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19 Gedrag: slimme honden – 
wetenschappelijk onderzoek naar 
de intelligentie van honden

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

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

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

staat.

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

5 Mededelingen en kalender

11 Abby’s column

12 Mason: de opvoeding begint

16 Korte berichten

22 Project mbo-studenten ‘Verantwoord fokken’

24 De zwarte kant van Spanje

26 Verslag Algemene Ledenvergadering

28 Korthaarpagina: interview Anita van Bussel

30 Overgewicht bij de hond

34  Mijn collie: Marie-Claire Pijcke en Enzo

35  Verslag Algemene Ledenvergadering

36  Ingezonden brief Tineke Geertsema: Megan

38 Kennelvermeldingen

31 Verslag: wandeling 16 mei 
Hatertse en Overasseltse Vennen

6  Gezondheid: kruisbandproblemen bij 
de hond
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MEDEDELINGEN

KALENDER

Voor jullie ligt het extra dikke zomernummer van Collie 
en zo! Met in dit gevarieerde nummer een artikel over 
kruisbandproblemen bij de hond van gastschrijver 
en specialist Chirurgie (orthopedie en weke delen) 
Ceriel Maas, deel twee in de reeks Opvoeding en 
gedrag over de opvoeding van pup Mason door Sanne 
Stolze, een verslag van de wandeling bij de Hatertse 
en Overasseltse Vennen op 16 mei jongstleden, een 
aangrijpende ingezonden brief van Tineke Geertsema en 
natuurlijk nog veel meer.

Zelf ben ik afgelopen winter ruim drie maanden in 
Spanje geweest en heb daar kennisgemaakt met de 

zwerfhondenproblematiek. Natuurlijk wist ik dat honden 
het niet overal zo goed hebben als de meeste honden in 
Nederland, maar om van dichtbij mee te maken en met 
eigen ogen te zien hoe er in Spanje wordt omgegaan 
met honden, leerde ik Spanje van een heel andere kant 
kennen. In dit zomernummer op pagina 24 en verder 
kunnen jullie lezen wat ik daar aantrof en heb ik een 
beeld geschetst van het trieste lot van de zwerfhonden in 
Spanje.

Hieronder in de kalender lees je ook meer over de collie 
activiteitendag van 2015. Er wordt op dit moment hard 
gewerkt om een verrassend en gevarieerd programma 
voor deze dag samen te stellen. Houd voor meer 
informatie de website en Facebookpagina in de gaten.

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

Diana Jansen

4 OKTOBER 2015
PICKNICK OP HET STRAND

Zondag 4 oktober gaan we 
lekker uitwaaien op een strand 
naar keuze. Via een poll op onze 
Facebookpagina kun je een 
voorkeur uitspreken. Wordt het 
Ouddorp, Noordwijk of een ander 
strand? De meeste stemmen 
gelden! De poll zal na onze Collie 
Activiteitendag in september op 
Facebook worden gezet. Heb 
je een suggestie voor een mooi 
strand, geef dat dan door aan 
onze activiteitencoördinator: 
activiteiten@
schotseherdervrienden.nl. 

EINDEJAARSWANDELING 

Zondag 27 december breken we 
met een traditie en luiden we het 
jaar uit met een mooie wandeling in 
recreatiegebied Bussloo. Zorg dat je 
erbij bent en noteer de datum alvast in 
je agenda. 

27 DECEMBER 2015

COLLIE  ACTIVITEITENDAG

Zondag 20 september 
organiseren we onze jaarlijkse 
Collie Activiteitendag, die dit jaar 
in het teken staat van het thema 
intelligentie.
Zijn onze collies echt zo slim als 
de makers van de Lassiefilms 
ons willen doen geloven? Hoe 
slim is jouw hond? Aan de hand 
van een reeks leuke oefeningen 
krijg je op al dat soort vragen 
voor jouw collie een antwoord. 
Voor de baasjes verzorgt Esteban 
Rivas – met wie je elders in het 
blad kennis kunt maken – een 
interessante lezing over dit thema. 

De dag wordt gehouden op het 
terrein van de KC Arnhem.
Een ding is zeker: op het eind 
van de dag gaat iedereen – baas 
en hond – een stuk slimmer naar 
huis. Reserveer daarom deze 
datum in je agenda.

Na de zomervakantie sturen we 
het volledige programma per mail 
op en kun je je via de website 
aanmelden. 

20 SEPTEMBER 2015

Door onze eindredacteur:
Diana Jansen

foto’s: Diana Jansen

In het lentenummer hebben we abusievelijk 
verkeerde data geplaatst bij de activiteiten. 
Onze excuses voor de verwarring die 
hierover is ontstaan. 



6 • Schotse Herder Vrienden • Zomer 2015

GEZONDHEID

Beschadiging van de voorste kruisband, ook wel 
voorstekruisbandletsel (VKL) genoemd, komt bij grote 
en kleine honden voor. De ernst van de blessure en 
de klachten kunnen wisselend zijn en er zijn meerdere 
behandelingen mogelijk. Het is de meest voorkomende 
oorzaak van kreupelheid in de achterhand van de hond, 
pijnlijk, maar gelukkig wel goed te behandelen. 

In dit artikel zal worden ingegaan op: 
• de normale bouw en functie van het kniegewricht;
• de verschillende oorzaken van VKL;
• de symptomen en diagnostiek van VKL;
• de gevolgen van VKL voor de knie en de hond;
• de mogelijkheden van conservatieve en chirurgische 

behandeling; 
• prognose voor een hond met VKL. 

BOUW EN FUNCTIE VAN HET KNIEGEWRICHT
Skelet
Het skelet van het kniegewricht bestaat bij de hond uit het 
dijbeen (femur) aan de bovenzijde en het scheenbeen (tibia) 
met kuitbeen (fibula) aan de onderzijde. De onderzijde van 
het dijbeen bestaat uit twee afgeronde bolvormige uiteindes 
(condylen)  die slechts met een klein deel met de bovenzijde 
van het scheenbeen in direct contact staan. De bovenzijde 
van het scheenbeen (het tibiaplateau) heeft een recht en 
normaalgesproken vrij horizontaal oppervlak. Op de voorzijde 
van het dijbeen ligt de knieschijf (patella), die bij buigen en 
strekken van de knie naar beneden en naar boven kan glijden 
in een groeve van het dijbeen. De knieschijf zit opgenomen 
in de kniepees, die vastzit aan de vierhoofdige dijbeenspier 
aan de voorzijde van de achterpoot (quadriceps) en aan de 
onderzijde aanhecht op de voorrand van het scheenbeen. 
Aan de achterzijde van de knie liggen in de knieholte drie kleine 
sesambeentjes: aan de binnen- en buitenzijde (mediale en 
laterale zijde) van de knie liggen achter de condylen van het 

dijbeen, in de pees van de kuitspier (gastrocnemius) de beide 
fabellae. Iets verder naar beneden ligt nog een sesambeentje 
in een kleine spier achter de knie (popliteus). Deze kleine 
botjes zijn op röntgenfoto’s vaak goed te zien. De fabella aan 
de laterale zijde is van belang bij een deel van de operatieve 
behandelingen.

Weke delen
Om het kniegewricht lopen meerdere pezen van de spieren 
die in het boven- en onderbeen gelegen zijn. Daarnaast zijn 
liggen er verschillende kniebanden buiten het gewricht. Dat 
noemen we de collateraalbanden en deze zijn gelegen aan 
de binnen- en buiten zijkant van de knie. Om de spieren van 
het bovenbeen ligt bovendien een belangrijke en heel stevige 
bindweefsel/peesplaat, de zogenaamde fascia lata, die bij de 
chirurgische behandeling een belangrijke rol kan spelen. 
In het kniegewricht zelf liggen vier structuren die essentieel zijn 
voor de stabilisatie van de knie: dit zijn de voorste kruisband, 
de achterste kruisband en de binnen- en buitenmeniscus 
(mediale en laterale meniscus). De voorste kruisband begint 
aan de achterzijde van het dijbeen, loopt tussen de twee 
condylen door de knie heen en hecht aan op de voorzijde van 
het scheenbeen.  De achterste kruisband begint halverwege 
de knie, tussen de condylen en hecht aan op de achterzijde 
van het scheenbeen. De kruisbanden bestaan voornamelijk uit 
bindweefsel. 
De binnen- en buitenmeniscus zijn beide halvemaanvormige 
schijfjes van kraakbeen en bindweefsel die om de condylen 
heen liggen en op die manier zorgen dat het bolle uiteinde 
van het dijbeen naadloos aansluit op het rechte oppervlak 
van het scheenbeen. Zowel in de kruisbanden als de menisci 
(meervoud van meniscus) is zenuwweefsel aanwezig dat 
signalen door kan geven aan de hersenen, waarmee het 
dier voelt in welke stand de knie staat. Bij een verkeerde 
belasting of bij irritatie/ontsteking zorgen deze zenuwen ook 
voor een pijngevoel in de knie. 

Kruisbandproblemen
bij de hond

tekst: Ceriel Maas • foto’s:  Small Animal Surgery, Fossum, Fourth Edition,  Veterinary Surgery Small Animal, Tobias, First Edition
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NORMAAL FUNCTIONEREN VAN DE KNIE
Het kniegewricht is van groot belang bij het voortbewegen en 
staan van het dier. De normale beweging van de knie bestaat 
uit buigen en strekken: door het uitstrekken (en dus langer 
maken) van het achterbeen kan een hond naar voren lopen en 
kracht zetten om te springen en te rennen. Om de achterpoot 
vervolgens weer naar voren te kunnen brengen, zal de poot 
korter moeten worden gemaakt. Dit gebeurt door buigen van 
zowel de heup, de knie als de hak. 
Naast het buigen en strekken, kan de knie ook een klein 
beetje roteren om de lengteas, waardoor de ondervoet iets kan 
draaien ten opzichte van de rest van de poot. Dit is van belang 
bij het lopen op een ongelijke ondergrond of bij het maken van 
een bocht, zoals bij spelen of omdraaien. 

FUNCTIE VAN DE KRUISBANDEN EN DE MENISCI
Door de vorm van de menisci en de positie ten opzichte van 
de condylen dragen de menisci bij aan het vergroten van 
het contactoppervlak van dijbeen en scheenbeen. Hierdoor 
worden de krachten die door de knie lopen over een groter vlak 
verdeeld, waardoor overbelasting wordt voorkomen. 
Samen met de banden aan de buitenzijde van het gewricht 
helpen de kruisbanden bij het stabiliseren van de knie en 
voorkomen ze dat het dijbeen en scheenbeen te veel ten 
opzichte van elkaar verschuiven in voor- en achterwaartse 
richting en beperken ze de mate van rotatie. De voorste 
kruisband speelt hierbij de belangrijkste rol. Door zijn verloop 
(van de achterzijde van het dijbeen naar de voorzijde van het 
scheenbeen) kan het scheenbeen niet naar voren schuiven ten 
opzichte van het dijbeen bij een intact en goed functionerende 
voorste kruisband. Verderop zult u lezen dat het oprekken, 
deels of geheel scheuren van de voorste kruisband, de 
belangrijkste stap is in het ontstaan van ernstige problemen in 
het kniegewricht.

OORZAKEN VAN VKL
Voor het deels of geheel scheuren van de voorste kruisband 
zijn bij de hond drie mogelijke oorzaken. 
1. Losscheuren van de aanhechting van de voorste 

kruisband uit het bot: dit zien we bij jonge, nog groeiende 
honden, waarbij door een plotselinge overbelasting of 
piekbelasting (bijvoorbeeld val van grote hoogte) de voorste 
kruisband, inclusief de aanhechting in het bot, losscheurt 
van het scheenbeen. Bij deze honden is op röntgenfoto’s 
vaak een los stukje bot zichtbaar in het gewricht. 

2. Acuut doorscheuren van de voorste kruisband zelf: 
dit is een vrij zeldzame situatie waarbij door extreme 
overbelasting, traumatisch overstrekken van de knie, of 
door te veel rotatie van het scheenbeen ten opzichte van 
het dijbeen de krachten die op de voorste kruisband worden 
uitgeoefend zo groot zijn, dat deze acuut doorscheurt. 
De aanhechtingen blijven hierbij wel intact, maar de band 
scheurt ergens in het midden. 

3. Chronische ontsteking en verzwakking van de voorste 
kruisband, waardoor deze bij relatief lage (normale) 
krachten al beschadigd raakt, steeds verder verzwakt en 
uiteindelijk scheurt: dit is verreweg de meest voorkomende 
oorzaak. Vaak is aan beide zijden een ontsteking in het 
kniegewricht aanwezig. Naar de achtergrond van deze 
aandoening wordt veel onderzoek gedaan, maar de 
oorzaak is nog niet bekend. Er zijn wel risicofactoren 
bekend voor vroegtijdige slijtage van de kruisbanden: 
a. Afwijkende lichaamsbouw en bewegingspatroon: 

extreem grote/zware/kleine rassen, verkromming van 
ledematen.

b. Steile stand van de knie: waarbij zowel de gestrekte 
stand van de knie een rol kan spelen als de hoek van 
het tibia-plateau (bijv. boxer, Staffordshire terriër, shar 
pei). 

c. Overgewicht: zwaardere honden hebben meer kans op 
VKL.

d. Hoeveelheid lichaamsbeweging: hoe minder actief 
dieren zijn, hoe groter de kans op VKL.  

e. Geslacht: teefjes hebben een verhoogd risico. 
f. Castratie/sterilisatie: geeft verhoging van het risico. 
g. Erfelijke aanleg: bepaalde rassen worden vaker 

gezien met dit probleem (bijv. rottweiler, labrador, 
golden retriever, Newfoundlander, Jack Russell terrier, 
Staffordshire terrier, ) en andere rassen eigenlijk bijna 
nooit (greyhound, whippet, poedel).

Deze vorm begint vaak éénzijdig, maar door de achtergrond 
van deze vorm van VKL moet er rekening mee worden 
gehouden dat bij 50-75% van de honden binnen anderhalf jaar 
ook problemen in de andere knie gaan ontstaan.

intacte en kapotte 
kruisband
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SYMPTOMEN EN DIAGNOSTIEK VAN VKL
Bij de acute VKL zoals hierboven bij 1 en 2 genoemd, zal 
plotselinge ernstige pijnlijkheid zichtbaar zijn. De hond wil de 
aangedane poot dan niet meer belasten. Dit gaat samen met 
flinke zwelling van het gewricht, pijnlijkheid bij onderzoek van 
de knie en duidelijke instabiliteit van het gewricht. 
Bij het merendeel van de dieren is er echter sprake van 
kruisbandproblemen zoals bij 3 genoemd. Bij deze dieren zijn 
de kreupelheidsklachten wisselend. Periodes van niet willen 
belasten wisselen af met relatief goed (maar wel minder dan 
normaal) belasten. Typisch is dat vaak bij een relatief milde 
(over)belasting ineens vrij ernstige kreupelheid ontstaat. Hierbij 
ontstaat er dan een nieuwe scheur in de kruisband, scheurt 
een al bestaande beschadiging verder in, of wordt de meniscus 
afwijkend belast. Deze gewrichten zijn vaak minder overvuld, 
maar voelen wel breder aan door vorming van artrose als 
reactie op de chronische irritatie. 
Bij deze dieren valt ook pijnlijkheid op bij het buigen en 
strekken van het gewricht. Een klikgeluid is soms hoorbaar 
bij het lopen of lichamelijk onderzoek. Als dit gepaard gaat 
met pijnlijkheid is de kans vrij groot dat er een scheur in 
de meniscus aanwezig is. Bij het naar voren en achteren 
verschuiven van de kapotte stukken van de meniscus kunnen 
deze geluiden optreden. Als gevolg van pijnlijkheid bij het 
buigen van de knie gaan deze honden vaak zitten met een naar 
buiten gedraaide en meer gestrekte achterpoot. 
De sterkste aanwijzing voor VKL bij het lichamelijk onderzoek 
is een positieve schuifladetest. Hierbij worden met een speciale 
handgreep het onderbeen en bovenbeen vastgepakt en ten 
opzichte van elkaar verschoven. Als de voorste kruisband 
gescheurd is, is hierbij speling voelbaar. Het scheenbeen is 
dan in voorwaartse richting te verplaatsen ten opzichte van het 
dijbeen. Pijnlijkheid hierbij kan wijzen op een kapotte meniscus 
of het op spanning komen van een nog intacte, maar wel 
geïrriteerde voorste kruisband. 
De kruisbanden en de menisci zijn niet zichtbaar op een 
röntgenfoto. De bouw van het gewricht (van belang voor de 
behandeling), aanwezige overvulling en artrose is hierop wel 
zichtbaar. Ook voor het uitsluiten van andere oorzaken van 
kreupelheid (zoals tumoren, botbreuken en ontstekingen) zijn 
röntgenfoto’s van belang. Andere diagnostische middelen om 
de kruisband en menisci te controleren zijn een arthroscopie, 
waarbij met een mini-camera direct in het gewricht kan worden 
gekeken, of een MRI-scan. 

GEVOLGEN VAN VKL VOOR DE HOND EN DE KNIE
Door de instabiliteit en pijnlijkheid die gepaard gaat met VKL zal 
de hond de aangedane knie minder graag willen belasten, wat 
zichtbaar kan zijn als kreupelheid, de poot optillen, of trillend 
aan de grond zetten van de tenen. Bij het zitten zal de poot 
verder naar buiten worden gedraaid. Opstaan, liggen en op/van 
verhogingen stappen/springen gaat vaak moeilijker. 
Door de irritatie en ontsteking in het gewricht zal geleidelijk aan 
artrose gevormd worden langs de randen van het gewricht. 
De kapsels en weke delen rondom het gewricht zullen gaan 
verbindweefselen, wat bijdraagt aan de stabiliteit, maar wat 
ook een hogere gevoeligheid voor blessures kan veroorzaken, 
omdat een deel van de elasticiteit/veerkracht hiermee is 
verdwenen. 

BEHANDELING VAN VKL
Voor VKL is een heel scala aan behandelmogelijkheden 
beschikbaar. Dit kan bestaan uit een conservatieve 
(medicamenteuze) behandeling, een chirurgische behandeling, 
of een combinatie van beide. Afhankelijk van de klinische 
situatie van de hond, de leeftijd, de mogelijkheden en wensen 
wordt een passende behandeling gekozen. 

Conservatieve behandeling van VKL 
Bij een conservatieve behandeling kan gedacht worden 
aan het verminderen van het lichaamsgewicht, toedienen 
van ontstekingsremmers en het veranderen van het dieet 
(bijvoorbeeld toevoegen van omega-3 vetzuren of overstappen 
op een dieetvoeding voor honden met gewrichtsklachten). Door 
verbindweefseling van het kapsel en de omliggende structuren 
zal uiteindelijk ook een mate van stabilisatie optreden van het 
gewricht. Dit is vaak een langdurige proces, met regelmatig 
terugvallen, waardoor het voor veel honden niet de beste 
behandeling is. Daarbij moet zeker in het achterhoofd worden 
gehouden dat dit hooguit acceptabel is bij honden die alleen 
een VKL hebben. Is ook de meniscus kapot, dan is dit een 
permanente bron van pijn, die niet vanzelf weg zal gaan. In die 
gevallen is een operatie eigenlijk het enige redelijke alternatief.

Chirurgische behandeling van VKL
Bij een chirurgische behandeling zijn er twee doelstellingen: 
1. Cleaning-up van het gewricht: waarbij een uitgebreide 

controle van de kruisbanden en menisci gedaan wordt 
en de kapotte onderdelen worden verwijderd. Scheuren 
in de meniscus zijn vaak lastig te ontdekken en worden 
door minder ervaren dierenartsen nogal eens over het 
hoofd gezien. Dat kan betekenen dat de hond kreupel 
blijft. Een volledige inspectie, waarbij de menisci uitgebreid 
gepalpeerd (afgetast) worden met een kleine knopsonde 
maakt dit risico bij een ervaren chirurg (specialist) een heel 
stuk kleiner. 

2. Stabilisatie van het gewricht: waarbij het doel is om 
de instabiliteit te behandelen die is ontstaan door het 
scheuren van de kruisband. Hiervoor zijn veel verschillende 
technieken beschikbaar, maar eigenlijk zijn deze in twee 
groepen te verdelen:
a. Technieken waarbij de kruisbandfunctie wordt 

overgenomen door een kruisbandvervangende 
structuur. 

b. Technieken waarbij de helling van het tibiaplateau 
wordt veranderd, zodat de stabiliserende functie van de 
kruisband minder van belang wordt.



Op beide groepen zal hieronder verder in worden gegaan. Om 
de verschillende technieken goed te kunnen begrijpen, is het 
handig om een vergelijking te gebruiken tussen de kruisband 
en onderbeen enerzijds en anderzijds een karretje dat op een 
helling staat en vasthangt met een touw aan een paal.
De voorste kruisband voorkomt het naar voren bewegen van 
het onderbeen eigenlijk op dezelfde manier als waarop een 
paal met touw voorkomt dat een karretje van een helling rijdt. 
De meniscus werkt mee in het stabiliseren als een wig bij het 
wiel. Bij een hellend tibiaplateau (wat bij de meeste honden in 
meer of minder mate aanwezig is) wordt door de zwaartekracht 
het scheenbeen nog eens extra naar voren verplaatst, 
waardoor er meer kracht op de voorste kruisband en de 
meniscus komt. Zo wordt er ook harder aan het touw getrokken 
en meer druk op de wig uitgeoefend door het karretje als de 
helling waar het karretje op staat steiler is.  

Als de kruisband kapot is, zal het karretje dus van de helling 
willen rijden, op dezelfde wijze als waarop het onderbeen bij 
belasting naar voren zal verschuiven en druk op de meniscus 
zal geven. Om dit op te lossen zijn er twee mogelijkheden:
1. de kruisbandfunctie overnemen door het maken van een 

nieuw touwtje (kruisbandvervangende structuur);
2. de stabiliserende functie van de kruisband ondersteunen 

en/of minder  belangrijk/onnodig maken door het 
verplaatsen van het karretje naar een minder steile helling 
(helling tibiaplateau aanpassen). 

Hoewel dit een enorme vereenvoudiging van de daadwerkelijke 
achtergronden van de operaties is, helpt het wel om een beter 
inzicht te krijgen in de mogelijke oplossingen.

KRUISBANDVERVANGENDE TECHNIEKEN
Een nieuwe kruisband kan van eigen materiaal van de hond 
worden gemaakt of er kan een implantaat (kunstmatig/
lichaamsvreemd materiaal) voor worden gebruikt.  
Als eigen materiaal komt een strip van de fascia lata in 
aanmerking. Vanaf de voorzijde van het scheenbeen wordt 
naar boven toe een band geknipt uit de fascia lata. Deze zit 
nog vast in de buurt van de  de oorspronkelijke aanhechting 
van de voorste kruisband aan de voorzijde van het 
scheenbeen. De strip wordt achter de fabella aan de buitenkant 
van de knie gebracht en met hechtingen in een lus op zichzelf 
vastgezet. De richting van deze nieuwe band is vergelijkbaar 
met de richting van de oorspronkelijke voorste kruisband. 
Het kapsel en de fascie die er omheen ligt, wordt wat nauwer 
gesloten (dit noemen we imbriceren), zodat extra stabiliteit 
wordt toegevoegd. Een groot voordeel van een band van eigen 
materiaal is dat er geen afstotingsreacties op kunnen ontstaan 
en dat het infectierisico veel kleiner is. De hond moet wel 
voldoende groot zijn (minimaal 10 kilo lichaamsgewicht). 
Als de hond kleiner is dan 10 kilo, of de fascia lata onvoldoende 
stevig is, dan is een kunstband te plaatsen op een vergelijkbare 
manier. Omdat deze niet aan het lichaam vastzit, moet er 
fixatiepunten gemaakt worden in de botten. Dit kan door middel 
van bottunnels of botankers gedaan worden. 

HELLING TIBIAPLATEAU AANPASSEN EN/OF 
ONDERSTEUNEN VOORSTE KRUISBAND
Voor het aanpassen van de helling van het tibiaplateau en het 
ondersteunen van een nog deels intacte voorste kruisband en 
menisci zijn verschillende mogelijkheden, waarvan hieronder 
een aantal plaatjes staan weergegeven. Deze ingrepen zijn 

ingewikkeld, vereisen een goed technisch inzicht en er zijn 
meer materialen en instrumenten voor nodig. Ook worden op 
meerdere momenten röntgenfoto’s gemaakt. Dit maakt de 
ingreep kostbaarder dan een kruisbandreconstructie. 
De krachten op de voorste kruisband en menisci kunnen op 
verschillende manieren worden beïnvloedt: 
1. door het losmaken en laten kantelen van het tibiaplateau 

(TPLO);
2. door het naar voren verplaatsen van de aanhechting van de 

kniepees (TTA);
3. een combinatie van kantelen tibiaplateau en verplaatsen 

van de aanhechting van de kniepees (TTO). 
Op basis van goede röntgenfoto’s wordt bepaald op welke plek en 

hoe groot de zaagsneden gemaakt moeten worden. Na het zagen en 

eventueel verwijderen van een deel van het bot worden de botdelen op 

de juiste plek gefixeerd met een botplaat en schroeven. Direct na de 

operatie en op zes weken na de operatie worden opnieuw röntgenfoto’s 

gemaakt.

PROGNOSE
Na de operatie is een aangepaste bewegingsregime met goede 
pijnstilling en ontstekingsremming erg belangrijk. De hond 
mag niet aan de wond bijten of likken om een wondinfectie 
te voorkomen. In de weken die volgen kan de activiteit 
langzaamaan worden opgevoerd. Tot zes weken na de operatie 
moet de hond aan de lijn worden uitgelaten om overbelasting te 
voorkomen.

In het geheel genomen is de prognose goed voor honden met 
een VKL. Gemiddeld gezien zijn de meeste honden, ongeacht 
welke ingreep uitgevoerd wordt, na zes maanden weer op 80-
85% van hun capaciteit en functioneren terug van voor de VKL. 
De prognose is wel mede afhankelijk van individuele factoren, 
zoals het verloop van de revalidatiefase, de hoeveelheid 
artrose, lichaamsgewicht van de hond, het al dan niet intact zijn 
van de menisci, enzovoort. 
Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar deze aandoening 
en er is een groot aantal verschillende behandelmogelijkheden. 
Dat maakt het soms lastig om door de bomen en alle goede 
bedoelde adviezen heen het bos nog te kunnen zien. Welke 
behandeling voor een specifieke hond de beste is, zal in 
overleg met u als eigenaar uitgebreid worden besproken. 
Hierbij dient wel benadrukt te worden dat dit een informatief 
verhaal over VKL is en dat het niet bedoeld is ter vervanging 
van een goed lichamelijk onderzoek en deskundig advies van 
een dierenarts of specialist. Iedere hond en iedere situatie is 
uniek, diergeneeskunde is maatwerk en uw hond is zeker geen 
‘standaard’ hond. 

Ceriel Maas
Specialist Chirurgie en Orthopedie Veterinaire Specialisten 
Oisterwijk
www.veterinairespecialisten.nl
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ABBY’S COLUMN

Nieuwe avonturen

tekst en foto’s: Antoinette van Kruijsbergen

Hallo lieve Schotse herdersvrienden,

Het is weer tijd voor een nieuw avontuur van Abby! Haha, zo’n 
soort zin heb ik ooit eens gehoord op die doos met bewegende 
plaatjes (een televisie volgens mijn bazinnetje.) Die doos is erg 
interessant, want er komen steeds weer andere dingen op. Zo 
zijn er allemaal snelle auto’s, dan weer mensen met van die 
knaldingen en vuur. Maar het leukste vind ik toch wel als er 
iets met dieren op is, en dan vooral met honden. Die dierenarts 
vind ik erg leuk. Het is eigenlijk een Nederlander, maar hij praat 
Engels. Dat kijk ik altijd gezellig met mijn bazinnetje, lekker 
hangen op de bank. 

Maar voor ik jullie allemaal ga vertellen wat ik nu gedaan heb, 
wil ik ook nog graag vertellen wat ik gedaan heb toen ik nog 
klein was (nou ja, kleiner dan nu). Ik weet nog dat we naar het 
strand gingen. We moesten toen heel lang in de auto zitten. 
Bijna twee uur! Maar tussendoor zijn we wel even gestopt. Kon 
ik mooi even mijn behoeften doen. Want dat kon ik toen nog 
niet zo lang ophouden. Daarna zijn we weer verder gereden en 
weet je waar we uitkwamen? Het was net een grote kattenbak. 
Echt overal lag zand! Dat vond ik toch fantastisch, want dat 
kriebelt zo lekker tussen mijn tenen. Dus ik lekker rennen met 
mijn familie door die kattenbak. Maar daar krijg je wel dorst 
van. En weet je wat het mooie was? Ze hadden zelfs aan 
water gedacht. Er was zo veel water, dat ik de rest van mijn 
leven genoeg zou hebben. Dus ik ging mooi naar dat water 
om te drinken. Toen zei mijn bazinnetje dat ik dat beter niet 
kon drinken, maar dat snapte ik niet. Het is toch water? Oké, 
het maakt wat lawaai en het beweegt, maar hé, water is water. 
Dus ik nam een hele grote slok ... Dat had ik beter niet kunnen 
doen. Wat smaakte dat vies, hartstikke zout! Tja, wist ik veel 
dat je zeewater niet kunt drinken, bah … Gelukkig zijn we toen 
naar een restaurant gegaan en daar kreeg ik vers en schoon 
drinkwater. Dat was stukken beter.

We springen even door het jaar heen. Ergens aan het einde 
van vorig jaar kwam er opeens allemaal wit spul uit de lucht 
vallen. Het was koud en verdween zodra het op mijn warme 
neusje landde. Ik vond het natuurlijk een uitdaging om ze 
allemaal te vangen, maar wat word je daar moe van! Gelukkig 
landde het spul (dat volgens mijn bazinnetje sneeuw heet) ook 
op de grond en struiken. Dus dat maakte het voor mij een stuk 
makkelijker om te happen. Het was zo lekker zacht en ook 
mijn vacht werd er heerlijk zacht van. Wel eerst hartstikke nat 
natuurlijk, maar daarna was het lekker zacht, alsof ik gewassen 
was. 
Over wassen gesproken, dat vind ik echt niet leuk! Ik was in 
een sloot gevallen en ik leek meer op een tricolour dan op 
een blue merle. Mijn bazinnetje vond dat ik onder de douche 
moest. Ze had me naar boven gedragen, want daar is de 
douche. We zijn toen samen in de cabine gegaan. Dat was wel 
gezellig, maar zodra het water uit dat piepende doucheding, 
kraan of wat het ook is, kwam vond ik het helemaal niet meer 
leuk. Zodra die kraan weer uit was, vond ik het wel weer leuk. 
Vooral het insoppen: lekker bellen blazen, haha! Maar ja, al 
die shampoo moet er dan weer uit, dus dat douchekopding 
moest weer aan. Ik besloot dat ik maar mee ging zingen. Ik 
geloof dat de buren het ook gehoord hebben, hihi. Na het 
wassen werd ik lekker onder de föhn drooggeblazen. Dat 
leverde natuurlijk weer een hoop koekjes op, dus dat vond 
ik helemaaaaaaaaaaal niet erg. Daarna nog een lekkere 
borstelbeurt, hoewel ik er eigenlijk wel een beetje klaar mee 
was. Dus echt meewerken deed ik niet meer. Maar een hoop 
geknuffel en koekjes verder was ik weer helemaal klaar voor 
een volgende dag.

O, ik vergeet bijna iets heel belangrijks! Er was zo’n raar feest 
waarbij iedereen verkleed liep. Zelfs ik moest een shirtje aan. 
Ik vond het niet geweldig, maar het stond me wel supergoed. 
Iedereen mocht het zien en iedereen vond het ook leuk. Dat 
leverde mij natuurlijk weer heel wat aaien op. En dat vond ik 
vreselijk natuurlijk ... niet dus! Mijn bazinnetje noemde dat feest 
carnaval. Ik snap er helemaal niets van. Er kwamen allemaal 
wagens met heel veel harde muziek voorbij. Dat vond ik maar 
niets. De wagens met kleine kinderen vond ik wel erg leuk, die 
hadden ook niet van die harde muziek opstaan. Ik was in ieder 
geval blij dat dat rare feest weer voorbij was. Mijn bazinnetje 
was zo’n beetje iedere avond weg en dan was ik alleen thuis ... 
Maar nu heeft ze weer iedere avond tijd voor mij, JIPPIE!

Nou dit was het wel weer zo’n beetje in een notendop. 
Volgende keer kun je weer genieten van mijn avonturen. 
Dan vertel ik jullie wat over de leuke wandelingen met mijn 
rasgenootjes (de colliewandelingen) en natuurlijk alles over 
mijn verjaardag die we dan groots gevierd hebben.

Dikke lik en een pootje van Abby
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GEDRAG EN OPVOEDING

De opvoeding 
begint

tekst: Sanne Stolze • foto’s: Sanne Stolze

MASON VAN PUPPY TOT PUP
Thuisgekomen moest Mason aan de andere honden 
worden voorgesteld. We hebben eerst de shelties 
opgehaald en ze buiten op een veldje laten kennismaken 
(het beste kun je het kennismaken buiten, op neutraal 
terrein laten gebeuren. De oudere honden zullen dan 
minder territoriaal gedrag vertonen ten opzichte van de 
pup). De shelties liepen netjes om de pup heen, neuzen, 
billen ruiken, gewoon zoals het hoort. Mason liet het 
allemaal zonder problemen toe. Tja, puntneuzen was hij 
natuurlijk wel gewend en dit waren maar kleintjes. De 
rest ging vanzelf. De hele avond gewoon laten gaan, niet 
mee bemoeien, alleen maar kijken en alleen als het echt 
nodig is bijsturen. Bijvoorbeeld als de pup door blijft gaan 
met bepaald gedrag wat een oudere hond niet leuk vind, 
dan is het verstandig de oudere hond in bescherming te 
nemen. 

EERSTE NACHT THUIS
De eerste nacht heb ik de bench naast mijn bed gezet. 
Zo’n eerste nacht zonder mama, broertjes en zusjes in 
een ander mandje valt toch niet mee. Als de pup moet 
plassen moet je in het begin toch je bed uit en zo hoor 
je hem veel sneller. Maak deze nachtelijke uitstapjes zo 
saai mogelijk. Alleen een vrolijk plasje doen is voldoende 
en dan snel weer naar bed. Maak je het te leuk, dan 
weet de pup je zeker de komende weken te vinden. 
Gemiddeld duurt het ongeveer een week voordat een 

pup doorslaapt. Er zijn mensen die ‘s nachts de wekker 
zetten. Het is niet verkeerd, maar waarom zou je het 
doen? Voor hetzelfde geld slaapt je pup lekker een 
paar uur langer door. Hij meldt zich echt zelf wel. Ik 
mag mijzelf een bofkont noemen. Mason sliep na twee 
nachten heerlijk door. 

DE OPVOEDING
De volgende dag begint bij ons meteen de opvoeding 
en het socialiseren, hierbij geholpen door mijn twee 
shelties. Onze directeur Charlie legt Mason haarfijn uit 
wat gewenst en niet-gewenst gedrag is. Heel simpel 
door een blik, een grom, een lip die omhoog gaat en bij 
doorslaan in gedrag bijt de directeur de pup over zijn 
neus heen. Daar is je plek: onderaan. Bij het opvoeden 
is het belangrijk te weten dat alle gedrag, positief of 
negatief, dat aandacht krijgt herhaald zal worden. Ik 
voed mijn honden zo veel mogelijk op positieve wijze 
op. Ik probeer zo veel mogelijk ongewenst gedrag te 
voorkomen of om te buigen naar gewenst gedrag (door 
een alternatief aan te bieden). Op deze manier hoef ik 
de pup zo min mogelijk te corrigeren. Maar ik geef wel 
grenzen aan bij de hond. Daarvoor gebruik ik de ‘nee’ 
of ‘uh uh’. Vooral bij zelfbelonend gedrag, zoals benen 
bijten, najagen of spullen pikken. Ik ben inmiddels door 
ervaring wijzer geworden dat alleen positief belonen 
niet werkt. Ik vind het juist goed dat de hond leert dat 
bepaalde dingen gewoon niet mogen. Een hond heeft 
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behoefte aan duidelijkheid. Ik hoor af en toe verhalen 
dat mensen puppy’s in hun nek knijpen om zo de 
hondenbeet of correctie van de moederhond na te doen. 
Realiseer je met dit soort dingen altijd dat wij geen 
honden zijn en onze timing vele malen minder is dan van 
de moederhond. Het effect is dus nul en de pup wordt 
alleen maar bang van je. Probeer je pup gewoon een 
stap voor te zijn, slimmer te zijn dan de pup. 

ZINDELIJK MAKEN VAN DE HOND
Stelregel is: na slapen, eten en spelen naar buiten, of 
om de 1,5 tot 2 uur. Behalve als hij slaapt natuurlijk. Bij 
een ongelukje alsnog buiten zetten en niet boos worden. 
Ruim het op, het liefst zo, dat de pup het niet ziet (leuk 
spelletje, zo’n doekje). Bedenk bij het zoveelste plasje: 
het gaat allemaal over. En laat je niet verleiden om van 
die mooie verhalen te geloven, dat de hond van de 
buurman in drie dagen zindelijk was. Misschien was hij 
heel consequent in het op tijd naar buiten zetten. De 
gemiddelde hond is ongeveer met 16 weken zindelijk 
en dan kan er tot een maand of 6 à 7 best eens een 
ongelukje gebeuren.  

SOCIALISEREN
De eerste socialisatieperiode is van 8 tot 12 weken. 
Kort, dus aan het werk! Deze periode is eigenlijk de 
belangrijkste in een hondenleven. Wanneer je dit goed 
doet, voorkom je heel veel problemen op latere leeftijd. 
Ik heb geprobeerd om met Mason zo veel mogelijk 
dingen op te zoeken waar hij in zijn latere leven mee in 
aanraking kan komen. Belangrijk is om de hond maar 
korte tijd met iets nieuws kennis te laten maken. Je kunt 
beter 3 keer 10 minuten in een winkelcentrum lopen 
dan 1 keer een halfuur. Daarna lekker naar huis om 
te slapen, zodat hij de indrukken kan verwerken. Door 
vaste slaaptijden voor de hond aan te houden, voorkom 
je dat de hond heel druk gedrag gaat vertonen. Het 
zogenaamde stuitergedrag kun je hiermee voorkomen. 

Op Masons lijstje stonden een drukke weg met auto’s, 
brommers, bussen, gillende schoolkinderen en af en 
toe een sirene. Maar ook in de auto rijden, op visite 
gaan, winkelcentrum, kinderboerderij, restaurants en 
soortgelijke plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. 
En natuurlijk kennismaken met mensen in allerlei soorten 
en maten. Aangezien ik met Mason therapiewerk wil 
gaan doen, train ik ook in een zorginstelling, de sfeer, 
de geur, rollators, scootmobiels, lift, etc. Belangrijk voor 
mij is dat Mason bij mij blijft en niet op alles en iedereen 
reageert. Hij mag kijken, maar hij mag er niet heen. Wat 
hebben we het hier samen moeilijk mee gehad! Wat 
ik nog niet had meegemaakt met mijn andere honden 
waren de overweldigende reacties op Mason door 
andere mensen. Gelukkig slaat Mason zich er goed door 
heen, ik af en toe minder. Overal waar ik met Mason 
de eerste weken kwam, stortten mensen zich al kirrend 
met hoge stemmetjes over hem heen, onder een ‘Mag ik 
hem aaien?’, ‘Ooo, zo schattig!’… terwijl ze het beestje 
al haast verpletterd hadden. Mensen op het fietspad 
stapten af, ‘Ach, mag ik even…’. Eén keer stopte er zelfs 
een auto langs de weg, reed achteruit en er werd een 
raampje opengedraaid. ‘Ooo, mevrouw, wat een prachtig 

hondje. Wat voor soort is dit? Een husky of een kruising?’ 
Een meneer wist echt zeker dat ik me had laten afzetten. 
Mason was een kruising. Collies hadden veel meer haar. 
Tja… Natuurlijk moet Mason kennismaken met mensen, 
maar ik had het graag iets meer willen doseren. Af en toe 
vraag ik me weleens af: wat zal zo’n hond nou van ons 
mensen denken?

En dan hebben we ook nog het fenomeen mens mét 
hond. Zo veel mensen met hond denken dat het leuk 
is voor een pup als hij kennismaakt met hun hond. Dus 
komen ze recht op je af lopen en als je geen sjoege geeft 
gaan ze ook nog met hun armen zwaaien. Vaak geeft 
hun hond duidelijk aan helemaal niet gediend te zijn van 
een pup, maar de baas wil dat. Dat is toch leuk! Gevolg 
kan zijn dat de volwassen hond lelijk kan uitvallen en 
de pup leert dat andere honden niet leuk zijn. En die 
negatieve ervaring wil ik zo graag voorkomen. Dus houd 
ik afstand van andere honden tot ik duidelijk zie of uit 
ervaring weet hoe de andere hond reageert op mijn 
pup. Hiermee haal ik me overigens heel wat reacties 
op de hals van ‘zielig zeg’ of ‘leuk hondje, maar u ...’. 
Mijn honden mogen best spelen, heel veel zelfs. Maar 
wanneer ze los zijn op veilig terrein en met honden die ik 
geschikt vind, zodat het een zelfverzekerde en stabiele 
hond wordt. 

HONDENSCHOOL
Naast dit alles ga ik met Mason naar de hondenschool. 
Inmiddels hebben we de puppycursus keurig afgerond. 
Met wat creativiteit van mijn kant heeft hij het er goed 
van afgebracht. Hier merk je duidelijk dat collies 
werkhonden zijn, zich snel vervelen en van tempo 
houden. Waren andere pups nog voor de vijfde keer 
een zit aan het herhalen, waren wij al lang en breed 
met andere oefeningen bezig. Deed ik dat niet, dan 
ging meneer klieren. Echt vervelend, van aan je jas 
hangen, in mijn benen snappen tot superverveeld 
op zijn kont gaan zitten en dan iedere 30 seconde 
één hoge blaf laten horen. Inmiddels zijn we met de 
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Jacqueline & Ger Houben

jongehondencursus bezig. Mason vindt dit echt veel 
leuker. Beetje doorwerken en nieuwe uitdagingen, hij 
vindt het heerlijk. Hij kan uitblinken in prachtig volgwerk. 
Kán … als hij die avond geen andere plannen heeft. 
Kortom, een collie die tegen zijn pubertijd aan loopt. 

DE TWEEDE SOCIALISATIEFASE
Deze periode duurt vanaf ongeveer 12 weken tot en met 
6 maanden. In deze periode zal de hond zijn plek in het 
gezin en/of de roedel vinden. Hij zal proberen grenzen te 
verleggen om hoger in rang te komen. Juist in deze fase 
is het dus van belang duidelijk en consequent te zijn in 
de opvoeding. Eén keer op de bank is altijd op de bank. 
Het kan gebeuren dat de hond in deze periode opeens 
bang voor dingen wordt waar hij eerder niet bang voor 

was. Belangrijk is de angst samen aan te gaan met je 
pup. Er een positief gevoel bij te geven. Je kunt je hond 
hierin ondersteunen, maar niet troosten. Deze periode is 
de voorloper van de puberteit. 

Wil je meer weten over de ontwikkeling van een pup, dan 
is het boek Een hondenleven lang, fysiek en mentaal 
in balans van Martine Burgers en Sam Turner echt een 
aanrader. Hierin wordt duidelijk en overzichtelijk per 
week omschreven wat er precies met je pup gebeurt en 
hoeveel fysieke belasting hij aankan. 

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

Plaatsing vier keer per jaar: € 25 per jaar.
Eenmalig: € 7,50.

Vraag naar de mogelijkheden of stuur een e-mail 
naar
redactie@schotseherdervrienden.nl.
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KORTE BERICHTEN
DOG UNIVERSITY

Wil je op een leuke manier bezig zijn met je hond en 
ben je op zoek naar nieuwe ideeën? Ga dan eens 
naar de site van Dog University.
Dog University is een initiatief van Chanti Hazeleger. 
Op de site staan meer dan 250 oefeningen voor 
honden om samen met jou te doen.

De oefeningen zijn onderverdeeld in categorieën, zoals een hulpje in huis, 
zijn neus achterna, circushond of wat luistert hij goed. Bij iedere categorie 
worden oefeningen op verschillende niveaus aangeboden: basisschool, 
middelbare school, hogeschool en universiteit. Per opleiding kun je een 
diploma halen.

Voor meer informatie, zie: 
www.doguniversity.nl

HONDENPOEP

Verplichte plastic zakjes, boetes, agenten in burger en 
naar verluid zelfs een privédetective worden ingezet in de 
strijd tegen de hondenpoep. In vrijwel iedere gemeente 
staat hondenpoep in de top tien van ergernissen, zo niet 
op nummer 1.
In de Verenigde Staten hebben ze een nieuw middel 
in de strijd tegen de hondenpoepoverlast bedacht: 
de DNA-test. In Seattle worden bewoners van 
appartementencomplexen verplicht het DNA-profiel 
van hun viervoeter te laten registreren. Als agenten 
vervolgens uitwerpselen aantreffen, kunnen ze deze 
hiermee in verband brengen, waarna het baasje een bon 
krijgt thuisgestuurd. De overlast is met 80% afgenomen. 
Niet vreemd dat dit middel ook in Nederland politieke 
belangstelling trekt.
Voordat het zover is, moeten er nog wel een paar 
hindernissen worden genomen. Zo heeft het Nederlands 
Forensisch Instituut (NFI) laat weten dat het nog een hele 
kluif is om uit uitwerpselen een DNA-profiel te destilleren. 
Uitwerpselen bevatten voornamelijk bacteriën en bestaan 
maar voor een klein deel uit darmcellen. Dat wordt nog 
moeilijker naarmate de drol ouder wordt. Kortom: hoe 
verser de drol, hoe beter het resultaat. Daarnaast zijn er 
kosten verbonden aan het afnemen van het DNA-profiel 
en het aanleggen van een database. En de grote vraag 
is natuurlijk: wie gaat dat betalen? Het zal nog wel even 
duren voordat dit middel in Nederland zal worden ingezet, 
als het al ooit zover komt. 

Nu we het toch over hondenpoep hebben: Tsjechische 
en Duitse onderzoekers gingen er met de Ig Nobelprijs 
(internationale prijs voor ontdekkingen die mensen eerst 
aan het lachen maakt en dan tot nadenken stemt) voor 
biologie vandoor, voor hun fascinerende onderzoek dat 
aantoont dat honden zich tijdens het poepen laten leiden 
door het magnetisch veld van de aarde. Het is voor het 

eerst dat onderzoekers aantonen dat honden gevoelig 
zijn voor het magnetisch veld van de aarde én dat ze op 
sommige momenten hun gedrag door dat magnetisch 
veld laten leiden.
Als honden zich ontlasten, stellen ze zich opvallend vaak 
op langs de noordzuidas van het aardmagnetisch veld. 
Wanneer het magnetisme van de aarde wordt verstoord, 
bijvoorbeeld door een zonnestorm, breken de dieren met 
dat gedrag.
De conclusies werden getrokken op basis van 
experimenten met 70 honden (37 verschillende rassen). 
De onderzoekers observeerden 1.893 keer hoe de 
honden poepten en meer dan 5.500 keer hoe de honden 
urineerden. De honden bleken hun lichaam tijdens 
het poepen het liefst langs de noord-zuid as van het 
magnetisch veld op te stellen wanneer het magnetisch 
veld kalm was. Honden die netjes zijn aangelijnd, 
houden minder rekening met het magnetische veld 
rond de wereldbol en poepen maar in het wilde weg. 
De onderzoekers geven aan dat ze nog geen verklaring 
hebben waarom de honden het liefst synchroon poepen. 
Honden zijn overigens niet de enige beesten die rekening 
houden met het magnetisch veld. Karpers gebruiken het 
veld ook als natuurlijk kompas.

Bron: www.uitgelatenhond.nl 



KORTE BERICHTEN
VINTAGE COLLIE

Voor de verzamelaar van allerlei collie-hebbedingetjes 
is een bezoek aan de Etsy-website meer dan de 
moeite waard. Etsy is een platform waarop mensen 
zelfgemaakte spullen aanbieden. Het bedrijf startte 
in 2005 en heeft inmiddels meer dan twaalf miljoen 
gebruikers. Er staan meer dan vijftien miljoen artikelen 
te koop, waaronder van de collie.

https://www.etsy.com/nl/market/vintage_collie

PARASIETEN

Iedere hondenbezitter krijgt er helaas vroeg of laat mee 
te maken: die nare, kleine, wriemelende beestjes in de 
vacht of in de ontlasting van hun geliefde huisgenoot, 
preciezer gezegd: vlooien, teken en wormen.
Deze parasieten veroorzaken behalve erg veel overlast 
ook nog nare ziekten die niet alleen voor honden of 
katten lastig, vervelend of erger kunnen zijn, maar ook 
voor de volksgezondheid een bedreiging kunnen zijn 
(Lyme, giardia, anaplasmose, toxoplasmose, etc.). 

In verband met het MDR1-gendefect is het altijd 
oppassen welke antiparisitaire middelen veilig zijn 
voor collies. De Schotse Herder Vrienden heeft nu 
een lijst gemaakt met gangbare vlooien-, teken- en 
wormenmiddelen die veilig aan collies gegeven kunnen 
worden.

De hele lijst staat op de website van de Schotse Herder 
Vrienden:
http://schotseherdervrienden.nl/gezondheid/
aandoeningen/. 
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AUTOMATISCHE HONDENBORSTEL

Voor wie meerdere langhaarcollies heeft, is de elektrische hondenborstel wellicht 
een uitkomst. De hondenborstel is ontwikkeld door Nanja en Hans de Koning uit 
Biezenmortel, zelf fokkers van Australische Labradoodels en eigenaren van een 
hondenpension.
Naar aanleiding van de vraag van Nanja of hij niet een oplossing wist te bedenken voor 
de inspannende repeterende kambeweging, is Hans aan het knutselen gegaan met een 
schuurbandmachine en onderdelen uit andere apparaten. In de winkel kocht hij diverse 
haarborstels om te ondervinden welke kammetjes het beste pasten. Een schoenmaker 
maakte de verschillende stukjes aan elkaar tot een bandje. Als ergonomisch handvat 
gebruikten ze een douchekop. Alles werd met ducttape aan elkaar bevestigd zodat 
ze het ook weer los konden maken als ze betere ideeën kregen. Een slang, die aan 
elke stofzuiger moest passen, moest bijvoorbeeld wel flexibel zijn en natuurlijk licht in 

gewicht. Na anderhalf jaar testen, 
aanpassen en uitproberen is de 
automatische hondenborstel een 
feit. De borstel is door de zwaarste 
CE-keuring gekomen en patent is 
aangevraagd.
De borstel is geschikt voor de 
Schotse herdershond. Op de Collie 
Activiteitendag in september zal een 
demonstratie worden gegeven.
Wie de automatische borstel al 
eerder wil zien, kan kijken op:
https://www.youtube.com/
watch?v=RJ8Qs-ot0zE. 

Bron: Brabants Dagblad 
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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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Zijn honden slimme dieren? Daar zult u vast een 
eigen mening over hebben. En zijn collies de 
slimsten van alle honden? Ik hoor u als Schotse 
Herder Vrienden al allemaal enthousiast ‘ja!’ 
uitroepen. Honden zijn inderdaad slimme dieren, 
maar de wetenschap heeft daar lange tijd anders 
over gedacht. Lang werden honden als dom gezien. 
Ze zouden in de loop van de domesticatie hun 
intelligente of cognitieve vermogens als wolven kwijt 
zijn geraakt doordat de mens alles voor hen regelde 
en hen verzorgde. Wetenschappers zagen honden 
ook als onnatuurlijke dieren, omdat ze niet in de 
vrije natuur voorkomen, maar in een kunstmatige 
omgeving bij de mens leefden. Daarnaast was 
er de grote invloed van het behaviorisme, de 
stroming in de psychologie die zich richtte op 
het uiterlijk waarneembare gedrag van dieren en 
die de stelling poneerde dat dieren niet konden 
denken. Ook honden werden zo gezien als wezens 
die alleen maar op beloning en straf reageren, 
een soort (lang- of kort)harige stimulus-response 
automaten. En helaas kom je die mening nog 
geregeld tegen bij opleidingen en bijvoorbeeld in de 
hondentrainerswereld. 

INTELLIGENTIEONDERZOEK MET HONDEN
Het is nog maar sinds kort dat dit beeld van honden aan 
het veranderen is. Pas zo'n twintig jaar geleden vonden 
de eerste echte intelligentiestudies met honden plaats. 
De resultaten van die experimenten toonden aan dat 

honden helemaal geen domme dieren zijn. Integendeel, 
honden bleken veel meer te snappen van de wereld dan 
we tot dan toe dachten. En in sommige opzichten waren 
ze zelfs slimmer dan chimpansees en andere grote 
mensapen.
Het wetenschappelijke onderzoek naar de intelligentie 
van honden heeft sindsdien een enorme vlucht 
genomen en inmiddels zijn er aan universiteiten over 
de hele wereld aparte afdelingen of instituten ontstaan 
die de cognitie van honden intensief bestuderen. Aan 
de Universiteit van Boedapest in Hongarije zit het 
Family Dog Project met aan het hoofd Adam Miklosi. In 
Duitsland aan de Universiteit van Leipzig wordt vanuit het 
Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie door 
Juliane Kaminski en anderen onderzoek gedaan waarbij 
dezelfde tests worden uitgevoerd met grote mensapen, 
menselijke kinderen en honden en ze de uitkomsten dus 
goed met elkaar kunnen vergelijken. Aan de Universiteit 
van Wenen in Oostenrijk zit het Clever Dog Lab met aan 
het hoofd Ludwig Huber. En dan is er in de Verenigde 
Staten aan de Duke University in North Carolina het 
Duke Canine Cognition Center van Brian Hare.

BEGRIJP JE WAT IK BEDOEL?
In de jaren negentig van de vorige eeuw ontstond een 
nieuw onderzoeksgebied waarbij wetenschappers wilden 
testen hoe goed een dier is in het begrijpen van de 
intenties of bedoelingen van een ander. Concreet ging 
men uitzoeken of een dier het wijzen van een mens 
begreep. Als wij als mensen onderling ergens naar 

tekst: Esteban Rivas • foto’s: Ger Houben, Rupert Fawcett (Off the leash)

GEDRAGSlimme honden

wetenschappelijk
onderzoek
naar de 
intelligentie
van honden



20 • Schotse Herder Vrienden • Zomer 2015

wijzen, dan is dat een coöperatief, behulpzaam signaal 
waarmee we aan elkaar informatie geven, bijvoorbeeld 
over de locatie van iets belangrijks. Voor dieren werd een 
speciale test opgezet, de objectkeuzetest (die ik in het 
vervolg de ‘wijstest’ zal noemen). Daarbij laat een mens 
eerst zien dat er onder twee omgekeerde bakken, bekers 
of bloempotten een stukje voer ligt. Het dier wordt er zo 
bewust van gemaakt dat er onder een van de bakken 
iets lekkers ligt. Dan volgt de echte test, waarbij het dier 
niet te zien krijgt onder welk van de bakken het voer is 
verstopt. Een mens gaat dan tussen de twee bakken 
staan of zitten en wijst dan kort of lang naar de bak die 
gevuld is. Dan mag het dier een keuze maken. Kiest het 
voor de bak waar de mens naar heeft gewezen, dan is 
de conclusie dat het dier de communicatieve intentie van 
de mens heeft begrepen: de mens wil het dier helpen het 
voer te vinden.

SLIMMER DAN APEN
De wijstest werd eerst uitgeprobeerd met kapucijnapen 
(slimme apen die in Latijns-Amerika leven) en met 
chimpansees en andere grote mensapen. De apen 
snapten echter niet wat de mens bedoelde en letten 
niet op het wijzen van de mens. Zo kozen ze vrolijk 
voor de bak waar de mens juist níet naar had gewezen. 
Toen kwam Brian Hare op het idee de wijstest met zijn 
eigen labrador Oreo uit te voeren. Als Hare met Oreo 
tennisballen aan het gooien was, dan had hij gemerkt dat 
Oreo heel goed reageerde als hij wees naar de plek waar 
de tennisbal gebleven was. De wijstest werd uitgevoerd 
met Hares hond en ja hoor, Oreo volgde heel goed waar 
de mens naartoe wees en had een hoge score in het 
kiezen van de juiste, gevulde bak. Daarna zijn er nog 
heel veel verdere studies gedaan naar het begrijpen 
van wijzen door honden. Inmiddels hebben daar wel 
duizenden honden aan deelgenomen en allemaal 
snappen ze wat mensen bedoelen als ze ergens naar 
wijzen. Een opmerkelijk resultaat, juist omdat de apen 
hierin faalden. Onze trouwe viervoeters, die tot dan toe 
veronachtzaamd waren in wetenschappelijk onderzoek, 
bleken opeens juist uit te blinken in sociale intelligentie. 

COLLIES SNAPPEN MENSELIJKE WOORDEN
Een ander voorbeeld waarin honden onverwacht heel 
slim bleken te zijn, is in het begrijpen van de betekenis 
van menselijke woorden.
In de vorige eeuw heeft men veel taalonderzoek 
uitgevoerd met grote mensapen en dolfijnen. Deze 
dieren kunnen de betekenis van honderden symbolen 
of gebaren begrijpen die verwijzen naar allerlei 
voorwerpen en activiteiten. Uit nieuw onderzoek blijkt 
nu dat ook honden moeten worden toegevoegd aan dit 
rijtje dieren die allerlei menselijke woorden of gebaren 
kunnen begrijpen. Begin jaren 2000 trad in het Duitse 
tv-programma Wetten dass de border collie Rico op. 
Volgens haar eigenaresse kon deze collie puur op basis 
van de naam van een voorwerp een object apporteren. 
Zo zei ze ‘haal de BVB’ (de naam van de voetbalclub 
uit Dortmund) en dan zag je Rico tussen een berg 
speelgoed inderdaad de voetbal ertussenuit halen. 
Juliane Kaminski van de Universiteit van Leipzig besloot 

daarop een wetenschappelijke studie met Rico uit te 
voeren. Om dat ook echt wetenschappelijk te laten zijn, 
moesten de onderzoekers voorkomen dat Rico, net als 
het beroemde paard Slimme Hans uit het begin van de 
20ste eeuw, alleen aanwijzingen volgde die de mens 
onbewust had uitgezonden. De speelgoedvoorwerpen 
werden daarom in een andere kamer neergelegd als 
de kamer waarin de eigenaresse en de onderzoekster 
zaten. Op die manier kon Rico alleen afgaan op de naam 
van het voorwerp. En dat is precies wat Rico deed. Voor 
meer dan 200 speelgoedobjecten werd zo vastgesteld 
dat Rico de naam daarvan had begrepen. 

Na publicatie van het onderzoek met Rico zijn er nog een 
aantal border collies ontdekt die honderden menselijke 
woorden voor speelgoedobjecten snapten. De kampioen 
op dit gebied is de Amerikaanse border collie Chaser. 
De gepensioneerde psycholoog John Pilley van het 
Wofford College in South Carolina gaf haar drie jaar 
lang dagelijks training in het leren van woorden. Een 
dergelijke training is eigenlijk vrij eenvoudig uit te voeren 
en bestaat uit het regelmatig presenteren van een object 
en daar dan herhaald de naam bij noemen. Je houdt 
bijvoorbeeld een Mickey Mouse-pop voor en zegt daar 
dan dingen bij als: ‘Dit is Mickey Mouse! Nu leg ik Mickey 
Mouse achter de bank. Waar is Mickey Mouse nu? Zoek 
Mickey Mouse!’ Na drie jaar trainen stopte Pilley met het 
leren van woorden, omdat hij zelf een beetje gaar werd 
van al dat dagelijkse trainen ... Het totale aantal woorden 
wat Chaser uiteindelijk bleek te snappen was een 
astronomisch getal van wel meer dan 1.000 woorden! 

ZIJN COLLIES HET SLIMST?
Maar dit wist u natuurlijk allemaal al. Niet dat u op de 
hoogte bent van al deze onderzoeken, maar het verbaast 
u uiteraard niet dat collies dit allemaal kunnen. Collies 
zijn toch gewoon zonder uitzondering de slimste honden 
die er bestaan?
Dan moet ik u toch uit de droom helpen. Alle 
hondeneigenaren denken dat hun ras het slimste is. Op 
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zich heel begrijpelijk, want ouders denken ook vaak dat 
hun eigen kinderen de slimsten zijn, maar het getuigt 
allemaal van een ongegrond vooroordeel. Wat we tot 
nu toe zien bij het wetenschappelijk onderzoek naar de 
intelligentie van honden is dat er nauwelijks een verschil 
blijkt te zijn tussen hondenrassen in hun intelligentie 
of cognitie. In de meeste studies wordt helemaal geen 
verschil gevonden tussen honden, óf ze kunnen iets 
allemaal, óf ze falen allemaal. 

Als we kijken naar de wijstest bijvoorbeeld, dan blijkt 
dat alle hondenrassen het wijzen van de mens goed 
snappen. Wel is het zo dat werkhonden (en dus collies!) 
een stuk beter zijn in het snappen van het wijzen door 
mensen. En dat is heel begrijpelijk, juist omdat we als 
mens in de loop van de domesticatie die honden als 
werkhond hebben geselecteerd die sterker zijn gericht 
op de mens en die beter onze communicatie begrijpen. 
Maar dat wil dan weer niet zeggen dat honden die niet 
als werkhond door de mens werden gedomesticeerd 
onze communicatieve signalen niet begrijpen. Zelfs 
schoothondjes als toypoedels scoren toch goed bij de 
wijstest. 

Daarnaast speelt motivatie bij de wetenschappelijke 
studies een enorme rol. In het taalonderzoek zien we dat 
border collies honderden van onze woorden snappen. 
Maar dat komt vooral omdat collies het als werkhonden 
zalig vinden om dingen met en voor ons te doen en het 
leuk vinden om voorwerpen te apporteren. Een hond 
die er niks aan vindt om te apporteren, zou dan ook 
verschrikkelijk falen bij de taalstudies. Maar dat wil dan 
niet zeggen dat die hond geen woorden kan begrijpen. 
Het laat alleen zien dat je dat bij die hond niet kunt testen 
door de hond te vragen objecten te apporteren. En het 
zijn ook niet alleen collies die objecten leuk vinden om 
te apporteren. Zo zijn psychologen van de universiteit 
van Sao Paolo uit Brazilië er in geslaagd om woorden 
te leren aan de bastaardhond Sofia (waar zover ik weet 
geen colliebloed in zit). Ook zij snapt woorden voor 
allerlei voorwerpen en activiteiten. Ze hebben voor Sofia 
zelfs een toetsenbord met symbolen gemaakt waarmee 
ze kan aangeven of ze uitgelaten wil worden, een 
speelgoed wil hebben, of aangehaald wil worden door 
haar eigenaar.

WELK DIER IS HET SLIMST? IS EEN DOMME VRAAG
Bescheidenheid is dus gepast, ook voor de 
collievrienden. In de wetenschap moet je altijd oppassen 
met wat je concludeert. Het is natuurlijk onjuist om 
collies als de slimste honden te zien, als er voor andere 
honden nog geen geschikte methode is gevonden om 
hun intelligentievermogens op bepaalde gebieden op 
de juiste manier te testen. Maar daarnaast is de vraag 
welke hond het slimste is in feite een onjuiste vraag. We 
moeten af van het idee dat er een soort ladder is van 
laag naar hoog waar we alle dieren een plekje op kunnen 
geven en waarbij de mens vanzelfsprekend de hoogste 
trede inneemt. Intelligentie of cognitie is iets wat zich 
ontwikkelt bij een dier in de context van de specifieke 
evolutionaire niche waarin het leeft. Zo ontwikkelt elk dier 

die intelligentevermogens die van belang en noodzakelijk 
zijn bij het overleven. En zo is elk dier, inclusief de 
mens, slim op bepaalde gebieden en weer dom op 
allerlei andere gebieden. Als mensen zijn we slim in 
bijvoorbeeld onze taalvermogens, maar zijn we bijzonder 
dom (in vergelijking met honden) als we kijken naar de 
informatie die we via ons reukvermogen binnen krijgen. 
En zo geldt het dus ook voor honden en de verschillende 
hondenrassen die er bestaan. Slimheid is betrekkelijk en 
hangt af van het perspectief van waaruit je het bekijkt. 
Collies zijn dus slim, maar andere honden zijn ook slim! 

YOUTUBE
Op YouTube kun je verschillende filmpjes zien over de 
wijstest en onderzoeken naar intelligentie met honden. 
De onderstaande links verwijzen naar filmpjes die bij dit 
artikel horen:
• Over de wijstest: http://www.youtube.com/

watch?v=OJu2Qkbxes0
• Over Chaser, die meer dan 1.000 woorden snapt 

(op het YouTube kanaal van John Pilley): http://www.
youtube.com/user/pilleyjw

ESTEBAN RIVAS
Dr. Esteban Rivas studeerde psychologie aan de 
Universiteit Utrecht en filosofie aan de Universiteit 
van Amsterdam. Voor zijn promotieonderzoek vanuit 
de Radboud Universiteit Nijmegen bezocht hij de 
Verenigde Staten waar hij het gebruik van gebaren door 
chimpansees en andere grote mensapen bestudeerde. 
Sinds vijf jaar geeft hij cursussen voor het Hoger 
Onderwijs Voor Ouderen aan meerdere universiteiten 
in het land. Daarnaast heeft hij sinds twee jaar zijn 
eigen educatieve organisatie, het Instituut voor Dieren 
in Filosofie en Wetenschap. Daarmee organiseert hij 
lezingen, seminars en cursussen over de intelligentie 
van dieren, het bewustzijn, de gevoelens en emoties van 
dieren en over dierethiek.
Een paar keer per jaar organiseert hij een cursus over 
de intelligentie van honden, waarbij het boek van Brian 
Hare De Wijsheid van Honden als cursusboek wordt 
gebruikt. Heb je interesse in deze cursus of in de andere 
activiteiten van zijn instituut, kijk dan op de website
www.diereninfilosofieenwetenschap.wordpress.com of 
stuur een boodschap naar estebanyes@gmail.com. 
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Schoolproject verantwoord fokken
Wij zijn Sadie en Bodine, twee studentes 

van Helicon mbo Den Bosch. Wij 

volgen de opleiding tot paraveterinair 

(dierenartsassistente) en zitten op dit 

moment in ons derde leerjaar. Een aantal 

maanden geleden zijn we gestart met het 

project ‘voortplanting en verloskunde’. De 

eindopdracht van dit project was om een 

informatieposter te maken over o.a. de 

cyclus, dracht en bevalling van een bepaalde 

diersoort, met als doelgroep ‘mensen die 

graag eens een nestje zouden willen fokken’. 

Dat wij graag ons project over honden wilden 

doen was al snel duidelijk. 

Allebei zijn wij voorstanders van verantwoord 

fokken. Wij vinden dat de gezondheid van 

dieren vooropstaat en dat het daarom erg 

belangrijk is om ouderdieren te laten testen 

op erfelijke afwijkingen. Op onze poster 

wilden we dus graag zo veel mogelijk 

informatie geven over waarom verantwoord 

fokken juist zo belangrijk is en waarom het 

totaal niet verstandig is om – bij wijze van 

spreken – ‘een reu op een teef te zetten, 

omdat ze allebei zo lief zijn’. 

Omdat het project ook betrekking moest 

hebben op een bepaald ras, hebben wij 

gekozen voor de Schotse herdershond. We 

zijn tot deze keuze gekomen omdat we het 

ten eerste een zeer fascinerend ras vinden, 

maar daarnaast valt er bij de collie ook veel te 

vertellen over afwijkingen, kleurcombinaties, 

etc.

Zodoende zijn we dus gestart met onze 

poster waarin we alvast alle basisinformatie, 

zoals cyclus en bevalling, verwerkt hadden. 

Al snel kwamen we tot de conclusie dat we 

graag wat meer informatie over de collie zelf 

wilden. We besloten een aantal fokkers te 

mailen voor informatie en zo kwamen we in 

contact met de fokker Houbensloch Castle. 

We werden uitgenodigd om eens een kijkje 

te komen nemen op de dag dat er officiële 

HD-foto’s werden gemaakt van een van hun 

teefjes, Na Keal. Dat was voor ons natuurlijk 

een geweldig aanbod, dus een aantal dagen 

later waren we op visite bij Ger en Jacqueline 

Houben. Naast het feit dat we hartelijk werden 

ontvangen hebben we ook veel geleerd 

over de Schotse herdershond, het fokbeleid, 

erfelijke afwijkingen, etc. Dat werd opgevolgd 

door een ritje naar de dierenarts waar de 

röntgenfoto’s van Na Keal werden gemaakt. 

Het was voor ons ook de eerste keer dat 

we gezien hebben hoe officiële heupfoto’s 

worden gemaakt. De röntgenfoto van Na 

Keal is uiteindelijk ook verwerkt in onze 

projectposter.

Met alle verzamelde informatie hebben we 

onze poster afgemaakt. Helaas vonden wij 

dat het project van zo’n korte duur was, dat 

we een aantal foutjes over het hoofd hebben 

gezien en dat we niet genoeg tijd hadden om 

meer informatie in de poster te verwerken. 

Graag waren we nog wat dieper ingegaan op 

de collie zelf, want met alle informatie konden 

we onze poster met gemak nog twee keer 

zo groot maken. Desondanks zijn we erg 

tevreden met het resultaat en hebben we een 

dikke voldoende gehaald. Ook Na Keal heeft 

een mooi cijfer weten te scoren: HD A. 

Graag willen we Ger en Jacqueline hartelijk 

bedanken voor de gastvrijheid en het aanbod 

om een dagje te komen kijken. Het was een 

gezellige, leerzame dag! 

tekst: Sadie van der Heuvel en Bodine Stoop • foto’s: Sadie van der Heuvel en Bodine Stoop
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tarwe- en glutenvrije geperst puppy & small breed (28/15) 
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Spanje is nog steeds één van de populairste 
vakantielanden. Zon, zee, strand, lekker eten, genieten van 
het leven… Maar tijdens mijn verblijf in Spanje afgelopen 
winter heb ik kennisgemaakt met de keerzijde van dit land 
dat mensen zo veel te bieden heeft, maar waar veel honden 
het erbarmelijk slecht hebben.

Ik had voor ruim drie maanden een vakantiehuisje gehuurd in 
de regio Valencia, in wat ze in Spanje de ‘campo’ noemen. Dat 
is het landelijke gebied, de velden en wildernis in the middle 
of nowhere, met buitenhuizen van de rijkere Spanjaarden, 
zigeuners en vooral veel jagers. Tijdens mijn verblijf in de 
campo, en mijn vele wandelingen in de prachtige, ruige 
en ongerepte natuur, kwam ik al snel in aanraking met de 
zwerfhonden die daar leven. Ze leven meestal in roedeltjes van 
gedumpte en weggelopen honden en honden die daar geboren 
zijn, omdat de meeste mensen hun honden niet castreren. Zo 
vond ik ook Amy: een hondje van nog geen jaar, doodziek, 
letterlijk creperend van pijn en honger langs de kant van de 
weg. In Spanje, en zeker in de campo, is dit een tafereel waar 
mensen niet meer van opkijken en velen ook niet warm of 
koud van worden. Een Nederlands stel dat daar al jaren woont, 
wist mij te vertellen dat ze ongeveer een jaar oud was en haar 
moeder een (gedumpte of weggelopen) podenco was. Ze 
leefde met haar broer en nog een paar andere honden in een 
sinaasappelboomgaard aan de overkant van de straat.
Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om dit zieke hondje 
daar te laten creperen. Ik ben de honden eerst gaan voeren om 
hun vertrouwen te winnen, zodat er een mogelijkheid was om 
Amy daar weg te halen. Daarna ben ik op zoek gegaan naar 

een plek waar ze terechtkon. Zo kwam ik in aanraking met de 
wereld van de Spaanse zwerfhonden, asielen, perrera’s en 
jagers. 
Tijdens het jachtseizoen, dat loopt van november tot februari, 
wordt in de Spaanse campo elk weekend gejaagd op konijnen 
en ander wild. De jagers gebruiken daarvoor vooral podenco’s 
en galgo’s. Deze honden zoeken en jagen zelfstandig op 
konijnen, vangen ze en apporteren ze vervolgens aan de 
jager. Sommige jagers gebruiken de honden ook om de 
konijnen alleen te lokaliseren en op te stoten, zodat zij het 
konijn vervolgens neer kunnen schieten. Konijn is een geliefd 
ingrediënt van de traditionele paella Valenciana, de regionale 
paella met kip en konijn. Doordeweeks worden deze honden 
meestal in schuurtjes zonder daglicht gehouden, vaak aan 
korte kettingen en met heel weinig eten. De filosofie van de 
jagers is dat een hond die veel honger heeft, beter jaagt. 

Aan het eind van het jachtseizoen, in februari, worden de 
podenco’s en galgo’s die niet goed functioneren in de jacht 
door de jagers met enorm grote aantallen gedumpt. Het gaat 
om zo’n 150.000 honden – elk jaar opnieuw. Deze honden 
zijn een gebruiksvoorwerp. Ze moeten wel heel goed zijn, 
wil een jager het ervoor over hebben om de hond buiten het 
jachtseizoen in leven te houden tot de start van het volgende 
jachtseizoen. Met de honden die goed presteren, wordt in die 
tussentijd gefokt. De rest van de honden worden gedumpt. 
Het is in Spanje traditie om galgo’s aan het eind van het 
jachtseizoen op te hangen aan een boom, zodat ze nog net 
met hun tenen de grond raken. Om niet te stikken, springen 
ze dus heen en weer op hun achterpoten. Dat noemen de 
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De zwarte kant van Spanje
over het trieste lot van de Spaanse zwerfhond

tekst: Diana Jansen • foto’s: Diana Jansen



jagers ‘pianospelen’. Uiteindelijk sterven de honden na een 
lange uitputtingsslag door verstikking. In Zuid- en centraal 
Spanje is dit niet strafbaar, omdat men het als cultureel erfgoed 
ziet. Andere galgo’s worden achter de auto gebonden en 
moeten rennen voor hun leven tot ze uiteindelijk bezwijken of 
ze worden levend verbrand. De podenco staat nog lager op 
de ladder. In Spanje wordt de podenco gezien als een soort 
ongedierte. Aan het eind van het jachtseizoen worden ze 
vaak gewoon langs de kant van de weg gedumpt. Vaak met 
een gebroken poot of uitgestoken ogen, zodat ze niet terug 
naar huis kunnen lopen. Volgens de Spaanse jagers is de 
podenco nog geen kogel waard. Slechts een heel klein deel 
van de jagers brengt de honden naar een asiel of perrera 
(dodingsstation) als ze zijn afgeschreven.

In Spanje worden zwerfhonden actief van straat gehaald 
door de perrera’s. In deze dodingsstations worden de honden 
meestal in erbarmelijke omstandigheden maximaal twee weken 
in leven gehouden. Worden ze niet door hun baasje opgehaald 
of komt er niemand om ze te adopteren, dan worden ze 
gedood. Eigenaren kunnen ook zelf hun hond naar de perrera 
brengen. Ze betalen dan een klein bedrag aan afstandsgeld 
(ca. € 30) en geven de perrera toestemming om de hond 
na zeven dagen te doden. De jagers zijn zelden bereid dit 
afstandsgeld te betalen, dus daarom dumpen ze de honden in 
de campo of brengen ze zelf op gruwelijke wijze om het leven. 
De meeste honden zijn niet gechipt, dus de eigenaar is niet te 
achterhalen. Is de hond wel gechipt, dan snijden de jagers de 
chip er zelf uit. Want in Spanje is het – net als in Nederland – 
officieel verboden om huisdieren te dumpen op straffe van een 
boete.
De perrera’s krijgen van de Spaanse overheid een bedrag 
voor elke hond die in de perrera verblijft. De perrera’s zijn 
commerciële, private bedrijven, waar het niet gaat om 
dierenwelzijn maar om geld verdienen. Door zo veel mogelijk 
te besparen op kosten van voer en euthanaseren, kunnen 
de perrera’s geld verdienen aan elke hond die zij vangen of 
krijgen. De honden worden met minimale middelen in leven 
gehouden en er is geen medische zorg. Ze worden vaak op 
een pijnlijke manier om het leven gebracht, omdat het geld 
kost om de honden eerst te verdoven. Op elke cent wordt 
beknibbeld ten koste van de honden, om er maar zo veel 
mogelijk winst uit te kunnen halen.

Naast perrera’s zijn er ook veel zogenaamde ‘no kill shelters’ 

Dat zijn asielen waar de honden niet worden gedood. Omdat 
er zo veel zwerfdieren in Spanje zijn, zijn deze asielen erg 
groot en vaak overvol. Een asiel met 250 of zelfs 500 honden 
is daar niets bijzonders. Ter vergelijking: in een Nederlands 
asiel zitten meestal nog geen 10 honden! Deze asielen, vaak 
gerund door niet-Spanjaarden, worden niet gesteund door 
de Spaanse overheid en zijn financieel volledig afhankelijk 
van donaties. Helaas blijven de asielen zo vol omdat maar 
weinig Spanjaarden een hond willen adopteren. Er komen 
jaarlijks veel pups bij en het is traditie om de kinderen met 
driekoningen, kerst of verjaardagen een pup te geven. Pups 
worden gratis weggegeven aan buren, vrienden en familie en 
zijn natuurlijk véél schattiger dan een (jong)volwassen hond 
uit een asiel – en vaak ook nog eens gratis. Tot de pup een 
half jaar is, niet opgevoed is en toch wel erg groot wordt. Dan 
wordt de hond net zo makkelijk weer naar een perrera of asiel 
gebracht (desnoods gewoon over het hek gegooid), zodat er 
een paar maanden later weer een nieuw klein en schattig pupje 
kan komen. Op dit moment is Spanje hét land van Europa 
waar de meeste honden en katten in de steek worden gelaten. 
Volgens de meest recente onderzoeken leven er momenteel 
naar schatting zo’n 800.000 zwerfhonden in Spanje (zie http://
www.esdaw.eu/stray-animals-by-country.html).

Naast het probleem van de gedumpte huishonden, de honden 
die door jagers worden gedumpt en de overvolle perrera’s 
en asielen, zag ik in de omgeving ook veel honden aan de 
ketting. In het gebied waar ik overwinterde, staan veel huizen 
die niet permanent worden bewoond, maar als weekend- en 
vakantiehuis worden gebruikt. Deze huizen zijn allemaal 
omheind en hebben een groot terrein, met bijna allemaal één 
of meerdere waakhonden. Deze honden zitten meestal de hele 
week alleen buiten tot het baasje er in het weekend weer is. 
In de tussentijd krijgen ze een emmer water en een bak voer. 
Ongeveer een derde van deze honden lagen aan een ketting, 
meestal van ongeveer drie tot vijf meter lang. Tijdens mijn 
dagelijkse wandelingen zag ik ze dag na dag hetzelfde rondje 
lopen binnen die vijf meter, andere lagen van ellende alleen 
nog maar op dezelfde plek en tilden nauwelijks nog hun kop 
op als wij voorbij liepen. Het werd mij duidelijk dat niet alleen 
de zwerf- of jachthond het zwaar heeft in Spanje, maar dat de 
honden mét een baas niet altijd beter af zijn. 

Amy, het zieke hondje dat ik vond, kon terecht in het asiel 
van Animal Aid Foundation in Benifaió, een half uurtje onder 

de galgo de podenco
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Amy
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Valencia. Dat kostte nog heel wat moeite. Van alle asielen 
waarmee ik contact opnam, kreeg ik namelijk hetzelfde 
te horen: ‘Nee, we zitten veel te vol, we kunnen niet eens 
gezonde pups meer opnemen.’ Ook al bood ik aan om zelf alle 
kosten voor Amy te betalen, nog steeds kon zij nergens terecht. 
Tot ik getipt werd op het asiel in Benifaió. Dat zou wel na een 
aantal maanden gaan sluiten, maar tot die tijd kon Amy daar 
verblijven en aansterken. 

Dit asiel werd gerund door de Nederlandse Naomi Jacobs. Zij 
had het asiel vijf jaar geleden overgenomen van haar moeder 
Annelies Jacobs. Twintig jaar had Annelies samen met haar 
partner Leen het asiel gerund. Tot Leen onverwachts overleed 
en Annelies een burn out kreeg. Haar dochter Naomi nam het 
asiel tegen wil en dank over, want er moest toch iemand voor 
de toen nog ruim 200 honden zorgen? Bijna in haar eentje, 
met maar heel weinig vrijwilligers en nauwelijks donaties, heeft 
Naomi het asiel vijf jaar draaiende gehouden. Maar ook Naomi 
kon het harde werk en het vechten tegen de bierkaai na vijf jaar 
fysiek, mentaal en financieel niet meer aan. Vandaar dat de 
opvang op korte termijn zou sluiten.

Toen ik daar kwam om Amy te brengen, waren er nog negentig 
honden. Het asiel bestond uit vier heel grote kennels en een 
drietal kleinere kennels. De honden leefden er in grote roedels 
of tweetallen. Alle soorten honden waren vertegenwoordigd: 
groot, klein, jong, oud, gezond, ziek, aanhankelijk of schuw. 
Allemaal sociaal, en op een handjevol honden na ook allemaal 
honden die blij waren met mijn bezoek en graag een knuffel 
kwamen halen. De één nog liever dan de ander. En tot mijn 
grote verbazing hoorde ik van Naomi dat de meeste honden 
daar al vier jaar of langer zaten. Hoe was het mogelijk? 
Allemaal zulke lieve, leuke, vrolijke en sociale honden, waar 
helemaal niets mis mee was, die hun levensdagen moeten 
slijten in een asiel, met nauwelijks kans om daar ooit weg te 
kunnen?

Naomi vertelde ook hoe moeilijk het was om het asiel 
daadwerkelijk te sluiten, omdat er elke dag weer honden 
werden gebracht of in de omgeving werden gevonden. Als 
ze niet heel resoluut was, zou ze binnen een mum van tijd 
weer meer dan 200 honden hebben, en het lukte haar al niet 
om voor de huidige negentig honden te zorgen. En Naomi’s 
situatie is verre van uniek in Spanje. Dit is min of meer bij alle 
asielen hetzelfde verhaal. Als de mentaliteit van de gemiddelde 
Spanjaard niet verandert, blijft deze situatie zo voortbestaan. 

Zolang ze honden zien als een ding dat je weer wegdoet als 
je er geen zin meer in hebt, ze geen verantwoordelijkheid 
nemen als ze een hond aanschaffen, hun dieren niet castreren 
en maar op straat laten zwerven, en er dus jaarlijks zo veel 
pups geboren worden en honden gedumpt worden, kunnen 
de asielen hier niet tegenop boksen. Deze omgang met dieren 
zit zo sterk in de cultuur verankerd, dat het vele decennia 
gaat duren voordat Spanjaarden wezenlijk anders zullen 
denken over dieren. Hoopgevend is wel dat de laatste jaren 
ook steeds meer Spanjaarden zelf zich gaan inzetten voor 
dierenwelzijn. Voorheen waren het vooral de buitenlanders 
(Engelsen, Nederlanders, Duitsers en Belgen) die zich het lot 
van de zwerfdieren in Spanje aantrokken en iets aan de situatie 
probeerden te verbeteren. Langzaam maar zeker raken ook de 
Spanjaarden zelf, met name de jongere generatie, doordrongen 
van het probleem en komen in actie.

En hoe gaat het nu met Amy? Zij is in het asiel behandeld 
en ze had er in ieder geval een veilige plek waar ze aan kon 
sterken en tot rust kon komen. Toen ik eind februari terug naar 
Nederland ging, heb ik haar meegenomen. Ze was nog steeds 
erg ziek en het was niet zeker of ze het zou redden, maar het 
ergste leek ze achter de rug te hebben. Ze heeft hier alle rust 
en tijd gekregen om verder aan te sterken. Het ging langzaam 
maar zeker beter, maar ze had een lange weg te gaan. Nu, 
drie maanden later, is ze bijna volledig hersteld. Ze is vrolijk, 
energiek, geniet van de kleine dingen van het leven, is lief en 
pienter en heeft zich heel goed aangepast aan het leven in 
huis. Ze geniet volop van alle aandacht, knuffels en slapen op 
de bank. Ze is pas anderhalf jaar, dus heeft nog een heel leven 
voor zich. En gelukkig is dat een leven waarin ze niet wordt 
behandeld als gebruiksvoorwerp, wegwerpartikel of ongedierte, 
maar waarin ze alles krijgt wat haar hartje begeert.
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INGEZONDEN BRIEF

Waarom Megan? Deze vraag werd mij veelvuldig gesteld als 
ik met mijn net negen weken oude pup in de wei tussen de 
andere dieren liep, om haar uitleg en lessen voor het leven 
te geven. En dan antwoordde ik: ‘Heel gewoon, ik houd van 
mechaniek en die naam roept bij mij die associatie op’. Veel 
later bleek het een goedgekozen naam. Als pupje blafte 
Megan voor de eerste keer tegen de schroefboormachine die 
ik gebruikte om een hek te bouwen. Daar betrok ik Megan dus 
bij, net als bij de eenden, de kippen, enzovoort. Megan heeft 
haar belangstelling voor machines altijd gehouden, net als het 
baasje. Ze ging altijd vlak achter me liggen als ik aan het werk 
was. Een keer lag Megan languit naast haar maatje onder de 
auto om de uitlaat te bekijken …

Na tien jaar stelde ik mezelf de vraag ‘waarom Megan?’ 
Naarmate Megan ouder werd begon ze met haar ene 
achterpoot te slepen. De bezoeken aan de dierenartsen richtten 
niet zo veel uit. Wat was de oorzaak? Hoe te behandelen? 
De vragen bleven onbeantwoord. Ook de andere achterpoot 
werd zwak. Het werd zelfs zo erg, dat Megan moeilijk en na 
een jaar zelfs helemaal niet meer kon lopen. Alles werd uit 
de kast gehaald, maar niets hielp. Foto’s maken, injecties of 
tabletten, niets mocht baten. Mijn gedachten gingen uit naar 
een verwoesting van de zenuwen. Het was een schrale troost 
dat Megan geen pijn ondervond. 

Megan wilde altijd mee naar buiten, ook toen het minder goed 
ging. Met een badlaken onder haar buik liep ik met haar naar 
de tuin om te plassen, wekenlang. Fysiotherapie en alle liefde 
die ik erop losliet, mochten niet baten. Maar Megan werd te 
zwaar voor mij om iedere dag te tillen en dus had ik voor haar 
een mand op wielen gezet. Zo genoot zij van elke dag dat 
ze mee ging naar de andere dieren, blij om er toch bij te zijn. 
Uiteindelijk heb ik een hondenrolstoel voor haar gekocht. Zelfs 
toen de sneeuw kwam, ging Megan elke ochtend mee naar 
buiten om bij de andere dieren te zijn. De dierenartsen vonden 
dat ik wel erg ver ging. Maar ja dacht ik, als Megan nog plezier 
heeft om bij de andere dieren te zijn en nog wil rondstruinen, 
dan moet ik haar daarbij helpen. 

Op een dag las ik op internet een verhaal van een Amerikaanse 
professor over degeneratieve myelopathie. Toen viel voor mij 
het doek: Megan kon nooit 
meer beter worden. En ik 
besloot, hoe moeilijk het ook 
was, om haar in de tuin bij 
haar diervrienden in te laten 
slapen. Zelfs de injecties 
voelde ze niet en ze sliep 
zachtjes in. Zo eindigde het 
leven van Megan May-
Moullach, geboren op 27 
mei 2003 en gestorven op 
13 februari 2014. 

Tineke Geertsema

Megan, mijn pientere kluscollie
Onlangs ontvingen we het verhaal van Tineke Geertsema over 

haar collie Megan. Hoewel achteraf niet met 100% zekerheid valt te 

zeggen, is haar hond overleden aan degeneratieve myelopathie. ‘De 

speurtocht naar de ziekte waar mijn collie aan is overleden, houdt mij 

nog steeds bezig,’ schreef Tineke ons. De brief kwam bij ons binnen op 

het moment dat in collieland een heftige discussie over dit onderwerp 

gaande was. Aanleiding vormde een voorstel van het bestuur van SHV 

“De Collieclub” om de bestaande DNA-test voor DM als verplichte test 

in te voeren. 

Voor- en tegenstanders van deze test hebben valide argumenten om 

hun standpunt kracht bij te zetten. Zo betogen de tegenstanders van 

deze test dat deze test voor de hele rasgroep is ontwikkeld en niet 

specifiek voor de Schotse herder en derhalve niet betrouwbaar is. 

Voorts betogen tegenstanders dat de test geen 100% garantie geeft 

op de uitslag. Want onderzoek wijst uit dat een klein gedeelte van de 

als lijder geclassificeerde honden nooit DM ontwikkelen, terwijl een 

(klein) aantal vrije honden of dragers toch DM bleken te ontwikkelen. 

Verder wordt gezegd dat het invoeren van nog meer DNA-testen 

de gezondheid van de rashond niet ten goede komt, omdat dit de 

genetische variatie nog verder inperkt. Daarnaast wordt er terecht 

opgemerkt dat bij het focussen en uitsluiten van één probleem op 

termijn het risico wordt gelopen dat er een ander, misschien nog 

ernstiger probleem wordt ingefokt. Als laatste argument worden 

de extra kosten genoemd die moeten worden doorberekend in de 

verkoopprijs van een pup. 

Standpunt Schotse Herder Vrienden

Het is waar dat DM een zogenaamde polygene aandoening is, 

genetisch gezien erg complex, aangezien het bij verschillende rassen 

op verschillende loci en/of allelen te vinden is. De Schotse Herder 

Vrienden is er zich terdege van bewust dat de bestaande DNA-testen 

niet 100% garantie geven op de uitslagen (dat geeft overigens geen 

enkele DNA-test!). Toch onderschrijft de Schotse Herder Vrienden 

dat het testen op DM van levensbelang is voor de gezondheid van 

de collie. Al in 2014 hebben wij leden en niet-leden de mogelijkheid 

geboden om hun hond tegen een zeer gereduceerd tarief (€ 30) te 

laten testen. Dit hebben wij gedaan omdat de laatste jaren steeds meer 

collies op steeds jongere leeftijd DM ontwikkelen. Deze ontwikkeling 

baart ons zorgen. 

In de hele discussie rondom deze DNA-test mist de Schotse Herder 

Vrienden een hele belangrijke partij, namelijk de pupkoper. De meeste 

mensen die een collie kopen zijn ‘gewone’ huishondeneigenaar, 

mensen die voor een kleine duizend euro een kameraadje en 

huisgenoot kopen in de verwachting dat dit schattig bolletje wol 

opgroeit tot een geliefd gezinslid dat minstens twaalf jaar in goede 

gezondheid zal leven. Te veel collie-eigenaren hebben door deze 

afschuwelijke ziekte de afgelopen jaren veel te vroeg afscheid moeten 

nemen van hun geliefde huisdier. Sommige honden waren slechts vijf 

tot zeven jaar oud. Dat maakt naar onze mening de hele discussie 

over wel/niet DNA-testen academisch: degeneratieve myelopathie is 

een afschuwelijke ziekte en dat betekent dat iedereen, (ras)vereniging, 

fokker en koper er alles aan moet doen om te zorgen dat deze ziekte 

wordt bestreden. Als dat betekent dat er een extra DNA-test moet 

worden gedaan om lijders uit te sluiten van de fok en met beleid moet 

worden omgegaan met het inzetten van dragers, dan zij het zo. Wij 

betreuren het dat het voorstel om de DNA-test verplicht in te voeren 

het niet heeft gehaald. We weten echter dat er een behoorlijke groep 

fokkers is die in hun fokprogramma terdege rekening houden met DM.



28 • Schotse Herder Vrienden • Zomer 2015

KORTHAARPAGINA

Anita van Bussel – Tersteeg is geen onbekende 
in de colliewereld. Ze heeft een kennel van 
korthaarcollies From Hobbits Home, is 
voorzitter van SHV “De Collieclub” en sinds 
half maart 2015 keurmeester voor de Schotse 
herdershond (korthaar en langhaar). Voldoende 
aanleiding voor mij om naar Nijmegen af te 
reizen voor een interview. 

KORTHAREN FAVORIET 
‘Persoonlijk houd ik van honden met korte vachten, 
omdat je meteen de anatomie en de spieren van de 
hond kunt zien.’ vertelt Anita. ‘Dit spreekt mij aan. 
Daarnaast past het karakter van een korthaar ook 
meer bij mij. Mijn eerste korthaar reu kwam in 1996 
bij mij wonen. Daar kwam in 1998 een korthaar 
teefje bij en dan krijg je 1 + 1 = een heleboel … 
Mijn eerste nestje heb ik in 2001 gefokt. Ik heb 
sindsdien tien nesten gefokt. Half juni hoop ik weer 
een nestje te hebben, mijn teefje Mimosa (Shade) 
is drachtig. Als huishond gaat mijn voorkeur echt 
uit naar de reu. Ik heb er dan ook drie, in alle drie 
de kleurslagen. Qua kleur gaat mijn persoonlijke 
voorkeur uit naar sable, maar dan wel het liefst een 
donker mahonieachtige kleur.  
Mijn honden zijn op de eerste plaats mijn vriendjes 
en maatjes. Ze leven bij met mij als huishonden, 
we maken samen lekkere wandelingen en we 

spelen veel. Met vier van mijn honden sport ik en 
dan met name flyball. Alles wat ik verder met mijn 
honden kan doen, zoals fokken en showen, is mooi 
meegenomen.’

KEURMEESTER
‘Half maart ben ik geslaagd voor het 
keurmeestersexamen voor de Schotse 
herdershond. Ik was al keurmeester voor de 
bearded collie. Zo’n examen bestaat uit een 
praktijk- en een theoriegedeelte. Voor het 
praktijkgedeelte moet je drie langhaar reuen, drie 
langhaar teven en drie kortharen beoordelen, 
kwalificeren en plaatsen. Hiervan moet je een 
uitgebreid keurverslag maken. Tijdens het 
theoriegedeelte moet je die verslagen kunnen 
verdedigen voor de examencommissie, bestaande 
uit twee keurmeesters, een afgevaardigde van de 
Raad van Beheer en een afgevaardigde van de 
VKK (Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch 
gebied in Nederland). Je moet niet alleen antwoord 
kunnen geven op de vragen over de keurverslagen, 
maar ook over de rasstandaard, de geschiedenis 
van deze rassen en aanverwante rassen. 

Je wilt natuurlijk goed beslagen ten ijs komen, 
dus moet je er best veel huiswerk voor doen. Dat 
begint met het ras te bekijken op tentoonstellingen. 

In gesprek 
met de 
kersverse 
keurmeester 
Anita van 
Bussel

tekst: Barend Meulenbeld • foto’s: Anita van Bussel
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Voordat je examen mag doen, moet je vier keer 
stage (inmiddels nog drie keer) lopen bij het ras 
op een show. Hiervoor moet je wel toestemming 
hebben van de organisatie en de keurmeester. 
Het spreekt voor zich dat je de rasstandaard 
tot in de puntjes moet kennen. Je moet ook de 
nodige theorie beheersen (je weet immers nooit 
wat ze je zullen vragen …). Het kan zijn dat de 
examencommissie je vraagt iets te vertellen over 
de aanverwante rassen, de verschillen met de 
aanverwante rassen, de verschillen tussen de FCI 
en de AKC standaard, de geschiedenis van het ras, 
het ontstaan ervan, relevante jaartallen en namen 
van honden. 

Je kunt zo’n examen niet ieder jaar doen. De 
rasvereniging is verplicht om een keer per vijf jaar 
een rasexamen te organiseren. Bij sommige rassen 
zit er meer dan vijf jaar tussen, bij andere juist 
minder. 

VERSCHILLEN TUSSEN KORT- EN LANGHAREN
De korthaar is voor een ander doel gefokt dan de 
langhaar, namelijk voor het drijven van het vee 
naar de markt. Hier konden wel eens koppige 
runderen tussen zitten en dus moesten de honden 
ook pittiger zijn. Je ziet dit nu nog terug in de 
gedrevenheid van de honden. Een korthaar kan 
daardoor ook iets pittiger reageren naar andere 
honden. Beide rassen zijn erg aanhankelijk, lief, 
gehoorzaam en goed met kinderen. 

Bij de langhaar moet je eerst door ‘de jas’ heen 
kijken en dat is het ras niet altijd ten goede 

gekomen. Omdat de kortharen niets konden 
verbergen en onvolkomenheden eerder te 
zien waren, is hier meer gericht op gefokt. De 
constructie bij de kortharen is over het algemeen 
beter. Maar je ziet dat hier bij de langharen ook 
beter op gelet gaat worden en de kwaliteit dus ook 
verbetert. Echte excessen, zoals je wel bij sommige 
andere rassen ziet, zijn er bij Schotse herdershond 
niet. Wel zie je soms de invloed ergens van terug. 
Als keurmeester heb ik geen voorkeur voor een 
kleur. De kleur is immers maar een jasje. De kleur 
moet natuurlijk wel voldoen aan de rasstandaard. 

De vraag wat ik (anders) wil zien bij de kortharen 
is moeilijk te beantwoorden. Het gaat altijd om het 
totaalplaatje. Bij de ene hond is dit wat minder en 
bij de andere hond weer dat. Wat ik graag bij de 
korthaar zie is een elegante, goed gebouwde hond, 
met een mooi hoofd en een krachtige onderkaak, 
mooie donkere, schuine, amandelvormige ogen die 
ook de zachte expressie geven. Voor de langhaar 
geldt hetzelfde. Een goedgebouwde hond met een 
niet te overvloedige vacht die goed op de benen 
staat en een krachtig gangwerk laat zien. 

Anita, hartelijk dank voor dit interview en wij wens je 
heel veel succes in je loopbaan als keurmeester!

Voor meer informatie over Anita van Bussel en haar 
korthaarkennel From Hobbits Home, zie:
www.smooth-collie.nl.
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GEZONDHEID

In Nederland hebben veel honden en katten (ernstig) 
overgewicht. Nog niet zo lang geleden heeft Pfizer, één 
van ’s werelds grootste farmaceutische bedrijven, een 
nieuw medicijn op de markt gebracht: een pil die dierlijke 
obesitas zou moeten bestrijden. Maar om eerlijk te zijn is 
een te dikke hond of kat vrijwel nooit het slachtoffer van 
een genetische afwijking, maar het slachtoffer van een heel 
gewoon huishoudelijk voorwerp … namelijk de blikopener. 
Achter elke dikke hond of kat staat een mens die geen ‘nee’ 
kan zeggen tegen twee smekende bruine ogen en die ervan 
uitgaat dat wanneer een mens iets te eten of te drinken 
neemt, de hond of kat ook iets moet krijgen. Daarnaast 
wordt het als normaal gezien dat de hond ook de restjes 
van de maaltijden krijgt of de pannen mag uitlikken. En 
vlak voor het naar bed gaan is het ook de gewoonte om de 
hond nog even een koekje te geven.

CALORIEËN
Alles bij elkaar opgeteld, krijgt een hond dagelijks aardig 
wat calorieën binnen die ervoor zorgen dat de hond al snel 
in gewicht aankomt. Het gevolg is dat de hond het risico 
loopt op het ontwikkelen van allerhande welvaartziektes die 
de Westerse mens al langer teisteren, zoals reumatische 
aandoeningen, hart- en vaatziekten, vervette lever, diabetes en 
bepaalde soorten kanker. Met als ultiem resultaat een drastisch 
afgenomen levensverwachting. 
Veel mensen, zelfs dierenartsen, weten niet wat een juist 
gewicht bij honden is. Vuistregel is dat het dier te dik is als je 
de ribben van een hond niet gemakkelijk (zonder te drukken) 
kunt voelen. Eigenlijk zou je bij kortharige honden minstens 
drie of vier ribben moeten voelen bij het aaien van de hond. 
Een hond kan beter iets te dun dan te dik zijn. De hond is niet 
verantwoordelijk voor zijn overgewicht, dat is de eigenaar.

GEVAREN VAN OVERGEWICHT
Volgens laatste onderzoeken in Amerika lijden meer dan 45% 
van de honden en 58% van de katten aan obesitas. Zelfs één 
of twee pond te veel kan al tot ernstige gezondheidsklachten 
leiden, zoals:
• hart- en vaatziekten
• minder uithoudingsvermogen
• ademhalingsproblemen
• het niet meer verdragen van warmte
• hoge bloeddruk
• diabetes
• leverinsufficiëntie
• alvleesklierontsteking
• gewrichtsproblemen
• osteoartrose (afbraak van het kraakbeen)
• grotere risico’s bij operaties/anesthesie
• verlaagd immuunsysteem
• verhoogde kans op tumoren

AFVALLEN
Het laten afvallen van een hond is eigenlijk heel simpel: 
gewoon minder voeren en meer bewegen. Stop met het 
geven van dikmakers als blikvoer, extraatjes en tafelrestjes. 
Geef de hond twee maal per dag een afgepaste hoeveelheid 
eten, eventueel aangevuld met verse sperzieboontjes als 
maagvulling (let op: sperziebonen uit blik zijn te zout!). 
Die afgepaste hoeveelheid is altijd minder dan wat als 
richtlijnen op de voerverpakkingen staat. Meestal staat daar 
de maximumhoeveelheid op, die eigenlijk alleen maar geldt 
voor honden die de hele dag in touw zijn. Maar de meeste 
huishonden krijgen nu eenmaal niet die hoeveelheid dagelijkse 
beweging.
Belangrijk is ook de hoeveelheid voer te geven voor het gewicht 
dat de hond zou móeten hebben. Niet het (over)gewicht dat de 
hond heeft. Heel belangrijk: verwar je eigen maaltijdmomenten 
niet met die van de hond. Om de hond iets te kauwen te geven, 
kun je overdag een kauwbotje geven. 

BEWEGING
Naast het verminderen van de hoeveelheid voer is het ook 
heel belangrijk om de hond meer te laten bewegen. Ga meer 
wandelen, joggen, fietsen, skaten of ga samen een leuke 
hondensport doen, zoals behendigheid, canicross, breitensport 
of flyball. Gezond voor hond én baas.
Mensen zijn vaak geneigd om aandacht geven gelijk te stellen 
aan het geven van eten. Maar vergeet niet dat een hond net zo 
blij is met een extra rondje wandelen, een borstelsessie of een 
speeluurtje. Als je sport met de hond mag je als beloning best 
een voertje geven, maar trek de hoeveelheid beloningen dan 
af van de maaltijden. Als je traint met de hond, voer de hond 
dan nooit vooraf. Een hongerige hond leert beter en sneller 
dan een hond met een volle maag. Zelfs de domste (of meest 
eigenwijze) hond wordt na een 24-urige vastenperiode het 
hondse equivalent van Einstein. Sowieso is het zo nu en dan 
overslaan van een maaltijd geen dierenmishandeling. Vooral bij 
kleine hondenrassen is het zo makkelijker om ze op het juiste 
gewicht te houden en ze op een gezonde manier oud te laten 
worden.

Bronnen

•	 Prevalence	of	obesity	in	dogs	examined	by	Australian	veterinary	

practices	and	the	risk	factors	involved. P.D. McGreevy, P.C. 

Thomson, C. Pride, A. Fawcett, T. Grassi, B. Jones, Veterinary 

Record: Journal of the British Veterinary Association. 5-28-2005.

•	 Prevalence	and	risk	factors	for	obesity	in	adult	dogs	from	private	

US	veterinary	practices, E.M. Lund, et al., International Journal of 

Applied Research in Veterinary Medicine 4-2-2006.

•	 High	incidence	of	metabolically	active	brown	adipose	tissue	in	

healthy	adult	humans	effects	of	cold	exposure	and	adiposity, M. 

Saito, et al, Diabetes  (2009).

OVERGEWICHT BIJ DE HOND



Wandeling 16 mei
Hatertse en Overasseltse Vennen

 Zomer 2015 • Schotse Herder Vrienden • 31

VERSLAG

tekst: Miloe en Numa • foto’s: Simone Hijmans

DE WANDELING VAN MILOE EN NUMA
Tijdens de mooie wandeling bij de Berendonck in 
Wijchen, hoorden wij – Miloe en Numa – dat de Schotse 
Herder Vrienden altijd op zoek zijn naar vrijwilligers die 
een wandeling willen uitzetten. Wij dachten: Hé, mogelijk 
kunnen wij dat voor de wandeling in mei doen (met wat 
hulp van Wil en Ria natuurlijk, die in Wijchen wonen). Zo 
gezegd, zo gedaan.
Maar het had nog heel wat voeten in aarde. Het was 
de bedoeling dat de baasjes ná de wandeling les 
zouden krijgen hoe ze onze tanden moeten poetsen. 
Veel cafébazen vinden het wel leuk als er een grote 
groep baasjes komt, maar als die baasjes meer dan 
vijftig mooie collies meenemen, blijkt het café ineens te 
klein … De cursus tandenpoetsen is niet doorgegaan. 
Dat vonden wij ook niet erg, want wij krijgen van onze 
baasjes altijd kauwbotten en hebben nog geen gaatjes. 

Wat wij leuk vinden is een lange wandeling door het 
bos, met open vlakten, veel water en zo weinig mogelijk 
fietspaden. Wij dachten dat onze Nederlandse én Duitse 
collievriendjes dat ook wel leuk zouden vinden. Met die 
opdracht hebben we Wil en Ria op pad gestuurd. En 
omdat er ook altijd pups en senioren mee lopen, hebben 
we ze ook gevraagd een kortere route uit te zetten. 

In Wijchen ligt een prachtig natuurgebied: de Hatertse en 
Overasseltse Vennen. Ria en Wil kennen dit gebied als 
hun broekzak. Het leuke van dit natuurgebied is dat de 

baasjes hier niet aangelijnd hoeven te zijn, zodat wij ons 
uit kunnen leven bij het water van de vennen en heerlijk 
over de vlakten kunnen rennen. Omdat de baasjes 
regelmatig moeten rusten, hebben we halverwege de 
route een pauze ingelast bij restaurant St. Walrick.
We wilden niet over één nacht ijs gaan en hebben de 
route eerst voorgelopen. Dat vonden we helemaal 
geweldig. Vol spanning keken we uit naar de dag dat we 
samen met onze collievriendjes zouden gaan wandelen. 



32 • Schotse Herder Vrienden • Zomer 2015

Op 16 mei vertrokken we naar het startpunt: 
uitspanning ‘de Eikenhorst’. Hier aangekomen werden 
we verwelkomd door Alette. De baasjes kregen een 
consumptiebon van de Schotse Herder Vrienden en 
ons werd een grote bak met vers water beloofd. Méér 
dan 45 collievriendjes en vriendinnetjes waren op onze 
wandeling afgekomen. We hadden nog geen poot verzet, 
maar onze dag kon niet meer stuk! 

Ondanks het weer, afwisselend droog, regen, en nog 
meer regen, hebben wij én de baasjes genoten. We 
konden heerlijk door de natuur rennen en bij de vennen 
het water in, als we daar zin in hadden natuurlijk. Na 
ongeveer 1,5 uur kwamen we bij St. Walrick aan, waar 
de pups en senioren juist aanstalten maakten om te 
vertrekken. Speciaal voor ons had de cafébaas een groot 
tentdak opgezet en stonden er wel een dozijn bakken 
met vers drinkwater voor ons klaar. Prima geregeld dus!

Nadat de baasjes weer op adem waren gekomen, 
vervolgden we onze weg door de vennen. Onderweg 

was het even opletten geblazen toen twee ruiters ons 
tegemoet kwamen en één van de paarden begon te 
steigeren. Maar de baasjes van collies luisteren natuurlijk 
goed en dus kon het paard de ruiter probleemloos te 
voet langs onze baasjes leiden.

Na ongeveer drie uur onderweg geweest te zijn, kwamen 
we weer terug bij ‘de Eikenhorst’, waar de meeste collies 
die de korte route hadden gelopen nog gezellig bijeen 
zaten. Van wandelen krijg je dorst en we hebben nog 
een hele tijd gezellig op het terras gelegen. 

Wij willen Wil en Ria ontzettend bedanken voor 
het uitzetten van deze mooie en leuke route. Onze 
collievriendjes hebben zich prima vermaakt en onze 
baasjes hebben mogen genieten van een prachtig stukje 
natuur! 

Een dikke knuffel voor iedereen, Miloe en Numa





Ik ben Marie-Claire Pijcke en ben het trotse baajse van Enzo, 
een tricolour reu van de kennel Van Terkluizen uit Dilbeek (bij 
Brussel). Enzo is nu tien jaar oud en al die tijd is hij mijn steun 
en toeverlaat geweest. In mijn kindertijd was ik vaak eenzaam. 
Daar kwam verandering in toen wij verhuisden en ik voor de 
eerste keer daar bij de bakker binnen stapte. Daar lag achter 
de toog ... Lassie, een sable teefje.
Na een tijdje mocht ik op woensdagnamiddag met Lassie 
gaan wandelen, omdat de mensen met hun bakkerszaak daar 
zelf zeer weinig tijd voor hadden. Vanaf dat ogenblik was ik 
niet meer alleen, ik had een geweldige vriendin! We gingen 
wandelen en spelen in het park. Ik kon ook alles kwijt aan 
Lassie, die dan mooi voor me zat en met zo’n aandachtige blik 
naar me bleef kijken, net alsof ze alles begreep. Af en toe een 
poot op mijn schoot, alsof ze wilde zeggen ‘het komt allemaal 
wel in orde’. Zo is mijn wens ontstaan: ooit zou ik mijn eigen 
collie hebben.

Met Lassie had ik het karakter van de collie ontdekt en dat 
bevestigde nogmaals mijn keuze. Zachtaardig, vrolijk, rustig, 
maar toch ook een pittig karakter. Eigenzinnig, lief, niet 
agressief, maar toch gereserveerd naar anderen toe. De collie 
is ook zeer gevoelig, wat ik zelf ook ben. En, zeg nu zelf, het is 
toch een prachtige verschijning? Hoe fijn is het om in de vacht 
te woelen en te kroelen, ze te knuffelen en in de wind te zien, 
of bij het lopen en springen?

Om verschillende redenen heb ik lang moeten wachten om 
mijn wens in vervulling te zien gaan. In 2005 had ik een zeer 
moeilijke periode en toen wist ik dat mijn lang gekoesterde 

wens dé hulp was die ik nodig had. Zo kwam Enzo als vier 
maanden jonge pup bij ons. Hij was de enige van zijn nestje die 
geen gezin gevonden had ... of … hij was bestemd voor mij. 
Mijn idee was om een zo jong mogelijk pupje aan te schaffen. 
Ik had steeds asielhondjes geadopteerd, maar mijn collie wilde 
ik helemaal vanaf het begin bij me hebben.
Enzo zat in de tuin van het gezin waar hij geboren was toen 
wij daar aankwamen. Toen ik in die collieoogjes keek, kreeg ik 
zo’n vertrouwd gevoel! Dát was mijn collie waar ik zo lang had 
op gewacht. Hij was geen pupje van acht weken meer, vier 
maanden had hij gewacht. Maar daar dacht ik al niet meer aan, 
wij hoorden samen.

Enzo is een waardige schapenhoeder, al zijn het dan geen 
schaapjes maar een groep mensen die hij samen houdt op 
wandelingen. Het is zeer leuk om hem dan bezig te zien. Hij 
loopt dan van de eerste naar de laatste en terug, blaffend op 
de laatste om duidelijk te maken dat die wat moet opschieten. 
Ik vind het ook geweldig hoe hij met andere dieren omgaat. Het 
is een echte dierenvriend. Wij hebben twee fretjes gehad. Wat 
was het een plezier om hem daarmee te zien ravotten. Ook 
poezen, konijnen en vogels gaat hij rustig besnuffelen of wil hij 
mee spelen. Een minder leuk kantje is zijn aanhoudend scherp 
geblaf wanneer hij ons verwelkomt, blij is of ons duidelijk maakt 
dat hij wil spelen of naar buiten wil. Zou dat een collietrekje 
zijn? 

Enzo heeft zijn vaste plekjes in huis en gaat vaak wat 
afgezonderd liggen, maar hij weet precies wanneer er iets 
niet klopt. Dan komt hij, net zoals Lassie toen ik nog een jong 
meisje was, voor me zitten, mij in de ogen kijkend en legt een 
poot op mijn schoot. In die doordringende blik kan ik de troost 
lezen die hij mij wil geven.

Marie-Cla i re  P i jcke

& Enzo
tekst en foto’s: Marie-Claire Pijcke

34 • Schotse Herder Vrienden • Zomer 2015

MIJN COLLIE



OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. De 
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
Vier leden hebben zich afgemeld voor deze vergadering. 
Verder zijn er geen mededelingen of ingekomen stukken.

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2 MAART 
2014
De voorzitter meldt dat in het verslag staat dat 
Anne Maij en Marga Megens zijn benoemd als 
kascontrolecommissie. Het lidmaatschap van Anne is 
beëindigd, waardoor zij geen zitting meer kon hebben 
in deze commissie. De financiële stukken van 2014 zijn 
gecontroleerd door Wouter van der Zwet en Jacqueline 
Houben-Spiering. Toen de afspraak voor de kascontrole 
werd gemaakt, was de voorzitter in de veronderstelling 
dat de commissie uit Anne Maij en Jacqueline Houben-
Spiering bestond. Dit was echter de samenstelling van 
de commissie van het jaar daarvoor. Ter vervanging 
van Anne heeft hij Wouter van der Zwet benaderd, die 
werkzaam is in de financiële sector. De voorzitter heeft 
zijn fout met Marga Megens besproken en zijn excuses 
aangeboden. 
Het verslag van de Algemene Leden Vergadering 2014 
is al eerder in de zomereditie van ons magazine in 
2014 gepubliceerd en wordt vervolgens ongewijzigd 
vastgesteld. 

JAARVERSLAG EN JAARCIJFERS
Het jaarverslag 2014 en financieel jaarverslag 2014 
worden ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter 
memoreert kort de hoogtepunten van 2014, waarbij het 
succesvolle jubileumweekend van de Schotse Herder 
Vrienden niet het minste is. Op de vraag van één van 
de aanwezigen waarom er niet jaarlijks een weekend 
kan worden georganiseerd, antwoordt de voorzitter dat 
er dan extra vrijwilligers nodig zijn omdat de organisatie 
van het jubileumweekend – naast alle andere taken en 
werkzaamheden – een onevenredig grote belasting is 
geweest voor het bestuur. De voorzitter geeft aan dat 
Jack van den Heuvel een film heeft gemaakt van het 
jubileumweekend, die binnenkort online te zien zal zijn.

Verder licht de voorzitter toe dat het magazine 
nog elke keer verbetert, vooral door het hoge 
deskundigheidsgehalte van de gastschrijvers; het 
ledenaantal van de vereniging gestaag groeit en het 
magische getal 200 nadert en het aantal activiteiten 
drastisch is uitgebreid waarbij vooral aandacht wordt 
besteed aan het inhoudelijke aspect.
Het beheer van de Facebookoaccount is door het 

bestuur overgedragen aan twee beheerders, Jacqueline 
Houben-Spiering en Nita Dubbelman-Engel, die het 
zeer goed doen. Veel werk hebben ze aan mensen die 
de pagina willen gebruiken voor gratis advertenties. 
Op dit moment bedraagt het aantal leden van de 
Facebookpagina meer dan 700. Het zou fijn zijn als 
al deze Facebookvrienden ook lid worden van de 
vereniging. 

Het bestuur heeft ook in het afgelopen jaar veel 
vergaderd, met een gemiddelde van één keer per 
maand. Dit jaar wil het bestuur dit drastisch verminderen 
en terug brengen naar vier keer per jaar. Bij deze 
bijeenkomsten zullen ook de medewerkers aanwezig 
zijn. 

Met betrekking tot het financieel jaarverslag licht 
de penningmeester het negatief saldo van € 932 
toe. In de begroting was een negatief saldo van € 
1.600 opgenomen. Dit omdat het bestuur in 2013 al 
rekening hield met de additionele kosten voor het 
jubileumweekend. Dit negatieve saldo is door de 
positieve ledengroei grotendeels opgevangen. Aan 
de andere kant zijn er meer uitgaven gedaan aan het 
magazine en de website. Het magazine is in de tweede 
helft van het jaar duurder geworden omdat het bestuur, 
gezien het aantal gastschrijvers van hoog niveau, 
heeft gekozen voor dikkere edities (36 pagina’s). De 
backcovers worden gereserveerd voor de vrijwilligers van 
de vereniging. De frontcover kost € 25. Leden kunnen 
een portretfoto van hun collie laten plaatsen, waarmee 
deze in een klap ‘bekende Nederlander’ wordt.

Het eigen vermogen van de vereniging bedroeg eind 
2014 bijna € 3.000. Het bestuur heeft gekozen voor het 
beleid om als eigen vermogen het totaal van de jaarlijkse 
kosten van het magazine en de website aan te houden 
om aan alle verplichtingen te voldoen. Alle overige 
middelen worden volledig ingezet voor activiteiten. Dit 
beleid is tot nu toe succesvol gebleken, want ook 2015 
zal, naar het lijkt, positief eindigen. Wel acht het bestuur 
het opportuun om serieus naar nieuwe adverteerders en/
of sponsors te gaan zoeken. 

VERSLAG KASCONTROLE EN BENOEMING 
KASCONTROLECOMMISSIE
De Algemene Vergadering verleent het bestuur – op 
advies van de kascontrolecommissie – decharge over 
het gevoerde beleid. Marga Megens en Wouter van 
der Zwet zullen samen de nieuwe kascommissie 2015 
vormen. De voorzitter zegt toe de financiële stukken 
over 2015 wel door de door de vergadering benoemde 
personen uit te laten voeren. 

Algemene Vergadering Schotse Herder Vrienden 12 april 2015
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ACTIVITEITEN 2015
In 2015 heeft het bestuur het aantal activiteiten 
opgevoerd tot eens per twee maanden, waarbij wordt 
gestreefd naar een wandeling en een inhoudelijke 
activiteit op het gebied van gezondheid, gedrag of 
verzorging. Zo zijn er plannen voor een activiteit met een 
gebitscontrole door een dierenarts en wordt door het 
bestuur een beroep gedaan op de leden om met ideeën 
te komen voor de collieactiviteitendag op 20 september 
as. in de vorm van een workshop, lezing of presentatie. 
In november zijn er plannen om een heus symposium te 
organiseren. Thema’s waar we aan denken zijn broodfok, 
rashondenfokkerij en/of een aan de collie gerelateerde 
gezondheidskwestie.
In het algemeen kan worden gesteld dat de activiteiten 
een grote tot zeer grote opkomst hebben gehad en 
het bestuur hoopt dat deze trend zich in 2015 doorzet. 
Daarnaast hoopt het bestuur op veel input van de leden.

INZET VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers worden door het bestuur als het cement van 
de vereniging beschouwd. Omdat het bestuur grootse 
plannen voor de toekomst koestert, hoopt het bestuur dat 
veel leden zich aan zullen melden als vrijwilliger om de 
grote takenlast te verlichten en vooral ook om met frisse 
en nieuwe ideeën te komen. De vereniging heeft mensen 
nodig op terreinen als activiteiten, websitebeheer, 
acquisitie en public relations. Daarnaast kunnen we 
leden die workshops, lezingen en/of presentaties kunnen 
houden goed gebruiken, net als leden die graag een 
wandeling willen helpen coördineren. Als vereniging 
kunnen wij een gezellige, informele sfeer bieden waarin 
we gemoedelijk en met respect met elkaar omgaan. We 
willen graag mensen binnenhalen en deze een op hun 
competenties toegesneden takenpakket aanbieden.

VERKIEZING EN BENOEMING BESTUURSLEDEN
De voorzitter heeft zich verkiesbaar gesteld. Er hebben 
zich geen andere kandidaten voor deze functie 
aangemeld en evenmin voor de functie algemeen 
bestuurslid. De secretaris is aftredend in 2016, de 
penningmeester in 2017. Bij gebrek aan (tegen)
kandidaten ziet de vergadering af van een schriftelijke 
stemming over de voorzittersfunctie en wordt de 
voorzitter door de vergadering herbenoemd. Dit betekent 
dat het bestuur in de huidige samenstelling zijn werk 
voortzet en dat er nog steeds twee vacatures voor 
bestuurslid openstaan. 

VOORUITBLIK OP DE TOEKOMST
De toekomst voor de vereniging ziet er zonnig uit, al zijn 
er wel een aantal donkere wolkjes te bespeuren. Het 
beheer van de website is een telkens terugkerende zorg: 
de vereniging heeft geen beheerder van de website en 
het huidige bestuur ontbreekt het aan de broodnodige 
technische kennis om deze taak zelfstandig op zich te 
nemen. Vooralsnog heeft zich geen kandidaat voor deze 
functie gemeld en daarom wordt gedacht aan het inhuren 
van professionele kennis. Een tweede aandachtspunt 
is het adverteerder- en sponsorbeheer. Ook dit is een 
taak die is blijven liggen, mede onder druk van het 

jubileumweekend. Met spoed wordt gezocht naar iemand 
die deze taak op zich kan nemen.
De gestage groei van het aantal leden van de vereniging 
geeft aan dat we op de goede weg zijn en vormt een 
mooie opsteker voor het bestuur. Naar verwachting zal 
het 200ste lid niet lang meer op zich laten wachten. Het 
lid dat die eer te beurt valt willen we in stijl begroeten. 
Ideeën en/of wensen van leden zijn overigens altijd van 
harte welkom. Het bestuur kijkt met vertrouwen naar de 
toekomst.

RONDVRAAG
Op een vraag van één van de aanwezigen, antwoordt 
de voorzitter dat de activiteitencoördinator John Peeters 
helaas ziek is en dat het bestuur zijn functie voorlopig 
waarneemt. Naar verwachting zal hij in de tweede helft 
van 2015 zijn werkzaamheden weer kunnen hervatten. 
Op een vraag van één van de aanwezigen, antwoordt 
de voorzitter dat de nieuwe wetgeving rondom de 
rabiësvaccinatie van pups voorschrijft dat pups pas met 
15 weken mogen worden geëxporteerd of geïmporteerd. 
De Raad van Beheer is hierover in overleg met onder 
meer het ministerie van EZ, de Europese Unie en de 
FCI, om te kijken of er een uitzondering kan worden 
gemaakt voor rashondenpups. Deze uitzondering zal 
dan niet gelden voor de ‘gewone’ huishondeneigenaar. 
Navraag bij de Raad van Beheer wijst uit dat het nog wel 
enige tijd zal duren voor duidelijk is of deze uitzondering 
er komt. Een huishondeneigenaar die probeert pups 
onder de 15 weken (dus zonder rabiësvaccinatie) over 
de grens mee te nemen, doet dit geheel op eigen risico. 

SLUITING
Onder dankzegging sluit de voorzitter om 13.45 uur de 
vergadering. 
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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

HET DOORNIK'S HUFKE
Hilda Rikken
Druten
T: 06 233 274 12
E: info@hildarikken.nl
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Paardenpraktijk
Gezelschapsdierenpraktijk
Landbouwhuisdierenpraktijk

Diergeneeskunde in Roosendaal op Hoog niveau 

Dierenhospitaal Visdonk biedt eerste- en tweedelijns diergeneeskundige zorg 
24 uur per dag 7 dagen per week.

U kunt er voor al uw dieren terecht of het nu om paarden, honden, 
katten, konijnen, vogels, runderen, varkens etc. gaat.

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

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

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

Dierenhospitaal Visdonk

Visdonkseweg 2a

4707 PE  Roosendaal

0165 583750

dierenhospitaal@visdonk.nl

www.dierenhospitaal-visdonk.nl

 

KWALITEIT IS GEEN KWESTIE VAN TOEVAL 
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