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KOPIJ WINTERNUMMER 2015
U kunt uw bijdrage voor het winternummer 
2015 inzenden tot 15 november 2015. Neem 
bij teksten altijd bronvermelding(en) op, 
indien van toepassing. E-mail uw tekst als 
Worddocument naar
redactie@schotseherdervrienden.nl. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden artikelen te weigeren dan wel te 
redigeren of in te korten.
Heeft u ook foto’s bij uw tekst, stuur deze dan 
mee in een zo hoog mogelijke resolutie en 
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COLOFON

• • OP DE BACKCOVER • •

Naam: Blue Topaz of Paddington Station (Kjell-  
  Denley)
Geboren: 2 juni 2015

Vader: Now and Then Of The Lovely Bears
Moeder: Night Blues of Paddington Station

Fokker: Paddington Station
Eigenaar: Mart & Tanja Brouwers

 • • • • OP DE COVER • • • •

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

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

Fokker: Jacqueline Houben-Spiering
Eigenaar: Koos & Nita Dubbelman
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INHOUD

12 Gedrag en opvoeding: Mason in de 
puberteit

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

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

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

staat.

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

5 Mededelingen en kalender

8 Interview Anke Blommers - Malouine

11 Abby’s column

15 In memoriam Na Keal

16 Korte berichten

19 Yindra, stil!

20 Verjongingskuur voor de oudere collie

24 Gevoelige Britse herdershonden

28 Korthaarpagina: hoe het allemaal begon

30 Een duik in de showwereld

38 Kennelvermeldingen

34 Verslag: Collie Activiteiten Dag 
Arnhem 20 september

6  Gezondheid: Geriatrisch Vestibulair 
Syndroom (GVS)
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MEDEDELINGEN

KALENDER

Voor jullie ligt het herfstnummer van Collie en zo, met 
in dit gevarieerde nummer een artikel over Geriatrisch 
Vestibulair Syndroom, deel drie in de reeks Opvoeding 
en gedrag over de opvoeding van puber Mason 
door Sanne Stolze, een verslag van de gezellige en 
drukbezochte Collie Activiteiten Dag in Arnhem op 20 
september jongstleden met véél foto's, een interview 
met gerenommeerd colliefokker Anke Blommers van 
Malouine en natuurlijk nog veel meer.

Wij verwelkomen ook de tweede korthaarcolliekennel die 

zich heeft aangesloten bij onze vereniging: de kennel 
Merleangus uit Ouderkerk a/d Amstel.

Ook mochten wij als vereniging in juli ons 200ste lid 
verwelkomen. Het ledenaantal groeit gestaag door, en 
daar zijn wij uiteraard heel blij mee.

Voor het komende najaar hebben we nog een aantal 
leuke activiteiten in de planning, waaronder een lezing 
over kleurvererving door kynologe en specialist genetica 
Marjolein Roosendaal. Zie de kalender hieronder en kijk 
voor actuele updates en informatie op onze website en 
Facebookpagina.

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

Diana Jansen

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

Door onze eindredacteur:
Diana Jansen

25 OKTOBER 2015
WANDELING UITERWAARDEN

Zondag 25 oktober organiseert 
de Schotse Herder Vrienden 
een wandeling in het prachtige 
natuurgebied van de Afferdense 
en Deestse Waarden. Vertrek- en 
eindpunt is 'De Tabaksplant' in 
Afferden (Gelderland). Zie voor 
meer informatie onze website en 
Facebookpagina.

LEZING KLEURVERERVING 

Voor heel veel mensen is onduidelijk 
hoe ouderdieren de kleuren aan hun 
nakomelingen doorgeven en wat de 
kleur met de gezondheid van de pup 
te maken heeft. 
Om voor eens en voor altijd 
duidelijkheid in deze materie te 
scheppen, organiseert de Schotse 
Herder Vrienden op zaterdagmiddag 
21 november een lezing over kleur- 
en vachtvererving bij de collie door 
kynologe Marjolein Roosendaal. Zij is 
gespecialiseerd in genetica, fokkerij en 
pathologie.
De lezing wordt gegeven in 
Gorinchem en is toegankelijk voor 
leden en niet-leden. Voor leden en hun 
partners is de lezing gratis. 
Voor nadere informatie, zie onze 
website en Facebookpagina.

21 NOVEMBER 2015

200STE LID
Op 1 juli hebben we ons 200ste lid verwelkomd bij de Schotse Herder Vrienden: Reina van Walsum uit Hoogvliet. 
Bijzonder is dat Reina lid is geworden nadat zij via de pupbemiddeling van de Schotse Herder Vrienden een jonge 
herplaatser in huis heeft genomen: Joey. In het zomernummer van 2016 zullen we hier uitgebreid aandacht aan 
besteden.
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GEZONDHEID

Het Geriatrisch Vestibulair Syndroom is een 
neurologische aandoening die vaker voorkomt 
bij oude(re) honden. Het komt iets meer voor bij 
grotere hondenrassen, maar het kan bij elke hond 
voorkomen, ook bij kleine hondenrassen. GVS treedt 
plotseling op en de symptomen kunnen erg heftig 
zijn. Veel mensen denken aan een hersenbloeding of 
een TIA, maar dat is bij honden zeldzaam.

WAT IS GVS?
GVS is een clustering van neurologische verschijnselen 
veroorzaakt door het disfunctioneren van het vestibulair 
of evenwichtsorgaan. Het evenwichtsorgaan zorgt voor 
de balans en coördineert de positie van het hoofd, de 
ogen, de nek en de ledematen. 

GVS kan zowel in de periferie als in het centrum van 
het evenwichtsorgaan zitten. Wel is het belangrijk om 
bij een neurologisch onderzoek uit te zoeken waar de 
beschadiging zit, omdat de behandeling afhankelijk is 
van de locatie.
 
Bij periferaal GVS worden meestal ontsteking van het 
inwendige oor, een middenoorontsteking, hypothyroïde 
(te snel werkende schildklier), neuspoliepen, trauma 
of gewoon ouderdomsverschijnselen aangetroffen, 
terwijl bij het centraal GVS cysten worden aangetroffen, 
syrengomyelia of andere Chiari-achtige afwijkingen 
(hersenafwijkingen zoals bij de Cavalier King Charles 
spaniel), hypotheroïde, Cushing (bijnierziekte), kanker of 
een medicijnvergiftiging.

SYMPTOMEN GVS
De symptomen van GVS zijn:
• nystagmus (de ogen van de hond bewegen 

razendsnel heen en weer);
• scheve kop;
• omvallen en cirkelen;
• braken en misselijkheid;
• erg onrustig;
• niet meer overeind kunnen komen.

Zoals gezegd, wordt er vaak aan een hersenbloeding, 
TIA of hersentumor gedacht. Maar een hersenbloeding 
is zeer zeldzaam bij honden en zal zich nooit alleen 
beperken tot het evenwichtsorgaan (net als een tumor). 
Het komt bijna altijd voor bij oude(re) honden, maar ook 
jongere honden of zelfs katten kunnen het geriatrisch 
vestibulair syndroom krijgen.

Geriatrisch Vestibulair 
Syndroom

tekst: Lieke Timmers • foto’s: Dogs In Mind, Medisch Centrum voor Dieren, shawneetheshep.blogspot.com
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BEHANDELING
Er zijn geen medicijnen tegen GVS. De aandoening 
treedt acuut op maar verdwijnt normaal gesproken 
ook weer snel. Na 24-78 uur is er al een aanzienlijke 
verbetering opgetreden. De klachten verdwijnen 
normaliter na 7-14 dagen. Medicatie tegen de 
misselijkheid kan wel verlichting geven. Mocht er een 
onderliggende infectie of ziekte (zie hierboven) zijn, 
kan die uiteraard wel bestreden worden. Een simpele 
bloedtest en/of urinetest kan al veel uitsluitsel geven. 
Sommige dierenartsen willen prednison voorschrijven, 
maar in de regel is dat niet nodig omdat de symptomen 
meestal vanzelf weer verdwijnen.
Zorg er wel voor dat de hond zich niet kan bezeren. Een 
zachte stoffen bench kan de hond beschermen. 

Bronnen
•	 Blackwell’s	five-minute	Veterinary	consult:	canine	and	

feline, Larry P. Tilley, and Francis WK Smith Jr, eds.. John 
Wiley & Sons, 2011.

•	 Proposed	Treatment	for	Geriatric	Vestibular	Disease	in	
Dogs. M. Kraeling, Topics in companion animal medicine, 
2014.

•	 Vestibular	syndrome:	What’s	causing	the	head	tilt	and	other	
neurologic	signs?, H. Rylander, 2012.

•	 Disorders	of	hearing	and	balance:	the	vestibulocochlear	
nerve	(CN	VIII)	and	associated	structures, S.G. Sanders 
and Rodney S. Bagley.  A Practical Guide to Canine and 
Feline Neurology, 2013.
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Anke Blommers - Malouine

Malouine is een kennel die al sinds het midden 
van de jaren ’80 van de vorige eeuw bestaat en 
veel kampioenen in binnen- en buitenland heeft 
voortgebracht. Zelf heeft ze maar twee collies thuis, 
omdat ze de afspraak met haar echtgenoot heeft dat 
ze slechts twee huishonden mag hebben en geen 
kennel aan huis houdt. Anke beschouwt zichzelf dan 
ook voornamelijk als huishondeneigenaar en minder 
als fokker. 

Wij vroegen Anke het hemd van het lijf over hoe ze is 
begonnen met fokken, hoe het is om te fokken, welke criteria 
zij hanteert bij het uitkiezen van een hond voor de fok, wat ze 
mooi vindt, waar haar honden allemaal terecht zijn gekomen en 
wat de plannen voor de toekomst zijn. 

Meestal plaatst Anke de door haar voor de fok gekozen honden 
bij particulieren, waarbij de afspraak geldt dat de hond van 
hún is en alleen het fok- en showgedeelte wordt gezamenlijk 
gedaan. Wel komen de meeste teven vlak voor hun bevalling 
naar Anke toe en gaan weer terug naar huis als de pups het 
nest hebben verlaten. 
Deze werkwijze gaat al dertig jaar goed en is maar één keer 
misgegaan. Toen is het zelfs heel erg misgegaan en de hond 
kwam zwaar verwaarloosd terug. Deze hond is dan ook bij 
Anke gebleven als huishond. Wel is er wel eens een hond 
herplaatst.

HET BEGIN
Anke kocht in 1982 haar eerste collie. Ze wilde graag een collie 
(zoals iedereen die de Lassierage heeft meegemaakt) en ging 
in in eerste instantie naar het asiel met de vraag of er een collie 

zat. De mensen in het asiel vertelden haar dat er zelden collies 
in het asiel zaten en raadden haar aan om naar een fokker te 
gaan. Anke ging vervolgens naar een hondententoonstelling in 
de RAI en heeft toen een pup, Alice of the Grampion House, 
van een particulier nest gekocht.
Met deze hond is haar grote liefde voor dit ras ontstaan. 
Omdat Anke al vanaf het begin viel op kleinere en elegantere 
collies met veel vacht en veel stop, is ze terechtgekomen 
bij Lansingh’s kennel. Daar kocht ze een sable teefje. Met 
Lansingh’s Whipped Cream is haar kennel officieel begonnen. 
Deze sable teef is de stammoeder van Malouine geworden. Alle 
latere sables van Malouine kwamen van Lansingh’s.

Lansingh’s Whipped Cream

tekst: Lieke Timmers • foto’s: Anke BlommersBeste teef KCM 2015 Malouine’s Blue Blue Sky
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In die tijd werd Ruud Santen, die toen nog studeerde voor 
dierenarts en daarna ook keurmeester is geworden, haar 
mentor die haar begeleidde in haar fokplannen en ook ging ze 
regelmatig naar Engeland om bij de fokkers daar te kijken en te 
leren. Op haar beurt probeert ze nu een vraagbaak te zijn voor 
andere (beginnende) fokkers. 
Op een gegeven moment was Anke op bezoek bij de 
Pelidokennel en zag daar een paar prachtige blue merles. 
Vanaf dat moment wilde zij een blue merle fokken die net zo 
prachtig was. Later zag ze in Engeland bij Mybern ook een 
prachtige blue merle (Troydon Pebblemill), maar het duurde 
nog een paar jaar voordat ze een pup kon krijgen die dezelfde 
belofte vertoonde. Het werd Mybern’s Movie Blue (een tricolor 
teefje). Tegelijkertijd ging een zusje (Mybern’s Mary Bloo) naar 
een andere Nederlandse kennel. Met beide teefjes is een nest 
gefokt, maar grappig genoeg zijn alle huidige nakomelingen uit 
die lijn directe afstammelingen van Mybern’s Mary Bloo.

TYPE COLLIE
Anke merkt op dat zij zoals gezegd van veel vacht, veel stop 
en veel elegantie houdt. Zoals ze zelf zegt: ‘Ik houd van de 
moderne Engelse collie, niet van de klassieke Engelse collie.’ 
Qua uiterlijk vindt ze het hoofd het allerbelangrijkst. Ze wil 
diepe stop zien met mooie amandelvormige ogen die niet al te 
groot zijn en verder selecteert ze op een overvloedige vacht. 
Ze stipuleert dat stop en vacht bij het kruisen met een hond 
met weinig vacht en stop bij de volgende generatie direct weg 
is, dus zij selecteert daar zorgvuldig op. Maar in de allereerste 
plaats selecteert Anke op karakter. Zoals gezegd worden haar 
honden geplaatst bij anderen en dan is het uiterst belangrijk 
dat de hond als huishond kan functioneren en daarnaast ook 
geshowd kan worden zonder training.

FOKCRITERIA
Voor het inzetten van dekreuen is, zoals hierboven al gezegd, 
voor Anke de eerste indruk van het hoofd het belangrijkste. 
Maar daarnaast telt ook het gangwerk, de bouw, gezondheid en 
het karakter mee. Als dat allemaal bevalt, begint het uitpluizen 
van de stamboom en welke honden er allemaal inzitten. Anke 
gaat minstens zes of zeven generaties terug en bekijkt of de 
honden uit deze eerdere generaties haar bevallen. Als er een 
hond bij zit die haar niet bevalt, valt de reu af. 

Anke zegt dat fokken voor haar veel te maken heeft met 
emotie. De eerste indruk gaat om de zogenaamde ‘wauwfactor’ 
en daarna begint het stambomen doorspitten om die ene 
geweldige combinatie te kunnen maken. Er is volgens haar 
zo veel om rekening mee te houden, maar uiteindelijk is het 
geweldig om de uitkomst daarvan later op een show te zien 
lopen. Niet om te winnen, benadrukt ze, maar om te laten zíen.
En na heel veel pogingen, heb je ineens dat hondje dat je 
altijd hebt willen fokken. Op de KCM van 2015 heeft de blue 
merleteef Diamond gewonnen. Ze is pas 14 maanden, maar is 
nu al de kroon op al dat werk. En misschien ook wel het einde, 
want de kans bestaat dat je nooit meer zo’n prachtige teef kunt 
fokken, al had haar moeder ook twee keer de KCM gewonnen, 
BIS 2010 en BOB 2011. Wat sowieso geweldig is, want het 
komt eigenlijk nooit voor om dit twee keer mee te maken. 
Fokken betekent soms ook mazzel hebben dat het hondje dat 
je aanhoudt nét uitgroeit tot die geweldige kampioen. ‘Hoewel’, 
voegt Anke er snel aan toe, ‘het maakt ook niet uit wat de rest 
van de wereld er van vindt, als ik de hond maar mooi vind.’

PUPS AANHOUDEN
Op de vraag waar je een pup op selecteert, antwoordt Anke 
dat het een kwestie van gevoel is. Natuurlijk moet de pup een 
leuk karakter hebben en een mooi hoofd met goede stop, maar 
je weet nooit of de belofte uitkomt bij het uitgroeien. Dat is een 
kwestie van hopen. En belangrijk is dat je een klik met de pup 
hebt. Een betrokken fokker kent na een week of zeven echt 
wel de verschillende karakters van de pups in het nest. Maar 
verder lijken pups natuurlijk veel op elkaar, dus het kiezen blijft 
ienemienemutte. Wat betreft het matchen van pupkopers met 
de pups, kijk je naar de mensen en hun situatie en de karakters 
van de pups. Maar ook hier geldt: met gevoel keuzes maken.

BUITENLAND
In de ruim 30 jaar dat Malouine bestaat, zijn er behoorlijk wat 
pups naar het buitenland gegaan. Anke noemt zo even uit 
haar hoofd Finland, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Spanje, 
Griekenland en Servië. Aanvragen uit Israël en China heeft ze 
niet gehonoreerd, omdat ze haar pups niet met het vliegtuig 
wilde laten reizen. 
Ze merkt terloops op dat Nederland vroeger bekend stond om 
de mooiste collies en dat er veel fokkers uit het buitenland hier 
kwamen voor honden en/of dekkingen. Maar nu moeten veel 
fokkers naar het buitenland voor pups of dekkingen, omdat die 
hier niet (meer) zijn. Zelf is ze net terug uit Frankrijk van een 
dekking van één van haar teven. 
Op de vraag of ze die buitenlandse nakomelingen van haar 
honden volgt, lacht ze een beetje. Ja, soms. Maar ze fokt al 
zo lang en dan wordt het lastig om alles precies te volgen. Ze 
probeert het in ieder geval de eerste of tweede generatie wel 
te doen, maar daarna wordt het allemaal zo verspreid dat het 
geen doen meer is. Al geeft ze toe dat het de laatste jaren wat 
makkelijker is omdat er op internet meer kan worden gevolgd. 
Maar ze is er trots op dat Malouine in heel veel lijnen zit. In 
binnen- én buitenland.

TOEKOMST
Anke heeft geen vastomlijnde plannen. Maar in ieder geval wil 
ze zo lang mogelijk doorgaan met fokken. Ze wordt volgend 
jaar 70 en hoopt nog even door te mogen gaan. Want fokken 
met collies is haar leven. Uiteindelijk draait het allemaal om iets 
moois te creëren… fokken is gevoel. Passie. Met hoofdletters.

Ned. kampioen Winner 2005 Malouine’s On the Threshold of a Dream
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• Cavom is de volledige en hoog-
 waardige maaltijd voor uw hond.

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

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

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

 cavom.nl

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

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

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond

CAVOM Advertentie 1/1 Pag. def 2x.indd   1 27-10-14   11:12



Herfst 2015 • Schotse Herder Vrienden • 11

ABBY’S COLUMN

Woef, waf, hier is 
Abby weer
tekst en foto’s: Antoinette van Kruijsbergen

Het is alweer een paar maanden geleden dat ik een 
berichtje voor jullie heb getypt en ik heb jullie weer heel wat 
hondennieuwtjes te vertellen! 
Ten eerste begin ik de wereld nog meer te ontdekken. Nooit 
geweten dat hij zo groot is. Zo veel geuren en andere honden 
om te ontmoeten. En om het nog mooier te maken, heb ik er 
een heleboel nieuwe broertjes en zusjes bij!
Maar ik had geen idee wat ik ermee aan moest. Ik mocht er 
sowieso nog niet bij van mijn bazinnetje. Pas toen ze ongeveer 
vier weken waren, mocht ik op kraambezoek. Geloof dat ze 
bang waren dat ik ze ziek zou maken. Maar ik ben hartstikke 
gezond, dan maak ik ze toch niet ziek? 
Ach, maakt ook niet uit. Mijn mama wilde me er eigenlijk ook 
nog niet echt bij laten en dat snap ik wel, want ze waren nog 
zo klein. En ze vielen constant om, dus ik kon er nog helemaal 
niet mee spelen. Bovendien kwamen ze alle tien naar mij 
toe gewaggeld en gingen ze onder aan mijn buik snuffelen 
probeerden bij me te drinken. Dat kietelde heel erg, maar ik 
wist niet wat ik moest doen dus bleef ik heel stil staan en vroeg 
mijn vrouwtje om hulp. En weten jullie wat zij deed? In plaats 
van me te redden, ging ze foto’s maken. Grrrr. 
Maar nu zijn ze alweer twaalf weken en kan ik er wel mee 
spelen. Vooral met mijn kleine zusje. Wisten jullie dat die bij mij 
komt wonen? Dan heb ik voortaan een speelmaatje thuis. Daar 
ga ik jullie natuurlijk de volgende keer alles over vertellen.

Verder had ik weer veel leuke jongens achter mij aan. En als 
er dan van die knappe sable collies komen, tja, daar kan ik als 
aantrekkelijke jongedame natuurlijk geen nee tegen zeggen. 
Dan ga ik met mijn achterwerk draaien, een pootje geven en 

zijn snuit likken. Gelukkig snapte hij de hint en terwijl wij daar 
bezig waren, zag mijn bazinnetje het. Het baasje van mijn 
vriendje ook en voor we het wisten, trokken ze ons van elkaar 
af. 
Ik snap nog steeds niet waarom, want er was nog helemaal 
niets gebeurd. Hij wilde gewoon haasje over spelen. Dus toen 
liep ik beteuterd achter mijn bazinnetje aan. Mijn vriendje was 
het daar niet mee eens. Hij probeerde nog bij mij te komen, 
maar zijn baasje hield hem stevig vast. Ach, we proberen het 
gewoon een andere keer nog een keertje. Dan zorgen we 
ervoor dat ze ons niet kunnen zien. 

Onlangs heb ik ook iets heel leuks ontdekt. Ik ben met mijn 
bazinnetje naar de rivier geweest. Ik wist wel dat water leuk kon 
zijn, maar niet dat je ook kon zwemmen! Zo leuk! 
En dan komt er zo’n groot drijvend ding langs (geloof dat het 
een boot heet) en dan krijg je heel veel golfjes. Alle reutjes nog 
eens aan toe, wat is dat leuk om in te blaffen. En wisten jullie 
dat ik ook dingen kan opduiken? Dan ga ik met mijn neus in het 
water en blaas ik bubbels. Eerst wist ik niet waar die bubbels 
vandaan kwamen, maar nu heb ik door dat ik dat zelf doe. 

Ik ga trouwens altijd heel graag op de stoel zitten wanneer mijn 
bazinnetje zonder mij vertrekt. Vanuit die mooie rieten stoel 
kan ik dan heerlijk naar buiten kijken. En zien wat een hoop 
mensen er dan altijd voorbij komen. Ze lopen wel de hele tijd 
op en neer. Soms komen ze sneller langs en soms duurt het 
weer langer. De een die zwaait naar mij en dan kwispel ik altijd 
even of ik blaf, wat me dan weer een boze blik van mijn baasje 
oplevert. Ze willen niet dat ik blaf. Of eigenlijk niet zo veel blaf, 
maar ik vind dat nog wel meevallen. Bovendien ben ik een 
jongedame die weet wat ze wil en dat zullen ze weten ook. 
Mijn bazinnetje telt dan altijd tot drie, en als ik bij drie niet stil 
ben, moet ik naar mijn plaats. Dat vind ik niet leuk, dus vaak 
houd ik mijn mond al bij twee. Moet ik natuurlijk wel even het 
laatste woord hebben. En als ik naar mijn plaats moet of naar 
mijn mooie rieten mand, dan ga ik daar maar uit frustratie op 
knagen. Daarvoor is hij toch van riet gemaakt? Dat geldt ook 
voor de stoelen. Daar kun je ook lekker op knagen. Maar nu 
hebben ze er iets op gesmeerd waardoor het niet meer zo 
lekker is om te knagen. (Dat wil niet zeggen dat ik het ook niet 
meer doe natuurlijk.)

Nou ik geloof dat ik alles wel weer verteld heb. Mochten jullie 
nog vragen hebben of nog meer verhalen willen lezen, dan kun 
je altijd op mijn blog kijken natuurlijk: 
http://ditisabby.doggies-co.nl/#home.

Dikke lik van Abby
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GEDRAG EN OPVOEDING

Puberteit!

tekst: Sanne Stolze • foto’s: Sanne Stolze

MASON EN ZIJN PUBERTEIT
Mason is inmiddels acht maanden en volop in de 
puberteit. Dat valt af en toe niet mee. Vooral het 
commando ‘HIERRRRR’ lijkt hij totaal vergeten te zijn. Ik 
hou mij vast aan de wetenschap dat hij het niet expres 
doet. Dat hij niet anders kan dan zijn hormonen achterna 
te rennen in plaats van voor mij en mijn lekkers te 
kiezen en dat het echt overgaat. Uitsluitend aan de lijn 
laten lopen vind ik een beetje zielig, dus doe ik elke dag 
opnieuw een poging om hem toch los te laten rennen en 
ik oefen mijn geduld. 
Na een aantal weken achter hem aan gerend te hebben 
omdat hij echt niet terugkwam, komen we nu in een 
nieuwe fase. De laatste week gaat Mason liggen als hij 
een andere hond ziet naderen, om vervolgens als een 
gek vooruit te springen. Op het moment dat hij gaat 
liggen, pak ik hem snel vast aan zijn tuig en lijn hem aan. 
Hij mag de hond netjes begroeten maar daarna lopen we 
(meestal) keurig verder. Een stukje verder mag hij weer 
los. 
Altijd prettig om als baas de hond een stap voor te zijn. 
Ik wil namelijk dat hij leert dat je een hond best mag 
begroeten, maar dat je hem niet hoeft na te jagen of 
met hem hoeft te spelen. Veel volwassen honden zijn 
namelijk helemaal niet gediend van mijn enthousiaste, 
wat lompe puber, zeker niet als de twee honden elkaar 
op een smal bospad ontmoeten. 
Mede daarom vermijd ik op dit moment de drukke 

uitlaatgebieden en kies ik voor ongebruikelijke 
uitlaattijden om hem op deze manier zo min mogelijk 
de fout in te laten gaan. Natuurlijk mag Mason ook met 
andere honden spelen, maar op een plaats die ik prettig 
vind, bijvoorbeeld een groot grasveld, zodat ik overzicht 
heb. Tijdens het spelen moet ik wel heel alert blijven. 
Meneer wil namelijk nog wel eens op een andere hond 
rijden. Reu of teef maakt niet uit. 
Uiteraard accepteer ik dit niet. Ik trek hem resoluut van 
iedere andere hond af en lijn hem aan. Ik straf hem 
verder niet. Aan de lijn moeten maakt hem duidelijk 
genoeg dat dit gedrag (voor mij) niet acceptabel is. Niet 
alleen omdat hij hiermee andere honden pijn kan doen 
met zijn 28 kilo, maar ook omdat het risico heel groot is 
dat bijvoorbeeld een flinke reu dit gedrag niet accepteert 
en dit (terecht) op niet mis te verstane wijze duidelijk 
maakt. Mason is erg groot van stuk, maar is en blijft 
een jonge hond, die nog niet tegen dit soort situaties is 
opgewassen. Veel mensen denken nu waarschijnlijk: nou 
dan laat hij het wel, maar ik denk daar anders over. 
Mijn oudste reu maakt Mason op liefdevolle maar zeer 
duidelijke manier duidelijk waar de grenzen liggen. Van 
een andere hond weet je dat niet zeker en is de kans op 
schade voor mij te groot. Dus voorkom ik zo’n situatie 
liever. Het is overigens een misverstand dat honden 
andere honden willen berijden uitsluitend om die te 
domineren. Vaak doen ze het ook uit opwinding. Mason 
vindt het heel erg spannend om een andere hond te 
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ontmoeten en als ontlading van die spanning wil hij op 
de andere hond rijden. (Zie hiervoor ook de nieuwste 
inzichten van gedragstherapeut Monique Bladder).

VAKANTIE MET MASON
Vorige maand zijn we samen met onze drie honden op 
vakantie geweest. Aangezien Mason juist nu in deze 
wat lastige periode zit en ik echt aan vakantie toe was, 
heb ik ervoor gekozen om een ruim huis met een grote 
omheinde tuin te huren. De honden konden zo fijn in 
de tuin rennen en spelen. Geen zorgen om een veilig 
losloopgebied te zoeken en vooral even twee weken 
geen frustratie qua (niet) hierkomen. 
Daarnaast wandelden we hele einden met de honden 
aan de lijn en was ik heel blij met onze terrastraining. Dit 
heeft zeker vruchten af geworpen. Als we ergens iets 
willen drinken, zoekt Mason een plekje onder tafel of 
naast mij in de schaduw, int zijn kauwstaafje en laat zich 
vervolgens niet meer horen. Hoe fijn is dat om na een 
flinke wandeling ergens iets te kunnen drinken zonder 
een piepende en blaffende hond naast je!
Door te kiezen voor een ruim huis konden we de honden 
bij warm weer (na een paar dagen van wennen) ook 
rustig een poosje alleen laten om ‘hondloze’ dingen te 
kunnen gaan doen, zoals een middagje zwembad. Na 
het zwemmen kwamen we dan terug in een koel huis, 
waar de honden heerlijk een paar uur hadden liggen 
slapen en slechts een ooglid optilden bij binnenkomst. 
Dat is ons goed bevallen en zeker voor herhaling 
vatbaar. 

TRAINING
De training van Mason stond tijdens de zomermaanden 
op een iets lager pitje, maar lag zeker niet stil. De 
training bestaat op dit moment vooral uit het herhalen 
van de basistraining. Vanaf een maand of zeven 
komen honden vaak in een tweede angstfase en is 
het belangrijk om alle van belang zijnde oefeningen te 
herhalen die nog niet volmaakt gaan. Dit betekent voor 
Mason dat we opnieuw naar de markt of andere plaatsen 
gaan waar veel mensen zijn. Hij vindt het nog moeilijk 
om daar gewoon door te lopen en om niet overal even 
te gaan buurten. Ook het benaderen van kinderen gaat 
op dit moment nog met te veel enthousiasme, waardoor 
ze van hem schrikken en hij weer schrikt van hun 
schrikreactie. Dus gaan we de komende tijd op zoek naar 
kleine kinderen die honden gewend zijn om te werken 
aan een rustige kennismaking. 
Ook zijn we inmiddels begonnen met de cursus 
‘gevorderden’ op de hondenschool waar we ook de 
puppytraining hebben gedaan. Op deze hondenschool 
trainen we vanuit rust en in kleine groepen. Voor de 
kenners: deze cursus is gebaseerd op Impuls Controle. 
Pas als de hond rustig is, mag hij aan de oefeningen 
beginnen. Er wordt hierbij gebruikgemaakt van een 
kleedje als rustpunt. De hond moet na het doen van 
een oefening steeds weer terug naar zijn kleedje. Het 
voordeel hiervan is dat de hond meer zelfbeheersing 
krijgt en leert om beter op de baas te letten, wat leidt tot 
een betere samenwerking. Ook voor mij is deze manier 
van trainen nieuw en erg leerzaam.

HERKENBARE TRAININGSSITUATIE
Mijn collie blaft al zo’n vijf minuten, daagt me uit, springt 
tegen me aan, wringt zich in allerlei bochten, terwijl de 
mensen om ons heen naar ons kijken. Ik krijg het er 
warm van, maar ik mag niet reageren van de trainer. 
Mason probeert op deze manier aandacht af te dwingen. 
Hij moet leren dat vooral het geblaf hem niets oplevert. 
Diep ademhalen dus. Proberen om niet in de valkuilen 
te vallen die mijn fantastische puber, met zijn veel te 
slimme koppie, voor mij graaft. Als hij dan eindelijk zijn 
snavel houdt en mokkend op zijn kleedje gaat liggen, 
zucht ik van opluchting. Pas dan mag hij werken, want 
dat is zijn drijfveer voor al deze herrie. Mason wil zo 
graag presteren, samen bezig zijn, laten zien wat hij 
allemaal kan, maar hij moet leren dat hij niet als een 
ongeleid projectiel in de rondte mag rennen en dat hij 
pas mag werken als ik het aangeef. Het lijkt misschien 
onbelangrijk, maar voor ons is zijn zelfbeheersing van 
onschatbare waarde voor zijn eventuele toekomst als 
therapiehond. 
En zo bouwen we samen steeds een betere band op en 
leren wel elkaar iedere week beter kennen. Ons einddoel 
is om de opleiding AAI (Animal Assistance Interventions) 
te kunnen gaan doen, maar voor we aan deze opleiding 
kunnen beginnen moet Mason minimaal een jaar zijn, 
stabiel, goed gesocialiseerd zijn en moeten wij samen 
een zeer goede vertrouwensrelatie hebben. We gaan 
hier zeker ons best voor doen, maar in de tussentijd 
probeer ik ook zo veel mogelijk van mijn kereltje te 
genieten, want wat is het een heerlijke hond. Altijd vrolijk, 
aanhankelijk en vol met malle streken. Wat een voorrecht 
is het om deze hond ook gewoon als huishond en maatje 
te hebben. Werken met honden is leuk, maar onze 
vriendschap gaat nu al veel verder dan dat. 
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Jacqueline & Ger Houben

PUBERTEIT BIJ DE HOND VOLGENS DE BOEKEN
De puberteit bij de hond begint ongeveer tussen de vijfde 
en de zevende maand (dit is rasafhankelijk). Dit noemen 
we vaak de eerste/of aanloopfase in de pubertijd. De 
hond ervaart zowel fysieke als mentale veranderingen. 
Er vindt een toename plaats van geslachtshormonen, 
waardoor het gedrag zal veranderen. De hond gaat 
vaak veel minder goed luisteren en het eerder geleerde 
lijkt plotseling verdwenen. In deze periode leert de 
hond zelfstandig te denken en zal grenzen bij zowel 
andere honden als mensen opzoeken. Het hoogtepunt 
van de puberteit ligt gemiddeld rond de acht maanden 
(bij teefjes vaak iets eerder dan bij reuen). Teefjes 
worden in deze periode loops en ook de reuen worden 
geslachtsrijp. Het is noodzakelijk juist in deze periode 
consequent te blijven opvoeden. De pubertijd duurt 
ongeveer tot 12-14 maanden.

Pubertijd bij de hond volgens mijn eigen inzicht:
• Tijd van kop in de wind, kont tegen de krib en poep in 

de oren. 
• Tijd van grenzen verleggen, teefjes ontdekken en 

ervaren dat ‘alles het doet’. 
• Tijd van leren je poot op te tillen en leren dat wie het 

laatst plast, de grootste macho is. 
• Tijd waarin het puppyuiterlijk definitief plaatsmaakt 

voor ware schoonheid en persoonlijkheid tot bloei 
komt.

• Tijd van een stoer doen en uitdagen, maar ook van 
even mogen schuilen bij de baas als het toch niet lukt. 

• Tijd waarin de baas zich af en toe wanhopig afvraagt: 
‘Komt dit ooit nog goed?’ 

Maar… ook de tijd dat hij op een dag zijn kop in je hand 

legt, je stralend aankijkt en je je realiseert dat verliefdheid 
‘houden van’ geworden is. Op die dag besef je, dat of het 
nou wel of niet goed komt, eigenlijk niet meer van belang 
is.

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

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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IN MEMORIAM
Houbensloch Castle Neilina Beinn ‘Na Keal’

(29 september 2013 – 12 juli 2015)

Zondag 12 juli 2015 is onze Na Keal 
– dochter van Awe en Geronimo, 
kleindochter van Daimh en Anna, zusje 
van Lennox, Aengus, Timber en Cayden 
– abrupt uit ons leven verdwenen en over 
de regenboogbrug gegaan. Onze droom is 
wreed verstoord. De pijn, het verdriet en 
de leegte die wij voelen is niet te bevatten. 
Wat rest zijn mooie herinneringen aan 
onze ‘Nakielieeee’. Na Keal is 22 maanden 
oud geworden.

Op 29 september 2013 stapte Na Keal als 
laatste pup uit ons B-nest Houbensloch 
Castle binnen. Wat waren we blij met deze 
prachtige dame! Al in het nest bleek dat 
zij haar mannetje stond tussen haar vier 
broertjes. Opgevoed door tante Heilen 
ontwikkelde ze zich tot een vrolijke 
gangmaker in onze clan en bracht ze 
leven in de brouwerij. Na Keal werd het 
hartsvriendinnetje van Gaineamh, die 
ontroostbaar was als we ze een paar 
dagen moesten scheiden omdat ze loops 
was. Ze kreeg opa Daimh aan het spelen, 
bracht Nevis het hoofd op hol en rende 
met haar moeder als een razende Roeland 
door het bos en bezorgde ons haast een 
hartverzakking.
Niks liever dan samen met Awe en 
Heilen achter de eenden aan. Vechten 
met de stofzuiger of bezem, waardoor 
de huishoudelijke klusjes voor ons een 
uitdaging werden, net als water geven in 
de tuin. Lief knabbelen aan de oorbellen 
van Jacqueline en snel in de stoel gaan 
zitten van Ger, om het kussen warm 
te houden. Samen met Gaineamh de 
voorwas doen in de vaatwasser, de vorken 
aflikken – want er kon nog een laatste 
kruimeltje Smuldier aan zitten – en ons 
met haar onschuldige reebruine ogen 
verleidelijk aankijken, ons doen smelten 
en zo toch een laatste restje lekkers weten 
te bemachtigen.
Watervlug tussen je benen door naar de 
hal, een sok pikken en er vandoor gaan. 
Al van kleins af aan een sport voor haar. 
Op de hondenschool behaalde ze mooie 
cijfers en slim als ze was wist ze dat de 
kleine vogels welkom waren in onze tuin 
en dat ze de grote mocht wegjagen. Op 
onze laatste vakantie heeft ze werkelijk 
alles gedaan wat Nakielie tot onze 
gangmaker maakte.

Onze kanjer is over de Regenboogbrug 
gegaan. We weten zeker dat ze nu dáár 
de boel op stelten zet. Ooit zullen we haar 
weerzien om nooit meer uit elkaar te gaan. 
Na Keal, we missen je vreselijk!



HOND EN JALOEZIE

Hondenbaasjes weten het allang: 
honden kunnen net als mensen 
stikjaloers zijn. Dat heeft onderzoek 
van de universiteit van San Diego 
uitgewezen.
In een experiment werd het gedrag van 
de huisdieren in drie situaties getest: het 
baasje spelend met een robotgestuurd 
hondje, spelend met een emmer en 
voorlezend uit een kinderboek.
Tijdens de proefnemingen reageerden 
de honden niet wanneer hun baasjes 
luidop voorlazen uit een kinderboek. 
Praatten de baasjes echter tegen een 
knuffeldier zoals ze dat tegen hun hond 
zouden doen, dan begon driekwart van 
de honden hun baasjes te duwen en 
ander ongedurig gedrag te vertonen. 
Zelfs als de baasjes vriendelijk waren 
tegen een emmer met een gezicht 
erop geschilderd, werd de helft van de 
beesten kribbig.
'We kunnen natuurlijk niet met 
zekerheid zeggen hoe de honden zich 
voelden, maar het lijkt erop dat ze zich 
genoodzaakt zagen om een belangrijke 
sociale band te beschermen', aldus 
Harris. ‘De resultaten bevestigen het 
idee dat honden een mentale toestand 
kennen die hen motiveert om de 
aandacht van hun geliefde terug te 
winnen. Ik denk dat dat inderdaad een 
vorm van jaloezie is.’

Bron: www.uitgelatenhond.nl.
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KORTE BERICHTEN
FACEBOOKGROEP SCHOTSE 
HERDER VRIENDEN

Zoals veel van onze leden weten, is onze 
Facebookgroep heel groot (ruim 525 leden). Dat 
betekent heel veel dagelijkse postings.
Veel van die postings zijn leuke foto’s en 
wetenswaardigheden over collies. Maar geregeld 

worden er ook vragen over gedrag, gezondheid, voeding en verzorging 
van collies gesteld. Die worden uiteraard allemaal beantwoord, maar 
zakken daarna weer naar beneden. Dat is natuurlijk jammer, omdat ook 
andere mensen zouden kunnen profiteren van deze informatie. Vandaar 
dat we besloten hebben deze vragen en antwoorden zo goed mogelijk 
te bundelen en óf via het magazine óf via de website (in de vorm van 
artikelen) vast te leggen. Leden met specifieke vragen kunnen deze 
natuurlijk altijd naar ons mailen:
ledenservice@schotseherdervrienden.nl.

SYMPOSIUM HOND VS. WOLF

Op 10 oktober is in Terheijde weer een symposium over het gedrag van 
honden door de Stichting Canidae.
Eén van de sprekers is prof. dr. Tiny de Keuster, hoogleraar aan de 
Universiteit van Gent en gespecialiseerd in de mechanismen van 
agressie bij honden. Verder onderwijst zij de studenten over voeding en 
de invloed daarvan op de hersenen en specifiek daardoor de invloed 
op gedrag. De andere spreekster is ing. Joke Monteny. Zij studeerde 
als bio-ingenieur aan de universiteit van Gent en verdiepte zich na het 
behalen van haar doctoraatstitel in de wetenschap van het gedrag. 
Mevrouw Monteny verzorgt ook praktijklessen voor opvoeding en 
training voor studenten Bachelor Diergeneeskunde aan de Universiteit 
van Gent.

Meer informatie op www.wolfversushond.nl. 



KORTE BERICHTEN
HONDENLIKKEN MAKEN JE GEZONDER

Een hondenlik ... dat is niet echt het eerste waar ik echt warm voor loop, maar goed, het schijnt dus ontzettend 
gezond te zijn. Volgens een artikel uit The Daily Mail zouden de microben in de darmen van een hond wel eens een 
‘probiotisch effect’ kunnen hebben op het lichaam van de eigenaar of degene die de hondenlik krijgt.
Bepaalde yoghurt en zuiveldrankjes kunnen probiotica in het lichaam helpen verbeteren. Op het moment wordt er 
door onderzoekers van de University of Arizona in samenwerking met onderzoekers van de University of San Diego 
gekeken of het samenleven met een hond de groei van 
positieve micro-organismen stimuleert.

De onderzoekers van de University of Arizona zijn nu 
naarstig op zoek naar vrijwilligers die deel willen nemen 
aan een test die deze theorie toetst. Het onderzoek 
richt zich vooral op het effect dat honden hebben op de 
gezondheid van oudere mensen.
Ze willen dus uitvinden of een hond een probiotisch 
effect heeft, zoals yoghurt dat ook heeft. Volgens 
eerder verricht onderzoek delen honden en hun 
eigenaren over een langere periode veel van dezelfde 
darmbacteriën. En er zijn zelfs studies die vertellen dat 
honden het immuunsysteem van kinderen supergoed 
versterken. Kinderen lopen hierdoor minder kans op 
aandoeningen als allergieën en astma. Nu denkt men dat 
deze goede bacteriën ook gunstig kunnen zijn voor de 
darmgezondheid van oudere mensen.

Bron: The Daily Mail.

VOLG JE ME? 

Marco Starink
Prijs: € 12,99 bij Pets Place

ISBN: 9789081162418

Marco Starink is een professionele trainer en 
gedragstherapeut voor honden. In drie rijk geïllustreerde 
boekjes geeft de auteur wijze lessen en raadgevingen 
voor de eerste 16 weken van een puppyleven. Het 
eerste boekje begint bij de geboorte en het laatste 
boekje sluit af op het moment dat de puberteit begint. De 
raadgevingen hoe om te gaan met pups gaan vergezeld 
van oefeningen en tips. Alle drie de boekjes geven 
informatie om een actieve relatie op te bouwen met een 
sociaalvaardige hond.

Boekje 1
De soortgerichte socialisatieperiode – de eerste 8 weken 
van de pup. Waar krijgt je mee te maken wanneer de pup 
in huis komt?

Boekje 2
De omgevingsgerichte socialisatieperiode. Praktische 
adviezen voor de 8e tot en met de 11e week.

Boekje 3
Over de rangordeperiode, tussen week 12 en 16. 
Handige tips om duidelijk te maken wie de baas is.

Herfst 2015 • Schotse Herder Vrienden • 17



18 • Schotse Herder Vrienden • Herfst 2015

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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Pakweg halfvier, vier uur, echt midden in de nacht staat 
Yindra buiten onze tent te blaffen. Rothond! Straks 
hebben andere mensen er nog last van en we hadden 
toch nog zo ons best gedaan om te voorkomen dat ze uit 
de tent zou gaan. 
Nou ja, Ivonne het bed uit, Yindra binnenhalen en met 
de lijn aan de bench van Sanka vastmaken. Maar Yindra 
bleef onrustig...

Halfvijf ben ik er maar uit gegaan. Ik ben een 
ochtendmens en vind het helemaal niet erg om – soms 
extreem – vroeg op te staan. Dat was voorheen ook een 
deel van mijn werk. Snel aankleden en dan maar even 
een ommetje maken met Yindra, want op deze manier 
deden we toch geen oog dicht. Ik had mij voorgenomen 
om een uurtje te gaan lopen, halfuur richting het dorp en 
dan weer terug, mooi een uurtje onderweg, dan zou ze 
wel weer tot rust zijn gekomen.

Ik zag dat er in de tent wat speeksel lag, dus één van 
de honden had duidelijk wat overgegeven. Dat zou dus 
een oorzaak kunnen zijn van de onrust. Maar Yindra 
reageerde toch een beetje apart, anders dan anders 
en we waren nog maar net van het campingterrein af 
of ze liep echt leeg. In één keer alsof een sluis werd 
opengedraaid. Zou dat dan de reden van de onrust zijn 
geweest?

We liepen verder richting dorp en op zeker moment zag 
ik een afrasteringpaal op de weg liggen. Het eerste wat 
er in mij opkwam was: ‘Welke idioot doet nu zoiets?’, 
want voor een fietser zou dit een dodelijk object kunnen 
zijn en ik besloot dan ook zo snel mogelijk de paal aan 
de kant van de weg te leggen.

Toen zag ik ook de veroorzaker van deze schade: een 
edelhert. Eerder die week had ik in het bosgebied al 
hoefafdrukken gezien en nu was het beest vanuit het bos 
de weg overgestoken en heeft vermoedelijk een mislukte 
poging gedaan om over de afrastering heen te springen. 
Hij zat met zijn gewei verstrikt in het schrikdraad (dat nog 
steeds onder stroom stond). Voor het beest kwam helaas 
elke hulp te laat, zo had ik al gezien. 
Yindra en ik hebben onze weg vervolgd.

Maar hierdoor kwamen er wel steeds meer puzzelstukjes 
op hun plaats. Ik kan mij zo voorstellen dat het beest 
door de schrik en/of de pijn een ijselijke kreet heeft 
geslaakt en dat Yindra daar zo ongelofelijk van is 
geschrokken dat zij compleet van slag is geraakt met alle 
gevolgen van dien. 

In de loop van de ochtend is het hert weggehaald en de 
schade aan het hek hersteld en Yindra is weer helemaal 
de oude.

tekst en foto: Henk Greebe

INGEZONDEN

Yindra, 
stil!
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Verjongingskuur 
voor de oudere 
collie

tekst en foto’s:Herman de Raat

Bij het lezen van bovenstaande titel zou u beelden voor 
ogen kunnen krijgen van een ‘collie wellness resort’: 
onderwatermassages, hoogtestages en voor het uiterlijk 
die onontbeerlijke vachtkleuring, met name rond de 
ogen waar de blond-bruine tekening die eerste vaalgrijze 
ouderdomssporen krijgt. Misschien heb ik hiermee wel 
een gat in de markt ontdekt, maar het is niet waarover 
ik wil schrijven. Dit artikel gaat over de vraag of het 
verstandig is een pup aan te schaffen bij een al oudere 
collie. 

Mijn vrouw en ik lijden, zoals de meesten van jullie, aan 
het collievirus en dat al zo’n kleine twintig jaar. Waar 
dat virus vandaan komt, weten we niet meer, maar het 
is heel goed mogelijk dat er een lange incubatietijd 
aan vooraf is gegaan. Beiden zijn we van de generatie 
die in de jaren zestig aan de zwart-witbuis gekluisterd 
zat bij de avonturen van Lassie, uiteraard onwetend 
van het feit dat juist deze serie en de daaropvolgende 
‘colliehype’ het ras zo veel kwaad berokkend heeft. 
Hoe dan ook, eigenschappen als intelligentie, trouw, 
alertheid, fijngevoeligheid en empathie, dat waren wel de 
eigenschappen die wij in een hond zochten. Toen wij in 
de jaren ’90 via via bij Marian van Loo terechtkwamen, 
brak het virus in alle hevigheid uit.

Spot heette onze eerste blue merle reu, officieel ‘Jolly 
Guy of the loving collies’. Alle eigenschappen die ik 
hierboven noemde waren in hem verenigd. Misschien 
niet de allermooiste uit het nestje van Glenn en Chrystal 
maar wel de liefste gezinshond die je je maar kunt 
voorstellen. Wat hebben onze jongens – toen rond de 10 

jaar – met hem geravot, in de tuin, in het bos of op het 
strand. En naarmate onze jongens meer in de puberteit 
kwamen, werden ook zijn herderskwaliteiten aardig 
onder bewijs gesteld. Natuurlijk wordt wandelen met je 
ouders op een gegeven moment verdacht en wanneer je 
dan toch mee moet, dan zorg je ervoor dat er een flinke 
afstand tussen jou en je ouders zit (Daar hoor ik niet bij, 
hoor!). Voor Spot een lastige klus. Meestal draaide hij 
in hoog tempo rondjes om de voorste en de achterste 
helft van het gezin. Wanneer hij dat beu was, trachtte 
hij zich dwars voor onze jongens te positioneren om de 
doorgang onmogelijk te maken. Zijn kudde moest bij 
elkaar blijven! 

Naast Spot hadden we destijds ook twee katten. 
Wanneer we aan het werk waren, gaf hem dat de nodige 
afleiding. De relatie tussen Spot en één van beide katten 
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was zelfs zo innig dat we het katje ’s morgens steevast 
aantroffen tussen de voor- en achterpoten van Spot met 
haar kopje op zijn ribbenkas. Die idylle eindigde op brute 
wijze, vlak na onze verhuizing van Breda naar België 
in 2004. Natuurlijk hadden we de katten in ons nieuwe 
huis de eerste weken binnengehouden maar al van één 
van de eerste uitstapjes keerden zij niet meer terug. De 
dierenarts wist ons te vertellen dat er in onze hoek van 
het dorp wel opmerkelijk veel katten verdwenen. Ook na 
weken wachten kwamen ze niet terug. Spot veranderde 
van gedrag, leek aangeslagen. Was dat projectie van 
ons of was het echt zo? Op een gegeven moment begon 
hij als bezeten aan zijn voorpoten te likken, zonder 
aanwijsbare reden maar soms tot bloedens toe en bijna 
altijd wanneer wij niet thuis waren. De dierenarts wilde 
best een zalfje geven, maar kende ook het verhaal van 
onze katten. ‘Hij is alleen, hij heeft weer een maatje 
nodig,’ was haar oordeel. 

Katten waren op dat moment geen optie voor ons. Je 
opnieuw hechten aan een huisdier in de wetenschap 
dat het weer kan verdwijnen, was geen aanlokkelijk 
vooruitzicht . Een pup dan ? Er was geen twijfel mogelijk. 
Wanneer er een pup zou komen, dan weer een collie. En 
zo kwam in het voorjaar van 2005 Teddy, pup van Ted en 
Kyra, officieel ‘Why not of the loving collies’.
Al in de eerste weken merkten we dat Teddy pittiger 
was dan Spot ooit geweest was. Met enige zorg voor 
Spot, die toch al enigszins op leeftijd was, zagen we al 
dat jeugdige geweld: racen door huis en tuin, springen 
tegen Spot, er vandoor gaan met het speelgoed van 
Spot en wanneer er iemand niet keek, na het verorberen 
van het puppyvoer ook nog even een hap uit de bak 
van Spot. Spot liet veel gelaten toe, maar greep de 
jongeling letterlijk in z’n kraag wanneer het hem teveel 
werd. Meestal beantwoordde Teddy dat met een hoog 
en enorm zielig klinkend gepiep. Helemaal in het 
begin vermoedden we meteen bloedige wonden in de 
puppyvacht en hadden we de neiging Spot bij voorbaat 
al voor iedere uitval te straffen. Na een paar keer hadden 
we door dat Spot terecht van zich afbeet en dat het 
puppygejank vaak gepaard ging met een perfect gevoel 
voor theater. 

Wat in de maanden en jaren daarna volgde, was een 
mooi op elkaar ingespeeld raken van de oudere en 
de jongere collie, waarbij Spot – zonder dat we ons 
daar altijd bewust van waren – een fors deel van de 
opvoeding van Teddy voor z’n rekening nam. En waarbij 
Teddy, dat was van meet af aan zichtbaar, Spot jong 
hield door hem altijd weer uit te dagen tot spel of tot 
renpartijen in het bos of op het strand.

En inmiddels is het 2015. Van Spot hebben we al lang 
geleden afscheid moeten nemen en bij Teddy zien 
we nu, ruim tien jaar oud is hij inmiddels, duidelijk het 
begin van de ouderdom. Hij hoort niet meer zo goed 
en kan daardoor af en toe schrikachtig reageren. Bij de 
wandelingen zien we hem af en toe wat meer sjokken 
dan lopen. Behalve dan wanneer er een andere hond op 
het toneel verschijnt, dan lijkt hij 10 centimeter te groeien 

en neemt weer de pas aan van een goede Lippizaner in 
de Weense Hofreitschule.

Met Teddy lijkt zich ook de geschiedenis van Spot 
te herhalen. Er was Molly, de lapjeskat die qua 
kleurschakeringen vlekkeloos (of eigenlijk meer 
vlekkenvol) op onze tricolour aansloot. In het dorp is 
er helaas ten aanzien van katten weinig veranderd in 
de afgelopen tien jaar, want ook Molly is verdwenen en 
Teddy is duidelijk alleen. 

Een jaar lang hebben we gewikt en gewogen. Doen 
we het nu nog een keer? Andere tijden leveren andere 
vragen op. Wanneer je de vijfenvijftig gepasseerd bent, 
dan neem je de verantwoordelijkheid voor een dier op 
je, totdat je bijna zeventig bent. Is dat verstandig? En 
wat willen we met onze leefstijl, nu de kinderen het 
huis uit zijn? Voor de ‘grote vrijheid’ zijn huisdieren een 
beperking.

Uiteindelijk wint dan toch het collievirus. Wat open blijft, 
is de vraag of de geschiedenis van Spot en Teddy zich 
zal herhalen. In onze ogen is Spot nog steeds een 
buitengewone hond. Kan Teddy wat Spot kon? Zal hij 
jaloers worden? We zullen het alleen merken door het 
project aan te gaan.

Een tegenvaller op de site van Marian. Voorlopig geen 
plannen voor een nestje. Dan zien we dat er bij de 
familie Hage een uitzetnestje is van Malouine en dat er 
nog één reutje beschikbaar is. Maar liefst vijf gezonde 
sable pups heeft Aelin (Malouine’s Heart of Gold) in haar 
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eerste worp ter wereld gebracht. Met heel veel zorg 
bepalen Marina Hage en Anke Blommers welke pup 
het beste bij welk gezin past. Tot op het laatste moment 
wordt hierin geschoven. Uiteindelijk valt pup 1 ons ten 
deel: Malouine’s Bon Jovi. Na een blue merle en een 
tricolour, onze eerste sable reu. We noemen hem Boyd, 
Schots voor blonde man.

En dan is het zover. Het gelukkige toeval wil dat we 
Boyd op mogen halen aan het begin van onze vakantie, 
waardoor we bijna een maand hebben voor een 
intensieve socialisatie. Teddy mag mee om Malouine’s 
Bon Jovi op te halen. 
De eerste kennismaking is die tussen Teddy en mama 
Aelin. Na een paar voorzichtige rondjes om elkaar heen, 
lijkt het ijs gebroken. Spannender wordt het uiteraard 
wanneer Boyd erbij komt. Teddy lijkt meer geïnteresseerd 
in Aelin dan in Boyd, behalve dan wanneer Boyd even 
een plasje op het kleed in de woonkamer doet. Dan moet 
Teddy op precies die plek even laten zien dat hij de man 
is. Of dat een slecht voorteken is ...?

Thuisgekomen is Teddy de eerste twee dagen 
afwachtend. Niet onvriendelijk, niet overdreven dominant 
maar hij moet duidelijk even wennen aan dit nieuwe 
gezinslid. Boyd kent van meet af aan geen remmingen 
en zoekt continu de nabijheid van Teddy. In de eerste 
dagen lijkt hij in Teddy een surrogaatmama te zien. 
Lastig voor een reu wanneer de scherpe puppytandjes 
in Teddy’s vacht op zoek gaan naar tepels. Uit de weg 
gaan is de eerste strategie. Als dat echt niet lukt, dan 
vindt de eerste confrontatie plaats. Teddy geeft de pup 
een knauw. Die piept dat hemel en aarde vergaan, maar 
in feite is er niets meer aan de hand dan dat de grenzen 
worden aangegeven. En die heeft Boyd te respecteren. 
Als de grenzen na een paar dagen vastliggen, dan 
zien we ook bij Teddy het enthousiasme groeien. En 
dan komt voor ons langzaam maar zeker het feest van 
de herkenning. Er gebeurt precies datgene wat wij 
tien jaar geleden ook meemaakten. Boyd daagt Teddy 
voortdurend uit tot spel. Ze gaan er allebei met elkaars 
speeltjes vandoor, hetgeen wilde achtervolgingen op 
het gazon oplevert die meestal resulteren in koddige 
valpartijen van Boyd. Boyd hangt regelmatig in Teddy’s 

staart of springt tegen hem op. Teddy laat het allemaal 
toe. Sterker nog, het lijkt hem steeds meer te bevallen en 
in zijn reacties zien we dezelfde uitgelatenheid die hij als 
jonge hond had, met dat verschil dat hij nu de mildheid 
lijkt te hebben die bij de ouderdom hoort. Wanneer Boyd 
het te ver drijft en Teddy echt tergt, dan gaat deze wel 
achter hem aan maar laat hem meteen met rust wanneer 
Boyd als de vermoorde onschuld op z’n rug in het gras 
gaat liggen. 

Teddy is in de eerste drie weken dat Boyd nu bij ons is 
duidelijk ‘jonger’ geworden. Anderzijds helpt hij ons even 
duidelijk bij het opvoeden van de pup. Eén anekdote wil 
ik jullie niet onthouden. Toen ik een paar dagen geleden 
een poging ondernam om met mijn fiets aan de hand 
door het tuinhekje naar buiten te komen, was Boyd er als 
de kippen bij om naar buiten te glippen. Nog voordat ik 
kon reageren, had Teddy hem al te pakken, zette even 
z’n tanden in de kraag van de kleine die verschrikt terug 
de tuin in vluchtte.

Of de geschiedenis zich herhaalt? De voortekenen zijn 
na drie weken bijzonder positief, maar uiteraard is dit 
pas het begin. Wij zijn op dit ogenblik in ieder geval blij 
dat we de stap gezet hebben. Over een halfjaar, in het 
voorjaar van 2016, laat ik in een vervolgartikel graag 
weten of de verjongingskuur en de opvoeding, zoals wij 
die voor ogen hadden, geslaagd zijn. 
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Dit artikel verscheen eerder in het Duitse Schweizer 
Hunde Magazin en is met toestemming van de 
auteurs en de uitgever vertaald voor publicatie in het 
magazine van de Schotse Herder Vrienden.
Hoewel dit artikel voornamelijk over border collies en 
Australian shepherds gaat, wordt er ook zijdelings 
gerefereerd aan de Schotse herdershond en hun 
(over)gevoeligheid voor geluiden. Iedere collie-
eigenaar zal het probleem herkennen van collies 
die doodsbang zijn voor geluiden zoals onweer 
en/of vuurwerk. Interessant genoeg wordt hierbij 
een link gelegd tussen overbelasting van het 
cortisolsysteem, een eventuele traagwerkende 
schildklier en het MDR1-gendefect.

Veel hondenrassen vertonen in de omgang met mensen een 
aantal gedragsproblemen die makkelijker te begrijpen zijn als 
je het werkverleden van het ras in ogenschouw neemt. Het 
gedrag dat een hond tot een goede werkhond maakt, wordt in 
het dagelijkse leven van een huishond als vervelend of zelfs 
lastig ervaren. Heel vaak worden deze gedragskenmerken 
beïnvloed door overdracht van prikkels in de hersenen, door 
hormonen en andere interne factoren. 

ONTSTAAN EN VERSCHILLEN
De groep Britse herdershonden omvat een aantal rassen, 
die in hun uiterlijk en in hun oorspronkelijke activiteiten heel 
vergelijkbaar waren of nog steeds zijn. Aangezien er op de 
Britse eilanden al eeuwenlang geen grote roofdieren, zoals 
beren of wolven meer voorkomen, werden de herders en 

boeren in deze gebieden niet gedwongen om honden te 
fokken die het vee tegen roofdieren konden beschermen. Zij 
konden zich concentreren op het fokken van werkhonden 
die in het drijven, hoeden en soms het splitsen van de kudde 
behulpzaam zijn. De kuddes waren vaak lange tijd zonder 
herders op de weides onderweg. Hiervoor had men dus 
onafhankelijke honden nodig.
Tegelijkertijd was het spreekwoordelijke vaak mistige of 
bewolkte weer de oorzaak van een aantal belangrijke 
kenmerken van deze werkhonden. Ze moesten over grote 
afstand duidelijk zichtbaar zijn (en in dergelijk weer valt een 
gevlekte hond net wat meer op dan een enkelkleurige), en ze 
moesten, althans bij slecht weer, ook over grotere afstanden 
enkel door fluiten of andere geluiden van de herder te dirigeren 
zijn. Daaruit ontstond de behoefte aan een goed gehoor. 
Een (over)gevoeligheid voor geluiden is dan tegelijk één van 
de problemen die vaak optreden bij Britse herdershonden. Dit 
wordt nog verergerd door een lichte zogenaamde subklinische 
(laagwerkende) schildklierfunctie.
In een recente studie aan de Faculteit Diergeneeskunde van 
de Universiteit van München is aangetoond dat bij bearded 
collies, zelfs zonder dat deze een door medisch onderzoek 
aantoonbaar laagwerkende schildklierfunctie hadden, de 
toediening van een lage dosering van schildklierhormoon 
aanzienlijk hielp om geluidsangst en overmatige gevoeligheid 
voor lawaai te onderdrukken.

HET MDR1-DEFECT
Bij veel van de Britse herdershondenrassen is sprake van 
een genetische afwijking, het MDR1-gendefect genaamd, die 
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Gevoelige 
Britse herdershonden

tekst: vertaald uit het het Schweizer Hunde Magazin (editie 9/12) door Mart Brouwers• foto: Diana Jansen, C. Macmillan
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zijn uitwerking heeft op het cortisolsysteem en daarmee op 
de stressgevoeligheid. Het gaat om een genetisch afwijking 
die de bloed-hersenbarrière beïnvloedt. Daardoor wordt 
de overdracht van veel stoffen uit de bloedsomloop in de 
hersenstofwisseling gewijzigd. Bekend zijn de negatieve 
effecten op de verdraagzaamheid van geneesmiddelen. Dit kan 
leiden tot ernstige beschadigingen en zelfs levensbedreigende 
aandoeningen.

Het MDR1-defect is erfelijk recessief, wat wil zeggen dat 
een hond alleen lijder is als beide chromosomen het defecte 
gen dragen (homozygoot). Bij honden die lijden aan het 
MDR1-gendefect is nog een ander effect van belang. De 
terugkoppelring, die de concentratie van het stresshormoon 
cortisol in nauwe afstemming tussen hypofyse en bijnierschors 
regelt, is ook verstoord. Dit leidt tot zeer sterke schommelingen 
van het stresshormoon cortisol. Dat kan zelfs bij kleine 
belastingen tot een sterke opgewondenheid van de hond 
leiden. Deze schommelingen kunnen oplopen tot regelrechte 
paniek- en angstaanvallen. Hoewel het effect van het MDR1-
defect tot nu toe alleen medisch vastgesteld is bij homozygote 
genotypen (beide ouders zijn dragers van ziekmakende 
genvariant), kunnen kleine schommelingen in de concentratie 
ook bij heterozygote honden (dragers) goed denkbaar zijn. 
Bekend is dat voor sommige geneesmiddelen zelfs ook de 
heterozygote honden kwetsbaar zijn. 

Het MDR1-defect is bij dierenartsen al lang bekend, maar 
de oorzaak ervan niet. Uit ervaringen van dierenartsen 
bleek herhaaldelijk dat sommige collies ziek werden en bijna 
hypochondrisch door het leven gingen, terwijl andere collies 
veel beter op behandelingen reageerden en zelfs actief 
‘meewerkten’ aan hun herstel. 
Bij de eerstgenoemde groep wordt nu gedacht aan de 
mogelijkheid dat het misschien om MDR1-collies gaat, waar 
de verschillende ziekten zich, in samenhang met een toch al 
overbelast cortisolsysteem, meer manifesteerden.

KARAKTEREIGENSCHAPPEN
Dat de groep van Britse herdershonden niet homogeen is in 
hun gedrag, maar veel verschillen heeft in karakterkenmerken, 
toont de grootschalige vergelijkende studie van de werkgroep 
onder leiding van professor Miklosi uit Boedapest. Daar werden 
96 verschillende hondenrassen onderzocht via een vragenlijst, 
die door bijna 10.000 hondenbezitters werd ingevuld via 
diverse tijdschriften en websites. Zij rekenden hun honden 
bepaalde kenmerken toe en via een met de vragen verbonden 
puntenverdeling, lieten deze zich terugbrengen tot een reeks 
karakters.
In de evaluatie werd met vier types aan karakters rekening 
gehouden namelijk, rust en emotionele stabiliteit, trainbaarheid 
en openheid voor nieuwe ervaringen, sociale omgang met 
honden en extraversie of moed.
Vier rassen Britse herdershonden waren onder deze 96 rassen 
vertegenwoordigd en tussen de verschillende karaktertypen 
waren de onderlinge resultaten erg aanzienlijk. Terwijl alle 
vier onderzochte rassen redelijk gelijkmatig in het middenveld 
of aan de onderrand daarvan te vinden zijn als het de 
persoonlijkheidsfactor rust betreft, zijn de verschillen zeer 
aanzienlijk waar het gaat om de persoonlijkheidsfactoren 
trainbaarheid en sociale omgang met honden. Ook de 
extraversie van de rassen verschilt onderling sterk.

De resultaten werden zichtbaar (de getallen geven de plek op 
de ranglijst van 96 hondenrassen aan):

border 
collie

bearded 
collie

Australian 
shepherd

collie

rust 66 47 68 58

trainbaarheid 4 41 3 44
sociale 
omgang met 
honden

68 5 45 26

extraversie 62 53 55 82

DE ZELFBELONINGSDRUG DOPAMINE
In verdere onderzoeken bleek dat met name herders-
hondenrassen die een lange gemeenschappelijke geschiedenis 
van samenwerking met de mensen hebben, zich bij onoplos-
bare problemen veel sterker op de mens oriënteren, oogcontact 
met hem zoeken of hem door blaffen of andere gedragingen 
te hulp roepen. Ook laten herdershondenrassen zich bijzonder 
goed door de mens dirigeren met een vingerwijzing of een 
ander gebaar.
Een Amerikaanse hondenonderzoeker heeft al meer dan twintig 
jaar geleden ontdekt dat in de hersenstofwisseling van border 
collies en andere herdershonden, de concentratie van de als 
zelfbeloningsdrug bekend staande dopamine, in vergelijking 
met kuddebewakende honden, duidelijk verhoogd is. Dit 
betekent dat de vaak beschreven workaholic-mentaliteit van 
border collies, Australian shepherds en aanverwante rassen 
een basis heeft in de neurobiologie. 
Een verhoogde dopaminespiegel leidt niet alleen tot een 
sterker zelfbeloningseffect bij opgeloste taken, maar brengt het 
dier ook in een vreugdevol opgewonden verwachting bij het 
optreden van de randvoorwaarden die de laatste keer met zo’n 
succes gepaard gingen. Het bekende effect dat juist border 
collies, Australian shepherds en aanverwante rassen vaak al 
bij het oprijden van de parkeerplaats bij de hondenschool in 
opperste opwinding raken of bijvoorbeeld nauwelijks meer af 
te remmen zijn in het agilityparcours, laat zich dus gedeeltelijk 
verklaren door deze vreugdevolle verwachting (anticipatie-
effect van de dopamine). 
In combinatie met de rastypische eigenschap van sterke 
oriëntatie op de mens en frequent oogcontact, kan het dan 
voorkomen dat de border collie of Australian shepherd piepend 
en gillend van opwinding zijn mensen aankijkt en hen tot een 
nog snellere en heftiger activiteit oproept.

STEREOTYPIEËN EN DWANGMATIG GEDRAG
In de domesticatiegeschiedenis van de hond werden 
veehoedende en -drijvende honden zo gefokt door bepaalde 
elementen van het jaaggedrag van de wolf te selecteren, 
versterken of overdrijven, zoals fixeren, dichterbij sluipen 
en vastpakken. Om dit gedrag urenlang bij grote kudden 
schapen telkens weer te vertonen, mag het de hond bijna 
niet vermoeien. Een zogenaamd hoog volhardend vermogen 
(of koppigheid) in de uitvoering van deze taken was dan 
ook gewenst voor het ras. Als een herdershond een grote 
kudde onder zijn hoede heeft, is er gewoon altijd weer een 
schaap terug te drijven, in toom te houden of anderszins te 
beïnvloeden. Dan kan de hond niet na het derde schaap 
gewoon geen zin meer hebben en het daarom opgeven.
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Ook hier hangen problemen op neurobiologisch gebied mee 
samen. Een hoge mate van volharding, aangetoond door 
studies over andere diersoorten gaat vaak gepaard met een 
bijzondere gevoeligheid voor stereotypieën en dwangmatig 
handelen. Wie in het dagelijks leven al bepaalde handelingen 
bijna moeiteloos telkens weer herhaalt, zal er ook toe neigen 
om bij verveling stereotype gedrag te ontwikkelen. Zeker 
van border collies en in mindere mate ook van Australian 
shepherds, is bekend dat ze neigen naar het ontwikkelen van 
dwangmatige handelingen. Jagen op schaduwen, urenlang 
staren naar traptreden en onbeweeglijke objecten of de 
tendens om als bal- en stokjunkie in een trancetoestand 
te raken, zijn kenmerkend voor het ras. Een verlaagde 
drempel voor prikkels en dus een eenvoudig oproepen van 
fixatie, alsmede het besluipen, rennen en beetpakken zijn 
risicofactoren voor het ontstaan van een baljunkie.
Het verhoogd volhardende vermogen is hier een extra 
risicofactor, die maakt dat de handeling bijna zonder vermoeid 
te raken urenlang kan worden herhaald. Als eigenaren en 
trainers dan denken dat ze een dergelijke hond door nog 
meer bezigheid en activiteit van z’n overtollige energie kunnen 
ontdoen of zelfs vermoeien, begint er een neerwaartse spiraal 
die uiteindelijk kan leiden tot een totaal ‘doorgedraaide’ 
verslaafde hond. En net als in de menselijke verslavingszorg 
geldt ook bij de dopaminezucht van een baljunkie, dat alleen 
een consequente onthouding helpt, dus het onthouden van 
alles wat de verslaving kan triggeren. Net zoals de afgekickte 
alcoholist geen likeurbonbon meer kan eten, mag baljunkie 
nooit meer achter een weggeworpen bal, stok, voederzak of 
wat dan ook aan. Ook de vandaag zo populaire flirtpole (een 
hengel met daaraan een speeltje) is letterlijk een drug voor 
dergelijke honden.
Mogelijkerwijs heeft nog een andere aandoening, die juist 
bij border collies en Australian shepherds optreedt, hier zijn 
neurobiologische wortels.

EPILEPSIE
Vooral bij de border collie komt relatief vaak genetisch 
veroorzaakte epilepsie voor. Na het uitsluiten van alle 

andere oorzaken, zoals hersentumoren, hoofdletsel, 
schildklierafwijkingen, etc., blijft na analyse van ziektegegevens 
van epilepsiegevoelige border collies een grote groep over die 
ook met medicijnen moeilijk te behandelen is. Bij deze honden, 
waarbij de aanvallen gewoonlijk al op jonge leeftijd verschijnen, 
is de prognose ongunstig, aangezien zij vaak in korte tijd 
ernstige epileptische aanvallen ontwikkelen en zelfs aan een 
aanval kunnen sterven – of vanwege hun ernstige epilepsie 
geëuthanaseerd moeten worden. 
Het is daarom belangrijk om deze honden en hun familieleden 
consequent uit te sluiten van de fokkerij. Leeftijd, geslacht of 
castratie hebben aantoonbaar geen invloed op deze vorm van 
epilepsie. Een algemene gevoeligheid voor stress is de enige 
gemeenschappelijke factor die steeds door eigenaren van 
dergelijke honden werd beschreven. Epilepsie heeft bij de hond 
te maken met het neurotransmittersysteem van acetylcholine 
en bepaalde gebieden in de laterale tussenhersenen, die ook 
betrokken zijn bij de controle van het jachtgedrag. Medisch 
is inmiddels al bewezen dat het zonder reden jagen op 
schaduwen, lichtvlekken of denkbeeldige vliegen - vooral als 
het vaak wordt herhaald of langdurig voortgezet wordt - een 
milde voorloper is van epilepsie. 
Helaas worden dergelijke waarschuwingssignalen vaak door 
eigenaren en ook door veel therapeuten over het hoofd gezien. 
Een precieze verduidelijking van de oorzaken is hier dus nodig.

BORDER COLLIE VERSUS AUSTRALIAN SHEPHERD
In verband met het optreden van gedragsstoornissen 
(stereotypieën of dwangmatige handelingen) werden eigenaren 
van Australian shepherds en border collies vergeleken aan de 
Universiteit van Diergeneeskunde in Hannover. Opmerkelijk 
was dat veel meer eigenaren van border collies dan van 
Australian shepherds aangaven dat ze de hond hadden 
gekocht als werkhond, als wedstrijdhond of voor speciale 
vormen van bezigheid. 
Voor een aantal gedragsstoornissen (overmatige schuwheid, 
angstgevoeligheid, geluidsproblemen, dwangmatig gedrag) 
was het percentage van de daaraan lijdende border collies 
significant hoger dan dat van de Australian shepherds. Voor 



Herfst 2015 • Schotse Herder Vrienden • 27

stereotype of overmatig blaffen lag het percentage bij de 
Australian shepherd veel hoger dan bij de border collie. Beide 
rassen vertoonden slechts zeer geringe neiging tot agressie. 
Opmerkelijk was een ander resultaat van het onderzoek, 
namelijk dat de intensiteit van het staren als dwangmatige 
handeling en de intensiteit van stereotypieën in de groep van 
als hoeder bij een kudde gebruikte honden veel minder was 
dan bij huishonden.

Hondensport als uitlaatklep had bij de border collie geen effect 
op de vorming van stereotypieën en dwanghandelingen. De 
neiging tot toeknijpen (het zogenaamde ‘heeling’) was bij de 
werkhonden sterker ten opzichte van de huishonden. Honden 
die gebruikt werden in wedstrijden, vertoonden eveneens een 
sterkere neiging tot toeknijpen. 

Welke tak van sport en hoe vaak deze beoefend werd, had 
geen effect. Honden die regelmatig contact hadden met andere 
honden en minder alleen werden gelaten door hun eigenaren, 
hadden een lagere gevoeligheid voor stereotypieën. Ook was 
de neiging om stereotype gedrag te ontwikkelen minder bij 
honden die bij de fokker regelmatig sociaal contact met de 
menselijke familieleden hadden, en bij die honden die geen 
of weinig wisselingen van eigenaren hadden meegemaakt. 
De afkomst uit een zogenaamde show- of werklijn had 
daarentegen geen waarneembaar effect op een van de 
bovengenoemde gedragsproblemen. Honden uit showlijnen zijn 
geen betere huishonden. Ze zijn over het algemeen moeilijker 
onder controle te houden en aan te sturen en daarom slechtere 
werkhonden. 

De erfelijkheid van gedragskenmerken bij het hoeden van 
schapen door border collies bleek uit een eerder onderzoek 
ongeveer 4-5% te zijn. Ruim boven de 90% van de prestaties in 
een toernooi konden niet worden voorspeld door de prestaties 
van de ouders in soortgelijke situaties. Bij het kruisen van 
twee kampioenen in schapenhoeden bleken honden voor 
te komen die niet wisten wat zij in moeilijke situaties met 
een kudde schapen moesten doen. Hierbij ging het niet 
om de grotendeels genetisch bepaalde gedragselementen 
van het fixeren, dichterbij sluipen en aanpakken. Voor deze 
gedragingen werden zelfs al kandidaatgenen geïdentificeerd. 
Wetenschappers hebben dus een heel duidelijk idee welk 
gedeelte van welk chromosoom verantwoordelijk is voor 
de doorgave van deze gedragspatronen. Dat is echter niet 
het geval met het fenomeen van de zogenaamde ‘sheep 
sense’, die ervoor zorgt dat de hond op het gedrag van de 
schaapskudde anticipeert en steeds op de juiste plaats ingrijpt 
om de nerveuze kudde zelfs bij slecht weer en mist in de 
schaapskooi te drijven.

Border collies die werden gehouden als zuivere sport- en 
huishonden en geen contact hadden met vee, toonden over het 
geheel gezien vaker hoedgedrag ten opzichte van mensen of 
andere honden in het gezin en zelfs niet bewegende objecten, 
dan die honden al in hun jonge bestaan contact hadden met 
levend vee.

DE IDEALE HUISHOND
Ten slotte moet worden opgemerkt dat de honden die behoren 
tot de gespecialiseerde rassen, slechts met veel moeite te 

houden zijn op een manier die recht doet aan hun gedrag, dat 
het gevolg is van eeuwenlange fokselectie. Ondanks, of juist 
vanwege hun bovengemiddelde intelligentie, zelfstandigheid 
en probleemoplossend vermogen, zijn ze in het dagelijks 
leven vaak ontevreden. Hun rasgerelateerde vermogen om 
zelfstandig probleemoplossingen te zoeken, brengt ze vaak in 
situaties die voor mensen niet prettig of zelfs storend zijn. 
Het dopaminegestuurde vermogen om zichzelf 
succeservaringen te bezorgen, maakt hen kwetsbaar voor 
gedragsproblemen. Hoe meer gespecialiseerd een hond is, des 
te minder is hij als ‘alleen huishond’ geschikt!

Auteurs
Udo Ganslosser (geboren 1956) is universitair hoofddocent 
van Zoölogie aan de universiteit van Greifswald en is onder 
meer docent aan Fylogenetische Museum en het Instituut 
voor Systematische Zoölogie aan de Universiteit van Jena. 
Sinds enkele jaren draagt hij zorg voor een groeiend aantal 
onderzoeksprojecten over honden, zowel huisdieren als wilde 
hondachtigen. Daarbij gaat het vooral om vraagstukken over 
sociale relaties en processen.

Sophie Strodtbeck (geboren 1975) studeerde in 2002 aan de 
Ludwig Maximilian Universiteit van München af als dierenarts. 
Haar ervaring deed zij op in verschillende praktijken. Sinds 
geruime tijd heeft zij een verantwoordelijke functie bij een 
hondenschool op veterinair gebied en biedt samen met Udo 
Ganslosser medische consultaties aan. Daarnaast schrijft ze 
artikelen voor diverse tijdschriften voor honden en momenteel 
deelt zij haar leven met haar vier honden.
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KORTHAARPAGINA

In 2005-2006 leerde ik Anita van Bussel kennen. 
Zij heeft de hobbykennel From Hobbit’s Home 
en fokt zo nu en dan een nestje met de Schotse 
herder korthaar. 
Voordat ik Anita leerde kennen, had ik nog nooit 
gehoord van de korthaarcollie. Laat staan dat 
ik ze ooit eerder gezien had. Maar ik leerde de 
honden van Anita kennen en ik was meteen 
helemaal weg van het ras.
Ik wist het zeker, mijn eerste eigen hond zou een 
korthaarcollie worden! 

Er wordt geregeld aan mij gevraagd: ‘Waarom een 
korthaar en geen langhaarcollie? Wat is het verschil 
tussen beide collies?’ 
Voor mij is de voorkeur voor een korthaarcollie 
duidelijk:
• Ik houd niet zo van het borstelen van honden 

(hoewel een korthaarcollie net zo veel 
ondervacht heeft als de langhaarcollie).

• De korthaar is over het algemeen stoerder van 
karakter en niet zo ‘tuttig’. 

• Ze zijn erg werklustig, slim en snel (hoewel in 
huis rustig). 

• Ik vind ze prachtig om te zien. Hun bespiering en 
verschijning zijn heel erg mooi. 

• En, last but not least: ze knuffelen net zo graag 
als de langhaar en ze zijn heel erg baasgericht.

BELBA
Voor het jaar 2007 had Anita een nestje gepland 
staan. En ik wilde dolgraag uit die combinatie een 
puppy hebben. Na het lange wachten was het 
dan eindelijk zover. Mara (Mara Baggings From 
Hobbit’s Home) was drachtig en wat was ik blij. 
Mijn toekomstige pup zou hier tussen zitten en ik 
kon haast niet wachten tot het zover was. Op 10 
november 2007 werd het Proudfoot nest geboren, 
acht pups in totaal. Ik had het geluk dat ik bij de 
bevalling aanwezig mocht zijn en vond het een 
prachtige ervaring.

Er zaten drie teefjes in het Proudfoot nest. En één 
van die teefjes zou acht weken later met mij mee 
naar huis gaan. Het werd uiteindelijk Belba (Bella 
Proudfoot From Hobbit’s Home). Ik wilde een hond 
met karakter die ook graag zou willen werken en 
ik had de goede keuze gemaakt, want Belba was 
als pup zijnde al erg zelfverzekerd en liep altijd met 
van alles rond te sjouwen. Ze was erg leergierig en 
ontzettend slim.
Dat ik graag een hond met karakter wilde, dat 
heb ik geweten. Belba was zelfverzekerd en 
zeker niet van plan om ‘zo maar’ klakkeloos naar 
mij te luisteren. Ze daagde me regelmatig uit en 
zorgde ervoor dat ik steeds creatiever moest zijn/
worden. Het heeft even geduurd voordat ik Belba 

Hoe het 
allemaal

begon
tekst en foto’s: Lieke Geurts
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goed onder appel had. Maar o, wat heb ik veel 
van en met haar geleerd! En wat zijn we samen 
als combinatie gegroeid. We hebben een band 
opgebouwd op basis van wederzijds respect en 
vertrouwen.

UPS EN DOWNS 
We hebben samen ook het nodige meegemaakt 
en vele ups maar zeker ook downs gekend. Zo liep 
Belba toen ze één jaar oud was een vergiftiging 
op. Ik was ontzettend geschrokken, maar gelukkig 
herstelde ze goed. Op show heeft ze het nodige 
behaald en een aantal kampioenschappen 
gewonnen. Ik heb het altijd leuk gevonden om mee 
te gaan naar shows. Maar zelf showen wilde ik 
liever niet, aangezien ik daar niet zo goed in ben. 
Wat ik wel heel graag deed, was sporten met mijn 
hond. Daarom heeft Belba ook op sportgebied het 
nodige gedaan en bereikt.

Toen Belba ongeveer 2,5 jaar oud was is ze voor 
de eerste keer gedekt. Maar helaas na vier weken 
bleek dat ze niet drachtig was. Het was een 
teleurstelling, maar moeder natuur laat zich niet 
dwingen. Toen Belba de keer daarop weer loops 
werd, hebben we haar opnieuw laten dekken. Er 
volgde weer een spannende tijd en dit keer bleek 
de dekking wel gelukt te zijn. Ik vond het erg leuk 
om het hele proces vanaf het begin mee te maken. 
Anita heeft mij altijd erg betrokken hierbij, en daar 
ben ik haar erg dankbaar voor.

DORAN
Ik heb altijd gezegd dat als Belba pups zou krijgen 
ik er dan één zou houden. Ik vond het een prachtige 
en heel bijzondere ervaring om zo’n dracht van 
dichtbij helemaal mee te mogen maken. 
Op 30 augustus 2011 was het dan zover. Belba 
kreeg vijf gezonde pups: vier reuen en één teef. Ik 

vond ze allemaal mooi, maar gek genoeg was er 
één pup bij, waarbij ik meteen al het gevoel had: dát 
is hem, die blijft! 
En dat gevoel is gebleven. Ik voelde meteen een 
soort van (extra) band. Ik heb hem de naam Doran 
gegeven, wat in het Grieks ‘cadeautje’ betekent. En 
zo is Doran in mijn leven gekomen. 
Het grappige is om te zien dat Doran heel anders 
van karakter is als zijn moeder. Doran is een 
vrij volgzaam type en altijd vrolijk. Hij heeft de 
gewoonte om iedereen te begroeten als zijn 
beste vriend. Belba daarentegen is wat meer 
gereserveerd naar vreemden toe. Ook is Doran 
ontzettend eigenwijs en erg knuffeling en ligt het 
liefst bij je op schoot. Doran is een makkelijke 
reu en vindt veel goed. Al kan hij wel degelijk zijn 
grenzen aangeven als dat nodig is. Ik noem hem 
altijd mijn blije ei. 
Op sport-/werkgebied zijn het allebei toppers. Met 
Belba ben ik begonnen met flyball, iets wat ze 
geweldig vindt om te doen. Ze is ook ontzettend 
snel, maar helaas heb ik vorig jaar moeten 
besluiten te stoppen met flyball vanwege een 
blessure bij Belba. Met Doran deed ik ondertussen 
ook aan flyball en hij was inmiddels zo goed dat hij 
Belba’s plaats mocht innemen in het wedstrijdteam. 
Hij presteert daar ongelofelijk goed.
Met Belba doe ik nu aan frisbee en soms wat 
treibbal, wat zij ook geweldig vindt en ook Doran 
vindt de frisbee ook erg leuk.

Samen werken en sporten met Belba en Doran 
vindt ik heerlijk en zij gelukkig ook. Beide honden 
zijn in huis rustig en passen zich ook makkelijk 
aan als je een keer wat minder tijd hebt. Maar als 
er actie te beleven valt, staan ze paraat. Ze zijn 
gedreven, snel en wendbaar. Wat we ook gaan 
doen, ze zijn overal voor in. Ik ben dol op mijn twee 
kanjers en ik hoop nog heel lang met en van ze te 
kunnen genieten. 
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Een duik 
in de 
show-
wereld

tekst en foto’s: Rosanna van Teijen

Toen ik gevraagd werd om een verhaal voor de Schotse Herder 
Vrienden te schrijven over mijn hobby, namelijk shows lopen 
met je hond, zei ik natuurlijk meteen volmondig ‘ja’!
Voordat ik jullie wat over mijn hobby ga vertellen, zal ik eerst 
kort wat over mezelf vertellen. Ik ben Rosanna van Teijen 
en ik ben 17 jaar. Ik woon samen met mijn ouders (met mijn 
moeder deel ik de liefde voor onze collies), mijn zus en haar 
vriend en mijn zusje in het Friese Lippenhuizen. Ik heb ook 
nog twee oudere broers, maar die zijn inmiddels het huis 
al uit. We wonen op een hobbyboerderij met behoorlijk wat 
ruimte en landerijen om ons heen. Ik ga 17 km verderop in 
Heerenveen naar school en zit nu in mijn examenjaar van het 
vwo. Mijn droom is later dierenarts worden. Verder houd ik me 
graag bezig met hardlopen, wedstrijdzwemmen, racefietsen, 
krantenwijk en heb ik ook nog een baantje als inpakker.

Elf jaar geleden hebben we onze eerste collie bij Killochan 
Castle gekocht en dit beviel zo goed dat er in 2005 een tweede 
collie volgde en een derde in 2006. Alle drie de honden komen 
van dezelfde kennel. Nadat we onze drie collies gekocht 
hadden en wat serieuzer in de wereld van de collies gingen 
kijken, lieten we onze honden testen (heupen, ogen,MDR1-gen 
en tegenwoordig ook op DM) omdat het ons leuk leek om een 
eigen nestje te fokken. 
We kregen dit nestje met onze eerste collie Shakira (Killochan 
Castle Eyes Like Yours). We lieten haar dekken door Macho 
(May Moullach Extreme Passion). Dit bleek een supermooie 
combinatie waaruit acht pups werden geboren. In overleg met 
andere fokkers (die net als wij Rosa het mooiste pupje vonden), 

hielden we één teefje aan. En met Rosa begon het hele 
showverhaal. 

Voor Rosa hadden we er nooit over gedacht om te gaan 
showen met onze honden. Wel waren we vaker op shows 
geweest. Mijn moeder nam mij en mijn zusje jaarlijks mee naar 
de hondenshow in Leeuwarden voor een leuk dagje uit, om 
de showsfeer te proeven en vooral om de collies te bekijken. 
Maar toen vonden we er alle drie eigenlijk helemaal niets aan. 
Er hing een gespannen sfeer, de honden werden helemaal 
opgedoft en je betaalde er handenvol geld aan om een rondje 
te lopen. Maar met Rosa wilden we het toch een keer zelf 
proberen.
Rosa had inmiddels de leeftijd van 6 maanden bereikt en was 
een vrolijke pup toen we haar inschreven voor haar eerste 
show op de clubmatch in Sneek. Ik was toen elf jaar en had 
samen met Roos een paar lesjes ringtraining gevolgd. Tot onze 
verbazing ging het eigenlijk best goed. Rosa werd beste pup 
en dus mochten we in de erering. Toen kregen we allebei de 
smaak te pakken en al gauw volgde show na show. Rosa en ik 
hadden altijd plezier in de ring, en het maakte niet uit of we nu 
wonnen of niet. 
Bij diverse shows behaalden we ZG’s (Zeer Goed), we haalden 
af en toe een Uitmuntend, maar kregen voornamelijk een 
tweede plaats. Maar toen Rosa tweeëneenhalf was en mooi 
uitgegroeid was, werd ze in Wijchen 2011 voor het eerst beste 
teef en won tevens van de beste reu! 
In het begin trainden we bij een gezelligheidsclub waar we heel 
veel plezier hadden, maar toen we echt serieus wilden showen, 
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wilden we de puntjes op de ‘i’ zetten en gingen op zoek naar 
een professionele ringtrainer. Die vonden we bij Kynospirit. 
En dat wierp zijn vruchten af, want anderhalf jaar later in 
Rotterdam werd Rosa opnieuw gekozen als beste teef van 
het ras en won opnieuw van de beste reu. Op een show gaat 
de beste teef of reu aan het einde van de dag naar de erering 
om daar te strijden tegen (in ons geval) andere winnaars 
uit rasgroep 1 (herdershonden en veedrijvers, in totaal 52 
verschillende rassen). Dus ook die zondag in augustus gingen 
wij naar de erering en… we hadden het nooit hopen en zelfs 
durven dromen: we werden 3e in de groep! 
En alsof dit nog niet genoeg was, werden we geselecteerd voor 
de Hond van het Jaar Show. We mochten hieraan meedoen 
als enige Schotse herdershond langhaar van heel Nederland. 
Uiteindelijk werden we niet geplaatst, maar waren we wel weer 
een prachtige ervaring rijker. Deze show is nog steeds één van 
de hoogtepunten in onze showcarrière. 
Jammer genoeg haalde Rosa hierna tot voor drie maanden 
in Arnhem alleen maar 2e plaatsen. Want Rosa is een schat 
van een hond, maar als haar iets niet zint dan gaat ze dat ook 
echt niet doen. En gladde vloeren staat bij haar op de eerste 
plaats van ‘dat ga ik niet doen’. Dus we hebben geluk als er 
tapijt ligt op de vloer bij een show, want anders toont ze haar 
gangwerk niet optimaal. Eigenlijk zouden de keurmeesters 
eens langs moeten komen op onze heide of het natuurgebied 
waar we vaak wandelen, daar zouden ze eens kunnen zien 
wat een prachtig gangwerk onze Rosa heeft. Onlangs waren 
we in Rotterdam, waar de vloer spekglad was. Daar had ze 
kampioen kunnen worden met haar nu 3,25 punten (4 punten 
voor Nederlands kampioen.) 

Tussen alle shows door heeft Rosa trouwens ook even tijd 
gehad om een prachtig nest te krijgen. Ze was een heel 
goede moeder en heeft 9 mooie pups gekregen. Eén van de 
pups, Grace, hielden we aan. Met Grace hebben we vorig 
jaar intensief geshowd. Ze werd met 9 maanden meteen 
Nederlands jeugdkampioen (iets wat pas vanaf 9 maanden 
mogelijk is). Helaas is ze een tijdje uit vacht geweest, maar 
nu ze weer mooi in de vacht zit, gaan we het showen weer 
oppikken. 

We hebben in totaal 8 collies waarvan 4 showhonden (Rosa, 
Grace, Sheila en binnenkort ook Priscilla). We hebben ook een 
(zelfgefokte) reu waarmee we hadden willen gaan showen. 
Helaas vindt hij het echt niet leuk op de show, want hij vindt 
alles eng (vooral de vloer) en dan houdt het voor ons eigenlijk 
wel op. Hoe jammer we het ook vinden, wij vinden dat een 
hond te allen tijde plezier moet hebben in het showen en niet 
elke hond kan een showhond zijn. Buitenshows vindt Hero 
overigens wel leuk en daar gaat hij ook altijd mee naartoe. 
Daarnaast hebben we nog Sheila, de overenthousiaste 
veteraan (9,5 jaar) die nog altijd voor 200% aanwezig is in de 
ring. Veel mensen vragen waarom we nog willen showen met 
haar en waarom wij zo veel geld steken in zo’n oude hond. 
Maar voor ons is het duidelijk, Sheila ziet er helemaal nog 
niet oud uit en de meeste andere honden kunnen haar niet 
bijhouden met lopen. En het allerbelangrijkst: zij vindt showen 
helemaal geweldig. Ze is altijd enthousiast en keurmeesters 
kunnen haar zonder probleem betasten. We zijn met haar pas 
op pas op 8-jarige leeftijd begonnen met showen en ze ziet er 
nog prachtig uit.

WAT IS SHOWEN?
Voor de mensen zonder showervaring: de hond kan geplaatst 
worden in de volgorde van 1 t/m 4 en kan beoordeeld worden 
met een uitmuntend, zeer goed, goed of matig. Win je van alle 
teven of reuen, dan haal je 1 punt. Heb je 4 punten, dan ben je 
Nederlands kampioen. 
Als je mee wilt doen aan een show, dan moet je je inschrijven 
op de website van de show. Op de website worden de nodige 
gegevens gevraagd. Meestal ligt het inschrijfgeld ongeveer 
rond de € 55-65. Na inschrijving ontvang je een bevestiging 
die ook als inschrijfbewijs geldt en aan het secretariaat op de 
show moet worden getoond. Shows beginnen altijd om 09.30 
of 10.00 uur en meestal duurt een show de hele dag. Shows 
zijn door het hele land. Wij wonen in Friesland, dus de meeste 
shows zijn voor ons vaak twee uur of meer rijden (denk aan 
Amsterdam, Rotterdam of zelfs Maastricht). Dit is best veel en 
ik denk ook dat mijn moeder blij is als ik mijn rijbewijs heb en 
zelf naar shows kan rijden.
Verder gaan er de nodige voorbereidingen vooraf aan een 
hondenshow. De hond moet worden gekamd, geborsteld, 
ontklit, geknipt en eventueel gewassen (niet iedereen doet dit, 
maar onze honden komen elke dag in het bos, dus is dat wel 
even nodig). 
In de ring gedraagt iedereen zich natuurlijk anders. De 
kledingstijl is ook bij iedereen anders. Zelf houd ik ervan om zo 
netjes mogelijk (vaak jurk of rok) de ring in te gaan. Dit is niet 
verplicht, maar ik ben van mening dat er een redelijk bedrag 
betaald is, dus alles waar je invloed op hebt, kun je van tevoren 
voorbereiden. Soms valt het niet mee om de mening van de 
keurmeester te respecteren. Toch moet je dit accepteren en 
ervan uitgaan dat elke keurmeester weer ergens anders naar 
kijkt of iets anders belangrijk vindt. Mijn advies is dus niet 
gelijk te stoppen als het de eerste keer niet helemaal is wat je 
verwacht. Ook wij hebben de nodige teleurstellingen gehad.
In de ring staan is voor de meeste mensen spannend, ook al 
heb ik hier meestal niet veel last van. Vooral niet in de eerste 
ronde, maar zodra je daar wint en verder moet tegen anderen 
dan wil je natuurlijk eerste worden en geen tweede (wat dan 
reserve teef/reu wordt genoemd). 
Er zijn geen (geld)prijzen te winnen. Als je hond de eerste 
plaats krijgt, dan win je hooguit een lintje en (sinds kort 
afgeschaft) een beker. Het gaat dus vooral om de eer en het is 
de vraag wat een gewone huishond hiermee moet. Dit is een 
vraag die ik zelf ook moeilijk kan beantwoorden. Wij hebben 
een kennel (Frisian Roses) waar we af en toe (kleinschalig) 
een nestje fokken en doordat we naar shows gaan leren we 
veel andere mensen kennen. We praten met andere fokkers 
over ons ras en we zijn met onze honden bezig en laten ons 
als fokker zien op de show. Ik denk dat shows voor fokkers 
belangrijker zijn dan voor de eigenaren van huishonden, omdat 
er niet echt een meerwaarde is aan het winnen van shows. 
Het is heel leuk om een hond in huis te hebben die Nederlands 
kampioen is, maar het was ook de allerleukste en liefste 
geweest als hij nooit geshowd had.

Aan alle liefhebbers van de collie wil ik zeggen: ga een keertje 
naar een show om te kijken hoe het is. En wie weet zien we 
elkaar dan eens op de show.
Ik wens jullie allemaal heel veel succes toe met jullie mooie 
collies! 



32 • Schotse Herder Vrienden • Herfst 2015





Op 20 september was het weer zo ver: de jaarlijkse 
collieactiveitendag van de Schotse Herder Vrienden, 
dit keer op herhaling bij de KC Arnhem. En ook dit 
jaar boften we weer want in de weken ervoor en de 
dagen erna regende het pijpenstelen, maar op de 
20e waren de weergoden ons goed gezind. Het bleef 
droog en zo nu en dan piepte er een voorzichtig 
zonnetje door het wolkendek heen.

De opkomst was weer fenomenaal: ruim 50 mensen met 
minstens evenveel collies (en een enkele verdwaalde 
poedel, boomer en labrador) waren naar Arnhem 
gekomen om mee te doen aan de workshops die we dit 
jaar hadden georganiseerd.

Er waren drie verschillende workshops waar iedereen 
aan mee heeft gedaan. De eerste was de workshop 
Sorteren en Apporteren. Deze technieken komen uit de 
jachthondenwereld en werd gegeven door Samantha 
Kersten, geassisteerd door Lieke Timmers. Sorteren 
is een onderdeel van speuren waarbij de hond iets 
met de geur van zijn eigenaar moet selecteren uit 
meerdere objecten, in dit geval blokjes hout. Bij het 
sorteerwerk moet de hond uit meerdere voorwerpen 
het voorwerp kiezen dat dezelfde geur heeft als het 
uitgangsvoorwerp. Het vergt veel concentratie van de 
hond. Als de hond het juiste voorwerp heeft gekozen, 
moet de hond het voorwerp naar de baas brengen. Het 
was verbazingwekkend hoeveel collies het juiste blokje 
hout uit een tiental andere blokjes konden terugvinden. 

En ook bij het apporteren deden heel veel honden het 
heel erg goed. Dus aanrader voor collie-eigenaren: 
jachttraining kunnen collies ook heel goed!

De workshop gedrag werd gegeven door Henk 
Westerhuis, geassisteerd door Marga Megens en Hilda 
Rikken. In deze workshop werd de hond geconfronteerd 
met een aantal objecten en geluiden. De reacties van de 
hond werd geobserveerd en besproken. Daarbij werd de 
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eigenaar verteld hoe je bepaald gedrag aan- of juist af 
kunt leren.

De derde workshop was Hersenwerk voor honden. 
Deze workshop werd gegeven door Iva Pastova van 
Hersenwerk voor honden. Hersenwerk voor honden is 
hetzelfde als denksport, puzzelen of braintraining voor 
mensen. Het is een geweldig leuk tijdverdrijf en plezier 
voor hond en baas. Het leuke van hersenwerk voor 
honden is dat het fysiek niet belastend is, waardoor het 
voor (heel) jonge of oude honden zeer geschikt is. 

Al met al was het een geweldig leuke dag, waarbij 
vooral veel plezier met elkaar en met de honden werd 
gemaakt. De KC Arnhem verzorgde tussendoor een 
gezellige lunch. En na de lunch werd een demonstratie 
gegeven van de DP Auto Dog Brush, een elektrische 
hondenborstel die sinds kort op de markt is en ook 
geschikt is voor collies. Een paar collies werden 
onder handen genomen en gezien de enthousiaste 
reacties zullen binnenkort een aantal collies door deze 
automatische borstel in showtoilet worden gebracht. 
Tijdens de demo konden de mensen het zelf proberen. 

Verder was de clubwinkel aanwezig, dit keer met 
een geheel vernieuwd en uitgebreid assortiment. 
Dus niet alleen de gewone producten zoals borstels, 
kammen, speciaal voor collies geschikte shampoos en 
klittensprays van gerenommeerde merken, maar ook 
leuk speelgoed en veel gezonde en lekkere snacks. En 
voor het eerst konden mensen betalen met de pin. 

Kortom, het was een geweldig leuke, leerzame én 
gezellige dag! We zien jullie graag volgend jaar weer op 
onze activiteitendag!
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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

MERLEANGUS
Jeannet van Gemert en Hans Zweers
Ouderkerk a/d Amstel
T: 06 50887748 / 0299 460800
E: merleangus@planet.nl
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Merlot is een enthousiaste reu van 6 jaar. Hij is vaak heel enthousiast en 
onstuimig, waardoor hij regelmatig ergens mee in botsing komt.  
Een tafelpoot,  de deurstijl of een boomstam, een botsing hiermee is bij hem geen uitzondering. 
Zijn baasje kwam in onze praktijk omdat Merlot een verdikking had onder zijn oog. En, niets 
vreemds voor Merlot, 2 dagen ervoor was hij tegen een harde bak aangerend. Zijn baasje dacht dat 
er misschien iets gebroken was bij zijn neus door de aanvaring tegen deze bak.  
Ziek vond ze niet dat hij was, maar hij was minder enthousiast op zijn kauwbotjes, waar hij normaal 
gezien heel dol op was en deze snel  in stukjes kauwde. Hij at zijn brokken goed. 
Bij het onderzoek van Merlot bleek er met het oog zelf gelukkig niets aan de hand te zijn. En ook de 
neus en verdere schedel voelde goed waardoor de kans op een breuk minimaal was. Bij het bekijken 
in de mondholte viel op dat zijn scheurkies was gebroken.  

                          
Deze kiesfractuur was de oorzaak van de verdikking onder het oog! Door een opgeklommen infectie 
vanuit de gebroken kies naar de kieswortel was een ontsteking van het kaakbot ontstaan. De 
gemaakte tandenfoto’s gaven een bevestiging van dit vermoeden.  
Elke scheurkies bestaat uit 3 wortels. Dit betekent dat voor het verwijderen van deze tand eerst de 
wortels moeten worden gesplitst vooraleer ze verwijderd kunnen worden. Dit gebeurd met een 
speciaal tandenboortje. Met tandenheveltjes worden vervolgens de wortels losgemaakt van het 
omgevende kaakbot. Na het trekken van de wortels wordt het tandvlees gehecht waardoor er geen 
voedselresten e.d. in de wond kunnen komen. Het herstel na het verwijderen van tanden verloopt in 
de regel altijd heel vlot, wat gelukkig ook bij Merlot het geval was. 
De operatiewond is inmiddels heel goed genezen en niet meer pijnlijk, waardoor Merlot weer als 
vanouds lekker op zijn kauwbotjes kan kauwen! 

Dierenhospitaal Visdonk 
Visdonkseweg 2a 

4707 PE  Roosendaal 
0165 583750 

dierenhospitaal@visdonk.nl 
www.dierenhospitaal-visdonk.nl 

 

Kwaliteit is geen kwestie van toeval 
Een verdikking onder het oog 

 

advertorial
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