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12 Gedrag en opvoeding: in afwachting 
van een pup

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  Timber op wintersport

11 Abby’s column

16 Korte berichten

21 Verslag Nieuwjaarswandeling

24 Vers vlees en jeuk

26 Gedicht

28 Mijn collies: John en Yvonne de Vos

29 Verslag wandeling en lezing De Berendonck

30 Kennelvermeldingen

19 Verzorging: hondenmassage

6  Gezondheid: De voor- en nadelen van 
castratie



4 • Schotse Herder Vrienden • Lente 2015



 Lente 2015 • Schotse Herder Vrienden • 5

MEDEDELINGEN

KALENDER
6 OKTOBER 2015
PICKNICK OP HET STRAND

Zondag 6 oktober organiseert de 
Schotse Herder Vrienden een 
Amerikaanse picknick op een nog 
nader te bepalen strandlocatie. 
Zie voor meer informatie onze 
website en Facebookpagina.

12 APRIL 2015EINDEJAARSWANDELING 

Dit jaar sluiten we af met 
een eindejaarswandeling in 
plaats van de traditiegetrouwe 
nieuwjaarswandeling op het 
strand. De eindejaarswandeling 
vindt plaats in recreatiegebied 
Bussloo.

SYMPOSIUM

In november 2015 zal de Schotse 
Herder Vrienden een symposium 
organiseren centraal in het land. 
Houd de website en de Facebook-
pagina in de gaten voor meer 
informatie.

16 MEI 2015
WANDELING 

Op zaterdag 16 mei organiseert 
de Schotse Herder Vrienden weer 
een wandeling! Deze keer gaan 
we wandelen op de Mookerheide 
in Mook (bij Nijmegen).
Aanvang: 13:00 uur.
Nadere informatie volgt op onze 
website en Facebookpagina.

29 DECEMBER 2015

COLLIE ACTIVITEITENDAG

Op zondag 9 of 16 september 
organiseert de Schotse Herder 
Vrienden haar jaarlijkse Collie 
Activiteitendag in Arnhem. 
Zoals jullie van ons zijn gewend, 
staat deze dag weer bol van de 
activiteiten voor baasjes en hun 
collies! 
Voor dit jaar zijn we ook op 
zoek naar leden die een leuke 
activiteit kunnen organiseren. 
Heb jij ervaring met een bepaalde 
hondensport of weet je een 
activiteit die geschikt zou zijn voor 
deze dag, laat het ons dan weten!

NOVEMBER 2015
SEPTEMBER 2015

Door onze 
eindredacteur: 
Diana Jansen

Voor jullie ligt het lentenummer van 
2015, en hopelijk is het ook eindelijk 
mooi lenteweer als dit magazine 
verschijnt. Dan kunnen we weer 
genieten van lange avondwandelingen, 
zonnige middagen in de tuin en kunnen 
onze collies hun dikke winterjassen weer 
uittrekken (en wij dus heel veel borstelen 
en stofzuigen). 

We hebben weer ons best gedaan er 
een gevarieerd magazine van te maken, 
en we zijn blij dat een langgekoesterde 
wens in vervulling is gegaan: eindelijk 

een korthaarcollie op de cover! In 
dit lentenummer bijdragen van veel 
verschillende schrijvers en een paar 
nieuwe, vaste aanwinsten. Vanaf nu 
kunnen jullie elk kwartaal meegenieten 
met de avonturen van Abby in haar 
eigen column (zie pagina 11) en neemt 
Sanne Stolze ons mee in het opvoeden 
van een pup en alles wat daarbij komt 
kijken (zie pagina 12-13). Leerzaam én 
herkenbaar!
Verder in dit nummer een artikel over 
hondenmassage van Judith Hofman van 
Kynomassage en een artikel over jeuk 
en vers voer van voedingsdeskundige 
Lotte Botter. Beiden waren te gast 
tijdens ons jubileumweekend om een 
workshop of lezing te geven. Daarnaast 
een verslag van de wintersportvakantie 
van collie Timber, een artikel over de 

voor- en nadelen van castratie en 
natuurlijk nog meer.
 
We willen jullie ook nog wijzen op de 
voordelen van het gezinslidmaatschap. 
Voor een luttele 11 euro per jaar kan 
jouw partner of ander gezinslid lid 
worden en daarmee gratis deelnemen 
aan onze activiteiten. Bij deelname aan 2 
of 3 activiteiten is dit gezinslidmaatschap  
alweer terugverdiend. Neem voor 
meer informatie contact op met de 
ledenadminstratie (penningmeester@
schotseherdervrienden.nl).

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

Diana Jansen

foto’s: Sandra Schniedewind



In Nederland is het heel gewoon om honden te castreren. Vaak als je 
met je pup ter controle bij de dierenarts komt, wordt er al gevraagd 
wanneer je je hond ‘wilt laten helpen’. Veel mensen weten niet dat 
het castreren van een hond veel meer effect heeft op de hond dan 
alleen maar nooit meer loops worden of nooit meer achter teefjes aan 
lopen. Daarnaast wordt castreren vaak gezien als een oplossing voor 
gedragsproblemen. De Schotse Herder Vrienden wil mensen graag laten 
zien wat de effecten van castratie kunnen zijn.
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GEZONDHEID

WAT IS CASTRATIE?
Castratie betekent het verwijderen van de geslachtsorganen. 
Bij een reu is dat het verwijderen van de testikels, bij een 
teef het verwijderen van de eierstokken, en soms ook het 
verwijderen van de baarmoeder wanneer deze er afwijkend 
uitziet. In de volksmond wordt met castratie alleen het 
onvruchtbaar maken van de reu bedoeld, maar ook voor een 
teef is castratie de juiste medische term. We spreken van 
sterilisatie als de eileiders of zaadleiders afgebonden worden, 
waarbij de eierstokken/teelballen behouden blijven.
Door het verwijderen van de geslachtsorganen wordt de 
geslachtsgebonden hormoonproductie stilgelegd. Hierdoor kan 
een hond zich niet meer voortplanten en zal meestal ook niet 
geprikkeld worden door een hond van het andere geslacht. 
Meestal, maar niet altijd. Een gecastreerde reu kan nog steeds 
opgewonden raken van een loopse teef.

VOORDELEN VAN CASTRATIE
De voordelen van castratie zijn op het oog evident. De meeste 
teven worden vanaf het moment dat ze geslachtsrijp zijn 
(meestal tussen de 8e en 12e maand, afhankelijk van het ras) 
1 of 2 keer per jaar loops. De loopsheid duurt meestal een 
week of drie en halverwege de cyclus (in de tweede week) 
zijn ze dekrijp en bereid tot paren. Tijdens hun loopsheid 
verliezen teefjes bloed. De hoeveelheid kan variëren van een 
paar druppels tot redelijk veel vloeiing. Al voor de eigenlijke 
loopsheid en tot enkele weken daarna ruikt de teef aantrekkelijk 
voor een reu. Veel eigenaren ervaren dit als lastig.
Na een loopsheid die niet eindigt in een dekking kan een teef 
schijnzwanger worden. Schijnzwangerschap is een methode 
die in de natuur een functie heeft. Honden, net als wolven, 
leefden in een roedel die geleid werd door een alfapaar. De 
alfateef werd gedekt door de alfareu en tijdens haar dracht 
werden de lagergeplaatste teven schijnzwanger. Als de pups 
geboren werden, waren de lager geplaatste teefjes in staat om 

het nest van de alfa te zogen, terwijl deze hun belangrijkste 
taak konden blijven uitvoeren: het jagen op voedsel om de 
roedel in stand te houden. Bij de gedomesticeerde huishond 
is deze functie overbodig geworden, maar veel teven 
worden nog steeds schijnzwanger. Schijnzwangerschap kan 
leiden tot baarmoederontstekingen. Gecastreerde teven 
worden niet meer schijnzwanger en krijgen dus ook geen 
baarmoederontstekingen meer. Melklijsttumoren komen ook 
voor bij intacte teven. Castratie kan dit ook voorkomen.
Een reu is in principe bereid tot paren vanaf de 
geslachtsrijpheid (vanaf een maand of 7) tot aan zijn dood. 
Dat betekent dat een ongecastreerde reu zijn hele leven 
‘achter de teven aan’ kan lopen. Na castratie verliest de 
hond (grotendeels) deze interesse, waardoor hij door de 
eigenaar makkelijker in het gareel gehouden kan worden. 
Daarnaast hebben intacte reuen nogal eens last van een 
voorhuidontsteking en kunnen ze een vergrote prostaat krijgen. 
Castratie voorkomt dit.

NADELEN VAN CASTRATIE
Castratie heeft een nadelig effect op de vacht van veel 
langharige rassen. Bij de collie veroorzaakt een castratenvacht 
veel problemen. De onderwol wordt dikker en zachter en de 
kans op vervilting is groot. Ook de rui komt vaak niet goed 
meer op gang. De collie verhaart het hele jaar door en heeft 
een grotere kans op hotspots (vachtbroei). Zowel reuen als 
teven hebben door castratie vrijwel altijd trimbeurten nodig om 
de vacht onder controle te houden en te zorgen dat er geen 
klitten en vervilting optreden.
Castratie heeft ook een effect op het karakter. Pittige teven 
worden vaak nog pittiger. Onzekere reuen worden vaak 
onzekerder. Dat komt omdat elk zoogdier altijd een kleine 
hoeveelheid geslachtsgebonden hormoon van de andere 
sekse produceert. Een reu produceert testosteron en 
een kleine hoeveelheid oestrogeen. Een teef produceert 

De voor- en nadelen van 
castratie
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oestrogeen en een kleine hoeveelheid testosteron. Testosteron 
is een hormoon dat in verband staat met agressie en 
een grotere reactiviteit. Bij castratie wordt bij een reu de 
testosteronproductie stilgelegd, maar de kleine hoeveelheid 
oestrogeen krijgt nu de overhand. De reu wordt ‘vrouwelijker’. 
Bij de teef is het precies andersom.
Castratie heeft vaak een nadelig effect op de stofwisseling. 
Honden worden hongerig maar verbranden minder, waardoor 
overgewicht op de loer ligt. En overgewicht is een bedreiging 
voor de gezondheid. Bij reuen is het effect op het uiterlijk 
het meest zichtbaar. Testosteron is een hormoon dat ook 
verantwoordelijk is voor spieropbouw. Veel reuen krijgen dan 
ook te maken met spiermassaverlies, waarbij de spiermassa 
wordt omgezet in vet.

CASTRATIE EN GEDRAG
Veel mensen denken dat castratie van hun hond, en dan 
vooral hun reu, de oplossing is voor gedragsproblemen of 
ervoor zal zorgen dat de hond beter luistert. De hond laten 
luisteren heeft echter alles te maken met het opvoeden van 
de hond. Gedragsproblemen komen vaak voor als de hond 
in de puberteit komt. De hond is bezig met het verleggen van 
grenzen en het bepalen van zijn of haar plaats in de roedel. En 
net als bij mensenpubers gaat dat bij honden vaak gepaard met 
opstandig gedrag en/of Oost-Indische doofheid. Als mensen 
vanaf het begin het schattige pupje nooit hebben gecorrigeerd 
of opgevoed, dan is het rijkelijk laat om ermee te beginnen als 
de hond een jaar is. Daarom is het zaak om vanaf dag één te 
beginnen met het opvoeden van de pup.

Ook bij honden die, ondanks een goede opvoeding, echte 
gedragsproblemen vertonen, is castratie meestal geen 
oplossing. Castratie kan problemen die hormoongestuurd 
zijn wegnemen, maar is nooit een oplossing voor 
karakterproblemen. Daar zijn goede gedragstherapeuten of 
hondenscholen voor.

CASTRATIE EN GEZONDHEID
Veel dierenartsen zeggen dat castratie beter is voor de 
gezondheid van uw hond. Maar is dat ook zo? Er is, 
voornamelijk in Amerika, uitgebreid onderzoek naar gedaan 
en er bleken nogal wat gezondheidsproblemen te kleven aan 
castratie. Sterker nog: castratie bleek evenveel negatieve 
gezondheidseffecten te hebben als positieve effecten. In een 
groot aantal gevallen, vooral bij reuen, bleken de negatieve 
gevolgen zelfs zwaarder te wegen dan de positieve. De 
belangrijkste uitkomsten uit diverse onderzoeken lees je 
in de kaders onder aan deze bladzijde. Voor teven ligt het 
ingewikkelder. Soms houden de zaken elkaar daar enigszins in 
balans, mits er wordt uitgegaan van een gezonde hond.

ADVIES SCHOTSE HERDER VRIENDEN
De gezondheidsvoordelen van castratie zijn overwegend klein, 
en er zijn aanzienlijke negatieve effecten, met name wanneer 
dieren worden gecastreerd voordat zij volwassen zijn. Het idee 
dat gecastreerde dieren gezonder of gelukkig zouden zijn of 
langer zouden leven, is grotendeels incorrect. De vereniging 
Schotse Herder Vrienden adviseert collie-eigenaren goed na 
te denken alvorens over te gaan tot castratie van hun collie, 
omdat de nadelen vaak zwaarder wegen dan de voordelen.

Bronnen

Zie http://schotseherdervrienden.nl/gezondheid/aandoeningen/

voortplanting/de-voor-en-nadelen-van-castratie.

GEVOLGEN CASTRATIE REUEN
Positief:
• Het kleine risico (waarschijnlijk minder dan 1%) op 

teelbalkanker uitsluiten.
• Het risico op goedaardige prostaatproblemen verkleinen.
• Het risico op fistels verkleinen.
• Het misschien verkleinen van het risico op diabetes (geen 

gegevens bekend).
Negatief:
• Wanneer gedaan onder de leeftijd van één jaar, neemt 

het risico op botkanker significant toe. Botkanker heeft 
een zeer slechte prognose.

• Het risico op het hartprobleem hemangiosarcoma (een 
kankervariant) neemt toe met een factor van 1.6.

• Het risico op vertraagde schildklier verdrievoudigt.
• Verdrievoudigt het risico op overgewicht.
• Verviervoudigt het (kleine) risico (minder dan 0,6%) op 

prostaatkanker.
• Verdubbelt het (kleine) risico (minder dan 1%) op 

blaaskanker.
• Verergert het risico op botproblemen.
• Vergroot het risico op entreacties.

GEVOLGEN CASTRATIE TEVEN
Positief:
• Wanneer voor de 2,5 jaar gecastreerd wordt, wordt het 

risico op mammatumoren aanzienlijk verkleind.
• Het risico op baarmoederontsteking wordt vrijwel nul.
• Het risico op fistels wordt kleiner.
• Het (zeer kleine, namelijk minder dan 0,5%) risico op 

blaas- baarmoeder- en eierstokkanker, verdwijnt.
Negatief:
• Castratie voor het eerste levensjaar vergroot de kans op 

botkanker aanzienlijk. Botkanker heeft een zeer slechte 
prognose.

• Vergroot het risico op miltproblemen met een factor van 
2.2 en hartproblemen met een factor van 5 of meer. 
Het betreft hier  hemangiosarcoma. Deze vrij veel 
voorkomende kankersoorten zijn in meerdere rassen een 
van de grootste doodsoorzaken.

• Verdrievoudigt het risico op vertraagde schildklierwerking.
• Vergroot het risico op overgewicht met een factor 1.6 - 2.
• Veroorzaakt ‘castratie-incontinentie’ bij 4 - 20% van de 

teven.
• Verergert het risico op chronische blaasproblemen en 

-ontstekingen met een factor 3 - 4.
• Vergroot het risico op vulvaproblemen als infecties, 

met name bij teven die voor de eerste loopsheid zijn 
gecastreerd.

• Verdubbelt het (kleine, namelijk kleiner dan 1%) risico op 
tumoren in de urinewegen.

• Vergroot het risico op botproblemen.
• Vergroot het risico op entreacties.
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Timber op wintersport

Je hond mee op wintersport? Ja, natuurlijk 
kan het, maar wie wil dat nou? Nou, wij dus! Al 
een jaar zijn wij de trotse eigenaren van Tim-
ber, eentje van de Beinn-clan van Houbensloch 
Castle. Wij gaan ieder jaar met het gezin en de 
familie op skivakantie, zo ook dit jaar. En zelfs 
een niet-skiënde zus wilde mee als de hond 
maar mee zou gaan. Dan had zij overdag ook 
gezelschap en wat te wandelen. En als je dan 
een Schotse collie bent, dan wordt je vacht ook 
een keer functioneel gebruikt: eindelijk een 
bontje nodig om je warm te houden. En dat zou 
nodig blijken…

tekst en foto’s: Petroesjka Bruning
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Enige twijfel was er wel. Timber kan namelijk best wel eens 
blaffen als hij zich verveelt. Werken wil hij, kalm wachten is 
hem als echte Schotse collie best wel vreemd. Maar echt met 
z’n allen op wintersport zou wel heel leuk zijn, en Timber heeft 
al zo veel geleerd. Maar braaf wachten als de baasjes in een 
restaurant wat eten, of wat denk je van een drankje na het 
skiën, dat is nog best een uitdaging! De terrassen waar we de 
afgelopen paar maanden al geprobeerd hadden te gaan zitten, 
waren door Timber al behoorlijk op stelten gezet. We waren 
streng geweest, hadden geduldig brokjes gegeven als hij één 
seconde stil was, buiten het terrein met hem gelopen terwijl de 
rest van het gezelschap zo snel mogelijk het drankje opdronk 
.... eigenlijk hielp niets. Hoe moest dat dan op wintersport? 
Want niemand wil zich schamen voor een onopgevoede hond! 
En wij zeker niet, want Timber was tenslotte een welopgevoede 
collie.

Gelukkig kwam ik op internet een filmpje tegen hoe een 
energieke en werkwillende hond te leren wachten. De truc 
is schijnbaar om geen aandacht en energie aan de hond 
te geven. Als het ware een commando zonder woorden 
en nauwelijks oogcontact. En het werkte! Binnen drie keer 
had Timber in de gaten dat als ‘het kleedje’ (het woordloze 
commando) op de grond werd gelegd en hij erop ging liggen, 
er allemaal beloningen tevoorschijn kwamen, heel veel achter 
elkaar zelfs. Nou, en die lust meneer wel!

De hele week werd er druk geoefend en het kleedje werd door 
het hele huis heen op de grond gelegd. Timber plofte er braaf 
bovenop om vervolgens vele kleine beloningsbrokjes te krijgen. 
Geen woorden of commando’s, geen aandacht, alleen het 
kleedje en de beloningsbrokjes. Maar zou het ook werken op 
vakantie, in een openbare gelegenheid, vol met mensen, waar 
je niet wilt dat je hond gaat blaffen? We moesten het afwachten 
…

We vertrokken vol goede moed en een volle auto, want het 
middenpad moest tenslotte leeg blijven voor Timer om lekker 
te kunnen liggen (met tuigje vastgezet aan de extra stoel). Na 
ruim een uur onrust had hij in de gaten dat we allemaal gewoon 
in de auto bleven zitten en besloot hij dat slapen wel een veilige 
keuze was. Het reisverslag zullen we jullie besparen, maar de 
stops onderweg waren behoorlijk onrustig, want de groep, dus 
Timbers roedel, ging steeds uit elkaar. En dat gecombineerd 
met allerlei vreemde luchtjes maakte dat rustig een stukje 
lopen er niet in zat. Eenmaal terug in de auto was Timber weer 
helemaal tevreden dat iedereen er weer was en viel hij gerust 
in slaap. Dat was alvast geleerd: in de auto voortaan meteen 
gaan liggen of rustig uit het raam kijken.

Eenmaal in de sneeuw was het dolle pret, alleen wel vreemd 
dat er nergens bomen en gras waren om aan te snuffelen of 
een plas tegenaan te doen. En als je de berg af rent, moet je 
wel uitkijken dat het niet veel te snel gaat! Maar gelukkig waren 
er ook andere speelse honden die je voordeden hoe je door 
een meter diepe sneeuw heen rent en waar je heerlijk mee kon 
ravotten. Van een taalbarrière was geen sprake.

Overdag ging Timber met twee baasjes wandelen en 
de rest van de familie ging skiën. Voor elke wandeling 
werden de poten van meneer dik ingevet met vaseline om 
sneeuwklonters tussen de tenen te voorkomen. Dat werkte 

gelukkig prima en ook de vloerbedekking in de hal van 
het appartementencomplex had er geen problemen mee. 
Buiten sneeuwde het en was het koud, heel koud! De eerste 
dagen zelfs -10 overdag, maar vooral de wind maakte het 
onaangenaam. Timber had nergens last van met zijn heerlijke 
bontjasje. De helemaal witte wereld was wel vreemd voor hem, 
niets te zien en nauwelijks iets om te snuffelen. Ook geen 
takken om mee te spelen en de enkele keer dat hij een tak 
tegenkwam, bleek er een hele boom aan vast te zitten onder de 
sneeuw. Wat een teleurstelling dat hij die tak niet meegesleept 
kon krijgen!

Ons doel was een lunch in een skihut een eindje op de piste. 
Halverwege moesten we op het wandelpad stilstaan om 
op de plattegrond te kijken. Skiërs kwamen voorbij op de 
naastgelegen piste en Timber keek iedereen na om te zien of 
er geen leden van zijn eigen roedel  bij waren. Een blaf gaf zijn 
onrust aan. Maar zodra we weer liepen, was hij weer heel braaf 
en liet skiërs en zelfs een sneeuwbully (sneeuwtraktor die de 
piste en paden weer recht trekt) rustig passeren. 
Na een uurtje lopen en klimmen kwam de authentieke 
Oostenrijkse hut in zicht. Toen we binnenkwamen, had Timber 
direct aandacht van de bediening met als resultaat dat hij 
eerder wat te drinken had dan wij.
Daarna kwam het kleedje uit de rugzak waar we thuis zo goed 
mee geoefend hadden. En natuurlijk ging hij er braaf op liggen 
onder de tafel en werd hij beloond met meerdere brokjes. 
Er kwamen andere mensen bij ons aan de grote tafel zitten, 
maar dat gaf geen extra impuls om op te staan. We waren blij 
verrast, verbaasd eigenlijk, maar hij blafte niet en verroerde 
geen vin. Ook niet toen een ober de hond wilde komen groeten 
en zijn hand aanbood om aan te snuffelen. Timber keek de 
man aan, maar was op z’n hoede, zodanig dat de man besloot 
de hond maar niet aan te halen. Maar nog steeds gaf Timber 
geen kik.

Ondertussen werd het drukker en drukker in de blokhut, 
iedereen wilde lunchen. En onze collie bleef braaf! Na het 
afrekenen vertrokken we naar buiten en moesten we ons langs 
skiërs in dikke jassen en met grote skischoenen wringen, 
maar voor Timber werd plaats gemaakt. Hij was gelukkig ook 
niet bang, liep braaf langs al die koude jassen en natte lompe 
schoenen en was blij dat hij weer buiten stond op de piste. 
Gevolgd door verwonderde en blije baasjes. Een collie kan 
dus toch leren rustig te wachten en stil te zijn! Timber is een 
fantastisch gezelschap, ook op reis, we zijn er trots op en zo blij 
mee!
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• Cavom is de volledige en hoog-
 waardige maaltijd voor uw hond.

• Cavom bevat alle essentiële
 voedingsstoff en in de juiste
 verhouding.

• Cavom is voordelig in gebruik,
 door de hoge energiewaarde en   
 de lichte verteerbaarheid.

 Kijk op onze website of neem
 contact met ons op voor speci� eke   
 vragen over welk Cavom product 
 voor uw hond het beste is.  
 Wij adviseren u graag!

 cavom.nl

Diervoederfabriek B.V. | Tussendiepen 9-13 | 9206 AA Drachten

                     Tel. +31(0)512-515955 | Fax +31(0)512-516050 | vdm@cavom.nl

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond
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ABBY’S COLUMN

Hallo, ik ben Abby!

tekst en foto’s: Antoinette van Kruijsbergen

Hallo lieve Schotse herdersvrienden,

Eindelijk is het zover. Ik mag een stukje in dit te gekke 
blad schrijven! Deze keer eet ik het blad dus maar niet 
op. Daar zal mijn bazinnetje niet zo blij mee zijn.
Nu zullen jullie je vast afvragen wie ik dan ben. Ik zal me 
dus maar even netjes voorstellen.

Mijn naam is Abby. Voluit heet ik Abby Blue Fire Scott of 
Brabo Country. Maar dat is wel erg lang om te roepen 
als ik moet komen, dus besloot mijn bazinnetje mij maar 
Abby te noemen (niet dat ik dan wel altijd kom, haha).
Ik ben geboren op 9 mei 2014, dus nu ongeveer 10 
maanden oud. Volgens mijn bazinnetje ben ik nu ook 
lekker aan het puberen. Geen idee wat ze daar precies 
mee bedoelt, maar ik doe lekker mijn eigen ding en trek 
me nu niets van haar aan. Waarom zou ik ook? Daarvoor 
valt er veel te veel te ontdekken. Ik heb al zo veel 
meegemaakt en daar mag ik jullie nu alles over vertellen.

Ik heb mijn bazinnetje voor het eerst geroken toen ik 
nog bij mijn moeder was. Ik kon nog niet kijken en mijn 
oren zaten ook nog dicht. Ik paste precies in de handen 
van mijn bazinnetje. Volgens haar was ik toen net twee 
weken oud. Maar de tijd gaat door en toen ik acht weken 
was, moest ik afscheid nemen van mijn moeder, zusjes 
en broertje. Dat vond ik niet leuk, maar volgens mama 
kwam ik bij een heel lieve familie, en mijn bazinnetje zou 
goed voor mij zorgen. En geloof me, dat doet ze nog 
steeds. 

Zo klein als ik was mocht ik al overal mee naartoe. Ik 
vond het vooral erg leuk om naar mijn grote vriend in de 
witte jas te gaan. Hij ruikt altijd heel apart. Ik kan allerlei 
dieren ruiken, maar toch ruikt hij altijd heel schoon. Toen 
ik daar kwam, wilde hij mijn tanden zien, keek hij in mijn 

oren en knuffelde hij lekker met mij. Ook mocht ik op de 
tafel staan. Het enige wat ik minder vond was die prik in 
mijn kont. Maar ik kreeg er een lekker koekje voor in de 
plaats. 

Het was wel even wennen in het nieuwe huis. Ik moest 
het delen met een paar van die gevaarlijke vogels. Ze 
hadden heel grote en scherpe klauwen en eentje riep de 
hele tijd ‘oehoe’. Dat doet hij nog steeds, maar nu ik wat 
groter ben, ben ik er niet meer zo bang voor. Ik weet nu 
dat hij mij niets doet zolang mijn bazinnetje in de buurt 
is. Ook vond ik het maar vervelend dat ik steeds groter 
groeide. Het is wel goed dat het gebeurt, maar op de 
plekjes die altijd zo lekker lagen kan ik niet meer slapen. 
Toch heeft het ook wel voordelen. Ik kan nu lekker op de 
bank gaan liggen. Dan duw ik mijn baasje er gewoon af 
en mijn bazinnetje komt er dan lekker bij zitten en dan 
gaan we samen knuffelen! 

Ook ben ik nog naar een festival gegaan waar mensen 
helemaal verkleed rondliepen. Ik mocht nog niet zo veel 
lopen, dus ik mocht mee in een speciale hondenbuggy: 
the doggyride. De mensen maakten muziek, en foto’s 
en wilden mij knuffelen. Dat vond ik heel erg natuurlijk, 
haha. Er was zo veel te zien en te doen. Ik keek mijn 
oogjes uit. Ik was dan ook helemaal doodop aan het 
einde van de dag. 

Verder ga ik altijd graag mee wandelen en met takken 
sjouwen. Lekker mijn neus in de wind en overal 
insteken waar het eigenlijk niet hoort. En wat ook 
nog een voordeel is: mijn bazinnetje heeft een eigen 
uitlaatservice, dus ik kan altijd met andere honden 
spelen. Op woensdag mag ik zelfs mee naar haar werk. 
Daar mag ik dan altijd mee in de grote bus. Ik zit dan 
heerlijk op de voorbank. Wel in een veiligheidstuigje 
natuurlijk. En dan kan ik altijd spelen met mijn vrienden 
Bingy de airedale terriër en Faye de weimeraner puppy. 

Nou, voor nu was dit het wel. De volgende keer vertel ik 
jullie nog meer over mijn avonturen. Ik beleef ze steeds 
weer en er valt nog zo veel te ontdekken in die grote 
wereld! Mochten jullie niet kunnen wachten of al willen 
lezen wat ik nog meer heb meegemaakt, dan kun je ook 
een kijkje nemen op mijn eigen blog: http://ditisabby.
doggies-co.nl/#home. 

Tot de volgende keer! Dikke lik van Abby.
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GEDRAG EN OPVOEDING

In afwachting 
van een pup
tekst: Sanne Stolze • foto’s: Glamourace Collies

Graag stel ik me eerst even aan jullie voor. Mijn naam 
is Sanne Stolze, getrouwd met Hans, twee kids en 
twee shelties. Naast mijn gezin heb ik mijn bedrijf 
Dogs Related, waar mijn hondenschool Pets Academy 
onderdeel van uitmaakt. Ook bezoek ik regelmatig met 
een team vrijwilligers en hun honden een zorginstelling. 
Vorig jaar oktober hebben wij tot ons grote verdriet 
afscheid moeten nemen van onze lieve collie James. 
Hij is slecht 14 maanden oud geworden. James had 
een hersentumor. De bedoeling was om met James 
na een intensieve socialisatieperiode en een opleiding 
voor AAI (Animal Assisted Intervention) therapiewerk 
te gaan doen met kinderen, zoals weerbaarheids- en 
gedragstrainingen. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. 

Nadat het ergste verdriet een plekje heeft gevonden, 
hebben we besloten om toch weer op zoek te gaan naar 
een Schotse herder pup. Deze hond zal in de eerste 
plaats een fijne huisgenoot zijn voor ons gezin, maar 
daarnaast wil ik ook met hem hetzelfde traject volgen 
als ik met James heb gedaan met als doel: samen 
therapiewerk doen. Maar eerst moeten we aan de slag 
met de opvoeding.
Graag wil ik jullie de komende maanden meenemen 
in dit proces. Voor aspirant pup-kopers interessant en 
misschien zelfs leerzaam en voor de doorgewinterde 
collie-eigenaren wellicht een feest van herkenning en zal 
het zeker gniffelmomentjes opleveren bij de te nemen 

hordes op weg naar een stabiele volwassen hond.

OP ZOEK
Als eerste hebben we als gezin besproken wat we 
precies zoeken. Welke type collie, welke kleur, welk land 
van herkomst, enzovoort. Onze voorkeur gaat uit naar 
de klassieke collie (dit is vooral een kwestie van smaak, 
dus niets ten na dele van ieder ander type). Helaas 
zijn er in Nederland (nog) niet veel fokkers die dit type 
fokken en waren er bij hen op korte termijn geen pups in 
de planning. Dus leek Duitsland een logische keus (ook 
James kwam uit Duitsland), maar helaas mag je sinds 
28 december 2014 geen honden onder de 15 weken 
meer invoeren in Nederland. Waarmee deze optie voor 
ons vervalt. Ik wil de pup namelijk graag met 8 weken 
hebben om volop gebruik te kunnen maken van de 
eerste socialisatieperiode van de hond. 

Juist toen dit allemaal duidelijk werd en de moed me 
al in de schoenen zonk, kreeg ik via Facebook bericht 
van ‘een sheltievriend’ die had gehoord dat er toch 
een colliefokker in Nederland was die een nestje zou 
verwachten. Deze fokker fokt op zeer kleine schaal, 
1 nestje per ongeveer 2/3 jaar. Facebook is een heel 
goed hulpmiddel bij het zoeken naar een pup. Veel 
fokkers zetten op het moment meer informatie over 
nestplanningen op Facebook dan op hun websites, het 
kost ook veel minder tijd dan alle websites langsgaan.
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DE FOKKER
De betreffende fokker ken ik zelf van hondenshows. 
De manier waarop zij met haar honden omgaat tijdens 
shows, zo liefdevol en met respect, spreekt mij erg aan. 
Het overbekende ‘goede gevoel’ waar iedereen het altijd 
over heeft, was dan ook geen enkel discussiepunt. Een 
dag later heb ik contact opgenomen met Antje Alberda 
en haar Glamourace collies. Haar knappe en vooral lieve 
Judy Garland had inderdaad een ‘rendez-vous’ gehad 
met de bijzonder aantrekkelijke Yackomo of Kingly Shine 
en was, samen met Antje, in blijde verwachting.

Op 19 december 2014 zijn er zes mooie pups uit deze 
combinatie geboren: twee bleu merle reutjes, twee bleu 
merle teefjes en een tricolour teef en reu. De eerste keus 
is altijd aan de fokker en het kan zijn dat fokkers pas 
na een aantal weken (soms zelfs 8) een keuze willen 
maken. Antje was er heel snel uit. Zij wilde graag een 
bleu merle teefje. Ik, bofkont die ik ben, mocht het eerste 
reutje kiezen (ik was de eerste die zich aangemeld had 
voor een pup).

Toen de pups 3 weken waren, mochten we op bezoek 
komen om de pups te bekijken en een keus te maken. 
Heel erg spannend. We zijn met het hele gezin gaan 
kijken. Samen met de kinderen mocht ik tussen de 
pups zitten. Terwijl de kinderen de pupjes aaiden en 
knuffelden, heb ik alleen maar zitten kijken. Mijn kennis 
over honden heb ik eigenlijk bij het kiezen meer als 
ballast ervaren. Alle theorieën en puppytesten over 
‘hoe een pup te kiezen’ vlogen door mijn hoofd. Heel 
verwarrend allemaal. Wat ze altijd zeggen: ‘Kijk welk 
hondje naar je toekomt’ ging zeker niet op. Ze kwamen 
namelijk alle 6 tegelijk! Dus besloot ik dit alles overboord 
te zetten en te kiezen met mijn hart. Ik merkte dat mijn 

blik steeds weer naar 1 reutje ging, geen twijfel mogelijk. 
Heel voorzichtig heb ik aan de kinderen gevraagd 
hoe zij erover dachten. Hoe graag ik ook hun mening 
wilde horen, die ene was zo … alles! Mijn zoon gaf als 
eerste antwoord: ‘We nemen die met die dikke billen’. 
‘Ja,’ zei mijn dochter meteen, ‘die is het.’ Toen keken 
ze een beetje voorzichtig naar mij, want mijn stem zou 
doorslaggevend zijn. ‘JAAA, die is het!’ 
Gelukkig hadden we hetzelfde gevoel, een pak van mijn 
hart. Na koffie en uitgebreide knuffels van moeder- en 
omahond zijn we weer huiswaarts gegaan. Allemaal vol 
verwachting van onze nieuwe huisgenoot:  Glamourace 
Collie King Creole. We noemen hem Mason. 

UITKIJKEN NAAR DE KOMST VAN MASON
iedere week zijn we via foto’s op Facebook op de 
hoogte gehouden over de groei en de ontwikkelingen 
die Mason doormaakte. Heel fijn om te zien dat de 
fokker al veel aan de socialisatie deed. Knuffels om 
over heen te klimmen, lege flesjes die herrie maken, 
aparte etensbakjes (voorkomt baknijd), veel contact 
met mensen en kinderen, buiten spelen, het helpt 
allemaal mee aan de vorming van een evenwichtige 
hond. Antje is zelfs al na de enting van 7 weken met de 
hondjes naar een tuincentrum en een hondenschool met 
puppenparcours geweest.
 
Nu onze keuze definitief is en alle uitslagen van de 
gezondheidstesten binnen en naar tevredenheid zijn, 
heb ik Mason vast opgegeven bij een hondenschool. 
Veel hondenscholen zitten vooral in het voorjaar snel vol. 
Op tijd aanmelden is dus noodzakelijk.
Ga van tevoren eerst eens kijken of de manier van 
lesgeven je aanspreekt, of de locatie prettig is en of de 
afstand goed te doen is. Ook ik ga gewoon naar een 
(andere) hondenschool. Ik vind het belangrijk om met de 
hond samen te leren en werken, één op één met elkaar 
bezig te zijn en bovendien is het goed voor Mason om 
contact te hebben met vreemde honden. Vooral met 
andere honden zonder puntneuzen in dit geval. 

EERSTE SOCIALISATIEPERIODE 
Deze periode is van 3 tot ongeveer 12 weken. 
Waarvan week 3 tot ongeveer week 7 bestaat uit 
de soortgerichte socialisatie. De pup leert omgaan 
met andere pups, blaffen en leert lichaamstaal van 
nestgenoten en vooral van de moederhond. Vanaf 
week 7 tot week 12 is de omgevingsgerichte so-
cialisatieperiode. De indrukken die de pup in deze 
periode opdoet zetten zicht voor de rest van zijn 
leven vast. Daarom is het zo belangrijk om juist in 
deze periode de pup met veel verschillende dingen 
kennis de laten maken. Maar wel altijd zo dat hij er 
een positieve ervaring aan overhoudt. Denk hierbij 
aan verkeer, kinderen in verschillende leeftijden, 
dierenarts, winkels etc. Het sleutelwoord hierbij is 
“doseren”. Dus niet op een vol schoolplein gaan 
staan maar eerst eens het kindje van de buren, 
dan een paar tieners op straat en zo verder. Met 
een Schotse herder is het goed om extra aandacht 
te besteden aan fietsers, joggers etc. Ze heb-
ben namelijk de neiging te gaan drijven. Ga dus 
regelmatig met je pup langs een fietspad staan en 
lopen, laat de pup naar de langskomende fietser 
kijken en als hij rustig blijft dan beloon je de hond. 
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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.

MASON GAAT MEE NAAR HUIS
Hoe kon het mooier! Op Valentijnsdag was Mason acht 
weken. Na uitgebreide instructie over het plakken van 
de oren en een hele dikke knuffel van de hele familie 
Alberda gingen we richting huis.
Welkom in ons leven schoonheid, we zullen er alles aan 
doen om er samen iets moois van te maken!

In het volgende nummer van Collie en zo lees je meer 
over de opvoeding van Mason.

GEZONDHEIDSTESTEN
Een goede fokker zal je uitgebreid informeren 
over de gezondheidstesten die worden 
afgenomen en van belang zijn voor Schotse 
herders. Durf ernaar te vragen! Ook kun 
je informatie krijgen via verschillende 
rasverenigingen, websites van colliefokkers en via 
internet. Garantie dat je hond niet ziek wordt krijg 
je hier niet mee, maar je sluit er in ieder geval wel 
een hoop nare dingen mee uit.
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U wilt toch ook het beste voor uw dieren?

Dierapotheker.nlDierapotheker.nl
U wilt toch ook het beste voor uw dieren?

Dierapotheker.nl
U wilt toch ook het beste voor uw dieren?

Dierapotheker.nl
U wilt toch ook het beste voor uw dieren?

Dierenartsenpraktijk Horst e.o., Americaanseweg 33, Horst
Dierenkliniek de Oude Melkfabriek, Leunseweg 22A, Venray-Leunen

Dierenkliniek Blerick,  Helling 1, Venlo-Blerick

De besteproductenvan de dierenarts... thuisbezorgd!

Levering uit apotheek van Dierenkliniek Horst100 petpunten extra 
bij uw bestellinggebruik code:petpuntenpret
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KORTE BERICHTEN
APP MYDOGWALK
Verdwaal jij geregeld als je met de hond het bos in 
gaat en kun je dan op de terugweg de auto niet meer 
vinden? Dan is de gratis app Mydogwalk echt iets 
voor jou! 
Deze app houdt met behulp van gps in real time 
bij waar je hebt gelopen. Daarnaast houdt de app 
bij hoeveel calorieën je al hebt verband tijdens de 

wandeling. Naderhand kun je de wandeling uploaden naar mapmywalk.com 
en hem een andere keer herhalen of delen met je vrienden.

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.mapmywalk.com

WIST JE DAT?

• Beaphar een luchtje, ‘no love’ genaamd, heeft, dat 
ervoor zorgt dat de geur van een loops teefje wordt 
gemaskeerd?

• Probiotica helpt bij een verstoorde darmfunctie 
(bijvoorbeeld diarree of na een antibioticakuur)?

• Grasaren hele nare ontstekingen bij honden aan poten/
neus kunnen veroorzaken?

• Sashasblend heel goed werkt tegen gewrichtsproblemen 
bij honden?

• Posterbuddies goed werken om de prikoren van uw collie 
te laten tippen?

• Vette vis (zalm, makreel) heel goed is tegen huid-/
vachtproblemen bij de hond?

• Je ook één keer per dag visoliecapsules kunt geven 
tegen huid-/vachtproblemen?

• Macademianoten verlammingsverschijnselen bij honden 
kunnen veroorzaken?

• Rauwe ui giftig is voor 
honden?

• Honden net als mensen ook 
verkouden kunnen worden?

• Er coolingbandana's 
(koelingshalsbanden) te koop 
zijn om de hond af te koelen?

• Je ook speciale koelmatjes 
kunt kopen?

• Je honden met heel warm 
weer geen ijskoud water moet 
geven?

• Elke dag knoflookpillen aan 
je hond geven helpt tegen 
vlooien en teken?

• Een paar keer per week 
je hond sprayen met een 
teatree-oplossing helpt tegen 
vlooien en teken?

SATIN BALLS

Het gebeurt soms dat een hond (ernstig) 
ondergewicht heeft vanwege ziekte of om een 
andere reden. Zelfs bijvoeren levert niet het 
gewenste resultaat. Het geven van satin balls 
kan ervoor zorgen dat een hond in zeer korte 
tijd weer op het goede gewicht komt. Satin balls 
zijn een smakelijke en gezonde aanvulling op 
het normale dieet en kunnen zelfs tijdelijk als 
hoofdmaaltijd worden gegeven. Satin balls zijn 
zelf snel en gemakkelijk te maken. 

Ingrediënten
• 1 kilo compleet rauw versvlees of 1 kilo rauw 

rundergehakt 
• 1 vel gelatine 
• 100 gram havermout (of brinta of 

rijstebloem) 
• 1 rauw ei 
• 2 eetlepels (appel)stroop

Bereidingswijze 
Los de gelatine op in 250 deciliter warm water. 
Voeg daarna de havermout of rijstebloem, het ei, 
de stroop en het vlees toe. 
Meng alles goed door elkaar en rol daarna van 
het mengsel kleine balletjes ter grootte van een 
pingpongbal.
De balletjes kunnen ingevroren worden.

Vrijwel alle honden zijn dol op satin balls en deze 
kunnen dan ook als extra snack worden gegeven 
of als hoofdmaaltijd (in het laatste geval komt de 
hond snel aan in gewicht).



KORTE BERICHTEN
TRENDS HONDEN- EN 
KATTENPOPULATIE NEDERLAND

Op dit moment worden er in Nederland 1,5 miljoen 
honden en 2,6 miljoen katten gehouden. Dit blijkt uit 
onderzoek van de Nederlandse Voedingsindustrie 
Gezelschapsdieren en Dibevo.
Het onderzoek naar de honden- en kattenpopulatie 
in Nederland wordt al sinds 2002 uitgevoerd (met 
uitzondering van 2013). Elk jaar worden door 
MarketResponse 7.500 huishoudens gevraagd naar het 
honden- en/of kattenbezit en de wijzigingen ten opzichte 
van het voorgaande jaar.

TRENDS
Bijna een op de vijf huishoudens heeft een hond in huis 
en in bijna een kwart van de huishoudens leeft één of 
meerdere katten. Het aantal honden bleef de afgelopen 
jaren redelijk stabiel, terwijl het aantal katten licht 
gedaald is - vier procent - ten opzichte van 2012. 

Overige trends: 
•	 Ook onze honden en katten vergrijzen. Onder de 

honden is al ruim 40 procent ouder dan acht jaar. Bij 
katten is dat 46 procent;

•	 De meeste honden en katten worden gehouden in 
gezinnen met kinderen;

•	 Hondenbezitters wonen relatief vaak in het 
buitengebied, terwijl de kattenmens vaker een 
stadsmens blijkt te zijn;

•	 In het noorden van ons land worden de meeste 
katten gehouden;

•	 Het aantal honden dat iemand heeft is meer 
afhankelijk van opleiding en leeftijd dan van het 
inkomen;

•	 Er worden weer meer raskruisingen (dus niet-
rashonden) gehouden.

Bron: www.dibevo.nl.

HERSENWERK VOOR HONDEN

Voor baasjes die hun collie graag wat geestelijke 
uitdaging geven, zijn er op internet veel ideeën te 
vinden. Bijvoorbeeld op de website
www.hersenwerkvoorhonden.nl.

Hersenwerk stimuleert alle zintuigen van je hond en laat 
zijn hersens flink werken. Honden die hersenwerk doen, 
moeten bedenken hoe ze een lekker hapje of een leuk 
speeltje kunnen bemachtigen.
Honden die hersenwerk doen, moeten zich flink 
concentreren en gaan meestal volledig op in hun spel. 
Voor de meeste honden is 10 minuten hersenwerk per 
dag voldoende om hen geestelijk moe te maken en een 
voldaan gevoel te geven.
Op deze website vind je leuke en eenvoudige 
suggesties om zelf leuke puzzels voor je hond te maken. 
Daarnaast worden workshops hersenwerk aangeboden.

foto: Sandra Schniedewind
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BORSTEL MP YENTO 
Deze borstels van nylon en varkenshaar zijn de eerste professionele borstels 
in hun soort speciaal gecreëerd voor honden. Ze zijn van een uitstekende 
kwaliteit en bijzonder geschikt voor de vacht van de Schotse herdershond 
langhaar.
De borstel is een prima en goedkoop alternatief voor dure borstels van 
bekende merken.

Verkrijgbaar in onze clubwinkel in de maten large en medium.
www.schotseherdervrienden.nl
large € 18,95 / medium € 16,95  
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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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Als een hond uit balans is, zie je dit niet alleen 
terug in zijn communicatie, houding en gedrag. 
Het lichaam zelf is dé bron van informatie 
over hoe het met jouw hond gaat. Door het 
lichaam goed te observeren in beweging en 
stand en het systematisch te masseren, kun je 
spanningsgebieden opsporen en met massage 
gericht aanpakken. Naast de stressreducerende 
werking, kan massage vaste lichamelijke en 
gedragsmatige patronen doorbreken en het 
natuurlijke evenwicht herstellen.

MASSAGE WERKT PREVENTIEF EN CURATIEF
Het is voor iedereen bekend dat massage op de huid en 
het onderhuidse bindweefsel de bloed- en lymfecirculatie 
stimuleert en daarmee helpt afvalstoffen versneld af te 
voeren. Minder bekend is dat massage het zenuwstelsel 
en het hormoonstelsel activeert en reguleert, wat 
een sterke invloed heeft op de gemoedstoestand en 
mede het gedrag van de hond. Met massage werken 
we ook nog een laag dieper, op de spieren. Naast de 
wetenschap dat massage de spieren kan ontspannen, 
zorgt het ook voor een betere doorbloeding en 
ontwatering, waardoor de spierspanning optimaliseert. 
Een in de spier ontstane ‘zwakke schakel’ zoals een 
verkleving, pijnpunt, verzuring of verkramping kun je 
daarmee wegmasseren. Nog een laag dieper heeft 
massage indirect een gunstig effect op de werking 
van de gewrichten. Massage kan daarmee preventief 
ingezet worden om spanningspatronen te voorkomen en 
curatief om de patronen te doorbreken. Het is daarmee 

een zeer nuttige combinatie met lichamelijke therapie, 
gedragstherapie en hondensport. 

BIJ PROBLEEMGEDRAG
Specifiek op gedrag zien wij meer gebeuren. 
Probleemgedrag zorgt ervoor dat een hond zich 
vaak extreem op zijn omgeving richt, waardoor alle 
energie naar het hoofd gaat. Er ontstaat spanning in 
het hoofd, wat doortrekt naar de rug. Als het gedrag 
zich meerdere keren op een dag voordoet, ontstaan 
door hormoonwerking allerlei voelbare en zichtbare 
spanningspatronen die het gedrag juist versterken. 
Hoogspanning in hoofd, nek en rug zorgen voor een 
alerte houding, een verhoogde spierspanning en koude 
plekken. Naast de sterke ontspannende werking van 
het zenuwstelsel en het hormoonstelsel, zorgt massage 
ervoor dat de hond zich meer bewust wordt van zijn 
lichaam. Ook leert een hond zich beter te concentreren 
in moeilijke situaties. Dat begint bij de focus op je 
handen en werkt uiteindelijk door op de concentratie 
in het algemeen, bijvoorbeeld bij training of sport. Een 
ander opvallend verschijnsel is dat massage honden 
leert om beter te communiceren met de omgeving. Door 
aanraking leer je de communicatiesignalen en mede 
de emoties van je hond beter kennen. Door onder de 
grens van de hond te werken, kun je problemen als 
onzekerheid en angst(agressie) naar mensen, honden, 
geluiden of voorwerpen stap voor stap aanpakken.

OP ZOEK NAAR AANDACHTSPLEKKEN
Door regelmatig het lichaam af te voelen op 

tekst en foto’s: Judith Hofman/Kynomassage

VERZORGINGHondenmassage
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aandachtsplekken, zoals kou- en warmteverschillen 
en spierspanning, kun je preventief maar ook curatief 
werken naar een ontspannen en gezond lichaam. De rug 
geeft daarbij de meest opvallende aandachtsplekken. 
Deze zijn veelal het kouder worden naar de staartaanzet 
toe en spierspanning ter hoogte van schouders en 
heupen. Je kunt dat voelen door je duim aan de ene 
kant van de wervelkolom te leggen en je vingers aan 
de andere kant. Beweeg ze rustig naar elkaar toe. 
Voel je dat de huid strakker wordt en de spieren stijver 
aanvoelen, dan heb je duidelijk een aandachtsplek 
gevonden. Zo’n plek is veelal makkelijk aan te pakken 
met een paar eenvoudige massagegrepen die je elke 
dag in een sessie van vijf minuten herhaalt. Zo kun je 
ook gericht te werk gaan bij lichamelijke problemen. 
Door de zwakke schakels goed in de gaten te houden en 
gericht te werk te gaan, kun je excessen voorkomen. 

BEWUSTWORDING VAN HET LICHAAM
Naast het gericht te werk gaan op specifieke 
aandachtsplekken, werken we veel met het meer bewust 
worden van het gehele lichaam met verschillende 
strijkingen. De hond wordt hierdoor zekerder in handelen 
en kan zich beter concentreren. De harkstrijking is 
daarbij een zeer geliefde massagetechniek. Werk daarbij 
aan een zijde van de hond met een harkbeweging met je 
vingers vanaf de buik naar de rug. Je ene hand volgt na 
de andere hand. Naar je toe maak je de harkbeweging, 
van je af strijk je alles weer glad. 
Je kunt de techniek ook gebruiken aan beide zijden van 
de hond. Je werkt dan vanaf de borst naar de rug en 
daarna van de buik naar de rug. Je merkt snel genoeg 
of de hond hierdoor ontspant. Let wel op: massage is 
nooit een vervanging voor het advies van een medisch 
specialist of gedragsspecialist.

OPLEIDINGEN EN WORKSHOPS
Omdat massage ‘werkt’, zijn we sinds 2010 actief met 
het opleiden van masseurs en massagetherapeuten. 
Onze ruime ervaring hebben we vertaald in drie 
opleidingsmodules waarin je op maat je eigen 
opleidingsniveau kunt doorlopen. In module 1, 
Kynologisch Masseur Basis, leer je naast het goed 
uitvoeren van de massagetechnieken, een hond op 
gepaste wijze te benaderen en hem uitgebreid te 
observeren en palperen. Tevens krijg je een basis mee 
voor het werken met klanten. Om het nut van massage 
goed te kunnen uitleggen aan een klant, leer je ook 
veel over de verschillende lichaamsprocessen. Tijdens 
de opleidingsdagen werken we ook op elkaar, om zelf 
te ervaren wat massage met je kan doen. Zo kun je de 
hond nog beter leren begrijpen!

Kynomassage geeft regelmatig workshops 
‘Ontspanningsmassage’, ‘Sportmassage’ en ‘Massage 
voor Herplaatsers’ in onze eigen ruimte of op locatie. 
In deze dagworkshops leer je je eigen hond een 
themagerichte massage te geven in een kleine groep 
met veel persoonlijke aandacht.

Voor meer informatie:
www.kynomassage.nl
Judith Hofman, Kynologisch Massagetherapeut
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VERSLAG

Nieuwjaarswandeling Schoorl
tekst: Ivonne en Henk Greebe • foto’s: Sandra Schniedewind

Wij zouden een duinwandeling met een andere 
vereniging organiseren, maar de omschrijving van de 
startplaats was dusdanig onduidelijk dat wij de groep 
nooit hebben gezien. Maar ja, als je er dan toch eenmaal 
bent, kun je net zo goed de tijd gebruiken om zelf een 
wandeling te maken. Zo is het allemaal begonnen… Zo’n 
twee jaren aan voorbereiding zijn eraan voorafgegaan. 

Het is zo’n mooi gebied, dat wij toch elke keer weer die 
kant op gingen. We liepen dan in het wilde weg ergens 
een pad in en dan kwamen we wel weer ergens terecht. 
Langzamerhand leerden we zo het gebied steeds beter 
kennen. Als je dit pad volgt, kom je daar uit en als je 
daardoor gaat kom je uiteindelijk daar uit.
Zo volgden we op enig moment de route met de rode 
pijlen, die voor een wandeling van 22 kilometer staat. Dat 
vonden we een beetje te veel van het goede. Als je die 

route op een bepaalde plek doorsteekt, kun je hem aan 
de andere kant van het gebied weer oppikken en heb je 
een lekkere wandeling gehad van 2 of 2,5 uur.

Schoorl staat bekend om zijn klimduin en er zijn er 
zelfs twee! Een deel van de rode route voert naar de 
onderzijde van een van de klimduinen en gaat boven 
weer verder. Dat hebben we aantal keren gedaan, maar 
we realiseerden ons ook dat dat een route is die niet 
voor iedereen geschikt is.
Zo zijn we op zeker moment heel bewust een route gaan 
uitstippelen met veel variatie in omgeving en toch niet te 
zwaar voor de meeste hondenbezitters. Voor degenen 
die minder afstand wilden of kon lopen, hadden we 
inmiddels ook een acceptabel alternatief uitgelopen.

Een paar weken voor de datum van de wandeling 
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van de Schotse Herder Vrienden hebben we toch nog 
even een controlerondje gelopen. En ja hoor, het lukte 
ons – ondanks alle voorbereidingen – toch nog ergens 
een verkeerde afslag te nemen. Het was alleen maar 
goed dat we dat toen merkten en niet pas tijdens de 
Nieuwjaarswandeling zelf. Voor alle zekerheid hebben 
we de belangrijke routepunten gefotografeerd en in kaart 
gebracht.

Op de dag van de wandeling hadden we onderling al de 
afspraak gemaakt: het maakt niet uit hoeveel mensen 
er komen, al zijn het er drie, dan gaan we gewoon de 
wandeling maken. Wij waren dan ook blij verrast te zien 
dat er steeds meer auto’s het parkeerterrein op draaiden 
met deelnemers voor de wandeling.
Wij hebben uiteindelijk niet eens meer geteld hoeveel 
deelnemers er waren, maar apetrots op zo’n grote 
opkomst (het weer zat natuurlijk ook wel heel erg mee) 
hebben we een heerlijke wandeling gemaakt. Henk heeft 
de grote route gelopen en Ivonne de korte(re) route. De 
aankomst bij het restaurant scheelde nauwelijks tien 
minuten.

Na een aangename pauze in het restaurant (de eigenaar 
schrok zich wild van het aantal honden, maar ik heb niet 
één snauw van de honden gehoord) gingen we terug 
over het strand. Voor zowel de snelle als de langzame 
lopers was dit makkelijk, want het enige wat je in de 
gaten moest houden was de zendmast, daar was het 
parkeerterrein.
Uiteindelijk hebben we op het parkeerterrein gewacht tot 
de groep weer compleet was en kon een ieder vermoeid, 
maar tevreden huiswaarts keren. Na zo’n eerste succes 
is het altijd moeilijk dit te evenaren. Maar een nieuwe 
duinwandeling is weer in de maak, dus als daarvoor 
belangstelling is, gaan we dit evenement zeker nog een 
keer herhalen.
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Natuurlijk het beste!

www.biofooddiervoeding.nl

GRATIS KLEINVERPAKKING* 3KG OF 5KG ONTVANGEN?
Stuur dan een (originele) barcode van een grootverpakking 

BIOFOOD hondenvoeding en deze ingevulde waardebon naar 
BIOFOOD Diervoeding BV, Postbus 151, 9200 AD Drachten.

*Note: van Giant, Super Premium en Geperst Lam&Rijst bestaan geen kleinverpakkingen.  
Hiervoor ontvangt u een verpakking 3kg Diner, tenzij anders aangeven. 

De Geperst (adult) kleinverpakking bevat 5kg. 
Max. 1 gratis verpakking per huishouden.

Voor meer informatie zie: 
www.biofooddiervoeding.nl

of bel 0512-541920.

BIOFOOD hondenvoeding…….natuurlijk het beste!

Uw naam :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

Telefoon :

E-mailadres :

WAARDEBON 

®

bevestig hier 
uw barcode

natuurlijkhetbesteA5liggend_Layout 1  3-12-2014  18:01  Page 1
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Vers vlees 
en jeuk

tekst: Lotte Botter • foto: Diana Jansen

Slechts 1 tot 3% van de honden in Nederland 
met jeukklachten, heeft te kampen met een echte 
voedselallergie. Op internet zie je vrijwel altijd de 
oplossing vers vlees aangedragen worden als een 
hond last heeft van jeuk. Dat is toch vreemd. Waarom 
hebben zo veel mensen dan goede resultaten 
behaald met de overstap van brok naar vers vlees?

Een flink gedeelte van jeukklachten bij de hond wordt 
dus niet veroorzaakt door een allergie voor graan, rund, 
kip of lam, maar de oorzaak ligt ergens anders.
De grootste veroorzakers van atopische dermatitis zijn 
allergieën voor vlooien en mijten, dat is een feit. Pas 
daarna komen de allergieën voor voeding en andere 
stoffen. Maar hoe kan het dan dat veel honden met 
atopische dermatitis zo enorm opknappen door vers 
vlees te gaan voeren? 

Het belangrijkste antwoord ligt in de grondstof van de 
meeste brokken: granen. Nu lees je wel vaker dat granen 
niet goed voor de hond zijn, maar dat is niet om dezelfde 
reden als ik nu bedoel.
De mijten waar de meeste honden een allergie 
voor blijken te hebben, zijn de hooimijt, copramijt 
en de meelmijt. Deze mijten vallen in de categorie 
voorraadmijten (naast farinaemijten=huisstofmijt).
Deze mijten komen veelvuldig voor in brokken, koekjes 
en snacks. Vooral als deze op een vochtige plaats 
bewaard worden.

Mijten komen vooral in het najaar voor, omdat de 
omstandigheden dan het meest gunstig zijn. Ga je 
over op vers vlees, en worden er geen brokken meer 
gevoerd? Dan komt de hond dus ook niet meer twee 
keer per dag in aanraking met deze mijten.

De overstap van brok naar vers vlees kan een hond 
met een allergie dus flink helpen. Ook al is hij niet direct 
allergisch voor een voedingsstof.

Voor de brokkenvoerders onder ons: bewaar brokken 
dus luchtdicht en op een droge, niet al te koude plaats.
En voor de anti-graan voerders: het hoeft dus niet altijd 
zo te zijn dat het graan zelf de oorzaak is van de jeuk! 
Het loont dus zeker de moeite om eens echt uit te gaan 
zoeken waar de jeuk nou vandaan komt, zodat je gericht 
kunt behandelen.
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GEDICHT

Fleedhills Golden Angel - Kayleigh

Nita Dubbelman-Engel stuurde ons dit ontroerende gedicht over haar collie op leeftijd, Kayleigh. Kayleigh is onlangs 
op 8 maart 13 jaar geworden.

Je bent oud, en hoort en ziet heel slecht.
Ik vraag me regelmatig af ... hoe lang nog duurt
jouw gevecht?
 
Je lijkt steeds meer op een andere planeet te leven.
Zodra ik mijn stem verhef, begin je over je hele lijf 
te beven.
 
Ik probeer je aandacht te krijgen door het geven 
van gebaren.
Je komt me achterna, lijkt het te snappen, maar 
staat vervolgens in het niets te staren.
 
Je wordt magerder en magerder en zakt steeds 
door je achterhand.
En ik? Ik sta in tweestrijd tussen mijn gevoel en 
mijn verstand.
 
Ik probeer me voor te bereiden op wat 
onvermijdelijk gaat komen.
Ik hoop met heel mijn hart dat je er weinig van mee 
zult krijgen en rustig wegzakt tijdens je dromen.
 
Lieve, lieve Kayleigh, ik hoop dat je tegen die tijd 
zult begrijpen,
dat ik alléén, maar dan ook alléén uit liefde voor jou 
in zal grijpen ... 

tekst en foto’s: Nita Dubbelman-Engel

geboren 8 maart 2002
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Wij zijn John en Yvonne de Vos en wij hebben drie 
collies: Sita (Cedar Springs From Amity Yard), Amy 
(Shahdaroba’s Black Velvet Kiss) en Jay-Lo (Blue Angel 
From Home of Freedom).
Sita is 9, Amy is 4 en Jay-Lo is nu 1,5 jaar. Al onze collies 
hebben wij als pup opgehaald bij de fokker. 

John had al eens een nestje collies gehad en Yvonne 
was van kind af aan al verliefd op de collie vanwege de 
serie Lassie. Toen we een hond wilden, was de keus 
dus snel gemaakt. We gingen op zoek naar een fokker 
en al gauw vonden we onze eerste collie, een blue 
merle: Queeny (Dancing Queen Zoomerangs Paradijs). 
Wat een lieverd was dat! Zo aanhankelijk, zo trouw en 
beschermend. Helaas mocht zij maar acht jaar oud 
worden. Maar de trend was gezet: eenmaal een collie, 
altijd een collie!

Eigenlijk vinden we alles leuk aan onze collies. Ze 
passen wat betreft karakter perfect bij ons. Praktisch 
gezien kleeft er aan collies wel een nadeeltje: de poep 
die wel eens in de broek blijft hangen. Maar ja, als dat 
alles is...
Het leukst is, zeker nu we drie collies hebben, dat je de 
diversiteit in de karakters ziet. Sita is de rust zelve, Amy 

de waakse en Jay-Lo de held op sokken. Sita ligt, als het 
goed weer is, het liefst de hele dag buiten in de tuin. Ze 
mag graag rollebollen in het gras. Een balletje of speeltje 
wil ze maar wat graag als eerste te pakken krijgen, maar 
ze is iedere keer te laat.

Amy is enorm baasgericht. Ze houdt je voortdurend in 
de gaten en slaat aan als er iemand passeert die ze niet 
vertrouwt. Amy kan je aankijken alsof ze alles letterlijk 
verstaat wat je zegt. Ze gaat uit haar dak als je weer 
thuiskomt. Vogels vindt ze heel erg leuk, groot of klein. 
Ze vindt het maar wat leuk om de eenden op de kant 
het water in te jagen of met ze mee te rennen langs de 
waterkant. 

Jay-Lo is een eigenzinnige collie. Eigenwijs en een 
pittige tante met een apart stemgeluid. Als zij enthousiast 
wordt, gaat ze kakelen. Wij liggen iedere keer in 
een deuk als ons ‘kippetje’ weer begint. Amy is haar 
vriendinnetje en ze aapt ook bijna alles na wat Amy doet. 
Zoals het narennen van de eenden.
Alle drie zijn ze even lief en aanhankelijk en gek op een 
balspel. Maar is de bal niet mee, dan vindt Jay-Lo altijd 
wel weer takken om mee te rennen.

John en Yvonne

Sita, Amy
& Jay-lo

tekst en foto’s: John en Yvonne de Vos
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VERSLAG

Wandeling en lezing Berendock Wijchen
foto’s: Antwan van de Logt

Op zondag 8 maart, de eerste prachtige lentedag van 
dit jaar, was er weer een wandeling van de Schotse 
Herder Vrienden. Dit keer in het natuurgebied De 
Berendonck bij Wijchen (Nijmegen). De wandeling 
werd gevolgd door een lunch en een lezing.

Om tien uur ’s ochtends kwamen de eersten op de 
parkeerplaats aan. De opkomst was boven verwachting: ruim 
50 mensen en minstens 60 collies hadden zich aangemeld en 
na een kort welkomstwoord van onze aller Grote Roerganger, 
voorzitter Ger Houben, begon stipt om half elf de wandeling. 
Na ongeveer een twintig minuten scheidden de pups en 
senioren zich af van de grote groep en gingen de korte route 
van ongeveer 40 minuten lopen. De lange route die twee uur 
duurde, liep door een prachtig natuurgebied en eindigde op 
een hondenstrand waar we nog even hebben gepauzeerd om 
de honden even lekker te laten poedelen (ja, er zíjn collies die 
het leuk vinden om te zwemmen!). Daarna was het lunchtijd in 
Strandpaviljoen De Berendonck.

LEZING
Om half twee begon de lezing van Hans Schnock, een 
gecertificeerd gedragstherapeut van het Honden Advies 
Centrum Roermond. Zijn lezing ging over de feiten en fabels 
van dominant gedrag. In deze lezing ontkrachtte hij de theorie 
over dominant gedrag bij honden die stelt dat de hond altijd 
probeert hogerop te komen in de roedel, omdat dit in een oud 
onderzoek bij wolven ook zo was. Hij stelde dat de hond qua 
gedrag net zo veel op de wolf lijkt als de chimpansee op de 
bonobo en dat de resultaten van het onderzoek waaraan wordt 
gerefereerd inmiddels door de desbetreffende onderzoeker 
allang zijn herroepen. 

Dominantie of dominant gedrag zegt alleen iets over de 
verhouding binnen de roedel. Dominant gedrag naar vreemde 
honden bestaat dus niet. Het gedrag naar vreemde honden 
moet dus angstig, onzeker, zelfverzekerd of agressief genoemd 
worden, niet dominant.
Verder ging Hans Schnock in op het principe van Resource 
Holding Potential. Dit houdt in dat elke hond een of meerdere 
dingen heeft waar hij veel waarde aan hecht. Dit kan 
bijvoorbeeld een bal, voer, de bank, aandacht van een bepaald 
persoon zijn. De mate waarin de hond zijn resource belangrijk 
vindt, bepaald de onderlinge omgang met soortgenoten. Op 
het moment dat er een sociale structuur is tussen de honden 
(bijvoorbeeld omdat ze samen leven of omdat ze elkaar tijdens 
wandelingen veelvuldig zien) zullen zij leren dat deze ene hond 
zijn bal zo belangrijk vindt, dat hij bereid is tot een gevecht om 
zijn bal te verdedigen. Doordat dit onderling duidelijk is, zal 
de andere hond weten dat het geen zin heeft om in de buurt 
van de bal te komen. Hij heeft geleerd dat dit tot een mogelijk 
conflict kan leiden.
Buiten de vaste roedel ontbreekt het de hond aan die kennis. 
Dat betekent dat er geen remming is vanwege het ontbreken 
van de sociale band en het feit dat honden niet altijd de kracht 
of de zwakte van de andere hond kunnen inschatten. Honden 
gaan elkaar dan de maat nemen door middel van lichaamstaal 
die te herkennen is aan een heel scala gedragingen, zoals 
kwispelen, bek-likken, hoge of juist lage staarthouding, etc. 
Tot slot, probleemgedrag als agressie kan diverse oorzaken 
hebben: lichamelijk oorzaak, erfelijkheid, slechte socialisatie, 
traumatische ervaring, territoriumgedrag of zelfs verveling.
Al met al, een bijzonder interessante en leerzame lezing waar 
we met plezier naar hebben geluisterd en met voldoende 
ruimte om vragen te stellen. Kortom, voor herhaling vatbaar!
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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

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 

VAN HET MELKMEISJE
Diana Schmidt
Stavern (Duitsland)
T: +49 59 65 94 99 939
E: vanhetmelkmeisje@hotmail.com

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

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

Duitsland

Groningen

FROM HOUSE OF FRIENDSHIP
G.H. van de Putte-de Vries
Zuidbroek
T: 06 505 501 30
E: geadevries65@hotmail.com

ENDLESS DESIGN
Leni en Jan Jansen-Verhoeff
Kuitaart
T: 06 485 662 03
E: hewiver@outlook.com
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Kaakamputatie Willem  
 
Willem is een Mechelse herder van 6 jaar oud. Hij was doorverwezen naar ons dierenhospitaal 
voor behandeling van een gezwel in de rechteronderkaak. Hij at en dronk goed, was levendig en 
gaf niet de indruk ergens last van te hebben. Er was bij de eigen dierenarts al een bioptname 
gedaan voor weefselonderzoek. Daaruit bleken geen tekenen van kwaadaardigheid. Het gezwel 
werd echter enkel groter, waardoor verdere behandeling toch nodig bleek. 
 
Op röntgenfoto was zichtbaar dat ook het bot betrokken 
was in het probleem. Dit maakte dat enkel wegnemen van 
het gezwel in het tandvlees niet voldoende zou zijn. Ook het 
bot zou moeten worden verwijderd! De operatie, die ruim 
een uur duurde, verliep vlot. De kaak werd geamputeerd 
tussen de middelste ondersnijtanden en achter de derde 
premolaar. Willem mocht de twee weken na de operatie 
enkel zachte voeding in zijn bek nemen en verder niets 
anders. Hij kreeg voor een week antibioticum en pijnstilling.  
 
Bij de controle vier dagen later bleek Willem alweer een 
vrolijke opgeruimde hond te zijn. Hij kwijlde nog, maar dit is 
iets wat in de loop van de tijd minder werd. Het eten was 
nog wat onwennig, maar dit bleek een kwestie van oefenen! 
 
Uit het weefselonderzoek van het verwijderde kaakdeel 
bleek dat de wegname van de tumor volledig was. Tevens ging het inderdaad om een goedaardige tumor die in het 
bot groeide. Dit type tumor had geen neiging tot uitzaaiing, waardoor de prognose voor Willem heel goed was. 
 
Er komen verschillende typen gezwellen voor in de mondholte. Een goed vooronderzoek in de vorm van 
weefseltypering en röntgenfoto’s is daarom altijd belang om het karakter te kunnen bepalen van een gezwel. Want 
dit is bepalend voor het slagingspercentage van een operatie en de prognose op langere termijn. 
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