 

 
Al surfend op het internet
kwam ik een nieuwe boek-
titel tegen die mijn aan-
dacht trok: Het grote Hon-
denkoekboek van Rosa
Verschuren met – zo stond
op de cover te lezen – 36
originele recepten voor de
lekkerste en gezondste
hondentraktaties.

 
 
Kant-en-klaar
Maar waarom zou je de moeite nemen om zelf
hondenkoekjes te bakken, als je ze kant-en-klaar
kunt kopen? Het antwoord op die vraag is heel
eenvoudig. Als je de gerechten zelf maakt weet je
precies wat erin gaat: geen conserveringsmiddelen,
kleurstoffen, suiker of zout. Dus veel gezonder!
Mocht je hond allergisch zijn voor bepaalde stoffen,
dan kun je hem een smakelijke traktatie geven waar
die ingrediënten niet in zitten. En proefondervinde-
lijk heb ik ontdekt dat een koekje van eigen deeg
maken zó veel meer voldoening geeft dan de kant-
en-klare lekkernijen uit de winkel: het is leuk voor
jezelf én voor je hond.

 

 

 
Een nieuwe dimensie 
Het boek kost € 14,95 en is onder meer te bestellen
bij bol.com. Voor de ingrediënten moet je wel even
op pad, maar daarna kun je al je creativiteit in het
kokkerellen stoppen. Wat te denken van tarwevrije
honingkoekjes of viskoekjes? Er staan zelfs recepten
in waar je samen met je hond van kunt genieten,
zoals cupcakes met banaan en bosbessen. Dat
honden koekjeslief zijn weten we natuurlijk alle-
maal, maar uit eigen ervaring kan ik jullie vertellen
dat deze wijsheid in onze roedel een totaal nieuwe
dimensie heeft gekregen. Mjam!
 
tekst: Jacqueline Spiering
foto's: Ger Houben
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Kampeerplezier met je collie
 
Door onze correspondent uit de Betuwe: Anne Maij
 

 
Onze eerste collie Myrddin had véél bijzondere
gaven, maar vakantie vieren hoorde daar helaas
niet bij, want een reislustig type kon je haar bepaald
niet noemen ... Zij was zó enorm wagenziek, dat ze
100 meter buiten ons dorp bij de eerste rotonde al
scheel keek van ellende en vreselijk misselijk werd,
met alle gevolgen van dien. Al onze pogingen om
dit probleem te verhelpen waren helaas tevergeefs,
en dus bracht zij onze vakanties door in de grote
tuin van mijn schoonmoeder, samen met haar La-
bradormaatje Jasper. Zo was iedereen toch blij.
 
Na Myrddin kwam in april 2011 Ailinn bij ons wonen.
Ze was toen ruim acht weken oud. Naast alle
voorpret en het geregel rondom de komst van een
nieuwe pup, hoopten we zó dat dit hondje géén last
zou hebben van wagenziekte. We hebben alle tips
en trucs ingezet voor de eerste autorit van ruim
anderhalf uur naar huis, en dat heeft gewerkt! Vanaf
dat moment zit ze regelmatig in de auto om naar
cursus te gaan of even lekker te gaan wandelen.

Toen de zomervakantie aanbrak, ging Ailinn als pup
van vier maanden jong een weekje mee op vakan-
tie naar Drenthe, in een bungalow naast een bos.
Ze sliep in haar bench en had verder de tijd van
haar leven, want wat viel daar toch veel te ontdek-
ken! Als wij lekker buiten zaten, vermaakte Ailinn
zich aan de wokkel met lange lijn en van het bospad
achter het park kreeg ze al helemaal geen genoeg!
Ook wij waren helemaal in de gloria, want er gaat
toch niets boven samen met je hond op vakantie
zijn!
 
Nu we wisten dat Ailinn niet bang was om te reizen
en graag met ons op pad ging, begonnen we in
januari van 2012 voorzichtig te dromen van een
kampeervakantie in de tent met onze collie, want
nergens leef je zo dicht bij de natuur.

 

We reden in de winter naar Schijndel en gingen op
zoek naar een tent die groot genoeg was voor
onszelf én twee collies, want uiteindelijk wilden we
graag nog een maatje voor Ailinn erbij. We hadden
nogal wat noten op onze zang. De tent diende te
beschikken over een vast grondzeil en genoeg
leefruimte binnen om het ook met een paar dagen
regen nog leuk te kunnen hebben. Ook wilden we
graag een grote luifel, zodat we uit de wind konden
zitten en bij mooi weer verzekerd waren van scha-
duw. Onze keuze viel op model Bardani Bolzano,
een zespersoons tunneltent, die we later omdoopten
tot 'Villa Bolzano'. Even een investering, maar dan
wel één voor jaren kampeerplezier.
Verder kochten we een goed kooktoestel met een
heus keukenkastje, een campingkoelkast en zo nog
wat zaken, zodat we altijd bij de tent zouden kunnen
eten, want Ailinn zou vast niet altijd welkom zijn in
een restaurant. Bovendien kokkerellen we beiden
graag, dus dat was ook geen straf.
Na een poosje puzzelen paste onze basiskampeer-
uitrusting in een grote krat en door alle spullen bij
elkaar te leggen hoopten we de inpakstress te re-
duceren tot een aanvaardbaar niveau.
 
Zo werd het meivakantie 2012. Ailinn was inmiddels
14 maanden en al 'keurig opgevoed'. Ze had haar
derde cursus achter de rug en het VEG-diploma in
the pocket.
Onze eerste reisbestemming werd camping Im
Grünen in Trittenheim, aan de Duitse Moezel, voor
ons ongeveer 350 kilometer reizen. Het pakken van
de auto bleek nog een klus, want Ailinn zat ook
onderweg natuurlijk in haar bench, en de rest van
de spullen moest daar veilig omheen worden ge-
bouwd. Maar dankzij de inpakkunsten van manlief
ging ook dat allemaal voorspoedig en zo gingen we
vol goede moed op reis. Onze eerste koffie- en
uitlaatstop was net onder Maastricht. Ailinn vond
het allemaal best en speelde erop los op het grasveld
bij de parkeerplaats, uiteraard aan de lange lijn.
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Daarna ging de reis weer verder en een paar uur
later kwamen we aan op de plaats van bestemming.
De camping ligt heerlijk rustig tussen de wijngaar-
den direct aan de Moezel en toch op loopafstand van
het dorp met de nodige faciliteiten, dus dat beloof-
de veel goeds, evenals ons uitzicht op de Tritten-
heimer Apotheke!
 
Toen we de tent gingen opzetten, bleek het even
zoeken naar een werkbare manier. Deze tent was
voor ons ook nieuw én groot, en zodra het tentdoek
ons aan het gezicht van Ailinn onttrok, loeide ze
alles bij elkaar, want de roedel moest natuurlijk wel
compleet blijven! Dat probleem werd snel opgelost
door Ailinn met lange lijn aan de wokkel vlak bij de
tent in aanbouw te zetten, vergezeld van een kluif
en een bak vers water. Intussen konden wij op ons
gemak de tent verder opzetten en ons kampement
maken. Eindelijk klaar met dit alles werd het tijd
voor een hapje eten met zo’n heerlijk glas Moezel-
wijn.
 
Ailinn gedroeg zich al snel als een ervaren reiziger
en deed ook keurig haar behoefte alleen op plaatsen
waar dat mocht. De rest van de avond verliep bij-
zonder prettig en moe maar voldaan gingen we
slapen. Aangezien Ailinn geen centimeter van onze
zijde week, vonden we het onzin om haar in de bench
te doen en lieten we haar los in de voortent slapen.
Wij trokken ons terug in de slaapcabine en onze
trouwe collie nestelde zich aan de andere kant van
het doek tegen mijn voeten aan, en zo kwam aan
de eerste vakantiedag een einde.
 
 

 
 
De volgende ochtend werden mijn man en ik opge-
schrikt door een vrouw die ons met een Limburgs
accent buiten onze tent wakker stond te roepen. Ze
vroeg zich af of wij onze collie misschien misten,
want er liep nu een collie bij het sanitairgebouw en
ze had gisteren net zo’n hond bij onze tent gezien...

De schrik sloeg ons om het hart, want ja, van Ailinn
natuurlijk geen spoor meer in de voortent. Gelukkig
had de Limburgse dame haar mee kunnen nemen
en toen we de voortent openmaakten, stond ze
gezellig te kwispelen bij één van de andere buren.
De tuttebel had heerlijk geslapen, maar bij de
eerste ochtendgeluiden op de camping was ze
nieuwsgierig geworden en had met haar smalle neus
de rits van de voortent 'gewoon even opengemaakt'
en besloot de wijde wereld eens te gaan verken-
nen... Gelukkig liep het allemaal goed af en de
verdere vakantie sliep Ailinn ook als een roosje.
Maar dan wél in de bench, want dit risico wilden we
natuurlijk niet nog een keer lopen! Wat wel leuk was
achteraf, was dat de halve camping dus al kennis
had gemaakt met onze collie en de rest van de week
veel mensen ons aanspraken over hoe lief en
vriendelijk ze toch was geweest.
 
Na een heerlijke week van ontspanning en veel
nieuwe indrukken gingen we weer huiswaarts.
Eenmaal thuis aangekomen was Ailinn duidelijk not
amused. Het leven op de camping beviel haar vele
malen beter, want daar kwam iedereen ten minste
bij háár op visite. Zo ziet zij dat in elk geval ...
 
Na Trittenheim volgden afgelopen zomer nog een
weekje kamperen in Luxemburg én we zijn nog een
lang weekend met de tent in Drenthe geweest. Die
laatste keer zag Ailinn ons sjouwen met de kam-
peerspullen, en van blijdschap sprong ze een meter
hoog, zó leuk vindt ze het blijkbaar om mee op
vakantie te gaan! Aan het eind van de zomer wilden
we nog een paar dagen naar Sauerland, maar de
dag voor ons vertrek werd Ailinn ineens voor de
eerste keer overtuigend loops, dus dat feest kon
helaas niet doorgaan.
 
Inmiddels hebben we in september 2012 roedeluit-
breiding gekregen met onze colliereu Fingal. Ko-
mende meivakantie wordt hij tien maanden en mag
hij voor het eerst óók mee op kampeervakantie. De
reis zal vermoedelijk weer naar Trittenheim gaan,
omdat we het daar vorig jaar erg leuk hebben gehad
en er ook voor de honden veel ruimte is om veilig
te rennen en te spelen. Gezien onze ervaring met
Ailinn vorig jaar, kijken we daar erg naar uit! Al zal
het met twee (jonge) honden af en toe ook best wel
aanpassen zijn en moeten we ontdekken of bijvoor-
beeld het uit eten gaan nog steeds zo makkelijk
gaat. Maar dat we bijna niet kunnen wachten, is een
ding dat zeker is!
 
Mocht je ook willen kamperen met je hond, dan
volgen hieronder wat handige tips:
 
• Zorg voor goede ventilatie in de auto tijdens de
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reis en voor drinkwater onderweg. Stop regelmatig,
zeker als de zon schijnt. Achter in de auto onder een
schuin raam wordt het veel warmer dan voorin!

• Laat je hond NOOIT alleen achter bij de tent of
caravan, ook niet voor tien minuten!

• Wij willen dit jaar ook speciale koelmatten aan-
schaffen voor in de auto en de tent. Die schijnen
erg goed te werken, ook thuis tijdens een hittegolf.

• Zorg altijd voor voldoende frisse lucht en ventila-
tie op de slaapplek van je hond. Zelfs als het buiten
nog niet zo warm is, heeft de zon tóch veel kracht
en binnen in de tent warmt het dan erg snel op.
Onze tent heeft vast horgaas bij de ramen, dat we
tegen elkaar open kunnen zetten zonder dat het
inregent.

• Zorg dat je altijd een fles vers drinkwater en een
drinkbakje bij je hebt en laat je hond tijdens een
uitstapje regelmatig drinken. De hond kan immers
niet zelf naar zijn waterbak lopen. Wij hebben onze
honden ook geleerd om water uit een bekertje te
drinken, gewoon voor het geval dat.
 
• Neem voldoende eigen en houdbaar voer van huis
mee, zodat je hond daar in elk geval geen (darm)-
problemen mee krijgt.

• Regel een stevige wokkel die je in de grond kunt
draaien en een lange lijn. Op de meeste campings
mogen honden NIET los, en op die manier heeft de
hond toch voldoende bewegingsvrijheid.

• Houd je aan de regels van de camping en veroor-
zaak geen overlast! Dus: als je hond niet los mag,
doe dat dan ook niet, want niet iedereen houdt zo
veel van je hond als jij. Sommige mensen zijn er
zelfs bang voor, al luistert je hond nog zo goed. En
misschien overbodig, maar ruim hondenpoep met-
een op! Zo bouwen we met elkaar een goede naam
op en help je ook andere hondenbezitters die op een
later moment komen.

• Verdiep je van tevoren goed in de regels van je
vakantieland! Ieder land heeft weer eigen richtlijnen
voor verplichte entingen zoals rabiës, en een hon-
denrek, bench of autogordel is in veel landen ver-
plicht. Houd er ook rekening mee dat sommige
entingen een aantal weken van tevoren gegeven
moeten zijn.
 
• Check van tevoren waar je op je vakantiebestem-
ming een dierenarts kunt vinden. In geval van nood
is het erg stressvol als je daar eerst nog naar moet
gaan zoeken.
 

• Zorg dat je je hondenpaspoort bij je hebt en ook
een recente lijst van gevaarlijke en verdachte me-
dicatie in verband met het MDR1-gendefect (onder
andere te vinden op
http://www.gencouns.nl/mdr1-3.php).

• En misschien voor thuis niet direct zo nodig als je
rustig woont, maar leer je hond te wachten met uit
de auto springen tot je hem hebt aangelijnd en
totdat jíj zegt dat het mag. Op parkeerplaatsen langs
de snelweg kunnen anders levensgevaarlijke situa-
ties ontstaan.

• Wees bedacht op teken, zowel bij je hond als bij
jezelf! Zorg voor een goede tekentang in je tas en
bedenk dat de kans op ziekten het kleinst is als de
teek binnen 24 uur verwijderd wordt.

• Op veel Duitse terrassen ben je met honden
welkom en ook in Drenthe hadden we goede erva-
ringen wat dat betreft.

Deze lijst is vast nog niet compleet, maar met bo-
venstaande tips ga je goed voorbereid op weg. Al-
vast een heerlijke vakantie gewenst!
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Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond



LAARDONCK
René en Ria van Otterdijk
Nederweert
T: 0495 594 807
E: laardonck@wanadoo.nl

P E R S B E R I C H T 

VERSE VLEESVOEDING VERRASSEND EFFECTIEF BIJ HUID- EN DARMKLACHTEN

Huidproblemen en darmklachten bij honden kunnen in veel gevallen worden voorkomen 
en bestreden met een juiste voeding.
Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek onder ruim tweehonderd honden van 
uiteenlopende rassen. Het experiment naar de effecten van voedingsstoffen op gezond-
heidsklachten is uitgevoerd in opdracht van hondenvoerfabrikant ENERGIQUE BV in 
Gorredijk. Ruim tweehonderd willekeurig geselecteerde fokkers werkten belangeloos mee.

ENERGIQUE ziet in de uitkomsten van het onderzoek opnieuw bevestigd dat een juiste 
voeding niet alleen belangrijk is voor de gezondheid van de hond, maar dat daarmee ook 
kwalen en gebreken kunnen worden bestreden en voorkomen. Zo bleken bij 43 van de 73 
honden met diverse huidproblemen de klachten volledig verdwenen nadat zij zes tot acht 
weken uitsluitend met de uitgebalanceerde versvleesvoeding waren gevoerd. Bij ruim 70 
procent van de overige dertig honden was de kwaal intensief afgenomen.
Het effect van vers vleesmaaltijden op de diverse darmklachten blijkt nog significanter. Zo 
bleken maar liefst 23 van de 27 honden met – soms ernstige – ingewandstoornissen na 
eenzelfde periode daarvan volledig genezen.

ENERGIQUE maakt hondenvoer dat is samengesteld volgens het dieet van de wolf. Het 
verse spier- en orgaanvlees, aangevuld met granen en groente bevat alle natuurlijke vita-
mines en mineralen die een hond nodig heeft. De grondstoffen worden direct diepgevroren 
en komen dus vers in de voerbak van de hond terecht.
Volgens directeur N. Waldorp van ENERGIQUE lijden onze huishonden in toenemende 
mate aan welvaartsziekten. Tachtig procent daarvan, zo is uit eerder onderzoek gebleken, 
heeft een direct verband met verkeerde voeding.

Sinds de start van ENERGIQUE in 1994 groeit haar marktaandeel jaarlijks ruim boven het 
gemiddelde. Volgens Waldorp ontbreekt het de hondenbezitter nog te vaak aan kennis 
over de voedingsbehoefte van zijn dier.
Energique komt ook nog tegemoet aan de veelgehoorde klachten over hondenpoep. Om-
dat het geproduceerde voer voor bijna 90% door het lichaam wordt verteerd komt slechts 
tien procent als afval naar buiten. Omgerekend scheelt dat per jaar in ons land (Neder-
land) alleen al 55 miljoen kilo hondenpoep.
 
Voor meer informatie: 
Energique: tel. 0513-571191
e-mail: info@energique.nl
www.energique.nl

FRISIAN ROSES
Wilma van Teijen
Lippenhuizen
T: 06 241 221 98
E: wilmalovecollies@hotmail.com

MARAKOOPA SMOOTH COLLIES
Barend Meulenbeld en Janet Mulder
Barger-Compascuum
T: 0591 349 299
E: info@marakoopa.nl
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Jubileumjaar Schotse Herder Vrienden
 
Lieve mede-collieliefhebbers, er is een feest
aan te kondigen! De Schotse Herder Vrienden
bestaat in 2014 tien jaar, en dat willen we
samen met u gaan vieren. Er is eerder al op
wandelingen vluchtig over gesproken, maar
we gaan nu een start maken met het organi-
seren van een feestelijk evenement. Deze or-
ganisatie gaat best wat tijd kosten, want we
willen het natuurlijk wel goed doen. En juist
daarbij hebben wij jullie hulp nodig. Of eigen-
lijk ... heb IK jullie hulp nodig!

Voorlopig lijkt het ons een leuk idee om er een
feestelijk weekend van te maken, met mogelijkheid
tot overnachting in een tent of een huisje. Met le-
zingen, workshops en demo's, een gezamenlijke
wandeling, lekker thee- en koffieleuten, al dan niet
gezamenlijke maaltijden en/of een barbecue, ken-
nismaking met hondensporten ... kortom; de mo-
gelijkheden zijn eindeloos.
 
We denken aan een weekend in september 2014.
Dan is het niet meer zo heel warm, maar nog wel
met een grote kans op mooi weer. De locatie staat
nog niet vast, maar gedacht wordt aan een plekje
bij de zee, zodat we eenvoudig een strandwandeling
kunnen maken.

Weet je een geschikte locatie? Of heb je een voor-
stel? Laat het ons alsjeblieft weten! De gedachte
gaat nu uit naar het huren van een (omheind) terrein
voor de activiteiten en een overnachtingsmogelijk-
heid (voor eigen rekening) in de buurt daarvan. Als
je een locatie weet waar huisjes/caravans gehuurd

 
kunnen worden, tenten kunnen worden opgezet én
een omheind veld is, dus een combinatie van beide
locaties, dan is die suggestie natuurlijk ook van
harte welkom.
Er staat nog niets vast, maar juist daarom horen wij
graag jullie ideeën en suggesties.
Ik vraag dan ook met klem om je aan te melden
mij te helpen bij de organisatie. Twee weten meer
dan één, drie meer dan twee ... Het is niet de be-
doeling om met twintig mensen aan de slag te gaan,
maar twee of drie mensen erbij zouden heel welkom
zijn.
 
Heb je interesse om mee te helpen met de voorbe-
reidingen, meld je dan aan via Lieke Timmers:
secretaris@schotseherdervrienden.nl. Ook als je
een suggestie hebt ten aanzien van de activiteiten
tijdens het weekend of tips, dan hoor ik graag van je.

Natuurlijk zal er snel meer informatie verschijnen
in ons clubblad. Ook op onze Facebookpagina zullen
we nieuws over de jubileumactiviteiten plaatsen.
Ben je nog geen lid van onze Facebookgroep, meld
je dan snel aan om op de hoogte te blijven! Daar is
ook de mogelijkheid om samen over ideeën te
overleggen.
Ik verheug me op het organiseren en hoop er met
jullie hulp een geweldig evenement van te maken!

Suzanne van Ouwekerke
 
 

Uw visitekaartje hier?
Plaatsing: 4 x per jaar.
Prijs: € 25 per jaar.
Prijs eenmalige plaatsing: € 7,50.
Vraag naar de mogelijkheden of stuur uw visitekaartje 
naar redactie@schotseherdervrienden.nl.
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of the cinliboy house

Lana (1 jaar)

Twinklin Star of  the  Cinliboy House

Ton en Tiny de Wit

Mede-eigenaar: Mariëtte Maaskant

06-17732161

Pastoor Van Hoekpad 31

4759 BL Noordhoek

0168-8518050168-851805

www.cinliboy-house.nl

ton.tiny@ziggo.nl
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De Oude Besjesparade
 
In deze editie wil ik eens een aantal oude
besjes in het zonnetje zetten. En waarom, zo
vraagt u zich gewis af, deze belangstelling
voor bejaarde hondjes terwijl de lente eraan
komt en er vast heel knuffelige schattige pups
te vinden zijn die stukken fotogenieker zijn?
Daar heb ik een heel goede reden voor, name-
lijk: puur eigenbelang. Eén van die oude besjes
is namelijk mijn eigen lieve Kyra.

 

 
De andere oude knarretjes die hier op de pagina
voor het voetlicht worden gebracht, zijn trouwens
allemaal teefjes. U vraagt zich ook vast af waarom
het teefjes zijn, maar daar is maar één antwoord
op: ook bij honden zijn de teefjes het sterke ge-
slacht. We hebben tenminste zo snel geen reuen
van respectabele leeftijd gevonden. Kennelijk werkt
het bij honden hetzelfde als bij mensen. Toevallig
is het ons wel gelukt om een sable, een tricolor en
een blue merle op leeftijd te vinden. Geen voorop-
gezet plan, maar het komt wel leuk uit. En alle drie
zijn ze deskundig gefotografeerd door ons aller
huisfotograaf Henk Westerhuis.
 
Voor colliebegrippen is Kyra (Sea Dreamer She's
like the Wind) trouwens nog niet eens zo heel oud.

 
Ze wordt 2 mei aanstaande 11 jaar, maar het
laatste jaar is ze erg gaan kwakkelen. Al haar ge-
wrichten zijn ernstig aangetast door artrose, waar-
door ze op de maximale pijnstilling Trocoxil zit (een
nsaid die slechts één keer per maand wordt gegeven
en daardoor een constante spiegel in haar bloed
opbouwt) en tussendoor heeft ze een maagbloeding
gehad en is ze lichtelijk aan het dementeren.
 
Ik zie mijn lieveling (ja, ik weet het: ik heb nóg twee
honden, maar stiekem is zij mijn favoriet) dus het
laatste jaar snel aftakelen. Haar geliefde flyball kan
ik al lang niet meer met haar beoefenen en ook lange
wandelingen kunnen alleen maar op haar goede
dagen, maar ze kwispelt nog steeds als ik thuiskom
en staat vooraan bij het uitdelen van iets lekkers.
En als ze een pup ziet, vergeet ze dat ze dement is.
En ach, als ze wel eens met de verkeerde mee loopt
en heel verbaasd omkijkt als ik haar roep, vind ik
dat alleen maar aandoenlijk. Kortom, elke maand
dat ik haar nog in redelijk goede gezondheid en
zonder al te veel ongemakken mag houden, tel ik
als een zegening. 2012 was het jaar waarin ik
ernstig rekening hield met de kans dat ik haar moest
laten gaan, maar zie: 2013 is gekomen, de lente
komt eraan en daarmee het goede weer, dus ik kruis
mijn vingers in de hoop dat wij haar dit jaar ook nog
mogen houden!
 
Dan komen we bij tricolor Gentle (St. Ninians No
Doubt). Zij is geboren op 29 januari 1998 uit de
combinatie Roanburn Hidden Images (Detta) en
Aristocrat of the Scottish Heights (Lazer). Gentle
heeft ongeveer een jaar bij Henk en Alette gewoond,
maar zij hadden twee pups van dezelfde leeftijd
aangehouden. De reu trok zich wat terug omdat
Gentle nogal op de voorgrond trad. Daarom is zij na
een logeerpartij bij de familie Robbertsen in Loos-
drecht daar min of meer gebleven.
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Henk en Alette hebben twee nestjes met haar en
Mister (St. Ninians Never Say Goodbye) gefokt.
Gentle heeft een geweldig, maar pittig karakter en
is voor de duivel niet bang. Ze doet haar naam No
Doubt zeker eer aan. Twee jaar geleden heeft
Gentle een hersenbloeding gehad, maar is daar
wonderbaarlijk van hersteld. Momenteel loopt ze
elke dag nog minimaal een uur, wel in haar eigen
tempo, maar toch ... voor een vijftienjarige heeft ze
een geweldige conditie. Op de backcover staat een
foto van ongeveer een maand geleden.
 
De laatste in de rij oude besjes is Jewel, tien jaar
oud en geboren op Dierendag 2002. Jewel wordt dit
jaar elf jaar en is een prachtige blue merle teef. Zij
woont bij de familie Van Dijk in Zevenaar. Haar
officiële naam is St. Ninians Stolen Breath, omdat

ze de adem heeft weggenomen van alle pups die na
haar zijn geboren (dat wil zeggen dat de pups na
haar waren overleden). Jewel is zoals elke rechtge-
aarde blue merle collie ontzettend eigenwijs. Zij
doet vooral waar ze zelf zin in heeft, wat er in de
praktijk vaak op neer komt dat zij juist dát doet wat
haar eigenaar niet wil.
 
 
 
tekst: Lieke Timmers

foto's: Henk Westerhuis
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Korthaarpagina
 
Puppy Flynt (Marakoopa's Farrel)

 

 
Het is een mooie nazomermiddag in september. Zo'n
dag dat je onverwacht besluit om een dagje thuis
te gaan werken. Niet alleen vanwege het mooie
weer, maar vooral om van onze pup Flynt van vijf
maanden te kunnen genieten.

Opgewekt laat ik onze beide korthaarcollies Tico en
Flynt uit in het naastgelegen weiland. Ze rennen
achter elkaar aan en blijven op me wachten bij het
trainingsveldje. Hun onweerstaanbare blik doet mij,
ondanks het voornemen om snel aan het werk te
gaan, besluiten om mijn clickertje te pakken en even
een paar oefeningetjes te doen met mijn supertwee-
tal. Al gauw racen ze achter elkaar aan door de
tunnels en komt er van serieuze oefeningen niet
veel meer terecht. Met een blik op mijn horloge
spoor ik de heren aan om naar huis te gaan, zodat
ik (veel later dan ik mij had voorgenomen) mijn
computer opstart. Even later zit ik geconcentreerd
over de planning van de komende week gebogen.

Terwijl het zonnetje op mijn rug schijnt, gaan mijn
gedachten terug naar begin juli. We kwamen in
contact met kennel Marakoopa van Barend Meulen-
beld en Janet Mulder, waar we vielen voor zowel de
mooie combinatie ouderdieren, als de gastvrijheid
van de fokker. Mede door een eerdere ervaring
hadden we met name vragen op het gebied van
gezondheid en genetica. Op welke wijze houdt de
fokker zich bezig met het terugdringen van geneti-
sche problemen zoals bijvoorbeeld het MDR1-gen-
defect? Waar richt zijn fokbeleid zich op als het gaat
om het gezond houden van het ras? Wat weet de
fokker van de herkomst van de reu? Kunnen we de
reu bezoeken of contact opnemen met de eigenaar?
Geen vraag werd door Barend en Janet onbeant-
woord gelaten. In alle openheid bespraken we

 
 
 
 
elkaars visie en voelde ik steeds meer respect voor
de keuzes die ze weloverwogen voor dit nest hadden
gemaakt.

De vader van Flynt is de imposante Jack Macks Vip
Carlin (Finn). Een reu met een fair karakter, grote
welwillendheid en een goed herstellend vermogen.
Rastypische eigenschappen die ik bijzonder waar-
deer in dit mooie ras. We willen onze honden graag
inzetten in de behendigheid en dan kunnen deze
eigenschappen goed van pas komen. Moeder is
Marakoopa's Burilda (Bega), het mooie ranke teef-
je van Barend en Janet.

Inmiddels verstreken de uren en na de nodige
kopjes koffie werd het toch echt tijd om huiswaarts
te gaan. Het zal u niet verbazen dat we niet alleen
met een schat aan informatie thuiskwamen, maar
dat er naast onze Tico een prachtig tricolor reutje
was neergestreken. Dit zal onderweg op de N381
ook niemand zijn ontgaan. Flynt heeft werkelijk van
Barger-Compascuum tot ons huisadres onophoude-
lijk gekrijst, ondanks onze goedbedoelde pogingen
om hem af te leiden, gerust te stellen of nabijheid
te bieden.

De maanden die volgden bleek echter dat het niet
alleen om die ene keer zou gaan. Flynt blijkt niet
alleen een ondernemend hondje te zijn, maar kent
ook nog een andere kant. Als hij de situatie niet
hanteerbaar kan maken voor zichzelf en de indruk-
ken niet zo snel kan verwerken, zet hij zijn gedrag
kracht bij door het produceren van veel decibels.

Achter mij hoor ik Flynt gezellig kluiven. Waarschijn-
lijk heeft hij nog een stukje bewaard van de kluif
die ik hen gisteravond heb gegeven. Wat is het toch
een lief hondje, bedenk ik zonder achterom te kij-
ken. Dan merk ik hoe de volwassen sable reu van
zeven jaar met een hoog blaffend geluid een poging
doet om de pup af te leiden. Dit signaal dwingt mij
om om te kijken. Tot mijn grote verbijstering con-
stateer ik hoe Flynt de hoek van de muur tot op het
hoekprofiel heeft kaalgevreten. Het nieuwe stuc-
werk ligt in kruimels om hem heen en zijn tong
verraadt het kleurtje dat ik destijds zo zorgvuldig
heb uitgekozen... lang leve de Colour Locale van
Flexa!

Snel breng ik Flynt op andere gedachten en pak de
stofzuiger. Spijtig kijk ik toe hoe mijn Nilfisk gretig
de Colour Locale opzuigt in zijn onverzadigbare
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romp. Tot overmaat van ramp vergeet ik ook nog
het document op te slaan, waardoor ik even later
met goede moed opnieuw begin aan de planning.
Soms zit het mee, en soms zit het tegen.

Gelukkig is puppy Flynt een beetje moe geworden
en zoekt hij een ligplaats in het streepje zon dat
door de tuindeur naar binnen komt. Ik moet er even
naar kijken. Met zijn zwarte glanzende lijfje ligt hij
languit te genieten van het middagzonnetje. Hij
maakt slaapschokjes en snurkt een beetje. Op slag
heb ik hem (iets te voorbarig, zal later blijken) zijn
streken weer vergeven.

Net wanneer ik besluit om even te pauzeren, zoeken
de honden elkaar voor de zoveelste keer die dag op,
voor een potje frutselen, zoals ik het maar noem.
Ze bijten elkaar speels in de nek en hals en proesten
alsof ze acute hooikoorts hebben. Al gauw gaat het
frutselen over in rennen. Ter voorbereiding op hun
favoriete sport (behendigheid) nemen ze de leren
bank ook even mee als hindernis. Ik zet ze gauw
achter de deur, zodat het feest in de tuin verder kan
gaan.

Dat was dan ook precies wat ze graag wilden. De
honden maakten er buiten een gezellig feestje van,
inclusief slingers. Ik weet niet wat en of puplief zijn
voorstelling vooraf bedacht had, toen hij met het
vliegengordijn op zijn rug door de tuin rende, maar
vermakelijk was het wel. Hij heeft er blijkbaar zo
hard aan getrokken, dat het hele gordijn naar be-
 

neden is gekomen om op zijn rug een nieuwe be-
stemming te vinden.

Terwijl ik Flynt verlos van het gehavende gordijn en
hem streng gebied om te stoppen met trekken aan
de laatste slierten, voel ik een warm gevoel van
waardering bovenkomen voor de mooie eigenschap-
pen van dit hondje.

Kortom, jammer van de gestucte muur, jammer van
het vliegengordijn en jammer voor hen die met de
vingers in de oren achterom kijken naar mijn krij-
sende pup, want elke dag weer, bedenk ik, dat juist
deze eigenschappen hem zullen maken wat hij is.
Ik ben er van overtuigd dat deze 'creativiteit' bij de
volwassenheid ten goede keert.

Inmiddels is onze Flyntje geen puppy meer. Met een
gewicht van 22 kilo en schofthoogte van 62 cm is
het een jonge hond van acht maanden geworden.
Hij heeft de eerste sneeuw doorstaan, de muren zijn
weer opgelapt en de gordijnen kunnen voor de
kerstdagen worden teruggehangen, want Flynt
heeft zijn apenstreken verruild voor behoefte aan
training en bezigheid. Hij heeft zo zijn eigen ideeën,
neemt de stapjes bij voorkeur in zijn eigen tempo,
maar is bovenal een fantastisch maatje voor onze
Tico en zijn trotse baasjes.
 
tekst: Aukje Meijer
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KENNELVERMELDINGEN
Gelderland

Noord-Holland

Zuid-Holland

Noord-Brabant

Limburg

ST. NINIANS
Alette en Henk Westerhuis
Rheden
T: 026 495 32 09
E: info@st-ninians.nl

SELLINKCREEKSIDE
Jan en Henny Slotboom
Ratum (Winterswijk)
T: 0543 562 389
E: hennyslotboom@msn.com

LOVELY OF THE UNICORN
Miep van Dulken
Wijdenes
T: 0229 237 483
E: info@unicorncollies.nl

OF A NEW HORIZON
Gerda en Joop Piersma
Zwaagdijk
T: 0228 581 683
E: gerdapiersma@hotmail.com

BREATHLESS SHERANDA
Els van der Mooren
Huizen
T: 035 525 26 81
E: elsvandermooren@ziggo.nl

MALOUINE
Anke Blommers
Purmerend
T: 0299 420 506
E: anke@malouine.nl

FORECASTLE
Jos en Marianne Berk
Zoetermeer
T: 079 321 99 89
E: info@forecastle.nl

OF THE CINLIBOY HOUSE
Ton en Tiny de Wit
Noordhoek
T: 0168 851 805
E: ton.tiny@ziggo.nl

SHELLEY KIDZ
Marleen Lamé-van Raffen
Schijf
T: 0165 348 802
E: marleen@shelleykidz.nl

LADY BO’S FUTURE
Marga en Huub Megens
Liessel
T: 06 516 507 25
E: info@ladybosfuture.nl

HOUBENSLOCH CASTLE
Jacqueline Houben-Spiering
Goirle
T: 013 530 33 15
E: gerenjacq.houben@home.nl

SCOTT OF BRABO COUNTRY
Lia van der Steen
Oosterhout
T: 06 200 689 52
E: info@scottofbrabocountry.nl

LAARDONCK
René en Ria van Otterdijk
Nederweert
T: 0495 594 807
E: laardonck@wanadoo.nl

NOUKIKA
Bea Limbeek, Erik & Manouk Broekhoff
Haelen
T: 0475 597 488
E: bea@noukika.nl

Friesland

FRISIAN ROSES
Wilma van Teijen
Lippenhuizen
T: 06 241 221 98
E: wilmalovecollies@hotmail.com

Drenthe

MARAKOOPA SMOOTH COLLIES
Barend Meulenbeld en Janet Mulder
Barger-Compascuum
T: 0591 349 299
E: info@marakoopa.nl

Uw kennelvermelding hier?

Stuurt u voor meer informatie over de 
mogelijkheden en kosten een e-mail 
aan de redactie:
redactie@schotseherdervrienden.nl 

06 – 250 72 400
marleen@shelleykidz.nl 

www.shelleykidz.nl
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Dierenhospitaal Visdonk
Visdonkseweg 2a
4707 PE Roosendaal
T: 0165 583750
F: 0165 583755
E: dierenhospitaal@visdonk.nl

Dierenkliniek Tolberg
Tolbergcentrum 53
4708 GB  Roosendaal
T: 0165 533508
F: 0165 583755
E: dierenhospitaal@visdonk.nl

Advertorial



www.editoo.nl


