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INHOUD

13 Boedha de witte pup: een grote 
reis

DE VERENIGING SCHOTSE HERDER VRIENDEN
De vereniging Schotse Herder Vrienden is opgericht op 1 
januari 2004, ter behartiging van de belangen van de Schotse 
herdershond langhaar en Schotse herdershond korthaar. In 
de statuten is vastgelegd dat de vereniging zich ten doel stelt 
liefhebbers en vrienden van de Schotse herdershond nader 
tot elkaar te brengen en het hebben, houden en fokken van 
de Schotse herdershond in kwalitatieve zin te bevorderen.

De vereniging is zich bewust van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid ten aanzien van het gedrag, karakter en 
gezondheid van de Schotse herdershond.
De vereniging wil een positieve bijdrage leveren aan het 
totaalbeeld van de Schotse herdershond. Deze bijdrage is 
gericht op zowel uiterlijk, gedrag, karakter als gezondheid. De 
vereniging tracht dit doel te bereiken door goede voorlichting 
te geven aan kopers en (beginnende) fokkers. Het streven is 
gericht op het fokken van een stabiele en intelligente hond, 
vrij van erfelijke afwijkingen. Een Schotse herdershond 
zal met deze eigenschappen uitermate geschikt zijn als 
gezinshond.

Binnen de vereniging is kennis op allerlei gebied aanwezig. 
Leden, maar ook niet-leden, kunnen daar altijd een beroep 
op doen.
 
Activiteiten
Ter bevordering van de onderlinge contacten worden er 
diverse activiteiten georganiseerd, zoals:
•  het geven van workshops, cursussen en lezingen voor
 liefhebbers en fokkers;
• gezamenlijke wandelingen op verschillende locaties;
• het testen van de Schotse herdershond op gedrag en
 karakter;
• het organiseren van een dag waarbij het uiterlijk centraal 

staat.

Verenigingsblad
Leden van de Schotse Herder Vrienden ontvangen elk 
kwartaal het verenigingsblad met daarin allerlei artikelen over 
de Schotse herder en aanverwante zaken. 
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6  Gezondheid: heupdysplasie, het 
ontstaan, de behandeling en het 
voorkomen van HD
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2014 begon voor ons met de lancering 
van de nieuwe website, waar we met z'n 
allen heel hard aan hebben gewerkt. We 
zijn erg trots op het resultaat van al die 
inspanningen en nóg blijer met alle posi-
tieve reacties die binnenstroomden.
Iemand die achter de schermen bergen
werk heeft verzet, was onze nieuwe 

webmaster Johan de Visser, die zich in 
dit magazine voorstelt (zie pagina 24). 
Ook Marga Megens, onze kersverse ad-
viseur Opvoeding & Gedrag, vertelt in dit 
lentenummer wie zij is en hoe zij leden 
van de Schotse Herder Vrienden kan 
helpen bij problemen en/of vragen
omtrent opvoeding en gedrag.

Verder in dit extra dikke lentenummer 
onder andere een artikel over heupdys-
plasie van specialist Chirurgie (ortho-
pedie en weke delen) Cyriel Maas, een 
verslag van het symposium Wolf versus 

Hond, een artikel over recht en recente 
ontwikkelingen in de rashondenwereld, 
een column van onze vaste correspon-
dent uit de Betuwe Anne Maij, en nog 
veel meer.
Genoeg leesvoer dus om na een heerlij-
ke lentewandeling met je collie even
lekker neer te ploffen.

De redactie en de medewerkers van
Collie en zo wensen iedereen veel
leesplezier!

Diana Jansen

De Schotse Herder Vrienden organiseert
van 3 tot en met 5 oktober een heus 
weekend voor haar leden vanwege het 
tienjarig bestaan van de vereniging in 
2014. De deelname aan dit weekend 
staat alleen open voor leden (en bijbeho-
rende familie) van de Schotse Herder 
Vrienden.

Dit weekend zal worden gehouden op en 
in de omgeving van Camping Den Osse 
in Brouwershaven. Camping Den Osse 
aan het Grevelingenmeer markeert een 
bijzondere plek in de prachtige provincie 
Zeeland.
Op deze camping hebben wij een aan-
tal overnachtingsmogelijkheden gereser-
veerd. We kunnen er gebruikmaken van 
een royaal veld voor activiteiten. Ook is
er een binnenlocatie voor als het weer
tegenvalt.

Het officiële programma start op zater-
dagochtend en sluit op zondagmiddag
om circa 17 uur.
Het volledige programma is op dit mo-
ment nog niet bekend, maar er zal een 
verscheidenheid aan activiteiten (actief
en passief) zijn, gecombineerd met mo-
menten van rust om elkaar en de
honden te leren kennen.
Vrijdagavond organiseren we voor de 
weekendgangers een verrassende
nachtstrandwandeling.
De afsluitende activiteit staat al wel vast: 
Fly ‘em High zal een spetterende show 

verzorgen met dogfrisbee en aansluitend 
een workshop dogfrisbee geven
(www.flyemhigh.nl).

We hebben een aantal arrangementen 
samengesteld waarvoor mensen zich 
kunnen inschrijven. Prijzen zijn per per-
soon en gebaseerd op twee overnach-
tingen, twee maal ontbijt en lunch, een 
barbecue op zaterdagavond, koffie/thee 
gedurende het hele weekend en deelna-
me aan alle activiteiten.

Eigen tent/caravan of camper: € 90
Blokhut (bezetting 4 personen): € 110
Stacaravan (bezetting 4 personen): € 140

Indien u kiest voor een stacaravan dienen 
de honden tijdens het gebruik van de
caravan in een bench te verblijven.
Het eten op vrijdagavond en indien ge-
wenst zondagavond na afloop zijn voor 
eigen rekening.
Als u niet het hele weekend kunt of niet 
wilt overnachten, kunt u zich aanmelden 
voor alleen de zaterdag of zondag. Hier-
voor gelden afwijkende tarieven. Neem 
voor meer informatie hierover contact op 
met de organisatie:
activiteiten@schotseherdervrienden.nl

U kunt zich aanmelden via:
penningmeester@schotseherdervrien-
den.nl

Wij hopen op een grote opkomst!

JUBILEUMWEEKEND 3, 4, 5 OKTOBER
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MEDEDELINGEN

KALENDER

Door onze 
eindredacteur: 
Diana Jansen

8 JUNI 2014
WANDELING LOOSDRECHT

Zondag 8 juni gaan we naar Loos-
drecht voor een onvergetelijke 
wandeling in een prachtig natuur-
gebied. Het goede weer is al
besteld!
Nadere informatie volgt op onze 
website en Facebookpagina.

3, 4, 5 OKTOBER 2014
COLLIEWEEKEND BROUWERSHAVEN

De Schotse Herder Vrienden
viert in 2014 haar tienjarig jubi-
leum. In het eerste weekend van 
oktober organiseren we een heus 
collieweekend in het Zeeuwse 
Brouwershaven. We zijn dan te 
gast op camping Den Osse. Onze 
jubileumcommissie is erin ge-
slaagd een aantrekkelijk en ge-
varieerd programma samen te 
stellen, dat je als collievriend ge-
woonweg niet mag missen.
Nadere informatie volgt op onze 
website en Facebookpagina.
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GEZONDHEID

Heupdysplasie, afgekort HD, is 
een aandoening die bij honden 
van allerlei formaten en rassen 
kan voorkomen. Het is een 
misverstand dat HD alleen bij 
rashonden en grote honden 
gediagnosticeerd wordt. Ook 
kruisingen of kleine honden 
kunnen getroffen worden door 
HD. 

In dit artikel wordt ingegaan op de 
volgende vragen:
• Wat is HD?
• Hoe ontstaat HD en wat zijn risi-

cofactoren?
• Wat zijn de behandelmogelijkhe-

den?
• Voorkomen beter dan genezen?

Hierbij dient wel benadrukt te wor-
den dat dit een informatief verhaal 
over HD is en dat het niet bedoeld is 
ter vervanging van een goed licha-
melijk onderzoek en deskundig ad-
vies van een dierenarts of specia-
list. Iedere hond en iedere situatie is 
uniek, diergeneeskunde is maatwerk 
en uw hond is zeker geen
‘standaard’ hond. 

WAT IS HD? 
Heupdysplasie betekent letterlijk 
dat het heupgewricht afwijkend van 
vorm is. Het heupgewricht vormt de 
verbinding tussen het bekken en de 
achterpoot en bestaat uit een kom 
(in het bekken) en een kop (boven-
ste deel van het dijbeen) en de om-
liggende weke delen. Deze weke de-
len bestaan uit het kapsel, de spie-
ren, pezen en banden die om en in 

het gewricht liggen. De kom en kop 
zijn op de plek waar ze contact ma-
ken met elkaar normaal gesproken 
bedekt met een gezonde laag kraak-
been, waardoor het bewegen ge-
makkelijk, pijnvrij en soepel gaat. 
Vanaf de punt van de kop loopt een 
bindweefselband naar het centrum 
van de kom. Deze verbinding speelt 
een belangrijke rol bij het ontstaan 
van HD.

Bij een gezonde hond ligt de kop 
mooi diep in de kom en deze kan 
hier bij normale beweging en belas-
ting niet uit loskomen. De twee on-
derdelen passen mooi in elkaar en 
er is geen speling. Bij HD is er, af-
hankelijk van de ernst van de aan-
doening, meer of minder contact tus-
sen deze delen en kan er speling 
ontstaan. Uitzonderingen daargela-
ten geldt: hoe slechter de pasvorm, 
hoe meer speling er is en hoe ernsti-
ger de beschadigingen.
Bij de jonge hond (5-12 maanden) 
wordt HD met name gekenmerkt 
door de pijnlijkheid die gepaard gaat 
met het luxeren of subluxeren van 
de kop uit de kom. Hiermee wordt 
bedoeld dat er bij het belasten van 
de achterpoot geen of slechts ge-
deeltelijk contact is tussen de kop en 
kom. Symptomen die op HD kunnen 
wijzen, zijn: éénzijdige of tweezijdi-
ge kreupelheid, moeilijk overeind ko-
men na rust, konijnenhup in de ach-
terhand (beide poten tegelijk naar 
voren bewegen), heupwiegen, slech-
te bespiering, minder zin om op te 
staan, te lopen of te spelen en het 
uiten van pijn. 

Bij de oudere hond worden de klach-
ten vooral veroorzaakt door artrose 
als gevolg van de beschadigingen 
die op jongere leeftijd zijn ontstaan 
door de HD. Deze honden kunnen 
acuut klachten van kreupelheid en 
pijnlijkheid krijgen, maar vaker pre-
senteert HD zich als een chronische, 
langzaam ontwikkelende kreupel-
heid, sneller gaan zitten of liggen en 
moeilijker overeind komen na acti-
viteit. 

De diagnose wordt gesteld aan de 
hand van een combinatie van de kli-
nische symptomen, de bevindingen 
van het lichamelijk onderzoek en het 
aanvullend onderzoek. Bij lichamelijk 
onderzoek wordt met name gelet op 
pijnlijkheid bij het passief bewegen 
en het aantonen van instabiliteit van 
de heupen. Op röntgenfoto’s kan de 
(sub)luxatie en gevolgschade in de 
vorm van artrose en vormverande-
ringen van de kop en kom zichtbaar 
worden gemaakt. 

ONTSTAAN EN RISICOFACTOREN
Bij de geboorte zijn de heupen van 
de hond altijd normaal. De eerste
veranderingen zijn eigenlijk pas van-
af de 30e dag zichtbaar in het band-
je dat de verbinding vormt tussen 
de kop en de kom. Door de rek die 
hierin gaat ontstaan, komt er steeds 
meer speling en ruimte tussen de 
kop en kom. Bij belasten sluiten 
kop en kom niet meer mooi op el-
kaar aan. De kop komt verder naar 
buiten, waardoor de belasting ver-
plaatst van de gehele kop en kom 
naar de randen. Door deze lokale

tekst: Cyriel Maas • foto’s: Veterinary Surgery Small Animal, Tobias, Elsevier 2012 

Heupdysplasie
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verhoogde belasting ontstaan breu-
ken in het botoppervlak en bescha-
digt het gewrichtskraakbeen. De 
eerste verschijnselen zijn vanaf de 
leeftijd van 7 weken zichtbaar op 
röntgenfoto’s in de vorm van een 
subluxatie van de kop en onderont-
wikkeling van de rand van de kom. 
Naarmate de hond ouder wordt,
treden door het subluxeren steeds 
meer beschadigingen op aan de
gewrichtsranden en het kraakbeen 
en raken de weke delen meer
uitgerekt en geïrriteerd. 

HD is een multifactoriële aandoe-
ning. Dit betekent dat er meerdere 
oorzaken een rol spelen. Op dit
moment wordt in de wetenschap 
aangenomen dat HD alleen ontstaat 
bij honden die een genetische aan-
leg hebben voor deze aandoening, 
waarbij bepaalde omgevingsfacto-
ren de ziekte verder uitlokken en 
verergeren, waardoor het tot uiting 
kan komen. Er is in veel onderzoe-
ken vastgesteld dat de erfelijke aan-
leg de belangrijkste bepalende factor 
is voor het ontstaan van HD. Deze 
erfelijke aanleg wordt niet door één, 
maar door een hele serie genen be-
paald. Welke genetische veranderin-
gen exact verantwoordelijk zijn voor 
het ontstaan van HD, is nog niet
bekend. 

Er zijn veel factoren die nog onder-
zocht worden die een mogelijke
invloed hebben op het groeiproces 
van jonge honden en dus van be-
lang kunnen zijn bij het ontstaan en 
voorkomen van HD.

Een aantal bekende risicofactoren 
voor het verder ontwikkelen van HD 
is:
• lichaamsgewicht en groeisnel-

heid: hoe zwaarder pups zijn en 
hoe sneller ze groeien, hoe gro-
ter de kans op het ontwikkelen 
van HD en artrose;

• voeding: te hoge concentraties 
calcium en vitamine D, of een af-
wijkende verhouding tussen cal-
cium en fosfaat in de voeding of 
supplementen verstoren de cal-
ciumopname in de darm, wat kan 
leiden tot een afwijkende verkal-
king en vormverandering van het 
skelet met onder andere HD tot 
gevolg; 

• spierontwikkeling in de achter-
hand: rassen waarbij de spier-
ontwikkeling bij honden op jonge 
leeftijd al verder gevorderd is 
(bijvoorbeeld greyhounds) ont-
wikkelen veel minder snel HD 
dan honden die op jonge leeftijd 
een slechte/matige spieropbouw 
hebben;

• overbelasting op jonge leeftijd 

bij een nog niet volledig ontwik-
keld bewegingsstelsel: te lang, te 
vaak of te wild belasten van een 
heup die instabiel is, geeft meer 
beschadigingen aan de gewrich-
ten.

 
BEHANDELMOGELIJKHEDEN
Voor HD is een heel scala aan be-
handelmogelijkheden beschikbaar. 
Dit kan bestaan uit een conservatie-
ve (medicamenteuze) of een chirur-
gische behandeling, of een combina-
tie van beide. Afhankelijk van de kli-
nische situatie van de hond, de leef-
tijd, de mogelijkheden en wensen 
wordt een passende behandeling 
gekozen. 

Bij een conservatieve behandeling 
kan gedacht worden aan het reduce-
ren van het lichaamsgewicht, toedie-
nen van ontstekingsremmers en het 
veranderen van het dieet (bijvoor-
beeld toevoegen van omega-3 vet-
zuren). 

Bij de keuze van een chirurgische 
behandeling speelt de leeftijd en ma-
te van artrose een grote rol. Bij jon-
ge honden zonder (al te veel) artro-
se richt de chirurgische behandeling 
zich op de preventie van klachten, 
dan wel vermindering van de klach-
ten. 

Röntgenfoto’s heupen:
links: volwassen hond met normale heupen
midden: 7 maanden oude hond met HD aan de linkerheup (rechts op de foto)
rechts: volwassen hond met ernstige artrose en misvorming in het kader van HD
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Twee mogelijke operatietechnieken 
hiervoor zijn:
• een bekkenkanteling, ook wel ‘tri-

ple pelvic osteotomy’ (TPO) ge-
noemd. Hierbij wordt door middel 
van een drietal zaagsnedes de 
kom van het bekken losgemaakt, 
waarna deze verder over de kop 
van het dijbeen kan worden gero-
teerd. Er wordt als het ware een 
grotere overkapping van de kop 
door de kom gemaakt, waardoor 
de kop minder speling krijgt. In 
deze geroteerde stand wordt de 
kom vastgezet met een botplaat 
en schroeven. Deze behande-
ling heeft over het algemeen goe-
de resultaten, maar kan alleen 
worden uitgevoerd als er geen of 
nog maar heel weinig artrose is. 
Bij veel dieren zal er ondanks de-
ze behandeling wel artrose ont-
staan, of zal de reeds aanwezige 
artrose uiteindelijk verergeren. 

• een juveniele pubische symphy-
siodesis (JPS). Hierbij wordt de 
groeischijf in het midden van de 
bekkenbodem vroegtijdig geslo-
ten door middel van electrochi-
rurgie. Door het sluiten van de-
ze groeischijf roteren de kommen 
verder naar beneden, waardoor 
de overkapping over de kop toe-
neemt. Met deze techniek is veel 
minder ervaring dan met TPO en 
een groot nadeel is dat deze in-
greep uitgevoerd moet worden 
op de heel jonge leeftijd van 12-
20 weken. Op deze leeftijd is nog 
lang niet altijd te voorspellen of 
een hond HD gaat ontwikkelen. 
Het effect is groter als de ingreep 
op een jongere leeftijd wordt uit-
gevoerd. Dit kan dus betekenen 
dat je de beslissing om deze in-
greep wel of niet uit te voeren 
soms moet nemen terwijl er nog 
geen klachten zijn bij de hond.

VOLWASSEN HONDEN
Bij oudere/volwassen honden is de 
chirurgische behandeling gericht op 
het stoppen of verminderen van de 
pijn en klachten die met artrose ge-
paard gaan. Dit betekent dat het 
pijnlijke deel verwijderd moet wor-
den. Dit kan op twee manieren:
• femurkop hals resectie: hierbij 

wordt de kop en hals van het dij-
been verwijderd, waardoor de 

pijnlijke verbinding tussen bekken 
en achterpoot verdwijnt. De ach-
terpoot zit dan (net als de voor-
poot) alleen met weke delen ver-
bonden aan de wervelkolom. 
Deze behandeling is geschikt 
voor katten en kleine honden met 
een een lichaamsgewicht van 
maximaal 15-20 kilo. De leef-
tijd en hoeveelheid artrose is 
niet van belang bij deze ingreep, 
maar door het verwijderen van 
de kop en hals verandert wel het 
loop patroon van het dier. 

• heupprothese, waarbij het heup-
gewricht wordt verwijderd en 
wordt vervangen door een kunst-
gewricht. Hiervoor zijn verschil-
lende systemen op de markt. In 
het algemeen wordt de kom uit-
gediept, waarna een kunstkom 
geplaatst wordt. De kop en soms 
een deel van de hals van het dij-
been worden verwijderd en er 
wordt in de schacht van het dij-
been een pin met kunstkop ge-
plaatst. Deze implantaten kun-
nen met botcement of schroeven 
worden gefixeerd, of ze groeien 
vast door ingroei van botcellen in 
het poreuze oppervlak van de im-
plantaten. Het is een ingewikkel-
de operatie, die door de langere 
operatieduur en benodigde im-
plantaten over het algemeen de 
meest kostbare van de genoem-
de behandelingen is. De hoeveel-
heid artrose is niet van belang. 
Wel moet de hond uitgegroeid 
zijn en in een goede conditie zijn, 
zonder andere ziektes of aandoe-
ningen. Als de ingreep en reva-
lidatie zonder complicaties ver-
lopen, is de prognose vaak wel 
goed. 

Naast deze vier chirurgische behan-
delingen is er nog een aantal oudere 
of minder beproefde methodes be-
kend, die over het algemeen minder 
goede resultaten behalen of waar-
mee nog onvoldoende ervaring is.

VOORKOMEN VAN HD
Omdat HD een erfelijke aandoening 
is waarbij meerdere genen betrok-
ken zijn en waarbij ook veel omge-
vingsfactoren van invloed zijn op het 
ontwikkelen en de ernst van HD, is 
het een moeilijke aandoening om te 

bestrijden. Binnen de erfelijkheids-
leer wordt gesproken over genotype 
en fenotype. Het genotype van een 
dier is de verzameling erfelijk mate-
riaal die van de ouders is gekomen. 
Het fenotype wordt ook wel de ver-
schijningsvorm genoemd, dus hoe 
een dier eruitziet. Het is het resultaat 
van de genetische aanleg (genoty-
pe) van een individu en de invloed 
daarop van zijn omgeving. 

Wat de screening op HD (en veel 
andere erfelijk bepaalde eigen-
schappen) lastig maakt, is het feit 
dat er in een populatie honden drie 
groepen aanwezig: 
• Vrij: deze honden hebben niet 

de genetische aanleg en hebben 
dus ook niet de aandoening (zo-
wel genotype als fenotype afwe-
zig).

• Lijder: deze honden hebben de 
genetische aanleg en de aandoe-
ning (zowel genotype als fenoty-
pe aanwezig). 

• Drager: deze honden hebben wel 
de genetische aanleg, maar de 
aandoening is (nog) niet vast te 
stellen (genotype wel, fenotype 
(nog) niet aanwezig).

Er wordt wereldwijd veel onderzoek 
gedaan naar de genetische aanleg 
van HD. Helaas is het nog niet mo-
gelijk om door middel van DNA-on-
derzoek vast te stellen of een dier 
de erfelijke aanleg heeft voor HD. 
De screening die nu plaatsvindt, is 
dus enkel gebaseerd op het fenoty-
pe. Op deze manier kunnen lijders 
over het algemeen vrij goed worden 
opgespoord, maar de dragers vor-
men een probleem. Bij de selectie 
van ouderdieren kan dit voor verras-
singen zorgen, doordat in een lijn die 
qua fenotype vrij is van HD dragers 
kunnen voorkomen, die bij een com-
binatie van de benodigde genen lij-
ders kunnen voortbrengen. 

RÖNTGENFOTO'S 
De screening op HD gebeurt in Ne-
derland op basis van röntgenfoto’s 
van de gestrekte heupen, die bij de 
meeste rassen op 1-jarige leeftijd 
(sommige grote rassen op 18 maan-
den) kunnen worden genomen. De 
heupen worden beoordeeld op de 
vorm van de kommen en koppen, 
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de aansluiting van de koppen in de 
kommen en de aanwezigheid van 
botwoekeringen langs de randen 
van de heupgewrichten. De diep-
te van de kommen en de aanslui-
ting wordt mede vastgesteld aan de 
hand van de Norbergwaarde. Hier-
bij wordt het middelpunt van de kop-
pen bepaald, waarna deze met een 
lijn worden verbonden. Vanuit het 
centrum van de koppen wordt een 
tweede lijn getrokken naar de voor-
rand van de kom. De hoek die door 
beide lijnen in het middelpunt van de 
kop gemaakt wordt, minus 90, be-
paalt de Norbergwaarde voor het be-
treffende gewricht. De waarde van 
beide gewrichten wordt bij elkaar op-
geteld. Deze som moet minimaal 30 
zijn. Bij honden met ondiepe kom-
men en/of een slechte aansluiting 
zal deze waarde lager zijn. Vervol-
gens wordt bij de Raad van Beheer 
een rapport gemaakt waarop de 
kwaliteit van de heupen volgens een 
internationaal geldende code (FCI) 
wordt weergegeven:
• HD A: röntgenologisch vrij van 

HD, deze hond is geen lijder, 
maar kan wel drager zijn.

• HD B: overgangsvorm, gerin-
ge veranderingen op de röntgen-
foto’s die moeten worden toege-
kend aan HD, maar waaraan in 
het kader van de fokkerij geen di-
recte betekenis kan worden toe-
gekend.

• HD C (licht positief) en HD D (po-
sitief): duidelijke veranderingen 
passend bij HD.

• HD E (HD in optima forma): 
heupgewrichten zijn ernstig mis-
vormd.

PENNHIP-METHODE 
Naast een lichamelijk onderzoek en 
het maken van de bovengenoem-
de gestrekte heupfoto’s, is het ook 
mogelijk om een inschatting te ma-
ken van de losheid van de heupen 
met behulp van de PennHIP-metho-
de. Hierbij worden drie röntgenfo-
to’s gemaakt: één foto met gestrekte 
heupen en twee met de achterpoten 
in neutrale stand, waarbij door mid-
del van een speciaal hiervoor ont-
wikkelde beugel druk naar binnen en 
trekkracht naar buiten op de heupen 
wordt uitgeoefend. Uit het verschil in 
positie van de koppen ten opzichte 
van de kommen op de laatste twee 
foto’s, kan een waarde worden be-
rekend (de distractie-index) die een 
maat is voor de losheid van de heu-
pen en die een hoge voorspellen-
de waarde heeft voor een mogelijke 
aanleg voor HD. 

SELECTIE OUDERDIEREN 
Het is goed om rekening te houden 
met het feit dat een HD-beoorde-
ling informatie geeft over de condi-
tie van de heupen van de individuele 
hond. Voor de selectie van ouderdie-
ren voor een nest is het dan ook van 
belang om de stamboekgegevens 
van ouders en grootouders te bekij-
ken en in de keuze te betrekken. Het 
spreekt voor zich dat het de voor-
keur heeft om alleen te fokken met 
HD-vrije dieren. Dit maakt de kans 
op teleurstellingen in de vorm van 
HD bij nakomelingen kleiner. Het di-
lemma dat hierbij kan ontstaan, is 
dat wanneer er een keuze gemaakt 
moet worden tussen verschillen-
de dieren ook andere eigenschap-
pen een rol kunnen gaan spelen bij 

de ouderkeuze. De omvang van een 
populatie is hierbij ook van invloed. 
Over het algemeen is het namelijk 
zo dat naarmate er op meer kenmer-
ken wordt gescreend, de groep ‘vrije’ 
of ‘geschikte’ dieren steeds kleiner 
wordt. Dit kan weer gevolgen heb-
ben voor de genetische variatie bin-
nen een ras. 

Tot slot is de mate van afwijkingen 
op röntgenfoto’s niet altijd een harde 
aanwijzing voor de ernst van klach-
ten nu en in de toekomst. In het al-
gemeen kan echter wel gesteld wor-
den dat als er meer afwijkingen vast 
te stellen zijn, er ook meer klach-
ten zullen zijn of in de toekomst ver-
wacht mogen worden. Toch zijn er 
veel dieren die een goed en vrolijk 
leven leiden, ondanks dat ze rönt-
genologisch minder mooie heupen 
hebben.

Uw dierenarts of specialist is u graag 
van dienst, mocht u nog vragen heb-
ben over HD in het algemeen of uw 
hond in het bijzonder. 

Ceriel Maas, specialist Chirurgie (or-
thopedie en weke delen)
Veterinaire Specialisten Oisterwijk

Beoordeling van heupen door middel van drie verschillende methodes:
A. Norbergwaarde
B. PennHIP distractie index
C. percentage van overkapping van de kom over de kop
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Marga Megens
Onze kersverse adviseur 
Opvoeding & Gedrag stelt 
zich voor

Heb je problemen met het ge-
drag van je collie, vragen over de 
opvoeding, loop je met je collie 
ergens tegenaan waarvoor je een 
oplossing zoekt, dan kun je als lid 
van de Schotse Herder Vrienden 
vanaf nu terecht bij Marga Me-
gens, onze adviseur Opvoeding 
& Gedrag. Hieronder lees je wie 
Marga is, wat ze doet en in het 
veleden heeft gedaan en waarvoor 
je bij haar terecht kunt.

Hoe het precies ter sprake kwam weet ik 
niet eens meer, maar in een telefoonge-
sprek met Ger Houben, voorzitter van de 
Schotse Herder Vrienden, vroeg hij me 
of ik mijn kennis en ervaring met betrek-
king tot gedrag en opvoeding van hon-
den in wilde zetten voor de vereniging.

Ik zal me eerst even voorstellen: ik ben 
Marga Megens, 50 jaar, en ben net als 
velen van jullie flink besmet met het col-
lievirus. We hebben een Schotse herder-
kennel Lady Bo’s Future met het klas-
siek-Amerikaanse type. Op dit moment 
hebben we 7 meiden, in de leeftijd van 
bijna 12 jaar tot nog net geen 1,5 jaar. 
Drie van de vier teefjes waarmee we nog 
fokplannen hebben, hebben 37.5% tot 
100% Amerikaanse bloedlijn. 
Ik ben 10 jaar hondengedragsdeskundi-
ge geweest en heb 14 jaar ervaring als 
instructeur, waaronder 10 jaar bij mijn ei-
gen hondenschooltje. Ik heb het geluk 
gehad dat ik meerdere honden van hun 
laatste spuitje heb kunnen redden, door 
de mens te vertellen dat het zogenaam-
de probleemgedrag gewoon hondenge-
drag was, dat echter niet altijd in onze 
maatschappij paste. 
Ik ben met deze hobby gestopt omdat 
onze kennel ieder jaar groter werd. Met 
7 collies, een paard en 3 katers, en één 
à tweemaal per jaar een nestje, manlief 
en het huishouden werd het gewoon te 
veel om alles te combineren. Ik moest uit 
twee fantastische dingen kiezen, en ik 
heb toen voor onze kennel gekozen.
Vroeger thuis hadden we al honden, dus 

het is me, zonder dat 
ik het wist, met de 
paplepel ingegoten. 
Toen ik 16 jaar was, kreeg ik mijn eerste 
eigen hond: Tanja, een Sint-Bernhard-
teefje, dat zowel geestelijk als lichame-
lijk zwaar mishandeld was en nog maar 
30 kilo woog. Na drie maanden veel met 
Tanja bezig te zijn geweest, had ze het 
vertrouwen in de mens terug. Een heer-
lijke hond, een echt maatje, met een he-
le grote rugzak. Door haar had ik geleerd 
dat je geen enkele hond op moet geven, 
ook al ziet het er op dat moment nóg zo 
somber uit voor de hond in kwestie.
Ik heb drie jaar lang een heerlijk maatje 
aan haar gehad. Helaas stierf ze veel 
te jong aan een maagkanteling. Maar 
door haar werd mijn interesse in het ge-
drag van honden erg geprikkeld. Ik wilde 
meer en meer weten over hoe en waar-
om een hond iets doet, en wat hij/zij be-
doelt.

Jaren later was ik ondertussen ge-
trouwd en we kregen een dochtertje. 
Toen zij oud genoeg was en ik meer tijd 
kreeg, ben ik naar een hondenschool in 
de buurt gegaan met onze eerste collie, 
waar ik al snel als instructeur gevraagd 
werd. Ik ben begonnen als hulpinstruc-
teur bij GG3. Na een jaar intensieve trai-
ning gaf ik les aan de puppy’s en EG-be-
ginners. Ongeveer twee jaar later (in die 
tijd had ik cursussen gevolgd, zoals Ky-
nologische kennis 1 & 2) startte ik mijn 
eigen hondenschooltje op, waar ik be-
halve puppycursus en EG-beginners ook 
G&G-B, G&G 1-3, doggydance, treibbal, 
behendigheid en obedience gaf.
In doggydance, obedience en treibbal 
was ik zelf erg fanatiek, het zijn geweldi-
ge sporten!

Na enige tijd kwamen er de probleem-
honden bij: honden die graag hun tan-
den lieten zien, uit agressie of omdat ze 
zo verwend waren dat ze dachten ho-
ger in rang te staan of gewoon gedrag 
hadden waarbij de mens zich niet pret-
tig voelde. Het ging om kleine problemen 

als overmatig blaffen tot grote problemen 
als agressie. Bij een simpel probleem 
ging ik op huisbezoek en hielp de eige-
naar om het gedrag van de hond weer 
zo normaal mogelijk te krijgen. Bij agres-
sie kwam de hond naar mijn honden-
veld, om de simpele reden dat een hond 
op een vreemd terrein minder of geen 
territoriaal gedrag vertoont en dat maakt 
de agressie al een stuk minder. Dus vei-
liger voor de eigenaar, maar ook voor 
mij! Want een hond, groot of klein, die 
ervoor kiest om in je vingers of in je arm 
te gaan hangen, is echt geen pretje. Dit 
alles ging in combinatie met een bege-
leidingstraining, ook weer bij mij op het 
hondenveld en indien nodig in de omge-
ving waar de hond het probleemgedrag 
liet zien. 
Op die manier trainden we de hond, en 
ik de eigenaar, om een perfect baasje te 
worden. Want iedere hond, met welk ka-
rakter dan ook, heeft leiding nodig.

Het is een heel verhaal geworden, maar 
nu is een beetje duidelijk wat ik in het 
verleden gedaan heb en waar ik op dit 
moment nog mee bezig ben. 
Wat voor de één een klein probleem is, 
kan voor de andere een probleem wor-
den waar hij zich geen raad mee weet. 
En elk probleem begint klein, maar kan 
uitgroeien tot een heel groot struikelblok. 
Op tijd hulp inschakelen bij gedragspro-
blemen kan dus veel ellende voorkomen!

Met vriendelijk groet, 
Marga Megens

Wil je hulp van Marga, vertel in je mail je 
probleem zo helder en uitgebreid moge-
lijk en vermeld je telefoonnummer. Mar-
ga maakt dan een afspraak voor een te-
lefonisch consult, om zo een oplossing 
te zoeken voor je probleem. Je kunt Mar-
ga uiteraard ook benaderen voor vragen 
tijdens wandelingen of activiteiten van 
de vereniging.
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een gewone collie in een ongewoon jasje
Boedha

Toen wij voor de eerste keer een white collie zagen, 
waren we meteen enthousiast; wauw, wat mooi! Vooral ik 
was helemaal weg van de color headed white collies en 
ja, natuurlijk ging ik kijken en zoeken op internet of er in 
Amerika en/of Canada een geschikte fokker was die de 
white collies fokte. 
In Amerika en Canada is white een erkende kleur (net 
als hier de sable, tricolour en blue merle) waarmee je 
hondensporten mag beoefenen, shows mag lopen, een 
nestje mag fokken, enzovoort. Daar is het gewoon een 
normale kleur van een normaal gezonde collie. 
Maar aan het laten overkomen van een pup uit Amerika 
of Canada zit een flink kostenplaatje: de kosten voor de 
pup, het importeren, de vliegreis, het overschrijven van 
de Amerikaanse Kennel Club naar de Raad van Beheer. 
Ach, het zou altijd een droom blijven...

Toeval bestaat niet!

In de tijd dat onze zoektocht naar een color headed white 
teefje plaatsvond, was onze Dana drachtig. We deden 
een echo-onderzoek en daarbij telden we zes pupjes. 
Door een besmetting van buitenaf van bezoekers die 
graag een pupje uit onze kennel wilden, verloor Dana vijf 
van de zes pupjes toen ze zes weken drachtig was. Dan 
zijn de vruchtjes echt nog niet levensvatbaar. 
Eén pupje bleef zitten, dus deden we die laatste drie 
weken van de dracht heel rustig aan, in de hoop dat dit 
ene pupje voldragen én ongeveer op de uitgerekende 

datum geboren zou worden. Na 61 dagen dracht werd 
onze Nikki (Country Golden Girl Lady Bo’s Future) 
geboren en wat bleek: onze kleine meid leek wel een 
white factor te hebben. Dit betekent dat ze een color 
headed white als nakomeling zou kunnen krijgen. 
Ik schrijf ‘leek’, want al lijkt je collie op een white factor 
(brede kraag, grote witte pluim aan de staart, een hoog 
wit achterbeen, enzovoort), dan nog moet de collie white 
pupjes krijgen om een bewezen white factor te zijn. 
Toen Nikki ruim twee jaar was en ze op alle testuitslagen 
zoals ogen, HD, DNA (GCS-MDR1 en DM) perfect 
scoorde, gingen we bewust op zoek naar een white 
factor-reu. We hoopten dat zo onze grootste droom uit 
zou komen, maar het moest ook een reu zijn waarmee 
we het ras verder konden verbeteren. 
Natuurlijk zou er uit deze combinatie een teefje blijven. 
Vol verwachting klopte ons hart ... en negen pupjes 
werden er geboren: acht reutjes en één teefje, dat net als 
haar vader Michel vom Rosennest white factor was. Een 
white pup werd er niet geboren. 
Maar we waren zo trots en zo blij met onze kleine 
meid Shania (Évaristo Ellenora Lady Bo’s Future), 
die ons weer een generatie dichter bij de door ons zo 
felbegeerde white bracht. Natuurlijk moest Shania alle 
testen nog doen. Ook zij scoorde perfect met haar DNA-
testen (MDR1, GCS en DM), HD en ogentest.
Na anderhalf jaar gingen we op zoek naar een reu voor 
Shania. We wilden dat uit de combinatie van Shania met 
die reu geen enkele pup geboren kon worden die lijder
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kon zijn van de zes bekende afwijkingen bij collies
(CEA-PRA-CAT-GCS-MDR1-DM). Beide ouders
moesten elkaar genetisch perfect aanvullen. 
Maar ook nu wilden we weer bewust op de white factor 
fokken voor die felbegeerde white pup, want wat waren
we er dichtbij! De reu moest echter ook een gouden 
karakter hebben, een goed gangwerk, groot zijn en uit
een 100% Amerikaanse bloedlijn komen. We hadden dus 
nogal wat noten op onze zang. Na een lange zoektocht 
vonden we de reu voor onze Shania: Heritage’s Loyal 
Fellow (Loil).

Shania werd drachtig en op de echo werden veel pupjes 
gezien. Zo veel, dat de dierenarts ze niet kon tellen! Ook 
nu weer klopte ons hart vol verwachting in de hoop dat ... 
En jawel, als tweede pup werd Boedha geboren, een 
tricolour headed white reutje. 
Onze grootste droom werd werkelijkheid. We voelden 
ons weer kind op Sinterklaasavond! En het white pupje 

kwam ook nog uit de lijn waar we al vier generaties van 
hadden! Dit was onze vijfde generatie. We waren natuur-
lijk dolgelukkig met alle negen pupjes, maar het witje
was onze droom, waar we al jaren op hoopten. Wat was
hij mooi, ons kleine witte manneke! 

Eindelijk was het zover: na drie generaties en vier jaar 
wachten, hopen en intensief zoeken naar white factor- 
reuen die in combinatie met ons teefje Shania white 
color headed pupjes zouden geven, was daar onze 
eigen tricolour headed white Iboury’s Incarian Lady Bo’s 
Future, roepnaam Boedha.

Voor ons is één ding duidelijk: toeval bestaat niet!

De avonturen van Boedha de white collie kunnen jullie 
vanaf nu regelmatig volgen in Collie en zo.

White collie - hoe zat het ook alweer?

In het zomernummer 2013 van Collie en zo was te 
lezen over de oorsprong en de genetische achter-
grond van de white collie. 

Als we de collie genetisch bekijken, dan is de col-
lie een witte hond met gekleurde aftekening. De 
kleur vormt een mantel, met de gebruikelijke witte 
aftekening, zoals de witte kraag, borst, eventueel 
voorbeentjes, voetjes, staartpunt, en soms in
het gezicht. Dit patroon noemt men Irish spotting. 
Het komt bij erg veel rassen voor. De aftekeningen 
kunnen sable zijn, wat in veel kleurschakeringen 
voorkomt, tricolour of blue merle. Deze kleurige
vlekken zijn allemaal ‘kleur over wit’.

Waarom zijn wij hier in Europa dan zo negatief 
over de white collies? Er is geen logisch verklaring. 
De white collies hebben niet meer problemen dan
de gekleurde collies. De gezondheidsproblemen
die er zijn, hebben niets met de kleur te maken.
Er is wel een soort witte collie waarbij wel degelijk 
grote problemen optreden. Het gaat dan om de 
dubbel merles, die geboren worden uit een combi-
natie merle x merle. Worden twee merles gecom-
bineerd, dan kunnen problemen zoals blindheid en 
doofheid ontstaan. Een duidelijk kenmerk van deze
merle x merle collies is de witte vacht. Deze 
pups zijn (bijna) helemaal wit, zonder masker of 
gekleurd hoofd, en meestal ontbreekt de pigmen-
tatie van de ogen en neus. Ze zijn hieraan erg 
gemakkelijk te herkennen.
Omdat het risico erg groot is dat zulke merle x 
merle pupjes met gezondheidsproblemen geboren 
worden uit een dubbel merle, is het verboden om 
deze kleuren met elkaar te combineren. Er is ech-
ter absoluut geen relatie tussen de white collie met 
traditionele aftekening, zoals masker en/of vlek-
ken, en de dubbel merle – ook wel defected white 
genoemd.



  Lente 2014 • Schotse Herder Vrienden • 13

BOEDHA, DE WITTE PUP

Toen we besloten om bij onze Shaddy 
een pup te plaatsen, was de naam al 
snel bedacht. Wij wilden graag van 
dezelfde fokker een reu erbij. En het 
liefst van de zus van Shaddy, Shania.
Omdat Shaddy dan een volle oom zou 
zijn, was de naam voor de pup al snel 
geboren. Voor de grap riepen we vaak 
naar onze Shaddy: 'Shaddy, je wordt 
Oooohmmmm!' De pup zou Boedha 
gaan heten!

Boedha zou in ieder geval een goede 
karaktermatch moeten zijn met 
onze Shaddy. Dat was voor ons het 
belangrijkste. Later bleek dat het hele 
nest een goede match had kunnen 
zijn, gezien de leuke, stabiele en open 
karakters van alle negen pupjes. De 
keuze was daarom niet moeilijk. Omdat 
wij de eerste keus hadden en volgens 
de fokker dit pupje een prima match zou 
zijn met Shaddy, werd het die pup met 
dat 'ongewone jasje': het white tricolour 
headed pupje Boedha.
Nadat mijn vrouw en ik een paar keer 
waren gaan kijken, was de dag van 
de grote reis aangebroken. Tijdens 
de autorit zat mijn vrouw achterin bij 
Boedha. Boedha vond het allemaal best 
en bleef tijdens de rit rustig. Een klein 
stressmomentje was er bij het snelheid 
maken op de snelweg. Maar Boedha 
herstelde heel snel.

In onze woonplaats aangekomen, zijn 
wij twee straten van ons adres vandaan 
gestopt. Daar stond onze dochter met 
Shaddy al op ons te wachten. Die 
hadden inmiddels een flinke wandeling 
gemaakt, om zo het energieniveau 
van Shaddy omlaag te brengen – wat 
overigens niet echt had geholpen. 
Shaddy was razend enthousiast. 
Het kostte ons wel enige tijd om zijn 
enthousiasme te temperen.
Nadat we de tijd en rust genomen 

hadden voor deze introductie, zijn we 
samen naar huis gelopen.
Boedha, die erg onder de indruk was van 
het enthousiaste welkom van Shaddy, 
stabiliseerde zich weer snel en verkende 
de nieuwe omgeving waarin hij was 
terechtgekomen. Thuis aangekomen 
snuffelde Boedha alles af voordat wij 
naar binnen gingen. Binnen ging alles 
voorbeeldig. Boedha benaderde de vier 
katten uit nieuwsgierigheid, maar bleef 
op veilige, respectvolle afstand.

In huis heeft Boedha (voorlopig) alleen 
de beschikking gekregen over de hal 
en de keuken. Het voorrecht van de 
woonkamer is vooralsnog aan Shaddy 
voorbehouden. Vanuit de woonkamer is 
er een directe toegang tot de hal en de 
keuken, die voorlopig afgeschermd zijn 
door een hekje, zodat het contact en 
toezicht er wel is.
Vanaf het eerste moment is Boedha 
eigenlijk zindelijk. Hoewel het soms 
maar subtiele signalen zijn, geeft hij 
wel aan dat hij naar buiten wil om zijn 
behoefte te doen. Nu is het zo dat wij 
een aardige tuin hebben, maar die 
willen wij niet geheel aan een pup ter 
beschikking stellen. Na de introductie 
binnen zijn we met Boedha naar buiten 
gegaan, waar wij de grenzen van zijn 
ruimte afschermden met ons lichaam. Dit 
deden wij deze eerste dag consequent. 
Vanaf dag twee was dit niet meer nodig 
en blijft Boedha binnen deze grenzen. 
De enkele keer dat dit fout gaat, 
kunnen wij hem makkelijk met de stem 
corrigeren. Gewoonweg super!
Boedha is vanaf nacht één droog. Hij 
slaap van circa half 12 tot half 7 aan 
één stuk door. Dan gaat hij meteen naar 
buiten en rond zeven uur is de eerste 
maaltijd van de dag. 

De vierde dag was het dan eindelijk 
zover. Shaddy, die aanvankelijk alles 

maar toestond van Boedha, liet nu op 
subtiele maar speelse wijze merken wat 
de grenzen waren: niet te opdringerig en 
vooral ook niet constant hem achterna 
zitten.
Beide collies hadden een dag eerder 
een kauwstaafje van runderhuid 
gekregen. Boedha had hier nauwelijks 
nog een begin aan gemaakt, terwijl 
Shaddy nog maar een laagje over had. 
Shaddy had het staafje van Boedha zien 
liggen in de hal en wilde dit wel hebben. 
Hij ging eropaf, maar toen wilde Boedha 
het zelf hebben. Hierop draaide Shaddy 
zich om, liep de kamer in en haalde zijn 
laatste restje. Hij liep terug naar de hal 
en liet het zo uit zijn bek vallen dat het 
stukje nog wat verder rolde. Boedha 
vond dit wel erg interessant en ging op 
het restje van Shaddy af. Shaddy pakte 
daarop de kauwstaaf van Boedha en liep 
daarmee vlot terug naar de woonkamer, 
waar Boedha voorlopig nog niet mag 
komen.
En dan zegt men dat honden niet 
kunnen denken... Als je zo'n actie ziet, 
zou je daar toch wel aan gaan twijfelen.

Al vanaf dag één zijn Shaddy en Boedha 
de beste maatjes, Shaddy voelt zich 
geroepen om ook daadwerkelijk 'oom' 
te zijn. Als een vreemde hond zijn 
kleine neefje benadert, gaat Shaddy 
ertussen staan als vredestichter met een 
duidelijke lichaamstaal: die is van mij, 
waag het niet! 
En Boedha... ach, die vindt alles best.

Een grote reis
tekst en foto’s: John Peeters



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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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
APP DOGGYDATING
Op de gok naar het park met je hond 
is verleden tijd. In één oogopslag zie 
je waar andere honden op dat moment 
worden uitgelaten.
DoggyDating is zo simpel, leuk en 
handig dat je niet begrijpt dat het niet 

al bestond. Met één klik zie je een kaart met de locatie van 
andere honden die worden uitgelaten. Je kunt eenvoudig 
playdates en wandelingen organiseren en anderen hiervoor 
uitnodigen. De baasjes kunnen samen genieten van het plezier 
dat de honden beleven.
Beschikbaar voor iPhone en Android.
www.doggydating.com

SHAMPOO PET SILK 
BRIGHT WHITE
Deze shampoo heeft een speciaal 
ontwikkelde formule om de vacht van 
je collie weer licht (wit) en glanzend te 
maken. De voetjes en de kraag van 
je collie zullen er weer smetteloos wit 
uitzien! De shampoo ruikt ook heerlijk en 
er is ook een bijpassend conditioner.

Verkrijgbaar in de webwinkel van
de Schotse Herder Vrienden:
www.schotseherdervrienden.nl.
€ 12,95

collieverzameling van Nita Dubbelman

foto: www.museumize.com

DE COLLIE ALS COLLECTOR'S ITEM
Bent u een verzamelaar in hart en nieren? Dan kunt u uw hart ophalen op de
Facebookpagina Schotsecollieverzamelingen. Dit is een besloten groep, waarvoor
u zich kunt aanmelden. Op deze Facebookpagina laten leden hun verzameling zien, 
kunnen zij collector's items te koop aanbieden en berichtjes plaatsen om iets uit hun 
verzameling te ruilen.
Via internet kunt u op verschillende websites uw verzameling uitbreiden. Denk aan 
Marktplaats, www.dierenbeeldjes.com of www.beestenspul.nl. Ook op rommelmarkten 
zijn soms leuke colliespulletjes te vinden.
Heeft u zelf ook een mooie verzameling of een uniek collector's item in uw bezit?
Stuur uw foto naar redactie@schotseherdervrienden.nl!
De bijzonderste inzending plaatsen we in het volgende nummer.

wandkleed van Evalien Vermeulen



KORTE BERICHTEN

DOGSINCLUDED.NL
Wil je dit voorjaar of komende zomer 
met je collie(s) op vakantie? Vraag je je 
af in welke hotels of campings je met je 
hond welkom bent, met welke regels je 
rekening moet houden in verschillende 
landen, welke inentingen belangrijk zijn 
voor je beoogde vakantieland?
Bezoek dan eens de website
www.dogsincluded.nl. 
Hier kun je op zoek naar accomodaties 
in binnen- en buitenland waar je met één 
of meerdere honden terechtkunt, staan 
per land de invoerregels vermeld en krijg 
je tips en een overzicht van de benodig-
de entingen en eventueel andere maat-
regelen op het gebied van gezondheid 
(denk aan de preventie van hartworm en 
teken) voor dat land. Ook biedt dogs-in-
cluded een speciale reisverzekering aan 
voor het hele gezin, inclusief je hond.

WEETJE
Vroeger werd gedacht dat honden in zwart-wit zagen. Uit nader onderzoek is geble-
ken dat honden wel degelijk kleuren kunnen zien, maar wel anders dan mensen.
Honden hebben maar twee soorten kegeltjes in hun ogen. Hierdoor kunnen ze min-
der kleuren zien dan mensen. Kegeltjes zorgen ervoor dat we kleuren kunnen on-
derscheiden. Mensen hebben drie soorten kegeltjes in hun netvlies. Door deze rood-
gevoelige, groengevoelige en blauwgevoelige kegeltjes kun je verschillende kleuren 
waarnemen. De twee verschillende kegeltjes in de ogen van de hond reageren alleen 
op groen en blauw licht.
Mensen en honden hebben ook staafjes in hun ogen. Staafjes zijn verantwoordelijk 
voor de grijstinten en hebben minder licht nodig om signalen naar de hersenen te stu-
ren. Honden hebben meer staafjes dan mensen en kunnen daarom beter zien in het 
donker. Honden kunnen ook beter beweging zien en mensen zien weer meer details.

COLLIEBEELDEN
Het is weer lente en de tijd om in de tuin te zitten breekt aan. Is 
uw tuin nog kaal of zoekt u iets origineels om uw tuin mee op te 
vrolijken? Bij De Lange Tuinbeelden kunt u een beeld van uw col-
lie laten maken en het vervolgens zeer vakkundig laten beschil-
deren in de kleuren van uw eigen collie door Inge van den Berg.
Maatwerk is mogelijk!

Kijk voor meer informatie op:
www.delangetuinbeelden.nl.

Bron: http://uitgelatenhond.nl/zien-honden-kleur.
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Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond
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Lijken onze honden nu écht zo veel op wolven?
symposium Wolf versus Hond

Afgelopen najaar op 5 oktober 2013 werd alweer voor de 
vijfde keer het symposium Wolf versus Hond georganiseerd 
door Stichting Canidae. Het doel van deze stichting is 'het 
verzamelen en uitwisselen van informatie van honden en wilde 
hondachtigen alsmede het welzijn van deze beide caniden'. 
Namens de Schotse Herder Vrienden nam Marga Megens deel 
aan dit symposium en zij was onder de indruk.

In totaal werden er zeven lezingen gegeven met heel diverse 
onderwerpen, allemaal met het overeenkomstige thema 'Wolf 
versus Hond'. Zo was er een lezing door een orthopedagoog 
over hoe kinderen honden beïnvloeden en andersom, gaf een 
fysiotherapeut voor dieren een lezing over blessurepreventie, 
was er een lezing over 'Wat ziet de hond?' door oogchirurg drs. 
Gerlinde Janssens en verzorgde Denis Steurs een lezing over 
het heropvoeden van honden.
Dit artikel gaat wat verder in op de lezingen 'Dominantie en het 
gedrag van honden en wolven' door de oprichter van stichting 
Canidae Jacques Piederiet en 'Een rauw verhaal over brokken' 
door drs. Erwin van Gijtenbeek.

Jacques Piederiet is voorzitter van stichting Canidae en 
heeft zich al tientallen jaren verdiept in het gedrag van wilde 
hondachtigen. Hij heeft onder andere een driejarige observatie 
gedaan naar wolven in gevangenschap in Burgers Zoo in 
Arnhem en waarnemingen van vier maanden van een roedel 
verwilderde huishonden in de Spaanse provincie León. 
Jacques stelt op basis van zijn studieresultaten dat bijna 90% 
van het hondengedrag gelijk is aan het gedrag van wolven. Hij 
schreef hierover twee boeken: Wolven en verwanten en Wolf 
versus hond.
Jacques houdt zijn lezing aan de hand van een presentatie 
met veel duidelijke foto’s van overeenkomsten tussen het 
gedrag en de lichaamstaal van hond en wolf. Hij stelt onder 
meer dat honden en wolven helemaal niet spelen. Het gedrag 

dat wij spelen noemen, is bedoeld om elkaars mogelijkheden 
af te tasten en het jagen te oefenen (de aanval en het doden). 
Ook wordt zo bijvoorbeeld de bijtkracht geoefend. Er zijn 
ontzettend veel overeenkomsten tussen de wolf en de hond 
qua lichaamstaal. Een opmerkelijk verschil is echter dat wolven 
niet kwispelen.
Wolven en honden corrigeren ook op dezelfde manier: in 
eerste instantie alleen door mimiek (lichaamstaal). Als dat 
onvoldoende werkt, dan volgt een vocale correctie, eventueel 
in combinatie met lichaamstaal. Wordt dan nog het gewenste 
resultaat niet bereikt, dan volgt er een fysieke correctie. Deze 
stappen kunnen overigens erg snel op elkaar volgen en je moet 
vaak een goede waarnemer zijn om alle stappen te kunnen 
zien.
Er worden nog veel meer overeenkomsten tussen de wolf en 
onze huishond genoemd. Waar het feitelijk om gaat, is dat we 
met die kennis zowel onze eigen honden als onszelf een groot 
plezier kunnen doen. Eigenlijk zou elke hondenbezitter ook 
verplicht hondentaal moeten leren; want door je te verdiepen in 
de non-verbale signalen die honden aan elkaar geven, kun je je 
hond vele malen beter begrijpen en kun jij ook je hond sneller 
duidelijk maken wat je van hem wilt. En hoe fijn zou dat zijn!

tekst: Anne Maij • foto’s: Martin Mecnarowski, Taral Jansen/Soldatnytt

VERSLAG



Sinds 2011 is er op internet een nieuw fenomeen: 
de Rashondenwijzer. De Rashondenwijzer is 
ontwikkeld door Stichting Dier & Recht. Deze 
stichting beslist zelf welke – gratis – informatie 
over rashonden op hun site wordt gezet en deze 
informatie is over het algemeen negatief tot zeer 
negatief. De stichting claimt de gezondheid van 
meer dan tachtig veelvoorkomende rassen in 
Nederland onbevooroordeeld weer te geven in de 
Rashondenwijzer. Maar hoe onbevooroordeeld is 
die informatie werkelijk?

ERNSTIG ZIEK?
Stichting Dier & Recht heeft tijdens de totstandkoming 
van de Rashondenwijzer deels samengewerkt met de 
faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. 
Deze heeft zich inmiddels gedistantieerd van de door 
hen gepubliceerde uitkomsten in de Rashondenwijzer. 
De wetenschappers van de Universiteit Utrecht 
noemen het ‘een onvolledig en niet wetenschappelijk 
onderbouwd product, dat ten onrechte sommige rassen 
als ‘ernstig ziek’ bestempelt’. 
Het wetenschappelijk Tijdschrift voor Diergeneeskunde 
is ook kritisch over de Rashondenwijzer: ‘Deze 
bestempelt ten onrechte sommige rassen als ernstig 
ziek’, schrijft dierenarts gezelschapsdieren Hildeward
Hoenderken in het artikel Het einde van de rashond? 
(november 2011). Dit komt volgens hem doordat veel 
literatuur waarop de Rashondenwijzer zich baseert
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De lezing 'Een rauw verhaal over brokken' werd gegeven 
door drs. Erwin van Gijtenbeek. Erwin is dierenarts, die ren
osteopaat (manuele geneeswijze) en heeft zich gespecia
liseerd in voeding voor de hond. Daarnaast is hij opgeleid tot 
orthomoleculair geneeskundige, nutritionist en is hij bovendien 
gespecialiseerd in neuronimmunologie. Als osteopaat richt hij 
zich op het vinden en behandelen van functiestoornissen in 
de mobiliteit van gewrichten en weefsels in het algemeen. Het 
doel is de gezondheid van de patiënt te optimaliseren.

Zoals de titel van zijn lezing al doet vermoeden, vergelijkt hij 
in zijn lezing de brok en het rauw voeren met elkaar. Hij weegt 
de pro’s en contra’s tegen elkaar af en vertelt wat er zoal op 
de markt is en hoe het wordt geproduceerd. 
Van Gijtenbeek stelt op basis van zijn eigen bevindingen dat 
osteopatische blokkades bij dieren voor 60% voortkomen uit 
voeding. Het autonome zenuwstelsel van de hond, dat de 
onbewuste functies regelt, zoals de werking van de organen, 
hartslag en ademhaling, heeft veel te lijden als je brokken 
voert, omdat brokken bijvoorbeeld veel granen bevatten en 
het spijsverteringskanaal van de hond daar van nature niet 
op is ingesteld. Daarnaast is in veel brokken het calcium en 
fosforgehalte beduidend hoger dan in rauw vlees, wat diverse 
milde tot ernstige afwijkingen aan het skelet kan veroorzaken.

Als voordelen van het voeren van vlees noemt hij: minder 
ontlasting (soms wel 50% minder), minder last van 
darmklachten (diarree, gassen), minder jeuk en allergieën 
(nemen meer dan 60% af), minder drinken: 1 gr brok = 2,5 
gr water, eetproblemen kunnen verholpen worden door 
vlees te geven; ruikt anders en ander gevoel in de bek, meer 
weerstand omdat de darmflora weer wordt zoals hij bedoeld 
is bij honden, geen stinkende ontlasting door geur, kleur, 
smaakstoffen en granen, mooiere vacht, schoner gebit, 
minder bezoeken aan de dierenarts omdat de weerstand 
hoger is, minder last van wormen omdat maagsap zuurder is, 
goed voor spieropbouw, gezondere groei naar volwassenheid 
(minder groeispurts en daardoor minder groeipijnen).
De voordelen van brokken zijn volgens Van Gijtenbeek dat ze 
makkelijker zijn in gebruik en lang houdbaar zijn.

Van Gijtenbeek besluit zijn lezing met de opmerking dat als 
alle honden op vlees zouden staan, zijn praktijk maar één dag 
per week open hoefde te zijn en hij de rest van de week op 
een viool zou moeten spelen om geld te verdienen. 
De resultaten van zijn eigen onderzoek: slechts 0,5% van 
alle honden en katten van zijn praktijk (waar hij het voeren 
van vlees erg promoot en waar ca. 80% van de dieren ook 
op vlees staat) heeft een chronische ziekte. Hieruit volgt 
voor hem de conclusie dat het voeren van vlees een heel 
groot deel van het ontstaan van chronische aandoeningen 
voorkomt. 

Het is wellicht geen gek idee om met deze informatie in 
het achterhoofd toch de samenstelling van het voer dat we 
onze honden geven, nog eens kritisch te bekijken! Voor wie 
hierover meer wil weten, is er genoeg informatie te vinden op 
het internet, bijvoorbeeld op www.voerwijzer.com, waar enorm 
veel informatie te vinden is over KVV, BARF en brokken. Ook 
vind je hier handige mogelijkheden voor het vergelijken van de 
ene brok of KVV met de andere.

Rashondenwijzer
Zin of onzin?

tekst: Lieke Timmers
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géén onderscheid maakt tussen rashonden met stam-
boom gefokt binnen een rasvereniging, met stamboom 
gefokt buiten een rasvereniging of honden zonder stam-
boom, oftewel lookalikes. Daarnaast heeft de Stichting 
Dier & Recht een achterliggend belang bij de website: bij 
de enquête die op de site kan worden ingevuld (alleen in 
te vullen wanneer men een zieke rashond heeft), wordt 
de consument de mogelijkheid geboden om met behulp 
van de stichting een rechtszaak aan te spannen tegen de 
fokker. Op deze manier heeft de stichting al menig cliënt 
verworven.
De Rashondenwijzer schermt met wetenschappelijke
bronnen die over het algemeen zeer verouderd zijn. 
Veelal gaat het om Engelse, Amerikaanse en Canadese 
onderzoeken onder de hondenpopulatie aldaar, die niet 
zomaar naar de Nederlandse hondenpopulatie kunnen 
worden vertaald. Dat betekent in de praktijk dat er ziek-
ten en aandoeningen in de Rashondenwijzer worden ver-
meld waar rashonden in het buitenland aan lijden, maar 
die niet of nauwelijks voorkomen bij rashonden hier. De 
nietsvermoedende consument wordt zo op het verkeerde 
been gezet met onvolledige en onbetrouwbare
informatie.

HEEFT DIER & RECHT EEN PUNT?
Ja, de stichting heeft eigenlijk wel een punt. Anno 
2014 zijn er verschrikkelijk veel misstanden in de (ras)-
hondenfokkerij. Ieder weldenkend mens die voor de
eerste keer op een hondenshow rondloopt, schrikt zich 
wezenloos: honden met vachten waardoor ze niet meer 
normaal kunnen lopen, honden met ontzettend platte 
snuiten waardoor ze niet meer fatsoenlijk kunnen adem-
halen, honden met zó verschrikkelijk veel vel dat er wel 
drie honden mee bedekt kunnen worden, honden die een 
paar weken na de geboorte plastische chirurgie aan hun 
oogleden moeten ondergaan om te kunnen zien, honden 
met heupen die 20 cm boven de grond staan terwijl hun 
schouders 30 cm hoger staan, honden waarbij de ogen 
uit de kop ploppen, waarbij de tanden en tong niet meer 
in de misvormde bek passen ...
En dat zijn dan nog de uiterlijke kenmerken van veel ras-
sen. Ik heb het dan nog niet eens over de bijbehorende 
gezondheidsproblemen: complete rassen die praktisch 
ten onder gaan aan een keur van ernstige aandoeningen 
(waarvan een behoorlijk aantal tot de dood leidt): epilep-
sie, ziekte van Von Willebrandt, dwerggroei, cardiomy-
opathie, het Wobbler Syndroom, HD, ED, hemofilie, la-
rynxparalyse, levershunts, patella luxatie, syringomyelia, 
atopie, kanker, OCD, leukemie, enzovoort. De lijst is
welhaast eindeloos.
En waar hebben de keurmeesters en fokkers het over? 
Over het kleurtje dat nét niet goed is. Een vlek die daar 
zit waar het niet hoort. Een oortje dat niet de juiste stand 
heeft. En de arme hond wordt vervolgens nog eens extra 
met borstel, poeder, haarlak en papilloten bewerkt. Het 
gaat niet over karakter en gezondheid.
Dat er verschrikkelijk wordt overdreven en zelfs perti-
nente leugens worden verspreid door fokkers en rasve-
renigingen klopt. Maar de stichting Dier & Recht en hun 
Rashondenwijzer gooien het kind met het badwater weg. 
Alle rassen worden hierin over één kam geschoren en 
erger nog: er worden aandoeningen toegedicht aan ras-

sen die daar niet of nauwelijks aan lijden en/of er wordt 
schromelijk overdreven. In de Rashondenwijzer worden 
verouderde, buitenlandse studies gebruikt, waarvan de 
informatie ook nog eens half en alleen in eigen voordeel 
wordt vermeld. Slechts een handjevol rasverenigingen 
heeft de moeite genomen te reageren op de beweringen 
in de Rashondenwijzer. 

DE SCHOTSE HERDERSHOND
De collie wordt in de Rashondenwijzer bestempeld als 
een ras dat ‘zeer wordt afgeraden vanwege erfelijke aan-
doeningen’. CEA wordt daarin als ergste aandoening ver-
meld. Dat is merkwaardig, omdat er inderdaad vrijwel 
geen collie bestaat die vrij is van CEA, maar er ook vrij-
wel geen lijders aan de ernstige vormen van CEA zijn. In 
de praktijk betekent dit dat vrijwel alle collies lijders aan 
type CEA 1 zijn. Type 1 is CRD (chorioretinale dyspla-
sie), waarbij op bepaalde plaatsen het netvlies/vaatvlies 
niet goed aangelegd zijn. Deze vormen geven weinig tot 
geen problemen met het gezichtsvermogen. Daarnaast 
is CEA niet progressief. Verder wordt PRA genoemd als 
een ernstige aandoening bij de collie. PRA is inderdaad 
een ernstige aandoening, maar komt door streng fokbe-
leid in de laatste decennia – in Nederland althans – bij 
stamboomcollies niet of nauwelijks voor.
Ook het MDR-1-gendefect wordt als een ernstige aan-
doening benoemd, terwijl het niet meer of minder is dan 
een allergie, vergelijkbaar met een mens die aan een 
penicillineallergie lijdt. Aan een hond met een MDR-1-  
 gendefect mag bepaalde medicatie niet worden toege-
diend, omdat dit tot de dood kan leiden. Maar de hond is 
volkomen gezond en er zijn andere medicijnen. 
De laatste ‘ernstige aandoening’ die door de Rashonden-
wijzer wordt genoemd is dermatomyositis. Dit is een er-
felijke ontstekingsziekte van de huid, spieren, en bloed-
vaten. Ook deze ziekte komt niet tot nauwelijks voor bij 
stamboomcollies en er is nauwelijks wetenschappelijk 
onderzoek geweest naar stamboomloze collies en
lookalikes.
In de lijst wordt een aantal aandoeningen genoemd die 
bij mijn weten nog nooit bij collies zijn geconstateerd, 
zoals cerebellaire ataxie, persisterende ductus arteriosis 
botalli, microphthalmos en pemphigus erythematosus. 
Ook wordt demodicosis genoemd, dat voor zover ik weet 
alleen bij de Amerikaanse collie in Amerika voorkomt.
Wat ik daarnaast een omissie vind, is dat degeneratieve 
myelopathie bij de collie niet wordt vermeld, terwijl er se-
rieuze aanwijzingen zijn dat dit de laatste jaren vaker de 
kop op steekt bij collies. Ook radius curvus wordt hele-
maal niet genoemd, terwijl er al een paar nesten zijn ge-
boren waarin pups deze aandoening hadden. 
Kortom, mijns inziens slaat de Rashondenwijzer op een 
aantal punten bij de collie de plank ernstig mis. Dat laat 
natuurlijk onverlet dat er ongelooflijk veel misstanden zijn 
in de rashondenwereld, ook bij fokkers die zijn aange-
sloten bij de rasvereniging. Wij zijn dan ook benieuwd 
naar het standpunt van de rasvereniging betreffende de 
Rashondenwijzer. Er wordt veel in de doofpot gestopt en 
er wordt nog meer met vingertjes gewezen naar de col-
lega-fokkers, de dekreueigenaar, de pupkopers, de ras-
vereniging, de Raad van Beheer ... Maar nooit naar
zichzelf. 
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NATUURLIJK HET BESTE! 

Bij elke hondenvoeding bepalen de kwaliteit, herkomst en
samenstelling van de grondstoffen de kwaliteit van het product.

BIOFOOD natuurlijke hondenvoeding, geëxtrudeerd, geperst en vleesvoeding,
bevat naast o.a. scharrelvlees, schapenvet  en natuurkruiden, de optimale dagelijkse 
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Ik ben gevraagd om me in dit magazine voor te stellen. 
Mijn naam is Ger Boerstra uit Arendonk, een leuk stad-
je in België. Ik ben getrouwd met Annie. Samen hebben 
wij, naast een schaap, meerdere raskippen en twee po-
ezen, ook een Newfoundlanderkennel die bestaat uit vier 
geweldige honden. 

Een jaar of vijf geleden zag ik een advertentie waarin 
een Schotse herderpup te koop werd aangeboden. Om-
dat mijn vrouw altijd een zwak heeft gehad voor dit ras, 
besloten we de pup te kopen. Na een succesvolle ken-
nismaking met de fokker deed Summer haar intrede in 
ons huis. Wij wilden graag een teefje, omdat het ons leuk 
leek eens een keer een ander ras te fokken dan New-
foundlanders. 

Al snel mocht Summer tussen de ‘echte’ honden rondlo-
pen, zoals ik de Newfy’s noemde. En tot onze verbazing 
bleek Summer al rap de baas te spelen over de veel gro-
tere honden, die een heilig respect voor haar bleken te 
hebben. Zo klein als ze was, bleek Summer dol te zijn op 
pups, want ze kroop regelmatig in de bak als er een nest 
Newfy’s was. 

Water vond ze in het begin wat minder, maar al snel 
wende ze aan het zwemmen met de grote Newfound-
landers. En als er een bal of stok in het water werd

gegooid, dook ze net zo snel het water in als de andere 
honden. 

Toen Summer volwassen werd, hebben we haar, volgens 
voorschriften van de Nederlandse Collieclub, laten testen 
op ogen, HD en zelfs ED. We zijn op zoek gegaan naar 
een mooie dekreu, die we vonden bij Houbensloch Cas-
tle. Vier weken na de dekking liet de echo zien dat 
Summer inderdaad drachtig was. 
Een klein probleempje was dat onze werpkist gemaakt 
was op het formaat van de Newfoundlanders, dus veel 
te groot voor een collieteefje. We losten dit probleem op 
door een verhoging in de bak aan te brengen, zodat er 
een afscheiding kwam in de bak. We hadden nog even 
overwogen om nestpalen te gebruiken zodat de pups 
niet doodgedrukt konden worden, iets wat noodzakelijk is 
voor de veel grotere en loggere Newfy’s. Maar voor een 
collie leek ons dat toch niet nodig.

De geboorte verliep zonder problemen. De pups groei-
den goed op en kregen allemaal een prima tehuis. Maar 
toen werd Summer ziek. De dierenarts onderzocht haar 
en stuurde ons voor de zekerheid door naar een specia
list. Daar bleek dat haar lichaam door onbekende oor-
zaak geen rode bloedlichamen meer aanmaakte.On-
danks een infuus en medicatie trad er geen verbetering 
op. Uiteindelijk moesten wij Summer tot ons grote
ver driet laten inslapen.
 
Gelukkig hebben wij dit grote verlies een beetje kun
nen verzachten met de komst van het tricolourteefje
Fijla, dat door ons tot in de grond verwend wordt.
Inmiddels is Fijla al een keer moeder geworden van een 
nest van vier sablepupjes, en onze liefde voor de Schot-
se herdershond is alleen maar toegenomen. Daarom is 
onze kennel sinds kort uitgebreid met een pupje van de 
kennel Lovely of the Unicorn. We houden deze pup nog 
even bij de Newfy’s uit de buurt, tot zij wat groter is. Want 
we willen natuurlijk voorkomen dat die grote lummels in 
hun enthousiasme de baby beschadigen. 

Ger Boerstra

Voor meer informatie over onze collies en eventuele fok-
plannen in de toekomst, zie: www.blacknewfy.com.

Even voorstellen:
Ger Boerstra
From Scottish Heros
tekst: Ger Boerstra • foto’s: Ger Houben
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Hans Bakker begon in 2005 als websmaster bij de 
Schotse Herder Vrienden. Dit jaar droeg hij het stokje 
over aan Johan de Visser.
Voor 2005 zorgden Marco en Helen Haberkotté voor het 
ontwerp en onderhoud van de website. Helen Habekotté 
was de ontwerpster van het oude logo van de vereniging 
en samen met Marco hadden zij de korthaarkennel Of 
the Scottish Heights.

‘Ik heb het onderhoud overgenomen van Marco en Helen 
Habekotté. Hun naam en webdesignlogo bleef jaren lang 
nog onder aan de openingspagina staan. 
Naast ons ouderlijk huis woonde een rottweilerliefhebber 
met veel honden. Zelf hadden wij thuis ook een rottweiler 
die (af en toe) luisterde naar de naam Rekel, dus 
hondengeblaf klinkt mij vertrouwd in de oren. Ik ben dus 
met honden (en andere huisdieren) opgegroeid, maar 
zelf heb ik geen honden.
Ik ben bij de Schotse Herder Vrienden betrokken geraakt 
via collie-eigenaren, te beginnen met mijn zus Marianne 
van Asselt van Fairy Lodge Collies. Zij was ook de 
hondenliefhebster in de familie en vroeg mij of ik een 
website voor haar kennel wilde maken. Ik had weinig 
ervaring, maar ben wel iemand die het beste dingen 
leert door ze te doen. Dus ‘bouwde’ ik de website www.
fairycollies.nl en verder www.lovingcollies.nl en nog een 
paar andere websites, allemaal met het programma 
Frontpage. Inmiddels hebben vrijwel alle collieliefhebbers 
het onderhoud van hun eigen website overgenomen.
Behalve Frontpage heb ik ook leren werken met 
Photoshop, en dat bleek nuttig. Niet alle foto’s van collies 
die geplaatst moesten worden, waren van goede kwaliteit 
en dat kun je met Photoshop nog wel wat verbeteren. 
Ook begreep ik al gauw dat je bij een standfoto van een 
collie een beter resultaat krijgt als je de hond aan de riem 
een beetje omhoog trekt. Die riem en halsband mochten 
natuurlijk op de uiteindelijke foto niet zichtbaar zijn, en 
het was soms een hele klus om dat met Photoshop weg 
te poetsen. Ik moet zeggen: het ging steeds sneller en 
die riem was uiteindelijk onzichtbaar.’ 

Hans, namens de Schotse Herder Vrienden, hartelijk 
bedankt voor al je inzet van de afgelopen jaren!

Hans Johan

Johan de Visser nam begin dit jaar het stokje over van 
Hans Bakker. Johan is 46 jaar, komt uit Rotterdam en is 
getrouwd met Jolanda de Visser-Hogervorst.

'We leven samen met twee ragdollkatten en onze 
Schotse druktemaker Rosie. Eigenlijk wilde ik helemaal 
geen hond, omdat ik al mijn hele leven katten heb gehad 
en het niet zo zag zitten om met kou, regen en sneeuw 
met een hond buiten te lopen. Na een paar dagen wist 
ik al dat ik nooit meer zonder een hond wilde leven. Wat 
een feest!
In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen. Toen we besloten 
om een puppy te nemen, was mijn enige wens dat 
ik ook met de hond kon gaan hardlopen. We hebben 
via internet research gedaan en zijn naar de Winner 
geweest in Amsterdam. Al snel kwamen we uit op een 
herderachtige hond en hierbij had Jolanda een voorkeur 
voor een Schotse herder. We zochten wel een hond uit 
actieve lijnen, omdat we er veel mee wilden gaan doen. 
Zo zijn we uitgekomen bij Rosie.
Ik ben geboren en getogen in het centrum van 
Rotterdam. Sinds een jaar of zes wonen we vlak bij de 
Euromast in Delfshaven. Ondanks dat we midden in 
Rotterdam wonen, is er genoeg ruimte voor Rosie om 
buiten te spelen. We wonen vlak bij het Euromastpark, 
waar Rosie lekker los kan rennen en spelen met allerlei 
honden.
Ik werk in het Erasmus MC op de afdeling Informatie 
Management als coördinator Informatie Voorziening/ 
Informatie Manager. Dit is een leuke combinatie van een 
archivaris en een ICT-er. Als ICT-er ben ik betrokken 
bij het Intranet van het Erasmus MC en daarnaast 
houd ik me al jaren bezig met het maken van websites. 
Omdat ik vrij actief ben op allerlei sociale media, 
waaronder Facebook, kreeg het bestuur van Schotse 
Herder Vrienden in de gaten dat ik ‘iets’ in de ICT doe. 
Tijdens een wandeling heeft de voorzitter Ger Houben 
mij gevraagd of ik de vernieuwde website van SHV 
zou willen beheren als webmaster. De nieuwe website 
heeft achter de schermen enorm veel werk gekost, 
maar ik ben heel blij en trots op het eindresultaat en 
de samenwerking met de overige leden die dit mogelijk 
hebben gemaakt.'

de webmaster



  Lente 2014 • Schotse Herder Vrienden • 25

COLUMN

Het is gelukkig weer lente en dit jaar 
startte dit mooie seizoen wel heel erg 
vroeg! Hier merken we het altijd als 
eerste aan de vele watervogels op de 
Linge, zoals futen, ganzen en eenden, 
die spontaan beduidend meer lawaai 
gaan produceren en allerlei capriolen 
uithalen om elkaar maar te laten merken 
hoe mooi en fantastisch, maar ook hoe 
bezitterig ze zijn. Want soms gaat het er 
niet bepaald zachtzinnig aan toe, neem 
dat maar van mij aan …

In februari was het alweer drie jaar 
geleden dat we afscheid hebben 
genomen van onze eerste collie 
Myrddin. Zij was nog maar een jaar of 
vier toen we hier gingen wonen en ook 
zij vond het heerlijk om langs de Linge 
te flaneren, want je komt er altijd wel 
een wandelaar tegen die je graag even 
een aai geeft. En zoals veel collies kon 
Myrddin dat zeer waarderen.
Ons oude brood breng ik meestal naar 
de eenden en ook dan ging Myrddin 
maar wát graag mee. Ze veinsde altijd 
veel belangstelling voor de watervogels, 
maar eigenlijk ging het natuurlijk om het 
brood – en gelijk had ze!

Ergens in het voorjaar van 2008 
gebeurde het, dat ik na mijn late dienst 
op het terrein waar ik werkte, een 
eendenkuikentje vond van hooguit 
twee dagen oud. Na tevergeefs alles 
afgezocht te hebben naar Moeder Eend, 
besloot ik het prulletje maar mee naar 
huis te nemen. 
Nou weet ik niet hoe het elders 
geregeld is, maar wij waren qua voer en 
huisvesting nu niet direct ingericht op het 
grootbrengen van een eendenkuiken. 
Dus dat deed een flink beroep op ons 
improvisatievermogen en leidde tot de 
nodige hilariteit! 
Myrddin bekeek het kuiken, dat we 
Jodokus hadden gedoopt, met grote 
interesse en besloot er maar over te 
gaan herderen, ook al vond ze hem 
beslist stinken (en dat deed hij ook). 
Jodokus vond het best en adopteerde 

Myrddin direct als zijn moeder.
Toen Jodokus groter werd, en dat gaat 
snél bij eenden, liep hij de hele dag 
achter zijn harige mama aan en na 
enige weken begon dat Myrddin toch 
lichtelijk te irriteren. Maar zo’n eend 
is opdringerig en Jodokus wist dus 
ook niet van ophouden. We losten het 
op door een grotere kooi te timmeren 
waar de eend ’s nachts en tijdens onze 
afwezigheid in kon zitten en dat gaf 
gelukkig rust. Ook hingen we er een 
spiegel in, zodat Jodokus zou leren hoe 
zijn soortgenoten eruitzagen.
Als we thuis waren, scharrelden Myrddin 
en Jodokus door de tuin, lette Myrddin 
op als Jodokus leerde zwemmen in 
de omgebouwde cementkuip en vette 
Jodokus niet alleen zijn eigen veren, 
maar ook de broek van Myrddin in, want 
ook een collie moet natuurlijk waterdicht 
zijn.

Na een paar maanden waren de 
vleugels van Jodokus groot genoeg 
om te leren vliegen en werd het tijd 
om hem te laten wennen in de Linge, 
zodat hij op korte termijn terug kon 
naar zijn natuurlijke leefomgeving. De 
eerste keer lieten we hem vanaf een 
steigertje voorzichtig in het water glijden 
en spetterde hij daar eerst voorzichtig, 
maar al snel een stuk enthousiaster in 

het rond. 
Myrddin zat samen met ons op het 
steigertje om hem in de gaten te houden 
en verloor de eend geen moment uit 
het oog. Na een uurtje was het genoeg 
geweest en haalden we Jodokus weer 
uit het water. 

Zo bouwden we het dagelijks een stukje 
op en bleven we niet meer steeds 
wachten, maar haalden we hem na een 
halve dag weer op. We ontdekten dat 
we niet lang hoefden te roepen, want 
Myrddin hoefde maar één keer te blaffen 
en binnen een paar tellen stond Jodokus 
voor onze neus. Omdat de Linge 
tijdens de lente- en zomermaanden 
druk bevaren wordt door plezierbootjes, 
hadden we natuurlijk altijd veel bekijks 
en werden de kunsten van Myrddin 
herhaaldelijk vergeleken met de 
avonturen van Lassie. Want het wás
ook een mooi stel bij elkaar!

Toen Jodokus echt 'op zichzelf' ging, 
ging ik hem samen met Myrddin 
regelmatig een beetje bijvoeren, want
hij was natuurlijk nog niet zo goed in 
staat om zelf voldoende eten te vinden. 
Ook dat ging goed, tot ik na een week 
ongeveer Myrddin uitliet en er net een 
enorme hoosbui losbarstte met flink
wat wind. Boven het lawaai van de

Lentekriebels
Door onze 
correspon-
dent uit de 
Betuwe: 
Anne Maij
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stortregen uit hoorde ik luid gekwaak 
en warempel: daar zwom Jodokus 
moederziel alleen en duidelijk in de war 
midden op de Linge. Op commando riep 
Myrddin hem en Jodokus vloog letterlijk 
recht in mijn handen! 
Hij was moe en uitgeput en sliep dus 
nog maar een nachtje in zijn veilige kooi 
onder het afdak. De volgende dag was 
hij echter niet meer te houden en ging 
weer terug de Linge in en daar is hij 
sindsdien gebleven. 

Hij groeide uit tot een Grote Eend met 
een tamelijk lelijk groen 'petje' in zijn 
tekening. Hij werd maatjes met de 
andere eenden en eigenlijk merkte 
je alleen in de winter nog dat zijn 

opvoeding wat anders was verlopen, 
want als hij Myrddin zag of hoorde, 
kwam hij meteen kijken of we ook iets 
te eten bij ons hadden en werden we 
gefêteerd op een luid gesnater.
Afgelopen voorjaar zag ik hem trots 
zwemmen bij een dameseend met kleine 
kuikentjes, en het gaat hem goed, want 
nu zijn er ineens veel méér eenden met 
een soortgelijk groen petje.

Toen Myrddin al een oude dame was 
van bijna elf jaar, kregen we tijdelijk nog 
een keer gezinsuitbreiding van Fiep. 
Fiep was een meisjeseend (al zag je 
dat natuurlijk pas later) die verdwaald 
in haar eentje op de Linge rondzwom. 
Bepaald geen veilige omgeving voor een 

eendenkuiken van een paar dagen oud, 
en degenen die haar vonden brachten 
haar hier. Ook nu had Myrddin weer 
de rol van nanny en ondanks dat haar 
gezondheid en conditie toen al flink 
achteruitgingen vanwege haar zware 
HD, vervulde ze haar taak weer met 
evenveel verve en genoot er duidelijk 
van!

Toen Myrddin drie jaar geleden overleed, 
plantten we een pol blauwe druifjes bij 
het bankje langs de Linge, zodat we elke 
lente weer herinnerd zouden worden 
aan haar en haar bijzondere karakter –
en zo gebeurt het ook.

Onze huidige collies lopen natuurlijk ook 
weer dagelijks op datzelfde pad en Ailinn 
is met haar drie jaar nu ook groot en 
kalm genoeg om te leren om de eenden 
rustig te laten eten. Ze heeft net als 
Myrddin ook plezier in die nieuwe taak, 
vooral als daar ook voor haar een stukje 
brood te scoren valt! 

En zo genieten we opnieuw met volle 
teugen van de lente en de mooie 
ontluikende natuur, en natuurlijk van het 
prachtige zorgzame karakter van onze 
heerlijke collies! 

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. Jacqueline & Ger Houben





Fellow is een Schotse herdershond korthaar, sable van 
kleur en reu van geslacht. Hij is geboren op 27 december 
2004. Snel gerekend betekent dat dat hij nu 9 jaar is. 
Hij was (en is) nogal een drukke hond en met de GG is 
hij vanwege zijn ‘altijd bezig zijn’ gezakt. Hij kon niet stil 
liggen en zitten!
Op aanraden van de instructeur ben ik met hem 
behendigheid gaan doen, omdat hij daar waarschijnlijk 
zijn energie in kwijt zou kunnen. Dat heb ik geweten! Na 
een tijdje begonnen we zelfs met wedstrijden – uiteraard 
als debutant, in 2008. Fellow liep medio 2012 op 
C-niveau behendigheid bij de FHN en B1 bij Cynophilia.
Halverwege het jaar vond Fellow het spelletje niet meer 
zo leuk. Het was net of hij pijn had. Hij liep gespannen 
en was chagrijnig. De trainingen met hem werden minder 
intensief en fietsen met hem werd ook minder.

In september 2012 stopten we met behendigheid en 
in oktober begon hij mank te lopen. Hij had vooral op-
startproblemen. Bij het opstaan hinkte hij met één voor-
poot en na ongeveer een minuut begon hij wel weer nor-
maal te lopen, maar het baarde mij zorgen toen het na 
een week nog niet over was. Ook de trap af – Fellow 
mag graag boven liggen – begon steeds moeilijker voor 

hem te worden. Na een bezoek aan de dierenarts werd 
de pijnstiller Metacam voorgeschreven en rust. Geen 
traplopen, geen behendigheid, alleen normaal uitlaten. 
De dierenarts dacht aan beginnende artrose. 

Na verloop van tijd gaf de behandeling niet het beoogde 
resultaat en besloten we om Fellow uitgebreider te laten 
onderzoeken. Op oudejaarsdag 2012 werd hij uitgebreid 
onderzocht en zo goed mogelijk visueel beoordeeld. Ik 
had wat filmpjes gemaakt van hem bij het opstaan, zo-  
dat de arts dat ook kon zien. Na een looptest en onder-
zoeken werd vooralsnog vastgesteld dat Fellow ver-
moe delijk in de rechterschouder artrose vertoonde en 
waarschijnlijk scoliose in de rug. Hij kreeg de volle dosis 
Metacam voorgeschreven en totale rust. Acht weken 
later zouden we dan opnieuw bekijken hoe het ervoor 
stond. Foto’s maken was nog niet aan de orde, en aan 
een eventuele operatie werd niet gedacht. We hebben 
dus de bench in de kamer gezet en alleen voor het 
hoognodige mocht hij eruit. Dit was voor Fellow wer kelijk 
een straf, maar we hielden ons toch maar aan het advies 
van de dierenarts. We zagen een verbetering op treden, 
maar begin februari waren we in onze ogen net zover als 
eind 2012; niets verder dus. Hij mankte nog steeds.
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KORTHAARPAGINA

tekst en foto’s: Barend Meulenbeld

FELLOW EN DE CHIROPRACTOR



Omdat de dierenarts dacht dat Fellow rugproblemen had, 
raadde zij mij aan contact te zoeken met de chiropractor 
voor dieren Heleen Hammink. Wij hadden al goede 
ervaring met Heleen als humaan chiropractor. Baadt het 
niet dan schaadt het niet, dachten wij, dus we hebben 
Heleen gebeld voor een afspraak.

Tijdens het eerste bezoek aan huis, waarbij Heleen 
Fellow uitvoerig onderzocht, kwam vast te staan dat 
Fellow in hoofdzaak een tweetal problemen had: in de 
lage rugpartij/het bekken en in de schouderpartij, waar 
een aantal wervelblokkades zaten. Vervolgens begon 
Heleen met de behandeling, die ongeveer een uur 
duurde. Daarbij gaat ze met haar handen de rug af van 
staart tot en met de nek. Ze voelt dan met de vingers 
hoe de wervels zitten en hoe soepel ze zijn, hoe ze 
bewegen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van 
de schouderbladen, lendenen en bekken. Als ze een 
blokkade vindt, dan drukt ze met de palm van de hand of 
met de vingers de wervel recht en/of de tussenwervels 
op hun plaats. Ze manipuleert de wervels ten opzichte 
van elkaar en van de tussenwervels. Hierna bekijkt ze 
het resultaat en corrigeert indien nodig.
Tijdens de behandeling staat de hond. De moeilijkheid 
hierbij is dat de hond natuurlijk geen duidelijke feedback 
kan geven.

Na de behandeling waren Heleen en Fellow allebei moe. 
Hij liet zich overigens heel gemakkelijk behandelen.
In de week na de behandeling zagen we een kentering 
in het lopen van Fellow. Ook het opstaan ging 
langzamerhand beter. De Metacam werd afgebouwd in 
snel tempo en na vier weken werd de behandeling door 
Heleen herhaald. Volgens Heleen keek hij toen beter 
uit zijn ogen kijken en was hij vrolijker. Deze tweede 
behandeling duurde ongeveer een halfuur.
Vier weken na de tweede behandeling liep Fellow vrij 
van pijn en met plezier weer door huis en tuin, speelde 
met de andere honden, stond zonder problemen op en 
hinkte totaal niet meer. Hij loopt (danst) weer zoals het 
een collie betaamt. Wel krijgt hij als ondersteuning van 
de gewrichten een voedingssupplement. Langzaam 
konden we weer zijn bespiering gaan opbouwen en zijn 
conditie opvijzelen. Dit opbouwen hebben we gedaan 
door samen te gaan hardlopen. Eerst een paar kilometer, 
en later meerder kilometers en nu gaan we zelfs drie 
keer in de week.

Na wat trainingen behendigheid op laag niveau keken we 
vol spanning hoe hij zich zou houden en gedragen. Hij 
vertoonde gelukkig geen centje pijn en voelde zich prima. 
In juni 2013 zijn wij weer begonnen met wedstrijden 
behendigheid, maar dan in de veteranenklasse. Fellow 
loopt eigenlijk als nooit tevoren, hij heeft er weer veel 
plezier in!
In december 2013 heeft Fellow een controlebehandeling 
gehad van Heleen. We waren benieuwd hoe zijn 
schouder, rug en bekkenpartij zich hadden gehouden. 
Ook onze andere korthaarcollie Yatho ging mee voor een 
preventieve controle. Bij Fellow was een lichte blokkade 
in de schouderpartij van één wervel, en bij Yatho bleek 

in de bekkenpartij een blokkade te zitten. Uiteraard zijn 
deze meteen behandeld.
Nu, in maart 2014, lopen beide honden gemakkelijk 
en met lichte tred. We gaan nog drie keer in de week 
hardlopen en het voedingssupplement voor Fellow wordt 
nu langzaam afgebouwd. Fellow heeft zo te zien nergens  
meer last van. We blijven hem natuurlijk wel goed in de 
gaten houden.
Achteraf bekeken en resumerend heeft Fellow eigenlijk 
al last gehad van de blokkades vanaf zijn jeugd. Op 
shows liep hij beknepen en maakte zijn pas niet af, 
zeker vergeleken met het vrije lopen en ‘dansen’ 
dat hij nu doet. We weten in ieder geval zeker dat 
de behandelingen van Heleen hebben geholpen, en 
waarschijnlijk heeft het voedingssuplement daarbij 
ondersteuning geboden. We zijn blij dat we begin 2013 
een andere weg hebben genomen, en dat geldt zeker 
ook voor Fellow.

We zijn heel tevreden over de behandelingen die Fellow 
in eerste instantie, en later Yatho, gehad hebben van 
Heleen. We raden haar ook zeker aan. Een aantal 
vrienden met honden maakt ondertussen ook minstens 
één keer per jaar gebruik van de diensten van Heleen, 
en hun honden hebben daar ook veel baat bij.
Heleen, bedankt!
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Algemene Leden Vergadering
2 maart 2014 | Het Leesten | Ugchelen
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VERSLAG

tekst: Lieke Timmers • foto’s: Diana Jansen, Henk Westerhuis

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter heette alle aanwezigen van harte welkom. De 
agenda werd ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er waren geen medelingen of ingekomen stukken.

3. Verslag Algemene Leden Vergadering 23 maart 2013
Het verslag van de Algemene Leden Vergadering 2013 is gepu-
bliceerd in de zomereditie 2013 van ons magazine en werd on-
gewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag en financieel jaarverslag 2013
Het jaarverslag 2013 en het financieel jaarverslag 2013 wer-
den zonder wijzigingen vastgesteld. De algemene vergadering 
heeft het bestuur – op advies van de kascontrolecommissie – 
decharge verleend over het in 2013 gevoerde financiële be-
leid. De voorzitter memoreerde nog even aan de vele activitei-
ten van de vereniging in de vorm van wandelingen, lezingen en 
workshops. Daarnaast is het bestuur bijzonder blij met het feit 
dat het bestand van vrijwilligers is gegroeid. Daarmee kon een 
grote slag worden gemaakt in de vorm van het geslaagde re-
stylen van het magazine, inclusief een nieuw logo en, de trots 
van de vereniging, het online brengen van de nieuwe website, 
boordevol nieuwe informatie en allerhande technische foefjes,
zoals digitale aanmelding voor nieuwe leden en activiteiten en 
de webwinkel. Op de Facebookpagina van de Schotse Herder
Vrienden is een aantal keren wat commotie geweest. Daarom 
is de gedragscode aangescherpt en heeft het bestuur besloten 
om sneller en adequater in te grijpen wanneer discussies uit de 
hand gaan lopen. De laatste maanden is ook daar de rust
weergekeerd.

5. Verslag kascommissie 2013 en benoeming kascommis-
sie 2014
De kascommissie bestaande uit Suzanne Ouwerkerk en Anne 
Maij hebben de financiën gecontroleerd en in orde bevonden, 
en de algemene ledenvergadering geadviseerd het bestuur de-
charge te verlenen. Suzanne Ouwerkerk trad volgens de re-
glementen na twee jaar af als lid van de kascommissie en An-
ne Maij zal samen met Marga Megens de nieuwe kascommis-
sie 2014 vormen.

6. Begroting 2014 en contributie 2015
Penningmeester Alette Westerhuis licht de begroting 2014 toe. 
Zij legt uit dat het negatieve saldo in de begroting 2014 wordt 
gevormd door de reservering voor het jubileumweekend in ok-
tober. De leden stemmen in met het voorstel van het bestuur 
om de contributie in 2015 met € 1,50 te verhogen. 

7. Bestuur
Er hebben zich geen leden kandidaat gesteld voor een be-
stuursfunctie. Dat betekent dat het bestuur in ongewijzigde 

vorm blijft bestaan. De voorzitter heeft wel een (dringend)
beroep gedaan op de leden om zich als vrijwilliger in te
zetten voor de vereniging.

8. Activiteiten 2014 en vooruitblik 2015
De voorzitter gaf een beeld van de activiteiten van de vereni-
ging in 2013. Het bestuur wil voor 2014 zo snel mogelijk de 
2.0-versie van de website realiseren. Hierbij wordt gedacht aan 
de uitbreiding van de gezondheids- en gedragsdatabase en het 
opzetten van een verzorgings- en sport- en speldatabase. De 
voorzitter vroeg de aanwezige leden om input voor deze plan-
nen.
Op 6 juni zal er een wandeling in Loosdrecht worden georga-
niseerd. Voor de wandeling op 16 november is nog geen loca-
tie bekend, maar dit zal zo snel mogelijk op de website en op 
Facebook worden gepubliceerd. In 2015 zal worden gekeken 
naar activiteiten waarbij een wandeling altijd wordt gecombi-
neerd met een extra activiteit in de vorm van een workshop
en/of lezing.
Het jubileumweekend op 3-5 oktober begint al goed vorm te 
krijgen. Het wordt een groots weekend met een spetterend
programma in Den Osse (Zeeland) dat op vrijdagmiddag be-
gint met ontvangst met aansluitend een barbecue en op zater-
dag en zondag een programma vol met activiteiten voor hond 
en baas.
Verder heeft het bestuur voor 2014 en 2015 grootse plannen 
op het gebied van ledenwerving en acquisitie. Vanaf 2015 is er 
waarschijnlijk een uitbreiding van het bestuur mogelijk met ie-
mand die zich met name zal inzetten op sponsorwerving en ac-
quisitie. De pup- en herplaatsing zal ook worden uitgebreid 
door middel van actieve werving. Nita Dubbelman is bereid ge-
vonden om na elke activiteit de deelnemers naderhand tele-
fonisch te benaderen voor feedback, zowel positief als nega-
tief, zodat het bestuur op basis daarvan nog beter in staat zal 
zijn om activiteiten te organiseren. Om het lidmaatschap van de 
vereniging exclusief te houden en een duidelijk verschil te ma-
ken met het lidmaatschap van de Facebookpagina, heeft het 
bestuur besloten dat alleen leden van de vereniging een be-
roep kunnen doen op de expertise van onze gedragsdeskundi-
ge Marga Megens. Het bestuur is nog bezig om te kijken welke 
andere exclusieve voordelen aan het lidmaatschap van de ver-
eniging kunnen worden gekoppeld. Gedacht wordt aan meer en 
gevarieerder aanbod activiteiten voor leden.
In 2015 heeft het bestuur ook grootse plannen omtrent het ver-
stevigen van de marktpositie, het uitbouwen van de eigen iden-
titeit en het opzetten van een gezondsheidscommissie die zich 
gaat buigen over het rashondenbeleid algemeen, DNA, verer-
ving, genetica en fokken. Input, ideeën en wensen van onze
leden zijn daarbij zeer welkom. 

9. Rondvraag en Sluiting
Er is geen gebruikgemaakt van de rondvraag en om 13.30 uur 
sloot de voorzitter de vergadering.

tekst: Lieke Timmers • foto’s: Diana Jansen
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Voordat de Algemene Leden Vergadering begon, maakten we een wandeling in natuurgebied Het Leesten. 

Aansluitend aan de Algemene Leden Vergadering was er een lezing over EHBO voor honden en konden leden en
niet-leden tegen een gereduceerd tarief hun collie laten testen op Degeneratieve Myelopathie (DM).

Enkele reacties naar aanleiding van deze dag;
• ‘Leuk en gezellig, ontspannen sfeer!’
• ‘Heel gezellig en een zeer mooie omgeving!’
• ‘Heel mooie omgeving. Versterkt het gevoel van 

onderling contact.’

Over de EHBO-lezing:
• ‘Zeer interessant, ik had het niet willen missen.’
• ‘Prima, goede en duidelijke uitleg.’

Over de DM-test:
• ‘Super initiatief!’
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Wij zijn Wim en Marleen Dohmen uit het mooie stadje 
Maaseik in België. Onze collie is Star of Alena Scot of 
Brabo Country, roepnaam Alena.

Alena is drie jaar oud en we hebben haar vanaf dat ze 
een pup was. Nadat ons laatste hondje – een erfenis
van mijn ouders – gestorven was, wilden wij eigenlijk 
geen hond meer. Maar na een tijd, toen we over het 
verdriet heen waren, begon het bij mij toch weer te 
kriebelen. Want de hele tijd binnen zitten en niet meer 
gaan wandelen met een hond begon ik toch wel te 
missen.

Na een speurtocht langs asiels op internet besloten mijn 
vrouw en ik opnieuw te beginnen met een pup.
We hebben veel websites bekeken met informatie over 
karaktereigenschappen van honden en plaatjes van 
verschillende rassen, en de Schotse herdershond sprak 
ons met zijn lieve en trouwe karakter het meest aan.
Toen zijn we gaan zoeken naar een goede fokker via de 
site van de Collieclub. Iedere keer kwamen we terecht 
op de site van Scot of Brabo Country van Lia van der 
Steen, waar binnenkort een nestje verwacht werd.
Na een telefoontje mochten we op visite gaan in 
Oosterhout, waar wij erg gastvriendelijk ontvangen 

werden. Lia liet al haar honden één voor één naar binnen 
komen. Toen we het enthousiasme van deze honden 
zagen, waren wij meteen verkocht. Een collie, dat zou 
onze volgende hond worden!

Elena heeft duidelijk een eigen willetje. En een erg 
scherp, typisch collieblafje. Dat zijn meteen ook de enige 
twee minder leuke eigenschappen van Elena.
Wat we erg leuk vinden, is dat veel mensen ons 
aanspreken als we met haar door de stad wandelen. 
Mensen die vroeger ook een collie hadden, en bij wie 
allerlei herinneringen naar boven komen aan hun collies. 
Mensen zeggen ook vaak dat ze tegenwoordig niet zo 
veel collies meer tegenkomen.

Elena is een ontzettend trouwe hond. Dat vinden we één 
van haar mooiste en leukste eigenschappen. En ze heeft 
ervoor gezorgd dat we er veel nieuwe (collie)vrienden bij 
hebben gekregen!

Wim & Marleen
en

Alena

MIJN COLLIE

tekst en foto’s: Wim Dohmen
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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
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GEDRAG
Probleemhond?

tekst: Marga Megens • foto: Jaromir Urbanek

Een jaar of vijf geleden kwam er op mijn hondenschooltje 
een pup van 13 weken. Laten we onze pup Bobbie
noemen.
Bobbie was een pup van een groot ras. Toen hij ander-
half jaar was, woog hij ruim 70 kilo. Bobbie was dus een 
hele heer. De eigenaar deed een aantal cursussen met 
hem, van puppycursus tot G&G. Gelukkig voor Bobbie 
kwam de aanvaring met de dochter nog in de tijd dat de 
eigenaar met hem naar cursus ging, anders had de baas 
niet gesnapt wat er was gebeurd en was Bobbie hoogst-
waarschijnlijk geëuthanaseerd. 

WAT WAS ER GEBEURD?
De dochter des huizes, een jonge vrouw van 20 jaar, 
werkte als verpleegkundige en had regelmatig nacht
diensten. Als zij thuiskwam, was het eerste wat ze deed 
haar jas ophangen en rechtstreeks naar Bobbie om even 
te knuffelen. Bobbie lag dan al lekker in zijn ruime mand 
te slapen. De jonge vrouw ging bij Bobbie in zijn mand 
zitten en gaf hem een lekkere knuffel. Bobbie vond al 
die aandacht wel best, draaide zich nog eens lekker op 
zijn rug en de jonge vrouw knuffelde en kroelde eens 
flink over zijn buik. Bobbie genoot iedere avond van zijn 
welverdiende aandacht, tenminste: de eigenaren en de 
dochter vonden dat Bobbie die aandacht verdiende, want 
hij was zo lief! Bobbie kwam (ongevraagd) lekker bij je 
op de bank liggen, als het kon op schoot. En het was een 
voorbeeldige hond. Hij kwam niet eens om je te begroe
ten of keek niet eens op als je thuiskwam. Hij bleef lekker 
in zijn mand of op de bank liggen, wachtend op zijn knuf-
fel. Hij kon zo leuk spelen, en sterk dat hij was! Hij won 
iedere keer. Zo’n fijne hond verdient het toch om

geknuffeld te worden!
Vervolgens draaide Bobbie zich weer op zijn buik, zo-
dat de dochter Bobbie ook nog even lekker achter zijn 
oren kon kriebelen. Op het moment dat de dochter wil-
de stoppen met knuffelen, legde Bobbie zijn voorpoot 
bij de jonge vrouw op haar schouder, waarop zij verder 
ging met knuffelen. Zo ging dat een paar keer: de jonge 
vrouw wilde stoppen, en Bobbie legde zijn poot op haar 
schouder. Na een poos was de jonge vrouw het knuffe-
len zat en wilde naar bed. Ze legde haar arm over Bob-
bies hals, bedoeld als extra knuffel, en gaf hem een kus 
boven op zijn kop. En daar ging het mis. Bobbie gaf een 
flinke snauw in het gezicht van de vrouw. Hij werd me-
teen agressief genoemd, een hond die niet meer te ver-
trouwen was. Omdat Bobbie een ras was dat vaak 
genomen wordt als waakhond, zou het allemaal wel in 
zijn genen zitten. Tenminste, dat werd beweerd door
mensen die dachten verstand van zaken te hebben.
Er was dus maar één oplossing: inslapen.

De eigenaren van Bobbie belden mij na dit voorval hele-
maal overstuur op. Ze vertelden dat Bobbie hun dochter 
gegrepen had en dat de dochter twaalf hechtingen in 
haar gezicht had. Wat nu? Ze snapten er niets van, want 
Bobbie was toch onderdanig geweest, hij had zich toch 
duidelijk op zijn rug gelegd...

Ik heb de mensen meteen laten komen met Bobbie, want 
zoals ik Bobbie kende, kon ik me niet voorstellen dat hij 
dit zomaar, zonder aanleiding, had gedaan. Eerst heb 
ik naar hun hele verhaal geluisterd, waarbij ik al zo mijn 
vermoedens had. De eigenaar wilde Bobbie regelrecht 

Veel honden kun je verwennen 
zonder dat zij ooit agressie

zullen vertonen. Maar er zijn
ook honden die deze weelde

niet kunnen dragen. Een
voorbeeld uit de praktijk.
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naar de dierenarts brengen voor zijn laatste spuit.
Want volgens hem was een hond die bijt nooit meer
te vertrouwen. 

Vervolgens ging ik met Bobbie aan de slag. Eerst ben 
ik een stuk verderop op het hondenveld gaan staan, 
een eind bij de eigenaren vandaan, zodat Bobbie zich 
niet gesteund voelde door hen. Ik ging Bobbie domi-
neren door over hem heen te hangen met mijn boven
lijf, met een arm over zijn hals druk uit te oefenen op 
zijn rug (zoals een reu hem zou beklemmen), over de 
snuit heen te bijten met mijn hand, door mijn hand op 
zijn kop te leggen en wat druk uit te oefenen, net als de 
dochter gedaan had. Allemaal dominante handelingen, 
maar Bobbie gaf geen krimp. De eigenaren dachten dat 
ik wonderen verrichtte, maar ... wat was er nu daadwer
kelijk gebeurd?

WAAR HET FOUT GING
Problemen worden vaak veroorzaakt door de goedheid 
of onwetendheid van de mens. Onwetendheid speelt ook 
hier een heel grote rol. De handelingen van een hond 
worden al snel als menselijke handelingen gezien. We 
zullen eens stap voor stap nagaan wat er in de ogen van 
Bobbie gebeurd is.

1. De dochter ging naar Bobbie: in de ogen van een 
hond gaat een ranglagere altijd naar de hogere in rang. 
Met één uitzondering: de hogere in rang gaat alleen naar 
de onderdaan om te corrigeren. 

2. Bobbie gaf duidelijk aan dat hij de regeltjes bepaal-
de door af te dwingen en om en om te gaan liggen. De 
dochter ging daarin mee, want ze bleef hem knuffelen. 
Op dat moment bepaalde Bobbie wat er gebeurde.

3. Als de dochter wilde stoppen, gaf Bobbie een duide
lijk signaal met zijn voorpoot (dominante handeling) dat 
hij bepaalde of ze wel of niet mocht stoppen. De dochter 
ging daar weer in mee en aaide verder, denkende dat 
Bobbie haar aardig vond en een teken van genegenheid 
gaf.

4. De dochter legde haar arm over de hals van Bobbie en 
gaf hem een kus boven op zijn kop. In de ogen van een 
hond is dat een zeer dominante handeling. Maar Bob-
bie was toch de ranghoogste? Het was in de ogen van 
Bobbie zijn goed recht om zijn onderdaan (de dochter) 
op een hondse manier (bijt, snauw) terug te zetten in de 
rangorde. Hij kon tenslotte niet anders, hij is een hond!

Toen de baasjes zagen dat Bobbie alles over zich heen 
liet komen, niet agressief werd door de handelingen die 
ik uitvoerde, en ik uitgelegd had waarom Bobbie gebe
ten had, zagen ze wat ze al anderhalf jaar fout hadden 
gedaan. Al anderhalf jaar was dit gaande. Bobbie mocht 
op de bank, het liefste op je schoot, hij negeerde ieder-
een als ze thuiskwamen, kwam ze niet eens begroeten. 
Hij kreeg als eerste eten, in de hoop dat hij met een volle 
maag niet zou schooien. Hij won ieder trekspelletje en 
bepaalde wanneer er gespeeld werd. Bobbie kreeg op 

zijn manier altijd zijn zin. Door onwetendheid van zijn 
baasjes werd hij zo hoog in de roedel geplaatst, dat hij 
zichzelf de alfarol had toebedeeld. En een alfa, groot 
of klein, heeft het recht om zijn onderdanen terecht te 
wijzen.
 
Veel honden kun je lekker verwennen zonder dat zij ooit 
agressie zullen vertonen. Maar er zijn ook honden die 
deze weelde niet kunnen dragen. Dit verhaal is dan ook 
bedoeld om duidelijk te maken hoe het mis kan gaan 
als honden van nature een geboren leider zijn. Iedere 
hond heeft leiding nodig; zowel dominante, onderdanige, 
nerveuze, angstige, overactieve honden, enzovoort.
Elke hond verdient een goede leider en duidelijke en 
consequente leiding. Anders neemt de hond het recht
in eigen poten!

DE REGELS VAN DE ROEDEL

• Een alfa heeft het beste slaapplekje en hij bepaalt 
of er iemand bij hem mag.

• Een alfa gaat het eerste door een nauwe door-
gang of deur. Dat is ook al een nauwe doorgang 
tussen muur en bank, bank en kast bijvoorbeeld.

• Het negeren is het recht van een hogere in rang. 
Hoe vaak wordt er niet gezegd: ‘Ik snap er niets 
van dat hij beet, hij keek nooit naar het kind!’

• De alfa eet altijd als eerste. Als de andere leden 
van de roedel boffen, krijgen zij de restjes. Of de 
alfa moet het willen bewaren, dat is zijn recht.

• Alle leden van de roedel maken plaats voor de 
hoogste in rang. Hoe vaak lopen wij om onze 
hond heen? Of stappen we over ze heen? Of 
moeten we ze aan de kant schuiven omdat de 
hond voor de deur ligt?

• De alfa bevindt zich meestal (letterlijk) op een 
hoger niveau, bijvoorbeeld op de bank of op het 
bed. Vooral kleine hondjes zien we vaak op ven-
sterbanken. Zo kunnen ze goed hun ‘hol’ 

 bewaken.

• De alfa wint altijd alle kracht en vechtspelletjes.

• De rangorde wordt vaker in het spel bepaald dan 
in een gevecht. 

• De alfa beslist wat er gebeurt in de roedel.

• De lagere in rang gaat altijd naar de hogere in 
rang, tenzij om te bestraffen.

• Een hogere in rang heeft het recht om privileges 
uit te delen.

Bron: Erik Sannen: Uw hond opvoeden zonder training, 2000.



We kennen in Nederland twee 
rechtsgebieden: het publiekrecht 
en het privaatrecht. Het publiek 
recht regelt alles tussen burger
en overheid en tussen overheids
instanties onderling. Het privaat
recht beschrijft de regels voor de 
onderlinge verhoudingen tussen 
personen. Kenmerkend voor het
privaatrecht is dat duidelijke wet
telijke regels veelal ontbreken. 
Rechters zijn bij wet verplicht 
om bij een geschil tussen twee 
personen altijd een uitspraak te 
doen, ook al ontbreken regels 
waaraan getoetst kan worden. 

ERKEMEDERSTRAND
Zondagochtend 17 november ben ik op 
uitnodiging van Noor – een knappe trico-
lourdame uit Almere – met mijn honden 
naar Zeewolde gereden voor een wan-
deling op het Erkemederstrand. Letterlijk 
en figuurlijk ‘geen hond op de zesbaans-
weg’ en omdat de publiekrechtelijke re-
gels over de maximum snelheid op ’s 
lands autowegen voor een normale ster-
veling onnavolgbaar zijn, is de kans dat 
ik het gaspedaal iets te ver indruk 100%. 
Een paar weken later valt het resultaat 
op de deurmat en ben ik twee keer door 
de trajectcontrole ‘gepakt’. Bezwaar ma-
ken heeft geen zin en dus neem ik man-
moedig mijn verlies. Later lees ik op 
Facebook dat ik niet de enige collielief-

hebber was die post van het Centraal 
Justitieel Incasso Bureau had gekregen: 
de publiekrechtelijke regels zijn voor ie-
dereen hetzelfde. Wat ik het CJIB kwalijk 
neem, is dat ze nog geen app hebben 
ontwikkeld waarmee ze je in real time de 
snelheidsbekeuring kunnen toesturen. 
Dat had mijn humeur voor de wande-
ling wellicht verpest, maar waarschijnlijk 
mijn tweede snelheidsovertreding voor-
komen. 

HONDENFOKKERIJ
Hoewel je het misschien niet verwacht, 
zijn er wettelijk maar weinig regels waar-
aan de hondenfokkerij zich in Nederland 
moet houden. De regels die er zijn, rich-
ten zich op ‘het bevorderen van het wel-
zijn en de gezondheid van honden die 
bedrijfsmatig worden gefokt, opgevan-
gen, gekocht of verkocht’. Volgens de 
wet is van bedrijfsmatig fokken sprake
als er jaarlijks vier of meer nesten of 
meer dan twintig pups worden ‘geprodu-
ceerd’. De meeste colliefokkers hebben 
één, hooguit twee nestjes per jaar en 
voldoen niet aan dit getalscriterium. De 
regels zijn bestemd voor asielen,
dierenpensions en fokkers die legaal
bedrijfsmatig fokken. De toevoeging van 
de term ‘legaal’ is van belang om het
onderscheid met de broodfokkerij te ma-
ken. Broodfokkers zijn uit op het behalen 
van maximaal financieel gewin, opereren 
in de illegaliteit en laten zich per defini-

tie niets gelegen aan regels die het wel-
zijn of de gezondheid van het dier bevor-
deren. Een verderfelijke sector met een 
aanzienlijk marktaandeel, want helaas 
komen veruit de meeste pups die in Ne-
derland verhandeld worden uit dat cir-
cuit. De broodfokkerij laat ik in het ver-
volg van dit verhaal buiten beschouwing. 

De overheid stelt zich op het standpunt
dat de sector zelf spelregels opstelt 
waaraan de fokker zich moet houden. 
Voor de rashond is dat de Raad van
Beheer op Kynologisch gebied in Ne-
derland, waarbij circa 285 rasverenigin-
gen zijn aangesloten. De Raad heeft een 
aantal algemene regels opgesteld die 
voor alle fokkers van rashonden gelden. 
Vervolgens heeft iedere rasvereniging 
een fokreglement opgesteld dat is toege-
sneden op de specifieke situatie binnen 
het eigen ras. Een fokker die zich niet 
aan het rasspecifiek fokreglement houdt, 
loopt het risico om geroyeerd te worden. 

Met de regels van de Raad en van de 
rasverenigingen zou je denken dat de 
rashondensector het keurig voor elkaar 
heeft, maar niets is minder waar. Het 
aantal berichten over misstanden in de 
rashondenfokkerij neemt hand over hand 
toe. Door de stichting Dier & Recht is de 
website Rashondenwijzer.nl in het leven 
geroepen, waarop van bijna iedere ras-
hond gehakt wordt gemaakt. Het aantal 
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Recht & rashondenfokkerij

tekst: Ger Houben • foto: Marga Megens



juridische procedures tegen fokkers van 
rashonden neemt hand over hand toe. 
In televisieprogramma’s als Kassa (zie 
bijvoorbeeld de uitzending 30 novem-
ber 2013) kruisen voor- en tegenstan-
ders venijnig de degens met elkaar. De 
maatschappelijke verontwaardiging over 
de misstanden neemt hand over hand 
toe en de roep om politiek en overheids-
ingrijpen wordt steeds luider. Hoe je het 
ook wendt of keert, de rashondenfokkerij 
kampt met een serieus imagoprobleem. 

NIEUWE REGELS
Hoewel de behandeling herhaaldelijk is 
uitgesteld, ziet het er nu naar uit dat eind 
maart 2014 het (concept) Besluit Gezel-
schapsdieren in de Tweede Kamer wordt 
besproken. In dit Besluit zijn regels op-
genomen voor het bedrijfsmatig fokken, 
maar ook voor mensen die niet-bedrijfs-
matig fokken. Zo wordt bepaald dat de 
wijze waarop met gezelschapsdieren 
wordt gefokt het welzijn en de gezond-
heid van ouderdier en nakomelingen niet 
mag benadelen en dat fokkers zo veel 
mogelijk dienen te voorkomen dat erfe-
lijke ziekten, schadelijke raskenmerken 
en gedragsproblemen worden doorgege-
ven. Hoe lang het nog duurt voordat dit 
Besluit in werking treedt valt niet te zeg-
gen, maar dat er ook voor de colliefok-
kers die niet-bedrijfsmatig fokken het
nodige gaat veranderen, is wel duidelijk. 
De sector zelf neemt van lieverlee ook 
maatregelen. Zo voert de Raad van
Beheer vanaf 1 juli 2014 een verplichte
DNA-afname en -afstammingscontrole in 
voor alle rashondenpups, zodat onom-
stotelijk vaststaat uit welke fokcombina-
tie pups afkomstig zijn. En heeft staats-
secretaris Dijksma van Economische
Zaken op 3 februari 2014 een intentie-

verklaring in ontvangst genomen met 
maatregelen die de sector gaat nemen 
om het gedrag, welzijn en de gezond-
heid van de hond in Nederland te verbe-
teren. De verklaring is ondertekend door 
tien partijen. Naast de Raad van Beheer 
onder andere door de Faculteit Dierge-
neeskunde van de Universiteit Utrecht, 
de beroepsorganisatie van dierenartsen 
KNMvD en de brancheorganisatie voor 
ondernemers in de gezelschapsdieren-
sector Dibevo. 

RECHTSZAKEN
Dier & Recht heeft meerdere procedu-
res aangespannen tegen fokkers die een 
pup hadden verkocht die – naar later 
bleek – een erfelijk gebrek had. De ko-
per is van mening dat de pup niet aan de 
redelijke verwachtingen voldoet (confor-
miteit), stelt de fokker aansprakelijk en 
eist compensatie. Meestal voor de kos-
ten van de medische behandelingen en 
soms ook smartengeld. De fokker ver-
dedigt zich door te zeggen dat hij naar 
eer en geweten heeft gehandeld, op ba-
sis van de laatste inzichten over erfelijke 
aandoeningen in zijn ras. En vervolgens 
is het aan de rechter om een oordeel te 
vellen in deze privaatrechtelijke proce-
 dure waar – zoals hierboven al aange-
geven – duidelijke regels ontbreken. Fei-
telijk begint de fokker de procedure met 
een 3 – 0 achterstand, want de hond 
heeft dat erfelijk gebrek, het imago van 
de rashondensector is hondsberoerd en
de fokker wordt ook nog eens ovestelpt 
met allerlei pseudowetenschappelike on-
derzoeken over erfelijke aandoeningen, 
zoals bijeengeharkt op de website Ras-
hondenwijzer.nl. Hoe aannemelijk is dan 
nog het verweer van de fokker dat hij 
naar eer en geweten heeft gehandeld? 

In het privaatrecht baseren rechters zich 
vooral op wat partijen zelf tijdens de 
rechtszaak naar voren brengen en wordt 
hoor en wederhoor toegepast. Dat be-
tekent dat partijen evenveel kans krij-
gen om hun kant van het verhaal te ver-
tellen. Als de rechter – al dan niet behept 
met enige kynologische kennis – genoeg 
weet, doet hij een uitspraak. Dat de fok-
ker in deze procedures veelal de gebe-
ten hond wordt, is duidelijk. Of met die 
uitspraak daadwerkelijk recht wordt ge-
daan, is vers twee. Voor zover je in dit 
soort procedures hierover kunt spreken, 
heeft de rechter een winnaar en een
verliezer aangewezen.

VOORKOMEN IS BETER
Voor beide partijen is het beter procedu-
res te voorkomen. Dat begint bij de fok-
ker met zorgvuldig fokken. De Raad van 
Beheer en de rasverenigingen spelen 
hierin een cruciale rol, bijvoorbeeld door 
ervoor te zorgen dat de sector transpa-
rant wordt. Geef goede, volledige en be-
trouwbare informatie. Als er een ernstige 
erfelijke aandoening bij een fokdier wordt 
aangetroffen, wordt dat door menig fok-
kers ‘onder de pet’ gehouden en ver-
dwijnt de hond geruisloos uit het fokcir-
cuit. De sector, maar vooral het ras heeft 
er belang bij dat deze informatie voor
iedere fokker beschikbaar komt. 

De Raad van Beheer heeft het program-
ma ‘Duurzaam Fokbeleid’ in het leven
geroepen. De rasvereniging zou het 
DNA-onderzoek moeten promoten: 
DNA-onderzoek moet deel gaan uitma-
ken van het gereedschapskistje van
iedere fokker. Een voorbeeld uit de
eigen sector: een colliefokker die anno 
2014 een nest produceert met pups die 
aan degeneratieve myelopathie kunnen 
lijden, maakt grote kans door zijn pup-
koper succesvol aansprakelijk te worden 
gesteld als de ziekte zich daadwerke-
lijk openbaart. En niet ten onrechte, want 
voor de kosten van het onderzoek –
circa € 30 – hoef de fokker het niet te
laten. 

Met een goed koopcontract, dat duidelijk 
aangeeft met welk doel de hond wordt 
aangeschaft en voor welke prijs, dat 
goede en volledige informatie bevat over 
de erfelijke aandoeningen die in het ras 
voorkomen, met heldere garantiebepa-
lingen en een geschillenprocedure ‘voor 
het geval dat’, voorkom je een heleboel 
problemen. Het betekent wel dat de fok-
ker en de potentiële pupkoper in de ori-
entatiefase over meer zaken moeten 
praten dan alleen dat schattige pupje
dat daar in de werpkist ligt. 

Kopers hebben een wettelijke onder-
zoeksplicht en moeten gestimuleerd wor-
den zich tijdig te verdiepen in het ras 
waar de belangstelling naar uitgaat. Te 
veel kopers handelen impulsief en be-
slissen vandaag dat ze morgen een pup 
willen hebben. Hoe moeilijk het ook is 
voor te stellen, maar eigenlijk moet de 
aankoopbeslissing van een colliepup van 
iedere emotie zijn ontdaan, vergelijkbaar 
met de aanschaf van een wasmachine.
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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

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

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 

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

België

FROM SCOTTISH HEROS
Ger en Annie Boerstra
Arendonk (België)
T: +32 14 678 431
E: gerrit.boerstra@telenet.be

SCOTTIC MYTH
Christel en Arris Waasdorp
Sassenheim
T: 025 223 25 85
E: christel.waasdorp@casema.nl

SWEET QUEENS
Hans Bons en Wiecher
Ysselsteyn
T: 06 270 150 92
E: blue.merle@live.nl

Zeeland

JOLLIE COLLIE'S
Corry Rud
‘s-Gravenpolder
T: 0113 313 040
E: c.rd@scarlet.nl
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Paardenpraktijk 

Landbouwhuisdierenpraktijk

Gezelschapsdierenpraktijk

Dierenhospitaal Visdonk
Visdonkseweg 2a
4707 PE Roosendaal
T. 0165 583750
www.dierenhospitaal-Visdonk.nl

Wist u dat…
….het dierenhospitaal al 23 jaar bestaat 
en zich heeft uitgebreid tot een 
organisatie met 14 
dierenartsen en 19 ondersteunende 
medewerkers

….het een jong en dynamisch team is dat
werkt aan 
het optimale welzijn van de dieren

…. zich onder de 14 dierenartsen 3
specialisten bevinden;  interne 
geneeskunde, chirurgie en oogheelkunde.

 

Dierenhospitaal Visdonk 

Visdonkseweg 2a 

4707 PE  Roosendaal 

0165 583750 

dierenhospitaal@visdonk.nl 

www.dierenhospitaal-visdonk.nl 
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