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20 Voeding BARF: een introductie in 
het rauw voeren

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: baarmoederontsteking

8  Strip: de belevenissen van Glenn

9  Mijn collie: Sonja en Ringo

10  Plan wetterhoun

16 Korte berichten

18  Boekbespreking

24 In memoriam Fellow

25 Column

28 Korthaar versus langhaar

34 Kennelvermeldingen

30 Verslag wandeling 
Erkemederstrand

12 Gedrag angst: hoe herken je het en 
wat kun je eraan doen?





Voor u ligt alweer het laatste magazine 
Collie & zo van 2013. We hebben samen 
weer hard gewerkt om er een leuk, in-
formatief en gavarieerd magazine van te 
maken. Met ook in dit nummer weer een 
nieuwe rubriek: Mijn collie (zie pagina 9).
Wil jij in een volgend nummer ook graag 
jouw collie voorstellen in deze rubriek? 
Neem dan contact op met de redactie 
(redactie@schotseherdervrienden.nl).

Verder in dit winternummer onder andere 
een artikel over baarmoederontsteking, 

de verschillen tussen de langhaar- en de 
korthaarcollie, een verslag van de zeer 
succesvolle wandeling op het Erkeme-
 der strand en een artikel van Marjolein 
Roosendaal, fokadviseur van de fok-
adviescommisie Wetterhounen, over
het plan van aanpak voor de wettehoun, 
waarmee we over de rasgrenzen kijken 
naar het duurzaam fokbeleid bij dit
kleine, Nederlandse ras.

Met de jaarwisseling voor de deur, zijn 
er vast en zeker meerdere colliebaas-
jes die te maken hebben met een hond 
die bang is voor vuurwerk. Is het inluiden 
van het nieuwe jaar voor ons een gezel-
lige en feestelijke gebeurtenis; voor veel 
honden is dat allerminst het geval. In het 
artikel Angst (zie pagina 12 en verder) 

gaan we in op hoe je angst herkent bij je 
hond en wat je eraan kunt doen. 

2014 is voor de Schotse Herder Vrien-
den een bijzonder jaar: we vieren dan 
namelijk ons tienjarig jubileum. Hieron-
der lichten we een tipje van de sluier op 
over de feestelijke jubileumactiviteiten 
die we in 2014 organiseren. Noteer de 
data van het jubileumweekend alvast in 
je agenda, want dit wil je niet missen!

De redactie en de medewerkers van 
Collie & zo wensen iedereen heel fijne 
feestdagen en een gezond en gelukkig 
2014! 

Diana Jansen

GROOTS COLLIEWEEKEND
De Schotse Herder Vrienden viert in 
2014 haar tienjarig jubileum. In het eerste 
weekend van oktober organiseren we een 
heus collieweekend in het Zeeuwse Brou-
wershaven. We zijn dan te gast op cam-
ping den Osse. Onze jubileumcommissie 
is erin geslaagd een aantrekkelijk en
gevarieerd programma samen te stellen, 
dat je als collievriend gewoonweg niet 
mag missen. De meeste activiteiten doe 
je samen met je hond, maar er worden 
ook activiteiten zonder honden
georganiseerd. 

De details over het programma volgen 
later – via website, Facebook en

magazine – maar ik kan nu al verklappen 
dat je op verschillende manieren kunt
deelnemen. Je kunt het hele weekend
komen en overnachten in een blokhut of 
bungalow van Den Osse of in je eigen 
tent, caravan of camper. Je kunt ook
inschrijven op specifieke onderdelen van 
een dag. Kortom, een collieweekend dat
helemaal naar eigen smaak kan worden 
ingevuld met de activiteiten die jij
het leukst of interessantst vindt.

We openen het weekend op vrijdag 3
oktober met een gezellige barbecue,
verzorgd door de maître van Auberge
des Reves. Als rechtgeaarde collie- en 
dus dierenvrienden besteden we ook
veel aandacht aan het feit dat zaterdag
4 oktober Werelddierendag is.
Om onze verjaardag luister bij te zetten, 
heeft Sonja Kok van SNJ4 ons vernieuw-
de logo in een jubileumjasje gestoken,
dat wij heel 2014 vol trots zullen voeren. 

Reserveer nu alvast het weekend van
3, 4 en 5 oktober voor het jubileum van 
de Schotse Herder Vrienden. Ik hoop
jullie dan allemaal bij een of meerdere
activiteiten te mogen begroeten.

Ger Houben, voorzitter Schotse Herder 
Vrienden 
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MEDEDELINGEN

KALENDER

Door onze 
eindredacteur: 
Diana Jansen

5 JANUARI 2014
NIEUWJAARSWANDELING

Traditiegetrouw luiden we het 
nieuwe jaar ook in 2014 in met de 
nieuwjaarswandeling. Deze vindt 
plaats op 5 januari op het strand 
van Noordwijk. Leden én niet-le-
den zijn van harte welkom. 
Nadere informatie volgt op onze 
Facebookpagina.

2 MAART 2014
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op 2 maart 2014 vindt onze jaar-
lijkse algemene ledenvergade-
ring plaats in recreatiegebied het 
Leesten in Ugchelen. 
We beginnen de dag met een 
wandeling in dit prachtige gebied. 
Daarna volgen een gezamenlij-
ke lunch en de ALV. We sluiten de 
dag af met een cursus EHBO voor 
honden onder deskundige leiding 
van dierenarts mevrouw Acker-
mans. 
Nadere informatie volgt op onze 
Facebookpagina.



Baarmoederontsteking
tekst: Lieke Timmers
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GEZONDHEID

Een pyometra of baarmoeder-
ontsteking is een bacteriële 
infectie van de baarmoeder.
Dit komt vooral bij oudere 
teven voor, maar af en toe zien 
we het ook bij jonge honden. 
Het kan ontstaan na een loops-
heid of na het krijgen van een
nest, maar bij sommige hon-
den is de loopsheid al meer 
dan een half jaar niet meer 
opgemerkt. Ruwweg krijgt 
ongeveer een kwart van alle 
teven voor haar tiende jaar
een baarmoederontsteking.

WAT IS HET?
Tijdens een bepaalde periode van 
hun cyclus produceren alle gezon-
de teven progesteron. Bijvoorbeeld 
tijdens de dracht en na de loops-
heid tijdens de schijnzwangerschap. 
De hoge en langdurige progesteron-
spiegels ontstaan ook na behande-
ling met anticonceptiemiddelen (de 
'prikpil').
Gedurende de periode dat de pro-
gesteronspiegel hoog is, is een hond 
heel vatbaar voor infectie van de 
baarmoeder. Door de progesteron 
verandert namelijk het endometrium 
(baarmoederslijmvlies) en ontwikkelt 
zich een zogenaamde CEH (Cysteu-
ze Endometrium Hyperplasie). Dit is 
een voorbode van een beginnende 

baarmoederontsteking. Als dit veran-
derde slijmvlies namelijk ontstoken 
raakt, dan ontwikkelt zich hieruit een 
baarmoederontsteking. De bacteriën 
die de baarmoeder infecteren, zijn 
afkomstig uit de vagina.

Vaak is een uitvloeiing uit de vulva te 
zien, maar gevaarlijker wordt het als 
de baarmoedermond (cervix) geslo-
ten is, waardoor de pus als het wa-
re zit opgesloten. Dat kan soms een 
flinke hoeveelheid zijn. We spreken 
dan van een pyometra.

Verschillende onderzoeken heb-
ben een verband aangetoond tussen 
baarmoederontstekingen en
vaker voorkomende baarmoeder-
aandoening Cysteuze Endometrium 
Hyperplasie. De laatste aandoening 
wordt veroorzaakt doordat normaal 
onschadelijke bacteriën aan het eind 
van de oestrus vanuit de vagina in 
de baarmoeder terechtkomen en 
daar cystes veroorzaken. 

De kans op een baarmoederontste-
king is bij honden veel groter dan bij 
poezen of andere diersoorten. Dat 
heeft te maken met het feit dat hon-
den vaker onder hogere concentra-
ties progesteron staan. Toediening 
van oestrogenen (een ander vrou-
welijk hormoon) bij ongewenste

dekking geven ook een verhoogd
risico op het ontstaan van een baar-
moederontsteking. Mede om deze 
reden wordt dat laatste nauwelijks 
meer gebruikt na een 'ongewenste 
dekking', maar zijn er tegenwoordig 
veiliger middelen om de dracht af
te breken.

SYMPTOMEN
Verschijnselen van een baarmoe-
derontsteking zijn onder andere lus-
teloosheid, koorts en vaak erg veel 
plassen en veel drinken. Ook heeft 
de hond weinig eetlust en braakt af 
en toe. In veel gevallen is er etterige 
uitvloeiing uit de vulva van de hond. 
Maar een pyometra kan ook 'geslo-
ten' zijn, dus zonder uitvloeiing. 
Soms likt de hond veel aan de vulva. 
Niet alle verschijnselen hoeven
aanwezig te zijn.
Een baarmoederontsteking treedt 
meestal drie maanden na de
loopsheid op.

DIAGNOSE
De diagnose kan worden gesteld 
aan de hand van de symptomen, 
met behulp van een röntgenfoto of 
met echografie of door bloedonder-
zoek. Meestal zal een combinatie 
van enkele van deze onderzoeks-
methoden tot de uiteindelijke
diagnose leiden.



BEHANDELING
Bij een studie waarbij 40 teefjes met 
baarmoederontsteking werden be-
handeld met Dinoprost, een prosta-
glandines F-2 alpha-THAM zout of 
Luprostiol (een syntetisch PG ana-
loog) gecombineerd met een hoge
dosering (26,8 tot 258 microgram 
per kilo) breed-spectrum antibiotica 
bleek dat er een klinische genezing 
optrad bij 33 van de 40 teefjes. 
Veertien van de genezen teefjes 
kregen later nog een of meer nes-
ten. Van de overige teefjes bleef 
een aantal onvruchtbaar, een aantal 
kreeg opnieuw een baarmoederont-
steking en een aantal verloor de on-
geboren vruchten. De behandeling 
met prostaglandines en antibiotica 
zijn dus niet altijd succesvol, kunnen 
nogal wat bijwerkingen hebben en, 
niet onbelangrijk, zijn kostbaar.

Uiteindelijk blijkt dat de goedkoopste 
en meest afdoende behandeling van 
een baarmoederontsteking bestaat 
uit het verwijderen van de baarmoe-
der en de eierstokken. De meeste
dieren herstellen snel na deze
ingreep. 
Een andere mogelijkheid is een ho-
meopathische behandeling. Er zijn 
(nog) geen diepgaande studies naar 
verricht, maar in ieder geval in één 
geval van een beginnende baarmoe-
derontsteking is een combinatie van 
de homeopathische middelen Carb-v 

04, Caul 03 en Puls 03 gegeven en 
de teef is daarna volledig hersteld. 

PROGNOSE
Zonder behandeling zal het dier uit-
eindelijk aan de infectie overlijden. 
De prognose is na castratie meestal 
goed. Maar als de hond te lang met 
een pyometra rondgelopen heeft, 
kunnen de nieren onherstelbaar be-
schadigd zijn door de toxische stof-
fen die in de bloedstroom terechtge-
komen zijn. Deze kunnen andere
organen ernstig beschadigen
(nieren, lever). 
Reageert een baarmoederontsteking 
wel goed op antibiotica, dan is het
risico dat de teef verminderd
vruchtbaar is.

SIPS
De aandoening SIPS (Subinvolutie 
van placentaplaatsen) komt meest-
al voor bij jonge teven na hun eerste 
nest en mag niet worden verward 
met een baarmoederontsteking.

SIPS gaat gepaard met een lang-
durige, soms maandenlange, bloe-
derige uitvloeiing, al zijn het geen 
grote hoeveelheden bloed, maar 
eerder bloederig waterig vocht.
SIPS moet dus niet verward wor-
den met abnormaal bloedverlies uit 
de baarmoeder dat afkomstig is uit 
de placentaplaatsen. Ondanks de 
bloederige uitvloeiing toont het teefje 

zich niet ziek en palpatie (uit- of in-
wendig bevoelen) geeft niet altijd
afwijkingen. De aandoening is alleen 
te constateren door middel van een 
echo. 

SIPS is effectief te behandelen met 
progestagenen, maar moet niet eer-
der dan zes weken na de bevalling
worden gegeven vanwege CEH. 
Oxytocine is niet effectief en eventu-
eel kan OVHX worden overwogen. 
Zonder behandeling zal de teef blij-
ven vloeien tot de volgende loops-
heid. Het is niet nodig de teef te
castreren.

Bronnen:

•	 Gilbert RO, Nöthling JO, Oettle EE: A re-

trospective study of 40 cases of canine 

pyometra-metritis treated with prostaglan-

din F-2 alpha and broad-spectrum anti-

bacterial drugs. Department of Theri-oge-

nology, Faculty of Veterinary Science, 

University of Pretoria, Onderstepoort, Re-

public of South Africa, 1989.

•	 J. Verstegen,G. Dhaliwal, K. Verstegen-

Onclin: Mucometra, cystic endometrial hy-

perplasia, and pyometra in the bitch: Ad-

vances in treatment and assessment of 

future reproductive success. Proceedings 

of the Annual Conference of the Society 

for Theriogenology, 2008.

•	 Dierenziekenhuis Rotterdam, 2013.

•	 Blok 18 Voortplanting; VETserieus.nl.

•	 Eindtermen Bachelor Diergeneeskunde; 

Universiteit Utrecht.

Jacqueline & Ger Houben
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DE BELEVENISSEN VAN GLENN
Van koeien en herders
         Ah, daar zijn de dames weer.
       Precies op ons wandelpad...

tekst en foto’s: Jacqueline Wagener
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Ik ben Sonja Kok, het trotse baasje van Ringo. Ik woon 
met mijn gezin aan de rand van een woonwijk, waar de 
vele labradors, boomertjes en russeltjes voorbij wande-
len en Ringo hen met zijn sierlijke gangwerk en weelde-
rige vacht het nakijken geeft. Voor ons is hij een echte 
huishond, die het hele reilen en zeilen binnen het gezin 
meemaakt en het geijkte plaatje waarmaakt van huisje, 
boompje, beestje. Alhoewel, hij is wel een collie …

Ringo is nu zo’n 20 maanden oud en wij hebben hem 
sinds hij een pup was van acht weken. We hebben het 
hele traject doorlopen op het gebied van puppytrainingen 
en daarbij vooral veel energie gestoken in de socialisatie. 
Want ik neem hem het liefst overal mee naartoe, zoals 
naar verjaardagen, restaurants en op zaterdag naar de 
hockeywedstrijden van de kinderen, waar Ringo als
mascotte fungeert.

Ik heb een heel weloverwogen keuze gemaakt voor de 
collie. Het is voor mij de eerste hond. Ik heb veel ge
sproken met vriendinnen die ook een hond hebben, veel 
gelezen en goed uitgezocht welk ras het beste bij mij en 
mijn gezin past. Ik heb dus verder gekeken dan alleen 
het uiterlijk, want dat is waar je als ‘nieuwkomer’ al gauw 
op afgaat wanneer je op zoek gaat naar een hond. Ik
wilde ook beslist geen meutehond. Ik ken iemand in mijn 
omgeving die twee prachtcollies heeft. Ik heb hem alles 
over dit ras gevraagd: de plussen en minnen.
Ik was er wel meteen zeker van dat het een reu moest 
worden. In de dierenwereld hebben de mannetjes toch 
vaak een krachtiger uiterlijk, en dat spreekt mij meer aan. 
Ik had nog wel wat vraagtekens bij de dikke, langharige 
vacht vanwege het wekelijkse borstelen, maar dat gaat 
mij steeds beter af. Ik ben heel blij met mijn keuze voor 
de collie. Zijn gereserveerde en zachte karakter ervaar
ik als zeer prettig.

Ik vind het allerleukste aan Ringo dat hij ontzettend lief is 
en héél relaxed. Van vrienden kreeg hij als pup dan ook 
de bijnaam 'Mellow'. Voor een eerste hondenbezitter was 
dit perfect, en hij was bovendien heel snel zindelijk.
Ringo vindt alle honden leuk, eet netjes en rustig, bekijkt 
zijn nieuwe omgeving op zijn gemak, weet geduldig te 
zitten en te liggen.
Wat minder leuk vind ik zijn plasgewoonte – die bij een 
reu hoort, maar ook deels aan mijzelf ligt. Omdat hij dus 
zo relaxed is, mag hij in sommige acties/momenten wel 
wat vlotter reageren. Maar goed, ik weet inmiddels dat dit 
zijn aard is. Ringo is totaal niet dominant. Dat betekent 
ook dat hij helemaal niet van zich af bijt, wat in enkele
situaties wel handig zou kunnen zijn. Het is een gevoelig 
en eigengereid manneke.

Ringo is geen echte waterrat, geen draver naast de fiets, 
maar hij houdt van korte sprintjes. Het liefst op rechte 
stukken. Dan blijft hij wel 30 meter of meer achterop om 
vervolgens supersnel naar me toe te rennen. Vervolgens 
maakt hij zijn 'Ringosprong' naast mijn zijde, en bumpt 
het liefst nog tegen mij aan om zijn feestje aan te
kondigen: SPELEN!
Ringo is helemaal gek op een trektouw dat hij veelvul-
dig om zich heen zwiept in huis en soms hard tegen zijn 
eigen flanken. Buiten speelt hij ook heel graag met een 
voetbal of met andere balletjes. Vandaar dat we dit
najaar begonnen zijn met flyball.
Typisch Ringo is verder zijn zware grom/kreun als hij 
neerploft: gaan we nog niet weg?  … plof...  zware 
kreun en zucht ... Hij heeft ook een heel duidelijke voor-
keur voor hoe hij gekroeld wil worden: op zijn zij liggend 
op de vloer, om vervolgens stevig gestreeld te worden 
over de rug van kop naar staart. Aan zijn geluiden te
horen, geniet meneer hier met volle teugen van. Ringo
is dus echt mijn collie, waar ik heel veel van hou!

MIJN COLLIE

          Sonja en

Ringo



De laatste tijd is er in de media veelvuldig aandacht 
voor de gezondheid van de rashond. Vooral rassen 
met veel gezondheidsproblemen, zoals de Cavalier 
King Charles Spaniel en de Engelse buldog, worden 
gebruikt als voorbeeld van wat er mis is in de ras-
hondenfokkerij. De rasvereniging van het kleine
Nederlandse ras de wetterhoun kwam afgelopen jaar 
met een ambitieus plan om dit ras gezond te houden 
en de genetische diversiteit te vergroten.

KLEIN NEDERLANDS RAS
De wetterhounpopulatie is niet groot. Wereldwijd zijn er 
zo’n 1000 exemplaren, waarvan er misschien 10 in het 
buitenland wonen. Die populatiegrootte is al jaren vrij 
stabiel, maar wel erg klein.
De oorsprong van dit Nederlandse ras is terug te vinden 
in ongeveer tien honden, waarvan er in de loop der jaren 
ook nog een aantal min of meer uit de lijnen is verdwe-
nen. Een klein ras in aantal dus, maar ook in genen.

GEZONDHEID
Toch gaat het relatief niet zo slecht met het ras als je 
naar de gezondheid kijkt. Blijkbaar heeft men in het
begin geluk gehad met de dieren en waren dat gezonde 
honden met niet al te veel onzichtbare problemen.
Er komen wel aandoeningen voor als HD en ED, zij het 
op relatief kleine schaal. Ook zijn er op erg kleine schaal 
oogproblemen, zoals ectropion, entropion, distichiasis. 
Kwalen in de oogbol zelf zijn er eigenlijk niet. Verder kent 
het ras enkele hartproblemen, die aan elkaar verwant 
zijn en daarmee kunnen worden gezien als één complex. 
Er is de immuunafwijking SCID, waaraan lijders binnen 

tien weken overlijden, maar waar gelukkig sinds enkele 
jaren een DNA-test voor is. Ten slotte is er nog
cryptorchidie.

Al deze zaken komen op kleine schaal voor en door
gericht fokbeleid breiden ze zich niet uit. Dat dit zo is, 
weten we doordat er veel onderzoek wordt gedaan naar 
de gezondheid van de wetterhoun. Alle dieren krijgen via 
de fokker in het nest al een uitgebreid onderzoek. Vervol-
gens krijgen ze allemaal een enquête rond de leeftijd van 
één jaar. Daarnaast wordt er elk jaar een enquête gehou-
den onder de dieren die dat jaar zes worden. Ook bazen 
van eventueel overleden dieren krijgen deze enquête. 
Op deze manier wordt er al bijna veertig jaar onderzoek 
gedaan naar de gezondheid van de wetterhoun.

De respons op de enquêtes is groot; er is veel betrok-
kenheid bij de eigenaren. De rasvereniging kan dus stel-
len dat ze goed op de hoogte is van wat er speelt op het 
gebied van de gezondheid. Zo weet men dus dat er rela-
tief veel vroege sterfte is door diverse varianten van
kanker. 

INTEELTCOËFFICIËNT
Door zowel de intensieve begeleiding van fokkers als
de enquêtes weet men ook hoe het gesteld is met de 
vruchtbaarheid van de wetterhoun. Daarmee gaat het 
niet zo best. Als sinds het begin van de jaren tachtig 
wordt er gekeken naar het inteeltcoëfficiënt (afgekort
als COI). Wat betekent dat eigenlijk, een COI? Het wil 
simpelweg zeggen: de kans dat gelijke genen in een 
combinatie elkaar vinden.
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Het fokken van een rashond is natuurlijk de wens op
gelijke genen. Alleen zo krijg je eenheid in type en
aanleg. Maar gelijke genen betekent ook dat er meer 
ziektes de kop op steken, want die komen immers ook 
naar buiten als ze fokzuiver aanwezig zijn. Hoe hoger
het COI, hoe groter de kans dus op problemen.

Het COI werd vroeger over vier generaties bekeken, 
maar sinds een jaar of twaalf over tien generaties. En, 
dankzij de software die er tegenwoordig is, kan dit ook 
over de hele populatie van de wetterhoun worden
berekend. Omdat de wetterhoun sinds 1943 een erkend 
ras is, zijn alle gegevens aanwezig en is de database 
dus compleet. Dit is een vrij unieke situatie. De cijfers
die uit die complete populatie komen, zijn echter
schrikbarend.
Er is enkele jaren geleden naar alle dieren gekeken die 
geboren waren in een periode van vijf jaar. Van al die
dieren zijn onderling combinaties gemaakt en is het COI 
berekend. Er was niet één combinatie die een COI had 
onder de 32%. De hoogste had een COI van 39% en 
gemiddeld was de COI 36%.
Er doen zich nog andere problemen voor bij de wetter-
houn. Van alle combinaties die er jaarlijks worden
gemaakt, komen er maar uit 60% pups. Dat kan komen 
door verkeerde tijdstippen van dekkingen, maar vooral 
ook door dekproblemen en teven die domweg leeg
blijven. Bijna de helft, dat is schrikbarend. Er moest
dus iets gebeuren.

PLAN VAN AANPAK
De Fok Advies Commissie van de wetterhoun stelde
een plan op, in samenspraak met de Universiteit
Wageningen, Stichting Zeldzame Huisdierrassen en
Universiteit Utrecht. Men kwam tot de conclusie dat vers 
bloed de beste oplossing was. De vraag was: hoe? 
Om het ras zo zuiver mogelijk te houden, werd er
gekozen voor de ‘druppelmethode’. Dit betekent dat er 
vers bloed wordt ingefokt aan de hand van wat er ver-
der in de populatie wordt geboren. Dat wordt per jaar 
bekeken. Het uitgangspunt is dat er altijd 80% zuivere 
honden moeten zijn. Dat wil zeggen dat als er in een jaar 
tien nesten zuivere wetterhounen geboren worden, er 
één nest outcross (het inkruisen van een ander ras) mag 
komen. Van dat nest mogen er dan niet meer dan twee 
dieren in de fokkerij terechtkomen. Het inkruisen van 
vers bloed verloopt zo dus heel geleidelijk.

Er werd een plan opgezet om te zorgen dat alle pups 
gelijk zouden opgroeien. Er werd ook gekeken naar de 
kosten en wie deze zouden moeten dragen, er werd een 
sponsor gezocht en gevonden. De leden van de Neder-
landse Vereniging van Stabij- en Wetterhounen (NVSW) 
en fokkers beseften maar al te goed dat er problemen 
zijn en met een grote meerderheid werd dit plan van de 
Fok Advies Commissie dan ook aangenomen door de 
leden van de rasvereniging.

DISCUSSIE
Natuurlijk had dat wel voeten in de aarde en waren er 
ook mensen die tegen het plan waren. Zoals bij elk ras

is men altijd bang de eigenheid te verliezen. Het had 
zelfs een nieuwe rasvereniging tot gevolg. Maar de 
NVSW had de instemming van de leden en stapte met 
het plan naar de Raad van Beheer. De inmiddels
erkende tweede rasvereniging had echter ook een
vinger in de pap. Zij wilden wel nieuw bloed, maar 
dat moest komen van zogenaamde lookalikes, de 
bastaarden die volgens zeggen nog in Friesland op de 
boerderijen lopen. Die lookalikes had de NVSW ook in 
het plan opgenomen, maar de nieuwe rasvereniging was 
fel gekant tegen het inkruisen van andere rassen. En dat 
was nu juist wat de NVSW wél wilde. Van andere rassen 
kun je immers generaties ver terug bekijken hoe het met 
de gezondheid van de honden staat. Dat is niet mogeljk 
bij lookalikes, waarvan de vader meestal onbekend en 
vaak ook stamboomloos is.

Het werd een heftige discussie, waarbij de Raad van
Beheer in eerste instantie alleen akkoord wilde gaan met 
het inkruisen van lookalikes. Daar ging de NVSW niet 
mee akkoord. Er werd een externe partij ingeschakeld: 
de genetische afdeling van Universiteit Leuven werd om 
advies gevraagd. Via het ministerie, dat zich hier inmid-
dels ook van op de hoogte had gesteld, gingen de stuk-
ken van de NVSW naar Leuven. En daar kwam onlangs 
het verlossende eindoordeel: Leuven was van mening 
dat het aankeuren van lookalikes onwenselijk was van-
wege de onbekende achtergrond en dat vers bloed
invoeren door middel van outcross met een ander ras 
daarom wenselijk was. De Raad van Beheer heeft deze 
aanbeveling overgenomen en stemde in met een
outcross voor de wetterhoun.
Dit is dus de stand van zaken op het moment.

TOEKOMST
De overleggen met de Raad van Beheer over de daad-
werkelijke uitvoering zijn op dit moment gaande, en naar 
alle waarschijnlijkheid zal het eerste outcrossnest in het 
begin van 2014 het licht zien. Er zal eerst overleg ge-
houden worden met de leden van de NVSW over welk 
ras dat nu precies gaat worden en wat de voor- en nade-
len zijn van de eventueel te gebruiken rassen. Want men 
wil natuurlijk wel typische Wetterhounen houden in zowel 
karakter als uiterlijk!
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tekst: Lieke Timmers • foto’s: Diana Jansen

Angst is één van de belang-
rijkste elementaire emoties
bij alle levende wezens. 
Angst wordt vaak niet onder-
kend als probleem bij hon-
den en dat terwijl veel ge-
dragsproblemen van honden 
als onderliggend probleem 
angst hebben. Angst kan in 
heel veel verschillende vor-
men voorkomen, zoals angst 
voor onbekende voorwerpen, 
angst voor geluiden of angst 
voor onbekende situaties. 

OORZAAK
Als de oorzaak van angst bekend is, is 
het makkelijker om de hond te leren er-
mee om gaan. Maar soms is het niet dui-
delijk waarom een hond angstig is.
Sommige honden zijn van nature onze-
ker en hebben maar een klein duwtje 
nodig om bang te worden, andere heb-
ben een slechte ervaring gehad en soms 
worden honden op leeftijd ineens bang 
voor dingen of situaties die ze al jaren 
kennen.

In principe kunnen we angstige honden 
in twee groepen verdelen, namelijk: hon-
den die plotseling bang zijn geworden 
en honden die van jongs af aan al ang-
stig zijn. De angst kan algemeen zijn of 

heel specifiek. Gedragsproblemen waar-
aan angst ten grondslag kan liggen, zijn 
bijvoorbeeld (angst)agressie, onzinde-
lijkheid, verlatingsangst en sloopgedrag. 
Angst is te herkennen aan verschillen-
de signalen, zoals hijgen, vergrote pupil-
len, urine laten lopen, lage houding, hy-
peractiviteit, aandacht of steun zoeken, 
wegkruipen, vluchten, bevriezen, trillen, 
agressie, kwijlen, blaffen of piepen.

SOCIALISATIE
Slechte socialisatie kan de oorzaak zijn 
van probleemgedrag. In de socialisa-
tieperiode, ook wel inprentingfase ge-
noemd, leert een hond dat alles wat hij 
om zich heen ziet en hoort normaal is. 
Alles wat hij dan meemaakt, zal hij in
zijn latere leven herkennen als iets
normaals.

Honden die van nature al onzeker of la-
biel zijn, zullen met een slechte sociali-
satie moeilijk tot een stabiele zelfverze-
kerde hond kunnen worden opgevoed. 
Alleen met heel veel positieve training 
kan een hond met een dergelijke achter-
stand leren om te gaan met dingen die 
hij niet heeft geleerd in de socialisatiepe-
riode. En aan de andere kant zijn er zeer 
gevoelige rassen, zoals de collie, die on-
danks een goede socialisatie angst voor 
lawaai, zoals vuurwerk en/of onweer 

kunnen ontwikkelen. Sommige van deze 
angsten kunnen extreme vormen aan-
nemen.
De socialisatieperiode bij een hond be-
gint al rond de vier weken en duurt tot 
ongeveer twaalf weken. Een heel be-
langrijke tijd van de socialisatie (eerste 
socialisatiefase) speelt zich dus af bij de 
fokker. 
Volgens de wet mogen pups jonger dan 
zeven weken niet bij de moeder worden 
weggehaald. Dus als het goed is, komt 
een pupje tussen de zeven en de acht 
weken naar zijn nieuwe baasje. De hond 
zit dan in zijn tweede socialisatiefase. 
De eigenaar moet dan de pup verder so-
cialiseren door hem met nieuwe situaties 
en mensen kennis te laten maken. Bij 
deze tweede socialisatiefase zijn twee 
vuistregels: 
1. Overvoer de pup niet met prikkels. 

Met andere woorden: geef de pup 
voldoende rust tussen het opdoen 
van nieuwe ervaringen.

2. Geef de pup voldoende steun. In de 
eerste socialisatiefase was de pup 
samen met zijn broertjes en zus-
jes én had de bescherming van de 
moeder. Nu is de pup helemaal al-
leen bij vreemde mensen, omringd 
door nieuwe dingen en vreemde geu-
ren en moet op zichzelf en zijn baas     
leren vertrouwen.

tekst: Lieke Timmers • foto: Mike Robinson, carpetbaggery.com
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SLECHTE ERVARINGEN
Angst op zichzelf is geen slechte emotie. 
Het is een overlevingsmechanisme en 
goede leermeester voor de meeste le-
vende wezens. Angst is namelijk een
natuurlijke reactie op het ondergaan van 
slechte ervaringen. Het zorgt ervoor dat 
men in het vervolg het gedrag vermijdt 
dat de onaangename ervaring tot
gevolg had. 
Niet-goed gesocialiseerde of (over)ge-
voelige honden kunnen echter ook over-
dreven schrikken in gewone situaties en 
zich niet herstellen. In plaats daarvan zal 
de hond koste wat het kost de confron-
tatie met deze situaties willen vermijden. 
Dat kunnen heel alledaagse situaties 
zijn, zoals het open- of dichtdoen van 
een containerdeksel of het opsteken van 
een paraplu. De hond zal in het vervolg 
op alle mogelijke manieren een contai-
ner of paraplu proberen te vermijden.

Zoals gezegd zijn er honden met een 
beperkt vermogen om met stress om te 
gaan. Deze honden ervaren weinig kwa-
liteit van leven op momenten met spe-
cifieke stresssituaties of prikkels (bij-
voorbeeld onweer). Het kan ook zijn dat 
de hond een algemeen onvermogen tot 
aanpassen heeft dat hem zijn hele le-
ven in veel of zelfs in alle omstandig-
heden zal beïnvloeden. Voor zulke hon-
den moet veel moeite worden gedaan 
om hen de best mogelijke leefomstan-
digheden te verschaffen om hen zo veel 
mogelijk leed te besparen. Er kan heel 
weinig voor nodig zijn om hen in een si-
tuatie te brengen waardoor ze van streek 
raken. Het doel van hun eigenaren is 
om zo veel mogelijk in hun behoeften te 
voorzien, zodat ze zo goed mogelijk
kunnen functioneren.

ANGSTAGRESSIE
Angst kan ervoor zorgen dat honden 
gaan uitvallen. We noemen dit angst-
agressie. Angstagressie is de meest ge-
vaarlijk vorm van agressie, omdat dieren 
met angstagressie onvoorspelbaar kun-
nen reageren. Bange honden merken 
vaak dat door hun gegrom of geblaf het-
geen waar ze bang voor zijn weggaat. 
Dit gedrag heeft dus succes en werkt 
zelfbelonend, waardoor het gedrag kan 
escaleren. Bij de container waar de hond 
woest tegen blaft, loopt de eigenaar 
gauw verder. De hond leert een waarde-
volle les, namelijk dat blaffen werkt.
Hierdoor kan een angstige hond steeds 
zekerder van zichzelf worden. Het blaf-
fen heeft effect, het nare gaat weg en de 

hond voelt weer controle over zijn omge-
ving. Een hond die dergelijk gedrag ont-
wikkelt, leert niet om te gaan met angst.
Deze hond heeft zichzelf geleerd dat 
blaffen of uitvallen tot resultaat heeft dat 
de eigenaar de angst voor de angstaan-
jagende situatie bevestigt door weg te 
lopen.

AANPASSINGSVERMOGEN
Aan het andere einde van de gedragske-
ten bevinden zich de dieren die zich wel 
kunnen aanpassen, kunnen doorgaan 
met functioneren en die weer van stress 
kunnen herstellen. Deze dieren blijken 
prima te blijven functioneren, zelfs onder 
extreme omstandigheden. Zij zijn in staat 
snel te herstellen, zelfs van pijnlijke erva-
ringen. Hun gedrag is robuust, flexibel, 
aangepast en veerkrachtig. Kenmerkend 
voor deze dieren is dat ze zich gemakke-
lijk kunnen bewegen tussen verschillen-
de milieus en aan een uitgebreide reeks 
eisen kunnen voldoen, zonder duidelij-
ke veranderingen in hun gedrag. Omdat 
zij zich kunnen aanpassen aan hun om-
geving, hoeft de omgeving niet aan hen 
aangepast te worden.
Elke eigenaar moet rekening houden 
met de eigen individualiteit van de hond: 
de aangepaste, veerkrachtige dieren zul-
len in dezelfde situatie heel andere erva-
ringen hebben dan de kwetsbare, veel 
minder aangepaste dieren.

LICHAMELIJKE GEVOLGEN
Angst heeft een fysiologische werking op 
het lichaam. Het hart gaat sneller klop-
pen en er worden grote hoeveelheden 
adrenaline aangemaakt. Daarnaast wor-
den door de verhoogde stress grote hoe-
veelheden cortisol aangemaakt. Deze fy-
siologische reacties brengen het lichaam 
in de ‘vlucht of vecht-modus’. Dat bete-
kent dat een hond die extreem angstig 
is, vaak door de eigenaar moeilijk te be-
reiken is, omdat de hond alleen maar be-
zig is met het object waarvoor hij bang 
is. Om de hond uit die angst te halen, 
is het weghalen van de hond bij het ob-
ject waar hij bang voor is de beste op-
lossing op dat moment. Vroeger raadden 
deskundigen altijd af honden aandacht 
te geven wanneer ze bang waren omdat 
‘troosten slechts hun angst bevestigde.’ 
Recente studies hebben echter aange-
toond dat dit niet waar is. Zowel bij men-
sen als bij honden is gebleken dat wan-
neer de angstige mens of hond steun 
kreeg, andere hormonen en neurotrans-
mitters in het lichaam werden geprodu-
ceerd. Deze hormonen en neurotrans-

mitters waren onder andere oxycontin, 
prolactine en beta-endorfinen, allemaal 
stoffen die worden geassocieerd met fij-
ne gevoelens en sociale interactie.

NIET DOEN
Straf een angstige hond nooit als hij blaft 
of gromt en corrigeer hem niet met de 
lijn. Gebruik geen slipkettingen of andere 
correcties waar pijn aan te pas komt. Dit 
zal het probleem alleen maar erger
maken. 
Stel, je hebt een kind dat bang is voor 
katten. Iedere keer als het kind een kat 
ziet, probeert hij de kat weg te jagen 
door eropaf te lopen en ‘ksssst’ te zeg-
gen. Op een gegeven moment krijg je er 
als ouder genoeg van en geef je je kind 
iedere keer als hij op een kat afloopt een 
draai om de oren. Wordt zijn angst voor 
katten hierdoor minder? Gaat hij katten 
leuk vinden? Waarschijnlijk niet, want 
niet alleen is hij al bang voor ze, als hij 
een kat ziet, leveren ze hem ook nog 
een draai om zijn oren op.
Hetzelfde mechanisme werkt ook bij 
honden. Als zij iedere keer dat zij het
enge object zien straf krijgen, gaan ze 
het enge object koppelen aan de straf.
Kortom: het enge object wordt nog enger 
en moet blijkbaar met nog meer
bravoure bestreden worden.

WEL DOEN
Probeer er eerst achter te komen waar 
de angst vandaan komt. Als dit name-
lijk bekend is, kan erop worden getraind. 
Eén methode is de hond in stapjes la-
ten wennen aan het onderwerp van zijn 
angst. Dit noemen we systematische de-
sensitisatie: we maken de hond lang-
zaam ongevoelig voor de angst.
De eerste stap is met de hond op een af-
stand staan waarop de hond nog niet re-
ageert en nog geen signalen van stress 
vertoont of fixeert op het angstaanja-
gende object. Ga op die plek eenvoudi-
ge oefeningetjes met de hond doen en 
beloon de hond bij elke keer dat hij de 
oefening goed doet. Na een tijdje ga je 
een stapje dichterbij, herhaal je de oefe-
ningen en blijf je belonen. Zo ga je heel 
langzaam, letterlijk stapje voor stapje, 
naar voren en zo nu en dan ga je weer 
een stapje achteruit. Dit doe je omdat 
sommige honden al heel snel doorheb-
ben waar dit spelletje op uitdraait: na-
melijk steeds dichter naar het voorwerp 
toe waarvoor ze bang zijn, en dat wil de 
hond helemaal niet. Om het dus onvoor-
spelbaar te houden, ga je ook af en toe 
een of twee stappen weg van het object.
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Oefen nooit langer dan zo’n acht minu-
ten. Daarna breek je de oefening af. Een 
uurtje later kun je de oefening herhalen. 
Begin dan ongeveer op het punt waar 
je geëindigd was. Belangrijk zijn dus de 
kleine stapjes, zodat je hond niet ineens 
toch angstig wordt. Gebeurt dit wel, dan 
begin je opnieuw op de afstand waarop 
de hond nog niet angstig is. Ben vooral 
heel geduldig en werk in het tempo dat 
je hond aankan.

ANGST VOOR HONDEN OF MENSEN
Deze vorm van angst is er moeilijk uit 
te trainen. Mensen lopen namelijk al-
tijd door, waardoor de hond succes heeft 
met zijn blaffen en grommen naar men-
sen of dieren die hij eng vindt. Hij heeft 
immers de indruk dat zijn geblaf en ge-
grom de mensen of honden wegjaagt.
Als je aan de slag wilt gaan met deze 
vorm van angst, moet je dus een situatie 
naspelen met mensen die op de hoog-
te zijn van de oefening. Je gaat dan het-
zelfde te werk als met de angst voor een 
object. Alleen heb je nu met mensen en 
dieren te maken en is veiligheid voor zo-
wel jouw dier als de andere dieren en 
mensen de eerste zorg.

Wees er in ieder geval snel bij. Hoe
minder diep geworteld de angst zit, hoe 
sneller het gedrag door training weer 
goed te krijgen is. Wacht dus nooit te 
lang met hulp vragen en raadpleeg 
eventueel een gedragstherapeut. Hoe 
langer de hond angstig is, hoe meer 
overtuigd hij is van zijn angst. Daarom
is snel ingrijpen noodzakelijk.

ANGST VOOR VUURWERK/ONWEER
Ook deze vorm van angst is er moeilijk 
uit te trainen. Er zijn vuurwerkcd’s in de 
handel, maar die helpen lang niet altijd.
Zorg ervoor dat de hond niet kan ont-
snappen. Neem de hond mee in de 
(woon)kamer, blijf bij de hond, doe de 
gordijnen dicht en zet de tv aan, het liefst 
zo luid mogelijk. Geef de hond de ge-
legenheid om weg te kruipen. Straf de 
hond niet, maar bied de hond steun.

Er zijn goede, natuurlijke middeltjes op 
de markt zoals Zylkène of de Adaptil-ver-
damper of -halsband.
Een andere mogelijkheid is het aantrek-
ken van een Thundershirt. Dit is een en 
vest dat vrij strak rond het lichaam van 
de hond zit. De druk die het vest geeft, 
zorgt voor een ontspannend effect bij de 
hond. Het is vaak heel effectief bij aller-

lei omstandighe-
den waarin de hond 
gestrest of bang 
wordt, bijvoorbeeld 
bij onweer, vuur-
werk of autorijden. 
Wees voorzichtig 
met het geven van 
allopatische medi-
catie. Er zijn kalme-
rende middelen die 
alleen spierverslap-
pend werken, maar 
niet verdoven. De 
hond hoort en ziet 
nog alles, maar kan 
zich niet bewegen, 
wat uiteindelijk de 
angst alleen nog maar groter maakt.

MEDISCHE OORZAKEN
Bij honden die plotseling ergens bang 
voor zijn geworden, kan ook een medi-
sche oorzaak een rol spelen.
Honden die pijn hebben, zijn over het

algemeen angstiger. Laat je hond daar-
om altijd medisch nakijken voordat je 
aan een training begint, zodat medische 
oorzaken uitgesloten kunnen worden. 
Oude(re) honden kunnen soms ineens 
angsten ontwikkelen. Dit kan het gevolg 
zijn van dementerend gedrag. 
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COUNTERCONDITIONING
Naast de methode van systematische desensitisatie (in kleine stapjes de afstand 
tot het angstaanjagende object verkleinen) werkt bij sommige vormen van angst 
counterconditioning goed als trainingsmethode.

Bij klassieke conditionering krijgt de hond een prikkel aangeboden, die een 
bepaalde respons uitlokt. Dit kennen we allemaal als het Pavlov-effect: de hond 
hoort een belletje en gaat kwijlen, want hij heeft door conditionering geleerd dat 
het belletje betekent dat er iets lekkers aankomt.

Bij de methode van de counterconditioning wordt dit principe gebruikt. De prikkel 
is in dit geval hetgene dat angst opwekt bij de hond. Door de hond steeds bij 
het waarnemen van deze prikkel aan één stuk door brokjes te geven, gaat hij 
de prikkel associëren met iets positiefs (de brokjes die in het verschiet liggen). 
Hiermee leert de hond dat het zien van deze prikkel betekent dat er iets lekkers 
aankomt en verandert zijn angst in een positief gevoel. 
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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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KORTE BERICHTEN
EHBO-APP
Met deze EHBO-
app voor hond 
en kat kun je zelf 
eerste hulp bieden 

bij ongelukken. Er zijn ruim honderd 
onderwerpen in opgenomen, met 
daarbij duidelijke aanwijzingen voor 
wat je kunt doen, een verwijzing naar 
de dichtstbijzijnde dierenartsen en 
naar hupdiensten.
Een aanrader, want een ongeluk zit
in een klein hoekje!
Beschikbaar voor iPhone en Android.

CONDITIONER K9 ALOË 
VERA NANO MIST
Een leave-in conditioner met antistatisch 
effect. Dit product is voedend en ont-
klittend en zorgt voor een mooie na-
tuurlijke glans. Deze conditioner
verzorgt de droge vacht en huid.
Gaat klitvorming en veroudering
tegen en is zeer geschikt voor
de collievacht.
Verkrijgbaar in de webwinkel van
de Schotse Herder Vrienden:
www.schotseherdervrienden.nl.
€ 12,95

SNEEUW
Nu de winter weer is aangebroken, krijgen we wellicht ook weer te maken met een 
dik pak sneeuw. De meeste honden zijn gek op sneeuw, maar dat geldt niet voor col-
lievoetjes. Door de lange haren onder de voetjes van de collie, blijft daar gemakke-
lijk sneeuw aan kleven, wat kan zorgen voor pijnlijke ijsklompen onder de voetjes. 
Knip de haartjes tussen de voetzooltjes zo kort mogelijk af en smeer wat vaseline op 
de voetzooltjes. Daardoor blijft er minder ijs aan plakken en zijn de voetzooltjes be-
schermd tegen bijtende pekel. Heeft je collie toch last van ijsklompjes onder de voet-
jes, wrijf deze dan zachtjes met je handen warm, zodat ze smelten. Probeer de ijs-
klompjes er niet af te trekken, want dit is erg pijnlijk voor de hond.
En voor de collies die graag sneeuwijsjes eten: te veel sneeuw kan ervoor zorgen dat 
de darmen van streek raken, met braken en diarree tot gevolg. Let er dus op dat je 
hond niet te veel sneeuw binnenkrijgt. 
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SPEELTOESTELLEN VOOR PUPS
Deze handgemaakte speeltoestellen voor pups zijn gemaakt door Schotse Herder 
Vriend Nick Maes. Bijzonder geschikt om jonge pups te laten wennen aan bewegen-
de oppervlakken en andere ondergronden. De toestellen zijn met veel succes getest 
door de pups van Houbensloch Castle en vanaf nu op bestelling te verkrijgen via de 
clubwinkel. Een ideaal hulpmiddel bij de socialisatie van je nestje colliepups!

KORTE BERICHTEN
LANGE NAGELS
Hoe weet je of jouw collie te lange nagels heeft? Vuistregel is: als de nagels de grond 
duidelijk raken terwijl de hond staat, zijn ze meestal te lang. De teentjes worden hier-
door een beetje omhoog geduwd en er staat constant druk op de voeten en poten, 
wat op de lange duur kan zorgen voor een afwijkende stand van de voeten, pijn bij het 
lopen en een hond die mank gaat lopen. Knip de nagels bij met een nagelschaar voor 
honden. Weet je niet zeker hoe veel je eraf moet knippen, laat dit dan voordoen door 
je dierenarts of een hondentrimmer.

DOGGIES.NL
Op zoek naar mooie losloopgebieden 
voor een flinke winterwandeling? Kijk 
eens op www.doggies.nl/losloopgebied. 
Je kunt zoeken op onder andere post-
code naar losloopgebieden in de buurt. 
Bij elk losloopgebied staat een duidelij-
ke beschrijving, info over wandelroutes 
en parkeren en er zijn reviews van wan-
delaars te lezen die jou zijn voorgegaan. 
Zo kom je nog eens ergens anders!

FLEECE HONDENSPEELTJES
Op www.fleecehondenspeeltjes.nl vind
je allerlei handgemaakte speeltjes,
kussens, knuffels en riemen gemaakt 
van fleece. Verkrijgbaar in allerlei leuke
motieven en kleuren, helemaal aan te 
passen aan jouw wensen en die van je 
hond.
Je kunt hier ook denkspelletjes voor je 
collie leasen. Is hij zo slim dat hij alle
spelletjes al snel uitgevogeld heeft?
Dan leen je het spel gewoon en stuur
je het terug zodra je hond erop
uitgekeken is.
Betaalbare, handgemaakte kwaliteit! 

www.fleecehondenspeeltjes.nl



tekst: Diana Jansen • foto: www.wikimedia.org/Petruss
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BOEKBESPREKING

KALMERENDE SIGNALEN Turid Rugaas
Door te lezen wat je hond jou en zijn omgeving probeert duidelijk te maken, leer 
je hem beter te begrijpen. Als je je hond begrijpt, kun je hem ook makkelijker 
opvoeden en trainen. In dit boek legt Turid Rugaas uit welke kalmerende
signalen er zijn en wanneer honden deze signalen gebruiken.

COMMUNICATIE
Honden gebruiken kalmerende signalen bijvoorbeeld als er 
dreiging uitgaat van andere honden of mensen, om spanning 
bij andere honden of mensen weg te nemen en om vriend
schap te sluiten. Het oplossen van conflicten maakt voor 
honden deel uit van hun overlevingsinstinct en roedelgedrag. 
Soms worden deze signalen in korte, snelle bewegingen
gegeven, waardoor ze moeilijk waar te nemen zijn. Door dit 
boek leer je deze signalen te zien en te interpreteren.

OPSTELLING
Als hondenbaas kun je je dreigend en vijandig of kalmerend en 
vriendelijk opstellen. Stel je je dreigend op terwijl je je hond bij 
je roept, dan zal de hond je proberen te kalmeren. Dit doet hij 
bijvoorbeeld door zijn kop af te wenden, zijn neus te likken, aan 
de grond te gaan snuffelen, te gaan zitten of te bevriezen. Vaak 
worden dit soort signalen door het baasje verkeerd geïnterpret
eerd: de hond lijkt koppig of ongehoorzaam. De kans is ech
ter groot dat je hond zich helemaal niet op zijn gemak voelt en 
kalmerende signalen gebruikt om jou te ontspannen. 

OPVOEDING
Honden kunnen leren bepaalde signalen vaker en sterker te 
gebruiken door de reacties die ze krijgen. Een hond kan zijn 
taal ook gaan onderdrukken. Als je bijvoorbeeld een jonge 
pup fysiek straft en zijn kalmerende signalen negeert, heeft 
dit vaak grote gevolgen voor zijn ontwikkeling. Hij stopt met 
het uitzenden van kalmerende signalen en wordt passief of 
agressief. 

BEDREIGENDE SIGNALEN
Naast kalmerende signalen, die tot 
doel hebben te ontspannen, zijn er 
ook bedreigende signalen, die bedoeld zijn om de af
stand te vergroten. Dit zijn bijvoorbeeld het laten zien van de 
tanden, grommen, blaffen en uitvallen. In eerste instantie zal 
een hond kalmerende signalen gebruiken als hij zich niet op 
zijn gemak voelt in een bepaalde situatie. Krijgt de hond geen 
reactie op deze signalen, dan zal hij overschakelen op de 
dreigsignalen.

STRESS
Honden die gestrest raken, laten dat vaak zien door kalmer
ende signalen uit te zenden. Naarmate de stress toeneemt,
zullen ook de kalmerende signalen sterker worden. Als de 
kalmerende signalen niet werken, zal de hond dreigende
signalen gaan gebruiken. Door de hond uit de moeilijke situa
tie te halen, kun je voorkomen dat hij zich moet verdedigen en 
bedreigende signalen gaat gebruiken. Een continu verhoogd 
stressniveau zorgt ervoor dat het verdedigingsmechanisme van 
de hond veel sneller wordt geactiveerd en de hond wordt veel
heftiger in zijn reacties.

Dit boek is een aanrader voor iedere hondenbezitter. Het is 
toegankelijk en vlot geschreven en bevat veel duidelijke voor
beelden en foto’s. Dit boek leert je niet alleen je hond beter 
te begrijpen, maar het laat ook duidelijk zien wat jij zelf kunt 
doen om je hond het gevoel te geven dat hij door jou begrepen 
wordt, wat zorgt voor een betere relatie met je hond.

tekst: Diana Jansen • foto’s: deviantart/roughcollie

tekst: Diana Jansen
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Als ik zeg dat ik mijn honden vers vlees geef en geen 
brokken, krijg ik doorgaans één van de volgende drie 
reacties: ‘O, ik geef gewoon brok hoor, dat is goed 
genoeg en daar zit alles in wat ze nodig hebben!’.
Of: ‘O, daar heb ik wel eens over gelezen, dan geef je 
ze botten hè?’. Of ‘O, eh, wat is dat dan?’ Er zijn dus 
veel onduidelijkheden omtrent BARF. In dit artikel 
lees je wat BARF is, wat het niet is en hoe je ermee 
kunt beginnen.

BARF is de afkorting van ‘Bones and Raw Food’ of ‘Bio-
logically Appropriate Raw Food’. De term werd voor het 
eerst gebruikt door de dierenarts Ian Billinghurst, schrij-
ver van onder andere het boek Give Your Dog a Bone. In 
Nederland wordt de term BARF gebruikt voor het zelf sa-
menstellen van rauwe, verse voeding voor hond en kat.

VARIANTEN
Voor mij is het geven van vers vlees iets wat inmiddels 
‘natuurlijk’ bij het voeren van honden hoort. Ik ben ermee 
begonnen toen Merlijn (sheltie) in zijn jonge jaren een 
slechte eter bleek. Ik ben me meer gaan verdiepen in 
voeding, heb andere brokken geprobeerd om ten slotte 
uit te komen bij vers vlees. Daarin zijn twee varianten: 
•	 het zelf samenstellen van een maaltijd uit diverse 

componten (BARF of Natuurlijk Rauw Voeren);
•	 een kant-en-klaar verse maaltijd voor de hond, die 

er min of meer uitziet zoals gehakt of gemalen vlees 
(Kompleet Vers Vlees, afgekort tot KVV).

KVV
KVV is verkrijgbaar in veel verschillende kwaliteiten en 
prijsklassen en in verschillende smaken. Niet elk merk 
is even duidelijk over de samenstelling. Sommige mer-
ken gebruiken een calciumpreparaat in plaats van echt 
bot. Daarnaast is er KVV als compleet voer en als aan-
vullend voer. In dat laatste geval kan je hond een tekort 
aan bepaalde voedingsmiddelen oplopen als je altijd al-
leen maar dat ‘aanvullende voer’ geeft. KVV kun je zien 
als een soort van ‘kant-en-klaar BARF’, hoewel de over-
tuigde BARF-voerders dat niet zo zien.

NATUURLIJK DIEET
De gedachte achter BARF is dat deze voeding het beste 
aansluit bij een zo natuurlijk mogelijk dieet voor de hond, 
gebaseerd op wat de wolf eet. Het spijsverteringssys-
teem van de hond vertoont nog heel veel overeenkom-
sten met dat van de wolf; het is in duizenden jaren niet 
wezenlijk veranderd.
De meeste mensen die hun hond KVV of BARF voeren, 
vinden dat in brokken te veel ingrediënten en toevoe-
gingen zitten waar de hond niets aan heeft, of die zelfs 
schadelijk kunnen zijn. Het percentage vlees is bij de 
meeste brokken erg laag en er zitten vaak veel granen 
en bijproducten in. Honden die brokken krijgen, hebben 
meestal ook vrij veel ontlasting. Dat komt omdat de brok-
ken veel ‘ballaststoffen’ bevatten, die er langs deze weg 
weer uitkomen. Honden die BARF of KVV krijgen,
hebben doorgaans veel minder ontlasting.

VOEDING

tekst: Suzanne van Ouwerkerk • foto’s: Suzanne van Ouwerker, Lynne Merritt
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SAMENSTELLING
Goed, BARF … hoe doe je dat dan? Bij BARF stel je zelf 
het voer voor je hond samen. Dat is niet moeilijk, maar 
het is wel heel belangrijk dat je je goed inleest. Zomaar 
wat vlees en een bot erbij in een bak mikken is dus niet 
de bedoeling! Het is belangrijk dat je je bewust bent van 
de noodzakelijke verhoudingen en dat je weet welk per-
centage bot, orgaan en spiervlees nodig is. De ideale 
verhouding kan per hond iets verschillen en het komt
ook niet op één procent meer of minder. Gemiddeld 
wordt uitgegaan van een verhouding 45-50% vleesbot, 
20-25% spiervlees, 20% orgaan en 10% groenten. 

Honden die BARF krijgen, krijgen bij voorkeur vier of 
meer verschillende diersoorten, maar geen varken.
Wees ook zeer terughoudend met botten van grote
dieren. Op de Facebookpagina van de Schotse Herder 
Vrienden staat een zogenaamd ‘bottendocument’,
waarin wordt uitgelegd welke botten je veilig aan je
hond kunt geven en welke je beter kunt vermijden.

HOEVEELHEID
Een hond krijgt ongeveer 2% BARF van zijn lichaams-
gewicht per dag. Hierbij wordt uitgegaan van een vol-
wassen hond die op gewicht is, goed gezond is en
gemiddeld beweging krijgt. Honden die heel actief zijn
krijgen meer, honden die veel minder bewegen dan
gemiddeld, krijgen minder. 

BEGINNEN MET BARF
In principe kun je elke hond BARF geven, maar zijn spijs-
vertering moet er wel aan wennen. De hond moet er ook 
aan wennen om rustig op de botten te kauwen. Begin 
dus voorzichtig. Je kunt ook beginnen met KVV en dat 
langzaam uitbreiden naar BARF. De spijsvertering is dan 
al gewend aan het verteren van het bot en rauwe vlees.

Het is niet goed om BARF en brokken te combineren. 
Deze verteren allebei heel anders, waardoor zo’n combi-
natie problemen kan geven. Brokken en KVV kunnen wel 
gecombineerd worden, evenals KVV en BARF. Het
is dan wel belangrijk om goed op de verhoudingen en

diersoorten te letten. 
Ook een oudere hond kun je nog wennen aan het eten 
van BARF. De foto op de vorige bladzijde is van mijn
collie Guinnie. Toen ze dit konijnkarkas kreeg, was ze 
twaalf – en bij mijn weten heeft ze iets dergelijks nooit 
eerder gehad. Konijnkarkas is een vrij zacht karkas en 
daarom geschikt als beginnersbot.

MEER WETEN?
Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over BARF? 
Dan is het boek Voer voor carnivoren van Tannetje Ko-
ning een aanrader. Er is ook een aantal groepen op 
Facebook over rauw voeren en een flink aantal fora op 
internet (zoals barfplaats.nl, voernatuurlijk.nl).

Laat je niet uit het veld slaan door de hoeveelheid aan
informatie, maar neem de tijd om je op diverse fronten
in te lezen. Daarna kan ik nog maar één advies geven:
begin ermee en geniet ervan je hond te zien genieten!



of the cinliboy house

Lana met haar moeder Pebbles

Twinklin Star of  the  Cinliboy House

Ton en Tiny de Wit

Mede-eigenaar: Mariëtte Maaskant

06-17732161

Pastoor Van Hoekpad 31

4759 BL Noordhoek

0168-8518050168-851805

www.cinliboy-house.nl

ton.tiny@ziggo.nl
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Tel. (0513) 57 11 91 • www.energique.nl

Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond
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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.

IN MEMORIAM

Fleedhills Sandokan Fellow            27/9/1999 - 25/7/2013
Je was de mooiste uit het nest.
Volgens de fokker een type om mee te showen.
Eenmaal was je zelfs The Best!!!
Je was en bent nog steeds de baas van het stel.
Je takelt langzaam af en wordt steeds slechter.
En soms denk ik redt je het nog wel?
Het is moeilijk om jou zo te zien
en te weten hoe je was en hoe je deed.
Het is hard om te weten dat dit jouw laatste periode is.
En om eerdaags die beslissing te nemen is heel wreed.
Je wankelt op je achterpoten
en kunt zo goed als niets meer horen.
Je drinkt de hele dag door
en kijkt of je je verstand hebt verloren.
Je schrikt als we je aanraken.
Maar je bent nog steeds blij dat je bij ons kunt zijn.
 
Het zien van je hond die zo achteruit gaat
en steeds minder kan doet heel veel pijn.
Hoe weet je wanneer is het voorbij?
Wanneer zeg je nu is het genoeg voor jou en voor mij?
Ik hoop dat het nog even zal duren.
Ik zal je niet onnodig pijn laten lijden. Dat heb je niet verdiend.
Je was en blijft voor altijd
onze lieve, grote, stoere en onvervangbare vriend.

Fellow is 25 juli 2013 overleden omdat hij niet meer zelfstan-
dig overeind kon komen door de volgens onze dierenarts
geconstateerde ziekte Degeneratieve Myelopathie (DM).
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COLUMN

Op het moment van schrijven is het me-
dio december. Het zijn de kortste dagen 
van het jaar en dat is te merken, ook aan 
onze collies!

Ailinn en Fingal zijn normaal gesproken 
maar wát blij als wij ’s morgens weer
beneden komen en de dag begint. Dan 
worden we begroet door twee ‘gymnas-
tiekfabrieken’ (want ja, je moet je tóch 
even goed uitrekken) en dat gaat ge-
paard met een hoop lawaai en als het 
meezit óók nog met een gedegen
poetsbeurt van Fingal. 
Ailinn blijft liever wat meer op de achter-
grond en laat haar vreugde merken met 
een bescheiden kwispel, terwijl ze een 
afkeurende blik op Fingal werpt vanwe-
ge zijn idiote uitbundigheid. Want som-
mige dingen dóe je nu eenmaal niet …

Ik verkeer nu in de luxe positie dat ik zelf 
redelijk wat vrijheid heb in het bepalen 
van mijn werktijden, maar natuurlijk zijn 
er ook wel dagen waarop ik echt op tijd
de deur uit moet. Nu het in de ochtend 
nog zo donker is, moeten we het meest-
al maar zien te redden met een lauwe of 
soms zelfs zónder begroeting, want ja, 
wie komt er dan ook mídden in de nacht 
naar beneden! Maar tijdens het aantrek-
ken van mijn schoenen komt er toch een 
beetje leven in onze harige vrienden, 
want schoenen = naar buiten =
altijd feest!

Over een paar weken zal dat echter wel 
anders zijn, want dan is het helaas weer 
oppassen geblazen voor rotjes, vuurpij-
len en strijkers. Wij wonen in de oude 
kern van een voormalig stadje aan het 
riviertje de Linge, en alle huizen staan 
dicht op elkaar. Ideaal voor rondtrekken-
de groepjes schoolkinderen én pubers 
om heerlijk allerlei vuurwerk af te steken. 
Sinds we honden hebben (en dat is in-
middels al heel wat jaren) heb ik een bij-
zondere hekel aan die dagen. Niet dat ik 
kinderen hun ple zier misgun, maar zoals 
elk baasje heb ik het enorm te doen met 
mijn honden.

Als het lawaai beperkt bleef tot oude-
jaarsdag was het nog wel te overzien, 
maar net als overal begint ook hier het 
knallen al dagen en soms zelfs weken 
eerder.

Ailinn vindt het ronduit verschrikkelijk 
en naarmate ze ouder wordt (in februa-
ri 2014 wordt ze drie), lijkt het ook erger 
te worden. Al van pup af aan heeft ze nu 
eenmaal een bijzonder grote afkeer van 
onverwachte en harde geluiden. 
Afgelopen zomer lag ze tijdens een on-
weersbui stilletjes in een hoekje en 
kwam daar ook écht niet meer vandaan. 
Dit gedrag vertoont ze ook bij vuurwerk. 
Ze ligt nog net niet te trillen onder de ta-
fel, maar het scheelt weinig. We hebben 
vanaf haar puppytijd alles zo doordacht 
mogelijk gedaan: doen alsof die knallen 
heel normaal zijn, geen aandacht geven 
aan angstig gedrag, enzovoort. Wellicht 
hebben we daarmee erger kunnen voor-
komen, maar tóch is ze behoorlijk bang. 
Onze eerste collie vond het ook niet fijn 
en haar gaf ik dan Bach Rescue-drup-
pels met goed resultaat, maar omdat
Ailinn MDR1-lijder is, durf ik haar die 
druppels niet te geven.

Fingal daarentegen kan er niet zo mee 
zitten. Vorig jaar met oud & nieuw was 
hij bijna zes maanden en hij liet het voor 
wat het was. Nu is hij bijna anderhalf en 
we zullen zien wat het dit jaar gaat bren-
gen. Fingal is over het algemeen veel 
minder snel onder de indruk dan Ailinn.

Om Ailinn wat te ondersteunen én in 
de hoop dat we kunnen voorkomen dat 
Fingal het angstige gedrag van Ailinn 
toch gaat overnemen, heb ik afgelopen 
week een cd besteld van Tinley
Gedragstherapie. Het is een cd met zo-
wel vuurwerk- als onweergeluiden en 
met behulp van bijgevoegde trainings-
adviezen kun je ermee aan de slag. 
De clou is dat je speelt met je hond en/
of hem beloont met iets lekkers, terwijl 
die geluiden eerst zachtjes en daarna 
steeds iets harder worden afgespeeld.

Je hond moet dan leren om het geknal 
te associëren met spelen of iets lekkers. 
Daarna bouw je het spelen en de belo-
ning steeds een beetje af, tot je hond 
neutraal reageert op de harde geluiden. 
Of het ook echt werkt, zullen we deze 
weken ervaren; het zou mooi zijn! 

En intussen doen we het precies als al-
le andere jaren: we luisteren vanaf eer-
ste Kerstdag non-stop naar de Top 2000 
op radio 2, geen straf voor deze baasjes! 
Als het geknal tegen het einde van de 
maand écht te gek wordt, laten we
Ailinn en Fingal niet meer uit op de nor-
male route, maar parkeren we ze in de 
auto en rijden naar een rustige plek bui-
ten het dorp, waar ze lekker even
ongestoord kunnen rennen.

Gelukkig is het dan alweer bijna 1 janua-
ri, het moment dat al dat lawaai ook van 
de ene op de andere dag weer over is 
en waarop wij sinds jaar en dag de kro-
kussen uit de grond gaan kijken.
In afwachting van die heerlijke lente, 
met haar bloesem en fluitenkruid langs 
diezelfde Linge, waar je dan tenminste 
weer normaal kunt lopen.

Ook vanuit huize Maij alvast al het goe-
de en vooral ook veel collieplezier
gewenst voor 2014!

Decemberdingen
Door onze 
correspon-
dent uit de 
Betuwe: 
Anne Maij



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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Een collie, langhaar of korthaar? Zijn er dan ook 
Schotse herdershonden met kort haar? Nog nooit
gezien! Jazeker, en wij hebben er zelfs vijf – alle drie 
de varianten: blue merle, sable en tricolor.
Maar waarom dan een korthaar ofwel ‘smooth collie’ 
in plaats van een langhaar ofwel ‘rough collie’?

ONZE EERSTE KORTHAARCOLLIE
Dat is toch wel een verhaal op zich. Onze spaniël kwam 
te overlijden en onze witte herder bleef daardoor alleen 
over. Na enige tijd wilden we er toch weer een hond bij 
hebben. De keus viel op een collie (toen nog langhaar), 
omdat de herder een langhaarcollie was opgevolgd. 
Maar we hadden eigenlijk niet zo veel zin in het kammen 
en borstelen van de hond, want dat is toch iets waarmee 
je bij de langhaar altijd rekening moet houden. Tijdens 
onze zoektocht kwamen we de smooth collie tegen. We 
dachten toen dat het een variant van de langhaar was, 
maar later kwamen we erachter dat het toch echt een 
apart ras is, dat weliswaar heel nauw verbonden is met 
de langhaar.

Het karakter en de eigenschappen van de langhaarcol-
lie kenden we wel, en we dachten dat die eigenschap-

pen ook voor de korthaar golden. Met die gedachte gin-
gen we op zoek naar onze eerste korthaarcollie. Op de 
website van de collieclub lazen we dat er binnenkort een 
collieshow in het midden van het land was, waar onge-
twijfeld ook kortharen zouden zijn om te aanschouwen. 
We waren er inmiddels al wel achter dat er met het ras in 
Nederland niet veel gefokt werd, laat staan dat er op de 
hoek van de straat een korthaar te vinden was. 

Vol verwachtingen gingen wij naar de show en zoch-
ten naar de kortharen. Warempel, er lagen daar wel drie 
kortharen in een ren, tussen ongeveer 40 tot 50 langha-
ren. We bekeken de honden en probeerden een gesprek 
aan te gaan met de eigenaresse, maar die was niet zo 
geïnteresseerd in ons. We vonden de kortharen wel 
mooi! Eenmaal thuis hebben wij eens verder gekeken en 
vergeleken, voor zover dat mogelijk was. De korthaarcol-
lie komt minder voor dan de langhaar. Zo leerden we ook 
dat je bij de korthaar veel langer moest wachten als je 
bijvoorbeeld specifiek een blue merle teef zou willen heb-
ben in vergelijking tot de langhaar. Voordat wij een pup 
zouden kopen, wilden wij deze wel eerst kunnen zien, 
evenals de omgeving waarin de pup was grootgebracht. 
Uiteindelijk vonden we een fokker in Duitsland waar we 
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KORTHAAR
VERSUS

LANGHAAR



onze eerste korthaarpup kochten. Eenmaal thuis groei-
de zij op naast de witte herder en werd volwassen met 
steeds de vergelijking met de langhaar die we vroeger 
hadden.

VERSCHILLEN
Waar zitten dan de verschillen tussen beide rassen, afge-
zien van het verschil in vacht? Als je in de geschiedenis 
teruggaat, is er weinig over te vinden. De korthaarcollie 
leefde oorspronkelijk in het noorden van Groot-Brittannië, 
Schotland, en het waren hoeders van de koeien en scha-
pen daar. Een werkhond dus. De lange vacht was nodig 
in Schotland vanwege het ruige weer. De vacht was des-
tijds niet zo uitbundig als nu, maar wel langer en voller 
dan die van de korthaar. De korthaar kwam meer voor in 
de midlands, waar het weer wat milder is.

POPULARITEIT
Koningin Victoria vond de langhaarcollie een mooi ras 
en nam er enkele in huis. Om destijds de collie voor de 
show geschikt te maken, werd hij gekruist met onder an-
dere de barzoi. Hiervan heeft hij zijn langere neus en 
wat smallere kop gekregen. De lang- en korthaar wer-
den toen nog door elkaar gefokt, waarbij men indertijd 
wel de voorkeur gaf aan de langhaar als huishond van-
wege zijn meer glamoureuze voorkomen. De korthaar 
bleef eigenlijk meer een werkhond. Dit heeft tot gevolg 
gehad dat de langhaar populairder werd dan de korthaar 
en dat de werklust er langzamerhand werd uitgefokt, om-
dat men dit indertijd als ongewenst beschouwde. Het hui-
dige gevolg hiervan is dat de korthaar nog heel wat werk-
lust heeft en graag voor de baas werkt. Vandaar ook dat 
we in hondensporten als agility en flyball relatief meer 
kortharen tegenkomen, hoewel er ook wel langharen zijn 
die op hoog niveau presteren. Ook in de doggydance, 
GG en IPO zijn er diverse kortharen die op hoog niveau, 
zelfs op wereldniveau, presteren. 

collie lang- en korthaar 1895

De langhaarcollie is nog steeds een stuk populairder dan 
de korthaar, en dat heeft niet in de laatste plaats te ma-
ken met de films van Lassie uit de jaren zeventig. De 
langhaarcollie was in die tijd niet aan te slepen, en dat 
heeft het ras geen goed gedaan – net zoals alle anderen 
rassen die heel populair werden door tv en film.
De malheur van destijds ebt langzaam maar zeker weg 
door verantwoord te fokken. 

VACHT
De vachtverzorging van de langhaarcollie is natuurlijk 
heel anders dan die van de korthaar, maar denk niet dat 
ik geen haar op de vloer heb omdat ik korthaarcollies 
heb. Wij moeten elke dag de stofzuiger ter hand nemen, 
omdat anders de volgende dag wolken haar door de ka-
mer heen dwalen. De haartjes van de korthaar kunnen 
heel hardnekkig zijn. Dat is bij de langhaar vele malen 
minder, terwijl de dagelijkse vachtverzorging van de lang-
haar meer tijd vergt dan die van de korthaar. De langhaar 
moet regelmatig geborsteld worden, terwijl de korthaar 
zich een keer schudt en zijn kapsel zit goed!

OVEREENKOMSTEN
Beide rassen zijn adaptief en hangen aan de baas. Is de 
baas lui dan is het goed, is de baas actief dan doet zowel 
de langhaar- als de korthaarcollie graag aan die activitei-
ten mee. Wat ze ook gemeen hebben is hun statig voor-
komen en de blik in hun ogen, die een beetje
dromerig is.
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WANDELING ERKEMEDERSTRAND
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Zondag 17 november organiseerde de vereniging 
Schotse Herder Vrienden weer een wandeling. Dit 
keer vond de wandeling plaats aan het Erkemeder-
strand in Zeewolde.

De opkomst was bij deze wandeling nog geweldiger dan 
de vorige keren: een vijftigtal mensen waren op komen 
dagen en volgens tellingen uit betrouwbare bron liep het 
aantal collies tegen de 65. Het lawaai was dan ook na
venant, want de collie is – zoals de rasstandaard nogal 
eufemistisch uitdrukt – tamelijk vocaal. Wat uiteraard
een ander woord is voor ontzettend luidruchtig. 

Na weken van veel regen werkte het weer geweldig mee: 
het bleef droog met een graadje of 12 en wat belang rijker 
was: een vriendelijk zonnetje liet zich zo nu en dan zien. 
Na een gloedvol welkomstwoord van de voorzitter Ger 
Houben zette de hele groep zich als een karavaan in
beweging richting het strand. Diverse collies buitelden zo 
ongeveer over elkaar heen in hun enthousiasme om met 
elkaar te spelen. 

Het duurde niet lang of de hele stoet bereikte het strand, 
waarop een aantal honden zich zonder te bedenken in 
het water stortten. Wie durft nog te beweren dat collies 
niet van water houden? 

Daarna splitste de groep zich in tweeën: de meeste 
honden liepen nog een uurtje of anderhalf verder, en de 
oude honden en jonge pups bleven lekker bij het strand 
spelen, of uitrusten. Tussendoor werd er even kennisge

maakt met andere hondenbezoekers aan het honden
strand. Zo kwam er nog een groepje bloedhonden aan 
die vriendelijk werden besnuffeld en een aantal mops
honden en franse bulldogjes die besloten niet verder met 
hun bazen te lopen aangezien ze een spontane liefde 
voor collies hadden opgevat.

Na een tijd kwam de hoofdgroep weer terug en 
aangezien de koffie lokte, werd besloten om zich met 
spoed richting De Jutter te begeven, alwaar we hartelijk 
werden ontvangen en door de vereniging werden
getrakteerd op een warm bakje troost.

Al met al was dit weer een buitengewoon geslaagde dag 
voor mens en collie.
We hopen dan ook dat we op de Nieuwjaarswandeling 
op 5 januari in Noordwijk net zo veel mensen en hun
collies mogen begroeten!
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Natuurlijk gezonder

NaturCroq
Iets goeds hoeft niet duur te zijn. De basis voor deze lekkere ‘eenvoudige 
burgermanskost’ wordt gevormd door tarwe, rund en gevogelte. Voor een 
optimale complete voedig wordt dit aangevuld met zonnebloemen, groene 
haver, tuinkers en peterselie .

•       100% natuurlijk, zonder kleurstoffen, 
conserveringsmiddelen en soja

•  Zeer goede verteerbaarheid door goede kwaliteit
volg ons op



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

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.nlUw kennelvermelding hier?

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

FROM HOME OF FREEDOM
Atte en Jacandra Boerstra
Joure
T: 0513 416 142
E: jacandra@home.nl
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advertorial

Tanden kunnen bij de hond door meerdere oorzaken afbreken: bijten op iets hards 
(stenen), een aanrijding cq. botsing of door een forse kracht aan een flostouw of 
handdoek. De meeste honden met een afgebroken tand zijn werkhonden, maar 
het kan bij alle honden voorkomen. Het ligt aan het soort tandbreuk of, en welke, 
behandeling nodig is. Zo zal een gezelschapshond een snijtand goed kunnen 
missen en is voor een werkhond het behoud van een hoektand heel belangrijk.  

Bij een tandfractuur met een open wortelkanaal komen bacteriën in het wortel-
kanaal met een kaakontsteking en pijn tot gevolg. De tand zal uiteindelijk verlo-
ren gaan. Een gebroken tand met een open wortelkanaal vraagt daarom zeker 
om behandeling! Een  dergelijke afgebroken tand die behouden moet blijven 
moet worden voorzien van een vulling. Zowel snijtanden, hoektanden als kiezen 
komen hiervoor in aanmerking. 

In onze praktijk hebben we al jarenlang veel ervaring met de gezondheidszorg 
van de mondholte. Deze zorg varieert van het aanbrengen van vullingen (wortel-
kanaalbehandeling), het verwijderen van hoektanden, kiezen en snijtanden, het 
plaatsen van beugels indien medische indicatie, het professioneel reinigen en 
polijsten van gebitten tot onderzoek en behandeling van massa’s in de mond-
holte. 

Praatjes vullen geen gaatjes
Dierenhospitaal Visdonk wel!

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.
Spreekuren volgens afspraak.



www.editoo.nl


