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Wij zoeken ook nog foto’s voor de cover en 
de backcover. Neem voor meer informatie 
contact op met
redactie@schotseherdervrienden.nl.

COLOFON

Balkonscène van de Houbensloch Castle clan in Goworów 
(Polen), augustus 2013.
V.l.n.r.: Awe, Gaineamh, Heilen, Daimh en Nevis
(www.houbenslochcastle.nl).
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INHOUD

32 Collie Activiteiten Dag een 
terugblik op de activiteitendag 
van 15 september

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. 

5 Mededelingen en kalender

6 Medisch: Cryptorchidie

10  Workshop Contact, Focus en Controle

16 Korte berichten

18  In memoriam Gentle

26 Canicrossen met Rosie

28 Korthaarcolliedag

30 Family business

34 Kennelvermeldingen

21 Verslag vakantie Zweden met 
twee collies

12 Gedrag buurten bij andere 
honden: over ongemanierd gedrag 
in de hondenwereld





Met trots presenteren wij in dit herfst-
nummer van 2013 het nieuwe logo van 
de Schotse Herder Vrienden, met dank 
aan Sonja Kok. De laatste stap in de 
nieuwe layout van het magazine, dat 
vanaf nu de naam Collie en zo draagt. 
Met dank aan iedereen die heeft meege-
dacht over een passende naam voor ons  
verenigingblad, wat tot een heuse poll op 

Facebook leidde. De eeuwige roem voor 
het bedenken van deze nieuwe naam 
gaat naar Suzanne van Ouwekerk.
In het nieuwe logo is het schild uit het 
oude logo terug te zien, en de kleur 
blauw die verwijst naar Schotland. Uiter-
aard is ook onze geliefde lang- en kort-
haarcollie in het logo vertegenwoordigd. 
Dit alles is door vormgeefster Sonja Kok 
in een moderner jasje gegoten, want 
onze vereniging gaat met de tijd mee en 
is gericht op de toekomst. 
En alsof dit nog niet genoeg is, zal bin-
nenkort ook onze geheel vernieuwde 
website online gaan. Veel veranderingen 

dus, maar daarnaast blijven we vasthou-
den aan wat ons als vereniging onder-
scheidt en sterk maakt. We zijn en blij-
ven een vereniging voor ieder die de 
Schotse herder, in al zijn variëteiten, een 
warm hart toedraagt, met een informa-
tief en interessant magazine en natuurlijk 
veel gezellige en leuke activiteiten.
We zijn al druk plannen aan het maken 
voor het najaar van 2013 en voor 2014, 
dus houd onze website en Facebookpa-
gina in de gaten! 

 Diana Jansen

BESLUIT GEZELSCHAPSDIEREN
Het nieuwe Besluit Gezelschapsdieren is 
ingegaan op 1 januari 2013 en valt onder 
de Wet Dieren. Deze regeling vervangt 
het Honden- en kattenbesluit 1999. Het 
besluit heeft als doel regels te stellen 
voor de bedrijfsmatige handel, fok en op-
vang van huisdieren, in dierenwinkels en 
groothandel, bij fokkers en in pensions 
en asielen.

Op 11 juni 2013 stemde de Tweede
Kamer over een aantal moties om de
regelgeving rond de Wet Dieren te ver-
beteren. De motie om het Besluit Gezel-
schapsdieren ook te laten gelden voor 
hobbyfokkers werd daarbij aangenomen. 
Hobbyfokkers nemen ruim 90% van de 
handel in rasdieren voor hun rekening en 
ook zij moeten vanaf nu rekening hou-
den met de regelgeving vastgelegd in
dit besluit.

De belangrijkste bepaling voor (hobby)-
fokkers staat in artikel 19 van het be-
sluit. Hierin wordt vermeld dat 'voorko-
men moet worden dat ernstige erfelijke 
afwijkingen en ziektes worden doorge-
geven. Voortplanting moet op natuurlijke 
wijze plaatsvinden en er mag niet gefokt 
worden op uiterlijke kenmerken die scha-
delijke gevolgen hebben voor het welzijn 
en de gezondheid van de dieren'. 
Met het aannemen van de motie gelden 
deze regels voor de hele sector en krij-
gen alle in Nederland gefokte huisdieren 
dezelfde wettelijke bescherming, en alle 
fokkers dezelfde verantwoordelijkheden.

De komende tijd moet duidelijk worden 
of de aangescherpte regels ook in de 
praktijk een verbetering van het welzijn 
van rashonden zullen betekenen.

Hoogstwaarschijnlijk zullen in de nabije 
toekomst vaker rechtszaken tegen fok-
kers worden aangespannen. ‘Heeft een 
rashond een erfelijke aandoening en 
komt deze erfelijke aandoening veel voor 
in het specifieke hondenras, dan moet 
de fokker aantonen dat hij/zij de aandoe-
ning heeft proberen te voorkomen,’ aldus 
Hans Baaij, directeur Dier&Recht. Kan 
de fokker niet aantonen dat hij de aan-
doening heeft proberen te voorkomen, 
dan is hij wettelijk aansprakelijk voor de 
schade, zoals dierenartskosten en
eventueel smartengeld.

Er bestaat ook een kans dat fokkers 
strafrechtelijk vervolgd zullen worden. 
Het fokken van een pup met ernstige
erfelijke aandoeningen kan een misdrijf 
zijn en de fokker zal zich moeten verant-
woorden tegenover de Staat der
Nederlanden. Voor fokkers die het niet 
zo nauw nemen met de gezondheid
van de door hen gefokte pups, breken
waarschijnlijk moeilijke tijden aan.

Bronnen:

•	 www.sophia-vereniging.nl

•	 www.dierenrecht.nl

•	 kynologie-op-de-korrel.blogspot.nl
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MEDEDELINGEN

KALENDER

Door onze 
eindredacteur: 
Diana Jansen

17 NOVEMBER 2013
WANDELING ERKEMEDERSTRAND
Op 17 november organiseren we 
een wandeling op en rond het Erke-
merderstrand, waar leden én niet-
leden van harte welkom zijn. 
Nadere informatie volgt op onze 
Facebookpagina.



Cryptorchidie
tekst: Lieke Timmers

tekst: Lieke Timmers 
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GEZONDHEID

Cryptorchidie betekent dat 
één of beide testikels niet zijn 
ingedaald. Het is een erfelijke 
afwijking die bij veel soorten 
zoogdieren voorkomt. Ook 
bij de hond komt de afwijking 
voor.

ONTSTAAN
In de embryonale fase worden de 
geslachtsklieren in de buikholte in 
de buurt van de nieren aangelegd, 
waarna ze bij het mannelijk dier mi-
greren en uiteindelijk ‘buiten het li-
chaam’ in de balzak, het scrotum,
terechtkomen. Bij vrouwelijke dieren 
blijven de geslachtsklieren, de eier-
stokken, gedurende het hele leven 
op de plek waar ze werden
aangelegd. 

Normaal gesproken dalen de tes-
tikels binnen tien dagen na de ge-
boorte vanuit de buikholte via het 
lieskanaal af naar het scrotum. Bei-
de testikels moeten eigenlijk in het 
scrotum aanwezig zijn op de leeftijd 
van twee maanden. Maar omdat er 
in een aantal gevallen daarna toch 
nog een afdaling plaatsvindt, wordt 
de definitieve diagnose cryptorchidie 

pas op de leeftijd van zeven maan-
den gesteld. De cryptorche testikel 
kan zich nog in de buikholte bevin-
den of in het lieskanaal. Na de leef-
tijd van zeven maanden is het niet 
meer te verwachten dat de niet af-
gedaalde testikel alsnog op de juiste 
plek zal komen. 

De oorzaak van cryptorchidie kan 
een hormonale stoornis zijn. Maar er 
kan ook sprake zijn van een vormaf-
wijking in het lieskanaal, waardoor 
de testikelafdaling gehinderd wordt. 
Ten slotte kan de bindweefselstreng, 
die vanaf de onderkant van de tes-
tikel door het lieskanaal naar het 
scrotum loopt, op een verkeerde wij-
ze uitgroeien. Al deze abnormalitei-
ten kunnen genetisch bepaald zijn.

MONORCHIDIE 
Er wordt onderscheid gemaakt tus-
sen éénzijdige cryptorchidie, vaak 
monorchidie genoemd, en tweezijdi-
ge cryptorchidie. Soms wordt daar-
bij verondersteld dat het om verschil-
lende afwijkingen zou gaan. In de
literatuur vinden we ook een enke-
le melding dat de plek waar de inda-
lende testikels in de buikholte blijven 

steken van belang zou zijn.
Ook daarbij wordt gesuggereerd dat 
er erfelijk verschillende vormen van 
cryptorchidie zouden bestaan.

GEVOLGEN
Een cryptorchide reu is in principe 
onvruchtbaar, omdat de spermakwa-
liteit slecht is door de te hoge tem-
peratuur in de buikholte.
Rashonden met cryptorchidie wor-
den in ieder geval niet toegelaten 
tot de fokkerij, ook niet als er spra-
ke is van een éénzijdige cryptorchi-
die, waarbij de reu nog wel vrucht-
baar kan zijn. 

Er zijn veel fabeltjes in omloop over 
cryptorchidie. Zo is jaren beweerd 
dat een ‘binnenbal’ door de hoge 
temperatuur in de buik meer hormo-
nen zou produceren, en dit een oor-
zaak van hypersexualiteit en een 
toename van competitieve agres-
sie tussen reuen onderling zou zijn. 
Onderzoek heeft echter uitgewezen 
dat dit lang niet altijd opgaat voor al-
le cryptorchide reuen. Besluiten om 
een preventieve castratie uit te voe-
ren vanwege ongewenst gedrag is 
dus voorbarig.



Er wordt ook beweerd dat een tes-
tikel die niet is afgedaald, vatbaar- 
der zou zijn voor tumoren. Uit weten-
schappelijk onderzoek is gebleken 
dat het verschil in vatbaarheid voor 
ontwikkeling van maligne (kwaad-
aardige) tumoren tussen afgedaalde 
en niet-afgedaalde testikels klein is. 
Bovendien is de kans op metastasen 
(uitzaaiingen) niet zo groot (10%). 
Tumorontwikkeling vindt meestal pas 
plaats na het zesde levensjaar, hoe-
wel het ook wel eens op driejarige 
leeftijd is voorgekomen.
Het advies om in alle gevallen – pre-
ventief – de niet afgedaalde testikel 
door middel van een operatie te ver-
wijderen, is dus voorbarig.

ERFELIJKHEID EN SELECTIE
Uit de resultaten van onderzoek bij 
twaalf rassen met in totaal 11.230 
nesten lijkt de conclusie gerecht-
vaardigd dat er sprake is van slechts 
één (major) genenpaar dat verant-
woordelijk is voor het ontstaan van 
cryptorchidie, en dat alle variatie in 
het voorkomen van de afwijking ver-
oorzaakt wordt door modificerende 
genen en door milieu-omstandighe-
den.
Er is dus sprake van slechts één ge-
nenpaar dat bepaalt of het dier ‘ge-
zond’ of ‘afwijkend’ is.

We duiden het ‘gezonde’ gen aan 
met hoofdletters (CR) en het gen dat 
de afwijking veroorzaakt met kleine 
letters (cr). Cryptorchidie vererft au-
tosomaal recessief. Dat betekent dat 
de dieren vrij (CR CR), drager (CR 
cr) of lijder (cr cr) kunnen zijn.
In principe is de manier van verer-
ving eenvoudig, want er zijn maar 
zes verschillende oudercombinaties 
mogelijk (zie de tabel).

GECOMPLICEERD
Een probleem bij cryptorchidie is dat 
het om een zogenaamd ‘sex-limi-
ted’ kenmerk gaat. Vrouwelijke die-
ren kunnen ‘genotypisch cryptorchi-
de’ zijn, maar ze laten de afwijking 
niet zien. Dat maakt de selectie te-
gen de afwijking moeilijk. We heb-
ben de handicap dat vrouwelijke die-
ren, behalve drager, ook lijder kun-
nen zijn, zonder dat wij dat kunnen 
zien. En daarmee sluiten we niet al-
leen slechts de helft van de lijders uit 
van de fokkerij (alleen de mannelij-

ke lijders), we produceren ook nog 
eens extra dragers en lijders doordat 
onbedoeld vrouwelijke lijders voor 
de fokkerij ingezet worden.

RISICO INSCHATTEN
Indien één van de ouders drager is 
(CR cr), wordt de helft van de nako-
melingen weer drager (de regels 2, 4 
en 5 in de tabel). Indien één van de 
ouders een erfelijke lijder is (cr cr), 
dan wordt de belasting van de nako-
melingen nog groter (de regels 3, 5 
en 6 in de tabel).
Het zou dus zomaar kunnen gebeu-
ren dat alle nakomelingen cryptor-
chide worden nadat een fokker een 
cryptorchide vader inzet en de pech 
heeft dat de moeder ook erfelijk 
cryptorchide is. 

Vrouwelijke fokdieren vormen het 
knelpunt in de selectie tegen cryptor-
chidie, omdat we de lijders niet 
kunnen herkennen. We kunnen 
hooguit de risico’s inschatten op ba-
sis van hun verwanten.
Een vrou we lijk dier dat een cryptor-
chide volle broer heeft, heeft een 
kans van minimaal 75 procent om 
zelf drager óf lijder te zijn. Hoe groot 
die kans is, hangt af van de ouder-
combinatie waaruit zij werd geboren 
(de regels 4 tot en met 6 in de ta-
bel). Over de erfelijke aanleg van de 
moeder hebben we vrijwel nooit eni-
ge zekerheid, maar die is in ieder 
geval drager of lijder.

Als de omvang van het ras, van de 
genenpool, het toelaat, is het aan te 
bevelen volle zusters van cryptorchi-
de reuen uit te sluiten van de
fokkerij.

MANNENOVERSCHOT
Al meer dan veertig jaar geleden 
werd bij honden vastgesteld dat er in 
de nesten waarin cryptorchide reuen 
voorkomen, sprake is van een ‘man-
nenoverschot’ dan wel een ‘vrou-
wentekort’. Waardoor dit werd ver-
oorzaakt, was onbekend. Er waren 
alleen maar theorieën. 

Sommigen veronderstelden dat de 
cryptorchide teven in een vroeg-
embryonaal stadium zouden ster-
ven. De afwijking zou fataal zijn voor 
vrouwelijke lijders. Als dit zo zou zijn, 
dan zou dat consequenties moeten 
hebben voor de nestgrootte. De nes-
ten waarin cryptorchide reuen wer-
den geboren, zouden dan gemid-
deld kleiner moeten zijn dan de
overige nesten. 

Een andere veronderstelling was dat 
de cryptorchide reuen mogelijk vrou-
welijke dieren zijn die ergens in de 
vroegste fase van hun ontwikkeling 
zijn ‘ontspoord’. Daardoor zouden 
ze een mannelijk fenotype zijn gaan 
ontwikkelen. Als dat zo zou zijn, dan 
zouden nesten waarin cryptorchide 
reuen geboren werden, gemiddeld 
ongeveer even groot moeten zijn als 
de overige nesten. 

Bij beide veronderstellingen waren al 
kritische kanttekeningen te plaatsen 
op grond van de resultaten van eer-
der onderzoek. Beide theorieën kón-
den niet waar zijn, zo veel was be-
kend.
 
ONDERZOEK
Om zicht te krijgen op de manier van 
vererving, en met name ook op de

OUDERCOMBINATIES
 

Bron: Genetic Counselling Services.

OUDERS             NAKOMELINGEN

           vrij       drager    lijder

CR CR x CR CR (vrij x vrij)     100% CR CR

CR CR x CR cr (vrij x drager)     50% CR CR   50% CR cr

CR CR x cr cr (vrij x lijder)              100% CR cr

CR cr x CR cr (drager x drager)   25% CR CR   50% CR cr   25% cr cr

CR cr x cr cr (drager x lijder)            50% CR cr   50% cr cr

cr cr x cr cr (lijder x lijder)                     100% cr cr
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Bronnen:

•	 Ed.J.Gubbels	en	Janneke	Scholten,	Genetic Counselling Services,	december	2009.

•	 De Hondenwereld, jaargang	64	(12),	december	2009.

•	 Drs.	A.	Westerhuis,	WHG	Dierenartsen.

•	 Journal	of	the	British	Veterinary	Association,	Veterinary	Record	2003; Incidence of cryptorchidism in dogs and cats.

relaties	tussen	de	genotypen	en	de
bijbehorende	fenotypen,	werd	een	
grootschalig	onderzoek	uitgevoerd.		
Bij	twaalf	hondenrassen	werden	de	
aantallen	van	in	totaal	11.230	nes-
ten	geanalyseerd.	In	de	totale	groep	
van	26.547	reuen	en	26.246	teven	
werden	405	cryptorchide	reuen	ge-
vonden.	Hun	ouders	werden	aan-
gemerkt	als	‘dragers’	en	vervolgens	
werden	alle	nesten	uit	twee	‘dra-
gers’,	totaal	619	nesten,	vergeleken	
met	de	overige	nesten.

VERRASSENDE UITKOMST
De	meest	verrassende	uitkomst	van	
dit	onderzoek	was	dat	de	nesten	uit	
twee	dragers	gemiddeld	meer	dan	
een	halve	pup	groter	waren	dan	de	
overige	nesten,	meer	dan	10%	pro-
cent.	Dat	verschil	werd	vooral	ver-
oorzaakt	door	een	gemiddeld	gro-
ter	aantal	reuen	per	nest.	Dit	grote-
re	aantal	reuen	gaat	samen	met	heel	
beperkte	afname	van	het	aantal	te-
ven	in	die	nesten.

Het	lijkt	redelijk	om	te	veronderstel-
len	dat	die	teven	tijdens	de	dracht	
verloren	zijn	gegaan	door	de	toege-
nomen	onderlinge	concurrentie	in	de	
baarmoeder	en	mogelijk	ook	tijdens	
de	zoogperiode	in	de	grotere	nesten.	

Kennelijk	hebben	nesten	(pups)	uit	
twee	‘dragers’	een	selectief	voor-
deel.	Anders	geformuleerd:	als	we	
niet	zouden	selecteren	tegen	cryp-
torchidie,	zou	de	afwijking	een	
steeds	grotere	verspreiding	krijgen	
in	de	populatie.	De	combinaties	tus-
sen	twee	dragers	leveren	een	rela-
tief	grotere	bijdrage	aan	de	genen-
pool	van	de	volgende	generatie	dan	
de	overige	combinaties.

Er	is	dus	blijkbaar	‘iets’,	een	nog	on-
bekend	mechanisme,	dat	de	vitali-
teit	van	nakomelingen	van	twee	dra-
gers	positief	beïnvloedt.	Dit	selectie-
ve	voordeel	wordt	maar	beperkt	te-
nietgedaan	door	de	steriliteit	van	de	
tweezijdig	cryptorchide	reuen.	De	

eenzijdig	cryptorchide	reuen	zijn
gewoon	vruchtbaar.	

SELECTIE
Ondanks	dat	er	al	vele	tientallen	ja-
ren	wordt	geselecteerd	tegen	cryp-
torchidie,	blijkt	het	probleem	hard-
nekkig	en	bijna	onuitroeibaar	te	zijn	
in	vrijwel	alle	rassen.
Er	zijn	redenen	om	tegen	de	afwij-
king	te	selecteren.	Behalve	dat	cryp-
torchide	reuen	niet	worden	toegela-
ten	op	shows,	is	een	belangrijker	re-
den	dat	de	niet-ingedaalde	testikels	
een	verhoogde	kans	hebben	op	tu-
morvorming,	met	alle	gevolgen	van-
dien	voor	het	welzijn	van	het	dier.	

De	basis	voor	de	relatief	hoge	per-
centages	cryptorchidie	bij	een	aan-
tal	rassen	werd	gelegd	bij	de	vor-
ming,	het	ontstaan,	van	de	rassen	
en	van	de	lijnen	daarin.	Bij	het	stre-
ven	om	met	toepassing	van	inteelt	
kenmerken	‘vast	te	leggen’,	werden	
ook	minder	gewenste	kenmerken	
‘vastgelegd’,	of	op	z’n	minst	in	hun	
verspreiding	bevorderd.	De	fokkers	
meenden	dat	ze	dit	soort	nare	bijef-
fecten	van	inteelt	de	baas	konden	
blijven	met	selectie	tegen	de	onge-
wenste	kenmerken.	Voor	cryptorchi-
die,	en	daarnaast	voor	nog	een	in-
drukwekkende	reeks	van	erfelijke	af-
wijkingen,	blijkt	dat	niet	te	lukken.	

GRENZEN VAN SELECTIE
Bij	de	selectie	tegen	cryptorchidie	
hebben	we	inmiddels	een	beeld	van	
waar	we	tegen	onze	grenzen	aan	lo-
pen.	Het	probleem	is	dat	we	ener-
zijds	de	vrouwelijke	lijders	niet	kun-
nen	herkennen,	en	dus	ook	niet	kun-
nen	uitsluiten,	en	dat	anderzijds	de	
combinatie	van	dragers	een	selectief	
voordeel	heeft,	waardoor	de	afwij-
king	extra	wordt	verspreid.	Dat	se-
lectieve	voordeel	is	maar	klein,	maar	
levert	een	onmiskenbare	bijdrage	
aan	de	overleving	van	de	afwijking	
binnen	de	populatie.	
Indien	we	tegen	een	afwijking	selec-
teren	door	het	uitsluiten	van	lijders,	

zal	in	de	loop	van	de	opeenvolgende	
generaties	het	percentage	nieuw-
geboren	lijders	afnemen.	Dat	geldt	
ook	wanneer	we	slechts	de	helft	van	
de	lijders	(kunnen)	uitsluiten	van	de	
fokkerij.	Dat	het	cryptorchidie-per-
centage	gedurende	vele	genera-
ties	niet	afnam	bij	nogal	wat	rassen	
en	lijnen,	kan	voor	een	deel	worden	
verklaard	met	het	selectieve	voor-
deel	van	dragercombinaties.	

Er	is	echter	meer	aan	de	hand.	Door	
de	manier	van	fokken,	door	het	sys-
tematisch	toepassen	van	inteelt	
in	een	te	kleine	genenpool,	wordt	de	
overmatige	verspreiding	van	erfelij-
ke	afwijkingen	bevorderd.	Het	per-
centage	dragers	in	de	populatie	is	
een	veelvoud	van	het	percentage	lij-
ders	(bij	1%	lijders	hebben	we	18%	
dragers,	bij	4%	lijders	zelfs	32%	dra-
gers).	Bij	de	uitverkiezing	van	die	
ene	super-ouder,	die	een	fikse	bij-
drage	mag	leveren	aan	de	genen-
pool	van	de	volgende	generatie,	is	
de	kans	groot	dat	die	toevallig	dra-
ger	is	voor	cryptorchidie.	En	daarna,	
in	de	combinaties	met	andere	dra-
gers,	werkt	dat	selectieve	voordeel	
in	ons	nadeel.	

En	voor	zover	het	lot	ons	gunstig	ge-
zind	is,	en	onze	super-ouder	is	geen	
drager	voor	cryptorchidie,	dan	zal	
die	vast	wel	drager	zijn	voor	enkele
andere	van	de	honderden	erfelijke	
afwijkingen	die	we	bij	onze	rassen	
(gaan)	tegenkomen.	We	moeten	niet	
vergeten	dat	letterlijk	elk	dier	drager	
is	voor	vele	tientallen	erfelijke	afwij-
kingen.	

Als	we	in	ons	ras	erfelijke	defecten	
zoals	cryptorchidie	willen	terugdrin-
gen,	dan	zullen	we	-	waar	dat	maar	
mogelijk	is	-	lijders	moeten	uitsluiten	
van	de	fokkerij.	Verder	doet	de	fok-
ker	er	verstandig	aan	om	op	zoek	
te	gaan	naar	de	meest	onverwante	
partners	voor	zijn	fokdieren.
Daarmee	heeft	hij	de	beste	kansen	
op	pups	zonder	erfelijke	problemen.	
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Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond



tekst en foto: Diana Jansen 

WIE BEWEEGT WIE?

Geertje Schijf werkt sinds 2004 als pro-
fessioneel hondentrainer en geeft work-
shops en trainingen voor sporthonden 
en hun baasjes. In haar programma 
staat een optimale samenwerking tussen 
hond en baas centraal. Zij gaat ervan uit 
dat een hond altijd het gedrag laat zien 
waarvan hij op dat moment denkt dat het 
het beste is. Het is dus aan ons om de 
hond duidelijk te maken welk gedrag het 
beste is. Dat doe je door zelfbelonend 
(ongewenst) gedrag te voorkomen of te 
doorbreken en het gewenste gedrag aan 
te moedigen of te belonen.

De workshop Contact, focus en controle 
begint met een theoretisch gedeelte van 
zo’n twee uur, waarin Geertje Schijf haar 
visie en werkwijze toelicht. Veel verschil-
lende onderwerpen komen aan bod, 
waaronder clickertraining, de manier 
waarop een hond leert, vormen van
ongewenst en zelfbelonend gedrag, de 
manier waarop honden omgaan met 
stress en prikkels en de algemene
omgang baas-hond.

Een goede band met je hond krijg je niet 
alleen door leuke dingen met je hond te 
doen en hem aandacht te geven, maar 
ook door hem duidelijkheid te bieden in 
het dagelijks leven. Geertjes stelregel 
daarbij is: bedenk altijd: 'Wie beweegt 
wie?' Met andere woorden: zorg ervoor 
dat het initiatief altijd bij jou ligt. Jij moet 
de hond ‘bewegen’, bijvoorbeeld om 
te gaan wandelen, te spelen of hem te 
knuffelen, in plaats van dat de hond dit 
afdwingt. Zo leert de hond dat aandacht, 
spelen, wandelen en eten niet vanzelf-
sprekend zijn, maar dat het privileges 
zijn die hij kan verdienen. Met name voor 
de hond die probleemgedrag laat zien, 
biedt deze duidelijkheid voor de hond 
vaak veel rust en komt de relatie tussen 
baas en hond ten goede.

Geertje Schijf gaat ook uitgebreid in op 
het verschil tussen ‘beloven’ en ‘belo-
nen’. In positieve training wordt vaak de 
fout gemaakt dat er te veel wordt be-
loofd: je laat je hond op voorhand weten 

dat er iets prettigs volgt als hij doet wat 
je vraagt. Sommige mensen staan zelfs 
met een koekje voor de neus van hun 
hond te wapperen – maar ook het heel 
subtiel met je hand richting je jaszak met 
beloningen bewegen is al een vorm van 
‘beloven’. Het resultaat hiervan is dat de 
hond leert om de afweging te maken of 
de beloning die hij kan verdienen, op-
weegt tegen de prestatie die hij moet
leveren. Vooral bij zelfbelonend gedrag 
(denk aan uitvallen naar andere honden, 
blaffen, maar ook bijvoorbeeld snuffelen 
of de aandacht op andere dingen rich-
ten) weegt de beloning vaak niet op te-
gen het goede gevoel dat het zelfbelo-
nende gedrag oplevert. 
Het verschil met ‘belonen’ is dat de hond 
op voorhand niet weet of er wat te ver-
dienen is en wat dat zal zijn. Een hond 
wordt daardoor uitgedaagd en gretig en 
het beloonde gedrag zal zich in de toe-
komst vanzelf vaker voordoen.

Tot slot wordt een aantal trainingsprinci-
pes behandeld, zoals het conditioneren 
van een ontspannen respons, werken 
aan zelfbeheersing, de uitdovingspiek 
(gedrag waarmee successen zijn be-
haald wordt eerst erger voordat het uit-
dooft) en de Goldilocks-regel: bij hoeveel 
stimulatie presteert je hond optimaal? 
Bij overprikkeling of te veel stimulatie zal 
je hond minder goed presteren bij bij-
voorbeeld behendigheid of het leren van 
nieuwe dingen. Geertje Schijf behandelt 
ook manieren om je hond te leren zich-
zelf te kalmeren en wat je kunt doen om 
in contact te blijven met je hond onder 
alle omstandigheden.

Na dit uitgebreide theoretische gedeelte 
volgt het praktijkgedeelte van de work-
shop. Daarin gaat Geertje Schijf aan 
de slag met de acht aanwezige hon-
den en hun baasjes. Het gedrag en de 
lichaamstaal van de hond worden be-
noemd. Vervolgens wordt er geoefend 
met het zogenaamde ‘inchecken’. Hier-
mee bedoelt ze het contact maken met 
de baas. Daarbij worden verschillende 
afleidingsprikkels ingezet, naar gelang 

van de moeite die de betreffende hond 
hiermee heeft. Ook besteedt ze aan-
dacht aan het wandelen aan de lijn in 
contact met de baas en zonder trekken. 
Een overenthousiaste border collie, bij-
genaamd ADHDaan, die zijn baasje alle 
kanten op sleurde, liep na een minuutje 
oefenen zowaar zonder enig getrek aan 
de riem mee. Het laatste deel van de 
workshop bestond uit praktijkoefeningen 
gerelateerd aan speciek probleem-
gedrag van de hond. Dat varieerde van 
het overmatig reageren op prikkels tot 
het dichtklappen bij plotselinge, harde 
geluiden en het niet kunnen of
durven spelen. 

Al met al was het een heel intensieve en 
verhelderende workshop. Geertje Schijf 
gebruikt veel concrete voorbeelden die 
bij veel deelnemers voor een ‘aha-
moment’ zorgden en het gedrag van hun 
hond ineens in een ander (begrijpelijk) 
perspectief plaatste. Iedereen ging naar 
huis met nieuwe ideeën, concrete tips en 
een plan van aanpak.
Hoewel Geertje Schijf zich specialiseert 
in de begeleiding van sporthonden, kan 
iedereen die een hond heeft die gevoe-
lig reageert op prikkels, veel aan deze 
workshop hebben. Dat kunnen reactieve, 
extraverte honden zijn, maar ook honden 
die dichtklappen of blokkeren bij prikkels.

Geertje Schijf geeft workshops door heel 
Nederland en België. Kijk op de website 
www.teamup.be voor data en meer
informatie.

Verslag workshop Contact, Focus en Controle door Geertje Schijf 
op 21 juni 2013 bij hondenschool Lingewaard in Bemmmel.
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tekst: Lieke Timmers • foto’s: Diana Jansen

Buurten bij andere honden

Iedere hondenbezitter zal 
het herkennen: je loopt rus-
tig met je (aangelijnde) hond 
te wandelen en uit het niets 
komt er een andere hond 
aanzetten die zonder plicht-
plegingen jouw hond be-
springt. Vaak worden deze 
honden vergezeld door een 
eigenaar die het klassieke 
commentaar uit: ‘Hij wil al-
leen maar spelen!’ Of nog 
mooier: ‘Ja, als jouw hond 
het niet leuk vindt, mag hij 
mijn hond best op z’n plaats 
zetten. Daar leert-ie van.’

OPVOEDING
Fraai is dat: andermans hond gebruiken 
om je eigen hond op te voeden. Stel dat 
mensen dat met hun kinderen zouden 
doen? Dan zou iedereen er schande van 
spreken. Maar in de hondenwereld is het 
kennelijk heel gebruikelijk.

Probeer je eens voor te stellen hoe het 
voelt voor de hond die wordt lastigge-
vallen. Stel, je bent een vrouw en je zit 
naast je partner op een bankje in het 
park. Er komt een vreemde man naast 
je zitten. Je schuift wat weg in de rich-
ting van je partner en je kijkt nadrukkelijk 
weg om maar geen oogcontact te ma-
ken. De vreemde man stoort zich daar 

niet aan, gaat nog dichterbij zitten en be-
gint je ineens te betasten. En als je ge-
schrokken gilt en hem wegduwt, wordt je 
partner woedend en schreeuwt tegen je: 
‘Waarom doe je zo raar? Hij probeert al-
leen maar aardig te zijn en dan doe jij zo 
agressief!’ 

ONGEMANIERD GEDRAG
Voor honden is dit scenario aan de or-
de van de dag. Elke dag komen honden 
soortgenoten tegen die zich niets aan-
trekken van de persoonlijke ruimte van 
andere honden. Vreemd genoeg vinden 
heel veel mensen dat honden die door 
wildvreemde honden zo worden bena-
derd, dat gewillig moeten ondergaan, ja 
zelfs leuk moeten vinden. Honden die 
daar anders over denken, worden als 
agressief bestempeld.

Heel veel mensen interpreteren de li-
chaamshouding van honden ook niet 
goed. Een hoge lichaamshouding, stij-
ve poten, oren naar voren en de staart 
hoog gedragen is een confronterende 
houding, geen vriendelijke begroeting. 
Een andere hond zal dit terecht als een 
uitdaging zien. De zogenaamde LEO-
honden (Lomp En Onhandig), veelal la-
bradorachtige rassen, hebben nog wel 
eens de neiging om zonder veel plicht-
plegingen boven op vreemde honden te 
springen.

Herderachtige honden hebben een veel 
subtielere taal en stellen deze manier 
van kennismaken beslist niet op prijs.
Ze zullen de ongemanierde hond reso-
luut terechtwijzen.

Helaas krijgt de hond die zijn ongema-
nierde soortgenoot op zijn plaats zet, 
vaak te maken met het etiket ‘probleem-
gedrag’, waarna er van de kant van de 
eigenaar geprobeerd wordt het ‘onge-
wenste’ gedrag af te leren of te verande-
ren. Deze goedbedoelde pogingen zul-
len uiteindelijk alleen maar resulteren in 
een zeer gefrustreerde hond die ernstig 
in de war raakt, omdat natuurlijk gedrag 
wordt afgestraft.

GEVECHT/BEET-RATIO
In zijn lezingen over agressie maant dr. 
Ian Dunbar trainers aan altijd te kijken 
naar wat hij noemt de gevecht/beet-ra-
tio: bij hoeveel gevechten is je hond be-
trokken en hoe vaak is een andere hond 
ernstig verwond door jouw hond?
Dunbar definieert ‘ernstig verwond’ als 
dat er een noodzaak is om naar een die-
renarts te gaan. Eén of twee toevallige 
gaatjes in de snuit, de kop of het oor is 
geen ernstige kwetsuur, meer een bijpro-
dukt van krachtig en snel flitsen met de 
tanden als de hond probeert een punt te 
maken op een heel luidruchtige en dra-
matische manier. 
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Het merendeel van de hond-hondcon-
frontaties resulteert niet in een ernstige 
kwetsuur, hoewel ze er vaak buitenge-
woon angstaanjagend uitzien. Ook al be-
landt je hond vaak in een gevecht, zo-
lang het aantal échte beten laag of nul 
is, gebruikt hij dus zijn bijtrem. Dit is een 
goed teken, zelfs wanneer er problemen 
zijn die de gevechten veroorzaken en die 
om een oplossing vragen.

Mijn ervaring is dat het vooral eigena-
ren zijn van rassen die beschouwd wor-
den als niet-agressief, die de mees-
te problemen veroorzaken in de hond-
hondrelaties. Zij zijn zich er simpelweg 
niet van bewust dat hun hond ongema-
nierd is. De eigenaren van niet-agressie-
ve rassen denken er totaal niet aan dat 
ongemanierdheid vele vormen kan aan-
nemen. Iedereen kan zien dat een hond 
die uitvalt en gromt ongemanierd is. Veel 
te weinig mensen erkennen dat zonder 
uitnodiging in de persoonlijke ruimte van 
een andere hond komen – hoe aardig en 
rustig ook – even ongemanierd is in de 
hondenwereld. Eigenaren van ongema-
nierde honden beschouwen de handelin-
gen van hun honden niet als onbehoor-
lijk, zij zien slechts vriendelijkheid, alsof 
het gedrag van mensen die elkaar be-
groeten hetzelfde is als het begroeten 

van een ander hond. Ze hebben dus de 
klassieke reactie: ‘Hij wilde alleen maar 
hallo zeggen!’.

TOLERANTIEDREMPEL
Net zoals bij mensen, varieert de tole-
rantiedrempel van individuele honden. 
Er zijn honden die bij wijze van spreken 
de wenkbrauw optrekken als er een luid-
ruchtige puberhond naar hen toe komt 
stuiteren en er zijn honden die klaar-
staan om de onbeleefde pummel een 
draai om de oren te geven.  
Alles hangt af van de persoonlijke tole-
rantiedrempel en van de  stemming, ge-
zondheid en de hoeveelheid stress van 
de hond in kwestie.

Elke hond – van welk ras ook – heeft zijn 
eigen tolerantiedrempel en die drempel 
is variabel als resultaat van veel facto-
ren, met inbegrip van typische rasken-
merken. Sommige rassen zijn selectief 
gefokt om een zeer hoge tolerantiedrem-
pel te hebben, omdat ze moeten werken 
in grote groepen. Jachthonden zijn een 
voorbeeld van een type hond dat speci-
aal geselecteerd is om hun tolerantie ten 
opzichte van andere honden. In het al-
gemeen zijn waakhondenrassen vanuit 
hun aard en taakomschrijving niet
bedoeld om in groepen te werken en 

hebben zij een sterker gevoel van per-
soonlijke ruimte. Deze honden zijn dus 
veel minder tolerant tegenover ongema-
nierd gedrag.

Slechte ervaringen kunnen een hond 
heel gevoelig maken voor ongema-
nierd gedrag van andere honden. Van-
uit het standpunt van de hond is er een 
reële mogelijkheid dat zulke onbeleefd-
heden kunnen leiden tot een werkelijke 
aanval – het is immers in het verleden al 
eens gebeurd. Gezondheidsproblemen 
kunnen de tolerantiedrempel van een 
hond ook beïnvloeden. Een hond die pijn 
heeft, zal veel minder tolerant zijn, dan 
wanneer hij zich goed voelt.

Wij kunnen verwachten dat onze honden 
tolerant zijn in die mate dat we ze opge-
voed hebben, ze socialiseren en ze be-
schermen – met respect voor hun indivi-
duele behoeften en grenzen.

CENTRALE VRAAG
Centraal staat echter één vraag: waar-
om wordt het de andere honden in he-
melsnaam toegestaan om zomaar tegen 
vreemde honden op te springen?
Deze vraag is cruciaal voor de relatie die 
de eigenaar met zijn hond heeft. In deze
relatie draait het om de belofte: ‘Ik zal je
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NIET DOEN:

•	   Een onverdraagzame en weinig gesocialiseerde hond 
naar een puppyklas of een andere groep van nog onge-
manierde en onopgevoede honden brengen als je weet 
dat hij daar niet mee om kan gaan.

•	  Je hond in een situatie brengen waarmee jij of hij niet om 
kan gaan.

•	  Een ongemanierde pup of hond los laten lopen samen met 
een onverdraagzame volwassen hond.

•	  Verwachten dat je hond iedere hond die hij ontmoet aardig 
zal vinden.

•	  Je hond toestaan om opgewonden of ongemanierd te   
worden – help hem om een geschikter gedrag te vertonen 
of haal hem kort weg uit de situatie die dit veroorzaakt.

•	  Andere mensen toestaan hun honden ongemanierd tegen 
jouw hond te laten zijn.

•	  Je hond negeren of negeren wat je hond je vertelt over 
zijn gevoelens.

•	  Een hond straffen omdat hij een andere hond zegt weg te 
gaan.

•	  Een volwassen hond bestraffen omdat hij een pup eraan 
herinnert om zich netjes te gedragen.

•	  Je trainings- of wedstrijddoelen boven gezond verstand   
laten gaan – wees altijd eerlijk tegen je hond.

DOEN:

•	  Respecteer het feit dat je hond zijn persoonlijke ruimte no-
dig heeft en er recht op heeft.

•	  Socialiseer je hond, zodat hij manieren toont in de om-
gang met andere honden.

•	  Accepteer dat je hond niet alle andere honden leuk vindt 
en aan sommige honden een hekel heeft.

•	  Werk aan de tolerantiedrempel van je hond door herhaal-
delijke positieve ervaringen.

•	  Leer zelf voortdurend meer over normaal en passend hon-
dengedrag in elke situatie.

•	  Bedenk van tevoren hoe je zult omgaan met moeilijke situ-
aties, mensen of honden.

•	  Verdien het vertrouwen van je hond door je te houden aan 
je belofte hem te beschermen.

•	  Geef aandacht aan je hond wanneer je bij hem bent.
•	  Sta erop dat je hond zich beleefd gedraagt.
•	  Respecteer dat de individuele behoeften van je hond over-

eenkomen of juist niet overeenkomen met je trainings- of 
wedstrijddoelen.

•	  Laat altijd je hond op de eerste plaats komen – al je hoop, 
dromen, titels en doelen, ze betekenen niets als je de be-
hoeften, angsten en werkelijkheid van je hond negeert.

•	  Kom tegemoet aan en respecteer de noden van je hond, 
of je ze wel of niet deelt.



beschermen’. Die belofte aan mijn hon-
den nakomen, betekent dat ik verplicht 
ben om te letten op elk teken dat zij zich 
onrustig gaan voelen over een bepaalde 
situatie en snel te handelen om hun zor-
gen weg te nemen of te minimaliseren.
Jammer genoeg ontstaat bij veel honden 
die bestempeld zijn als ‘hond-agressief’ 
een vicieuze cirkel tussen hond en trai-
ner, door de wijze waarop met dit gedrag 
wordt omgegaan. Het is begrijpelijk dat 
de trainer verrast is wanneer zijn hond 

agressief gedrag vertoont. Hij zal dan de 
omgeving voortdurend onderzoeken op 
alles wat dit gedrag weer zal kunnen ver-
oorzaken. Hij wordt hyperalert op elk te-
ken van een potentieel probleem, houdt 
de lijn stevig en gespannen vast om zijn 
‘agressieve’ hond in toom te houden.

GEVOELSFACTOR
De bezorgdheid en het stevig vasthou-
den van de strakke lijn doen de angst en 
agressie van de hond toenemen en loopt 

gewoonlijk precies uit op het gedrag dat 
je wilde vermijden. Maar nog verradelij-
ker is de boodschap naar de hond dat 
zijn trainer zeer veel aandacht heeft voor 
de omgeving, en niet voor de hond!
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TIPS
1. Socialiseer je hond goed met andere 

honden; kies voor puppy’s speelmaat-
jes van dezelfde leeftijd en grootte en 
volwassen honden die goed gesoci-
aliseerd zijn. Dit betekent socialisatie 
los van de lijn, niet snuffelende neu-
zen aan het einde van de riem. Hoe 
meer ervaring een hond heeft met an-
dere honden, des te verfijnder zijn be-
oordeling zal worden over wat onbe-
leefd of ongemanierd gedrag is en 
hoe er het beste op kan worden gere-
ageerd. Hij zal ook leren hoe hij zelf 
een beleefde hond moet zijn. Wan-
neer een hond niet gesocialiseerd is 
of niet goed gesocialiseerd kan wor-
den, wees dan reëel over wat je van 
hem kunt verwachten in zijn contac-
ten met andere honden. Dit kan be-
tekenen dat je je trainings- of je wed-
strijddoelen moet bijstellen om eerlijk 
tegenover je hond te zijn die niet met 
deze situaties om kan gaan.

2. Wanneer je hond wordt gesociali-
seerd onder bevel of leiding van ie-
mand anders, wees dan voorzichtig. 
Sommige instructeurs en trainers zijn 
verbijsterend onwetend over basis-
gedrag, en niet in staat een positieve 
socialisatiesituatie te creëren. Wan-
neer je je onprettig voelt met de situa-
tie, leid dan je hond weg. Een slechte 
ervaring van slechts een paar secon-
den kan een blijvende indruk achter-
laten, vooral bij een jonge hond.

3. Alleen loslopende honden met elkaar 
laten spelen is geen socialisatie. Er 
moet toezicht zijn en ingegrepen wor-
den wanneer er een situatie ontstaat 
die tot problemen kan leiden. De in-
structeur moet zowel aandacht be-
steden aan iedere individuele hond 
als aan paren of subgroepjes bin-

nen de hele spelersgroep. Wanneer 
een hond te opgewonden raakt, is het 
tijd om hem vriendelijk vast te pakken 
en hem uit de spelersgroep te halen. 
Laat hem eerst rustig worden voordat 
hij weer mag spelen. Wanneer een 
angstige hond bijna in paniek raakt, 
haal hem uit de groep. Geef hem tijd 
om rustig te worden en moed te ver-
zamelen, voordat je hem terug in de 
groep zet. Wanneer een bepaalde 
hond of groep honden samenspant 
tegen een andere hond, is het tijd om 
de blagen uit elkaar te halen.

4. Instructeurs moeten groepen zorg-
vuldig samenstellen en geen onge-
schikte honden bij elkaar zetten. Bij-
voorbeeld een onstuimige Labrador-
pup moet niet samengebracht wor-
den met een verlegen colliepup. Aan-
gezien Labradorpups vaak plaat-voor-
de-kop-stuiterballen zijn en als ge-
volg daarvan houden van extra ste-
vig lichamelijk contact (bij voorkeur 
midden in de lucht, met grote snel-
heid) kan de meer gevoelige collie 
snel overdonderd raken en misschien 
zelfs gewond raken. Niet alleen voor 
de collie is dit een vervelende erva-
ring, maar het kan de Labradorpup 
ook leren dat ongemanierdheid ac-
ceptabel is.

5. Kijk naar je hond. Je hond zal je al-
les vertellen wat je moet weten over 
zijn indruk van de wereld. Wanneer je 
samen met hem bent, wees dan wer-
kelijk samen. Geef aandacht aan zijn 
gedrag. Zorg ervoor dat de hond al-
tijd binnen je gezichtsveld is. Contro-
leer je hond geregeld. Wanneer hij er-
gens bezorgd over is, probeer dan te 
achterhalen waarom. En help en be-
scherm hem.

6. Leer om de kleine, subtiele, signa-
len van je hond te herkennen. Dat kan 

zoiets kleins zijn als het optillen van 
een oor, een wenkbrauw optrekken, 
even de adem inhouden of de spieren 
aanspannen. Elke hond is verschil-
lend – leer de lichaamstaal van jouw 
eigen hond te zien en te lezen.

7. Wanneer je niet naar je eigen hond 
kunt kijken in een situatie waarin er 
een mogelijk probleem is, zet hem 
dan ergens waar het veilig is. Er ge-
beuren veel te veel onnodige inciden-
ten omdat een trainer verdiept was in 
een gesprek of geboeid was door wat 
er in de ring gebeurde en zijn hond 
die naast hem stond negeerde.

8. Als de aandacht van een trainer er-
gens anders is, houdt hij vaak nog 
steeds druk op de lijn. Zonder dat 
je het weet, kan de hond ongema-
nierd handelen of proberen een on-
gemanierde hond te vermijden. Train 
je hond bewust, niet alleen door de 
lengte van je riem.

9. Wees proactief in het beschermen 
van je hond. Wanneer je een lom-
pe, ongemanierde hond ziet die naar 
je toe wil komen, doe dan je best om 
je hond te beschermen. Loop rustig 
weg als dit mogelijk is. Vraag je hond 
zachtjes om mee te komen. Blijf nor-
maal ademen en blijf ontspannen. 
Laat je eigen angst over een moge-
lijke ruzie geen negatieve invloed op 
je hond hebben. Wanneer je niet weg 
kunt lopen, probeer dan de andere 
hond te laten stoppen. Indien nodig 
vertel je de naderende persoon dat 
jouw hond niet goed kan opschieten 
met andere honden. In nauwe straten 
waar er echt geen mogelijkheden zijn 
om uit te wijken, bescherm je je hond 
met je eigen lichaam. Wanneer het 
nodig is, vertel je de ander om ‘alstu-
blieft zijn ongemanierde hond onder 
controle te houden’.

Bronnen:

•	 Elemental	Animal, Inc./Suzanne Clothier, 

2007.

•	 Dog	Bite	Scale, Dr. Ian Dunbar, November 

2010.
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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.
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HONDENBED OUTDOOR DREAMBAY
Comfortabel hondenbed met waterafstotende bekleding, zowel binnen als buiten te 

gebruiken. De voering van dit hondenbed is gemaakt van silicone vezels en daar-
door is het bed vormvast en tegelijk stevig en comfortabel. De bekleding is water- en 
vuil afstotend en wasbaar op 40 °C. Ideaal voor collies die vaak met zand of modder 

in hun vacht thuiskomen of erg nat zijn geworden! Bovendien voelt het bed koel aan, 
waardoor de meeste collies er graag in zullen gaan liggen. Het hondenbed is

verkrijgbaar in beige, bruin en blauw, onder andere bij ZOOPLUS.

KORTE BERICHTEN
DOGS TRACK
Download de gratis app 
Dogs Track voor de  
iPhone en iPad. Heb 
je even niets te doen, 

speel dan mee met deze app. Verbind 
twee dezelfde kleur pootjes verticaal  
of horizontaal. Je mag de andere twee 
pootjes niet doorkruisen. Een app voor 
jong en oud, met verschillende levels. 

COLLIELIEFDE IS...  
              ...samen skaten of skeeleren 

HIPPE VOERBAK
Voor hippe hondenbezitters die niet van 
standaard houden: voerbakken gemaakt 
van een skateboards uit Amerika. Ook 
zelf te maken van een oud skateboard. 
En voor de Schotse ruit kun je natuur-
lijk ook een ander motief nemen dat het 
best bij jouw interieur past. Niet voor-
delig, maar wel uniek!  

WWW.ETSY.COM/SHOP/
SKATEDOGSTUDIOS

HUNTER
Lijnen in vrolijke kleuren: paars, rood, groen of de meer standaard kleuren bruin  
en zwart. Dus dames, vanaf nu altijd een passende riem voor bij je tas of schoenen! 
Voor de winter van 2013/2014 is dat onder andere de kleur olijfgroen. 
De Hunter-riemen zijn van goede kwaliteit, uitwasbaar en voorzien van een stop.  
Niet langer meer zoeken naar het haakje van de halsband in de kraag van je  
collie: je schuift de riem eenvoudig over de kop. Kijk voor meer informatie op:  
HTTP://WWW.DURSYDOG.NL.

COLLIE PUZZLE een echte
app voor de heb. Uitgebracht in het
voorjaar van 2013. Zowel voor de
iPhone als de iPad. Je kunt kiezen
uit drie groottes van de puzzelstukjes
en voor verschillende afbeeldingen.
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SERESTO HALSBAND TEGEN VLOOIEN EN TEKEN
Sinds een tijdje is er een nieuw product op de markt dat beschermt tegen vlooien en
teken: de Seresto halsband van Bayer. 
De werkzame stoffen zijn flumethrine en imidacloprid, beide veilig voor honden met
een MDR1-gendefect. De band beschermt 7 tot 8 maanden tegen teken en vlooien,
mag in het water gedragen worden en is geurloos. 

De Seresto halsband is verkrijgbaar bij de dierenarts of op 
internet en de band voor honden vanaf 8 kilo kost € 29,76 
bij WWW.DIERAPOTHEKER.NL.

KORTE BERICHTEN
NEUZEN
Het kan wel eens voorkomen dat de neuskleur van je hond verkleurt naar roze. Hiervoor 
kunnen verschillende oorzaken zijn. Likt je hond veel rond zijn neus, dan kan er sprake
zijn van een kleine infectie. Je collie kan ook allergisch zijn voor metaal of plastic en door 
het eten en drinken uit bakken van deze materialen een roze neus krijgen. Sommige hon-
den raken in de winter hun pigment kwijt, waardoor de neus roze kleurt. Dit trekt in het 
voorjaar vanzelf weer bij. Bij andere honden vervaagt bij het ouder worden het pigment, 
waardoor de neus langzaam lichter kleurt en uiteindelijk roze wordt. Laat je bij twijfel altijd 
adviseren door de dierenarts. En bescherm roze neusjes in de zomer tegen verbranding 
door de zon door de neus in te smeren met een zonnebrandcrème.

DOGGO
Vind je het leuk om zo nu en dan met je 
hond naar een evenement te gaan om 
samen met andere hondenbezitters deel 
te nemen aan allerlei activiteiten? Kijk 
dan eens op www.doggo.nl/agenda. Hier 
vind je een overzicht van evenementen 
gericht op honden en hun baasjes.  
Van allerhande workshops tot lezingen, 
wandelingen en shows: jij en je hond 
hoeven je nooit meer te vervelen!

TIPOREN EN PRIKOREN
Volgens de rasstandaard hoort een 
collie tiporen te hebben: ongeveer twee 
derde van het oor moet zich naar voren 
omvouwen. We zien echter geregeld ook 
één of twee prikoren bij collies: de punt-
jes staan dan omhoog. Meestal gaan  
de oren rechtop staan op een leeftijd van 
ongeveer vier maanden of in de puber-
teit. Je kunt het tippen van de oren  
stimuleren door de oren in de goede 
vorm te masseren, en ze in te smeren 
met kaoline (binnenkort verkrijgbaar in 
onze webwinkel) of wolvet, waar je wat  
(vogel)zand op doet om de puntjes te 
verzwaren. Maar je kunt er natuurlijk  
ook voor kiezen de oren lekker rechtop 
te laten staan.







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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VERSLAG

Wanneer wij (Paul en Wouter) van al-
les beneden klaarzetten, de favorie-
te hondenspeeltjes in een tas verdwij-
nen en de standaard van de voerbak-
ken uit elkaar wordt gehaald, weten 
onze boys Dior en Millan al hoe laat 
het is. De blijdschap is dan overdui-
delijk. 'We gaan leuke dingen doen!' 
Zo begon ook dit jaar onze vakantie 
weer. Via Denemarken, met de boot 
naar Oslo in Noorwegen, om vervol-
gens de reis voort te zetten naar Zwe-
den. Dat is namelijk de eindbestem-
ming van onze vakantie dit jaar.

VOORBEREIDING
Veel hondenbezitters denken dat de weg  
naar een vakantie met honden in Scan-
dinavië, bezaaid ligt met obstakels. De 
rabiësenting, douanecontroles, quaran-
taine, etc. Maar ook de afstand en het 
vervoer. Oké, voor een deel klopt dat 
ook wel, maar met een goede voorbe-
reiding is het prima te doen. En het is zo 
enorm de moeite waard, want het zijn 
prachtige landen om met je hond naar-
toe te gaan. 

Het belangrijkste om rekening mee te 
houden en om goed te controleren, zijn 
de vereisten met betrekking tot de ge-
zondheid van de honden. Die verschil-
len enigzins per land en ze wijzigen nog 
wel eens. 
Het grootste obstakel was altijd de rabi-
esenting. Vroeger moest je hond ingeënt 

worden tegen rabiës en moest je bloed-
proeven laten doen om aan te tonen dat 
je hond goed beschermd was. Je moest 
in die tijd echt een jaar van tevoren al 
gaan plannen met inenten, bloedonder-
zoek, eventueel extra inenten, etc. Ge-
lukkig zijn zowel Zweden als Noorwegen 
daarvan afgestapt. Tegenwoordig is voor 
beide landen een geldige rabiës inenting 
voldoende. Allebei onze boys hebben 
een inenting die drie jaar geldig is, dus 
dat was al geregeld. 
Verder moeten de honden voor vertrek 
standaard een gezondheidsverklaring 
van de dierenarts krijgen. En ten slotte 
moeten de honden vlak voor vertrek een 
wormenkuur krijgen. Deze wormkuur 
moet door de dierenarts gegeven wor-
den. En dat alles moet netjes afgetekend 
en gestempeld worden in het paspoort.
Omdat we dit jaar in Noorwegen aan 
zouden komen, hadden we gelukkig nog 
een keer voor de zekerheid de website 
van de Noorse voedings- en warenauto-
riteit (www.mattilsynet.no/english) beke-
ken, want ten aanzien van de wormkuur 
waren de eisen dit jaar veranderd. Vo-
rig jaar mocht het nog tien dagen voor 
aankomst in Noorwegen. Dit jaar moest 
het binnen vijf dagen voor aankomst in 
Noorwegen, met als gevolg dat we de 
afspraak met de dierenarts op het laatst 
nog moesten verzetten naar een dag 
voor vertrek. Omdat we eerst nog een 
paar dagen in Denemarken zouden ver-
blijven, zou de wormbehandeling verlo-

pen zijn tegen de tijd dat we in Noorwe-
gen aan zouden komen. Maar goed, nu 
kwam alles toch nog goed uit en konden 
we met een gerust hart op weg naar on-
ze favoriete vakantiestek.
Als je langere tijd in Noorwegen verblijft 
– of bijvoorbeeld eerst in Zweden ver-
blijft –  moet de hond binnen tien dagen 
na aankomst in Noorwegen nogmaals 
van een lokale dierenarts een wormkuur 
krijgen. Deze moet ook in het paspoort 
van de hond afgetekend worden. Nie-
mand die het daarna controleert, want bij 
het verlaten van Noorwegen (hetzij over 
land, hetzij met de boot) vindt er geen 
enkele controle meer plaats.
De enige reden dat wij dit allemaal ge-
daan hebben, is vanwege mogelijke con-
troles bij de douane. Je wilt tenslotte niet 
dat je hond bij een eventuele controle in 
quarantaine moet. In de praktijk hebben 
wij eigenlijk alleen controle gehad bij bin-
nenkomst in Noorwegen. Daarna kun je 
vrij reizen tussen Zweden en Noorwegen 
(open grenzen) en bij vertrek het land uit 
werd er helemaal niet gecontroleerd.

VERVOER
De afstand naar Scandinavië kun je in 
principe geheel over de weg afleggen. 
Je reist dan via Denemarken en Kopen- 
hagen over de Oresund brug naar Mal-
mo, waar je vervolgens door Zweden 
naar Noorwegen kunt rijden. Autorijden 
moet dan wel echt je hobby zijn, want 
het zijn behoorlijke afstanden en

vakantie 
Zweden



22 • Schotse Herder Vrienden • Herfst 2013

eenmaal in Zweden is de maximumsnel-
heid gemiddeld 90 kilomter per uur. Af-
hankelijk van je eindbestemming, ben je 
dan echt een dag of meer aan het rijden.
Wij kiezen altijd een combinatie van au-
torijden en de veerboot. Er zijn twee re-
derijen met veerdiensten naar Noorwe-
gen en Zweden. Dat zijn Colorline en 
Stenaline. Colorline heeft de meest luxe 
boten, maar je hond moet dan de hele 
overtocht in de auto blijven. Op de kor-
te routes (tot 4 uur) misschien geen pro-
bleem, maar voor de lange routes (Kiel-
Oslo, 14 uur) valt die dus af. We willen 
onze twee collies niet zo lang achterla-
ten in de auto. No way!
Wij kiezen daarom meestal de routes 
Kiel-Göteborg en Fredrikshavn-Oslo met 
Stenaline. Bij Stenaline verhuren ze spe-
ciale hondenhutten, waar je 
de hond gedurende de over-
tocht bij je mag houden. Het 
aanbod van die hutten is ech-
ter beperkt, dus wij zijn er al-
tijd als de kippen bij om een 
hut te reserveren (rond okto-
ber reserveren voor vakantie 
in juni). De boten van Stena-
line hebben zelfs een uitlaat-
dek waar je hond z’n behoef-
te kan doen. Dan moet je na-
tuurlijk geen honden hebben 
– zoals die van ons – die al-
leen op gras hun behoef-
te doen. Om dit euvel te ver-
helpen, zorgen we altijd dat 
onze boys vlak voor het aan 
boord gaan nog even lekker gewandeld 
hebben en hun behoefte hebben kun-
nen doen. Na aankomst zoeken we ook 
meteen de eerste groenstrook op om ze 
daar hun behoefte te laten doen. 

DE REIS
Op de dag van vertrek, gaan we altijd
rond een uur of vijf  ’s ochtends rijden. 
Zo ook dit jaar. We reden eerst naar Kiel 
voor de veerboot naar Göteborg, die  
rond 18.30 uur vertrekt. Dit jaar moesten 
we nog 200 kilomter verder, naar Billund 
in Denemarken.
Om de twee uur stoppen we, zodat de 
honden – en wij ook –  even de benen 
kunnen strekken. Het liefst gaan we dan 
picknicken, omdat dat voor onze boys 
het leukste is. Lekker op een grasveld-
je met een beetje bewegingsruimte. Ge-
lukkig heeft Duitsland veel en grote rust-
plaatsen langs de snelwegen. 

Na flink wat kilometers kwamen we aan 

in Legoland Village. Een camping op een 
steenworp afstand van Legoland met 
kampeerhutten, waar we twee nachten 
verbleven. Zo konden we een bezoek 
brengen aan het oorspronkelijke Lego-
land. Voor de honden was er een apart 
hondenbos, waar ze vrij konden snuffe-
len. Hoewel aan de kleine kant, stonden 
er wel een schutting en een wip, waar-
door we ook nog even behendigheids-
oefeningen konden doen.

De volgende ochtend zijn we eerst even 
met z’n tweeën Legoland gaan verken-
nen. Het park is voornamelijk gericht op 
kinderen, maar ook voor volwassen die 
een Legotick hebben, is het best grap-
pig. Daarna zijn we de honden op gaan 
halen en hebben we de rest van het park 

bekeken. Honden mogen gewoon mee 
het park in (mits aan de lijn) en aange-
zien het niet heet of erg druk was, ging 
dat prima. En zoals gewoonlijk trokken 
onze twee ‘Lassies’ weer veel bekijks. 
Als we een euro zouden krijgen voor el-
ke foto die er van die twee wordt ge-
maakt – en niet alleen door Chinezen of 
Japanners – zouden we elke vakantie 
zeker een keer uitgebreid uit eten kun-
nen! En ja, onze honden vinden het leuk 
om met ons mee te gaan op dit soort ui-
tjes, want ze zouden echt niet liever al-
leen in de bungalow willen zitten. We 
zorgen er ook altijd voor dat ze even lek-
ker ergens kunnen rennen en spelen.

De volgende dag hadden we ruim de tijd 
om naar Fredrikshavn te rijden, voor de 
boot naar Oslo. We zijn eerst nog naar 
het noordelijkste puntje van Denemar-
ken gereden (Skagen), waar de honden 
nog even lekker op het strand hebben 
kunnen rennen. Even alle energie eruit, 

voordat we de lange overtocht gingen 
maken. Terwijl het in Nederland goot van 
de regen, zaten wij op een zonovergo-
ten strand in het topje van Denemarken. 
Ruim op tijd kwamen we aan in Fredriks-
havn, zodat we ook daar nog even met 
de jongens konden wandelen.

Eenmaal aan boord is het altijd weer een 
uitdaging om de jongens mee te krijgen. 
Collies in het algemeen en die twee van 
ons in het bijzonder, zijn nu eenmaal hel-
den op witte sokken. Onze Millan is wat 
dat betreft nog vrij makkelijk, maar harde 
geluiden vindt hij maar niks. Het autodek 
vinden ze maar vreemd. Ten eerste is 
die grond van koud staal met brommen-
de motoren en piepende banden op het 
dek. Allemaal vreemde geluiden die ze 

niet kennen. Brrrrr. Met 
rustig en stimulerend ge-
praat lopen ze toch mee. 
Een paar keer gaan ze 
vol in de ankers en vra-
gen ze zich waarschijn-
lijk af: 'Baasjes, waar-
om moet dit nu weer?' 
Eenmaal in de lift gaat 
het alweer beter. In de 
hut duurt het even, maar 
vinden ze eigenlijk heel 
snel hun draai. We heb-
ben een vierpersoonshut, 
maar met twee honden 
erbij is het krap. We zet-
ten het overbodige meu-
bilair in de douche, vullen 

de waterbak met bronwater en zetten die 
op een makkelijk bereikbare plek. 
Misschien denkt een aantal lezers nu: 
bronwater?! Ja, bronwater, en met goe-
de reden. Ieder jaar raakt de stoelgang 
van onze boys van slag en gaan ze aan 
de diarree wanneer we in het buitenland 
op vakantie zijn. Reden: het kraanwater 
in het buitenland. Het klinkt misschien 
heel gek, maar daar kunnen onze boys 
blijkbaar niet tegen. Zodra we overscha-
kelen op bronwater, gaat ook de diarree 
over. Deze hele vakantie hebben ze al-
leen maar bronwater gehad (en af en toe 
een slok uit een bergmeer) en hebben 
ze totaal geen diarree gehad.

Eenmaal gesettled in de hut lopen we 
nog even over het hondendek, waar on-
ze collies al direct zagen dat ze niet de 
enige honden aan boord waren. Echt ge-
zellig was het niet, want de andere hond 
moest niks van andere reutjes weten. 
Jammer.
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De afvaart volgt na een uur en het ver-
baast ons weer hoe ontspannen onze 
boys het ondergaan. Zelfs als ze even 
alleen achterblijven in de hut, terwijl wij 
een hapje gaan eten. 
De volgende ochtend moeten we snel 
naar het autodek, voordat de drukte op 
gang komt. Nu we nog enkele meters 
aan het varen zijn voor we in Oslo aan-
leggen, is er op dat autodek wel een 
hoop herrie. Allemaal mensen die heen 
en weer lopen, metaalgeluiden, draaien-
de motoren en machines. Nee, dit is het 
minst favoriete deel van de reis voor de 
jongens. Maar eenmaal in de auto is het 
allemaal weer goed.

ZWEDEN
Zodra we de boot af zijn in Oslo, moeten 
we eerst door de douane. Daarna rijden 
we meteen naar een plek met gras waar 
onze twee viervoeters hun behoefte kun-
nen doen. Na een rit van ca. 600 kilo-
meter komen we aan in Ramundberget 
bij ons eerste huisje. Het welkom dat we 
hier krijgen, is zoals we dat zijn gewend 
in Noorwegen en Zweden. Het bestaat 
uit een geprint A4-tje aan de kant van de 
weg: Welcome dear guests. In de brie-
venbus daaronder vinden we een platte-
grond van het park met de mededeling 
dat de sleutel in de deur zit. Ja echt, dat 
kan alleen in Scandinavië. In al die jaren 
dat we naar Scandinavië gaan, hebben 
we misschien één of twee keer een sleu-
tel persoonlijk van iemand in ontvangst 
genomen.
Met z’n vieren verkennen we het huisje.

Het ziet er prima uit en wat helemaal ge-
weldig is: de honden kunnen zonder 
trappen te lopen bij ons in de slaapka-
mer. Thuis slapen de honden altijd bene-
den en wij boven, maar op vakantie mo-
gen ze altijd bij ons in de slaapkamer. 
Voor onze boys is dat misschien nog wel 
het leukste van de hele vakantie. Je hebt 
dan meestal wel rond 6:30 uur een tong 
in je gezicht als ochtendgroet, maar dat 
mag de pret niet drukken. Ongeveer een 
uur daarna is het helemaal feest, want 
dan mogen ze ook op bed. Helemaal ge-
weldig vinden ze dat. 

Omdat we de laatste dagen veel in de 
auto hebben gezeten, besluiten we de 
volgende dag dat het wel tijd is om de 
benen te strekken. We kiezen een mak-
kelijke, redelijk vlakke route in de buurt. 
We zitten vlak bij een schitterende hoog-
vlakte, de Flatruet. De weg erheen is al 
de moeite waard. Op het midden van de 
hoogvlakte parkeren we de auto. Rug-
zakken op, honden aan de lijn en hop, 
de paden op. 
In Zweden moeten de honden eigen-
lijk altijd aan de lijn. Dit is voornamelijk 
ter bescherming van de lokale fauna. Wij 
vertrouwen onze boys volledig, dus we 
laten ze los lopen en ze snuffelen rustig 
aan alle nieuwe geuren die hier te ont-
dekken zijn. Elanden, vossen, rendieren, 
linxen en beren, het loopt hier allemaal 
vrij rond. Onze jongens vinden het ge-
weldig en genieten met volle teugen. Ze 
krijgen beide één keer een directe waar-
schuwing, omdat ze opeens als wilde 

wolven een arme sneeuwhoen de stui-
pen op het lijf jagen. Zo zie je maar, ook 
die twee tutten van ons voelen nog wel 
eens die jachtdrang. Soms gaan de jon-
gens weer even aan de riem als we an-
dere wandelaars zien, maar verder la-
ten we ze lekker los lopen. Het is na-
melijk best lastig om die oneffen smal-
le bergpaadjes te bewandelen met een 
rugzak op je schouders en een zeer vro-
lijke, snuffelende, springende hond aan 
de lijn. 
Het uitzicht hier is geweldig. In de verte 
vormen besneeuwde toppen de horizon 
en voor ons ligt een aantal bergmeer-
tjes. We genieten intens van de stilte, de 
rust, het weidse plateau en de natuur-
lijke geluiden van dit schitterende land-
schap. Dit is waarom we zo van dit land 
houden. 

De dagen erna maken we nog verschil-
lende wandelingen. De honden vinden al 
dat geklauter prachtig, maar lijken soms 
wel onvermoeibaar. Vooral Dior heeft er 
na vier uur wandelen nog geen genoeg 
van en komt doodleuk met een speeltje 
aanzetten. 
We gaan ook een keer ’s avonds op 
Flatruet kijken en worden beloond met 
een prachtige avondlucht en een kudde 
rendieren. We zien zelfs een poolvosje 
(fjällräv). Geweldig!
Het hoogtepunt van onze week in 
Funäsfjällen is een wandeling naar de 
top van de Mittaklappen. Het is een flin-
ke klim over een zeer smal bergpad, 
waar onze boys totaal geen moeite mee



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.
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hebben. Nee, dit is alleen maar leuk. 
Het uitzicht op de top is zo fantastisch, 
dat het alle inspanning helemaal waard 
is. Een schitterende vallei met riviertjes, 
bossen, moerassen en aan de horizon 
besneeuwde bergtoppen. We hebben al 
aardig wat van Zweden gezien, maar we 
denken nu toch wel onze favoriete plek 
gevonden te hebben.

Na acht schitterende dagen zakken we 
zo'n 350 kilometer af naar het zuiden, 
richting Fredriksberg, waar we verblijven 
in Säfsen. We hebben een gelijkvloers 
huisje in typisch Zweedse stijl en de ka-
rakteristieke rode kleur. Ook dit huisje is 
weer van alle gemakken voorzien. 
Na de vele en intensieve wandelingen 
van de vorige week is het nu tijd om het 
rustig aan te doen. We maken één uit-
zondering door een wandeling van 12 ki-
lomter te maken. Op het hoogtepunt van 
de wandeling hebben we een prachtig 
uitzicht over de bosrijke omgeving. De 
overige dagen wisselen we af met korte 
wandelingen, autoritjes in de omgeving 
en tijd om wat boeken te lezen. Onze 
boys genieten van het buiten spelen met 
hun favoriete speeltjes en van de natuur. 

De week vliegt voorbij 
en voordat we het we-
ten, is het alweer tijd
om naar huis te gaan.

WEER THUIS
Voor de jongens is het 
weer wennen thuis, 
want de baasjes moe-
ten weer gewoon aan 
het werk.
Wat zowel Dior als Mil-
lan het meest hebben 
gemist, zijn andere hon-
den. Zweden is ook een 
hondenland. Veel Zwe-
den zie je hun honden 
los laten lopen waar het 
kan, maar zodra ze an-
dere honden zien aan-
komen, gaan de honden 
aan de lijn en lopen de 
meeste mensen
direct de andere kant op. We zien dit
ritueel meerdere keren terug. De enige 
twee honden die onze boys even gedag 
mogen zeggen, zijn ook op vakantie met 
hun baasjes en hebben een Nederlands 
paspoort. Wij Hollanders zijn hier blijk-

baar toch wat makkelijker in. 
In ieder geval hebben wij weer enorm 
genoten van deze vakantie met onze 
jongens. Het waren drie heerlijke weken. 
We kijken nu al uit naar de vakantie
van volgend jaar!
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CANICROSS

tekst: Johan de Visser • foto’s: Johan de Visser, dhr. De Ronde

Vanaf het moment dat we ons oriënteerden op 
een hond, leek het mij als enthousiaste hardlo-
per wel leuk om samen met de hond te kunnen 
trainen. Nou, dat heb ik geweten! Alsof het zo 
heeft moeten zijn: Rosie is een echt racemonster! 
Sinds pup is het al een rennende wervelwind als 
je haar op een veld loslaat. Bij wandelingen en 
Colliedagen moeten mensen vaak lachen om die 
gekke tricolor die maar blijft sprinten. Kortom: 
een perfecte match voor canicross.

WAT IS CANICROSS?
Het woord canicross is een samenvoeging van twee 
woorden: het Latijnse canis, wat hond betekent, en 
cross, van 'cross country'; veldlopen dus. 
Canicross is een hardloopwedstrijd waarbij je hond is 
aangelijnd en jullie samen een team vormen. Je wordt 
hierbij voortgetrokken door de hond, waardoor er hoge 
snelheden gehaald kunnen worden. Voor energieke hon-
den is het een geweldige uitlaatklep en Rosie wordt al 
helemaal enthousiast als ik haar rentuigje pak. Vlak voor-
dat we starten, begint ze opgewonden te blaffen en moet 
ik haar met al mijn kracht tegenhouden. Als we dan een-
maal gaan lopen, is ze niet te houden en sprint ze als 
een dolle stier zo snel mogelijk vooruit.
Iedereen kan meedoen. De leeftijd van de baas en het 
ras van hond zijn niet belangrijk. Je hond dient wel mi-
nimaal 1 jaar te zijn en de inentingen moeten in orde 
zijn. Laat je hond ook checken op algemene gezond-
heid voordat je begint. Ik heb röntgenfoto’s van Rosie la-
ten maken om zeker te weten dat er geen problemen zijn 

met het bewegingsapparaat. De foto’s zagen er goed uit 
en we konden met een gerust gevoel gaan canicrossen!

HOE IS HET ONTSTAAN?
Canicross is begin vorige eeuw ontstaan in Canada.  Als 
er geen sneeuw lag, werden de sledehonden al (hard)-
lopend getraind voor de sleden in de winter. In Euro-
pa is het voornamelijk in Frankrijk en België een popu-
laire sport. Op 31 oktober 2004 vond in het Streekbos in 
Bovenkarspel de eerste wedstrijd in Nederland plaats. 
Sinds 2009 heeft Canicross Nederland door middel van 
het geven van trainingen en organiseren van wedstrijden 
door het land meer bekendheid aan deze hondensport 
gegeven.

BEGINNEN MET CANICROSS
Bij canicross geldt hetzelfde als voor gewoon hardlo-
pen: ook je hond moet conditie opbouwen. Kijk goed of 
je hond het wel leuk vindt. Het is aan te raden om water 
voor jezelf en voor je hond mee te nemen. Voor de hond 
is het beter als een groot deel van de route een zachte 
ondergrond heeft. 

Voordat we gingen canicrossen, probeerde ik hard te 
lopen met Rosie, maar dat was geen succes. Geluk-
kig kwam ik via internet in aanraking met een canicross-
groep waar we konden trainen. Door in een groep mee 
te lopen, wist Rosie binnen vijf minuten wat de bedoeling 
was en kreeg ze veel meer drive en focus. Na een paar 
trainingen leek het wel of ze oogkleppen op had. Ze had 
een taak en niets leidde haar daarvan af!
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CANICROSSUITRUSTING
Tijdens de canicross heeft je hond een tuig aan. Je 
draagt zelf een comfortabele heupgordel en je bent met 
elkaar verbonden met behulp van een verende lijn. De 
hond is het meest gebaat bij een tuig zonder gespen 
voor de juiste bewegingsvrijheid, waardoor hij sneller kan 
lopen en harder kan trekken. Rosie heeft een mooi oran-
je tuigje. Met een halsband kan de hond geblesseerd of 
gewond raken als hij enthousiast aan de lijn trekt, dus dit 
wordt niet aangeraden. Door een apart tuig aan te schaf-
fen, kun je je hond leren dat hij dan wel mag/moet trek-
ken aan de lijn, maar bij het gewone uitlaten met een 
halsband niet.
Ik neem daarnaast altijd water mee, omdat Rosie het als 
Schotse herder met haar dikke vacht snel warm heeft. 

HOE VERLOOPT EEN CANICROSSWEDSTRIJD?
Voor een wedstrijd moeten de honden door een dieren-
arts gecontroleerd worden. Om de 30 seconden start 
één deelnemer met zijn/haar hond. Daarbij moet de hond 
zelfstandig lopen en mag niet voortgetrokken worden. 
Er zijn twee afstanden. De korte is ongeveer 2,5 kilome-
ter en de lange ongeveer 5 kilometer. Met Rosie loop 
ik eerst alleen nog de korte afstanden om conditie en 
kracht op te bouwen. De onderverdeling in leeftijd ziet er 
als volgt uit: tot 11 jaar, 11 tot 15 jaar, 15 tot 40 jaar, 40 
tot 50 jaar en 50 jaar en ouder.

Zaterdag 13 juli 2013 was het zover: we deden voor het 
eerst mee met een officiële canicross in het mooie bos bij 
Amerongen. De korte afstand was 2,6 kilometer, precies 
goed voor een debuut. Het was een pittige route, waarbij 
de eerste 2 kilometer omhoog gingen en dan op het ein-
de vrij stijl naar beneden voor de finish. Rosie deed het 
super en trok heel de wedstrijd als een echt werkpaard. 
Halverwege hebben we bij de drankpassage een paar 
slokken water genomen en snel ging het weer verder. 
We eindigden met een mooie tijd van 10.50 op een vier-
de plaats. Ik was erg trots op Rosie, wat een tophond!

VOORDELEN
Naast het feit dat canicrossen goed is voor je conditie en 
de onderlinge band met je hond, is het grote voordeel 
dat je hond altijd is aangelijnd. In aanlijngebieden kan je 
hond op deze manier ook lekker rennen. Daarnaast zul-

len de spieren van je hond zich sterker gaan ontwikke-
len, wat een positief effect heeft op het voorkomen van 
gewrichtsproblemen.

Canicross verbetert ook het sociale gedrag van je hond. 
Dit wordt tijdens de training door de honden onderling re-
gelmatig op de proef gesteld. Dit geeft jou dan de gele-
genheid je hond hierin te begeleiden en eventueel te cor-
rigeren. Verder is het gewoon gezellig en hartstikke leuk 
om samen met je hond op een actieve manier in de na-
tuur bezig te zijn. In de paar maanden dat ik nu samen 
met Rosie bezig ben, merk ik dat ze hierdoor veel meer 
zelfvertrouwen, drive, focus en bovenal plezier heeft.  
Daar doe je het toch allemaal voor!

TRAININGSLOCATIES
Op meerdere locaties in Nederland worden trainingen 
canicross gegeven, waaronder in Breda waar Rosie en 
ik wekelijks trainen. Via de website van Canicross Ne-
derland (www.canicrossnederland.nl) kun je zoeken of 
er een locatie bij jou in de buurt is. Je kunt ook altijd een 
oproep op de Facebookpagina van Canicross Nederland 
plaatsen of er een groep of andere canicrossers bij jou in 
de buurt actief zijn.
De trainingen duren ongeveer 1 tot 1,5 uur en hierin loop 
je tussen de 5 en 8 kilometer. Tussendoor is er voldoen-
de rust en gelegenheid om te drinken. Rosie duikt altijd 
meteen in elke sloot die we tegenkomen, dus houd er
rekening mee dat je hond niet helemaal brandschoon is 
na afloop.



Korthaarcolliedag
15 september 2013

De korthaarcolliedag van 2013 vond plaats op 15 
september in Nijmegen. Het weerbericht was ons 
gunstig gezind en de dag begon met zonneschijn. 
Een goed begin dus!

Na de openingswoorden van Anita van Bussel, waarin ui-
teraard alle deelnemers van harte welkom werden gehe-
ten, begonnen we met een workshop 'ringtraining' door 
Raymond Berkelmans. De belangstelling voor de ring-
training was groot, zeker onder de nieuwkomers. Velen 
van hen wilden graag weten hoe ze hun kampioen kon-
den presenteren. Tijdens de ringtraining werd uitgelegd 
wat de rastypische punten zijn waarop de hond beoor-
deeld wordt, hoe je je hond het beste kunt presenteren, 
hoe je moet lopen en wat je moet doen als er iets niet 
(helemaal) uit de verf komt. De informatie werd gulzig 
geabsorbeerd door alle deelnemers. Wie weet zitten er 
toekomstige kampioentjes bij!

Na het laatste rondje van de keurmeester Raymond  
werd het stokje overgedragen aan Wies Koelewijn met 
Maybel voor een demonstratie Dogdance. Maybel en 
Wies gooien hogen ogen bij nationale en internationa-
le wedstrijden en verschijnen zo nu en dan op televi-
sie. Maybel is met recht een ster te noemen! Wies heeft 
een stuk uit haar routine If I was a rich man uit de musi-
cal Anatevka laten zien en Wies en Maybel hadden er 

erg veel zin in. Een aantal toeschouwers stond met open 
mond te kijken naar deze daverende show. We hebben 
er erg van genoten en we hopen met z'n allen dat Wies 
en Maybel hoog eindigen op het aanstaande EK eind 
september.

Na deze show gaf Barend een workshop  voor een eer-
ste introductie in de behendigheid. Er werd een simpel 
parcours opgebouwd, bestaande uit drie sprongen, een 
breedtesprong en natuurlijk een tunnel. De eerste ses-
sie was bedoeld voor combinaties die nog nooit eerder 
aan behendigheid hadden gedaan. Een redelijk aantal 
colliebaasjes nam met hun lieveling deel aan de work-
shop. Als eerste moesten de honden natuurlijk wennen 
aan iets wat ze niet zo vaak zien: stokken opzij, over de 
grond, een gat op de grond, een grote pijl op de grond, 
enzovoort. Eerst gaan de honden er samen met de baas 
door en later – spannend! – alleen. De tunnel is ook al 
een raar ding, maar na enig aandringen gaan ze er alle-
maal doorheen, want aan het einde is iets lekkers te ha-
len. Na een tijdje lopen de meeste combinaties een rond-
je en voldaan gaat iedereen de pauze in.

Tijdens de pauze werden de sociale contacten tussen 
nestgenoten nader verdiept en de persoonlijke contacten 
verstevigd. Ook werden de honden in het naburige bos 
uitgelaten, zodat ze lekker met elkaar konden spelen.
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KORTHAARPAGINA

tekst en foto’s: Barend Meulenbeld



Na de pauze werd de 'oudjes-' ofwel veteranenparade 
gehouden. Deze is bedoeld voor honden van zeven jaar 
en ouder. Er waren er twaalf ingeschreven, tien meer 
dan in 2012. In willekeurige volgorde werden de kras-
se en levendige honden gepresenteerd door hun baas-
jes of begeleiders. Tijdens de presentatie werden er wat 
heimelijkheden en karaktertrekjes van de hond vermeld, 
hetgeen in een aantal gevallen wel hilarisch was. Uitein-
delijk was er een opvallende overeenkomst: ze zijn wat 
eigenzinnig! (En vaak niet alleen de oudjes, maar dit ter-
zijde.)

De winnaar bij de veteranenreuen was Joris (Mabinogion 
Amroth Elessar) van negen jaar en de beste veteranen-
teef was  Silver (Turella’s New Years Eve) van maar liefst 
elf jaar! Op de website www.korthaarcollieclub.nl staan 
de volledige namen en foto’s met leeftijden.

Na deze toch wel enerverende presentatie van vetera-
nen was het weer de beurt aan de behendigheid, waarbij 
nu ook de honden konden deelnemen die al bekend wa-
ren met behendigheid. Er werd vrolijk en strijdlustig ge-
sprongen en gelopen, óók door de begeleiders.

Na dit warmlopertje werd de baan opgebouwd voor de 
jaarlijkse korthaarrace. In de baan ontbraken natuurlijk 
niet de verschrikkelijke aap, de altijd aantrekkelijke bal-
lenbak en de nog aantrekkelijkere bordjes met voer. Om 
het wat gemakkelijker te maken, mochten de baasjes 
aan het einde van de baan staan, terwijl de hond aan het 
begin werd vastgehouden door de starter. Op het fluit-
signaal werd hij/zij losgelaten en begon de race. Opge-
jut door het baasje was het de bedoeling dat de hond zo 

snel mogelijk naar de andere kant van de baan zou ko-
men. Afspraak was dat alleen honden in aanmerking 
kwamen voor tijdwaarneming die in de baan bleven.
Deze eis werd na de eerste ronde losgelaten, omdat 
90% van de deelnemers zich buiten de baan begaven
– veroorzaakt door ofwel de aap, danwel de ballenbak
of andere leuke soortgenoten langs de baan die ook
interessant waren. De honden werden door de deelne-
mers flink aangemoedigd om zo snel mogelijk bij de baas 
te geraken. Dat liep soms op een (hilarische) teleurstel-
ling uit, maar de meeste honden kwamen uiteindelijk 
toch dicht bij de baas in de buurt.

Nadat de meeste honden aan de herkansing hadden 
deelgenomen, waarbij de beste tijd gold, werd na enige 
tijd de winnaar in een zenuwslopende aftelling bekend-
gemaakt. De winnares van de race was de zeven jaar 
oude Triffin (Daisy Gamgee From Hobbit's Home) van  
Vivian Stemerdink. Proficiat!

Na de uitreiking van de trofee gingen de meeste deelne-
mers weer huiswaarts. Een aantal mensen bleef voor de 
afsluitende barbecue. Het vlees begon langzaam op de 
smaakpapillen in te werken na een actieve dag. Kok Jan 
Dirk genoot van de gretige aftrek van zijn kookkunst en 
nam genoegzaam ook de nodige porties tot zich.

Nadat al het lekkers opgesoupeerd was, werd de reis 
huiswaarts aanvaard. Om te eindigen met de woorden 
dat het weer een heel gezellige, prachtige en succesvolle 
dag is geweest, die natuurlijk in 2014 herhaald wordt op 
de derde zondag in september. Tot dan!
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Family business

tekst: Ger Houben • foto’s: Paul Aarts

Op 15 december 2010 ben ik de trotse vader
geworden van twee dochters en vier zonen. En je 
weet hoe dat gaat: kleine kinderen worden groot.
Op een gegeven moment moet je ze loslaten, hoe 
moeilijk dat ook is.
Gelukkig heb ik mijn baasjes kunnen verleiden om 
ieder jaar een reünie te organiseren. De eerste keer 
noemden ze dat nog de ‘puppyterugkomdag’, maar 
mijn kinderen zijn al lang geen pup meer en boven
dien: ze nemen hun huisgenootjes – toevallig ook
allemaal Schotse herders – mee.

Dit jaar waren maar liefst 13 collies van de partij en leek 
de reünie wel op een activiteit van de Schotse
Her der Vrienden!

We hebben een flinke wandeling gemaakt op het land-
goed ‘Gorp en Roovert’ en een kudde paarden ontmoet. 
De liefhebber heeft in het Bankven kunnen zwemmen
– ik niet, want ik heb daar een broertje dood aan – en
we zijn allemaal op de foto gezet.
De catering werd verzorgd door de kinderen van mijn 
baasjes en dat deden ze perfect.
Mijn ‘zusje’ Heilen – de Pietje Bell van de clan – wist in 
een onbewaakt ogenblik een broodje kaas van een bord 
te snaaien en had de dag van haar leven.
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Dit jaar was het een bijzondere dag, want mijn ‘broer’
Nevis is ook vader geworden. Zijn moeder Kaya en 
dochter Misha waren ook op de reünie: drie generaties
bijeen.

Omdat Misha nog klein was, hadden mijn baasjes een 
‘hondentaxi met uitzicht’ geregeld en kon ze er de hele 
tijd gezellig bij zijn.

Op het eind van de middag waren we allemaal ‘moe 
maar voldaan’ zoals dat heet en toe aan een tukkie.
Kortom: een geslaagde dag en tegen mijn baasjes kan 
ik alleen maar zeggen: voor herhaling vatbaar! 

Pappa Daimh 



15 september was het weer zo ver: de Schotse
Herder Vrienden organiseerde de jaarlijkse Collie
Activiteiten Dag. Dit keer vond het evenement plaats 
in Leerdam bij de Hondenschool Geurt van Dijk.

Het programma was zoals gewoonlijk weer gevarieerd: 
een workshop Body Awareness gegeven door Naomi 
den Hartog, een workshop Fotograferen van je hond
onder leiding van fotograaf Henk Westerhuis, een
workshop ringtraining door Kristy Leest, gevolgd door
een keuring door  Evert Bosch.
Daarnaaast werd er doorlopend vachtverzorging gedaan 
door Suzanne van Ouwekerk en Lieke Timmers en was 
het clubwinkeltje natuurlijk ook aanwezig.
We hebben geweldig geboft met het weer: na weken van 
verschrikkelijke slagregens waren de weergoden onze 
vereniging goed gezind en lieten een vriendelijk zonne-
tje schijnen.
De catering werd verzorgd door onze onvolprezen Men-
no en Anne Maij, die onvermoeibaar af en aan liepen met 
koffie, thee, fris en zelfs een paar heerlijke pannen soep.

Body Awareness is een concept waarbij honden verschil-
lende oefeningen moeten doen die bedoeld zijn om ze 
beter bewust te maken van hun lijf. De oefeningen hel-
pen bij het voorbereiden van een jonge hond voor de 
sport, maar helpen ook honden bij het revalideren na 
blessures. Daarnaast wordt het zelfvertrouwen van de 

onzekere hond vergroot, waardoor deze honden vrijer 
worden in het dagelijks leven of in de activiteiten die ze 
spannend vinden. Spelenderwijs leert de hond gebruik 
te maken van lijf en ledematen en daarbij leert de hond 
op zijn of haar eigenaar te vertrouwen. Body Awareness 
werkt dus niet alleen aan het versterken van de spieren 
en de balans. Een belangrijk onderdeel is ook het wer-
ken aan de samenwerking tussen baas en hond. Dit is 
een training die de band met je hond enorm zal verster-
ken. De hond doet het nooit fout in deze training, dus 
geen stress bij baas en hond. De hond leert op wiebel-
planken, een wiebelkussen, smalle planken en kussens 
te staan, over verschillende oppervlakken te lopen – dit 
bleek voor veel collies nog een flinke uitdaging! – en rus-
tig over lage hordes te lopen, waarbij de bewustwor-
ding van de achterhand wordt gestimuleerd. Daarnaast 
werd geoefend met het springen over een lage hindernis, 
waarbij vooral de springtechniek centraal stond.
De reacties van de deelnemers waren onverdeeld en-
thousiast. Een vriendin deed de workshop met mijn
Bonnie en ze vonden het allebei ontzettend leuk.

Daarnaast was er een workshop fotografie onder leiding 
van ervaren fotograaf Henk Westerhuis. De deelnemers 
kregen veel tips over techniek, camera-instellingen, com-
positie, kleur, belichting, en alles wat een foto tot een 
goede foto maakt. Natuurlijk hopen wij de resultaten op 
onze Facebookpagina te kunnen bewonderen!
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Bij de ringtraining wordt eigenaar (handler) en hond ge-
leerd wat het betekent om de hond voor te brengen 
(showen). Niet alleen de hond moet leren hoe het gaat 
op een show, ook degene die de hond showt moet we-
ten hoe de hond het voordeligst moet worden voortge-
bracht. Tijdens de workshop kwamen de volgende pun-
ten aan de orde: het leren voorbrengen (bijvoorbeeld 
lopen, staan, betasten en gebitscontrole), informatie over 
de gang van zaken bij tentoonstellingen en shows en wat 
wel en niet is toegestaan binnen en buiten de ring. Kris-
ty Leest gaf de workshop met heel veel enthousiasme en 
kennis.
Aansluitend aan de ringtraining werden de honden ge-
keurd door keurmeester Evert Bosch. De deelnemers 
konden het geleerde tijdens de workshop zo meteen in 
praktijk brengen. De keurmeester had niet alleen collies 
ter keuring, maar er verschenen ook een border collie en 
een sheltie in de showring. Mijn eigen Lyndie werd door 
een vriendin meegesleept naar de ringtraing en keuring 
en tot mijn stomme verbazing deed mijn bijna tien jaar 
oude collie het geweldig. Ze had nog nooit een showring 
gezien (ze heeft namelijk verschrikkelijke vleermuisoren) 
en madam deed het zo goed, alsof het haar dagelijkse 
werk was. Met als kers op de taart een geweldig goed 
keuringsrapport waarop een uitmuntend prijkte. Jullie
begrijpen dat ik naast m’n schoenen loop van trots.
Bij de zenuwslopende erekeuring mocht Star of Alena 
Scot of Brabo Country (roepnaam Alena) van Wim Doh-
men de eerste prijs, die bestond uit een prachtige be-
ker en een enorme zak hondenvoer beschikbaar gesteld 
door Biofood, in ontvangst nemen, in een nek-aan-nek-
race met I Saoirse Star Scot of Brabo Country (roep-
naam Saoirse) van Lia van der Steen.

Mijn oude, licht dementerende Kyra heeft de hele dag 
lekker rondgekeuteld en de tijd van haar leven gehad. 
Ze had overigens alle lachers op de hand toen zij bij de 
prijsuitreiking besloot om pontificaal naast de winnaar 
van de tweede prijs te gaan zitten. Kennelijk vond zij dat 
ze ook recht had op een prijs.
Verder hebben Suzanne en ik veel collies onder han-
den genomen op onze trimtafel en hebben we ons kun-
nen uitleven op het ontwollen van diverse collies, waarbij 
ik driftig reclame heb gemaakt voor de (groene) les Poo-
ches-borstel, waarmee je in een ommezien een hele
collie grondig kunt ontwollen.
Ik ben overigens helemaal gevallen voor een drietal witte 
Amerikaanse collies, waarvan ik er één op mijn trimtafel 
heb gehad. Ik heb nog voorgesteld aan de eigenaresse 
om even weg te gaan (zodat ik de mooie jongen kon
ontvoeren), maar helaas trapte zij er niet in. 

De hele dag is gefilmd door Jack van den Heuvel. Het 
filmverslag is te bekijken op onze Facebookpagina. 
Het was weer een uitermate geslaagde dag en we hopen 
jullie volgend jaar allemaal weer terug te zien op de
activiteitendag van 2014!
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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

Uw kennelvermelding hier?

Stuurt u voor meer informatie over 
de mogelijkheden en kosten een
e-mail aan de redactie:
redactie@schotseherdervrienden.nl 
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Dierenhospitaal Visdonk           Dierenkliniek Tolberg
Visdonkseweg 2a              Tolbergcentrum 53
4707 PE Roosendaal             4708 GB Roosendaal
T 0165 583750                T 0165 533508
F 0165 583755                F 0165 583755
E dierenhospitaal@visdonk.nl        E dierenhospitaal@visdonk.nl

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.
Spreekuren volgens afspraak.

Nieuwste generatie lasertherapie beschikbaar voor
dieren bij Dierenhospitaal Visdonk.
Lasertherapie, gebruikt in de juiste frequentie, heeft
een goed herstellende werking bij mens en dier.
Deze methode bestaat al langere tijd, maar de nieuw-
ste generatie apparaten werken dermate effectief, dat
Dierenhospitaal Visdonk deze moderne klasse 4-laserDierenhospitaal Visdonk deze moderne klasse 4-laser
nu breed kan inzetten bij haar behandeling van honden,
katten, koeien en paarden.

Hoe werkt lasertherapie?
De lichtdeeltjes van de laser worden opgenomen door
weefselcellen, die vervolgens de energie gebruiken
voor het op gang brengen van herstel. De doorbloeding
en hiermee de aanvoer van zuurstof en afweercellen neemt toe. Weefselvocht wordt en hiermee de aanvoer van zuurstof en afweercellen neemt toe. Weefselvocht wordt 
afgevoerd, wat eventuele zwelling vermindert. Dit geheel heeft een zeer positief effect
op het genezingsproces.
De behandeling is relatief eenvoudig en duurt in de meeste gevallen 5 tot 10 minuten.
De lichtfrequentie en het aantal behandelingen verschilt per aandoening. Gemiddeld
genomen bestaat lasertherapie bij gezelschapsdieren en paarden uit 4 tot 8 behan-
delingen om de 3 dagen. De behandeling doet geen pijn en wordt dus door de dieren 
uitstekend geaccepteerd.uitstekend geaccepteerd.

             Wat kun je met lasertherapie behandelen?
             Met laserlicht kunnen zowel acute als chronische letsels
             worden behandeld. Op dit moment zetten we de laser-
             therapie veelvuldig in bij onder andere spier- en gewrichts-
              problemen, maar ook bij huidaandoeningen. Verbluffende
             resultaten hebben we behaald bij onder andere honden
                          met chronische herniaklachten of gewrichtsartrose, maar
             ook bij paarden en honden met peesletsel. De zwelling bij
             bepaalde operatiewonden na laserbehandeling neemt
             duidelijk af, waardoor het gezingsproces wordt versneld.
             
             Lasertherapie is een zeer welkome aanvulling in de
             behandeling bij Dierenhospitaal Visdonk.

Lasertherapie, een vooruitstrevende stap binnen
de Diergeneeskunde
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