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copyright te achterhalen. Mochten personen 
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KOPIJ LENTENUMMER 2015
U kunt uw bijdrage voor het lentenummer 
2015 inzenden tot 1 maart 2015. 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.

COLOFON

• • OP DE BACKCOVER • •

Naam: Houbensloch Castle Scott Beinn (Lennox)
Geboren: 29 september 2013

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

Fokker: Jacqueline en Ger Houben
Eigenaar: Nita en Koos Dubbelman

 • • • • OP DE COVER • • • •

Naam: Scotic Myth Djaro Born To Be Wild 
   (Angel)
Geboren: 10 maart 2009

Vader: Quality of the Nightraiders Home 
Moeder: It’s a Miracle Ischa v.d. Slobberhoeve

Fokker: Christel Waasdorp
Eigenaar: Hans Bons
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INHOUD

19 Verzorging: de hondentrimsalon

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

8  Boekbespreking

9  In memoriam: Jewel

11 Boedha, de witte collie

14 Mijn collie: Pierre en Wannia & Sara

16 Korte berichten

22 In memoriam: Kyra

24 Yindra, de wagenzieke collie

26 Verslag wandeling Vijlen

28 Collies in de sneeuw

30 Kennelvermeldingen

12 Puppy met een missie

6  Gezondheid: Ziekte van Weil
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MEDEDELINGEN

KALENDER

Onze vereniging heeft sinds 2011 een 
driekoppig bestuur, bestaande uit voor-
zitter (Ger Houben), secretaris (Lieke
Timmers) en penningmeester (Alette 
Westerhuis). De statuten schrijven een 
bestuur van vijf personen voor. De drie 
bestuursleden die we nu hebben is het 
absolute minimum. Wij zijn dus voortdu-
rend op zoek naar versterking van onze 
gelederen. 
Zondag 12 april a.s. houden we onze 
jaarlijkse ledenvergadering en vooraf-
gaand aan deze vergadering doen wij – 
traditiegetrouw – een oproep onder de 
leden om zich kandidaat te stellen voor 
een bestuursfunctie. Ook vrijwilligers die 
géén bestuursfunctie ambiëren, maar 
zich wel voor de vereniging willen inzet-
ten, zijn méér dan welkom! Heb je hier 
oren naar of wil je meer weten over wat 
zo’n bestuurs- of vrijwilligersfunctie pre-
cies behelst, neem dan contact op met 
Ger Houben (e-mail:
voorzitter@schotseherdervrienden.nl). 

Omdat het bestuur slechts uit drie perso-
nen bestond en aanmeldingen voor een 
bestuursfunctie uitbleven, hebben we 
geen rooster van aftreden opgesteld. Als 
er geen opvolgers in de coulissen staan, 
valt er weinig af te treden, nietwaar? 
Maar dat zou betekenen dat het bestuur, 
behept met een groot verantwoordelijk-
heidsgevoel, noodgedwongen en tot in 
lengte van jaren aan het pluche zou blij-
ven plakken. Dat vinden wij een onge-
wenste situatie. Vers bloed is nodig om 
de vereniging b(l)oeiend te houden! 

Om de oproep naar de leden om zich 
beschikbaar te stellen voor een be-
stuursfunctie meer kracht bij te zetten, 
hebben we toch een rooster van aftre-
den opgesteld. Het rooster is als volgt:
April 2015 – voorzitter Ger Houben
aftredend
April 2016 – secretaris Lieke Timmers 
aftredend
April 2017 – penningmeester Alette
Westerhuis aftredend
Ruim voor de ledenvergadering ontvan-
gen jullie de vergaderstukken. Wij hopen 
op een hartverwarmende respons op 
onze oproep!

Ondertussen gaat het de vereniging aar-
dig voor de wind. Ons ledenaantal groeit 
gestaag. In het voorjaar hopen we de 
magische grens van 200 leden te

passeren, wat een verdubbeling is ten 
opzichte van 2011. Hier zijn we super 
trots op! 

Ook het aantal vrijwilligers dat zich be-
langeloos voor onze vereniging inzet, is 
gegroeid. We hadden al een uitsteken-
de hoofdredacteur voor ons magazine, 
het beheer van onze website was al in 
goede handen en onze leden konden al 
voor gratis en deskundig advies terecht 
bij onze opvoedings-, gedrags- en ge-
zondheidsdeskundigen. Maar in 2014 
hebben we onze gelederen weten te ver-
sterken met een enthousiaste activitei-
tencoördinator, waar jullie in het vorige 
nummer al uitgebreid kennis mee heb-
ben kunnen maken. In nauwe samen-
werking met een aantal leden heeft John 
Peeters voor 2015 een gevarieerd pro-
gramma opgesteld. Het beheer van onze 
zéér actieve Facebookpagina is in be-
kwame handen overgegaan van Nita 
Dubbelman-Engel en Jacqueline Hou-
ben-Spiering. Gaf onze Facebookpagi-
na in het verleden reden tot zorgen, in-
middels heeft het zich ontwikkeld tot een 
breed gewaardeerd podium van bijna 
625 (!) collieliefhebbers. De Facebook-
pagina past daarmee bij de filosofie die 
wij als vereniging uitdragen: de Schotse 
Herder Vrienden is een vereniging voor 
de liefhebber van de collie in alle soorten 
en maten. Jacqueline heeft de functie 
van coördinator pup- en herplaatsing op-
gepakt (e-mail: pupbemiddeling@
schotseherdervrienden.nl) en Nita ver-
vult sinds kort de functie van coördinator 
ledenservice. Wil je een advies of heb 
je tips voor de vereniging, maar weet je 
niet precies bij wie je daarvoor het beste 
terechtkunt? Mail dan naar Nita (e-mail: 
ledenservice@
schotseherdervrienden.nl).

De Algemene Ledenvergadering heeft 
april 2014 ingestemd met een beschei-
den contributieverhoging. Vanaf 1 januari 
2015 bedraagt de contributie voor leden 
met een Nederlands adres € 23 en voor 
leden met een buitenlands adres € 29.
De contributie voor gezinsleden is ge-
lijk gebleven, nl. € 11. Alette heeft jullie 
in december de contributienota per mail 
toegestuurd. Mocht je die niet hebben 
ontvanngen, neem dan contact op met 
haar (e-mail: penningmeester@
schotseherdervrienden.nl). 

Onze financiële doelstelling is en blijft 
om magazine en website volledig te be-
talen uit de sponsorinkomsten van com-
merciële bedrijven en de contributie-
inkomsten van de leden maximaal te ge-
bruiken voor activiteiten. Om het lidmaat-
schap van de vereniging aantrekkelijker 
te maken en de leden hier zo veel moge-
lijk profijt van te laten hebben, ont vangen 
in 2015 enkel deelnemers aan activitei-
ten die lid zijn van de vereniging een te-
goedbon voor een consumptie. Afhan-
kelijk van het enthousiasme waarmee 
je aan de activiteiten deelneemt, krijg 
je dus een deel van je contributie in de 
vorm van een consumptiebon terug. En 
gezien de hoogte van de contributie voor 
gezinsleden, heeft een gezinslid bij deel-
name aan drie à vier activiteiten de con-
tributie al terugverdiend. Mooi toch? 

Ger Houben, voorzitter

25 JANUARI 2015
NIEUWJAARSWANDELING

Traditiegetrouw organiseert de
Schotse Herder Vrienden in janua-
ri een stevige strandwandeling, 
deze keer in Groet (NH). Zie voor 
nadere informatie onze website en 
Facebookpagina.

12 APRIL 2015
ALGEMENE LEDENVERGADERING

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

MAART 2015
WANDELING EN LEZING DOMINANTIE

De eerste hellft van maart 
organiseert de Schotse Herder 
Vrienden een wandeling en lezing 
over dominantie. Houd voor 
meer informatie onze website en 
Facebookpagina in de gaten.
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GEZONDHEID

In Nederland worden veel honden gevaccineerd tegen de 
Ziekte van Weil. Deze ziekte is genoemd naar Adolf Weil, 
die de ziekte in 1896 voor het eerst beschreef. Pas in de 
jaren 20 van de vorige eeuw werden de leptospiren als 
ziekteverwekkers bekend. Het is een van de varianten van 
een ziekte die veroorzaakt wordt door een spiraalvormige 
bacterie. De hele groep van ziekten heet leptospirose. De 
ziekten komen over de hele wereld voor en er zijn er nu al 
meer dan 200 ontdekt. Ze zijn onderverdeeld in families, 
die we ‘serovars’ noemen. De meeste serovars komen 
maar in een bepaald gebied voor. Er is nog veel niet 
bekend, maar wat wel bekend is, is dat er veel diersoorten 
zijn die gevoelig zijn voor leptospirose.

HONDEN EN WEIL
De volgende soorten leptospirose kunnen honden 
besmetten: L. bratislava, L. canicola, L. grippotyphosa, L. 
icterohaemorrhagiae, L. pomoma, L.saxkoebing en L. sejroe. 
Ook de mens kan meerdere soorten leptospirose oplopen. 
De Ziekte van Weil wordt overgebracht door de bruine rat, die 
overal in Nederland voorkomt. Hij fungeert als gastheer en 
hoewel de rat zelf geen last heeft van de leptospiren, kan hij 
wel andere dieren besmetten.

KANS OP BESMETTING
Weil komt voor in stilstaand water, wanneer het water een 
temperatuur heeft bereikt van 22 graden of hoger. Dat 
betekent dus later in de zomer, als er ook botulisme of 
blauwalg voorkomt. In de rest van het jaar is de kans kleiner 
dan in deze maanden. Dieren die geen goed immuunsysteem 
hebben (dus pups, oude honden en honden met beschadigd 

immuunsysteem) lopen risico’s. Niet alleen door in aanraking 
te komen met een besmette rat; ook de urine van een hond 
die Weil heeft opgelopen bevat leptospiren, die weer andere 
honden kan besmetten.

SYMPTOMEN
De acute vorm van leptospirose is in 30% van de gevallen 
dodelijk. Bij acute infecties is de urine oranjegeel en is de hond 
erg ziek. Als een hond een wondje in de bek heeft, dringt de 
bacterie daar naar binnen. Dit is ook de reden waarom pups die 
wisselen sneller een leptospirosenbesmetting krijgen.
Bij volwassen honden kan de ziekte vage klachten geven. 
De hond is echter niet echt ziek. De hond heeft lichte diarree 
of moet overgeven. Er kunnen wel stukjes darm in elkaar 
geschoven zijn, wat een levensbedreigende situatie is waarbij 
direct operatief ingrijpen noodzakelijk is. De leptospiren gaan 
in de buisjes van de nieren zitten en kunnen uitgescheiden 
worden in de urine. Dit uitscheiden kan wel een jaar duren.
De leptospiren kunnen door wondjes, maar ook door de 
slijmvliezen het lichaam binnenkomen. Ze komen in het maag-
darmkanaal of in de geslachtsdelen binnen. Er lopen heel wat 
honden rond die leptospirose onder de leden hebben. Als het 
immuunsysteem deze bacteriën aankan, is er voor de hond 
zelf weinig aan de hand. Vaak merkt de eigenaar het niet of zijn 
de symptomen zo weinig zeggend, dat hij er niet mee naar de 
dierenarts gaat. De hond lijkt na een paar dagen weer beter.
Het is niet gemakkelijk een goede diagnose te stellen, omdat 
leptospirose zich bij de meeste honden niet zo duidelijk 
manifesteert. Mensen komen met de hond bij de dierenarts 
omdat hij niet lekker is, wat verhoging heeft, spuugt en aan de 
diarree is. Dat kan dus van alles zijn, zoals een virusinfectie of 

tekst: Lieke Timmers • foto’s: Diana Jansen

Ziekte van Weil
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een bacterie. Ook ernstige aandoeningen als hondenziekte, 
parvo, vergiftiging en medicijnvergiftiging moeten eerst 
uitgesloten worden.

ZIEKTEVERLOOP EN BEHANDELING
Leptospirose is te genezen, maar vaak zijn de klachten 
vaag. Alleen als het acute leptospirose is, zal een dierenarts 
dit ontdekken. De behandeling van leptospirose bestaat uit 
antibiotica. Na eerst 14 dagen een gewoon antibioticum gehad 
te hebben, moet de verdere behandeling bestaan uit een kuur 
doxycycline voor minimaal een maand. Dat moet voorkomen 
dat de hond een drager blijft. Als de lever en of nieren erbij 
betrokken zijn, moet daar ook voor behandeld worden. Zeer 
zelden blijft er nog wat schade aan de nieren over.
Het kan zijn dat de hond alleen de bacteriële fase heeft 
gehad en die heeft gereageerd op de antibiotica. De hond, 
die leptospirose heeft gehad in een zeer milde vorm, is 
ogenschijnlijk beter. Maar de ziekte suddert verder. De 
leptospiren hebben zich in de nieren genesteld en worden met 
urine of zaad uitgescheiden. Ook mensen kunnen geïnfecteerd 
worden.

Soms gaan mensen met hun dier niet naar de dierenarts 
en ‘kijken het even aan’. Na een paar dagen is de hond 
ogenschijnlijk weer opgeknapt. Dan volgt de fase waarin de 
organen beschadigd raken: geel zien, meningitis, nierontsteking 
en bloedingen en er kunnen oogbeschadigingen optreden. Er 
kan onderzoek worden gedaan, maar dat haalt weinig uit en zal 
in de praktijk ook weinig gedaan worden. Deze onderzoeken 
zijn vaak kostbaar. De dierenarts kan beter op de symptomen 
afgaan en dan met antibiotica behandelen.

Als er een hond overlijdt, wordt er bijna nooit onderzoek 
gedaan of er sprake was van leptospirose. Zeker als de 
hond of de pup niet gevaccineerd is, wordt als doodsoorzaak 
eenvoudigweg leptospirose ingevuld. Als de hond wel 
gevaccineerd is, is het volgens de meeste dierenartsen óf 
geen leptospirose, óf het is een andere serovar waarvoor niet 
is ingeënt. In alle gevallen kan er een aseptische meningitis 
ontstaan. Dat is een ontsteking van de hersenvliezen zonder 
bacteriën, van binnenuit dus. Het is te behandelen met 
corticosteroïden, maar het kan meerdere keren terugkomen.

VACCINATIE
Er bestaan vaccinaties tegen veel leptospiren. Het vaccin 
is maar 3-6 maanden werkzaam en niet alle dierenartsen 
houden hier rekening mee. Als een hond bijvoorbeeld in de 
maanden oktober–november gevaccineerd wordt, is de kans 
op besmetting zeer klein, aangezien honden in de werkzame 
periode van het vaccin nauwelijks zwemmen vanwege het 
koude weer. Tegen de tijd dat de hond het water in gaat, is het 
vaccin niet meer werkzaam.

Het vaccin tegen leptospirose bestaat uit dood materiaal. 
Maar om deze toch effectief te maken, is er een hulpstof 
bijgevoegd, thimerosal of thiomersal genaamd. Deze hulpstof 
bevat een hoge concentratie kwik. Kwik is echter een zenuwgif, 
dat in zeer kleine hoeveelheden hersenbeschadigingen kan 
veroorzaken. Het veroorzaakt ook een verhoogd risico op hart- 
en nierbeschadigingen. Bij pups kan de thimerosal namelijk 
door het bloed naar de hersenen gaan. Die verbinding (de 

bloed-hersenbarrière) sluit pas op latere leeftijd. De pup 
gedraagt zich autistisch (er dringt niets tot hem door). Er kan 
ook hyperactiviteit ontstaan.

Er zijn verschillende andere aandoeningen die worden 
toegeschreven aan de vaccinatie tegen leptospirose. Encefalitis 
en meningitis komen voor, allebei aandoeningen van de 
hersenen. Ook worden er oogaandoeningen genoemd, zoals 
conjunctivitis, een bindvliesontsteking en uveitis. En daarnaast 
nog nefritis, een ontsteking van de nieren, die kan resulteren 
in nierfalen of schade aan hart en/of darmen. Er wordt geschat 
dat bij 1 op de 10 honden één of meerdere bijwerkingen 
kunnen optreden.

NIEUWE ENTING
Tot voor kort veroorzaakten vooral twee varianten bacteriën 
(Canicola en Icterohaemorrhagiae) de ziekte van Weil in West-
Europa. Regelmatig worden echter ook andere varianten in 
West-Europa aangetroffen. Om bescherming te bieden tegen 
deze nieuwe groepen van leptospirose, is er nu een nieuw 
vaccin, Nobivac L4, beschikbaar. Omdat het nieuwe groepen 
betreft, moet de hond twee keer geënt worden met een 
tussentijd van 3-5 weken.
Dit vaccin moet de eerste keer herhaald (geboosterd) worden 
na 3-5 weken om een goede bescherming te kunnen geven. Na 
de boosterinjectie is een enkele injectie weer voldoende. 
Er zijn echter al enkele gevallen bekend waarbij de nieuwe 
vaccinatie ernstige bijwerkingen bleek te veroorzaken. In één 
geval heeft het geleid tot acuut nierfalen bij een jonge gezonde 
hond. Slechts met adequaat ingrijpen in het Academisch 
Dierenziekenhuis Utrecht met een spoeddialyse heeft de hond 
het overleefd.

ADVIES SCHOTSE HERDER VRIENDEN
Uit onderzoeken van expert dr. Ronald D. Schultz is gebleken 
dat de effectieve werking van het vaccin tegen de Ziekte van 
Weil maar 3 maanden is en na 6 maanden sterk afbouwt. Ook 
is gebleken dat bij veel honden de vaccinatie niet aanslaat. De 
risico’s van de ernstige bijwerkingen door de hulpstoffen uit 
deze vaccinatie zijn hoog en de vaccinatie biedt geen 100% 
bescherming. Bovendien zijn er veel Weilbacteriën die juist 
niet in het vaccin zitten. De keuze om de hond voor de ziekte 
van Weil te enten is uiteraard altijd aan de eigenaar zelf. Wel 
adviseert de Schotse Herder Vrienden met klem de enting 
tegen de ziekte van Weil niet samen met andere vaccins door 
middel van een cocktail te laten zetten.

Daarnaast kan de Schotse Herder Vrienden niet genoeg 
benadrukken dat honden met epilepsie, honden die prednison 
gebruiken, honden die niet optimaal gezond zijn en honden met 
auto-immuunziektes nooit mogen worden geënt. Niet alleen 
doen de vaccinaties op dat moment niets, ze kunnen ook nog 
eens meer schade toebrengen aan het immuunsysteem van de 
hond!

Bronnen

• JF Prescott, D Key: Veterinary Record, 2008.

• CA Adin, LD Cowgill: Journal of the American Veterinary, 2000. Am. 

Vet. Med. Association.
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BOEKBESPREKING
Peter Beekman: Spelenderwijs 
opvoeden van uw pup, nieuwe editie

De titel zegt het al - dit is de nieuwste editie van 
Spelenderwijs opvoeden van uw pup. Dit is de 
hernieuwde versie van het boek dat door Peter 
Beekman al in 1990 is uitgegeven. Deze editie is 
aangepast aan de nieuwste inzichten op het gebied 
van hondenopvoeding en gaat uit van de bekende 
‘black box-methode’. Tijdens ons jubileumweekend 
in oktober heeft Peter Beekman in zijn lezing deze 
methode toegelicht.
Hondentrainer Peter Beekman hanteert in dit boek 
een leermethode waarbij het plezier van baas en 
hond vooropstaat. Straffen is niet het uitgangspunt, 
maar de opvoeding is gericht op het smeden van 
een goede band tussen de baas en zijn hond, 
waarbij het plezier in elkaar voorop staat.  
De tips en adviezen van de auteur zijn helder, 
goed onderbouwd en zijn een uitstekende 
handleiding voor (nieuwe) bazen van jonge 
honden.
De laatste decennia is het boek door heel veel 
hondenscholen aanbevolen aan pupeigenaren en deze 
herziene uitgave is een onmisbaar onderdeel geworden 
van de opvoeding van de hond. Dit boek is niet alleen 
een complete, mooi geïllustreerde instructie voor het 
opvoeden van pups, maar ook een uitgave waarin 
aandacht wordt besteed aan die onderwerpen die elke 
pupeigenaar zich eigen moet maken: omgang tussen 
pup en kinderen, socialisatie, medische zaken, voeding, 

zindelijk maken, 
dominantie, corrigeren en belonen.
Met behulp van het hoofdstuk ‘Praktijkoefeningen’ kan al 
het geleerde in de praktijk worden gebracht.

De herziene uitgave is in hardback verkrijgbaar, telt 152 
pagina’s met kleurenfoto’s en kost € 19,95. 

ISBN 9789052660844

Jacqueline & Ger Houben

UW VISITEKAARTJE HIER?
Plaatsing vier keer per jaar: € 25 per jaar. Eenmalig: € 7,50.
Vraag naar de mogelijkheden of stuur een e-mail naar
redactie@schotseherdervrienden.nl.

tekst: Lieke Timmers
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In memoriam 

‘Jewel’ 

 

 
 
 

St. Ninians Stolen Breath (Jewel) 

* 4-10-2002       † 23-12-2014 

 

V: Deeohn Blue Devoted to Ileyda 

M: St. Ninians Don’t Give Up 

 

Vrij plotseling hebben we afscheid van ons juweeltje moeten nemen.  

Het lopen ging niet meer… 

Jewel was een lieve teef, erg zelfstandig en een beetje eigenwijs. 

Zij heeft erg veel voor onze kennel betekend.  

Ondanks de nestgrootte heeft ze ons twee geweldig mooie nesten gegeven.  

Daaruit zijn de 2 zusjes, Silver en Detta, gekomen die onze fokplannen voort hebben gezet.  

Jewel woonde bij de familie Van Dijk en we wensen ook hen veel sterkte met het verlies van deze dame. 

 

 
Henk & Alette Westerhuis 

Colliekennel St. Ninians 

www.st-ninians.com 

 

 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



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

Boedha, onze witte collie, is inmiddels 14 maanden en 
maakt alweer een jaar deel uit van ons gezin.
Een geweldige tijd met een schitterende hond! Niet 
(alleen) vanwege zijn jasje, maar vooral vanwege zijn 
mooie karakter. Hoewel hij nu in zijn puberteit een 
hoop opnieuw te ontdekken heeft, blijft hij ontzettend 
aanhankelijk. Net als zijn oom Shaddy. 

Zo goed als hij van vertrouwen is, komt hij bij je zitten om 
even te kroelen en leunt dan (met zijn ogen wegdraaiend 
van genot) met zijn hele gewicht tegen je aan. Als je een 
voet verzet, valt hij gewoon helemaal om.
Maar eenmaal buiten is Boedha een bundel energie 

waarvoor het woordje ‘stop’ of ‘rustig’ bijna geen 
betekenis heeft.

Shaddy en Boedha zijn dikke vrienden en kunnen uren 
met elkaar spelen. Tijdens dit spel is het wel uitkijken 
geblazen, want alles (wat er normaal niet staat) wordt 
met grote waarschijnlijkheid omver gelopen. Wie 
hieraan twijfelt, mag dit aan mijn vrouw vragen. (Zij is 
ervaringsdeskundige op dit gebied.)
En zo wit als Boedha ook mag lijken, zo’n ‘varken’ kan hij 
soms ook zijn. In de modder spelen en kuilen graven kan 
hij als de beste.
Dit neemt niet weg dat wij ons een leven zonder deze 
heerlijke viervoeters moeilijk kunnen voorstellen. Voor 
ons blijft het karakter van dit ras gewoonweg uniek.
Elke keer als ik ‘s ochtends beneden kom, of als ik na 
mijn werk thuiskom, dan smelt ik letterlijk weer voor die 
smachtend begroetende ogen.
En och, dan gooi ik dat kuiltje dat ze gisteren gegraven 
hebben wel weer dicht!

Een jaar in een 
bijzonder jasje

tekst en foto’s: John Peeters
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GEDRAG

Puppy
met een missie

tekst: Marjolein van Rotterdam • foto’s: Marjolein van Rotterdam

De pup met een missie is in dit geval een pup met een 
sportmissie. Ik wil jullie in dit verhaal meenemen in de 
opleiding van Jewel (Jona-Jewel vom Bopparder Hamm). 
Jewel is een sable collie teefje, geboren op 28 juni 2014, 
waarmee ik uiteindelijk de FCI Obedience wedstrijdsport 
wil beoefenen. Ik heb ambities, maar welzijn en plezier 
staan voorop. 

Het begon allemaal in 2007 toen ik op zoek ging naar een 
hond die een tweede kans verdiende. Ik kwam uit in Duitsland 
bij een langhaarcollie van een jaar oud. Ik zag een hondje dat 
helemaal de weg kwijt was en daar weg moest. En zo kwam 
Floor bij ons wonen. Ze was erg mager, ziek en had een zware 
vorm van verlatingsangst. Maar ik besloot om voor haar te 
vechten.
Vooral op het gedragtechnische gebied hadden we hulp nodig 
met Floor, want het was geen normale hond doordat ze een 
jaar opgesloten had gezeten in een kennel. Zo kwamen we uit 
bij een gedragstherapeut die ook een hondenschool had. Die 
raadde aan om ook op cursus te gaan met Floor en ze bleek 
erg snel te leren, de ene na de andere cursus sloot ze met 
succes af. Uiteindelijk gingen we met Floor meedoen aan een 
cursus FCI Obedience. Dat ging zo goed, dat we zelfs af en toe 
meededen aan een wedstrijd. Tot het moment dat ik mijn terriër 
moest laten inslapen. Dat betekende een terugval voor Floor; 
ze miste een maatje. Op een website van een colliefokker 
uit Duitsland, waar ik altijd al van droomde ooit een collie 
van te krijgen, zag ik dat er nog een reutje van 5 maanden 
beschikbaar was en ik was op slag verliefd. 
We besloten contact op te nemen met de fokker en dat heeft 
ertoe geleid dat Diamond bij ons kwam wonen. Toen Diamond 
bijna een jaar was en de basiscursus op de hondenschool had 
afgerond, ben ik hem ook gaan trainen voor de FCI Obedience. 

Hij bleek erg getalenteerd te zijn en blonk echt uit. Het is zo 
mooi om samen met je hond het spel te spelen van perfectie, 
contact en samenwerking en je hond daarbij letterlijk te zien 
groeien van trots. 
Ik ben met Diamond begonnen met wedstrijden. Ondertussen 
is Floor met pensioen, omdat zij het lichamelijk niet meer goed 
aankan. Zodoende besloten we om te gaan kijken naar een 
pupje erbij. Ik wilde graag nog een hond om mee te sporten, 
juist omdat het zo’n mooie sport is samen met je hond. En 
hoe meer er tegen mij gezegd werd dat je niet op kunt tegen 
een border collie, hoe meer ik het tegendeel wil bewijzen. 
Omdat ik ambitieus ben, werd mij heel erg een border collie 
aangeraden, maar we hebben besloten om toch weer voor een 
collie te gaan. Volgens mij is het verschil tussen een border 
collie en een collie dat je met een border collie een oefening tot 
in den treure kunt herhalen, waarbij de border het de 100ste 
keer nog net zo leuk vindt. Met een collie moet je na drie keer 
je oefening aanpassen of zorgen voor nog meer motivatie, 
anders ziet een collie het nut er niet meer van in. Daarnaast 
zijn collies veel gevoeliger, waardoor je als trainer zelf beter 
moet kijken naar wat het effect is op je hond, om te voorkomen 
dat de hond afhaakt. Ik ben heel bewust gaan zoeken naar 
een pup die goed gebouwd is, met niet al te veel vacht, en met 
veel werklust. En omdat Diamond bijna alles in zich heeft wat 
wij zoeken in een hond, besloten we om weer voor een pup 
te gaan bij dezelfde fokker. Zo kwamen we uiteindelijk uit bij 
Jewel. 

MIJN EIGEN WEG
Je hebt vele wegen die naar Rome leiden. Er zijn ook vele 
wegen te volgen voor een wedstrijdhond. Ik heb de afgelopen 
jaren veel rondgekeken, ingelezen, gepraat en gediscussieerd 
over die verschillende wegen. Ik heb uitgezocht wat bij mij past 
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en wat niet, wat bij mijn honden past en wat niet. Uiteindelijk 
heb ik mijn eigen weg uitgestippeld, die voor mij het beste 
aanvoelt. Die weg zal voortdurend geëvalueerd worden en 
worden bijgesteld. Ik wil jullie meenemen in de weg die ik wil 
bewandelen met Jewel.
Er was voor mij een aantal dingen belangrijk. Zo vind ik plezier 
voor Jewel heel belangrijk. Daarom steek ik heel veel tijd in 
spelen met haar. En spelen is meer dan een balletje gooien. Zo 
kun je onderscheid maken in drie soorten spel, namelijk: spelen 
met speelgoed, spelen met voer en persoonlijk spel. Persoonlijk 
spel is de hond spel laten ervaren zonder speelgoed of voer. 
Dat is heel belangrijk in de wedstrijdring, omdat je daar niet 
mag belonen met spel of voer. Maar als je wel spelemotie kunt 
oproepen, heeft dat een grote toegevoegde waarde.

WERKEN AAN DE BASIS
De basis is voor mij het allerbelangrijkste. Dit is iets wat bijna 
altijd vergeten wordt. Daar heb ik met mijn andere twee collies 
ook veel te weinig aan gewerkt. Op de hondenschool worden 
alleen oefeningen aangeleerd en de basis wordt vaak vergeten. 
Mensen willen vaak snel resultaat zien.
Ik ben gaan zoeken naar wat ik versta onder een goede 
basis. Ik ben de grenzen overgegaan en in het buitenland 
gaan zoeken. Door met verschillende trainers te werken  en 
verschillende (online) cursussen te volgen, werd mij duidelijk 
wat ik precies versta onder werken aan een basis.
Voor mij ziet een goede basis er kort gezegd uit als een 
hond die zelfbeheersing heeft voor zowel voer als spel, in 
zowel actieve als passieve gelegenheden. Een hond die kan 
schakelen tussen actief en passief en weer naar actief, maar 
ook kan schakelen tussen voer- en spelbeloningen. Een hond 
die goed kan spelen op alle drie de vlakken. Een hond moet 
zijn lichaam goed kennen, weten hoe hij zijn lichaam kan 
gebruiken en weten waar zijn achterpoten zijn, wat veel honden 
lastig vinden. Ten slotte moet een hond goed contact kunnen 
maken. Zonder contact kun je de hond namelijk niets leren en 
kan de hond zich niet focussen op de baas.
En behalve dat Jewel plezier heeft en beschikt over een goede 
basis, wil ik dat ze attitude uitstraalt. Ze mag van mij uitstralen 
dat ze zichzelf geweldig vindt. Ik zie liever honden foutjes 
maken omdat ze overijverig zijn, dan dat ze hun oefening 
zonder fouten uitvoeren, maar uitstralen dat ze het alleen doen 
omdat het moet. Dan is er iets niet helemaal goedgegaan in de 
opleiding en het kost veel tijd en moeite om dit bij te stellen.
Ik heb dus een weg voor Jewel uitgestippeld waarbij we op de 
eerste plaats gaan werken aan die goede basis, plezier, spel en 
attitude.

START BIJ DE FOKKER
Jewel is eind augustus bij ons komen wonen en eigenlijk is 
haar opleiding al begonnen bij de fokker. De fokker is namelijk 
begonnen met socialiseren, een heel belangrijk onderdeel van 
de opleiding, maar ook heel belangrijk voor een huishond. Zo 
is ze begonnen met de pupjes bekendmaken met verschillende 
geluiden terwijl ze hun eten kregen, waardoor geluid een 
positieve ervaring oplevert. Maar de fokker is ook begonnen 
met het werken aan lichaamsbesef en bekendmaken met 
verschillende structuren. Dit heeft ze gedaan door allemaal 
verschillende attributen neer te leggen, waar de pups overheen 
konden klauteren en onderdoor konden kruipen. Hierbij leren 
de puppy’s dat er heel veel verschillende ondergronden 
zijn, wat helemaal niet spannend is. Bij collies is dit vooral 

belangrijk, omdat ze vreemde vloeren en een oppervlak dat 
glad aanvoelt nog wel eens spannend kunnen vinden.
 
PUPPYGYM EN SOCIALISATIE
Toen Jewel bij ons kwam wonen, zijn we meteen begonnen met 
puppygym. Puppygym is vrij nieuw en wordt alleen gegeven bij 
Paws4Fun in Zevenaar. Het is geen doorsnee puppycursus, 
omdat oefeningen als zit en af niet gedaan worden. Puppy’s 
leren bij puppygym hoe ze hun lichaam kunnen gebruiken 
door te lopen over verschillende ondergronden. Ze krijgen 
gymnastiekoefeningen, waarbij ze hun lichaam leren sturen. 
Daarnaast krijgen ze geestelijke uitdagingen op hun eigen 
niveau en leeftijd voor hun kiezen. Zo leren ze voorwerpen te 
bewegen op een rustige manier met hun neus en een ander 
voorwerp juist met hun poot. Met het uiteindelijk doel dat 
ze hun lichaam op een goede manier kunnen gebruiken en 
zelfvertrouwen hebben opgebouwd. De doelstelliingen van 
puppygym sluiten dus precies aan bij mijn ideeën over het 
werken aan de basis.
Naast puppygym zijn we ook vanaf het begin al bezig met 
haar te laten wennen aan verschillende omgevingen. Zo is 
ze meegeweest naar het centrum van Utrecht, om te leren 
omgaan met mensen, geluiden en verkeer, en te leren dat 
je daar niks mee hoeft. Maar we namen haar ook mee naar 
verschillende wedstrijden, om haar al vanaf het begin bekend 
te maken met de wedstrijdsfeer. Ze is ook meegeweest naar 
de Winner voor de ambiance. Als ze uiteindelijk wedstrijden 
zal gaan lopen, hoeft ze zich niet druk te maken over haar 
omgeving, omdat ze daar al aan is gewend.

Zijn we dan alleen maar bezig met haar toekomst en kan ze 
dan niet gewoon lekker pup zijn? Buiten een pup met een 
missie is ze vooral huishond. Ze gaat iedere dag mee naar het 
bos, waar ze vooral hard crossen heel belangrijk vindt. Keten 
met onze andere collie Diamond, haar grote vriend, staat nog 
altijd op nummer 1 in haar leven en daar geniet ik elke dag heel 
erg van. 
Ik hoop jullie over twee jaar te vertellen hoe het gaat met haar 
opleiding en hoe ze het dan doet. En of de weg die ik ben 
ingeslagen positief heeft uitgepakt.
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Ik ben Piërre Scholtes, 54 jaar en woonachtig in Landgraaf met 
mijn vrouw, twee grasparkieten, twee valkparkieten, een grijze 
roodstaartpapegaai en twee collies: de tricolour teefjes Wannia 
en Sara. Wannia is 7 jaar en 2,5 jaar bij ons; zij is afkomstig 
van Colliepassion (België). Zij heeft waarschijnlijk niet zo’n 
leuke jeugd gehad, want ze was in het begin erg bang voor 
bijna alle honden en mensen. Inmiddels gaat het aanzienlijk 
beter met haar. 
Sara is bijna 2 jaar en ongeveer 1,5 jaar bij ons. Zij is door de 
fokker herplaatst, nadat de eerste eigenaar haar van de hand 
wilde doen.
Onze collies zijn best wel verschillend. Sara is vrolijk, spontaan 
en actief, terwijl Wannia eigenlijk in veel opzichten het 
tegenovergestelde is. Leuk is wel om te zien dat ze allebei 
dingen van elkaar overnemen en leren, maar dat heeft soms 
ook nadelen. Ondanks de verschillen zijn ze toch erg aan 
elkaar gehecht.

Wij hebben al ruim 16 jaar collies en indertijd kwam het idee 
om een hond te nemen van mijn vrouw. lk dacht zelf toen nog 
dat wij te weinig tijd hadden voor een hond. Maar toen mijn 
vrouw vertelde dat ze een collie wilde, gingen mijn gedachten 
natuurlijk uit naar Lassie en was ik al snel om. Onze eerste 
collie (ook een tricolour) kwam uit het plaatselijke asiel en was 
naar schatting 7 jaar. Wij waren beiden dolgelukkig met deze 
gezinsuitbreiding, maar helaas mocht onze vreugde niet lang 
duren. Na vijf maanden moesten we haar laten inslapen en 
waren we enkele weken ontroostbaar. Vervolgens gingen we 
op zoek naar een colliepup. Na vele telefoontjes kwamen in 
Alkmaar terecht bij Ashley van Paddington Station. Dat werd 
onze grote liefde gedurende 13,5 jaar. Later kwamen er nog 
meer collies en ook twee windhonden bij. In totaal hebben we 
nu acht honden gehad.

Het leukst aan onze collies vind ik dat 
ze altijd blij zijn als we thuiskomen. Ze gaan altijd graag mee 
voor een wandeling. Ze zijn vrij sociaal naar andere mensen 
en honden en ook naar andere dieren. Wij houden met onze 
vakantie altijd rekening met de honden, zodat ze mee kunnen. 
Ik ga regelmatig met beide collies naar een colliewandeling, 
waarbij we het hele land doorkruisen. Hierdoor heb ik – en de 
honden ook – veel leuke contacten opgebouwd. Ook als ik bij 
ons in de buurt met de honden wandel, dan merk ik dat je met 
een hond (of twee) gemakkelijk contacten legt.
Minder leuk is dat wij (wellicht) onze honden zullen overleven 
en dat er een dag komt dat we afscheid van ze moeten nemen. 
Dat hebben we al enkele malen meegemaakt, maar dat went 
nooit.
Collies zijn in het algemeen nogal leergierig. Ze leren graag 
iets van je en hebben een will to please. Ik vind het daarom ook 
fijn als je na verloop van tijd merkt dat de opvoeding die je ze 
geeft ook daadwerkelijk tot iets goeds leidt.
Ik heb met Sara onlangs de cursus EG1 gevolgd en binnenkort 
gaan we verder met EG2. Wat daarna volgt, dat zien we dan 
wel weer. Als ik met Sara naar de training ga, staat Wannia me 
met vragende ogen aan te kijken omdat ze niet mee mag.
Vooral is het altijd weer leuk om te zien hoezeer ze aan ons 
gehecht zijn; het zijn onze kinderen.

Pierre  en

Wannia 
& Sara

MIJN COLLIE

tekst en foto’s: Pierre Scholtes
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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.



16 • Schotse Herder Vrienden • Winter 2014

KORTE BERICHTEN
APP DOG AGILITY 3D
Zou je graag agility doen, maar heeft jouw collie niet 
veel zin om mee te doen?
Speel dan de game Dog Agility 3D op je telefoon 
of tablet. Kies je hond, oefen op de verschillende 
parcoursen en win titels op drie verschillende niveaus 
in moeilijkheid.

Deze app is verkrijgbaar voor Android en iPhone/iPad. Download de app in  
Google Play of de App Store.

Voor meer informatie en downloaden, zie
www.dogagility3d.com

WWW.HONDENUITLAATSERVICES.ORG
Op zoek naar een goede uitlaatservice voor jouw hond?
De website www.hondenuitlaatservices.org biedt een 
zeer compleet overzicht voor een goede vergelijking 
van hondenuitlaatservices en huisdierverzorging in jouw 
stad of regio. Zoek een uitlaatservice en/of professioneel 
huisdierenverzorger via je provincie en daarna de stad/
gemeente voor een overzicht van alle hondenuitlaatservices 
bij jou in de buurt. Bij elke uitlaatservice staat beknopte 
informatie over de geboden service waardoor een goede en 
overzichtelijke vergelijking mogelijk is.
Er worden zowel individuele uitlaatservices, uitlaatservices 
waarbij de honden in een groep worden uitgelaten en 
hondenspeeltuinen in de resultaten getoond.

Hoe noem je een hond zonder poten?

Het maakt niet uit hoe je hem noemt.
Als je hem roept, komt hij toch niet!

MOPPEN
Door: Nita Dubbelman

Hond te koop
‘Ik twijfel toch een beetje... een oudere 
hond kopen is toch niet niks.
Dus hij luistert goed, eet goed en is lief? 
Hmm ...
Voordat ik hem koop, nog één vraagje: Is 
hij trouw?’
‘Zeker weten,’ zegt de verkoper. ‘Ik heb 
hem al vier keer verkocht en hij komt 
telkens weer terug!’

Een blinde man loopt met zijn hond op 
straat. Als ze even stilstaan, tilt de hond 
zijn poot op en plast tegen het been van de 
man.
De blinde man neemt een koekje en geeft 
het aan zijn hond. Een omstander kan het 
niet aanzien en zegt: ‘Wat doet u nu? U 
gaat uw hond toch niet belonen?’
‘Nee,’ zegt de blinde man. ‘Ik moet gewoon 
even zeker weten dat ik hem een schop 
onder z’n kónt geef ...’

HONDEN HERKENNEN ELKAARS BLAF
Honden halen verrassend veel informatie uit elkaars geblaf, 
zo blijkt uit een nieuw wetenschappelijk onderzoek. 
Honden kunnen onderscheid maken tussen het geblaf van 
soortgenoten die ze eerder hebben ontmoet en vreemde 
honden.
Ook kunnen ze uit 
het geluid opmaken 
of een keffende 
soortgenoot alleen is, 
of in de nabijheid van 
een andere hond.

Bron: www.nu.nl.



KORTE BERICHTEN
NIEUWE INVOERREGELS
Vanaf 29 december verandert een aantal regels voor 
het reizen met huisdieren. Vanaf die datum wordt er een 
nieuw EU-dierenpaspoort uitgegeven. Dit is beter bestand 
tegen fraude. Het nieuwe paspoort mag alleen nog maar 
door dierenartsen worden meegegeven. De uitgever van 
de paspoorten houdt bij welke paspoorten (met welke 
paspoortnummers) aan welke dierenarts zijn geleverd. Blanco 
paspoorten worden niet meer verstrekt, waardoor bijvoorbeeld 
fokkers niet meer zelf een paspoort kunnen invullen van hun 
dieren. De nieuwe paspoorten hebben nummers die beginnen 
met 528-NL.
In het nieuwe paspoort moeten de gegevens van het dier 
inclusief het chipnummer worden vermeld. De pagina met deze 
gegevens wordt vervolgens gelamineerd door de dierenarts. 
Pas daarna mag het paspoort aan de eigenaar van het dier 
worden meegegeven. Ook de vaccinatiestickers moeten 
met een speciale lamineersticker worden afgeplakt door de 
dierenarts, tenzij niet-verwijderbare vaccinatiestickers worden 
gebruikt. Op die manier kunnen de identificatiegegevens en de 
vaccinatiegegevens niet worden veranderd.
Als uw huisdier al een EU dierenpaspoort heeft en de 
identificatie van het dier is voor 29-12-2014 hierin ingevuld, 
mag u dat gewoon blijven gebruiken voor reizen naar het 
buitenland. Krijgt uw huisdier na 29-12-2014 een paspoort 
en wilt u met het dier reizen, dan moet dit een nieuw EU-
dierenpaspoort zijn.

Oude paspoorten kunnen na 29-12 alleen nog gebruikt worden 
als boekje om inentingen in bij te houden, maar als ze pas na 
29-12 zijn ingevuld met de identificatie van het dier, dan zijn 
ze niet geldig als grensdocument! Dat het boekje niet geschikt 
is om mee te reizen, moet dan ook duidelijk in het paspoort 
worden vermeld, bijvoorbeeld op de binnenkant van de kaft, en 
het uiterlijk van het boekje moet worden aangepast zodat het 
niet meer lijkt op een EU dierenpaspoort. Dat kan bijvoorbeeld 
worden gedaan door een sticker over de buitenzijde te 
plakken. Overigens komen er ook inentingsboekjes, dus als u 
niet met uw dier wilt reizen dan zijn die wellicht geschikter om 
de vaccinaties van uw dier in bij te laten houden.

Zoals al eerder bekend werd gemaakt, is het bovendien na 29-
12-2014 niet meer mogelijk om ongevaccineerde pups mee te 
nemen naar Nederland. Elke hond die ons land binnenkomt, 
moet dan een geldige rabiësvaccinatie hebben. Deze mag 
gegeven worden vanaf een leeftijd van 12 weken en is pas 
21 dagen daarna geldig. Dit betekent dat pups jonger dan 
15 weken niet geïmporteerd mogen worden. Wilt u een pup 
van een buitenlandse fokker aanschaffen, dan moet u daar 
dus goede afspraken over maken, omdat de pup langer dan 
gebruikelijk bij de fokker zal moeten verblijven!
Ook België verandert zijn invoereisen, net als in Nederland 
mogen daar vanaf 29-12 geen pups zonder geldige 
rabiësvaccinatie worden ingevoerd. Dat heeft gevolgen voor 
pups die van een Nederlandse fokker naar een Belgische 
eigenaar zullen gaan.
In een aantal andere EU-landen was het meenemen van een 
pup zonder geldige rabiësvaccinatie al niet toegestaan, zoals 
in Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, 
Finland, Denemarken, Zweden en Malta.

PET SILK BRIGHT WHITE SHAMPOO/CONDITIONER
Deze shampoo en conditioner hebben een speciaal ontwikkelde formule om de vacht 
weer licht (wit) en glanzend te maken. Daarnaast zorgen deze producten voor een 
verbetering van de vochtbalans en elasticiteit.
De voetjes en de kraag van je collie zullen er weer smetteloos uitzien. Daarnaast ruiken 
de shampoo en conditioner heerlijk!

Deze shampoo en conditioner zijn verkrijgbaar in onze clubwinkel.
www.schotseherdervrienden.nl
€ 12,95
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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 trimsalon

Gerrie van Dijk is hondentrimster en eigenaar van de 
hondentrimsalon Lassie in Sint Odiliënberg. Gerrie 
heeft sinds 2005 zelf ook collies. Ze vertelt ons alles 
over de vachtverzorging van de collie en wat een 
trimbeurt precies inhoudt.

DE HONDENVACHT
We beginnen met een klein stukje theorie. Bij de meeste 
honden bestaat de vacht uit drie soorten haren. De 
dekharen vormen de buitenste laag van de vacht. De 
onderwol groeit rondom de dekharen, en de snorharen 
oftewel sinusharen, tref je aan op het hoofd. Er zijn 
verschillende vachttypes (denk aan langhaar, korthaar, 
ruwhaar, enzovoort). Een volwassen langhaarcollie heeft 
een zogeheten lang stokhaar vacht.
Alle drie de soorten haren hebben hun eigen functie. 
De dekharen bieden bescherming tegen vocht, regen 
en wind. De ondervacht dient als isolatie, zowel bij koud 
als bij warm weer. Snorharen, en eigenlijk álle haren, 
hebben tastzintuigjes, waarmee de omgeving (lees: 
mogelijk gevaar) kan worden waargenomen.
Hiernaast vormt de vacht ook een beschermlaag bij 
bijvoorbeeld vechtpartijen. Daarom is vaak de beharing 
rondom de kwetsbare keel/hals en achter, bij de broek 
van de hond zo dik. Tot slot heeft de vacht nog een 
camouflerende werking, hoewel dat in onze huidige tijd 
niet meer echt nodig is.  

Het mag dus duidelijk zijn dat een goede conditie 
en daarmee een goede verzorging van de vacht erg 
belangrijk is voor het welzijn van de hond. Dit kan 
bereikt worden door de hond tijdig en met de juiste 
materialen te wassen, te borstelen en te kammen. Een 
goede hondentrimmer kan de hondeneigenaar daarbij 
behulpzaam zijn en advies geven.

PUPPY-UURTJE
Een pup kan vanaf de leeftijd van 12 weken, als hij dus al 
zijn entingen heeft gehad, naar de trimsalon. Ik heb een 
speciaal puppy-uurtje daarvoor in het leven geroepen. 
Het pupje wordt gewassen, geföhnd en geborsteld. Ook 
de nageltjes worden geknipt. Natuurlijk wordt er ook veel 
gespeeld en geknuffeld (wat heb ik toch een heerlijk 
beroep!) en krijgt het pupje alle tijd en ruimte om de 
trimsalon te verkennen.

DE VOLWASSEN VACHT
Een langhaarcollie met lang stokhaar vacht verhaart 
normaal gesproken in het voorjaar de hele laag 
onderwol. De zomervacht is dunner dan de wintervacht. 
In het najaar zal de vacht nog een keer ruien, zodat 
zich een lekkere dikke wintervacht kan ontwikkelen. 
Het dekhaar daarentegen verhaart meer over het jaar 
heen verspreid. Twee maal per jaar een bezoek aan 
de trimsalon brengen, is dus geen overbodige luxe. De 

tekst en foto’s: Gerrie van Dijk / Hondentrimsalon Lassie

VERZORGING
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meeste collie-eigenaren komen overigens ieder kwartaal 
om hun hond helemaal te laten trimmen.

DE CASTRATENVACHT
Een apart verhaal vormt de collie met de castratenvacht*. 
Een collie ondergaat soms een metamorfose na castratie 
doordat de ondervacht zich buitensporig ontwikkelt. Er is 
niet alleen méér onderwol, het is meestal ook langer. Dat 
maakt het voor de eigenaar vaak lastiger om de vacht 
goed te onderhouden. Deze honden komen om de 8 tot 
10 weken in mijn trimsalon.

WAT DOET EEN TRIMMER?
Tijdens een trimbeurt wordt de vacht van de collie eerst 
even nagelopen: zijn er vervilte plekken of zitten er 
grote knopen? Die verwijder ik vóórdat de hond in bad 
gaat. Met warm water wordt de hond goed natgemaakt, 
tot op de huid. Dat valt bij een dikke vacht nog niet 
altijd mee! Vervolgens gebruik ik een (Amerikaanse) 
hondenshampoo die tevens conditioner bevat. Voor de  
witte delen, zoals de kraag, borst en de poten, gebruik 
ik een speciale shampoo die de kleur wit weer helemaal 
ophaalt. 
Terwijl de shampoo de tijd krijgt om in te trekken, knip ik 
de nagels van de hond, mocht dat nodig zijn.

*Castratie is het wegnemen van de testikels bij een reu, maar óók het 

verwijderen van de eierstokken bij een teefje. Dat laatste wordt in de 

volksmond sterilisatie genoemd, maar dat is niet juist. Bij een sterilisatie 

worden enkel de eileiders (teefje) of de zaadleiders (reu) afgebonden 

/ doorgeknipt.  Een sterilisatie zou dus ongedaan gemaakt kunnen 

worden en de hond zou weer voor nageslacht kunnen zorgen. Een 

castratie daarentegen kan niet meer ongedaan gemaakt worden; de 

hond is voor altijd onvruchtbaar.

Vervolgens wordt de vacht goed uitgespoeld om jeuk 
als gevolg van achterblijvende shampoo te voorkomen. 
Met behulp van een zogeheten waterblazer (een soort 
krachtige föhn) wordt het meeste water en loszittende 
haren uit de vacht geblazen. Op tafel vindt dan het 
föhnen en borstelen plaats. Borstelen is het handigst als 
je werkt van achter naar voren, en van beneden naar 
boven, daarbij werkend in laagjes. Ik begin dus bij de 
rechterachterpoot van de hond en werk via de flanken en 
buik richting het hoofd van de hond. Daarna draai ik de 
hond om, en doe aan de andere kant hetzelfde. Dan is 
de achterkant/de billen aan de beurt. De hond staat dan 
recht vóór mij, met zijn achterkant naar mij toe. Vaak doe 
ik dan ook al de staart. Als de hond dat erg vervelend 
vindt, doe ik dat pas op het laatst. Vervolgens laat ik de 
hond zitten en borstel ik zijn rug, ook weer richting het 
hoofd. Tot slot is de voorkant / de borst aan de beurt. 
Kortom, het meeste werk is borstelwerk.

Knippen aan een collie is eigenlijk uit den boze! Alleen 
de voeten worden rondom en aan de onderkant geknipt 
en indien gewenst worden de haren van de sprongen 
(achterpoten) iets ingekort. 
Ik heb een keer de billen van een collie heel kort 
moeten scheren. De achterkant was helemaal vervilt 
en zat vol met opgedroogde ontlasting en andere 
'onregelmatigheden'. Zelfs voorzichtig, stukje voor stukje 
uitplukken met de vingers, was niet meer mogelijk. 
Het was géén gezicht natuurlijk, maar zowel hond als 
eigenaar waren daarna erg opgelucht. En de haren zijn 
uiteindelijk weer aangegroeid!

MATERIALEN
Behalve een waterblazer en een föhn, gebruik ik eigenlijk 
alleen een borstel en een grove kam. De borstel bestaat 
uit haren en nylon pennen, die iets langer zijn dan 
de haren. Hiermee kan goed tot op de huid worden 
geborsteld, zonder de hond pijn te doen. De kam –
waarvan de tanden wat verder uit elkaar staan – gebruik 
ik ná het borstelen, om te kijken of er wellicht een plekje 
overgeslagen is.

TIPS VAN GERRIE
Normaal gesproken heeft  een langhaarcollie genoeg 
aan een twee- tot driewekelijkse borstelbeurt. Wat wel 
dagelijks aandacht nodig heeft, is het gebied achter de 
oren, onder de oksels, in de liezen en de broek van de 
hond. Zoals de meeste collie-eigenaren wel bekend is, 
komen daar het snelst knopen in de vacht. Even nalopen 
met een grove kam is voldoende. Takjes e.d. kunnen 
gewoon verwijderd worden met de hand.
Neem de tijd voor een (uitgebreide) borstelbeurt. Liever 
een keertje het borstelen overslaan dan gehaast bezig 
zijn.
En vergeet niet, een collie verliest wel z’n haren, maar 
niet z’n streken! Of was dat een vos? 

Voor meer informatie:
www.hondentrimsalon-lassie.nl
Gerrie van Dijk
tel: 06 383 08 072
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COLLIE BAILEY VOOR EN NA DE TRIMBEURT

DE ACHTERPOTEN VOOR EN NA DE TRIMBEURT
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In memoriam

Kyra
25 november  was het tijd om afscheid te nemen van onze 
lieve Kyra. Ruim tien jaar geleden wandelde ze op haar eigen 
onverstoorbare wijze mijn leven en mijn hart binnen en nam op 
zachte maar vastberaden wijze de leiding van de roedel op zich.
Met een blik of een opgetrokken wenkbrauw wist ze alle honden 
duidelijk te maken wat wel en wat niet door de beugel kon. Gelijk 
Mozes de Rode Zee scheidde, weken alle honden altijd eerbiedig 
opzij als zij een hondenveldje opkuierde. Een eerbewijs die ze als 
vanzelfsprekend aanvaardde. Het was zelden nodig om meer dan 
een waarschuwende lip op te trekken, ze dwong respect af door 
alleen maar afkeurend te kijken. 

Ze vond het geweldig om mee te doen aan een aaihondenproject, 
hetzelfde toegeeflijke geduld tonend met demente bejaarden of 
gehandicapte kinderen als met ondeugende pupjes of brutale 
puberhonden. Toen mijn man in het jaar voor zijn dood zware 
epileptische aanvallen kreeg, voelde ze de aanvallen aankomen en 
door tegen hem aan te duwen zorgde ze ervoor dat hij op tijd kon 
gaan zitten, zichzelf aldus tot hulphond promoverend.
Ze troostte Nick in die eerste vreselijke maanden na de dood van 
zijn vader door stiekem ’s avonds naar boven te sluipen en tegen 
hem aan te kruipen. Zo vond ik ze vaak, op de grond met z’n 
tweetjes: armen en poten om elkaar heen geslagen in diepe slaap verzonken, twee hoofdjes tegen elkaar aan op één hoofdkussen.

De laatste twee jaar werd ze ouder, grijzer. Bewoog zich steeds moeilijker. Wist niet altijd meer waar ze was. Of waar ze woonde. Of 
met wie ze nou moest meelopen. Maar ze bleef onveranderlijk vrolijk en lief, ondanks de toenemende pijn die ze stoïcijns verdroeg. 
De pijnstillers werkten helaas steeds minder goed, tot ze uiteindelijk niet meer hielpen.
Maar o, wat was het moeilijk om die beslissing te nemen afscheid te nemen van mijn eigen enige echte levende Bart Smit-hondje. 
Maar de tijd om haar nog op een waardige manier te laten gaan was gekomen toen ze pardoes omviel bij het poepen en ik haar 
moest oprapen omdat ze niet meer overeind kon komen. Hoe verdrietig ook, ik kon haar niet verder laten aftakelen en haar haar 
waardigheid laten verliezen. Heel vredig is ze ‘s ochtends met een laatste likje op mijn neus in mijn armen gegaan.
Wat zullen we haar missen, onze lieve wijze grijze grande dame….

2-05-2002 / 25-11-2014
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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 

a5 liggend  natuurlijkhetbeste2-versie1_Layout 1  13-12-2013  16:45  Page 1



tekst en foto: Henk en Ivonne Greebe
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Yindra
de wagenzieke collie

Yindra, onze collie, net iets meer dan twee jaar oud, 
had altijd vreselijk last van wagenziekte. Twee bochten 
na elkaar waren al genoeg om haar te laten overgeven, 
werkelijk een drama!

Eerst hebben we geprobeerd de hond voor in de auto 
min of meer op schoot te nemen, maar dat gaf geen 
verbetering. Binnen de kortste tijd was Yindra hevig aan 
het kwijlen en even daarna moest ze overgeven. Ook 
de druppels Calm Stress (aangeraden door een goede 
kennis) werkten niet.

Na lang zoeken op internet vonden we het 
homeopatische middel Puur Reis. Deze druppels geef 
je een half uur voor aanvang van de reis: 15 druppels 
op een stukje brood. Voor de terugreis geldt dezelfde 
werkwijze. Met deze druppels ging het al een stuk beter. 
Half hangend op schoot, met haar achterpoten op de 
vloer, was Yindra in het begin wat onrustig. Maar na 
een tijdje ontspande ze en begon te doezelen. Ook het 
spugen bleef achterwege.

Na de colliewandeling in Hilversum waren we zomaar 
vergeten de druppels te geven. Omdat Yindra toch moe 
was, hebben we er toch maar op gegokt dat het goed 
zou gaan. En zowaar, het ging goed! Yindra heeft niet 
overgegeven. Daarna hebben we nog meer uitstapjes 
met de auto gemaakt en die verliepen allemaal zonder 
problemen. 
Inmiddels heeft Yindra haar favoriete plek op de vloer 
van de auto gevonden en ligt ze letterlijk aan de voeten 

van haar baasje. Ze stapt de auto in en gaat meteen 
liggen. Je zou bijna vergeten dat Yindra mee was.

Wat nu precies de omslag heeft gegeven, weten we niet. 
Misschien is ze over de wagenziekte heengegroeid of 
heeft Puur Reis geholpen om de nare combinatie van 
autorijden en misselijkheid te doorbreken. Autorijden 
wordt voor Yindra steeds meer een plezierig ritje met 
haar baasjes. Wij zijn er in heel blij mee en Yindra ook!
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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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VERSLAG
Wandeling Vijlen 14 december

Ben jij ook zo gek op de bergen? Prachtige 
vergezichten, lange wandelingen en na afloop 
lekker eten en drinken? Sinds 14 december weten 
we dat we daarvoor niet langer naar de Alpen 
hoeven af te reizen. De bergen kun je gewoon in 
Nederland beleven, op 200 m boven NAP in het enige 
bergdorpje dat Nederland rijk is: Vijlen. 

Zondag 14 december waren we te gast in het Zuid-
Limburgse plaatsje Vijlen. In samenwerking met onze 
activiteitencoördinator had Pierre Scholtes een heuse 
bergwandeling in het Vijlener bos voor ons in petto. 
Na afloop wist iedereen wat ze bedoelen met de 
radiocommercial ‘Zuid- Limburg, je zal er maar wonen’. 

Om 13.00 uur kwamen de Schotse Herder Vrienden 
weer uit alle windstreken samen bij boscafé ’t Hijgend 
Hert. Vervulde Pierre bij de wandeling in Oosterhout nog 
een verdienstelijke plek in de achterste gelederen van 
het peloton, bij deze wandeling zat hij van het begin tot 

het eind vooraan in de koers. Maar ja, wat wil je ook: 
voor Pierre was het een thuiswedstrijd en voor hem 
hebben de Limburgse bergen geen geheimen meer … 

We hebben hoge bergen beklommen en diepe dalen 
doorkruist. We werden overrompeld door een fantastisch 
mooi uitzicht met – om het plaatje compleet te maken – 
een feeëriek gesitueerd kasteel. Ondanks het feit dat het 
een paar dagen voor de wandeling flink had geregend, 
waren de meeste paden redelijk goed begaanbaar. 
Op sommige plaatsen werd het uiterste van onze 
klûnkunsten gevraagd en zagen we onze collies in kleine 
varkentjes veranderen. 

Het was een avontuurlijke, superleuke wandeling in 
een prachtige omgeving, passend afgesloten met een 
dampende kom erwtensoep op het zonovergoten terras 
van boscafé ’t Hijgend Hert.
Deze Snertwandeling is voor herhaling vatbaar!

tekst: Ger Houben • foto’s: Pierre Scholtes
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Collies in de sneeuw
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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

Pericardovervulling 

 

Rocky, een drie jaar oude boxer, was sinds enkele 
dagen sneller moe. Bij het uitlaten hield hij het na een 
klein stukje lopen voor bekeken. Normaal gesproken 
kan hij blijven lopen en spelen. Sinds gisteren leek 
zijn buik ook steeds dikker te worden, ondanks dat hij 
niets meer gegeten heeft als anders. 

Rocky was ook op de kliniek erg kortademig, zijn buik was weer dikker 
geworden en gevuld met vocht. Hij had een zwakke pols en zijn hart was 
moeizaam te horen.                                                                                                                   
Er werd een röntgenfoto van de borstkas gemaakt en hierop was een 
groot bol hart zichtbaar. Met de echo werd er vocht gezien in het 
hartzakje, hierdoor kon het hart niet goed pompen (op de foto de zwarte 
rand om het hart).  

 

 

 

Met een naald werd het vocht uit het hartzakje gehaald. Hierdoor werd 
Rocky weer de oude, hij kan weer met stokken spelen en uren wandelen. 
Er werd geen oorzaak gevonden voor het vocht,  hopelijk blijft alles 
verder goedgaan met Rocky!  

 

Dierenhospitaal Visdonk 

Visdonkseweg 2a 

4707 PE Roosendaal 

T:0165-583750 

Mail: kh@visdonk.nl 

www.dierenhospitaal-visdonk.nl 



32 • Schotse Herder Vrienden • Winter 2014


