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Eigenaar: Marga Megens
Fokker: Nicole Klink

DM – GCS genetisch vrij N/N, MDR1 N/n 
CEA-PRA-CAT vrij met 7 weken
100% Amerikaanse bloedlijn
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ABONNEMENTEN
Leden van de Schotse Herder Vrienden 
ontvangen elk kwartaal het verenigingsblad.
U vindt het inschrijfformulier voor aanmelding 
op de website www.schotseherdervrienden.nl.
De jaarcontributie bedraagt:
- leden: € 21,50
- gezinsleden € 11,00
- leden buitenland € 27,50
Bij aanmelding betaalt u eenmalig € 5,-
administratiekosten.
Opzegging dient minimaal 1 maand voor 
het einde van het kalanderjaar schriftelijk te 
geschieden bij de ledenadministratie.

COPYRIGHT
Niets uit deze uitgave mag worden over-
genomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke 
toestemming van de redactie. Wij hebben 
alle moeite gedaan om rechthebbenden van 
copyright te achterhalen. Mochten personen 
menen aanspraak te kunnen maken op be-
paalde rechten, dan wordt hun verzocht 
contact op te nemen met de redactie.

KOPIJ HERFSTNUMMER 2013
U kunt uw bijdrage voor het herfstnummer 
2013 inzenden tot 10 september 2013. Neem 
bij teksten altijd bronvermelding(en) op, indien 
van toepassing. 
U kunt uw tekst als Worddocument e-mailen 
naar redactie@schotseherdervrienden.nl. 
Heeft u ook foto’s bij uw tekst, stuur deze dan 
mee in een zo hoog 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.

COLOFON

Jouw hond op de cover van ons magazine?
De Schotse Herder Vrienden heeft een speciale actie opgezet voor haar le-
den. Wil je een prachtige, professionele foto van jouw collie laten maken, 
die geplaatst zal worden als front- en/of backcover van ons magazine? Wij 
bieden onze leden een fotoshoot met een professionele fotograaf (HW Fo-
tografie)! De kosten voor frontcover zijn € 50, en voor de backcover € 30. 
Ben je geïnteresseerd in dit unieke aanbod, neem dan contact op met de 
redactie via redactie@schotseherdervrienden.nl.
Heb je een mooie portret- en/of standfoto van jouw collie en zou je graag 
jouw hond op de front- of backcover van ons magazine zien?
Stuur dan een e-mail met de foto's in hoge resolutie naar:
redactie@schotseherdervrienden.nl. 

Oproep aan de leden!
Ben jij vormgever, dtp'er of ontwerper en heb je verstand van grafische
programma's als InDesign? Of werk je hobbymatig wel eens met zulke
programma’s? De redactie zoekt iemand die kan ondersteunen en mee-
denken bij de vormgeving van ons magazine.
Graag horen wij van jou als je op dit vlak een steentje zou willen
bijdragen. Stuur een e-mail naar:
redactie@schotseherdervrienden.nl voor meer informatie.

• OP DE COVER & BACK •
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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 vastgelegd dat de vereniging zich ten doel stelt 
liefhebbers en vrienden van de Schotse herdershond nader 
tot elkaar te brengen en het hebben, houden en fokken van 
de Schotse herdershond in kwalitatieve zin te bevorderen.

De vereniging is zich bewust van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 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 (beginnende) 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 activiteiten 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.

Verenigingsblad
Leden van de Schotse Herder Vrienden ontvangen elk 
kwartaal het verenigingsblad met daarin allerlei artikelen over 
de Schotse herder en aanverwante zaken. 
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FACEBOOK     – door het bestuur

In het 4e kwartaal van 2012 heeft de 
Schotse Herder Vrienden haar eigen 
Facebookpagina gelanceerd. Eind no
vember waren ruim 70 mensen lid. Een 
half jaar later staat de teller al op 185 
vrienden. Conclusie: onze Facebook
pagina voorziet in een behoefte en is 
een doorslaand succes. Maar er zijn ook 
ontwikkelingen die ons zorgen baren.

IEDEREEN KAN VRIEND WORDEN
Bij de start hebben we er bewust voor 
gekozen dat onze Facebookpagina geen 
exclusieve aangelegenheid is voor de 
leden van de vereniging. We willen ie
dereen die de collie een warm hart toe
draagt een laagdrempelig platform bie
den om met ‘gelijkgestemden’ ervarin
gen uit te wisselen, met elkaar in dis
cussie te gaan, adviezen te geven of te 
ontvangen, etc. We hebben onze Face
bookpagina vooraf niet met regeltjes 
dichtgetimmerd, in de verwachting dat 
discussies tussen gelijkgestemden wel 
binnen de regels van het betamelijke 
zouden blijven. En die ruimte heeft een 
aantal bijzondere momenten opgeleverd. 

BIJZONDERE MOMENTEN
Mooie momenten zijn er te over ge
weest. De meest fantastische foto’s zijn 
geplaatst en rijkelijk voorzien van reac
ties. Mensen worden positief met raad 
geholpen als ze met een probleem zit
ten. Verhalen en foto’s van de wandelin
gen die de vereniging organiseert, ont
roeren ons enorm. Hier doen we het 
voor!
Dat een gewaardeerd lid van de zuster

verenging ‘De Collieclub’ op onze Face
bookpagina advies kwam vragen hoe 
deze vereniging de relatie met haar ach
terban kan verbeteren, vonden we een 
grappig moment. Maar dat mensen die 
géén lid (meer) zijn van de vereniging 
de stelling poneren dat de Schotse Her
der Vrienden geen bestaansrecht heeft, 
gaat erg ver. Dan lijken die vrienden eer
der wolven in schaapskleren en wordt de 
ruimte die wij aan de voorkant hebben 
gegeven, misbruikt om politiek te bedrij
ven. En juist daar wil de Schotse Herder 
Vrienden heel erg ver van blijven, getui
ge het feit dat wij een vereniging willen 
zijn voor liefhebbers van de collie, waar
bij het ons niet uitmaakt of het een kort
haar, langhaar, Europees, Amerikaans, 
modern, klassiek, met of zonder stam
boom of combinaties van dit alles is, en 
of je eigenaar of fokker bent. Via onze 
Facebookpagina de vereniging in dis
krediet brengen, kunnen we natuurlijk 
niet tolereren. 

Wat ons ook zorgen baart, is de scherp
te in sommige discussies, die zelfs ont
aarden in onwelvoeglijk taalgebruik en 
persoonlijke aanvallen. Facebook speelt 
zich volledig achter beeldscherm en toet
senbord af. Wat de één als een goedbe
doeld advies op Facebook zet, kan door 
een ander als belerend of nog erger wor
den ervaren. Discussies zijn soms zo ve
nijnig, dat iemand al eens verzuchtend 
de vraag stelde of hij nu op de Face
bookpagina van de vrienden van de 
Schotse herder was aanbeland of op die 
van pitbulls... Een humoristische, maar 
vooral ook terechte opmerking. Ook hier 
moeten wij paal en perk aan stellen. 

TOCH EEN GEDRAGSCODE?
Het lijkt er dus op dat wij er niet aan ont
komen een gedragscode op te stel
len. Voorlopig proberen we onze Face
bookpagina op orde te houden met be
hulp van een apart account voor het be
stuur. Via dat kanaal zullen we in het 
vervolg mededelingen publiceren over 
activiteiten, maar ook de regels bekend
maken die we voor onze Facebookpagi
na hanteren. Vrienden die de (nog onge
schreven) gedragscode schenden, zul
len via dat account worden aangespro
ken en – indien nodig – worden gecor
rigeerd. In het uiterste geval zullen we 
zelfs tot uitsluiting overgaan. Met deze 
maatregelen willen we ervoor zorgen dat 
de Facebookpagina een laagdrempelig 
en open platform blijft voor iedereen die 
de collie een warm hart toedraagt. 

De redactie is erg blij met alle positieve 
reacties op het Lentenummer 2013! Tot 
onze grote schaamte moeten wij wel be
kennen dat we in het vorige nummer een 
paar steken hebben laten vallen. Want 
Cesar Milan... die heet toch Cesar Mil
lan? En Suzanne van Ouwekerk en Su
zanne van Ouwekerke – zijn dat twee 
verschillende personen? Nee dus. Het 

zijn typfouten waar wij als redactie met 
z'n allen overheen hebben gelezen. 
Sorry, Suzanne en Cesar!
Vanaf het herfstnummer starten wij  met 
een nieuwe rubriek: 'Mijn collie(s)'.
In deze rubriek kunnen leden zichzelf 
en hun collie(s) voorstellen aan de le
zers van het magazine.  Wil jij met jouw 
collie(s) het spits afbijten? Meld je dan 
aan bij de redactie.

Veel leesplezier gewenst en we hopen 
jullie allemaal te zien op de Collie
Activiteitendag op 15 september!
Diana Jansen
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MEDEDELINGEN

KALENDER

Door onze 
eindredacteur: 
Diana Jansen

15 SEPTEMBER 2013
COLLIE ACTIVITEITENDAG
Op 15 september is het weer zover: 
dan organiseren we in Leerdam
onze jaarlijkse Collie Activiteitendag 
waar leden én nietleden van harte 
welkom zijn. 
Ook dit jaar hebben we weer een 
keur aan nieuwe workshops. Er zal 
in ieder geval een workshop ringtrai
ning, een show met een keurmees
ter en een workshop Body Aware
ness worden gegeven. De traditio
nele workshop vachtverzorging en 
onze clubwinkel zullen niet ontbre
ken en we proberen een workshop 
homeopathie onder deskundige
begeleiding te organiseren. 
Kortom, dit wordt een dag met een 
heel divers aanbod waar iedereen 
iets van zijn of haar gading zal vin
den. Maar bovenal zal dit weer een 
buitengewoon gezellige dag worden 
waar hondenliefhebbers elkaar kun
nen ontmoeten en nieuwtjes kunnen 
uitwisselen .
Nadere informatie over de details 
betreffende locatie en tijdstip volgen 
zo spoedig mogelijk, maar noteer 
deze datum alvast in jullie agenda!



oogaandoeningen
entropion en ectropion

tekst: Lieke Timmers
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GEZONDHEID

De huishond zoals wij die 
kennen, is fysiek steeds 
verder van de oerhond en 
oerwolf af gaan staan. Door 
de eeuwen heen zijn er door 
de fokkerij honden ontstaan 
die lichamelijke afwijkingen 
hebben die bij de wolf niet 
of nauwelijks voorkomen. 
Een voorbeeld hiervan is de 
vorm van het oog. De steeds 
verder gaande afwijkingen 
aan de vorm van de ogen 
hebben een toenemend 
aantal oogaandoeningen 
tot gevolg. Voorbeelden van 
zulke oogaandoeningen zijn 
entropion en ectropion. 

WAT IS ENTROPION/ECTROPION?
Entropion en ectropion zijn afwijkin-
gen van de stand van de oogleden. 
Deze afwijkingen zijn erfelijk en ko-
men vaak voor bij rassen met veel 
huidrimpels en opvallend hangende 
oogleden, zoals molossers en jacht-
honden, bijvoorbeeld de sharpei, St. 
Bernard, de bloedhond en de
basset. 
Maar ook de collie kan last krijgen 
van entropion of ectropion.

DE FUNCTIE VAN OOGLEDEN
Oogleden hebben verschillende 
functies. Ze beschermen de oog-
bol door zich reflexmatig te sluiten 
als een vreemd voorwerp op de oog-
bol dreigt te komen. Hiermee wordt 
voorkomen dat de oogbol wordt
beschadigd. 
Door het sluiten en openen van de 
oogleden wordt bovendien het oog-
vocht verdeeld over het hoornvlies. 
De kliertjes in de oogleden dragen 
bij aan de samenstelling van het 
oogvocht.
Entropion en ectropion hebben

beide invloed op de toestand van 
de oogbol en het bindvlies, door-
dat de oogleden zich niet meer nor-
maal kunnen sluiten en het oogvocht 
niet meer over de oogbol wordt ver-
spreid.
Hierdoor dreigt de oogbol uit te dro-
gen en worden ongerechtigheden 
niet meer weggespoeld, waardoor er 
een grote kans op infecties en bind-
weefselontsteking ontstaat.
Een operatie zal in deze gevallen 
nodig zijn om de oogleden weer in 
hun natuurlijke staat terug te
brengen. 



ENTROPION
Entropion is een misvorming van de 
oogleden waarbij deze aan de bui-
tenrand naar binnen krullen. Het kan 
zowel bij het bovenste als het onder-
ste ooglid voorkomen. Door de mis-
vorming komen de oogharen of de 
vacht (honden hebben geen oogha-
ren op het onderste ooglid) voortdu-
rend in contact met het hoornvlies. 
Daardoor ontstaat er irritatie en 
traant het oog constant.

Een hond kan erfelijke entropion 
hebben, maar de aandoening kan 
ook reflexmatig ofwel ‘spastisch’ van 
aard zijn of verkregen zijn. 

Erfelijke entropion komt voor bij veel 
hondenrassen. Wie een pup van een 
dergelijk ras koopt, moet er rekening 
mee houden dat er een operatieve 
ingreep voor nodig is om de afwij-
king te corrigeren. 

Reflexmatige ofwel spastische en-
tropion is het gevolg van een hevi-
ge oogpijn, waarbij een samentrek-
king van de kringvormige spier van 
de oogleden optreedt. Dit kan ko-
men door een zweer op het hoorn-
vlies, door een vreemd voorwerp in 
het oog, door keratitis (ontsteking 
van het hoornvlies) of door chroni-
sche bindvliesontsteking. 
Secundaire (verkregen) entropion 
kan worden veroorzaakt door een 
slecht uitgevoerde ooglidoperatie
of door niet ongedaan te maken
spastische entropion.

De symptomen van entropion kun-
nen heel ernstig zijn: de oogleden lij-
ken naar binnen te krullen, de ogen 
tranen hevig, de hond knippert veel 
en er ontstaat conjuctivitis (bind-
vliesontstekingen) en de ogen zien 
er rood en/of ontstoken uit. De hond 
kan veel pijn hebben, last hebben 
van lichtgevoeligheid en probeert 
constant met de poten in de ogen te 
wrijven, waardoor er schade aan het 
oog ontstaat.

ECTROPION
Bij ectropion gebeurt het tegenover-
gestelde als bij entropion: het onder-
ste ooglid zakt uit of krult naar bui-
ten. Dit is vooral goed te zien bij de 
bloedhond. Door het uitzakken van 
het ooglid komt het bindvlies tevoor-
schijn, dat zodoende aan allerlei in-
vloeden van buitenaf wordt blootge-
steld.

Ectropion kan erfelijk zijn of worden 
verkregen. Erfelijke ectropion wordt 
vooral aangetroffen bij honden met 
een ruim vel, dus met losse huid-
plooien (de bloedhond, de duitse 
dog en de St. Bernard). Door de ja-
ren heen is er zelfs specifiek op ge-
fokt omdat liefhebbers de daarmee 
verkregen kenmerkende verdrietige 
gezichtsuitdrukking op prijs stellen. 
Omdat het onderste ooglid het oog-
vocht niet kan tegenhouden, hebben 
deze honden veel last van tranen-
de ogen. Het bindvlies wordt rood 
en raakt ontstoken omdat stof, wind, 
enzovoort vrij baan hebben. 

Secundaire ectropion is het gevolg 
van een ernstig litteken op het on-
derooglid dat is ontstaan na een
ongeluk of na een correctie van
entropion. 

Ook voor ectropion geldt dat een 
operatieve ingreep de afwijking kan 
opheffen. In de meeste gevallen zal 
echter alleen worden geopereerd als 
er sprake is van een extreem geval 
van ectropion. Veel honden verdra-
gen namelijk zonder problemen een 
lichte vorm van ectropion.
De symptomen van ectropion zijn: 
de oogleden lijken naar buiten te 
krullen, er ontstaat conjunctivitis 
(bindvliesontstekingen) en de ogen 
zien er rood en/of ontstoken uit. De 
ogen tranen hevig en het hoornvlies 
raakt ontstoken en er kan pus uit de 
ogen komen.

BEHANDELING
In zeldzame gevallen komt het ook 
voor dat entropion samengaat met 
ectropion. Voor het herstel van de 
oogleden in het geval van deze bei-
de oogafwijkingen is een zeer inge-
wikkelde operatie nodig. Maar in de 
meeste gevallen kan een operatie 
deze aandoening verhelpen.

Bronnen:

•	 Cornell	University	Veterinary Medicine, Spring 1999.

•	 Professional ethics in veterinary science, considering the consequences as a tool for problem solving, by  Martje Fentener van Vlissingen, Netherlands

 Organization for Applied Scientific Research (TNO), The Netherlands.

•	 The Veterinary Journal, Volume 189, Issue 2, augustus 2011, p. 147-154.

•	 Some practical solutions to welfare problems in dog breeding,	P.D.	McGreeevy	&	F.W.	Nichols,	University	of	Sidney,	Australia,	17	mei	1999.

•	 Inherited eye disease in the dog and cat,	K.C.	Barnett,	28	juni	2008.
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tekst: Lieke Timmers
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Op 23 maart was de Algemene Ledenverga-
dering van de Schotse Herder Vrienden in 
Otterlo. Jammer genoeg was de opkomst
lager dan gehoopt, maar ondanks dat was 
het een zeer geslaagde bijeenkomst.

Het programma bestond uit twee delen: het eerste deel 
omvatte de eigenlijke vergadering en het tweede deel – 
dat was ook de belangrijkste reden waarom het interim-
bestuur had gekozen voor deze locatie – bestond uit een 
lezing door holistisch dierenarts Tannetje Koning. 

Tijdens de vergadering presenteerde het interim-bestuur 
het verslag en de verantwoording over de interim-periode 
van november 2011 tot maart 2013. 
Het interim-bestuur dat in november 2011 aantrad, heeft 
zich in deze periode vooral beziggehouden met het reor-
ganiseren van de vereniging, met het werven van nieuwe 
leden en sponsors en met het organiseren van meer acti-
viteiten. Daarnaast wordt de website vernieuwd en is het 
magazine kostendekkend uitgegeven.
 
Interim-voorzitter Ger Houben heeft zich vooral gericht 
op acquisitie en het vernieuwen van de website. interim-
penningmeester Alette Westerhuis heeft de administra-
tie op een hoger plan getild, de webwinkel uitgebreid met 
nieuwe artikelen en de ledenadministratie gereorgani-
seerd. Interim-secretaris Lieke Timmers heeft zich vooral 
beziggehouden met de coördinatie van activiteiten en het 
schrijven van teksten voor de website, met name op het 
gebied van gezondheid.
Naast deze vaste kern hebben we natuurlijk veel hulp 
gehad van leden zoals Henk Westerhuis (redacteur) en 
diverse redactiemedewerkers, mensen die wilden helpen 
met de activiteiten en natuurlijk de pup- en herplaatsing.
Inmiddels is per 2013 Diana Jansen aangetreden als 
nieuwe hoofdredacteur en zal Henk Westerhuis zich
bezighouden met de vereniging als gedragsdeskundige. 
Suzanne van Ouwerkerk zal de coördinatie voor de vie-
ring van het lustrumjaar 2014 op zich nemen, daarbij ge-
holpen door Anne en Menno Maij en nog enkele ande-
ren.

We hebben bovendien veel gebruikgemaakt van de nieu-
we sociale media. Zo hebben we de Hyvespagina geslo-
ten, maar een eigen Facebookpagina geopend. We heb-
ben geprobeerd om zo veel mogelijk clubactiviteiten te 
combineren met meer inhoudelijker onderwerpen, zoals 
bijvoorbeeld de Tellington Touch workshop. Facebook en 
de activiteiten hebben onze vereniging, behalve nieuwe 
leden, ook meer naamsbekendheid opgeleverd.

Wat het interim-bestuur vooral wilde bereiken, was er-
voor zorgen dat de vereniging een meer open karakter 

kreeg, leden actiever bij de vereniging betrokken zouden 
zijn en vooral een duidelijk eigen imago creëren: namelijk 
een vereniging vooral voor de huishondeneigenaar. Een 
vereniging die collie-eigenaren informatie kan geven over 
vachtverzorging, sport en activiteiten met de hond, even-
tuele gezondheids- of gedragsproblemen en vooral ge-
zellige bijeenkomsten voor baas en hond te organiseren.

Hoewel de financiële armslag van de vereniging nog 
steeds beperkt is, zijn we erin geslaagd om geld vrij te 
maken om activiteiten te financieren. Twee kascommis-
sies (Jacqueline Houben en Martijn de Ronde in 2011 en 
Jacqueline Houben en Suzanne van Ouwerkerk in 2012) 
hebben het bestuur decharge verleend. De nieuwe kas-
commissie voor 2013 is benoemd: Suzanne van Ouwer-
kerk en Anne Maij.
Met algemene stemmen is het interim-bestuur door de 
vergadering benoemd tot bestuur. Dat betekent dat Ger 
Houben zijn functie als voorzitter, Alette Westerhuis haar 
functie als penningmeester en Lieke Timmers haar
functie als secretaris voor de komende vier jaar zullen 
blijven voortzetten. 

Al deze werkzaamheden hebben natuurlijk veel tijd en 
energie gekost. Hoewel er veel is bereikt, blijft er nog
genoeg werk over. Zo zal de nieuwe website pas in 2013 
worden gerealiseerd. Collie in Nood krijgt de gelegenheid 
om collies of lookalike-collies gratis bij ons ter herplaat-
sing aanbieden. Daarnaast willen we heel graag ons
ledenaantal vergroten en nog meer adverteerders
werven om onze financiële positie te versterken. 

Maar alles overziend, kan het bestuur met tevredenheid 
terugkijken op een zeer turbulente periode die succesvol 
is afgesloten met deze Algemene Ledenvergadering.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Schotse Herder Vrienden op 23 maart 2013
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Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond



tekst: Diana Jansen

IPO
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Hondencultuur (vertaald uit 
het Engels: Culture Clash, 
1996) van Jean Donalson is 
een klassieker op het ge-
bied van gedrag, opvoeding 
en training van honden. Het 
boek heeft ver schillende 
prijzen in de wacht gesleept 
en is nog steeds grotendeels 
actueel. Positief trainen, 
clickertraining, het in kleine 
stapjes aanleren en de hond 
veel succeservaringen laten 
opdoen, zijn allemaal metho-
den die op de meeste hon-
denscholen tegenwoordig
de boventoon voeren.

MISVATTINGEN
Wat dit boek vooral onderscheidt van 
andere boeken op het gebied van hon-
den opvoeden en trainen, is de manier 
waarop Jean Donaldson het perspectief 
van de hond voor het voetlicht brengt.
Ze beschrijft en legt uit dat honden amo-
rele wezens zijn die geen onderscheid 
kennen tussen goed en fout, wezens 
met een beperkte herseninhoud die 
vooral bezig zijn met: ‘Kan ik het eten, 
kan ik erop kauwen, kan ik eroverheen 
plassen, wat levert het me op?’
Op deze manier rekent Donaldson af 
met een aantal grote misvattingen die 
vaak tot frustratie en teleurstelling
leiden. 

VICIEUZE CIRKEL
Op de eerste plaats beschrijft ze de vici-
euze cirkel waarin hond en baas terecht 
kunnen komen doordat de baas de hond 
niet als hond ziet, maar allerlei mense-
lijke eigenschappen toedicht. De baas 
heeft huizenhoge verwachtingen van de 
hond, die voorbijgaan aan het wezen 
van de hond en die de hond onmogelijk 
kan waarmaken. Een pup weet niet dat 
hij niet op schoenen en meubels mag 
kauwen, in huis mag plassen of in han-
den mag bijten. De hond straffen voor dit 
gedrag levert stress op bij de hond en 
juist door die stress is de kans groter dat 
hij dit gedrag meer zal gaan vertonen.

JE VERPLAATSEN IN DE HOND
Ook gaat Donaldson in op trainingsme-
thoden en de manier waarop je je hond 
wél kunt leren wat jij van hem verwacht. 
Daarbij ontkracht ze ook de mythe van 
de zogenaamde ‘will to please’. Wij ver-
wachten dat de hond alles gewoonweg 
voor óns doet en direct begrijpt wat we 
van hem vragen. Volgens de traditione-
le opvattingen zijn wij immers de zoge-
naamde ‘alfa’ of ‘roedelleider’ en dat zou 
betekenen dat de hond blindelings aan 
onze wensen tegemoet komt. Doet hij 
dat niet, dan zien wij dat als een hond 
die moedwillig ongehoorzaam is. We 
verplaatsen ons vaak niet in de hond als 
we hem opvoeden of iets proberen te le-
ren, maar we kijken met onze mensen-

ogen en -verwachtingen. Jean Donald-
son richt zich op de verschillende moti-
vaties van een hond en beschrijft diver-
se manieren om een hond te leren wat 
je van hem verwacht, zonder hem daar-
bij voortdurend te moeten straffen of cor-
rigeren. Dit komt de band tussen baas 
en hond immers niet ten goede en levert 
onnodige stress op, waardoor de hond 
juist moeilijker leert. De auteur legt daar-
bij heel duidelijk uit hoe positieve be-
krachtiging in zijn werk gaat en waarom 
dat voor de hond én de baas een pret-
tige trainingsmethode is die veel vruch-
ten afwerpt.

ACHTERGRONDEN
Dit boek is geen stap-voor-stap hand-
leiding voor de opvoeding van je pup of 
voor het aanleren van basiscomman-
do’s. Hoewel deze onderwerpen ook 
aan bod komen en Donaldson voor-
al op socialisatie, bijtrem en ruiloefenin-
gen uitgebreid ingaat, is het op de eer-
ste plaats een boek dat de achtergron-
den van gedrag en motivatie belicht. Ze 
slaagt er bijzonder goed in de lezer zich 
te laten verplaatsen in de hond. En dat 
biedt veel handvatten voor je manier van 
trainen of omgaan met (gedrags)proble-
men van je hond. Ben je geïnteresseerd 
in gedrag, training en opvoeding en wil 
je meer weten over hoe je je hond beter 
kunt begrijpen en motiveren, dan is dit 
boek absoluut een aanrader. 

BOEKENTIP
Hondencultuur
Jean Donaldson

tekst: Diana Jansen • foto: blumenkind - Fotolia.com
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tekst: Diana Jansen • foto’s: Päivi Reijonen, Vom Bopparder Hamm collies

IPO

IPO is een afkorting van
Internationale Prüfungs
Ordnung. Het bestaat uit drie
onderdelen: speuren, appel 
en verdedigingswerk. IPO 
kent drie gradaties, te
beginnen bij IPO I en eindi-
gend met IPO III. Een hond 
mag op z’n vroegst op de 
leeftijd van 18 maanden 
deelnemen aan het examen 
IPO I.

SPEUREN
Bij het speuren moet de hond laten zien 
dat hij een spoor kan uitwerken. Op ni-
veau I wordt dat spoor gevormd door de 
voetstappen van de geleider. Bij niveau 
II en III werkt de hond een spoor van 
een vreemde uit. Op het spoor wordt een 
aantal voorwerpen gelegd met de geur 
van de spoorlegger, die de hond moet 
aanwijzen of apporteren. Hij moet daarbij 
een verleidingsspoor (bijvoorbeeld een 
wildspoor) negeren.
Bij IPO I is het spoor ten minste 300
passen en bevat twee hoeken. Het spoor 
moet 20 minuten blijven liggen voordat 
de hond het gaat uitwerken. Bij IPO II 
en III is het spoor langer, liggen er meer 
voorwerpen op en moet het spoor langer 
liggen voordat de hond het mag
uitwerken.

APPEL
Het appelgedeelte bestaat uit allerlei
gehoorzaamheidsoefeningen die groten-
deels onaangelijnd uitgevoerd worden. 
Dit zijn oefeningen als los volgen, staan, 
zitten, afgaan, vooruit sturen en apporte-
ren, ook over hindernissen (haag en A-
schutting). Tijdens het los volgen wordt 
de schotvastheid van de hond getest 
door middel van twee pistoolschoten.
De hond mag geen angst voor de
schoten laten zien.
Op het moment dat een hond de appel-
oefeningen uitvoert, is er een andere 
hond op het veld die de oefening ‘afleg-
gen onder leiding’ doet. Er zijn dus altijd 
twee honden tegelijkertijd op het veld.

VERDEDIGINGSWERK
Dit is waarschijnlijk het bekendste on-
derdeel van de IPO-training. Het verde-
digingswerk omvat oefeningen met een 
pakwerker, zoals het opsporen (revie-
ren), aanblaffen en stellen van de pak-
werker, en vluchtverhindering van de 
pakwerker. Als de hond de pakwerker 
heeft gevonden, moet hij deze met veel 
overtuiging aanblaffen. Hij mag de pak-
werker daarbij niet bijten. De geleider 
stelt zich achter de pakwerker op en de 
hond wordt aan de voet geroepen, waar-
na de pakwerker zich een paar meters 
verder opstelt. De hond moet vervolgens 
op eigen initiatief de pakwerker verhin-
deren te vluchten. Nadat de pakwerker 
tot staan is gebracht, moet de hond de 
pakwerker loslaten op het commando 
van de geleider. Laat de hond niet bin-
nen drie commando’s los, dan volgt dis-
kwalificatie. Het is dus essentieel dat de 
hond goed gehoorzaamt.
Vervolgens zal de pakwerker proberen 
de hond te verjagen door een gerich-
te aanval en twee stokslagen (met een 
zachte stok op niet-gevoelige delen van 
de hond). De hond mag hierbij geen twij-
fel laten zien en moet direct
inbijten en vasthouden tot het los-com-
mando van de geleider. Op deze manier 
worden moed en belastbaarheid van de 
hond getest.
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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.

VERSCHIL MET KNPV
KNPV is de Koninklijke Nederlandse Po-
litie Honden Vereniging. De KNPV-trai-
ning heeft tot doel honden op te lei-
den als  politiehond, bewakingshond, 
speurhond of reddingshond; eventu-
eel ook voor andere diensten en taken. 
Het KNPV-programma is zwaarder en 
de honden wordt niet alleen geleerd in 
de bijtmouw van de pakwerker te bijten, 
maar ze mogen ook in andere lichaams-
delen bijten. KNPV-training is meer ge-
richt op het ‘echte werk’, terwijl bij IPO 
het sportieve element centraal staat. 

GEVAARLIJK?
Veel niet-hondensporters denken dat 
honden die IPO-training volgen, gevaar-
lijk zijn. Voor de honden is het verdedi-
gingswerk echter vooral een leuk spel 
met veel actie. Ze leren dat ze alleen 
in de bijtmouw mogen bijten. De bijt-
mouw is voor deze honden een speeltje, 
de buit die ze kunnen winnen. De hon-
den worden dus vooral getraind op buit-

drift (de bijtmouw) en worden niet ‘man-
scherp’ gemaakt.
IPO-honden worden bovendien streng 
beoordeeld op sociaal gedrag. Ze moe-
ten in het bezit zijn van het diploma VZH/
BH (Verkeerszekere Hond/Begeleidings-
hond), waarbij naast appeloefeningen 
het sociale gedrag van de hond in druk-
ke mensenmassa’s wordt getest. Ook 
mag de hond voorafgaand aan het exa-
men geen agressie laten zien naar de 
keurmeester. De hond wordt dan uitge-
sloten van het examen. Agressieve of 
angstige honden zijn dus niet geschikt 
voor IPO.

IPO MET JE COLLIE?
Veruit de meeste collies zullen niet ge-
schikt zijn voor het onderdeel verdedi-
gingswerk van de IPO-training. De col-
lie is een gevoelig, zacht ras. Veel col-
lies zullen niet de moed, drift en werklust 
laten zien waarop de honden tijdens het 
IPO-examen worden beoordeeld.
Bovendien zijn collies vaak gevoelig voor 

harde geluiden, dus een deel zal ook de 
schotvastheidtest niet goed doorstaan.
Maar natuurlijk zijn er uitzonderingen. 
De Duitse colliekennel Vom Bopparder 
Hamm bijvoorbeeld fokt gericht op het 
type (Amerikaanse) collie met veel werk-
lust en drift. Op hun website
www.collies-vom-bopparder-hamm.de 
zijn dan ook veel foto’s te zien van
collies die zich uitleven in het pakwerk. 
Voor het werklustiger, actiever en onver-
schrokkener type collie kan IPO dus een 
leuke en geschikte sportieve bezigheid 
zijn. Daarbij is het essentieel dat goed 
onderzocht wordt welke trainingsmetho-
den de IPO-vereniging erop nahoudt, 
aangezien collies doorgaans niet goed 
reageren op een harde aanpak. 

Bronnen:

•	 www.raadvanbeheer.nl

•	 www.hondensport.de

•	 www.hondenforum.nl
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FOTOVERSLAG WANDELING AUSTERLITZ

Aankomst op de parkeerplaats

tekst: Lieke Timmers • foto’s: Edgar van Dijk, Ger Houben, Diana Jansen, Menno Maij

Op 9 juni was het zover: de Schotse Herder Vrienden
organiseerde weer een colliewandeling voor leden en
niet-leden.

Dit keer hebben we gekozen voor de locatie Auster-
litz, centraal gelegen in ons kikkerlandje, op de Utrecht-
se Heuvelrug. Een prachtige omgeving met bossen, gras 
en – ondanks eerdere berichten van de voorzitter die 
de wandeling een week ervoor had voorgelopen – geen 
teek te bekennen. Tenminste bij mijn honden. Ik weet niet 
of anderen ook zo veel mazzel hadden.

De opkomst was weer groot en het enthousiasme nog 
groter. Het weer werkte goed mee, de temperatuur was 
aangenaam, er stond een frisse bries en de tientallen
collies gingen aardig los. Er werd hevig gespeeld, 
gesprongen en geknuffeld.

De honden kwamen er allemaal ongeschonden vanaf. 
Helaas kunnen we dat niet zeggen van de mense lijke 
deelnemers: één van onze zeer gewaardeerde leden (ik 
noem uiteraard geen namen, maar het is wel een vrouw, 
ze is getrouwd, ze woont in het zuiden des lands én ze 
werkt mee aan het blad) werd door één van de collies 
een dikke lip geslagen. Zodanig, dat ze de laatste helft 
van de wandeling niet kon afmaken vanwege ernstig 
belemmerd zicht (de lip was erg gezwollen). 

Mijn niet-collie Bonnie en een enkele sheltie vielen totaal 
in het niet tussen al dat colliegeweld, maar wisten zich 
gelukkig prima staande te houden.
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Wandelen door het bos

Tijdens de pauze kregen de deelnemers een enquête 
voorgelegd over het beleid van de vereniging. De onder-
vraagden waren unaniem van oordeel dat zij zich konden 
vinden in de keuze om een vereniging te zijn voor álle 
collies, ongeacht afkomst of stamboom, en zich vooral 
te richten op het verstrekken van informatie over ge-
drag, gezondheid en opvoeding en het organiseren van 
leerzame en gezellige activiteiten. Het bestuur voelt zich 
gesterkt in de keuze voor de ingeslagen weg.
Al met al hebben hebben we heerlijk gewandeld, nog 
heerlijker gebabbeld en als klap op de vuurpijl werd de 
wandeling op zeer aangename wijze afgesloten bij het 
plaatselijke café-restaurant de Pyramide van Austerlitz 
(ondergetekende kan de appeltaart met slagroom zéér 
aanbevelen!).
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Even pauzeren
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Lezing Tannetje Koning

homeopathie en vaccineren

De holistisch dierenarts Tannetje Koning 
geeft lezingen in heel het land over diverse
onderwerpen: voeding, entingen, homeo
pathie, kruiden en andere onderwerpen 
waarvan zij verstand heeft. Aansluitend 
op de Algemene Ledenvergadering van de 
Schotse Herder Vrienden op 23 maart gaf
zij voor onze leden een lezing over
homeopathie en vaccineren.

Homeopathie is volgens Tannetje Koning de sterkste en 
subtielste geneeswijze die zij kent. Als je eenmaal het 
goede middel heb gevonden, krijg je heel mooie gene-
zingen. Het is elke keer weer een wonder. Alleen zijn er 
vaak zo veel factoren die een genezing in de weg staan, 
dat het lang niet altijd lukt om op deze manier een dier
te genezen.

Veel mensen gebruiken de term ‘homeopathie’ voor alles 
wat anders is dan reguliere geneeskunde. Dat is niet cor-
rect. Homeopathische middelen zijn middelen die gepo-
tentieerd zijn. Dat wil zeggen dat ze verdund en geschud 
zijn. Hierdoor worden het middelen die energetisch wer-
ken en dat is belangrijk. Daarnaast worden de middelen 
toegepast volgens een bepaalde methode. Het is name
lijk zo dat het middel wordt gegeven dat de symptomen 
van de ziekte zou kunnen opwekken. Het gelijke met het 
gelijkende genezen, oftewel: similia similibus curentur.

Dr. Koning legde uit dat de jaarlijkse vaccinatie achter-
haald is. Onderzoek toont aan dat elk jaar vaccineren 
voor honden en katten niet nodig is en zelfs schadelijk 
kan zijn. Uit een eigen onderzoekje in haar praktijk blijkt 
dat de door de fabrikanten aangegeven 2 promille bijwer-
kingen eerder richting 12% gaan. En misschien nog wel 
hoger.
Niet alle bijwerkingen zijn even vervelend, maar als je 
weet dat vaker enten geen betere bescherming oplevert, 
dan geeft dat toch een heel andere kijk op de jaarlijkse 
entingen. In haar praktijk maakt zij gebruik van titerbepa-
lingen. Als een titer hoog is, is het absoluut zinloos om te 
enten. Dan zal een enting niets doen. Gelukkig blijkt in 
vier jaren titerbepalingen dat de meeste honden en
katten heel goed beschermd zijn. 
Ook voor pups en kittens is het veel beter om eerst te
bepalen welke entingen precies nodig zijn. Zo kun je, 
door te wachten tot de titers laag zijn, toe met maar één 
keer enten. Het immuunsysteem van een pup is nog niet 
zo goed ontwikkeld en daardoor kan veel enten extra 
schadelijk zijn. Een keer doelgericht enten precies voor 
dat wat nodig is, is dan minder schadelijk en echt
effectief.

Naar aanleiding van deze lezing gaat de vereniging 
Schotse Herder Vrienden bekijken of het mogelijk is 
om een activiteit te organiseren in combinatie met een 
titer(mid)dag voor haar leden.

tekst: Lieke Timmers





Cavom is de volledige 
en hoogwaardige maaltijd 
voor uw hond.

Cavom bevat alle essentiële 
voedingsstoffen in de juiste 
verhouding. 

Cavom is voordelig 
in gebruik, door de hoge 
energiewaarde en de lichte 
verteerbaarheid.

Voor specifieke vragen over 
Cavom kunt u altijd contact 
met ons opnemen.

     
   Netto ter beschikking  

   (M.E.) ± 4200 Kcal/kg

de natuurlijke 
voeding

Cavom daar draait een gezond hondenleven om

             Diervoederfabriek B.V., Tussendiepen 9 -13, 9206 AA  Drachten, 
Tel: +31(0) 512 51 59 55, Fax: +31 (0) 512 51 60 50, E-mail: vdm@cavom.nl
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COLUMN

OVER HOUT EN ZO…

Het zijn drukke tijden in Huize Maij! Maar 
ondanks het feit dat daarom (en ook 
door het minder mooie weer) de geplan-
de kampeervakantie met beide collies is 
uitgesteld tot de zomervakantie, is het 
hier allesbehalve saai!

Even geleden stond er in het plaatselijke 
weekblad een oproep van Stichting Con-
tacthond: ze zochten in onze regio nog 
honden voor hun fantastisch mooie werk 
(voor meer informatie:  zie
www.contacthond.nl ). Omdat Ailinn
inmiddels ruim twee jaar is en naar ons 
idee ook verder wel in het gevraagde 
profiel zou kunnen passen, hebben we 
haar opgegeven voor een intake en die 
gaat in juni plaatsvinden. Het zou super 
zijn als dat gaat lukken!

Fingal is op het moment van schrijven 
ruim tien maanden jong. De puberfa-
se leek even al wat over zijn hoogtepunt 
heen te zijn, maar kwam ook ineens 
weer in vol ornaat terug… 
Zo sliep Fingal, in plaats van in zijn 
bench in de woonkamer, al sinds een 
maand of twee ’s nachts bij Ailinn in de 
keuken. We hadden het plan om hem, 
net als Ailinn,  zeker tot twaalf maanden
in de bench te laten tijdens onze afwe-
zigheid, maar neef Joris van tien jaar 
kwam logeren en die 'heeft het niet zo 
erg op honden'… De oplossing leek
simpel: beide honden konden voor een 
nachtje best samen in de keuken en on-
ze logé kon dan 'veilig' naar beneden als 
hij eerder wakker zou zijn dan wij.
De situatie was dus voor iedereen duide-
lijk en het plan werkte dan ook prima.

Het verblijf van de roedel in de keuken 
was zó goed gegaan, dat we besloten 
om het wat langer te proberen. Want ja, 
vanuit onszelf geredeneerd, had Fingal 
dan toch een stuk meer ruimte tot zijn 

beschikking, een bench is tenslotte ook 
maar een bench en hij is al zo groot en 
zo slim en luistert zó goed.
En het ging ook goed, tot een week ge-
leden… 

Beroepsmatig worden hier enkele dagen 
per week de nodige planken verwerkt tot 
meubels; ons reutje is duidelijk een éch-
te kerel en evenals zijn baas stapelgek 
op hout. Of manlief nou timmert,  zaagt 
of hout hakt voor in de houtkachel: het is 
Fingal om het even, want elk snippertje 
hout dat hij kan bemachtigen is een wáár 
feest! Hij hoeft de kloofbijl maar te horen 
en hij zit braaf en uitermate geduldig op 
drie meter afstand te wachten, kláár om 
zijn 'buit' te bemachtigen. En als baas en 
vrouwtje even niet in de buurt zijn en de 
schuurdeur staat toevallig open, slúipt 
Fingal op kousenvoeten de schuur in en 
pikt een houtje. Omdat hij vaak betrapt 
wordt, heeft hij zelf (akelig slim) bedacht 
dat die stukjes dus maar het best zo 
klein mogelijk kunnen zijn, dan loopt dat 
minder snel in de gaten… 

In het begin was dat natuurlijk leuk. Dat 
spelen en kauwen op al dat hout is wel-
iswaar een natuurlijke reactie, maar on-
ze beste vent eet het ook op. Zo gezond 
is dat allemaal ook niet. Dus hoe verve-
lend ook: we willen hem héél graag ge-
zond houden en elk 'gevangen' stuk hout 
werd dus  'geruild' met iets verantwoords 
om op te kauwen. Dat vond hij gelukkig 
ook best… bráve hond!

Een week geleden echter deed Fingal 
ineens zomaar spontaan en uit het niets 
een megaontdekking: de plinten in de 
keuken bleken óók van hout! Wát een 
feest: als baas en vrouwtje weg zijn of 
gaan slapen, kun je 
daar dus heerlijk op 
knagen, want écht 
hout is toch wel het 
lekkerste wat er is! 
Voor baas en vrouw-
tje was het feest wat 
minder groot, want 
we hebben behoorlijk 
wat plinten in dit
huis, en eenmaal er-
mee begonnen…  
Maar bestraffen heeft 

natuurlijk weinig zin als het geen 'heter-
daadje' is, en verstandig als we proberen 
te zijn, negeerden we het een paar da-
gen. Dat hielp echter niet zo best.

We kregen van iemand op de honden-
school het advies om de plinten goed in 
te smeren met zwarte peper, dan zou hij 
er vanzelf mee stoppen. We vonden het 
wel wat rigoureus, maar besloten het er 
bij gebrek aan een beter alternatief op te 
wagen en dus: zo gezegd, zo gedaan. 
Het 'hielp' inderdaad. Fingal liet de plin-
ten nu met rust, maar ging toen ineens 
verder met het stucwerk op de muur…
Daar waren we toch wel heel snel klaar 
mee en er bleek in onze optiek maar één 
conclusie de juiste: de bench moest te-
rug en wel direct! Aangezien het gevaar-
te zich inmiddels elders in de opslag
bevond, diende het gedrocht eerst
opgehaald te worden. 

Eenmaal  thuis stond de bench amper 
weer overeind, en in tegenstelling tot de 
weerstand die we een beetje hadden 
verwacht, stak Fingal direct zijn lange 
neus door de deuropening, rook er eens 
aan, liep naar binnen en ging prinsheer-
lijk zijn dutje doen. Meneer leek gewoon 
opgelucht dat zijn 'hol' weer terug was.

Met een pauze van enige maanden zijn 
we dus weer terug bij plan A: Fingal blijft 
óók in de bench tot hij niet alleen fysiek, 
maar ook mentaal groot genoeg is. Beter 
voor hem én beter voor de keuken.
Al ligt hier natuurlijk hout genoeg voor 
1000 nieuwe plinten…

Fingal en Ailinn

Door onze 
correspon-
dent uit de 
Betuwe: 
Anne Maij



22 • Schotse Herder Vrienden • Zomer 2013

Ik ben pas lid van de Schotse Herder Vrienden en heb 
beloofd een bijdrage te leveren aan het magazine. Wij 
hebben al ruim vijfentwintig jaar honden. Onze eerste 
hond was een Schotse herder van het Amerikaanse type. 
Nu hebben we twee Schotse herdershonden van het
Engelse type: Fellow en Kayleigh. Zij zijn halfbroer en 
-zus van bijna veertien en elf jaar. Ook hebben we twee 
shelties. De sheltie Noah van vier is een halve
Amerikaan en zijn neefje Bandit is drie.
Mijn man heeft een lichte voorkeur voor de collie en ik 
voor de shelties, vandaar dat deze combinatie van ras-
sen is ontstaan. Maar we houden natuurlijk allebei van 
beide rassen. Regelmatig zijn we elkaar aan het pesten 
dat de shelties slimmer zijn, of – zoals mijn man zegt – 
de collies rustiger. Dat is natuurlijk wel waar.
Het is heel leuk om het viertal samen te zien en ook om 
het verschil tussen de beide rassen mee te maken. Als 
we in de zomer de hordeur in gebruik hebben, dan
nemen de shelties een aanloop om hem open te krijgen. 
De collies lopen er dan rustig achteraan. Tja, wie is er 
dan slimmer?
 
Alle honden kunnen goed met elkaar overweg. Onze 
oudste collie Fellow is de baas over het viertal. We heb-
ben natuurlijk een klein roedeltje en we zien dat de ande-
re honden nog steeds respect hebben voor Fellow.
Alhoewel het kleine bandietje (Bandit) hem tegenwoordig 
nogal eens uitdaagt. Bandit is ook de enige die niet echt 
bang is van hem. Als Fellow te dicht bij hem in de buurt 
komt, dan gaat Bandit grommen en loopt weg.
Nu heeft Bandit sowieso een heel kort lontje. Maar door 
zijn schattige uiterlijk en ondeugende karakter kunnen 
we extra veel van hem hebben. Dat is niet altijd eerlijk, 
maar zo werkt het wel. Zodra je iets doet wat hij niet wil 
of een andere hond ligt te dicht bij hem, dan gromt hij.
We hebben wel eens het advies gekregen om naar een 
hondenpsycholoog te gaan, maar er zit echt geen kwaad 
in Bandit. Hij is juist de grootste schijterd van het stel.
Wij wonen op een hoek. Daar lopen veel mensen met 

honden langs. Als de deur openstaat en Bandit hoort 
wat, rent hij blaffend naar buiten en komt ook direct weer 
naar binnen rennen en gaat op mijn schoot zitten. Alsof 
hij wil zeggen: 'Zo, ik heb geblaft!!'
De sheltie Noah is de zachtaardigste van het stel. Die 
vindt voornamelijk Kayleigh, het enige vrouwelijk lid van 
de roedel, heel interessant. 

Mensen vragen ons wel eens of ons huis groot genoeg is 
voor zo veel honden. Nou, al hadden we een heel klein 
huisje ... waar wij zijn, zijn zij ook. Als we gaan eten, ligt 
het hele stel onder de tafel. En als we op de bank zitten,
liggen ze er allemaal omheen. Het zijn echte gezel-
schapsdieren.
Tijdens wandelingen wordt mij ook wel eens gevraagd of 
ik soms logés heb, of een uitlaatservice misschien. Nee 
dus. Jammer genoeg zijn we in de loop der jaren wel 
wat mensen kwijtgeraakt door de honden, maar we heb-
ben ook veel nieuwe mensen ontmoet door de honden. 
En uiteraard hebben de honden ons in de afgelopen vijf-
entwintig jaar de nodige avonturen bezorgd.
 
Toen onze eerste twee shelties nog leefden en we ook 
de collies al hadden, kreeg mijn man een kerstpakket 
met een grote, verpakte rode kaas erin. Toen we de vol-
gende morgen opstonden, was de grote kaas weg. Ja, 
wie van de vier had dat op zijn geweten? Zodra we ons 
viertal gingen uitlaten, wisten we al snel meer. Fellow liep 
met een grote plakker van de kaas op zijn borst en de 
rest had rode pootjes van de korst van de kaas.

Onze eerste collie Lady heeft het wel eens gepresteerd 
om een hele groep volgelspotters weg te jagen. We gin-
gen naar het strand en Lady ging uitgebreid zitten poe-
pen, vlak bij de groep vogelspotters. Ik riep daarop naar 
mijn man: 'Koos, geef de schep eens aan uit de auto!' 
We hadden helemaal geen schep, maar ja, wat moest ik 
anders zeggen? De hele groep vogelspotters ging maar 
snel een andere locatie zoeken voor hun activiteiten. 

Mijn harige viertal

                     het viertal                                                     Kayleigh en Fellow                                                    Fellow

tekst en foto’s: Nita Dubbelman
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Een tijdje hadden we alleen maar honden in de kleur
sable. Tijdens het wandelen kregen we toen steeds de 
opmerking: ‘Ach, wat schattig, de collie heeft een
jonkie!’. Als ik dan vertelde dat de sheltie al bijna vijftien 
was en een ander ras is, dan keken mensen me aan
met een blik van: die spoort niet.

Met Fellow, onze oudste collie, gaat het op dit moment 
niet zo best. Volgens de dierenarts heeft hij Degenera-
tieve Myelopathie (DM). Dat concludeerde hij nadat hij 
een aantal testen had gedaan. Onze woning ligt nu dus 
vol met schoonloopmatten, anders kan Fellow niet lopen. 
Toen we de matten nog niet hadden, leek het wel Bambi
op het laminaat. Fellows achterpoten gleden helemaal 
opzij en hij kon niet meer overeind komen. De tijd die 
we nog hebben met hem, proberen we hem met alles 
te helpen. Hij is nu vrijwel doof en zijn achterhand wordt 
steeds zwakker. We weten dat we over niet al te lange 
tijd de beslissing moeten nemen. Als we kiezen, dan 
kiezen we natuurlijk voor hem.
Wij hopen in de toekomst ooit een echte Amerikaan te 
verwelkomen – daar bedoel ik natuurlijk een collie mee. 

Maar voorlopig gaan we eerst onze oudste begeleiden in 
zijn laatste levensfase.
Ik  wens alvast iedereen een heel fijne vakantie, met of 
zonder hond!

Bandit en Kayleigh

De sheltie 

De sheltie, officieel Shetland Sheepdog, ziet eruit als een kleine collie. Maar behalve het 
verschil in grootte, zijn er meer verschillen tussen beide rassen.

De sheltie is afkomstig van de Shetlandeilanden in het noordoosten van Schotland. Er wordt aangenomen dat 
alle Britse herdershondenrassen afstammen van de Perzische herdershonden die door de Kelten meegenomen 
waren uit klein-Azië. Zij lieten deze herdershonden ook achter op continentaal Europa, als erfenis voor de Ro-
meinen die ze verder ontwikkelden tot een diversiteit aan rassen. We kunnen er dus van uitgaan dat de sheltie 
dezelfde voorouders heeft als de collie. 
Met de komst van de Vikingen werden de honden op de Shetlandeilanden gekruisd met een aantal andere hon-
den, waaronder waarschijnlijk de Scandinavische Spitztypen, de Cavalier King Charles Spaniel en de papillon. 
Later werd ook de collie gebruikt om meer eenheid in het type te krijgen. 
Shelties hebben idealiter een schofthoogte van 37 cm (reu) of 35,5 cm (teef) en wegen ongeveer 6 tot 9 kilo.
Volgens de rasstandaard is de sheltie ‘oplettend, vriendelijk, intelligent, sterk en actief’. Over het algemeen wordt 
gesteld dat shelties actiever zijn dan collies en over meer werklust beschikken. Ze staan bekend als behoorlijk 
vocale, opgewekte hondjes en zijn vaak wat gereserveerd naar vreemden. Net als de collie is de sheltie gevoelig 
van aard en zijn het honden die graag in de nabijheid van de baas vertoeven.

Bronnen: http://www.gwensigor.nl, www.nederlandsesheltievereniging.nl, www.hondenpage.com.

tekst: Diana Jansen
foto’s: Erik Lamm
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White collie

tekst: Marga Megens • foto’s: Martina Berg

OORSPRONG
Uit de vroegere verhalen over de her-
dershond weten we dat de kleur wit of 
bijna wit regelmatig voorkwam en ook 
nog erg geliefd was. Dat kwam omdat 
deze witte herdershond voor de roof-
dieren niet te zien was – zijn witte kleur 
viel immers niet op tussen de schapen. 
Daardoor kon de herder ook goed zien 
wanneer er wolven of andere roofdieren 
in zijn kudde waren.

Sommige rassen ontwikkelden zich als 
hoeder, andere als drijver, om met de 
herder samen te werken, zoals de kudde 
samen te drijven, naar de herder te bren-
gen, enzovoort. Bij veel rassen kregen 
later donkerkleurige honden met wit de 
voorkeur, denk maar aan de Border col-
lie. De herder kon zo gemakkelijk
onderscheid maken, want de hond viel 
nu erg goed op tussen de witte schapen. 
Hij kon de hond beter sturen, en van ver 
zien. Door de donkere kleur van de hond 
liepen de schapen ook gemakkelijker 
weg van de hond, wat ook weer hielp bij 
het drijven. Want de schapen zagen de 
donkere hond als roofdier.

Bij alle rassen die volkomen wit, gedeel-
telijk wit of wit getekend waren, werd de 
kleur nooit met gezondheidsproblemen 

in verband gebracht. De kleur was louter 
en alleen een kwestie van praktisch nut. 
Geen enkele herder beweerde dat een 
werkhond die te veel wit had, geen
goede werkhond zou zijn.

De collie stamt af van deze oorspronke-
lijke herdershonden. White collies be-
stonden vanaf het begin van het ras. We 
weten dat koningin Victoria er een groot 
liefhebber van was, en ze had er zelfs in 
haar bezit.
De eerste echte white collie, The Lily, is 
één van de beroemdste collies in de ge-
schiedenis van ons ras. Haar kleinzoon 
was, Ch. Metchley Wonder.

In de loop der tijd bepaalde het mode-
beeld de kleur van de collie. Sable met 
wit werd de favoriete kleur, maar werd 
nooit als oorspronkelijke kleur gezien. 
White collies hadden normaal gekleur-
de ogen en neuspigmentatie, en meestal 
een kompleet masker, met normaal ge-
kleurde oren, en ze hadden geen proble-
men met het zicht of gehoor. Deze col-
lies waren gewoon wit met gekleurde
aftekening.

GENETISCHE ACHTERGROND
Als we de collie genetisch bekijken, dan 
is de collie een witte hond met gekleurde 

aftekening. De kleur vormt een mantel, 
met de gebruikelijke witte aftekening, zo-
als de witte kraag, borst, eventueel voor-
beentjes, voetjes, staartpunt, en soms in 
het gezicht. Dit patroon noemt men Irish 
spotting. Het komt bij erg veel rassen 
voor. De aftekeningen kunnen sable zijn, 
wat in veel kleurschakeringen voorkomt, 
tricolour of blue merle. Deze kleurige 
vlekken zijn allemaal 'kleur over wit'.

Waarom zijn wij hier in Europa dan zo 
negatief over de White Collies?
Er is geen logisch verklaring. De White 
Collies hebben niet meer problemen dan 
de gekleurde collies. De gezondheids-
problemen die er zijn, hebben niets met 
de kleur te maken.

PROBLEMATISCH WIT
Er is wel een soort witte collie waarbij
wel degelijk grote problemen optreden.
Het gaat dan om de dubbel merles, die 
geboren worden uit een combinatie
merle x merle. Het merle-gen veroor-
zaakt een verdunning van het pigment 
dat bij een tricolour x merle het mooie 
aparte marmereffect veroorzaakt. Een 
sable-merle, wat veel voorkomt in de 
Amerikaanse lijnen, laat een verdunning 
zien van de sablekleur, wat ook weer
het marmereffect kan geven. 
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Dit is duidelijk te zien bij pups en trekt 
vaak weg als de sable-merle collie ou-
der wordt. Worden twee merles gecom-
bineerd, dan kan deze verdunningsfac-
tor zich verdubbelen, en kunnen proble-
men zoals blindheid en doofheid ont-
staan. Een duidelijk kenmerk van deze 
merle x merle collies is de witte vacht. 
Deze pups zijn (bijna) helemaal wit, zon-
der masker of gekleurd hoofd, en meest-
al ontbreekt de pigmentatie van de ogen 
en neus. Ze zijn hieraan erg gemakkelijk 
te herkennen.

Omdat het risico erg groot is dat zulke 
merle x merle pupjes met gezondheids-
problemen geboren worden uit een dub-
bel merle, is het verboden om deze kleu-
ren met elkaar te combineren. Er is ech-
ter absoluut geen relatie tussen de White 
Collie met traditionele aftekening, zoals 
masker en/of vlekken, en de dubbel mer-
le – ook wel defected White genoemd.

DE 'ECHTE' WHITE COLLIE
In Amerika zijn de gezonde 'echte' White 
Collies bekend, geaccepteerd en erkend. 
Dit is een collie met minimale gekleur-
de aftekening op een witte vacht. Alleen 
op het hoofd zijn ze gekleurd, en sommi-
ge hebben hier en daar wat vlekken. De 
kleur van het hoofd geeft aan wat voor 
kleur collie het is. Deze collies zijn voor 
show, sport, enzovoort erkend, en zijn 
net zo functioneel en gezond als welke 
andere kleur collie dan ook.

Deze gezonde 'echte' White Collie ont-
staat door een combinatie van twee ge-
kleurde collies met white factor, of een 
gekleurde collie met white factor x White 
Collie, of twee White Collies. 
De witte kleur kan alleen ontstaan wan-
neer een White Collie met een gekleur-
de collie gecombineerd wordt die de zo-
genaamde white factor draagt. Dat be-
tekent dat die collie het gen draagt voor 
de kleur wit. Uit zo'n combinatie worden 
gekleurde white factors en White Collies 
geboren.

WHITE FACTOR
Collies met de white factor kunnen het 
gen voor de witte kleur vererven. De 
white factor is meestal zichtbaar door 
bredere of meer witte aftekeningen.
Deze collies hebben bijvoorbeeld een 
zeer brede witte kraag en/of hoog wit tot 
over de knie aan de buitenkant van een 
of beide achterbenen. Ook hebben ze 
vaak een grotere witte punt aan de staart 
en eventueel een bles of streep in het 
gezicht en wat witte vlekjes op het
lichaam.

Toch kan een hond ook de white factor 
hebben terwijl hij weinig witte aftekenen 
laat zien. Dit wordt de hidden white fac-
tor genoemd. Een hond met white factor 
aftekeningen hoeft ook niet daadwerke-
lijk het white factor-gen te dragen.

Een White Collie kan alleen geboren 
worden als beide ouders het white fac-
tor-gen dragen. Hiervoor is dus een 
White Collie nodig, die gecombineerd 
wordt met een gekleurde white factor of 
een andere White Collie. De nakomelin-
gen worden dan respectievelijk White en 
gekleurde white factor of White. Soms 
worden er ook bonte (Piebald) pupjes 
geboren, die veel kleur, maar ook veel 
wit in hun vacht hebben. Dit zijn altijd 
white factors. 

GEZONDHEID
White factor of White Collies hebben 
geen gebreken die door de kleur zou-
den ontstaan. De witte kleur brengt niet 
de problemen die we bij de dubbel mer-
le zien.

Als een fokker met een white factor-
collie geen witte pupjes wil, dan ver-
mijdt men de combinatie met een ande-
re white factor-collie. White factor-collies 
zijn met hun opvallende witte aftekenin-
gen zeer aantrekkelijk. Omdat we steeds 
meer collies zien met steeds minder wit-
te aftekeningen, soms met kleine, smal-
le, halve kraag of zelfs helemaal geen 
kraag, of met geheel gekleurde beentjes 
of voetjes, kan een white factor-
collie van nut zijn om de mooie witte
aftekeningen weer terug te krijgen bij de
gekleurde collie.

Kortom: de White Collie en de white fac-
tor-collie zijn gewone, gezonde collies 
met wat minder kleur dan we gewend 
zijn. Er is dus geen enkele reden om 
sceptisch te staan tegenover deze
kleurvarianten. 

Bron: Collie Revue Duitsland.

BESTUURLIJKE KANTTEKENING
Het bestuur hecht er waarde aan 
om duidelijk te maken dat de White 
Collie alleen door de AKC (Ameri-
can Kennel Club) wordt erkend. De 
rasstandaard van de American Col-
lie is derhalve afwijkend van de ras-
standaard van de Schotse herders-
hond, die slechts drie kleurvarianten 
erkent: de sable, de tricolour en de 
blue merle.
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06 – 250 72 400
marleen@shelleykidz.nl 

www.shelleykidz.nl

Jacqueline & Ger Houben

UW VISITEKAARTJE HIER?

Plaatsing vier keer per jaar: € 25 per jaar.
Eenmalig: € 7,50.

Vraag naar de mogelijkheden of stuur een e-mail 
naar redactie@schotseherdervrienden.nl.



Fellow

Fellow is een Schotse herdershond korthaar. Hij is een 
sable reu, geboren op 28 december 2004. Fellow is dus 
nu ruim acht jaar.
Fellow is en was altijd een heel drukke hond. Hij heeft 
geen rust in zijn gat. Daardoor is hij ook twee keer ge-
zakt voor zijn GGB-diploma; gewoon omdat hij niet stil 
kon zitten of liggen.
Om hem moe te krijgen, begon ik met hem aan behen-
digheid. Dat vond hij leuk! Niet dat hij er moe van werd – 
integendeel, hij vond het spelletje té leuk.
Na een tijdje begonnen we met behendigheidswedstrij-
den als debutant. Daarna volgde de A-klasse, de B-klas-
se en de C-klasse in de FHN-competitie. Samen behaal-
den we diverse eerste plaatsen en zakken met voer.

Op een bepaald moment merkte ik (achteraf gezien) 
dat hij op het eind van de dag, en zeker bij de jumping,  
soms sprongen ging weigeren. Aanvankelijk dacht ik dat 
hij ze verkeerd beoordeelde. Maar bij het spel op een 
competitiedag op Koninginnedag 2012 van Cyno philia 
werd het mij duidelijk. Het spelletje was zo veel moge-
lijk toestellen in één minuut. Normaal was dit geen pro-
bleem, maar nu vond Fellow het absoluut niet meer leuk 
en weigerde elke sprong. Ik dacht nog: hij zal wel moe 
zijn van de trainingen en het fietsen, ik zal komende 
week maar even niet met hem trainen en niet zo veel
kilometers fietsen. Rustig aan dus.

Maar de volgende wedstrijden vond hij ook niet leuk. Hij 
sprong wel en de schutting deed hij ook, maar hij had 
er geen plezier meer in. In september heb ik hem uit de 
wedstrijden gehaald, maar we trainden nog wel.
Een maand later, in oktober, begon hij bij het opstaan te 
hinken en hield zijn rechterpoot van de grond. Na onge-
veer één minuut liep hij wel weer normaal, ook tijdens 
het rennen.
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KORTHAARPAGINA

tekst en foto’s: Barend Meulenbeld



Aanvankelijk besteedden we er weinig aandacht aan. 
Het zal wel weer overgaan met wat rust, dachten we. 
Maar het ging niet over. Het werd ook niet veel erger, 
maar elke morgen hinkte hij weer en kon moeilijk de trap 
af komen.

Ik heb toen een afspraak gemaakt met de dierenarts om 
te kijken of zij wist waar Fellow last van had. Na wat on-
derzoek kon zij eigenlijk niets vinden en dacht aan begin-
nende artrose. Haar advies was: rust, geen traplopen en 
een pijnstiller/ontstekingsremmer Metacam.
We hebben toen maatregelen genomen zodat Fellow in 
de kamer kon slapen. We hebben daar een bench neer-
gezet, zodat meneer niet meer naar boven hoefde om te 
slapen.
Het bracht helaas niet veel verbetering. De Metacam 
deed zijn werk als pijnstiller wel, maar Fellow begon weer 
met hinken toen we de Metacam niet meer gaven. We 
zochten opnieuw contact met de dierenarts en die stelde 
voor een uitgebreider onderzoek te doen, om de oorzaak 
van het hinken te achterhalen.
Op oudejaarsdag heeft een andere dierenarts Fellow on-
derworpen aan een uitgebreid manueel onderzoek met 
loop- en sta-testen. Ook had ik Fellow tijdens het op-
staan na rust gefilmd en deze opnamen aan de dieren-
arts laten zien. Volgens deze dierenarts heeft Fellow 
pro blemen met zijn rug omdat hij in telgang loopt. De 
dierenarts dacht aan een vorm van scoliose. Daarnaast 
heeft Fellow waarschijnlijk beginnende artrose in de 
schouder, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. De 
dierenarts dacht nog niet aan een operatie, maar vond 
het misschien wel nuttig om in de toekomst foto's te laten 
maken. Hij schreef absolute rust voor en weer de pijn-
stiller Metacam. Oké, absolute rust is een hele straf voor 
Fellow, maar we hielden ons toch maar aan het advies 
van de dierenarts.

We zagen wel weer enige verbetering, maar dat kwam 
waarschijnlijk weer door de Metacam. Begin februari wa-
ren we eigenlijk weer terug bij af. Maar het rugprobleem 
wat Fellow zou hebben, zette mij aan het denken. Ik ben 
zelf al een paar jaar onder behandeling bij een chiroprac-
tor met heel goede resultaten. We kennen zelfs een chi-
ropractor die ook paarden en soms honden behandelt. 
Baat het niet, dan schaadt het niet... dus we hebben bij 
deze chiropractor een afspraak gemaakt. Voor dieren 
komt ze aan huis en op een avond stond ze volgens af-
spraak voor de deur. Ze heeft Fellow uitgebreid onder-
zocht. Haar bevinding was dat hij in drie wervels in zijn 
schouder en twee wervels in zijn lage rug bij het bekken 
een blokkade had. Na de behandeling van ongeveer een 
half uur waren Fellow en zij doodmoe. Gelukkig liet hij 
zich gemakkelijk behandelen zonder stress.

Langzamerhand ging het beter met Fellow. Ogenschijnlijk 
liep hij beter, en hij bewoog zich met name met de ach-
terhand steeds beter. In normaal looptempo moet een 
collie dansen en zijn pas afmaken. Hij begon dat steeds 
meer en meer te doen. Ook het hinken werd steeds min-
der. Na vier weken hebben we de behandeling nog een 

keer herhaald. Nadat de chiropractor Fellow weer onder-
zocht en behandeld had, vertelde ze dat ze hem beter en 
vrolijker uit z’n ogen vond kijken. Dat was in ieder geval 
een opsteker. Ook begonnen we met een voedingssup-
plement voor Fellows gewrichten. Inmiddels hinkte Fel-
low niet meer. Hij liep ook niet meer in telgang. En wat 
ons vooral opviel, was dat zijn achterhand beter en sier-
lijker bewoog.

Nadat deze verbetering in onze ogen stabiel was, zijn we 
langzaam begonnen met het opbouwen van zijn spieren 
en conditie. Eerst met de fiets een paar honderd meter 
fietsen, om na het slapen te beoordelen hoe hij opstond 
en liep. Het resultaat was bemoedigend en we gingen de 
conditietraining en spieropbouw langzaam maar zeker 
uitbreiden.

Inmiddels heeft Fellow er alweer wat trainingen voor be-
hendigheid opzitten. Na de eerste trainingen keken we 
natuurlijk met spanning hoe Fellow zich zou gedragen. 
Hij vertoonde gelukkig geen enkel pijntje of iets wat op 
het voorgaande probleem leek. We hebben hem weer in-
geschreven voor een behendigheidswedstrijd eind juni in 
de veteranenklasse.

Achteraf bekeken heeft Fellow al veel langer last gehad
van blokkades in zijn rug, zeker gezien het vrije lopen 
wat hij nu doet. We weten in ieder geval zeker dat de 
behandelingen van de chiropractor hebben geholpen. 
En waarschijnlijk doet het voedingssupplement ook zijn 
werk. Nu hij zo stabiel loopt en weer als vanouds fana-
tiek is met behendigheid, denk ik dat dit middel wel
degelijk ondersteuning biedt. We zijn blij dat we de een
andere weg hebben genomen!
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KENNELVERMELDINGEN

Gelderland

Noord-Holland

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

Zuid-Holland

Noord-Brabant

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

Limburg

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

MEEDENKERS GEZOCHT!

Het mag duidelijk zijn dat er hard wordt gewerkt aan het verenigingsblad van de Schotse Herder Vrienden. Naast 
een nieuwe vormgeving, nieuwe rubrieken zoals ‘Mijn collie(s)’ (zie bladzijde 5), zijn wij ook op zoek naar een naam 
voor ons magazine. De labradors hebben de Labradorpost, de bulldogs hebben Bullmania, de Duitse herders
Herderleven ... maar ons magazine is tot op heden nog naamloos. En daar willen we verandering in brengen.
Heb jij een leuk idee voor een passende naam voor ons verenigingsblad, stuur dit dan naar:
redactie@schotseherdervrienden.nl of post het op onze Facebookpagina.
De redactie zal een keuze maken uit de ingezonden ideeën. 
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Uw kennelvermelding hier?

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



www.dierenhospitaal-visdonk.nl/gezelschapsdieren/disciplines/oogheelkunde

Advertorial



www.editoo.nl


