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

KOPIJ WINTERNUMMER 2014
U kunt uw bijdrage voor het winternummer 
2014 inzenden tot 1 december 2014. Neem 
bij teksten altijd bronvermelding(en) op, 
indien van toepassing. E-mail uw tekst als 
Worddocument naar
redactie@schotseherdervrienden.nl. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden artikelen te weigeren dan wel te 
redigeren of in te korten.
Heeft u ook foto’s bij uw tekst, stuur deze dan 
mee in een zo hoog mogelijke resolutie en 
vermeld de naam van de fotograaf.
Wij zoeken ook nog foto’s voor de cover en 
de backcover. Neem voor meer informatie 
contact op met:
redactie@schotseherdervrienden.nl.
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• • OP DE BACKCOVER • •

Naam: Henry vom Bopparder Hamm (Diamond)
Geboren: 27 juni 2012

Vader: Belos vom Schwarzen Feuer
Moeder: Silver Clouds Black Lakota

Fokker: Verena Schaube
Eigenaar: Marjolein van Rotterdam en Sjoerd
  Sijmonsma
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Naam: Houbensloch Castle Neilina Beinn  
   (Na Keal)
Geboren: 29 september 2013

Vader: Lewellen’s Midnight Eclipse
Moeder: Houbensloch Castle Peigi Assynt

Fokker: Jacqueline Houben-Spiering
Eigenaar: Jacqueline en Ger Houben
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19 Verzorging: Victor Hoogma, de 
dierenfysiotherapeut

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

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

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

staat.

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

5 Mededelingen en kalender

11  Boedha, de witte collie

12 Gedrag: vuistregels voor goed leiderschap

14 Mijn collie: José en Mistral

16 Korte berichten

22 Even voorstellen: John Peeters

28 Korthaarpagina: korthaardag 2014

30 Titeren: doen of niet doen?

34 Kennelvermeldingen

24 Verslag: Jubileumweekend 3-5 
oktober Brouwershaven

6  Gezondheid: Collie Eye Anomaly 
(CEA)
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Het is herfst, de blaadjes vallen weer 
van de bomen en de dagen worden 
korter. Voor ons begon de herfst met het 
jubileumweekend in Brouwershaven. 
Gelukkig met zomers weer en een heel 
leerzaam en afwisselend programma 
van activiteiten, demonstraties en 
lezingen. 

In dit herfstnummer een verslag van 
dit weekend, en ook een uitgebreid 
artikel over de titerbepalingen die tijdens 
het weekend zijn afgenomen door dr. 
Tannetje Koning.

Verder in dit herfstnummer onder andere 
een artikel over Collie Eye Anomaly 
van EVCO-specialist oogheelkunde Ab 
Heijn, een artikel over de zeer ervaren 
dierenfysiotherapeut Victor Hoogma 
en een verslag van de korthaardag in 
Nijmegen. 

We zijn ook nog steeds op zoek naar 
leden die mee willen doen aan de 
rubriek 'Mijn collie'. Wil jij jezelf en je 
collie voorstellen in ons magazine, 
stuur dan een mail naar de redactie 
(redactie@schotseherdervrienden.nl).
Ook voor andere leuke ideeën voor een 
artikel kun je ons een mail sturen.

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

Diana Jansen

WANDELING OOSTERHOUT 23 NOVEMBER 2014
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MEDEDELINGEN

KALENDER

Door onze 
eindredacteur: 
Diana Jansen

23 NOVEMBER 2014
WANDELING OOSTERHOUT

Zie hiernaast.

25 JANUARI 2015
NIEUWJAARSWANDELING

Traditiegetrouw organiseert 
de Schotse Herder Vrienden 
met Nieuwjaar een stevige 
strandwandeling. Nadere 
informatie volgt op onze website 
en Facebookpagina.

Op 23 november organiseert de Schotse Herder Vrienden een wandeling in 
natuurgebied Boswachterij Dorst in Oosterhout. De boswachterij ligt in de vierhoek 
Breda, Oosterhout, Dongen, Rijen. Dit losloopgebied is een licht heuvelachtig terrein 
met afwisselend bossen en vennen langs mooie wandelpaden. Honden mogen hier 
vrijwel overal loslopen.

We verzamelen om 13:00 uur bij pannenkoekenrestaurant De Hannebroeck 
(Hoevestraat 12, 4903 RR in Oosterhout), waar ruim voldoende parkeergelegenheid is. 
Er is een korte wandeling van 40 minuten voor pups en oudere honden en een lange 
wandeling van 90 minuten.
Deze wandeling is zowel voor leden als voor niet-leden en deelname is gratis. 
Deelnemers krijgen na afloop van de wandeling een kop koffie of thee aangeboden door 
de Schotse Herder Vrienden (overige consumpties zijn voor eigen rekening).
Als het weer een beetje meezit, belooft het een gezellige wandeling te worden!
Jullie komen toch ook?

Zie voor nadere informatie onze website en Facebookpagina.
Heb je nog vragen, stuur dan een mail naar John Peeters:
activiteiten@schotseherdervrienden.nl.

Foto: G. Lanting

14 DECEMBER 2014
SNERTWANDELING VIJLEN

Op zondag 14 december 
organiseert de Schotse Herder 
Vrienden een wandeling in het 
Limburgse Vijlen. De wandeling 
is ca. 5 km. met als vertrek- en 
eindpunt Boscafé ‘t Hijgend Hert. 
Vertrek is om13.00 uur en na 
afloop staat de snert klaar!

12 APRIL 2015
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Locatie: Manege De Vijf Eiken, 
Oosterhoutseweg 57 in Rijen 
(Noord-Brabant). Nadere 
informatie volgt op onze website 
en Facebookpagina.
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GEZONDHEID

Collie Eye Anomaly (CEA) is een aangeboren, 
erfelijke oogafwijking die vooral bij de collieachtigen 
voorkomt. Het woord anomalie (anomaly = Engels) 
betekent afwijking/wat niet normaal is. De afwijking 
ontstaat tijdens de embryonale ontwikkeling en 
bevindt zich achter in het oog. De achterzijde van het 
oog bestaat uit drie lagen. Van binnen naar buiten 
zijn dit het netvlies (retina), het vaatvlies (choroidea) 
en de harde oogrok (sclera). CEA is een afwijking van 
voornamelijk het vaatvlies (choroidea) en daarnaast 
ook het netvlies (retina) en de blinde vlek (dit is het 
zichtbare deel van de oogzenuw). Uitwendig is het 
niet zichtbaar. Het is een aangeboren afwijking, die
al bij pups kan worden vastgesteld. 

Er zijn meerdere uitingsvormen van CEA:
• choroidale hypoplasie (CH; Engels: choroidal 

hypoplasia, vroeger CRD/chorioretinal dyplasia);
• coloboma (Engels: coloboma);
• netvliesloslating (Engels: retinal detachment);
• bloedingen in het oog (Engels: intra-ocular 

haemorrhage).

De uitingsvorm bepaalt in welke mate er een beperking is 
van het gezichtsvermogen. Dit varieert van een minimale 
beperking tot volledige blindheid in één of beide ogen. 
Er kunnen meerdere vormen naast elkaar voorkomen, 
bijvoorbeeld de combinatie CH en coloboma.

VORMEN VAN CEA

Choroidale hypoplasie
Deze afwijking is bij het oogonderzoek zichtbaar in een 
gebied naast de blinde vlek en altijd aan de kant van het 
oor (‘lateraal’). De afwijking komt aan beide zijden voor, 
maar er kan wel een (groot) verschil zijn in de mate en 
omvang van de afwijking tussen de beide ogen van een 
hond. 
Er is in het netvlies en het vaatvlies minder pigment 
aanwezig dan normaal, waardoor de bloedvaten van het 
vaatvlies zichtbaar zijn. Die bloedvaten zie je normaal 
gesproken niet. De bloedvaten zijn zelf ook afwijkend: 
er zijn minder vaten dan normaal, ze kunnen in een 
afwijkende richting lopen en breder zijn dan normaal 
het geval is. Ook schemert het oogwit (de harde 
oogrok) door. Bij uitgebreide vormen van CH heeft het 
bovenliggende netvlies op die plaats een verminderde 
werking, dat wil zeggen dat het gezichtsvermogen op die 
plaats slecht of afwezig is. Bij een kleinere omvang van 
CH kan de netvliesfunctie minder beschadigd zijn.
Bij honden met weinig pigment in de vacht en het oog 
(vooral blue merles) is er ook weinig of geen pigment 
in het netvlies en vaatvlies. Bij het oogonderzoek van 
een blue merle kunnen we dus niet afgaan op ‘minder 
pigment’, want het hele oog heeft weinig pigment. Dat 
maakt de beoordeling lastig, omdat puur geoordeeld 
moet worden op de bloedvaatjes.

tekst: drs. A. Heijn • foto’s: Diana Jansen, drs. A. Heijn

Collie Eye Anomaly
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Bij honden met geringe CH kan er in de loop van de 
eerste levensmaanden toch nog pigment over de 
afwijking groeien, waardoor de afwijking niet meer 
zichtbaar is. Dat wil niet zeggen dat de hond de afwijking 
niet meer heeft, het is alleen niet meer zichtbaar bij het 
oogonderzoek. Deze honden noem je ‘go normal’.
Een gebied met CH groeit mee met het oog, maar wordt 
relatief niet groter dan het in oorsprong was. De afwijking 
is dus niet progressief.

Coloboma
Een coloboma is een aangeboren ‘gat’. Bij CEA bevindt 
het gat zich in of vlak bij de blinde vlek. De blinde vlek 
is de plaats waar de oogzenuw voor ons zichtbaar is. 
De grootte van het gat kan per hond verschillen en kan 
ook tussen de twee ogen van dezelfde hond verschillen. 
Op de plaats van het gat ontbreken zenuwcellen die 
voor het gezichtsvermogen zorgen. De omvang van het 
gat bepaalt dus hoeveel de hond nog kan zien met het 
oog. Een coloboma kan éénzijdig of aan beide ogen 
voorkomen. Net als CH is een coloboma niet progressief.
Een (groot) coloboma kan aanleiding zijn voor een 
plaatselijke netvliesloslating naast het coloboma. 

Netvliesloslating
Het netvlies bevat de lichtgevoelige cellen (de staafjes 
en kegeltjes) die licht omzetten in elektrische stroompjes. 
Op een plaats waar het netvlies los ligt van de onder-
grond, zal er geen gezichtsvermogen zijn.
Bij CEA kan er een kleine netvliesloslating zijn. Zoals 
eerder al gezegd, bevindt deze zich meestal naast een 
coloboma. Een kleine netvliesloslating zou zich wellicht 
nog kunnen herstellen, maar dat komt zelden voor. Bij 
een pup met een al groter gebied met netvliesloslating 
is de kans groot dat het losgelaten gebied steeds groter 
wordt. Het oog gaat dan steeds minder zien en wordt 
uiteindelijk blind. In tegenstelling tot CH en coloboma kan 
de netvliesloslating dus wel progressief zijn. 
De afwijking kan éénzijdig of aan beide ogen voorkomen.

Bloeding in het oog
Een klein percentage van honden met CEA kan een 
bloeding achter in het oog ontwikkelen. Dit betreft dan 
wel de honden met een (groot) coloboma en/of een 
netvliesloslating. De bloeding kan nog op latere leeftijd 
ontstaan. Het bloed kan van het achterste deel van het 
oog naar de voorzijde stromen, naar het gebied tussen 
het hoornvlies en de iris. Hierdoor ziet het oog eruit als 
een rode bal. Als complicatie hiervan kan een hoge 
oogdruk optreden, wat voor de hond pijnlijk is.

KLINISCH ONDERZOEK
Bij het ECVO-oogonderzoek wordt het gehele oog 
nagekeken. Hiervoor worden twee instrumenten gebruikt. 
Met de spleetlampmicroscoop worden de oogleden, 
het zichtbare deel van de bindvliezen, het hoornvlies, 
de iris en de lens beoordeeld op afwijkingen. Met een 
indirecte ophthalmoscoop wordt het glasvocht, het net- 
en vaatvlies en de oogzenuw bekeken. 
Voor een goede beoordeling van de diepere delen van 
het oog is het nodig dat de pupil wijd blijft als er met 
licht in het oog wordt geschenen. Daarom wordt het oog 
gedruppeld met een pupilverwijdend middel. Bij pups 
kan hierdoor overmatig speekselen en soms spugen 
optreden. Bij volwassen honden wordt een andere 
druppel gebruikt die deze bijwerking niet heeft. Na twintig 
tot dertig minuten is de pupil wijd. De verwijding houdt 
ongeveer vier uur aan na het druppelen. Gedurende 
die tijd kan de hond wat last hebben van fel licht. Het 
onderzoek is niet pijnlijk en duurt enkele minuten.

Choroidale hypoplasie bij een blue merle.
Links naast de blinde vlek is een gebied waar veel ‘oogwit’ 
zichtbaar is doordat de vaatjes van het vaatvlies afwijkingen 
vertonen. Ze lopen in allerlei richtingen en zijn onregelmatig 
verdikt.

Hond met normale vachtkleur. Er is een fors coloboma in de 
blinde vlek aanwezig ‘tussen 1 en 4 uur’. Uiterst rechts op de 
foto een gebied met CH. De reflecterende laag is onderbroken, 
je ziet de onregelmatig verlopende vaatjes van het vaatvlies. 
Het oogwit is door alle lagen heen zichtbaar.
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DNA-ONDERZOEK
Eerst even terug naar de vererving van CEA. Het is een 
autosomaal recessief overdraagbare afwijking. Dat wil 
zeggen dat het zieke gen (de mutatie) onderdrukt wordt 
door het gezonde gen. Een hond met twee gezonde 
genen is homozygoot normaal en is genetisch vrij. Een 
hond met twee zieke genen is homoygoot recessief en is 
lijder. Deze vertoont de afwijking bij het oogonderzoek. 
Een hond met een ziek en een gezond gen is 
heterozygoot, dit is een drager. Een drager vertoont 
de afwijking zelf niet (dit lijkt niet geheel op te gaan, uit 
DNA- tests blijkt dat een klein percentage van de ‘go 
normals’ heterozygoot zijn).
Binnen een familie zijn alle variaties mogelijk. Zelfs 
tussen nestgenoten komen grote verschillen voor. 
Toch is er maar één gen verantwoordelijk voor alle 
bovengenoemde vormen van CEA. Dit gen is op te 
sporen door DNA-onderzoek. Er zijn waarschijnlijk wel 
andere genen medeverantwoordelijk voor de mate 
waarin de hond CEA heeft. 

Er wordt, niet alleen in Nederland, al decennia 
oogonderzoek gedaan bij de Schotse herdershonden 
en shelties. Fokmaatregelen hebben ervoor gezorgd 
dat er steeds minder ernstige gevallen van CEA, zoals 
netvliesloslatingen en bloedingen, voorkomen. In de 
jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw kwam het nog 
regelmatig voor dat bij het nestonderzoek er één of 
meerdere pups waren die aan één of beide ogen blind 
waren. Dat zie je eigenlijk nu nog zeer zelden. Er is dus 
al heel veel vooruitgang geboekt, puur door honden met 
de meer ernstige vormen van CEA van fok uit te sluiten. 
Die fokmaatregelen komen er meestal op neer dat 
honden met CH worden toegelaten, maar ernstiger 
vormen (coloboma, netvliesloslating, bloeding) niet. Een 
hond met de afwijking mag alleen worden gekruist met 
een hond zonder afwijking. Het zou mooi zijn als je dan 
alleen nakomelingen zou krijgen die drager zijn en de 
afwijking zelf niet vertonen. Als je die dragers vervolgens 
weer met vrije honden kruist, krijg je daaruit weer vrije 
honden en dragers, geen lijders. Maar helaas kun je bij 
het oogonderzoek een genetisch vrije hond niet van een 
drager onderscheiden. Ook de ‘go normals’ gooien roet 
in het eten. Als een hond niet als pup is onderzocht en 
er normaal uitziet, krijgt hij het etiket ‘vrij’. Je moet echter 
beseffen dat de hond alleen ‘klinisch vrij’ is: hij vertoont 
de afwijking niet ten tijde van het oogonderzoek, maar 
hij kan hem wel hebben. Het gevolg is dat er toch nog 
steeds lijders worden geboren. 

Met DNA-onderzoek kun je dit probleem aanpakken. 
Je weet of een hond homozygoot vrij is (genetisch vrij), 
heterozygoot (drager) of homozygoot recessief (lijder) is 
voor de afwijking. 
Met behulp van DNA-onderzoek kun je nog gerichter 
voorkomen dat er honden worden geboren die de 
afwijking vertonen. Met de nadruk op ‘vertonen’, want 
je hoeft de afwijking niet genetisch uit te roeien, je wilt 
alleen geen honden met ernstige afwijkingen op de 
wereld zetten. Als we ervan uitgaan dat we geen lijders 

willen, maar dat we dragers geen probleem vinden (die 
vertonen de afwijking niet), kun je zonder probleem een 
drager met een genetisch vrije hond kruisen. Je krijgt 
daaruit 50% dragers en 50% genetisch vrije honden. Je 
kunt zelfs lijders gebruiken, zolang je ze maar kruist met 
een genetisch vrije hond. Je krijgt dan 100% dragers, 
maar die vertonen de afwijking niet. 
Door verstandig gebruik te maken van de DNA-testen 
beperk je de genenpool niet, maar verruim je hem. 

TESTEN VAN DNA
DNA-testen zijn ontwikkeld voor één specifieke afwijking. 
Bijvoorbeeld voor CEA. De uitslag van de test zegt iets 
over de genetische aanleg voor CEA, maar niet voor 
andere (oog)afwijkingen. Daarvoor zul je een andere test 
moeten laten doen, voor zover die er is. Bij de Schotse 
herdershond is er bijvoorbeeld wel een test voor rcd2 
(rod-cone dysplasia 2), een vorm van progressieve 
retina atrofie die bij de collie voorkomt. Er zijn (nog) geen 
DNA-testen voor cataract, distichiasis, retinadysplasie, 
etc. Een DNA-test kan daarom het oogonderzoek niet 
vervangen, wel aanvullen.
Een DNA-test is specifiek voor één afwijking. Het kan 
voorkomen dat er oogafwijkingen zijn die zo op elkaar 
lijken, dat het lijkt alsof het om één afwijking gaat, terwijl 
het in feite verschillende afwijkingen zijn. Voorbeeld: 
bij de labrador retriever komen minstens twee vormen 
van PRA (Progressieve Retina Atrofie) voor. Voor 
één daarvan is een DNA-test ontwikkeld. Men is nog 
steeds op zoek naar het gen dat de tweede afwijking 
veroorzaakt. Om deze reden krijgt een hond die via een 
DNA-test voor een afwijking ‘genetisch vrij’ is, of ‘drager’, 
maar bij het oogonderzoek tekenen van die afwijking 
vertoont de uitslag ‘niet vrij’ voor de betreffende afwijking. 

De leidinggevende instituten/laboratoria op dit gebied 
werken hard aan meer DNA-tests, niet alleen voor 
oogafwijkingen, maar op allerlei gebied. Voordat een 
laboratorium een test ‘op de markt’ kan zetten, is er zeer 
langdurig onderzoek nodig bij veel monsters van zowel 
‘normale’ als ‘afwijkende’ honden. Dit is langdurig (soms 
jarenlang), arbeidsintensief en zeer gespecialiseerd 
werk, dat weinig laboratoria betrouwbaar kunnen doen. 
Ook als de test ‘op de markt’ is, blijft het arbeidsintensief 
en precies (mensen)werk. Dat verklaart de prijs.

Als een test eenmaal is ontwikkeld, hebben we wel 
gezien dat er na enige tijd laboratoria zijn die een test 
voor een veel lagere prijs aanbieden dan het lab dat de 
test heeft ontwikkeld. Helaas moeten we vaststellen dat 
niet alle laboratoria even betrouwbaar zijn. Van monsters 
van dezelfde hond krijg je dan verschillende uitslagen 
tussen de laboratoria. Of verschillende uitslagen van één 
hond op hetzelfde lab. Het beste is om het laboratorium 
te gebruiken dat de test zelf heeft ontwikkeld.

Er worden wel mutaties van genen ontdekt, die een 
oorzaak lijken van een bepaalde (oog)afwijking. 
Naderhand kan blijken dat de gevonden mutatie toch 
niets met de gezochte afwijking te maken heeft. Goede 
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informatie over de DNA-test voor CEA is terug te vinden 
op www.optigen.com.

NESTONDERZOEK EN RVB
De Raad van Beheer, maar beter gezegd de afdeling 
GGW (gezondheid, gedrag en welzijn), registreert 
alle uitslagen van de ECVO-onderzoeken van in 
Nederland geregistreerde honden. De uitslagen worden 
in de databank opgeslagen en doorgegeven aan de 
rasverenigingen die hierover een afspraak hebben 
gemaakt met de Raad. 
Er zullen fokkers zijn die geen oogonderzoek van hun 
nest(en) laten doen. Immers, bij sommige pups zie je 
mogelijk meer afwijkingen dan bij iets oudere honden 
(de al eerder genoemde ‘go normals’) en dat is niet altijd 
leuk. Die ‘go normals’ krijgen bij een onderzoek op latere 
leeftijd ‘vrij’ op het ECVO-oogformulier, want het gaat om 
de klinische afwijking op het moment van onderzoek. 
Al eerder is gezegd dat een ‘go normal’ niet normaal 
is. ‘Go normal’ is wat dat betreft een ongelukkige term. 
De hond heeft de afwijking en vererft de afwijking. Als 
je bij die hond een DNA-test laat doen, zal hij ook niet 
genetisch vrij voor CEA zijn. Een ‘go normal’ is dus altijd 
een lijder! 
Als bij een pup is vastgesteld dat hij CEA heeft, blijft hij 
zijn hele leven CEA houden, moeilijker is het niet. De 
Raad zal dus ook de uitslag ‘niet vrij’ voor CEA van een 
pup levenslang aanhouden.

CONCLUSIE
CEA is een aangeboren, erfelijke afwijking bij collie-
achtigen. Er zijn verschillende vormen. Van de minst 
ernstige vormen treedt er bij de hond zelf geen merkbare 
vermindering van het gezichtsvermogen op. De ernstige 

vormen zorgen wel degelijk voor ernstige beperkingen 
van het gezichtsvermogen. Door fokmaatregelen op 
basis van het oogonderzoek is de laatste decennia 
het aantal honden met de ernstige vormen van CEA 
gelukkig drastisch afgenomen. DNA-onderzoek heeft 
een belangrijke aanvullende waarde bij de bestrijding 
van CEA. Het blijft belangrijk om klinisch oogonderzoek 
uit te blijven voeren, omdat hiermee ook andere 
oogafwijkingen worden opgespoord.

A Heijn, dierenarts, specialist oogheelkunde, DipECVO

Drs. A. Heijn (DipECVO) is erkend specialist 
oogheelkunde. Hij is afgestudeerd aan de universiteit 
van Utrecht. Momenteel is hij werkzaam op meerdere 
plekken in Nederland, waaronder in Diessen 
(Dierenklilniek Diessen, spreekuur op dinsdag) en 
Someren (Veterinair Centrum Someren, spreekuur 
op woensdag). Hij is een door het ECVO erkende 
ophthalmologist en Lid van het ECVO-oogpanel in 
Nederland. 

Dierenartsen Midden-Brabant
Dierenkliniek Diessen
Beekseweg 11A
5087 KA Diessen
Tel. 013 – 504 24 02
 
Veterinair Centrum Someren
Slievenstraat 16
5711 PK Someren
Tel. 0493 – 44 10 66



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

A4 VDM advert nieuw.indd   1 21-01-2010   15:06:22
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BOEDHA, DE WITTE COLLIE

Ben je lekker aan het spelen met je oom, word je in 
dat ijzeren geval op wielen geladen! Ik geloof dat mijn 
baasjes dat een auto noemen?! En waar gaan we nu 
weer naartoe? Naar school ...!

Nou, voor mij hoeft dat niet hoor, mijn baasjes hebben 
mij toch al genoeg geleerd?
En om te socialseren is het ook niet nodig, want ik 
speel graag met elke hond en de meeste rare dingen 
of geluiden doen mij ook weinig. Trouwens, tijdens de 
puppycursus heb ik toch al laten zien dat ik het kan? Ik 
snap niet waarom ik dan nu naar de basiscursus moet.
Maar goed, als mijn baasjes dat willen...

Achteraf gezien, is het toch niet zo erg. Ik krijg heel veel 
aandacht van mijn baasjes, want ik kan hén een heleboel 
leren. Het is dus niet dat ík naar school moet, maar mijn 
baasjes! 
Ik moet zeggen, ze leren snel (als ze willen). Maar dat 
komt natuurlijk omdat ik het goed kan uitleggen. 
Als we niet op school zijn, moet ik natuurlijk ook eens 
naar hen luisteren. Dat vinden ze leuk. Och, ik laat 
ze maar. Dan zijn ze tenminste rustig. Dat klinkt toch 
verstandig van mij, of niet soms?
En dan zeggen ze van mij dat ik begin te puberen?! Ik 
weet niet eens wat dat is. Dat kun je denk ik niet eten, 
want dan wist ik wel wat het was. Maar goed, als de 
basiscursus gehoorzaamheid achter de rug is, zullen 
mijn baasjes het wel beter begrijpen. 

De oefeningen gaan al goed. Zo ga ik zitten en laat 
ik één van mijn baasjes eerst een rondje om mij heen 
lopen. Als dat goed gaat, geef ik hun wat meer vrijheid 
en mogen ze de afstand wat vergroten. Thuis doe ik de 
oefeningen ook wel met ze, maar dan in verschillende 
varianten. Anders raken ze zo snel verveeld en doen 

ze moeilijk op school, omdat ze vinden dat ze het wel 
kennen. Door ze dus een beetje voor de gek te houden, 
komen we er wel. Ik heb in ieder geval alle vertrouwen in 
mijn baasjes.

Zo zijn ze ook heel alert. Laatst was ik niet zo lekker (ik 
had waarschijnlijk iets verkeerds gegeten) en meteen 
werd mijn lunch en diner aangepast. Met als gevolg, dat 
ik me de volgende dag alweer kiplekker voelde. Echt top 
van ze!

Groetjes en een poot van Boedha!

Naar school
tekst en foto’s: John Peeters
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GEDRAG

Drie vuistregels voor goed leiderschap
tekst: Lieke Timmers • foto: Esla Fotografie

Een goede relatie tussen baas en hond is gebaseerd op de 
kernvraag of de hond de baas kan respecteren als leider. 
Een goede leider laat zien dat hij of zij geschikt is om 
leiding te geven, om de hond onder controle te houden en 
om de hond te laten ophouden met ongewenst gedrag.
In de praktijk betekent dit dat een echte leider absoluut en 
totaal beheer heeft over datgene wat de hond van belang 
acht, dat de leider altijd pro-actief ingrijpt én daarnaast de 
competentie heeft om gedrag te beheersen, te sturen of te 
verbieden.

LEIDERSCHAPSCOMPETENTIES
Leiderschapscompetenties houden niet in dat een leider met 
geweld de hond tot gewenst gedrag dwingt. Om te zorgen voor 
een goede relatie met de hond, moet een eigenaar nadenken 
over een drietal criteria die de basis vormen van zijn houding 
naar zijn hond:

1. Het voorkomen van ongewenst gedrag
Dit kan bijvoorbeeld door de hond niet in bepaalde situaties te 
brengen waarvan je van tevoren weet dat de hond de fout in 
kan gaan, spullen op te ruimen die de hond kapot kan bijten en 
de hond weg te sluiten of anderszins afdoende te beperken in 
zijn bewegingsvrijheid. Dit aspect kan iedereen beheersen met 
een redelijk anticiperend vermogen.

2. Het verbieden van ongewenst gedrag
Hiervoor moet de hond ten eerste begrijpen wat het concept 
‘nee’ betekent, en ten tweede de baas voldoende serieus 
nemen om het commando op te volgen. Dit aspect vereist 

voldoende appel. Er dient dus al een gezonde basisrelatie te 
bestaan.
 
3. Het ombuigen van ongewenst gedrag
Hierbij moet de leider de hond vervangend gedrag aanleren. 
Bijvoorbeeld door een hond leren om bij je te komen voor een 
snoepje in plaats van de buurhond te bijten of achter katten aan 
te jagen. Dit aspect vereist appel en voldoende vertrouwen van 
de hond in de baas.

RESPECT EN VERTROUWEN
Vanuit het oogpunt van de hond gezien, heeft alleen iemand 
die hij respecteert het recht om hem onder controle te houden, 
leiding te geven of iets te verbieden. Omgekeerd betekent 
dit ook dat als je het gedrag van je hond niet onder controle 
kunt houden, geen leiding kunt geven of hem niet kunt laten 
ophouden met wat je niet wilt (speciaal op kritische of erg 
opwindende momenten), de hond duidelijk maakt dat hij geen 
respect voor zijn baas heeft. Dit is een duidelijk teken dat 
leiderschap voor deze hond tekortschiet. 
Een hond geeft precies het respect dat de baas verdient. Bij 
tekortschietend leiderschap zal de hond op zijn beurt ook 
minder respect tonen. 
In de hondenwereld is een baas niet voor het leven tot leider 
gekozen. Een leider moet het respect van de hond iedere dag 
opnieuw verdienen. Hoe intelligenter, vol zelfvertrouwen en 
ambitieuzer de hond is, hoe eerder hij kleine veranderingen in 
het dagelijks gedrag opmerkt en baas en regels regelmatig zal 
uitproberen.
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BASISGEHOORZAAMHEID
Basistraining is belangrijk om een hond de eerste beginselen 
van gehoorzaamheid aan te leren. Een belangrijk uitgangspunt 
is dat je de hond altijd (nieuwe) dingen aanleert in een rustige 
trainingsituatie. Een hond iets aanleren in situaties waarin iets 
gebeurt wat een trigger kan zijn voor ongewenst gedrag, is 
niet alleen zinloos, maar ook oneerlijk tegenover de hond. Een 
hond die achter katten aanjaagt pas (hardhandig) corrigeren 
op het moment dat er een kat wegschiet, is volstrekt zinloos. 
Erger nog, het is oneerlijk, omdat de hond slechts gehoorzaamt 
aan een instinct en niet heeft geleerd dat dit gedrag ongewenst 
is. De hond wordt dus op zo’n moment bestraft voor gedrag 
waarvan hij niet weet dat het ongewenst is met een correctie 
die hij niet begrijpt en zeer waarschijnlijk als onrechtvaardig 
ervaart. Het is veel beter om een hond in een veel eerder 
stadium altijd op commando te leren terug te komen. 
Daarnaast is het belangrijk om ook na de basistraining 
gehoorzaamheid regelmatig te blijven oefenen, zodat de 
commando’s er goed in blijven zitten en zodat de hond het 
respect en de gehoorzaamheid aan de baas blijft behouden. 

PRO-ACTIEF INGRIJPEN
Pro-actief ingrijpen is waarschijnlijk het belangrijkste wat 
een goede leider kan doen. Corrigeren en straffen is iets wat 
iedereen kan. Veel belangrijker is om ervoor te zorgen dat 
de hond niet in een situatie komt waarin hij ‘de fout in gaat’. 
Voorkomen is beter dan genezen!
Een goede leider is altijd waakzaam, beschermend en in staat 
om de hond te verdedigen. Wanneer je bij de hond bent, dien 
je er ook werkelijk voor hem te zijn. Let op zijn reacties op de 
wereld om hem heen. Plan van tevoren hoe te handelen in 
situaties waarvan je weet dat ze problematisch kunnen zijn. 
Wees iemand op wie hij kan rekenen wat er ook gebeurt, door 
vooruit te lopen op situaties waarbij hij hulp nodig heeft en 
situaties te vermijden die hij niet aankan.

GOED LEIDERSCHAP
Je bent als baas echt een baas wanneer je controle hebt over 
alle zaken die voor de hond belangrijk zijn, zonder dat de 
hond de baas hierin betwist. Daarnaast zal een hond die de 
baas respecteert, hem toestaan zijn gedrag onder controle te 
houden, hem leiding te geven of hem te laten ophouden met 
ongewenst gedrag in heel opwindende of kritieke ogenblikken 
(rustige perioden met alleen baas en de hond tellen niet mee; 
de hond onder controle houden wanneer er een kat over de 
weg schiet of iemand op de deur klopt, tellen wel).
Er is ook sprake van goed leiderschap als de hond kan 
vertrouwen op steun en hulp van de leider als het nodig is om 
hem te beschermen. Bijvoorbeeld bescherming tegen een 
uitvallende andere hond. 

KWIJTRAKEN VAN DE LEIDERSPOSITIE
Het kan voorkomen dat je de leiderspositie kwijtraakt. Om 
deze positie terug te krijgen, is het belangrijk om te beseffen 
welke zaken voor de hond belangrijk zijn. Maak een lijstje met 
vijf tot tien zaken die voor de hond het allerbelangrijkste zijn. 
Dit kan voedsel zijn, speelgoed, aandacht, spelletjes, speciale 
rustplekjes, wandelingen, autoritten, enzovoort. Laat de hond 
deze ‘privileges’ verdienen. Voor alles moet de hond ‘werken’ 
in de vorm van het opvolgen van een commando. Het werken 
met een voerdummy kan in deze periode zeer nuttig zijn om de 

hond te leren dat hij zijn maaltijd moet verdienen door gewenst 
gedrag te laten zien.
Aan de hond iets vragen wat een groter beroep doet 
op zijn vaardigheden zal hem alerter maken – hij moet 
zich concentreren en alle aandacht aan de leider geven, 
waardoor de hond de volledige aandacht en medewerking 
geeft. De bedoeling is om dit te blijven trainen totdat het een 
automatische reactie wordt waarover de hond niet na hoeft te 
denken.

CONSEQUENT ZIJN EN BLIJVEN
Het is uiterst belangrijk om consequent te zijn en te blijven. 
Bepaal het basisniveau waaraan je hond moet voldoen en houd 
daaraan vast. Als je wilt dat je hond op commando direct naar 
je toe komt, accepteer dan niet dat de hond nog ergens snuffelt 
of zijn poot optilt voordat hij gehoor geeft aan het commando. 
Consequent zijn is een belangrijk onderdeel van leiderschap.  
Als een hond niet het gewenste gedrag in het gewenste 
tempo laat zien, herhaal het commando nog één keer. Doet de 
hond dan nog niet precies wat er wordt gezegd, dan moet er 
een duidelijke consequentie zijn. Bijvoorbeeld omdraaien en 
weglopen of zijn voerdummy of beloningsspeeltje opruimen. 
Probeer het na een paar minuten opnieuw.
Slimme honden zullen alles proberen om de grenzen te 
verleggen. Maar vergeet niet dat een hond niets begrijpt van 
een baas die een slechte dag heeft vanwege problemen op zijn 
werk of ruzie met zijn vrouw. Een hond beoordeelt een leider 
alleen op zijn gedrag naar hem toe, niet op zijn intenties.

RUSTIG BLIJVEN
Als leider is het belangrijk om nooit de zelfbeheersing te 
verliezen. Leer de hond op een rustige manier dat na actie altijd 
reactie volgt. Bijvoorbeeld bij het spelen met de bal moet de 
hond gaan zitten voordat de bal wordt gegooid. Als de hond dat 
niet doet, dan wordt de bal opborgen en wordt er niet gespeeld. 
Het zal niet lang duren voordat het kwartje bij de hond valt: ‘als 
ik niet meewerk, wordt er niet gespeeld’.
Het is ook belangrijk om de hond heel goed duidelijk te maken 
wanneer hij gewenst gedrag vertoont: wees heel enthousiast 
en beloon de hond overdreven als hij het goed doet. Maar word 
ook niet boos als de hond het niet (meteen) goed doet. 
Een goede opvoeding en training zijn onontbeerlijk: hoe meer 
de hond weet, hoe meer manieren hij kent om samen te 
werken. Herhaal eerder geleerde oefeningen regelmatig en 
voeg nieuwe vaardigheden toe. Trainen is communiceren en 
communicatie is cruciaal voor een gezonde relatie tussen baas 
en hond.

Bron: www.suzanneclothier.com, 2012.

DE VOERDUMMY
Een voerdummy is een 
trainingsmiddel dat gevuld kan 
worden met brokjes of kvv. Het 
is afsluitbaar met klittenband 
of een rits. De bedoeling is dat 
de hond de dummy afgeeft 
en de baas er vervolgens wat 
voer uithaalt om de hond te 
belonen.
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Ik ben José Krijgsman en ben de blije en trotse eigenaar 
van blue merle colliereu Mistral. Mistral is nu tien 
maanden en is acht maanden bij ons.
Ik heb gekozen voor een collie vanwege de prachtige 
uitstraling en het geweldige karakter dat ze hebben. Wij 
hebben vanaf 2000 altijd collies gehad en ze hebben 
duidelijk een aantal overeenkomsten. De ene is wat 
rustiger en de andere wat drukker, maar ze zijn allemaal 
herkenbaar wat betreft het lieve en vrolijke karakter. 

Mistral kan lekker eigenwijs zijn, en dat is niet altijd leuk. 
Bijvoorbeeld op de jongehondentraining, dan snap hij 

ineens er helemaal niks meer van en weet niet meer 
wat we op de puppytraining hebben geleerd. Zo ging het 
ook tijdens het jubileumweekend van de Schotse Herder 
Vrienden. Hij is dus volgens mij lekker aan het puberen. 
Maar tegelijkertijd is hij ontzettend lief en knuffelt graag 
met je. 's Ochtends als de wekker gaat, staat hij bij ons 
bed en geeft hij je een lik over je gezicht. Dat is zijn 
manier van goedemorgen zeggen. 

Op het moment is het nog een jonge onzekere collie die 
nog veel moet leren. Maar hij is wel onze liefste collie. 
Mistral is vooral een grote goedzak! 

José en

Mistral
MIJN COLLIE

tekst en foto’s: José Krijgsman
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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 GLOBAL PET ALERT
Global Pet Alert is een nieuwe (gratis) app voor vermiste 
huisdieren. Deze app is vergelijkbaar met de bekende 
Amber alert. Het initiatief voor het Global Pet Alert komt van 
enthousiaste dierenliefhebber Willy Kroes, die eigenhandig het 
idee heeft uitgewerkt en gefinancierd. De app wordt efficiënter 
naarmate er meer gebruikers zijn.

Je kunt je huisdier als vermist opgeven en een alert laten sturen naar andere 
gebruikers die bijvoorbeeld binnen een straal van twee kilometer wonen van de plaats 
van vermissing. Ook kun je aangeven dat je een dier hebt gevonden, en zo hond (of 
ander huisdier) en eigenaar weer verenigen.

Download de Global Pet Alert app in de App Store of Google Play.

Voor meer informatie en downloaden, zie
www.globalpetalert.com

NADAC HOOPERS
Hoopers is een nieuwe hondensport uit Amerika. De hond legt 
hierbij een parcours af waarbij de hond in vloeiende lijnen op 
afstand door een aantal boogvormige hoepels en tunnels wordt 
gestuurd door de handler.
Deze sport is niet belastend voor de hond, omdat hij niet hoeft 
te springen, zoals bij agility. Nadac Hoopers wordt op steeds 
meer hondenscholen in Nederland gegeven.

Kijk voor meer informatie op:
www.nadac-hoopers-nederland.nl

Een man vraagt aan een vrouw: ‘Wilt u 
deze hond even aaien, mevrouw?’
‘Natuurlijk,’ zegt de vrouw vriendelijk.
‘U bent zeker wel erg trots op uw hond?’ 
Zegt de man: ‘Nee hoor, dat is mijn hond 
helemaal niet. Ik wil alleen weten of hij bijt!’

MOPPEN
Door: Nita Dubbelman

Een dame met een chihuahua wil met haar 
hond een restaurant binnengaan. Ze zet 
een zonnebril op. Een man in de deurope-
ning zegt: ‘Sorry mevrouw, geen honden 
toegestaan!’
De dame zegt: ‘Je begrijpt het niet. Dit is 
mijn blindegeleidenhond!’
De man: ‘Een chihuahua?!’
Zegt de dame: ‘Bedoel je dat ze me een 
chihuahua hebben gegeven?’

Bij een begrafenis loopt achter de lijkwagen 
een man met een hond. Daarachter lopen 
500 mannen. Vraagt een toeschouwer aan 
de man: ‘Wie wordt hier begraven?’
‘Mijn schoonmoeder,’ zegt de man.
‘En wat doet die hond dan bij je?’
‘Die heeft haar doodgebeten.’
‘Och,’ zegt de toeschouwer, ‘mag ik hem 
dan even lenen?’
Zegt de man: ‘Achter aansluiten graag.’

foto: Boskieker Hondenfotografie
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COLLIE & CO IN NOOD
Ben je op zoek naar een collie? Kijk 
dan ook eens op de website van 
stichting Collie & Co in Nood. 
Collie & Co in Nood bestaat sinds 2002 
en helpt bij het herplaatsen van collies, 
collieachtigen en ook andere honden 
en katten.
Op de website vind je dieren die in 
asielen en bij stichtingen verblijven, 
maar ook dieren die bij eigen 
gastgezinnen in de opvang zijn.
Ben je niet op zoek naar een collie, 
maar draag je de stichting wel 
een warm hart toe, dan kun je ook 
toetreden tot de 'Club van 100' door 
jaarlijks ten minste € 20 te doneren. De 
donaties komen uitsluitend ten goede 
aan de stichtinghonden die een nieuw 
tehuis zoeken.

Voor meer informatie, zie:
www.collie-in-nood.nl

FAIRPUP
Een pup is geen product, maar wordt door sommige fokkers wel zo 
gezien. Om te voorkomen dat je een pup koopt bij een foute fokker, met 
alle nadelige gevolgen van dien (ziekte/agressie/extra kosten), helpt de 
website www.fairpup.nl bij het zoeken naar een FAIRPUP. Een FAIRPUP 
is een pup uit een eerlijk nest. 
Op de website vind je aanschaftips om een hond te vinden die goed bij 
jou past. Daarnaast wordt uitgelegd op welke zaken je moet letten om 
te voorkomen dat je een pup uit de broodfok aanschaft. Ook biedt de 
website een test aan, waarmee je kunt achterhalen of je pup van een 
goede fokker komt.
De website is een onderdeel van de bewustwordingscampagne van De 
Koninklijke Hondenbescherming. De campagne richt zich op mensen 
die op het punt staan een pup in huis te nemen. Bewustwording is hard 
nodig, want meer dan de helft van de pups komt vermoedelijk van foute 
fokkers. Terwijl een eerlijke keuze dierenleed voorkomt.

Voor meer informatie: www.fairpup.nl

TANDENBORSTEL TRIOPET
Heeft je hond last van tandplak en/of een slechte 
adem? Door de tanden van je hond te poetsen, 
voorkom je dat aanslag of tandsteen ontstaat en 
dat het gebit aangetast wordt.
Tandenpoetsen van je hond kan echter soms 
een heel karwei zijn. Deze tandenborstel van 
Triopet heeft drie vlakken, waardoor de borstel 
goed op de tanden geplaatst kan worden en 
je gemakkelijk heen en weer kunt wrijven. In 
één beweging reinig je zo zowel de binnen- als 
buitenkant van het gebit!

Deze tandenborstel is verkrijgbaar in onze 
clubwinkel.
www.schotseherdervrienden.nl
€ 4,96
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Tel. (0513) 57 11 91 • www.energique.nl

Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond
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De dierenfysiotherapeut

Naast fysiotherapie voor mensen bestaat er ook 
fysiotherapie voor dieren. Bijvoorbeeld voor dieren 
met klachten aan het bewegingsapparaat of met 
blessures, bij revalidatie na een operatie, voor 
sportkeuringen en ter preventie van blessures. 
Dierfysiotherapie is sinds 1992 een erkend 
paraveterinair beroep en wordt ingezet bij allerhande 
klachten aan het bewegingsapparaat. Victor Hoogma 
is naast fysiotherapeut voor mensen nu al zo’n 23 
jaar dierenfysiotherapeut. 

‘Ik had altijd al iets met dieren,’ vertelt Victor Hoogma. 
‘Ik wilde dan ook na mijn middelbare school de opleiding 
diergeneeskunde gaan doen. Ik werd uitgeloot, en 
besloot het het jaar erop opnieuw te proberen. Helaas 
werd ik een jaar later opnieuw uitgeloot voor de studie 
diergeneeskunde. Mijn moeder vond dat het nu toch echt 
eens tijd werd voor een studie, en zij schreef mij zonder 
dat ik het wist in voor de studie fysiotherapie. Toen ik 
voor de derde keer werd uitgeloot voor diergeneeskunde, 
ben ik aan de studie fysiotherapie begonnen, maar mijn 
hart bleef bij de dieren liggen. Ik was lid van N70, de 
stichting Natuurmonumenten 1970, en ik was gastgezin 
voor Stichting Hulphond. De dierenarts die bij Stichting 
Hulphond betrokken was, haalde me over om de 
nascholing dierenfysiotherapie te gaan doen. 
De nascholing bestond toen al een tijdje in een beperkte 

vorm, maar in het jaar dat ik ermee begon, was het 
een officieel nascholingstraject geworden. Ik heb de 
specialisatie met succes afgerond en ben daarna direct 
aan het werk gegaan als dierenfysiotherapeut.’

In die tijd waren er nog niet zo veel fysiotherapeuten 
die ook dieren behandelden. Victor Hoogma 
heeft ondertussen zo’n 23 jaar ervaring als 
dierenfysiotherapeut en behandelt vanuit zijn praktijk in 
Nijmegen dieren (voornamelijk honden, maar ook katten 
en paarden) uit het hele land. Ongeveer de helft van de 
honden die hij behandelt zijn sport- of werkhonden, en 
de andere helft zijn gewone huishonden met klachten 
of blessures of honden die moeten revalideren na een 
ingreep. 

SAMENWERKING MET DE DIERENARTS
Een dierenfysiotherapeut probeert de beperkingen 
van het bewegingsapparaat te revalideren naar een 
normaal resultaat of zelfs naar een hoger plan te 
brengen voor de sport- en werkhonden (waaronder 
politiehonden, reddingshonden en hulphonden). Wat 
betreft doelstellingen is er dus geen verschil met een 
fysiotherapeut die mensen behandelt.
In principe komen honden bij Victor Hoogma terecht na 
doorverwijzing door een dierenarts. Na bijvoorbeeld een 
kruisbandoperatie, heupoperatie of een operatie aan een

tekst en foto’s: Diana Jansen
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hernia is fysiotherapie een integraal onderdeel van de 
revalidatie. Maar dierenartsen sturen ook honden door 
met klachten of blessures aan het bewegingsapparaat, 
bijvoorbeeld honden die mank lopen, zijn gevallen of
een ongeluk hebben gehad.

Victor Hoogma behandelt altijd in overleg met een 
dierenarts, zodat de medische achtergrond van de 
hond bekend is en de dierenarts ook op de hoogte 
is van de voortgang van de behandeling. Vaak zijn 
het ook specialisten die de hond voor revalidatie 
doorverwijzen. Niet alle dierenartsen sturen een hond 
met klachten aan het bewegingsapparaat door naar 
een dierenfysiotherapeut. Soms moet de eigenaar 
van het dier er zelf om vragen, of denkt de dierenarts 
er pas aan als alle andere behandelmogelijkheden 
al zonder gewenst resultaat zijn geprobeerd. Maar 
vergeleken met 23 jaar geleden, toen het beroep van 
dierenfysiotherapeut nog in de kinderschoenen stond, 
zijn er steeds meer dierenartsen die dieren met bepaal-
de klachten doorsturen naar de dierenfysiotherapeut. 

DE ZWAKSTE SCHAKEL
Bij sport- en werkhonden is een groot deel van de 
behandelingen gericht op preventie van blessures. 
Sommige honden komen voor een sportkeuring. De 
fysiotherapeut bekijkt dan of de hond wat betreft bouw, 
structuur en spieropbouw geschikt is voor een bepaalde 
sport, zoals agility of frisbee. Soms krijgen eigenaren 
ook tips mee voor oefeningen waarmee ze de hond 
zelf klaar kunnen stomen voor het beoefenen van een 
bepaalde hondensport, bijvoorbeeld als er sprake is 

van een krachtprobleem of de bouw van de hond niet 
helemaal gunstig is voor de betreffende sport. Werk- en 
sporthonden komen ook bij de fysiotherapeut om het 
herstel na een operatie te versnellen.

De meeste huishonden die Victor Hoogma behandelt, 
hebben een ontwikkelde aandoening die ofwel 
samenhangt met de leeftijd, ofwel met een verkeerde 
manier van bewegen. Uiteindelijk uit zich dat vaak in 
problemen in de wervelkolom, die weer gevolgen hebben 
voor de rest van het lichaam, met name de poten. In het 
lichaam werkt alles samen en de ketting is zo sterk als 
de zwakste schakel. 
Door bijvoorbeeld een niet goed functionerende zenuw 
kan een hond door zijn pols zakken. Zo kan de hond een 
verkeerd bewegingspatroon ontwikkelen. Omdat een 
hond op vier poten loopt, verplaatst het probleem zich 
uiteindelijk naar de wervelkolom. Soms blijven dergelijke 
problemen een hele tijd onopgemerkt, totdat de hond 
een keer wat zwaarder wordt belast.

DE BEHANDELING
Tijdens een consult bekijkt de fysiotherapeut eerst hoe 
de hond loopt, staat en beweegt. Door middel van een 
onderzoek test hij de gewrichten op beweeglijkheid 
en de aanwezigheid van pijn. Ook beoordeelt hij het 
spierweefsel op spanning, lengte en op de aanwezigheid 
van verhardingen en drukpijn. Dit onderzoek leidt tot een 
fysiotherapeutische behandeling of een behandelplan.

De behandeling wordt ondersteund door het gebruik van 
apparatuur. Tijdens een behandeling worden meestal 
verschillende weefsels onder handen genomen, zoals 
zenuwen, spieren en gewrichten. Voorafgaand aan 
de behandeling gebruikt Victor Hoogma een apparaat 
dat werkt met stroompulsen die het lijf voorbereiden 
op de behandeling, bijvoorbeeld door een zenuw of 
de doorbloeding te stimuleren, het lichaam te laten 
ontspannen of de lymfeklieren te activeren. Daarna kan 
hij zijn therapeutische handelingen doen die mobiliserend 
werken, zodat de hond weer optimaal kan bewegen.

DE SCHOTSE HERDERSHOND
Victor Hoogma ziet elk jaar ook een aantal Schotse 
herdershonden in zijn fysiotherapiepraktijk. Veel 
klachten bij de Schotse herder ontstaan doordat deze 
honden vaak erg mobiele gewrichten hebben. Dat 
betekent dat de gewrichten, bijvoorbeeld de polsen, 
verder doorbuigen dan normaal. De eindstanden van de 
gewrichten worden daardoor te veel belast. Dan kan er 
schade ontstaan aan het gewrichtskapsel, de banden 
en de pezen rondom het gewricht, waardoor de hond 
nog mobieler wordt, nog minder kracht krijgt, een ander 
bewegingspatroon krijgt en ook pijn heeft. Op deze 
manier kan uiteindelijk vroegtijdige artrose ontstaan. 

Voor honden die té mobiel zijn, is het belangrijk dat ze 
extra kracht hebben, zodat de spieren ervoor zorgen dat 
de gewrichten niet te ver doorbuigen. Een goede conditie 
is ook van belang. Deze honden moeten over het hele 
lichaam goed getraind worden, zodat sterke spieren voor
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stabiliteit kunnen zorgen. Dan zullen de gewrichten niet 
beschadigd raken of verder beschadigen.

Een fysiotherapeut kan klachten als gevolg van een te 
grote mobiliteit al in een vroeg stadium behandelen. De 
eerste stap van de behandeling is gericht op het herstel 
van het gewricht en omliggende weefsel. Als er herstel 
optreedt, kan de hond langzaam maar zeker belast 
worden, met als doel het veranderde bewegingspatroon 
te normaliseren en spierkracht op te bouwen. Een 
fysiotherapeut kan daarbij aangeven hoe de hond moet 
bewegen om op die plek - maar daarnaast ook over het 
hele lichaam - meer kracht op te bouwen. De eigenaar 
kan dan aan de hand van tips en oefeningen zelf met de 
hond aan de slag gaan. 

Bij artrose gaat de hond minder goed bewegen om pijn 
te vermijden. Omdat de hond geen pijn wil hebben, 
gaat hij gedrag vertonen waarmee hij de pijn vermijdt. 
Daar reageert vervolgens de omgeving – de rest van 
het lichaam – weer op. De eerste tekenen van artrose 
zijn vaak stijfheid, manken of duidelijk ongemak bij 
het bewegen. Als er sprake is van artrose, kan de 
fysiotherapeut zorgen voor meer beweeglijkheid en 
ongemakken opheffen die op andere plekken in het 
lichaam ontstaan door compensatie van de pijnlijke 
beweging. De dierenfysiotherapeut adviseert ook over 
de goede, gedoseerde beweging van de hond, die 
belangrijk is om de hond soepel en sterk te houden. Het 
lichaam komt zo weer in balans, het bewegingspatroon 
wordt genormaliseerd en verdere gewrichtsslijtage wordt 
afgeremd.

TIPS VAN VICTOR
Wat kun je zelf als eigenaar doen om ervoor te 
zorgen dat je collie geen klachten krijgt aan het 
bewegingsapparaat? Wat betreft Victor Hoogma is het op 
de eerste plaats belangrijk om je hond te laten bewegen. 
Dat geldt zeker ook voor pups en jonge honden. Kijk 
naar de hond en laat hem vrij bewegen, liefst zo veel 
mogelijk onaangelijnd, en laat hem pauzeren als hij daar 
behoefte aan heeft. Door de hond vrij te laten bewegen, 
kan het lichaam zich goed ontwikkelen. De spieren 
bouwen zich op en de hond bouwt kracht en conditie op. 
Dan heb je eigenlijk de belangrijkste preventie al gehad. 

Begin niet te vroeg met hondensporten zoals behendig-
heid, frisbee en flyball. Wacht hiermee minimaal tot je 
collie 1,5 jaar oud is, maar liever zelfs nog wat langer. 
Het lichaam moet eerst uitgegroeid zijn voordat je met 
een belastende hondensport begint. Als je eerder gaat 
trainen, vraag je om blessures. Laat de hond tot hij is 
uitgegroeid dus vooral vrij bewegen en zorg zo voor een 
goede opbouw van spieren en conditie voordat je aan 
een hondensport begint.

Ten slotte: zorg ervoor dat je hond goed op gewicht is. 
Overgewicht zorgt bij huishonden voor 60 tot 70% van 
de klachten die Victor Hoogma in zijn praktijk tegenkomt.  
Zeker bij gewrichtsklachten en artrose betekent 
overgewicht een flinke verslechtering. 

VICTOR HOOGMA

Zie voor meer info: www.victorhoogma.nl.

Praktijk Veghel
Op maandag, woensdag en vrijdag.
Iepenlaan 6
5461 CS Veghel
Telefoon: 0413 - 319 524
Fax: 0842 - 271 511
E-mail: victorhoogma@planet.nl

Praktijk Nijmegen
Op dinsdag en donderdag.
Praktijk voor Fysiotherapie bij Dieren
Fransestraat 19
6524 HR Nijmegen
Telefoon: 024 - 324 31 33
Fax: 0842 - 271 511
E-mail: victorhoogma@planet.nl

Victor Hoogma is aangesloten bij de de Nederlandse 
Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren (NVFD).
Voor informatie over dierenfysiotherpeuten in de buurt, 
kijk op de website van de NVFD: www.nvfd.nl.
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Even voorstellen:

John Peeters
c o ö r d i n a t o r  a c t i v i t e i t e n

Mijn naam is John Peeters. Ik ben 44 jaar en woon in 
het Limburgse Born. Ik ben getrouwd en samen met mijn 
vrouw Ingrid hebben wij twee kinderen in de leeftijd van 
19 en 18 jaar. 

Ik ben al 24 jaar werkzaam bij (het huidige) VDL NedCar 
in Born en probeer in mijn vrije tijd nog een aantal 
hobby’s uit te oefenen. Deze hobby’s zijn (buiten de 
activiteiten met onze honden) forelvissen en mennen 
(tochtjes maken met onze Shetlandpony en wagen).
Onze honden zijn bij de meeste lezers van dit magazine 
wel bekend (in ieder geval eentje): namelijk Shaddy (een 
reu van drie jaar) en Boedha, die witte collie (een reu van 
elf maanden, zie ook pagina 11).

Ik ben sinds het begin van dit jaar lid van de Schotse 
Herder Vrienden (via de fokker van onze collies) en de 
warme, ongedwongen sfeer binnen de vereniging vind ik 
ontzettend prettig. Dit heeft mij dan ook doen besluiten 
om ‘ja’ te zeggen toen mij de vraag gesteld werd of ik 

zou willen toetreden tot de groep vrijwilligers die de 
vereniging rijk is.

Het bestuur heeft mij gevraagd om de contactpersoon/
kartrekker te zijn voor het organiseren van activiteiten 
binnen de vereniging.
Maar dit lukt natuurlijk niet zomaar. Ik zou hiervoor een 
beroep op jullie willen doen. Zo zou ik graag willen weten 
welke interesses er leven bij de leden, jullie dus. Welke 
vaardigheden jullie bezitten waar wij in de vorm van 
een workshop of lezing gebruik van kunnen en mogen 
maken.
Zo zou ik jullie ook willen benaderen om een activiteit 
in jullie omgeving te organiseren, om zodoende deze 
activiteiten over het land te kunnen spreiden.
Voor alle ideeën en/of suggesties, kun je mij mailen: 
activiteiten@schotseherdervrienden.nl.

Hartelijke groet,
John Peeters

tekst en foto’s: John Peeters
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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 
hoeveelheid essentiële voedingsstoffen, waaronder eiwitten, vetten, vitaminen 
en mineralen, die bijdragen aan een goede gezondheid van uw hond.

BIOFOOD natuurlijke hondenvoeding.......natuurlijk het beste! 
Meer informatie:
www.biofooddiervoeding.nl

GEËXTRUDEERD

VLEESVOEDING

GEPERST

GOED VOOR HUID, 
VACHT EN VERTERING 
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Jubileumweekend

Zoals eerder aangekondigd, heeft de Schotse 
Herder Vrienden in het eerste weekend van oktober 
haar tienjarig bestaan gevierd met een groots 
opgezet jubileumweekend op camping Den Osse in 
Brouwershaven (Zeeland). Vanaf vrijdagmiddag vijf 
uur tot zondagmiddag vijf uur heeft het programma 
bol gestaan van allerhande activiteiten, zoals 
wandelingen, workshops en lezingen, waarbij we 
ongelooflijk veel geluk hadden met een vrolijk 
zonnetje en temperaturen die eerder aan de zomer 
dan aan de herfst deden denken.

De vrijdagmiddag begon al goed met een heerlijke 
warme maaltijd, waarbij kon worden gekozen tussen chili 
con carne of paella met stokbrood. Daarna lieten Judith 
Hofman en Tanja Lucas in hun workshop Balanstraining 
& Zelfbeheersing zien hoe eigenaren en hond in 
balans kunnen communiceren en samenwerken. De 
workshop begon met een lezing over TTouch, waarna 
de deelnemers verschillende TTouch-technieken op hun 
hond uitprobeerden. Onder deskundige leiding moesten 
de bazen hun honden vervolgens door, over of langs 
verschillende materialen leiden en leerden de honden op 
hun geleiders vertrouwen en de geleiders de signalen 
van hun hond herkennen. 

Rond half tien was de workshop afgelopen. Na even te 
hebben genoten van een drankje en de laatkomers te 
begroeten, was het tijd voor de Collie Moonlight Walk. 

Er was niet veel maan te zien, maar gelukkig werden er 
gekleurde lampjes uitgedeeld die aan de halsbanden 
van de honden konden worden bevestigd. Wat een 
machtig mooi gezicht was, al die lampjes in het donker 
op de dijk. Na de wandeling verzamelden we ons om het 
middelpunt van het veld bij de blokhutten alwaar ons een 
heus optreden van de Mannen van Staal wachtte: helaas 
geen muzikaal onthaal (de voorzitter wenste ons niet 
te verblijden met een vrolijk gezang), maar een echte 
open haard van staal die ons op die koude oktobernacht 
verwarmde. De (alcoholische) versnaperingen droegen 
daar in niet geringe mate ook aan bij.

Zaterdags was het weer vroeg uit de veren, want het 
ontbijt werd om acht uur geserveerd. Het zonnetje 
scheen al vrolijk en de broodjes, warme worstjes, ei en 
ham gingen erin als de spreekwoordelijke zoete koek. 
Om half elf begon het ochtendprogramma. Deelnemers 
konden kiezen uit drie workshops: Treibbal, dogdance 
en Breitensport. Om half twaalf werd er gewisseld, zodat 
iedereen twee workshops kon volgen. 

Treibball is een tamelijk nieuwe sport waarbij een aantal 
grote ballen (ter grootte van een skippybal) op een veld 
worden gelegd en een doel aan het eind van een veld 
staat. De bedoeling is dat de hond op aanwijzing van 
de handler de ballen één voor één zo snel mogelijk in 
het doel drijft. De handler staat op afstand en maakt 
gebruik van stem, handgebaren of fluitsignalen om de 

tekst: Lieke Timmers • foto’s: Diana Jansen
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hond te sturen. De aansluitende demonstratie Treibball 
werd verzorgd door Sjoerd Sijmonsma, lid van Treibball 
Nederland, met zijn langhaar sableteef Floor.

Breitensport (breedtesport) komt uit Duitsland en is een 
wedstrijdsport die elementen van gehoorzaamheid met 
agility combineert. Het leuke is dat de baas actief met 
de hond alle oefeningen doet. De workshop breitensport 
werd verzorgd door een team van Stichting Breitensport 
Nederland, onder leiding van Jack de Jong. Er was een 
parcours opgebouwd met daarin sprongen, een (lage) 
schutting en kattenloop, een tunnel en poortjes waardoor 
geslalomd moest worden. De schutting en de kattenloop 
waren voor enkele collies nog een behoorlijke uitdaging! 
Dat gold ook voor de ton waar de honden overheen 
moesten springen.

En ten slotte dogdance. Dit is een sport die de laatste 
jaren steeds meer aandacht krijgt, omdat het er zo 
spectaculair uitziet. Zelfs op de Crufts in Engeland 
wordt er tegenwoordig aandacht aan besteed. 
Dogdance is eigenlijk niets meer dan het uitvoeren van 
gehoorzaamheidsoefeningen op muziek. Omdat alle 
oefeningen worden gebaseerd op de aanleg en het 
vermogen van de individuele hond, is elke routine uniek. 
De workshop werd met veel enthousiasme gegeven door 
André de Jong en Esther Wijma.
Grappig was dat, hoewel een aantal honden absoluut 
talent bleken te hebben voor de aangeboden 
sportsnuffelworkshops, andere het totaal niet zagen 
zitten en resoluut het veld af banjerden zodra ze de 
kans kregen (mijn Lyndie was daar een voorbeeld van). 
Na de workshops was het tijd voor een uitgebreide 
lunch. Tijdens het nuttigen van de lunch konden we de 
workshopleiders bewonderen die elk een demonstratie 
gaven met hun eigen honden.

Om twee uur begonnen de lezingen ‘De gezonde 
voeding voor de hond’ door Lotte Botter en ‘Vaccineren 
en titeren’ door dr. Tannetje Koning, gevolgd door het 

facultatief laten titeren van de honden. Ook was er een 
workshop Speuren. Lotte Botter is voedingsdeskundige 
die objectieve informatie gaf over de voor- en nadelen 
van verschillende soorten hondenvoeding, de 
productieprocessen en samenstellingen van hondenvoer. 
Dr. Tannetje Koning behoeft eigenlijk geen introductie: 
zij is een landelijk bekende holistische dierenarts die 
een lezing gaf over de voor- en nadelen van vaccineren. 
In haar lezing besprak ze het nut van het jaarlijks laten 
enten van huisdieren en de (mogelijke) bijwerkingen van 
vaccineren. Bij de titerbepaling na afloop van de lezing 
kon worden aangetoond of er bij de getiterde honden 
nog voldoende antistoffen in hun bloed aanwezig waren, 
waardoor enten overbodig is (zie ook het artikel op 
pagina 30 en verder). 
De laatste activiteit van de zaterdag was de 
workshop Speuren, gegeven door Marcel Nijland. 
Het KNPV Zoekhondenprogramma is een uitdagend 
trainingsprogramma dat onder andere een 
gehoorzaamheidsgedeelte, zoeken van vermiste 
personen en voorwerpen, speuren en leren sorteren op 
geur omvat.

De dag werd afgesloten met een heerlijke barbecue met 
als enige minpuntje dat het begon te regenen. Gelukkig 
konden we uitwijken naar de Zeeuwse Schuur, zodat we 
in ieder geval droog konden eten. Tijdens de barbecue 
volgde nog een verrassing: er bleek een aantal leden 
van het eerste uur bij te zijn die allen een fraaie trofee in 
ontvangst mochten nemen: Bea Limbeek (haar man Erik 
Boekhoff nam de trofee voor haar in ontvangst), Henk en 
Alette Westerhuis en Mary van Balen. Verder onthulde 
het bestuur nog een andere verrassing: op instigatie van 
Marga Megens van Lady Bo’s Future heeft het bestuur 
een heus MDR1-kaartje laten drukken, waarop alle 
probleemmedicijnen staan vermeld voor honden met het 
MDR1-gendefect. Dit kaartje werd aan alle aanwezigen 
uitgedeeld en zal op toekomstige activiteiten ook worden 
rondgedeeld. Marga Megens vond het volstrekt niet erg 
dat wij haar idee hebben uitgewerkt in de Schotse Herder 
Vrienden-huisstijl. Het kaartje past in de portemonnee en 
kan zo altijd gemakkelijk aan de dierenarts overhandigd 
worden.

Demonstratie Treibball: Floor

Demonstratie Breitensport
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Flink moe van een dag vol activiteiten en indrukken, 
zocht vrijwel iedereen bijtijds zijn of haar bed op, want de 
volgende dag was het weer vroeg verzamelen voor een 
verkwikkende strandwandeling aan het Noordzeestrand. 
Om half acht vertrok de groep onder leiding van Alette 
Westerhuis naar het strand, slechts een enkeling bleef 
nog even een uurtje liggen.

Om negen uur was echter iedereen weer fris en fruitig 
bij het ontbijt, want om half elf kwam de bekende 
gedragskundige Peter Beekman voor een lezing over 
zijn Black Box-methode. Peter Beekman propageert 
niet een standaard opvoedingsmethode voor honden, 
maar benadrukt dat het essentieel is om te kijken naar 
de individuele hond en baas en de specifieke behoefte 
van de combinatie. Binnen de Black Box-methode 
kan dus gebruik worden gemaakt van alles waar een 
hond gevoelig voor is: clicker, voerbeloning, speeltjes, 
stembeloningen, enzovoort. Alles met het uitgangspunt 
de hond zo hondvriendelijk mogelijk op te voeden en te 
trainen.
Na de lunch was het tijd voor het sluitstuk van het 
weekend: een demonstratie en workshop dogfrisbee 
door het team Fly ‘em High Dogfrisbee. Na een 
spetterende demonstratie door een aantal Australian 
shepherds konden ook de collies kennismaken met deze 
sport. Iets wat veel collies dan ook met verve deden.
Om vijf uur werd het zonnige weekend afgesloten en 
keerden alle aanwezige mensen en honden moe maar 
voldaan huiswaarts.
Binnenkort is een filmimpressie van het weekend, 
gemaakt door Jack van den Heuvel, te zien op onze 
website.

REACTIES OP HET JUBILEUMWEEKEND

Omdat wij erg benieuwd waren wat de aanwezigen 
vonden van het jubileumweekend, heeft Nita 
Dubbelman de leden die deelnamen telefonisch 
benaderd voor hun mening over het weekend.
De reacties waren uiterst positief. Iedereen vond 
het een geslaagd weekend, en iedereen vond 
het voor herhaling vatbaar. De deelnemers waren 
positief over de locatie, het eten en natuurlijk werd 
ook het fantastische weer genoemd. Een greep uit 
de reacties:
‘Heel tevreden en goed georganiseerd!’
‘Super belevenis. Wij hebben volop genoten!’
‘Het was heel leuk en zeker voor herhaling vatbaar.’
‘Het was een mooi weekend met heel gezellige 
mensen en een gemoedelijke sfeer.’

Bijna unaniem werd de lezing door Peter Beekman 
genoemd als positieve uitschieter.
‘Helemaal super!’
‘Echt een groot succes en heel leerzaam!’
‘Een heel toegankelijke en sympathieke man.’
Ook de andere lezingen en workshops zijn bijna 
alle deelnemers goed bevallen, al bleek niet elke 
hond ervoor in de wieg gelegd. De workshop frisbee 
vonden enkele deelnemers (en honden) zo leuk, 
dat ze bij thuiskomst meteen een frisbee hebben 
aangeschaft om ermee verder te gaan. Enige kritiek 
was er op de workshop Breitensport, waar volgens 
enkele deelnemers meer aan de veiligheid gedaan 
had mogen worden voor honden die zoiets voor 
het eerst deden. De workshop Balanstraining werd 
op een leuke en deskundige manier gegeven met 
voldoende persoonlijke aandacht, maar het was 
jammer genoeg wel erg donker op het veld. 

Hoewel de reacties allemaal zeer positief waren, 
was er ook een aantal punten van kritiek. Een 
veelgehoorde opmerking was dat het programma 
wel erg vol was, waardoor de pauzes tussen de 
workshops te kort waren. Een aantal deelnemers 
had graag iets meer eigen tijd gehad tussen de 
workshops. Sommigen vonden de wandeling van 
vrijdagavond te donker en te lang, anderen vonden 
de strandwandeling van zondagochtend te vroeg.

Helaas is voor Collie in Nood maar 2 euro 
opgehaald. Veel mensen hadden niet in de gaten 
dat ze iets konden doneren aan deze stichting, dus 
voor een volgende keer moet daar meer aandacht 
aan geschonken worden.
Al met al heeft iedereen het naar zijn zin gehad, 
en kunnen we zeker terugkijken op een geslaagd 
weekend. Wij zijn erg blij met deze positieve 
reacties, en de verbeterpunten nemen we mee 
voor de organisatie van toekomstige activiteiten. 
De organisatie heeft heel wat voeten in de aarde 
gehad, maar dat was het zeker waard!  





De derde zondag in september is voor ons, 
eigenaren van de korthaarcollie, de dag dat wij bij 
elkaar komen om gezellig te kletsen, demo’s bij te 
wonen, spelletjes met de honden te doen en als 
laatste deel te nemen aan de fameuze korthaarrace. 
De weersververwachting werd al dagen in de gaten 
gehouden en de voorspellingen waren goed!

Toen we vertrokken in de ochtend was het mooi weer. 
Het zonnetje scheen, met zo nu en dan een wolkje 
ervoor, maar dat mocht de pret niet drukken. Er waren 
ongeveer dertig aanmeldingen. Iets minder dan vorig 
jaar, maar veel mensen die wilden komen hadden 
andere verplichtingen. Het programma had al enige tijd 
op de website van de korthaarcollieclub gestaan en de 
deelnemers konden zich dus voorbereiden op de dingen 
die zouden komen. Wijzelf wilden graag meedoen aan 
de veteranenparade, de ringtraining en de flyball demo-
workshop. Daarvoor hadden we oma, mama en kind 
meegenomen.

Na ontvangst met een kop koffie door Anita van Bussel 
in de kantine van KC Nijmegen, was het eerst tijd om 
de contacten weer aan te halen. Om half elf begon de 

ringtraining voor iedereen die er belangstelling voor had. 
Er werd uitgelegd wat er verwacht wordt van hond en 
handler en hoe de show, schoonheidswedstrijd, verloopt. 
Na de uitleg en het beantwoorden van vragen werden 
de honden één voor één gekeurd en kregen de handlers 
nog wat aanwijzingen. Wij deden ook mee met onze 
jongste stuiterbal; meer voor de socialisatie dan voor 
de keuring. Maar zoals verwacht stuiterde ze door de 
ring van voor naar achter en van links naar rechts. Het 
was voor haar dan ook de eerste keer, maar er valt hier 
duidelijk nog heel wat te leren en te doen.

Na de ringtraining kwamen de oudjes of de veteranen het 
veld op. Stuk voor stuk werden ze voorgesteld en werd 
hun levensloop met eigenaardigheden voorgelezen. Elk 
dier heeft toch zo zijn/haar eigenaardigheden; dat was 
heel erg leuk om te horen. De oudste reu en teef kregen 
als dank voor het voorkomen een beker ter herinnering.
Na de parade mocht Wies Koelewijn samen met Mabel 
haar dog dance-kunsten vertonen. Wies komt voor 
Nederland (samen met vier anderen) uit op de Open 
European HTM & Freestyle Championships 2014 in 
Stuttgart. Het was voor haar een mooie training en voor 
ons een mooi schouwspel. Zo mooi, dat ze de routine 
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KORTHAARPAGINA

tekst en foto’s: Barend Meulenbeld

Korthaardag
2014



twee keer uitgevoerd heeft! We wachten met spanning 
af hoe ze het gaat doen in Stuttgart. Na deze demo 
heeft Wies met haar ‘nepcollie’ (witte herder) een andere 
routine laten zien, die ook heel erg mooi was.
Na al deze indrukken en shows moest de inwendige 
mens nog even versterkt worden en was het tijd voor een 
lunchpauze. We konden even een wandeling maken in 
het nabijgelegen bosje of even ontspannen met elkaar 
praten. De pauze werd ook benut om foto’s te maken van 
nestbroers en -zussen.

Na de lunchpauze trakteerden de leden van de KC 
Nijmegen ons op een demo flyball. Het was toch wel heel 
spannend om te zien hoe deze honden gefocust zijn op 
het balletje en de baas. Na de demo mocht iedereen die 
wilde, deelnemen aan de workshop flyball, waarbij de 
truc van ‘hoe krijg ik dat balletje uit dat ding’ nog best wel 
moeilijk bleek te zijn. Niet elke hond geeft een poot…  
Maar bij lang aanhouden en belonen kregen de meeste 
honden wel in de gaten dat de bal uit het apparaat kwam 
als ze ergens op drukten, en dan was het: vangen maar! 
Al met al was het een geslaagde workshop.

Vervolgens was het de beurt aan Lieke Geurts om met 
Belba een demo treibball te geven. Hierbij moet de hond 
op commando een grote bal voortdrijven. En Belba 
deed dat met geweldige inzet! Na deze demo werd de 
baan opgemaakt voor de korthaarrace. Er werden weer 
allerlei obstakels, hindernissen en afleidingen klaargezet. 
Eén voor één liepen de collies de rechte baan af, al 
dan niet gehinderd door de afleidingen. De baasjes 
aan de andere kant van de baan deden hun best om 
hun viervoeter toch zo snel mogelijk bij zich te roepen. 
Voor sommigen was de race een serieuze bezigheid, 

voor anderen een hilarische run. De winnaar van de 
korthaarrace was Doran (Frodo Witfoot from Hobbits 
Home). 

Nadat de race gelopen was en de winnaars waren 
gehuldigd, werd het tijd voor de afsluiting van de dag met 
een broodje en warme snack. We kijken terug op een 
geslaagde dag en zien weer uit naar de volgende derde 
zondag van september 2015!

Winnaar korthaarcollierace: Lieke Geurts met Doran

Demo dogdance Wies Koelewijn en Mabel

Workshop flyball
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Titeren: doen of niet doen?
Tijdens het jubileumweekend in oktober waar de 
Schotse Herder Vrienden het tienjarig bestaan 
vierde, werd aan leden en niet-leden de mogelijkheid 
geboden om een titerbepaling uit te laten voeren 
door dr. Tannetje Koning, een bekende holistische 
dierenarts. In totaal zijn 19 honden getiterd. De 
resultaten zijn verrassend te noemen. 

WAT IS EEN TITERBEPALING?
Een titerbepaling is een periodiek bloedonderzoek door 
een dierenarts, waarbij gekeken wordt of de hond nog 
voldoende antistoffen heeft tegen bepaalde ziekten. Als 
dat het geval is, kan vaccinatie achterwege blijven. Een 
titerbepaling is ongeveer even duur als de vaccinatie zelf. 
De gedachte hierachter is dat een vaccinatie schadelijk 
zou (kunnen) zijn en er alleen gevaccineerd wordt 
als uit het bloedonderzoek blijkt dat er onvoldoende 
bescherming is. Het immuunsysteem wordt dus niet 
méér belast dan absoluut noodzakelijk. 

Bij een titerbepaling wordt een druppeltje bloed 
afgenomen om te bepalen of de vaccinatie tot voldoende 
antistoffen heeft geleid en dus bescherming biedt tegen 
de betreffende ziekte. De ziekten waarvoor getiterd kan 
worden zijn:
• hondenziekte (Canine Distemper Virus of CDV)
• besmettelijke leverontsteking (Canine Adeno-2 Virus 

of CAV-2; ook tegen CAV-1)
• parvo (Canine Parvo-2 Virus of CPV-2)
• hondsdolheid (Rabiës Virus of RV)
• ziekte van Weil (Leptospirose)
• kennelhoest (Para influenza Virus of Pi, met of 

zonder Bordetella bronchiseptica Bacterie of Bb)

BETROUWBAAR?
Onderzoek heeft aangetoond dat er een goede 
correlatie bestaat tussen de antilichaamtiter en 
beschermende immuniteit voor hondenziekte, 
besmettelijke leverontsteking, parvo en hondsdolheid. 
Voor deze ziekten is bekend bij welke titer sprake is van 
voldoende bescherming. Bij de titerbepaling door dr. 
Tannetje Koning is getest op drie ziekten: hondenziekte, 
leverziekte en parvo. 

Een enting tegen rabiës is wettelijk verplicht bij reizen 
naar het buitenland. Titeren alleen is niet rechtsgeldig. 
Er is een aantal landen (waaronder Groot-Brittannië) 
die naast een geldige enting ook een titerbepaling 
eisen. Rabiës is dodelijk en een zoönose. Dat wil 
zeggen dat deze ziekte ook besmettelijk (en dodelijk!) 
is voor mensen. Behalve illegaal is het buitengewoon 
onverantwoord om een niet-ingeënte hond mee te 
nemen naar het buitenland en vice versa. Voor rabiës is 
tijdens het jubileumweekend géén titer bepaald. 

Bij de andere vaccins ontbreekt een betrouwbare 

correlatie en heeft het bepalen 
van antilichaamtiters een beperkte 
waarde. Voor de ziekte van Weil 
(leptospirose) kan bijvoorbeeld een 
titer worden bepaald, maar meestal 
daalt de titer voor leptospirose vrij snel 
na de vaccinatie (circa 4 tot 9 maanden) 
en is niet bekend bij welke titer nog sprake 
is van voldoende bescherming. 
De vaccinatie geeft te weinig antilichamen om 
betrouwbaar te titeren. Titeren heeft dus geen zin.

Kennelhoest heeft over het algemeen een tamelijk 
onschuldig verloop, vergelijkbaar met een ernstige kou 
of griep bij mensen. Kennelhoest is meestal een self-
limiting disease en een vaccinatie tegen kennelhoest 
wordt alleen aangeraden indien absoluut noodzakelijk. 
Kennelhoest is ook buiten de titerbepaling gehouden.

WAAROM TITEREN EN WAAROM ENTEN?
Zonder vaccinatie (zonder antistoffen) zijn hondenziekte 
en parvo bijna altijd dodelijk. De besmettelijke 
leverontsteking is vaak dodelijk en laat ondanks 
behandeling veel schade achter. Er is geen enkele twijfel 
over dat we met behulp van vaccinaties de antistoffen-
titers van deze ziekten op peil moeten houden. 
Vaccins stimuleren de vorming van antistoffen tegen 
besmettelijke ziekten. Deze antistoffen blijven jaren in 
het systeem, waarschijnlijk het hele leven. Echter, de 
vaccins zijn niet onschadelijk, omdat ze behoorlijk wat 
bijwerkingen kunnen hebben. De nadelige gevolgen 
kunnen worden beperkt door onnodige vaccinaties te 
mijden. 

Professor Ronald D. Schultze, hoofd van de afdeling 
pathobiologie van de Wisconsin University, heeft dit 
getest op honden. Hij vaccineerde ze tegen rabiës, 
parvo, kennelhoest en hondenziekte en stelde ze na 3, 
5 en 7 jaar bloot aan deze virussen. De dieren bleven 
gezond. Negen en vijftien jaar na de vaccinatie deed hij 
ook nog eens een meting van de hoeveelheid antistoffen 
in het bloed van de honden en concludeerde hij dat de 
hoeveelheden voldoende waren voor het voorkomen 
van de ziekten. Frederic Scott, professor aan het Cornell 
University College of Veterinary Medicine, deed een 
vergelijkbaar onderzoek bij katten en concludeerde 
dat de katten 7,5 jaar na de vaccinatie nog voldoende 
immuun waren voor kattenziekte en ongeveer de helft 
tegen niesziekte. Op basis van dit onderzoek publiceerde 
de American Association of Feline Practitioners in 1998 
richtlijnen met het advies één keer in de drie jaar te 
vaccineren. 

Het enige wat de jaarlijkse vaccinatie doet, is het 
inbrengen van virussen die vervolgens worden 
uitgeschakeld door de opgebouwde antistoffen uit 

tekst: Lieke Timmers
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de eerder gegeven vaccinatie. Er vindt dus géén 
aanvullende bescherming plaats. Op basis van deze 
nieuwe inzichten heeft Nobivac (leverancier van de 
vaccinatie tegen hondenziekte) in 2006 het beleid 
gewijzigd en gesteld dat deze enting slechts één keer 
in de drie jaar gegeven hoeft te worden. De richtlijn 
om een keer in de drie jaar te vaccineren wordt 
door deskundigen vooral gezien als een concessie 
van de wetenschap, waar meer commerciële dan 
gezondheidsredenen aan ten grondslag liggen. 

TESTRESULTATEN
Van 18 honden hebben de baasjes de uitslag aan ons 
doorgegeven. Samengevat levert dit het volgende beeld 
op:

aandoening
antistoffen

parvo hondenziekte leverziekte

+++ 16 (89%) 8 (44%) 9 (50%)

++ - 7 (39%) 7 (39%)

+ - 1 (6%) 2 (11%)

+/- - 2 (11%) -

- 2 (11%) - -

De score + betekent dat de hond voldoende antistoffen 
heeft (de + is de controlestip waarmee de testresultaten 
worden vergeleken). Een enting is niet aan de orde. De 
scores ++ en +++ willen zeggen dat de betreffende hond 
een (zeer) ruime hoeveelheid antistoffen heeft. De score 
+/- betekent dat er nog zo veel antistoffen aanwezig zijn, 
dat enten geen zin heeft. Wel krijgt het baasje het advies 
om over afzienbare tijd (3 jaar) een nieuwe titerbepaling 
uit te laten voeren. 

De baasjes van de twee honden die - scoorden op 
parvo, kregen van dr. Tannetje Koning het advies om 
hun hond zo spoedig mogelijk hiervoor in te laten enten. 
Eén van deze honden was net een jaar oud en volgens 
het gebruikelijke schema drie keer tegen parvo ingeënt. 
Een opmerkelijke uitslag die door dr. Tannetje Koning 
als volgt werd verklaard: ‘Als een pup nog antilichamen 
van de moeder heeft, slaat een enting niet aan. Dat is de 
reden dat we pups drie keer enten. Er is meestal maar 
één enting die aanslaat. Een heel enkele keer heeft de 
moeder zo veel antilichamen, dat ze langer blijven dan 
12 weken en dan slaat de enting dus niet aan. Dat komt 
niet vaak voor, maar wel af en toe.’ Een leeftijdsgenoot 
van deze hond – die volgens exact hetzelfde schema 
was ingeënt – scoorde +++ bij de titerbepaling. 

Afhankelijk van het resultaat van de titerbepaling, kregen 
de baasjes vervolgens van dr. Tannetje Koning het 
advies om hun hond vóór een bepaalde datum opnieuw 
te laten titeren. Samengevat luidde het advies als volgt:
• 6 honden over 6 jaar opnieuw titeren (oktober 2020)
• 4 honden over 5 jaar opnieuw titeren (oktober 2019) 
• 3 honden over 4 jaar opnieuw titeren (oktober 2018)  
• 5 honden over 3 jaar opnieuw titeren (oktober 2017)

Deze termijnen worden geadviseerd op basis van 
jarenlange ervaringen en wijken af van de termijnen 
die de meeste dierenartsen adviseren. Dit komt omdat 
de meeste dierenartsen nog niet vertrouwd zijn met 
titerbepalingen en ‘het zekere voor het onzekere nemen’. 
Zij kunnen nog niet bogen op de jarenlange ervaring van 
dr. Tannetje Koning. 

Gemiddeld hoeven de baasjes die aan deze 
titerbepaling hebben meegedaan pas over 4,6 jaar 
hun hond opnieuw te laten titeren. Daarmee wijken 
de resultaten en het advies fundamenteel af van het 
gebruikelijke entingsschema en adviezen van de meeste 
dierenartsen. Bij de titerbepaling die de volgende keer 
wordt uitgevoerd, zal blijken of de hond nog voldoende 
antistoffen heeft of dat de hond dan opnieuw moet 
worden ingeënt. 

CONCLUSIES
Bij steeds meer mensen rijst de vraag of eens in de 
drie jaar vaccineren wel nodig is, aangezien de in het 
lichaam aanwezige antistoffen het virus in het vaccin 
uitschakelen en er dus niet meer antistoffen worden 
geproduceerd. Bij de honden die aan deze titerbepaling 
hebben meegedaan, adviseert dr. Tannetje Koning over 
(gemiddeld) 4,6 jaar een nieuwe titerbepaling uit te laten 
voeren. Dit komt de gezondheid van de hond ten goede 
en daar is het ons natuurlijk om te doen. Daarnaast is 
het ook nog goed voor de portemonnee, omdat een of 
meerdere reguliere entingen achterwege kunnen blijven. 

Wilt u meer over dit onderwerpen weten, dan verwijzen 
wij u graag naar het artikel Feiten en fabels over 
vaccinaties op de website van de Schotse Herder 
Vrienden (www.schotseherdervrienden.nl). 

Bronnen:
• Dr. Tannetje Koning.
• Idexx VetMedLab.
•	 Are we vaccinating too much? door Catherine O’Driscoll.
•	 Vaccinaties. Westerhuis – kliniek voor gezelschapsdieren, www.

uwdierenkliniek.nl.
•	 Verterinary Times UK, januari 2004.

vermelding titerbepaling in paspoort
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UW VISITEKAARTJE HIER?
Plaatsing vier keer per jaar: € 25 per jaar. Eenmalig: € 7,50.
Vraag naar de mogelijkheden of stuur een e-mail naar
redactie@schotseherdervrienden.nl. Jacqueline & Ger Houben
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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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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

TUTTI MOLTO BENE
Marko Streefkerk
Bergen op Zoom
T: 06 539 616 72
E: markomarkos@hotmail.com

 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

OF THE VICTORY COLLIES
Erna Ligthart
Heerhugowaard
T: 072 571 49 32
E: erna072hhw@hotmail.com

V.D. LUGTENAKKER
Bernadette ter Horst-Frerix
Azewijn
T: 0314 651 102
E: britthorst@hotmail.com

Drenthe

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

 
 
Charles is een 4-jarige schotse herdershond die moeilijk loopt en vaak op zijn poten staat te rillen. 
Van pup af aan heeft hij al last van zijn achterpoten. Hij heeft namelijk bij beide achterpoten last van 
te losliggende knieschijven. Deze liggen normaal gezien in een gootje waar de knieschijven overheen 
glijden. Bij Charles liggen beide knieschijven (patella) te los waardoor ze makkelijk uit de goot 
schieten (luxatie). De officiële naam hiervoor is ‘patella luxatie’.  
 
Een patella luxatie komt voornamelijk bij kleine rassen voor, en levert meestal weinig klachten op. Bij 
de grotere hondenrassen is dit probleem zeldzamer. Het uit de goot schieten kan slijtage 
veroorzaken, waardoor de dieren op latere leeftijd klachten ontwikkelen. Dit blijkt bij Charles ook het 
geval te zijn. Eerst tilde hij tijdens het lopen af en toe een achterpoot op. Maar inmiddels staat hij op 
zijn poten te rillen en loopt hij slecht.  
 
De oorzaak van het uit de goot schieten van de knieschijf is vaak een abnormale beenstand. Deze 
afwijking ontstaat tijdens de groei. Om het probleem te verhelpen is een operatie noodzakelijk. In 
milde gevallen wordt de speling van de knieschijf beperkt, waardoor deze niet meer uit de goot 
schiet. Als het gaat om ernstigere gevallen zal het noodzakelijk zijn om de stand van de poot te 
corrigeren. Het is dan de botcorrectie die ervoor zorgt dat de knieschijf automatisch op zijn plaats 
blijft.  
 
Bij Charles is door de forse scheefstand een botcorrectie onvermijdelijk. Bovendien is de goot van de 
knieschijf zodanig versleten, dat een prothese noodzakelijk is. Dit laatste, een prothese van de goot 
van de knieschijf, is een unieke operatie die nog niet in andere klinieken in Nederland wordt 
uitgevoerd! In Dierenhospitaal Visdonk lopen we met deze orthopedische behandeling dus voorop. 
 
Charles heeft de operatie prima doorstaan, en na 2 dagen loopt hij beter dan afgelopen tijd! 
Omdat Charles aan beide achterpoten problemen had is hij, 6 weken later, ook aan de andere knie 
geopereerd. Na 3 maanden zien we bij de nacontrole een veel vrolijkere hond, die geen klachten 
meer heeft en normaal loopt.  
 

Dierenhospitaal Visdonk

Visdonkseweg 2a

4707 PE  Roosendaal

0165 583750

dierenhospitaal@visdonk.nl

www.dierenhospitaal-visdonk.nl

 

  

Kwaliteit is geen kwestie van toeval 

 
Te losse knieschijven 
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