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Naam: Mabinogion Star of Mississipi (Katja)
Geboren: 6 december 2002
Overleden: 6 oktober 2015

Vader: Markylla’s Magic Star Pretender 
Moeder: Si-Si’s This Indian Summer

Fokker: Jolanda Berkelmans
Eigenaar: Ada van der Nagel
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12 Gedrag en opvoeding: Mason – de 
puberteit in het kwadraat

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 Verslag lezing kleurvererving

11 Abby’s column

14 Verslag wandeling Schollebos

16 Korte berichten

19 Mijn collie: Mariska, Chessie & Bassie

20 Onderzoek Britse Kennelclub

27 In memoriam: Katja

28 Korthaarpagina

32 Kalender 2016

34 Kennelvermeldingen

24 Sport: schapendrijven

6  Gezondheid: DLE & SLE
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MEDEDELINGEN

KALENDER

De feestdagen zijn alweer in aantocht. Voor ons 
meestal iets om naar uit te kijken: even vakantie, 
gezellig samenzijn met familie en vrienden, en natuurlijk 
oliebollen en vuurwerk met de jaarwisseling.
Voor veel honden verloopt de jaarwisseling echter 
niet zo feestelijk. Collies staan erom bekend dat ze 
gevoelig zijn voor geluiden en dat betekent helaas ook 
dat veel collies bang zijn voor vuurwerk. Gelukkig heeft 
het nieuwe jaar ook voor onze viervoeters veel om 
naar uit te kijken. Voor 2016 hebben wij een uitgebreid 
programma van activiteiten samengesteld. De voorlopige 
jaarkalender voor 2016 vind je op pagina 32 van dit 
magazine.Op 27 december sluiten we het jaar af met een 

eindjaarswandeling in Bussloo. We hopen jullie daar ook 
te zien!

In dit winternummer een veslag van de lezing over 
kleurvererving, een artikel over schapendrijven 
en een uitgebreide analyse van het schokkende 
onderzoeksrapport van de Britse Kennelclub – en 
natuurlijk nog veel meer.

Voor het volgende magazine willen wij de lezers vragen 
hun mooiste collie-winterfoto in te sturen. Je kunt de foto 
tot 1 maart sturen naar:
redactie@schotseherdervrienden.nl.

De redactie en de medewerkers van Collie en zo wensen 
iedereen heel fijne feestdagen, een fantastisch 2016 en 
veel leesplezier met dit winternummer! 

Diana Jansen

Door onze eindredacteur:
Diana Jansen

RECTIFICATIE 
In het herfstnummer 2015 is een foutje gelopen in het interview met Anke Blommers. Mybern’s Movie Blue werd 
abusievelijk een tricolour genoemd, maar was een blue merle teef.

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!

27 DECEMBER 2015

EXTRA ALV 20 DECEMBER

De Schotse Herder Vrienden is voornemens om nog dit 
jaar een aanvraag in te dienen bij de Raad van Beheer 
op Kynologisch gebied in Nederland, om lid te worden 
van deze vereniging. Tevens zijn we voornemens om 
een convenant af te sluiten met de Raad van Beheer. De 
Raad van Beheer is een vereniging van verenigingen. 
Leden zijn rasverenigingen, kynologenclubs of bijzondere 
verenigingen. Alle leden hebben de uitnodiging voor 
de extra ALV en bijbehorende stukken en toelichting 
inmiddels al per mail ontvangen.
Op voorhand willen we benadrukken onze vereniging 
een vereniging is en blijft van, voor en door liefhebbers 
van de collie in al z’n verschijningsvormen. Of, zoals 

we het op de homepage van onze website hebben 
verwoord: ‘Onze leden hebben collies in alle soorten en 
maten: langhaar- en korthaarcollies, met Europese of 
Amerikaanse achtergrond, met een klassiek of modern 
uiterlijk, met of zonder stamboom, enzovoort. Ze zijn ons 
allemaal even lief en welkom.’
Uit het voornemen om lid te worden van de Raad 
van Beheer en het voornemen om een convenant af 
te sluiten, vloeit voort dat we onze statuten moeten 
aanpassen, een huishoudelijk reglement moeten 
vaststellen en een verenigingsfokreglement voor de 
collie langhaar en collie korthaar. Aan de Algemene 
Ledenvergadering komt de bevoegdheid toe hier op 20 
december a.s. besluiten over te nemen.
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GEZONDHEID

Net als mensen kunnen honden ook auto-
immuunziekten krijgen. Het immuunsysteem 
bestaat uit een grote groep verschillende cellen 
en eiwitten. Deze cellen en eiwitten komen overal 
in het hele lichaam voor. Hun belangrijkste functie 
is het opruimen van infecties en het opruimen 
van celresten die overbodig zijn geworden.  Om 
dit werk goed te kunnen doen, is het essentieel 
dat het immuunsysteem dus vreemde infectieuze 
ziekteverwekkers moet kunnen herkennen. 
Maar soms gaat er ergens iets  mis en keert 
het immuunsysteem zich tegen lichaamseigen 
cellen en eiwitten. Dan is er sprake van een auto-
immuunziekte. Deze kan schade veroorzaken 
aan bijvoorbeeld het orgaan waarin deze cellen 
voorkomen. Maar er is ook sprake van een auto-
immuunziekte als bij het opruimen van wél overbodig 
geworden celresten toch ontstekingsverschijnselen 
ontstaan, zoals koorts, zwellingen, roodheid, pijn of 
ziektegevoel. Er zijn heel veel verschillende soorten 
auto-immuunziekten. Van relatief onschuldige 
huidallergieën tot zeer ernstige ziekten als DLE en 
SLE, die het hele lichaam kunnen ontwrichten. 

LUPUS
In de jaren ’70 van de vorige eeuw kwam er een 
agressieve huidziekte bij collies, shelties en kruisingen 
daarvan voor, die ‘hidradenitis suppurativa’ werd 
genoemd. Een tiental jaren later werden honden van 
dezelfde rassen met het identieke klinische beeld 
gediagnosticeerd met bullous pemphigoide (BP). Bij 

deze honden werd de initiële diagnose door middel van 
microscopisch onderzoek gesteld. Desondanks bleek 
het fenotype van de patiënten duidelijk te verschillen van 
honden waarvan bekend is dat zij lijden aan de hondse 
versie van menselijke bullous pemphigoide. Vandaar 
dat deze verschillen deden twijfelen aan de validiteit 
van de eerder gestelde diagnose BP. In 1995 werd een 
macro- en microscopisch identieke ziekte onder dezelfde 
rassen vastgesteld die de naam ‘idiopathische ulcerative 
dermatosis’ kreeg. 
Een verwantschap met familiaire dermatomyositis werd 
vermoed. In 2001 onderzochten twee wetenschappers, 
Jackson en Olivry, de historische, klinische en 
histologische kenmerken van dit syndroom en melden 
een duidelijk onderscheid met juveniele dermatomyositis. 
Vanwege de unieke microscopische karakteristieken, 
kreeg deze aandoening de naam vesiculaire cutaneous 
lupus erythematosus (VCLE).

DLE
De DLE of discoïde lupus erythematosus is een auto-
immuunziekte waarvan niet bekend is waardoor het 
ontstaat. Bij DLE richt het auto-immuunsysteem van de 
hond zich tegen het eigen lichaam, waarbij vooral het 
aantal B- en T-cellen (de lymfocyten) wordt aangetast. 
Onderzoekers nemen aan dat meerdere factoren een rol 
spelen in het ontstaan van de ziekte, zoals genetische 
en hormonale factoren. Ook medicatie en/of virale of 
bacteriologische invloeden kunnen meespelen. DLE is, in 
tegenstelling tot SLE (systemische lupus erythematosus) 
relatief onschuldig en beperkt zich tot de huid.

auto-imuunziekten

DLE & SLE

tekst: Lieke Timmers • foto’s: dawgbusiness.blogspot.comm www.prodoggroomingsupplies.com
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DLE komt vaker voor bij collies en is niet geslachts- of 
leeftijdsgebonden. Bij DLE is sprake van depigmentatie, 
rode vlekken en schilfering van de neusspiegel gevolgd 
door zweren, korstvorming en kloven. In ernstige 
gevallen breiden de plekken zich uit over de hele 
neusrug, lippen, bekholte, oogleden, oren en poten. 
De hond heeft in meer of mindere mate last van jeuk 
en pijn maar toont niet echt ziek. Ultraviolet licht kan 
de symptomen verergeren en daarom verdient het 
aanbeveling tijdens de zomermaanden direct zonlicht te 
vermijden.

SLE
SLE of systemische lupus erythematosus is een bij 
de collie gelukkig vrij zeldzame auto-immuunziekte. 
Deze aandoening is chronisch en de ziekte kan tijdens 
het leven van de hond variëren in ernst. Net als bij 
DLE is het niet bekend waardoor het ontstaat. Anders 
dan bij DLE, tast SLE niet alleen de huid aan, maar 
ook de organen (nieren, hart), gewrichten en het 
zenuwstelstel. SLE komt bij reuen en teven voor en is 
niet leeftijdsgebonden. 
Er zijn gevallen bekend die ontstekingen aan 
het hartzakje kregen, vergrote lymfeknopen, 
gewrichtsontstekingen en zelfs hersenvliesontstekingen 
en toevallen. 
De aangetaste huid vertoont niet alleen zweren, blaren 
en kloven (met name op het hoofd), maar ook ernstige 
roos en/of kaalheid en zweren en blaren op de voetzolen.

DIAGNOSE
De diagnose van DLE of SLE is niet makkelijk te 
stellen. DLE wordt gesteld op basis van een uitgebreid 
onderzoek, waaronder het nemen van huidbiopten. Bij 
SLE is het stellen van een diagnose nog lastiger, gezien 
de vele verschillende symptomen. Ook hier is een huid- 
en een bacteriologisch onderzoek heel belangrijk om 
een bacteriële infectie, demodicosus of leishmaniasis 
uit te sluiten. Daarnaast zijn er ook geen specifieke 
diagnostische testen voor SLE.  De enige test die redelijk 
betrouwbaar is (echter niet 100%), is de ANA-test. Deze 
antinucleaire antilichamentest is een serologische test 
die via een titer het aantal antilichamen test. De ANA-
test heeft overigens geen zin bij het vaststellen van DLE, 
omdat deze meestal negatieve waarden oplevert.
De diagnose is uiteindelijk een optelsom van een aantal 
criteria, waarbij men meestal niet verder komt dan een 
waarschijnlijkheidsdiagnose.

BEHANDELING
Milde gevallen van DLE kunnen vaak onder 
controle worden gehouden door corticosteroïde 
of zonnebrandcrèmes. Wanneer de hond hier niet 
voldoende op reageert, kan een combinatie van 
tetracycline en niacinamide worden gegeven, hoewel 
het effect daarvan pas na minimaal 8 weken zichtbaar 
is. Daarnaast kan vitamine E in combinatie met omega 3 
en 6 worden gegeven. Tijdens een heftige episode kan 
ook prednison worden gegeven, eventueel in combinatie 
met azathioprine. Hoewel DLE niet te genezen is, is de 
prognose voor deze auto-immuunziekte redelijk gunstig, 

aangezien de hond een kwalitatief goed leven kan 
leiden al dan niet in combinatie met een lage dosering 
medicatie.

Lijders aan SLE krijgen helaas een minder gunstige 
prognose. De prognose van SLE is onvoorspelbaar 
en individueel afhankelijk van de uitgebreidheid van 
de ziekteverschijnselen en aangetaste organen. In het 
algemeen geldt dat hoe sneller de diagnose is gesteld 
en hoe eerder met de behandeling is begonnen, hoe 
beter de prognose is. Maar er zijn aanwijzingen dat ca. 
40% van alle SLE-patiënten binnen een jaar overleden 
zijn door complicaties van de ziekte of door bijwerkingen 
van de medicatie. Deze medicatie bestaat uit een hoge 
dosering prednison, dexamethason (voor collies kan dit 
gevaarlijk zijn), eventueel in combinatie met azathioprine 
of chloorambucil.

Bronnen
•	 Ontrafeling	van	de	auto-immuunreactie	bij	SLE,	door drs. 

J.H. Fransen, 2012, UMC Radboud, Auto-immuunziekten.
• Rossi, Michael A., et al. Generalized	canine	discoid	lupus	

erythematosus	responsive	to	tetracycline	and	niacinamide	
therapy. Journal of the American Animal Hospital 
Association.

• Milam, Emily C., Sarika Ramachandran, and Andrew G. 
Franks. Treatment	of	Scarring	Alopecia	in	Discoid	Variant	of	
Chronic	Cutaneous	Lupus	Erythematosus	With	Tacrolimus	
Lotion,	0.3%. JAMA dermatology (2015).

• Jackson, Hilary A., et al. Immunopathology	of	vesicular	
cutaneous	lupus	erythematosus	in	the	rough	collie	and	
Shetland	sheepdog:	a	canine	homologue	of	subacute	
cutaneous	lupus	erythematosus	in	humans.	Veterinary 
dermatology 15.4 (2004): 230-239.

•	 Huidaandoeningen	bij	hond	en	kat,	door dr. M. Vroom, 
veteriniar dermatologe, publ. Diergeneeskundig 
Memorandum, maart 2006.
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Lezing kleurvererving

Zaterdagmiddag 21 november 2015 werd er door 
de Schotse Herder Vrienden in Hotel Gorinchem 
een lezing georganiseerd over kleurvererving bij 
collies. Al heel lang doen binnen de colliewereld 
de wildste verhalen de ronde over de merlefactor 
en de (Amerikaanse) witte collie met eventuele 
gezondheidsproblemen en is het veel mensen ook 
niet duidelijk waarom de regel bestaat dat merle niet 
met sable gekruist mag worden. Iedereen heeft er 
wel een mening over, maar hoe het nu echt zit, is 
voor velen onduidelijk.

Daarom heeft de vereniging kynologe Marjolein Roosendaal 
uitgenodigd om dit onderwerp uitgebreid toe te lichten. 
Marjolein is Channel Manager bij DogsOnline, hoofdredacteur 
van De Hondenwereld en keurmeester. Daarnaast fokt 
zij Wetterhounen, Friese Stabijs en Havanezers en is zij 
gespecialiseerd in fokkerij, genetica en pathologie. In de 
lezing werd door Marjolein uitgebreid ingegaan op kleur- en 
vachtvererving en kleurgerelateerde ziektes. 

BASISPRINCIPES GENETICA 
Marjolein begon met een korte toelichting van de basisprincipes 
van genetica: alle eigenschappen (zowel fysiek als anderszins) 
liggen op genen die altijd uit paren van twee bestaan. De plaats 
van elk genenpaar heet een locus. Elk genenpaar heeft dus 
twee eigenschappen. Ouderdieren geven elk één gen door aan 
de pup, waardoor de pup weer één genenpaar op elke locus 
heeft liggen. Deze verdeling is overigens willekeurig en niet 
te beïnvloeden door fokkers. Het betekent dat beide ouders 
verantwoordelijk zijn voor de helft van de eigenschappen 
van de pup. Voor alle recessieve eigenschappen zijn beide 

ouders verantwoordelijk, maar een dominante eigenschap kan 
afkomstig zijn van één van de ouders. 
Bij een recessieve eigenschap hoeft de hond de eigenschap 
niet te tonen, maar is hij wel drager van deze eigenschap. 
Dat betekent dat hij in ieder geval één ouder heeft die de 
eigenschap toont én een nakomeling heeft die de eigenschap 
toont.
Bij een dominante eigenschap toont de hond de eigenschap, 
hij heeft een ouder die de eigenschap toont en hij heeft een 
nakomeling die de eigenschap toont.

Er zijn vier soorten van vererving:
• Recessief: een recessief gen is ondergeschikt aan het 

andere gen op die locus.
• Dominant: een dominant gen is overheersend ten opzichte 

van het andere gen op die locus.
• Onvolkomen dominant: beide genen zijn tegelijk zichtbaar 

maar kunnen zich niet mengen.
• Intermediair: twee eigenschappen van een locus die tegelijk 

zichtbaar zijn en wel mengen.

ZICHTBAARHEID
Of de specifieke eigenschap van een gen zichtbaar wordt, 
hangt af van de andere aanwezige genen. Soms verhindert een 
gen de zichtbaarheid van een ander gen, maar soms maakt 
een gen dat juist mogelijk.

Een modifier is een gen dat ervoor zorgt dat een ander gen zich 
op een afwijkende manier uit. Deze modifier heeft overigens 
alleen een zichtbaar effect als het andere gen aanwezig is. 
Bijvoorbeeld bij een sablevacht bepaalt de modifier of de sable 
donker blijft of juist heel licht wordt.

tekst: Marjolein Roosendaal • foto’s: Ileyda Collies/Tony Iley, Lady Bo’s Future
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KLEUREN
Voor wat betreft de kleuren, bestaan er slechts twee pigmenten 
in de hondenwereld. Honden hebben altijd beide soorten, maar 
kunnen niet altijd beide soorten tonen:
• Eumelanine: zwart of bruin pigment.
• Phaeomelanine: rood of geel pigment.

Er bestaan wel heel veel kleurenloci, maar voor de collie zijn 
er slechts zes loci, die overigens allemaal onafhankelijk van 
elkaar vererven. Dat betekent dat ze elkaar soms nodig hebben 
om tot uiting te komen, maar nooit zijn gekoppeld. Bij de collie 
komt dus alleen sable en tanpoint voor:
• A-locus - Agouti (sable/fawn/wildkleur/tanpoints/recessief 

zwart).
• B-locus - Black (alle collies zijn Black, wat te zien is aan de 

neuskleur).
• E-locus - Extension (patroon van masker).
• K-locus - BlacK (bij de collie maakt het de uiting van de 

patronen van A-locus mogelijk: sable en tanpoint).
• S-locus - Solid en sp (bont). De bont-factor kent diverse 

mutaties; collies hebben over het algemeen ‘Iers patroon’ 
(een witte kraag, voorbenen, buik, voeten, staartpunt).

• M-locus - Merle (verdunning van de zwarte kleur door 
beschadiging van eumelanine).

Er moet onderscheid worden gemaakt in kleuren, in patronen 
en in aftekening. Patronen komen voor in alle kleuren en 
aftekening kan voorkomen in alle kleuren en in alle patronen.

DE MERLEFACTOR
De merlefactor is een mutatie die de eumelanine (zwarte/
bruine kleur) beschadigt. Dat betekent dat het op een 
pheaomelaninevacht (sablekleurige vacht) niet zichtbaar is.  
Vandaar dat wordt afgeraden om merle te kruisen met sable. 
Maar er is nog iets anders aan de hand met het merlegen: 
het merlegen kan ook beschadigingen geven op de zintuigen, 
met name de ogen en de oren, als het van beide kanten 
wordt doorgegeven. Dat komt omdat tijdens de embryonale 
ontwikkeling van een hond pigment nodig is om de volledige 
ontwikkeling van de gehoorfunctie te waarborgen. Wanneer er 
onvoldoende pigment aanwezig is, degeneren de bloedvaten 
ter plaatse en kunnen de zintuigcellen zich niet ontwikkelen. De 
bijbehorende trilharen sterven af en dat betekent dat bij merle 
x merle-kruisingen de nakomelingen blind en/of doof kunnen 
zijn vanaf de tijd dat ze twee weken oud zijn. Dat komt omdat 
de oren van een pup zich rond de tweede week openen en 
bij pigmentgebrek de trilharen ter plaatse afsterven. De pups 
worden dus niet, zoals vaak gedacht wordt, doof geboren. 
Bij de collie komen alleen bruine ogen voor, maar omdat het 
merlegen ook de pigmentatie van de ogen aantast, kunnen 
deze ook blauw worden. Dit heeft overigens geen effect op het 
zicht. Dat er  merle x  merle-kruisingen zijn die blind geboren 
worden, ligt aan het feit dat in de embryonale aanleg de ogen 
niet goed en/of niet volledig worden aangelegd.
Omdat merle enkelvoudig dominant vererft, gebeurt dit niet als 
het merlegen van één ouder komt. Dat is de reden dat merle x 
merle in de fokkerij verboden is, zowel bij de rasverenigingen 
(bij alle rassen waar het  merlegen voorkomt) als bij de Raad 
van Beheer.

DE BONTFACTOR
Genen op de S-locus geven een bontfactor. Er zijn twee 
varianten: de Solid (of éénkleurige) die niet bij de collie 

voorkomt of de bonte (die bij de collie voorkomt) en die in de 
genetica het ‘Ierse patroon’ wordt genoemd.
Deze bontvariant kent meerdere mutaties, waarbij de 
wittekening min of meer vast ligt en/of een aftekening geeft 
volgens bepaalde indelingen. Daarom kent de collie de 
bekende witte kraag, de witte borst, de witte (voor)poten en de 
witte staartpunt.
Maar wat minder bekend is, is dat de bontfactor ook witte 
plekken op de rug en flank kan geven. De lengte van de 
eiwitstreng van het S-locus bepaalt de mate van de witte 
plekken. Hoe korter de eiwitstreng, hoe minder wit de hond 
heeft. De typische collievacht met alleen de witte kraag/borst/
voorpoten en staartpunt, heeft een korte eiwitstreng. De witte 
Amerikaanse collie kent een veel langere eiwitstreng die zorgt 
voor een grotere witfactor. Deze witte plekken zitten altijd op de 
schouder, rug en achterhand (het laatste noemt men ook wel 
platenbont).
De bontfactor zorgt ervoor dat er altijd een gekleurd hoofd is. 
De platenbontfactor is een recessieve factor. In de meeste 
collies van het Engelse type heeft men deze factor, naar 
men dacht, eruit gefokt. Alle pasgeboren pups met deze 
bontfactor werd na de geboorte gedood. Maar zoals de meeste 
recessieve genen, kan ook dit gen nog vele tientallen jaren 
ongemerkt ‘meereizen’. 
Vandaar dat men  zelfs heden ten dage nog wel eens collies 
uit de Engelse lijnen ziet met een witte plek op de rug, waaruit 
blijkt dat dit recessieve gen nog steeds aanwezig is. Wordt zo’n 
hond gekruist met een hond met hetzelfde recessieve gen, dan 
bestaat de kans dat de nakomelingen dezelfde witte vlek erft. 
Theoretisch is het mogelijk om de witfactor ook bij de Engelse 
lijn weer terug te fokken.
De bontfactor heeft niets te maken met de beschadigingen die 
het merlegen geeft op de zintuigen. Een hond wordt namelijk 
niet doof zolang het hoofd voldoende pigmentatie heeft.
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ABBY’S COLUMN

Hallo medekwispelaars, 
hier is Abby weer!

tekst en foto’s: Antoinette van Kruijsbergen

Ik begin helaas met wat minder leuk nieuws. Ik ben namelijk 
erg ziek geweest. Ik wilde niet meer eten en alles wat ik at, 
spuugde ik weer uit. Ook moest ik iedere keer heel nodig 
poepen en dat wilde ik niet binnen doen. Dus dan blafte ik en 
krabde aan de deurmat. Gelukkig snapte mijn bazinnetje wat ik 
bedoelde en kon ik dan naar buiten. Maar wat een krampen! Ik 
kon er niet van slapen, want ook ‘s nachts moest ik naar buiten. 
Dat vond mijn bazinnetje niet zo fijn. Een klein voordeel voor 
mij was wel dat ik bij haar mocht slapen. Zo wist ze precies 
wanneer ik naar buiten moest, want dan kon ik haar wakker 
maken. 
Maar wat ze ook deden, ik voelde me er niet beter door. Dus 
toen zijn we maar met dat vierkante blik op wielen naar mijn 
grote vriend in de witte jas gereden. Hij heeft overal gekeken, 
naar mijn oren, mijn tanden, mijn ogen en hij heeft naar mijn 
hart geluisterd. Dat liet ik natuurlijk netjes toe. Volgens de witte 
jas waren mijn darmen een beetje overprikkeld en ik mocht een 
dag niets eten. Daarna weer rustig aan opbouwen met licht 
verteerbare dingen en een beetje rijst. 
Na die dag dat ik niets mocht eten, had ik natuurlijk reuze 
honger. En ik wilde dan ook stiekem een koekje van tafel 
pakken of een boterham als mijn bazinnetje even niet oplette. 
Helaas voor mij hield ze me wel heel goed in de gaten, dus dat 
ging me niet lukken. Maar nu eet ik weer lekker alles. Dat moet 
ook wel, want ik ben wel wat gewicht verloren. 

Maar ik heb natuurlijk ook leuk nieuws. Zo heb ik samen met 
een aantal broertjes, zusjes en neef en nichtje mee gedaan aan 
de Jonge Honden en Veteranen Dag in Wijchen. Dat was reuze 
gezellig! We hebben weer lekker bij kunnen kletsen en een 
beetje kunnen spelen. Maar er moest ook een beetje gewerkt 
worden natuurlijk. We moesten allemaal in de ring om ons te 
laten zien. In totaal waren we met 11 hondjes, waarvan Latonya 
de jongste was. Dat is mijn kleine ieniemienie zusje. 
Ik ben wel supertrots op ze hoor. Want ze hebben het allemaal 
heel goed gedaan. Ik ook natuurlijk, ondanks dat ik me toen al 

niet zo lekker voelde. Ik ben toch maar weer mooi tot leukste 
hond van mijn categorie gekozen. Als nest was Latonya 3de 
geworden, mijn nest was 6de en dat van mijn nichtje en neefje 
was 8ste. Niet zo gek toch?! Maar het ging natuurlijk om de 
gezelligheid en de hapjes die we kregen, hihi. 

Ook heb ik nog een heel leuke dag gehad met mijn zusje 
Latonya. We zijn samen naar de hei geweest en daar hebben 
allerlei mensen foto’s van ons gemaakt. Dat vond ik wel leuk 
om te doen, maar ook wel lastig. Die mensen wilden dat wij 
op dingen zoals een boom gingen staan of door het water 
zouden rennen. Ook moesten we ons hoofd op een bepaalde 
manier houden. En wij wilden eigenlijk veel liever met elkaar 
spelen. Maar volgens mijn bazinnetje hebben we het heel goed 
gedaan! Dat leverde natuurlijk weer wat lekkers voor ons op.

Nu staat het huis weer op zijn kop hier. Niet vanwege mij 
gelukkig. Nee, er komt zo’n man met een lange witte baard en 
een donkere vriend cadeaus brengen. Dat deden ze vorig jaar 
ook al. Ook nemen ze van die lekkere dingen mee. Veel mag ik 
niet hebben, maar dat probeer ik toch stiekem uit de schoentjes 
te halen. Of ik neem gewoon de hele schoen maar mee. Dan 
ga ik lekker op mijn plek liggen en dan ga ik zo liggen dat ze 
niet zien wat ik heb. Maar mijn bazinnetje ziet alles. Ik denk dat 
ze er een speciale neus voor heeft.
Bij mijn baasje weet ik echter dat ik het wel voor elkaar krijg. 
Ik ga dan heel braaf voor hem zitten en zet mijn liefste blik op 
met grote bambi-ogen, oren plat op mijn hoofdje en mijn koppie 
een beetje scheef. Onweerstaanbaar voor mijn baasje! En weet 
je wat ik dan altijd krijg? Een pepernootje! Maar nu ik zo ziek 
ben geweest, krijg ik ze niet meer. Dus nu maar hopen dat die 
baardman ook iets voor mij heeft. Ik ben immers het hele jaar 
lief geweest.

Na deze baardman komt er weer een boom in huis te staan. 
Vorig jaar had ik een vriendje uitgenodigd en die wilde wel 
gebruikmaken van mijn luxe toilet. Maar dat mocht niet van 
mijn bazinnetje. Ik snap het ook niet, waarom zet je een toilet in 
huis? En dan hangen ze er ook nog lampjes in. Blijft raar, maar 
het zal wel zo’n mensending zijn. Het ruikt wel altijd erg lekker, 
maar die takken prikken altijd zo in mijn neus. 
Ik kan me nog vaag herinneren dat er rond deze tijd buiten 
van dat witte spul lag. Maar dat heb ik nu nog niet gezien. Wel 
jammer, want daar had ik weer graag mijn neus in gestoken. 
Het voelt zo lekker koud en kriebelt zo lekker. 

Nou, dit was het wel weer voor deze keer. Mocht ik jullie niet 
meer spreken, dan hoop ik jullie allemaal weer te zien na al die 
knallen en lichtflitsen aan het einde van het jaar. En wie weet 
zijn er dan weer nieuwe verhalen te lezen van mij. Je kunt ze in 
ieder geval altijd blijven lezen op:
http://ditisabby.doggies-co.nl/#home.
.
Dikke lik van Abby
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GEDRAG EN OPVOEDING
Puberteit

in het kwadraat

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

19 december vieren we Masons eerste verjaardag. 
Die dag hangen we de vlag uit. Niet alleen voor 
zijn verjaardag, maar vooral omdat ik hoop dat we 
hiermee het grootste deel van de puberteit achter 
ons hebben gelaten. De laatste twee maanden 
hebben we het best moeilijk gehad met Mason, daar 
ga ik geen geheim van maken. Het kleine hondje 
heeft plaatsgemaakt voor een grote, trotse vent met 
een schofthoogte van 60 cm en een enorme vacht.

TESTOSTERONKANON 
In deze leeftijdsfase gieren de hormonen door het lijf 
van een reu. Zijn lichaam maakt maar liefst 7 x zo veel 
testosteron aan dan bij een volwassen reu . Je kunt je 
dus wel voorstellen dat dat merkbare gevolgen heeft.

Bij Mason was het vooral in de roedel thuis te merken. 
Hij is de laatste maanden druk geweest om hoger 
in rang te komen en heeft zelfs geprobeerd om de 
directievoering over te nemen. Jazzy, mijn gecastreerde 
sheltie, was natuurlijk geen partij. Hij is geen leiderstype 
en is daar ook gelukkig mee. Maar o, o, wat heeft Mason 
vaak geprobeerd hem te pakken te nemen. Dan stond 
ik er als een politieagent tussen en moest ik vaak Jazz 
in veiligheid brengen. Het kleine hondje kon echt niet 
tegen hem op en toen ik een keer niet snel genoeg was, 
had hij Jazzy te pakken en ging op hem rijden. Piepend 
van de pijn door Masons gewicht, zakte de sheltie door 
zijn pootjes. Uiteraard accepteer ik dergelijk gedrag 
niet en heb ik dit ook duidelijk aan Mason aangegeven. 
De hoogste straf die je een hond kunt geven is hem uit 
de roedel plaatsen en dat is Mason een aantal keren 

overkomen de laatste tijd. 
Sommige reuen die (nog) niet gedekt hebben, denken 
dat een gecastreerde reu net zo ruikt als een loopse 
teef. Eén en één is dan al heel snel twee voor zo’n 
testosteronkanon en zal hij proberen op de reu te 
rijden. Het mag dan natuurlijk gedrag zijn, maar naar 
mijn mening is het niet de bedoeling dat een hond 
daar een andere hond mee beschadigt. Dit soort 
testosteronuitspattingen komen vaak in pieken bij een 
jonge reu en de ene hond zal het meer hebben dan 
de andere. Ook zul je er meer last van ondervinden 
wanneer je meerdere honden hebt.

Toen Jazz overwonnen was, ging Mason verder met 
Charlie, mijn ongecastreerde reu en directeur in mijn 
roedeltje. Alleen daar heeft onze jongeman zich gruwelijk 
in vergist. De kleine tricoloursheltie van nog geen 10 kg, 
wees onze puber van 29 kg zeer ongenuanceerd zijn 
plaats. Niet fijn om te zien en te horen voor ons mensen, 
maar ik wist dat dit kon gebeuren bij reuen en ook dat 
ik me er vooral niet mee moest bemoeien. Uiteraard 
let ik wel heel goed op of het ook echt goed gaat. De 
sheltie zal een eventueel serieus gevecht namelijk altijd 
verliezen als het op spierkracht aankomt. Gelukkig bleef 
het bij terechtwijzingen. Na een poging of drie heeft 
Mason het opgegeven. Hij neemt (voor nu) genoegen 
met zijn baan als adjunct en Charlie blijft (voorlopig nog) 
de directievoering voor zijn rekening nemen. Voor nu is 
de rust weergekeerd en kan ik zeggen dat Mason over 
het algemeen een erg lieve en aanhankelijke hond is die 
heel graag bij mij in de buurt is.
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GEHOORZAAMHEIDSTRAINING
De gehoorzaamheidstraining met Mason gaat erg goed. 
Hij vindt het fijn om samen te werken. Nog niet eerder 
had ik een hond waarbij het zo’n plezier geeft om samen 
gehoorzaamheidstraining te volgen. Juist hierin laat hij 
zien over een enorme werklust te beschikken en zeer 
enthousiast te zijn. Netjes  volgen (heelwork) vindt hij 
prachtig en hij vindt het ook erg leuk om kunstjes te 
doen. Rondjes draaien en tussen mijn benen lopen; 
dog dance-oefeningen zijn zijn favoriet en omdat ik hem 
daarmee kan motiveren, dans ik lekker met hem mee. 
Zelfs de blijfoefeningen gaan hem steeds beter af. Ook 
buiten komt hij steeds beter terug. Ik heb de lange lijn 
nog wel in mijn jaszak, maar die is er deze week nog 
niet uit geweest.  Het blijft nog wel moeilijk voor hem 
om rustig met mij mee te lopen als er andere honden 
zijn, maar ik weet dat het slechts een kwestie van tijd is 
voordat ook dit beter gaat. 

WERKTRAINING
Mason is pas geleden alleen met mij naar het 
verzorgingshuis geweest, waar ik mag trainen met 
bezoekhonden. Een kort verslagje van ons (trainings)-
bezoek:

Vandaag zijn Mason en ik voor het eerst samen naar 
het verzorgingshuis geweest om te kijken hoe ver hij 
is met zijn training. Hebben de lessen zelfbeheersing, 
niet blaffen bij spanning en rustig mensen benaderen al 
effect? Het antwoord is: JA! 
Het mooie is dat er altijd iets onverwachts gebeurd 
als ik daar met een hond ga trainen. Vandaag kwam 
een mevrouw met rollator in een noodvaart op hem af, 
terwijl ze riep: ‘Och, Lassie, wat heb ik je gemist!’ De 
rollator liet ze staan en ze boog zich over een inmiddels 
keurig zittende Mason heen. Zijn oren werden er bijna 
afgedraaid, maar hij bleef rustig zitten. Toen ze heel 
even stopte om haar inmiddels gearriveerde dochter 
te vertellen dat dit nou de Lassie was die zij vroeger 
ook had, duwde Mason zijn neus in haar handen. ‘Och, 
lieverd,’ zei ze en weer boog ze zich over hem heen. 
Een heel dikke lebber van Mason volgde. De dochter 
en ik stonden er ontroerd naast. Een prachtig dierbaar 
moment. Daarna zijn we nog even in de hal blijven zitten. 
Rust trainen, leren dat je niets moeten met alle prikkels, 
dat is nog wel moeilijk voor Mason. Het komt nog wel, we 
hebben geen haast.

Een volgende stap was om Mason in een groep met 
andere bezoekhonden mee te nemen, maar dit is voor 
Mason nog te moeilijk. Hij is snel geprikkeld en wordt dan 
te enthousiast en te druk. Hij heeft nog te veel oog voor 
de andere honden in plaats van voor de bewoners. De 
andere honden accepteren dat niet. Zij nemen hun taak 
serieus en kunnen een herrieschopper niet waarderen. 
Dit zal in de toekomst nog de nodige training vragen. 
Ook Masons leeftijd speelt hierin een grote rol. Hij is nu 
nog echt een kuiken en zal door de tijd heen rustiger 
worden. 

MIJN LEERERVARING ALS TRAINER
Van iedere hond die ik train, leer ik meer over hoe 

honden denken, leren en vooral voelen. Steeds meer ga 
ik beseffen hoe belangrijk het ‘voelen’ is  in de training 
van honden. Dat is heel bijzonder om te ervaren. Van 
Mason heb ik geleerd om de hoogte van mijn (trainings)
lat niet automatisch ook zijn hoogte te maken en dat ik 
in mijn enthousiasme moet oppassen om hem niet te 
overvragen. Ik heb geleerd dat hij beter met prikkels kan 
omgaan als ik ze gedoseerd aanbied en dat ik andere, 
vaak creatievere trainingsmethodes moet gebruiken om 
hem te motiveren. Maar het belangrijkste van alles is dat 
ik heb geleerd om Masons training niet meer in tijd te 
plannen, maar de voortgang van zijn training afhankelijk 
te laten zijn van behaalde resultaten. 

PERSOONLIJKE NOOT
Het jaar is alweer om. Als ik terugkijk, kom ik tot de 
conclusie dat het een mooie ervaring was en is om dit 
prachtige hondenkind op te voeden. Mason was een 
heerlijke pup en een soms lastige puber, maar bovenal is 
hij een heel lieve, gevoelige en aanhankelijke hond. Hij 
is inmiddels niet meer weg te denken uit ons gezin. Voor 
mij persoonlijk is hij een goede vriend geworden. Een 
hond met een sterke persoonlijkheid, een klein hartje en 
een fijn werkmaatje. Door de ontwikkelingen van Mason 
voor jullie dit jaar op papier te zetten, heb ik een mooi 
en dierbaar document gekregen dat ik later met plezier 
kan teruglezen. Ik hoop dat ook jullie het leuk gevonden 
hebben om een jaar lang onze belevenissen te hebben 
kunnen volgen. Wie weet horen jullie in de toekomst nog 
eens hoe het ons verder is vergaan. Rest mij nog om 
namens Mason en mijzelf alle lezers fijne feestdagen toe 
te wensen en alle honden een rustige jaarwisseling. 



Wandeling Schollebos
Capelle aan den IJssel, 27 september 2015

In mei heb ik (Petra Witzand) een nieuwe wandelgroep 
opgestart op Facebook. Ik was voorheen al mede-
organisator van een andere wandelgroep in het 
Schollebos. Nu heb ik een eigen groep opgericht 
voor Schotse collies & border collies  en eventuele 
huisgenootjes om 1 of 2 keer per jaar een wandeling te 
organiseren in Capelle aan den IJssel en omstreken.
  
Ik heb meteen een datum geprikt voor een eerste 
wandeling. In verband met vakanties werd dit 27 
september 2015.
Ik heb een reservering gedaan bij het pannenkoekenhuis 
en ben op zoek gegaan naar een sponsor om de honden 
na de wandeling een beloning te kunnen geven.
Daarna heb ik met mijn eigen honden een wandeling 
uitgezet en deze op papier uitgewerkt.
Eind Augustus werd ik benaderd door de fokker van  
mijn Bindi (Marga Megens van Lady Bo’s Future.). Zij 
vertelde dat de Schotse Herder Vrienden nog iemand 
zocht die wandelingen wilde uitzetten. Omdat ik daar 
wel interesse in had, heeft zij ervoor gezorgd dat ik 
in contact kwam met Ger Houben, de voorzitter van 
de vereniging. Zo kwam de samenwerking met de 
Schotse Herder Vrienden tot stand en kunnen nog meer 

honden en baasjes meegenieten van de wandeling(en). 
Zodoende kwam ook mijn wandeloproep/evenement  op 
de Facebookpagina van de Schotse Herder Vrienden 
te staan. Het resultaat was dat er weer veel nieuwe 
aanmeldingen bij kwamen van mensen /honden die mee 
wilden wandelen in het Schollebos (gekscherend noem 
ik dat ‘mijn achtertuin’). Op de valreep melde zich ook 
nog een sponsor voor de beloning aan de honden!

Via de Facebookgroep De vrolijke bordercollieclub  
kwamen er nog wat border collies bij en dit gaf het 
volgende resultaat: op 27 september jongstleden zijn we 
met 40 honden én hun baasjes gaan wandelen.

Om 11.00 uur verzamelden we achter het Schollebos 
pannenkoekenhuis. We hebben eerst even 
kennisgemaakt met veel nieuwe en oude gezichten. 
Daarna zijn we gestart met de wandeling.  
Alle honden konden lekker los lopen (het Schollebos 
is een losloopgebied), vele kleurslagen en leeftijden 
door elkaar. Dit gaf heel wat bekijks. De honden konden 
lekker rennen, spelen en zwemmen, want het was 
prachtig nazomerweer. Bij het uitzetten van de wandeling 
heb ik rekening gehouden met plekken waar leuke 
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VERSLAG

tekst: Petra Witzand • foto’s: Nicole Ridderhof



fotomomentjes zijn. Ik had de wandeling zo gemaakt, 
dat de jonge en oude honden een kortere route konden 
lopen en ook bij het Schollebos pannenkoekenhuis 
uitkwamen. Voor de foto’s had ik iemand meegenomen 
die zonder hond liep en zo iedereen kon vastleggen op 
de gevoelige plaat.
Maar er waren ook veel baasjes die zelf foto’s gemaakt 
hebben. Zodoende konden we na afloop op Facebook  
nog eens nagenieten van een zeer geslaagde wandeling.

Van de sponsor (Intratuin Zevenhuizen) hebben alle 
honden een tasje met lekkernijen gekregen. Aan het 
eind van de wandeling hebben we nog een groepsfoto 

gemaakt en daarna gingen naar het Schollebos 
pannenkoekenhuis  om wat te drinken en eventueel 
te eten. Zij hadden het halve buitenterras voor ons 
gereserveerd. Daar konden we nog wat nakletsen 
voordat iedereen moe maar voldaan weer op huis aan 
ging.

De volgende wandeling in samenwerking met de Schotse 
Herder Vrienden zal zijn op 22 mei 2016.  Houd dus het 
evenement op Facebook in de gaten of word lid van mijn 
wandelgroep op Facebook: Schollebos Colliewandeling.
Hopelijk tot ziens!
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Jacqueline & Ger Houben

UW VISITEKAARTJE HIER?

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

Vraag naar de mogelijkheden of stuur een e-mail naar
redactie@schotseherdervrienden.nl.



DOGWALK 2016

Op zaterdag 6 februari vindt de derde 
editie van de Dogwalk in Exloo plaats. 
De start van de Dogwalk 2016 is bij 
Schutrups Schoenen in Exloo aan de 
Zuiderhoofdstraat 13 vanaf 10.00 uur.
U kunt starten tot 14.00 uur. Tijdens de 
wandeling dient uw hond ten alle tijden 
aangelijnd te zijn.
Dit jaar gaat de Dogwalk nog 
spectaculairder worden! Er worden 
deze dag naast de wandeling diverse 
leuke activiteiten voor hond en baas 
georganiseerd. Er is onder andere 
een hondenfotograaf aanwezig, 
je kunt een gezondheidscheck of 
gebitscontrole bij je hond laten doen, 
er zijn voedingsdeskundigen en 
vachtadviseurs, leuke kraampjes en 
demo's en workshops.

Kijk voor meer informatie en om in te 
schrijven op www.dogwalk.nu.
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KORTE BERICHTEN
RUIM JE ROT

Met deze app van de koninklijke honden-
bescherming leren kinderen op speelse wijze 
waar je honden wel of niet mag uitlaten en waar 
je wel of niet achter je hond moet opruimen. 
Hondenpoep leidt immers tot ergernis en kan 
ziekten veroorzaken. Bovendien bestaat het 

risico dat honden niet meer worden toegestaan in een gebied en dat is 
onnodig.

Gratis verkrijgbaar op Google play of de Apple AppStore.

VERNIEUWDE CLUBWINKEL!

De clubwinkel op onze website www.schotseherdervrienden.nl 
is geheel vernieuwd en het assortiment is flink uitgebreid. Nu zijn 
bijvoorbeeld ook speelgoed, halsbanden en snacks bij ons online 
verkrijgbaar.
Bijvoorbeeld deze pluchen poot van 9 cm, die verkrijgbaar is in vier 
verschillende kleuren: blauw, groen, rood en bruin.
Prijs:  2,50



KORTE BERICHTEN
HONDEN HEBBEN ZELFBEWUSTZIJN

Zelfbewustzijn is een van de meest elementaire 
onderdelen van het bestaan voor ons mensen. Maar het 
is een verrassend zeldzaam concept als het gaat om 
andere dieren. Alleen dolfijnen, orka’s, makaken, eksters 
en een enkele Aziatische olifant lijken zichzelf als individu 
te herkennen. Panda’s, duiven zeeleeuwen, gorilla’s en 
verschillende soorten apen hebben het niet.

Traditioneel wordt het zelfbewustzijn getest via het 
spiegelexperiment. Als een dier zichzelf herkent in 
een spiegel, dan gaan onderzoekers ervan uit dat het 
zelfbewustzijn bezit. Bij de test wordt met een laserpointer 
een rode stip op het lijf van het dier aangebracht. Als het 
dier de spiegel gebruikt om die stip te onderzoeken, heeft 
het door dat het bestaat en gereflecteerd wordt.

Honden lopen spiegels straal voorbij. Ze hebben geen 
enkele aandacht voor hun spiegelbeeld, zelfs als een rode stip op hun vacht wordt geprojecteerd. Hebben ze dus 
geen zelfbewustzijn? Jaren werd gedacht van niet. Aan de Russische universiteit van Tomsk waren onderzoekers 
daar niet van overtuigd. Honden zien slecht, zeker op korte afstand. Maar ze ruiken des te meer. Daarom werd een 
alternatief zelfbewustzijnsexperiment bedacht. Daarvoor gebruikten ze urine.

Honden ruiken graag aan urine, het vertelt ze over hun soortgenoten. Van vier honden werd de urine verzameld en ze 
werden eraan blootgesteld door watten in die urine te dopen. De honden roken aan de urine van andere honden veel 
langer dan aan die van henzelf. Behalve de geur hadden ze geen enkele andere aanwijzing welke urine van wie was.

Dat betekent dat de honden zichzelf herkennen in een groep en dus zelfbewustzijn hebben, concluderen de Russen 
in het vakblad Ethology, Ecology and Evolution. Vooral ook omdat oudere honden vrijwel niet aan hun eigen urine 
ruiken en zelfbewustzijn sterker wordt tijdens het leven. En het betekent ook dat zelfbewustzijn zich op allerlei 
manieren kan manifesteren. Dat mensen zo verzot zijn op spiegels, betekent niet dat andere dieren dat ook zijn.

Bron: www.faqt.nl

DE LEUKSTE HONDENSPELLETJES 

Uitgeverij De Lantaarn
Prijs: € 9,95 bij Bol.com ISBN: 9789461883810
Inhoud: 
- 50 kaarten met allerlei spelideeën 
- 1 kaart met inhoudsopgave en tips 
- 1 clicker met hondenfluitje
- 1 snoepjestasje voor de beloningen 0

Honden houden van plezier en afwisseling! 
Ballen apporteren, over hindernissen springen, 
intelligentiepuzzels oplossen – met deze praktische 
set hoeft je hond zich niet meer te vervelen. De 
box bevat 50 trainingskaarten met leuke spel- en 
bezigheidsideeën voor binnen en buiten, die garant 
staan voor uren spelplezier. Bij elk spel vind je de 
leeftijdseisen en moeilijkheidsgraad, een overzichtelijke 
handleiding, kleurenfoto’s en praktische tips. Met 
behulp van de gemakkelijk te bedienen clicker met 
geïntegreerd hondenfluitje en wat snoepjes uit het 
leuk bedrukte tasje zijn elke oefening en elk kunstje 
gemakkelijk te leren. 
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Tel. (0513) 57 11 91 • www.energique.nl

Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond
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Ik zal me even voorstellen. Ik ben Mariska 

Hofmeester, getrouwd met Ronald en we hebben 

twee zoons: Vincent en Chessie. Wij hebben 

vier valkparkieten, een hamster en twee honden: 

onze chihuahua Pluto van 3 jaar en onze 

Schotse herder Bassie, geboren op 27 januari 

2014. Bassie is dus bijna 2 jaar. 

Ik (Mariska) gebruik voor lange afstanden een 

rolstoel of scootmobiel. Ik heb reuma en het 

syndroom van Ehlers-Danlos en sinds kort weten 

we dat ik ook autistisch ben. Mijn jongste zoon 

Chessie is ook autistisch en voor hem besloten 

we om er een hond bij te nemen. Toen kwam de 

vraag: welk ras past bij ons? We hebben samen 

met Chessie vele hondenrassen bekeken, maar 

steeds kwam hij terug bij de Schotse collie. We 

moesten eerst beslissen of dat wel zou gaan, 

een grote hond. Want na veel tegenslagen in dat 

jaar kreeg Ronald bloedingen in zijn ogen door 

de suikerziekte en van 100% zicht ging hij naar 

nog maar 15% zicht. Hij moest natuurlijk ook 

met de hond overweg kunnen en we moesten er 

allemaal achterstaan.  Uiteindelijk besloten we 

dat een collie goed bij ons zou passen.

We gingen op zoek naar een fokker en kwamen 

terecht in Tilburg. Toen we binnenkwamen, 

waren we meteen verkocht. Wat een lieve pups! 

Wij hadden gehoord dat het mogelijk was om 

je eigen hond op te leiden tot hulphond. We 

waren inmiddels al op onderzoek uitgegaan wat 

dat inhield en wat je daar allemaal voor moet 

doen. We hebben de fokker uitgelegd dat onze 

toekomstige pup later hulphond zou worden en 

dat hij een rustig karakter moest hebben. Samen 

met de fokker hebben we Bassie uitgezocht.

Elke week stuurde de fokker ons foto’s van onze 

Bassie. Toen Bassie oud genoeg was om het 

best te verlaten, hebben wij hem opgehaald. Hij 

had 10 broertjes en zusjes en was de grootste 

uit het nest. Samen met Bassie zijn we Chessie 

en Vincent bij oma op gaan halen. Voor Chessie 

was het liefde op het eerste gezicht. Hij was 

hellemaal in de wolken. Vanaf het moment dat 

Bassie bij ons woonde, veranderde Chessie. 

Toen Bassie acht weken was, begonnen we met 

de puppytraining. En wat deed Bassie het goed! 

Binnen zes weken had hij zijn puppydiploma. We 

zijn meteen doorgestroomd naar de basistraining 

en ook daar slaagde hij met vlag en wimpel. 

In de tussentijd was Bassie ook ingeschreven 

bij hulphondenschool De Click om te worden 

opgeleid tot hulphond. Elke dag bleef ik met 

hem trainen en zagen wij Chessie hellemaal 

veranderen. Door Bassie durfde hij naar buiten 

en liep zelf naar school. Maar Bassie mocht nog 

niet mee naar de winkels en naar het centrum 

of de speeltuin, omdat hij zijn officiële papieren 

voor hulphond nog niet had.

Op 2 maart deden we met Bassie het examen 

voor hulphond en werd er gekeken of hij klaar 

was om als hulphond aan het werk te gaan. En 

ja, onze Bassie slaagde en kreeg zijn officiële 

hulphondenjas. Hij was toen pas 1 jaar. Vanaf 

dat moment was hij officieel onze hulphond en 

ging de wereld nog verder open voor Chessie. 

Bassie mocht vanaf dat moment overal mee 

naartoe. Chessie gaat nu samen met Bassie ook 

mee naar de winkel en naar de speeltuin. 

Bassie gaat met Chessie mee naar buiten en 

geef hem een gevoel van veiligheid. Als Bassie 

losloopt en Chessie gaat te ver weg, haalt 

Bassie hem terug en gaat voor hem staan. Als 

we over moeten steken en er komt een auto aan, 

blokkeert Bassie de weg voor Chessie, zodat hij 

niet zomaar de straat op kan lopen. Bassie loopt 

mee als Chessie naar school gaat en let continu 

op Chessie. Zonder Bassie weigert Chessie om 

naar school te lopen. Zodra Chessie op school 

is, schakelt Bassie om en let dan alleen nog op 

mij. Hij gaat dan mee naar de winkel en zodra ik 

in de winkel niet reageer of stil blijft staan, duwt 

hij heel voorzichtig tegen mij aan als teken dat ik 

door moet lopen. Door Bassie kan ik makkelijker 

boodschappen doen, omdat ik op hem let en 

niet op mensen om me heen. Ook gaat Bassie 

mee naar het ziekenhuis en bij artsenbezoek om 

ons meer zekerheid te geven. Bassie blijf dan 

netjes naast ons zitten. Als wij met het openbaar 

vervoer reizen, zijn Chessie en ik heel erg 

onzeker. Bassie geef ons dan rust. Als ik even 

niet meer weet waar ik ben, gaat hij zitten en 

loopt niet verder. Zodra hij ziet dat Chessie en/

of ik weer tot rust zijn gekomen, loopt hij weer 

verder.

Bassie is voor ons een heel grote steun en 

we zijn ook zeer trots op Bassie! Bassie mag 

natuurlijk ook gewoon hond zijn. Hij en zijn 

vriendje Pluto lopen elke dag los en mogen 

dan lekker spelen. Thuis heeft Bassie zijn 

hulphondentuig niet aan en mag hij gewoon 

hond zijn. Maar ook dan probeert hij er toch te 

zijn voor ons en let hij op ons. Als Chessie een 

woedeaanval krijgt, gaat Bassie naast hem zitten 

tot hij is gekalmeerd. Bassie heeft een heleboel 

speeltjes  en er liggen altijd een paar lekkere 

botten. Elke avond rond 10 uur wil hij spelen 

en brengt dan zijn speeltje, dat wij weg moeten 

gooien.  

Bassie is ontzettend lief voor mens en dier en is 

zeer trouw. Hij is ook heel voorzichtig en zacht 

met zijn chihuahuamaatje Pluto van net 1,5 kilo. 

Onze valkparkieten mogen gewoon op Bassies 

rug gaan zitten, hij kijkt er niet naar om. Het 

enige wat we niet zo leuk vinden aan de collie 

is het vele verharen, maar dat nemen we graag 

voor lief. We zouden geen dag meer zonder hem 

kunnen, hij is echt een maatje voor het leven!

tekst en foto: Mariska Hofmeester

MIJN COLLIE
Mariska, Chessie

& Bassie
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Onderzoek
Britse
kennelclub
Breed Population Analyses 

tekst:Lieke Timmers • foto’s: Diana Jansen, Britse Kennelclub

De documentaire Pedigree Dogs Exposed liet 
in 2008 de onverbloemde waarheid liet zien 
over de verschrikkelijke uitwassen binnen de 
rashondenwereld. Veel rassen bleken op vrijwel 
onherstelbare wijze verziekt te zijn, qua gezondheid 
en gedrag.
Tot voor kort was de algemene gedachte binnen de 
colliewereld dat het weliswaar met ándere rassen 
erg gesteld was, maar dat de collie (vooralsnog) een 
gezonde populatie had. Tót de Britse Kennel Club 
in september 2015 in het rapport Breed Population 
Analyses de schokkende resultaten publiceerde van 
een grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar 
de gezondheid van de aangesloten rassen.

HET ONDERZOEK
Het onderzoek toonde aan dat de helft van alle bij de 
Kennel Club aangesloten rassen in grote problemen 
verkeren en van een kwart van de rassen is de 
genetische variëteit zo klein, dat ze mogelijk niet meer 
te redden zijn. De rassen die in gevaar verkeren zijn o.a. 
de Ierse en Engelse Setter, de Engelse Springer Spaniel, 
de Cocker Spaniel, de Bull Terrier, de Otterhound, de 
Bearded Collie en de Yorkshire Terrier.
Veel rassen zijn heel erg ingeteeld en heel veel rassen 
lijden aan enorm veel genetische ziektes. De papieren 
documenteren een gruwelijke hoeveelheid weglekken 
van genetische diversiteit sinds de jaren 1980 en 1990 
en zelfs een vertraging van die snelheid van inteelt in de 
afgelopen jaren kan dit niet omkeren.
En dat komt omdat de rassen aangesloten bij de Britse 
Kennel Club gevangen zitten in gesloten genenpoelen, 

die door fokkers allemaal gezien worden als geïsoleerde 
soorten. Veel Kennel Club-rassen zijn begonnen met 
slechts een handvol honden – soms zelfs slechts twee 
honden. Het hele probleem kan worden opgelost door 
het verstandig inkruisen met andere rassen. Maar zelfs 
voor de meest verlichte fokkers is het kruisen van hun 
eigen ras met een andere ras een regelrechte gruwel. 
Raszuiverheid is nog steeds het evangelie onder de 
rashondenfokkers.

Dit document kijkt naar de mate van inteelt in de 
ruim 200 hondenrassen van de Britse Kennel 
Club in Engeland om vast te stellen hoe hoog de 
‘effectieve populatieomvang’ is (een meting van de 
genetische levensvatbaarheid, zoals gebruikt door 
moderne natuurbeschermer om populaties van kleine 
omvang te beheren). Hoe hoger de EPO (of ‘Ne’ 
zoals bevolkingsgenetici het noemen), hoe beter. 
Natuurbeschermers beschouwen een EPO van onder 
de 100 als indicatie dat een populatie in gevaar is. 
Aantallen van onder de 50 worden beschouwd als 
genetisch niet duurzaam, oftewel ‘dreigend gevaar van 
uitsterven’ volgens Franklin (1980). In feite betogen 
sommige moderne natuurbeschermers dat een effectieve 
populatiegrootte van 100 moet worden beschouwd als 
een groot risico op uitsterven en een getal van beneden 
de 500 als zorgelijk.

Het nieuwe onderzoek van de Britse Kennel Club wijst 
uit dat 55% van alle aangesloten rassen een effectieve 
populatiegrootte heeft van minder dan 100 en 24% (bijna 
een kwart) zijn onder de 50.
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Het ware beeld kan zelfs nog erger zijn. Erger omdat 
dit de gegevens inclusief de geïmporteerde honden 
zijn, waarvan alleen beperkte stamboomgegevens 
beschikbaar waren. Hierdoor worden de gegevens 
vertekend, omdat in werkelijkheid geïmporteerde honden 
vaak nauwer verwant blijken te zijn bij nader onderzoek 
in de stambomen.
De mate van bedreiging voor individuele rassen zal 
grotendeels afhangen van de mate van erfelijke ziekten 
in die rassen – en dat varieert aanzienlijk. Sommige 
rassen met zeer kleine populatie lijken relatief gezond te 
zijn, terwijl sommige rassen met een grotere populatie 
dat niet zijn.

DE SCHOTSE HERDER
De Schotse Herder Vrienden heeft met ontzetting 
kennisgenomen van dit onderzoek. De genetische 
variëteit van veel rassen in Groot-Brittannië blijkt zo klein 
te zijn, dat deze rassen zonder drastisch ingrijpen tot de 
ondergang zijn gedoemd. En de langhaarcollie is één 
van die rassen.

In de figuur hierboven wordt uitgelegd dat een ras 
een zeer groot risico loopt op genetische ziektes en 
afwijkingen als gevolg van inteelt als de effectieve 
populatieomvang onder de 50 ligt. Voor de langhaar 
collie is de effectieve populatie omvang op 39,4 
becijferd en voor de korthaar op 90. De enorm hoge 
inteeltcoëfficiënt bij de langhaar collies is te wijten aan 
het stelselmatig en voor tientallen jaren fokken met een 
gesloten populatie. Het beeld voor de korthaarcollie is 

minder ernstig, ondanks de kleinere populatieomvang, 
maar ook zorgelijk.

In populaire termen: de langhaarcollie is in Groot-
Brittannië – net als veel andere rashonden – zo 
verschrikkelijk ingeteeld, dat er vrijwel geen onverwante 
honden meer zijn. Honden worden al tientallen jaren 
gekruist met eerste- of tweedelijns familieleden, niet één 
keer, maar keer op keer. Iedereen kan op zijn vingers 
natellen wat de gevolgen zijn van 25 of 30 jaar fokken 
binnen families.

Natuurlijk is de situatie in Groot-Brittannië niet één op 
één te vergelijken met Nederland of de rest van Europa. 
Om te beginnen heeft Groot-Brittannië heel lang een 
streng quarantainebeleid gevoerd. Dat beleid had tot 
gevolg dat honden wel mochten worden uitgevoerd, 
maar niet of nauwelijks werden ingevoerd. Die strenge 
regel is gelukkig afgeschaft, maar nog steeds maken 
maar weinig Britse fokkers gebruik van honden buiten 
Engeland.

In Nederland en de rest van Europa was het al vaker de 
gewoonte om over de eigen landsgrenzen heen te kijken 
bij het kiezen van een dekreu of fokteef. Maar ook in 
Nederland is het voor veel fokkers tientallen jaren usance 
geweest om massaal gebruik te maken van dezelfde 
dekreu(en). Daarom zie je in heel veel stambomen 
telkens weer dezelfde namen opduiken. Daarnaast is 
er een onofficiële scheiding van de collie uit de Engelse 
en Amerikaanse lijnen en heeft de officiële scheiding 
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tussen de korthaar- en langhaarcollie begin jaren ‘90 
van de vorige eeuw ook gezorgd voor een verlies 
aan genetische diversiteit. Zelfs zonder een gedegen 
wetenschappelijk onderzoek, koestert de Schotse Herder 
Vrienden de sombere verwachting dat het in Nederland 
niet heel veel beter is gesteld met de langhaarcollie.

Het is heel verleidelijk om allerlei oplossingsrichtingen 
voor te stellen, zoals een outcrossprogramma, het 
aankeuren van stamboomloze collies of het opheffen 
van het verbod op het kruisen van korthaar- en 
langhaarcollies. Het risico daarvan is dat de colliewereld 
zich in een discussie over die ideeën gaat ‘verliezen’, 
terwijl de belangrijkste opgave voor dit moment is 
dit probleem ‘tussen de oren’ van de fokkers, de 
rasvereniging en andere stakeholders te krijgen. Met dit 
artikel neemt de Schotse Herder Vrienden hierin haar 
verantwoordelijkheid.

Voor de Schotse Herder Vrienden staat als een paal 
boven water dat er drastische veranderingen in de 
colliewereld en de daar heersende mores doorgevoerd 
moeten worden. Als dat niet héél snel gebeurt, gaat 
de langhaarcollie ook in Nederland een heel donkere 
toekomst tegemoet.

Om deze rasspecifieke onderzoeksresultaten voor een 
breder publiek toegankelijk te maken, hebben we beide 
rapporten in het Nederlands vertaald. 

LANGHAAR COLLIE
De genetische analyse van de stamboomgegevens 
van de Britse populatie van de langhaarcollie door de 
Britse Kennel Club is uitgevoerd met het uitgangspunt 
zowel een schatting te geven van het verlies aan 
genetische diversiteit binnen het ras, als om informatie 
te verstrekken als basis voor een toekomstig duurzaam 
fokbeleid.
De uitkomst van de populatiestatistiek geeft een beeld 
van de ontwikkelingen in omvang, aantallen honden 
gebruikt voor de fok, de mate van inteelt en de geschatte 
effectieve populatieomvang. De mate van inteelt en 
geschatte effectieve populatiegrootte geeft een indicatie 
in hoeverre de genetische diversiteit binnen het ras 
verloren is gegaan.
De analyse berekent ook de gemiddelde relatie 

(verwantschap) tussen alle individuen die per 
jaar geboren worden en wordt gebruikt om het 
inteeltcoëfficiënt te berekenen dat verwacht kan worden 
als willekeurige fokcombinaties worden gemaakt uit 
steekproefsgewijs geselecteerde honden binnen de 
populatie (de verwachte inteeltcoëfficiëntie).

Samenvatting onderzoek
Het onderzoek heeft gebruikgemaakt van de complete 
gedigitaliseerde stamboomgegevens van de Britse collie 
langhaar van de Britse Kennelclub en de statistieken zijn 
berekend over de periode van 1980-2014.
De geschatte effectieve populatieomvang van de 
langhaarcollie is 39,4.

De mate van inteelt wordt gebruikt voor het schatten 
van de effectieve populatiegrootte van het ras. De 
effectieve populatiegrootte is het aantal fokdieren in een 
geïdealiseerde, hypothetische populatie dat zou worden 
verwacht om dezelfde mate van verlies aan genetische 
diversiteit aan te tonen (inteeltcoëfficiëntie) als het ras in 
kwestie. Het kan worden beschouwd als de grootte van 
de ‘genenpoel’ van het ras.
Bij een effectieve populatiegrootte van 100 
(inteeltpercentage van 0,50% per generatie) stijgt de 
mate van verlies aan genetische diversiteit in een ras/
populatie dramatisch (Voedsel & Landbouworganisatie 
van de Verenigde Naties, ‘Monitoring dierlijke genetische 
hulpbronnen en criteria voor prioritering van rassen’, 
1992). Een effectieve populatiegrootte van minder dan 
50 (inteelttarief van 1,0% per generatie) geeft aan dat 
de toekomst van een populatie kan worden beschouwd 
als in gevaar (Voedsel & Landbouworganisatie van 
de Verenigde Naties, “Fokstrategieën voor duurzaam 
beheer van dierlijke genetische hulpbronnen”, 2010).
Waar het inteeltcoëfficiënt negatief is (hetgeen impliceert 
dat de genetische diversiteit in het ras wordt verhoogd), 
wordt de effectieve populatiegrootte aangeduid met 
‘n.v.t.’.

COLLIE KORTHAAR
Het onderzoek heeft gebruikgemaakt van de complete 
gedigitaliseerde stamboomgegevens van de Britse collie 
korthaar van de Britse Kennelclub en de statistieken zijn 
berekend over de periode van 1980-2014.
De geschatte effectieve populatieomvang van de 
korthaarcollie is 90.0.

Bronnen:

• Jemima Harrison, Pedigree Dogs Exposed, 22-9-2015.

•	 Trends in genetic diversity for all Kennel Club registered pedigree 

dog breeds, T. W. Lewis12*, B.M. Abhayaratne1 and S. C. Blott2. 

Corresponding author: T. W Lewis tom.lewis@thekennelclub.org.

uk; Author Affiliations: 1 The Kennel Club, 1-5 Clarges Street, 

Piccadilly, London W1J 8AB, UK and 2 School of Veterinary 

Medicine and Science, The University of Nottingham, Sutton 

Bonington Campus, Sutton Bonington LE12 5RD, Leicestershire, 

UK.

•	 Genetic status of purebred dogs in the UK, 9/21/2015 By Carol 

Beuchat PhD, Institute of Canine Biology.
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NIEUW: Naast de geperst adult brok is er nu ook de 
tarwe- en glutenvrije geperst puppy & small breed (28/15) 
en de geperst lam – all life stages (24/14), met een hoog 
vleesaandeel.

BIOFOOD geperst is geschikt voor alle honden, van pup tot senior. www.biofooddiervoeding.nl
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• TARWE- EN GLUTENVRIJ
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Je hebt een hond, vol energie, van een drijvend ras, 
trainingen voor gehoorzaamheid hebben jullie al 
lang onder de knie en je ziet verveling bij je hond 
... wat dan? In dat schuitje zat ik vier jaar geleden 
met Scott, onze Schotse herder van toen 8 jaar. Een 
hond die altijd wil rennen, spelen en wandelen. Die 
met een stok of bal in zijn bek loopt, die niet moe te 
krijgen is en niet van ophouden weet.  Zo kwam ik 
per toeval in gesprek met mijn buurvrouw Anita. Zij 
was met haar jonge Australian shepherd een cursus 
schapendrijven gestart. Dat was nu net een spekkie 
voor mijn bekkie! Geef me schapen, een weiland, een 
hond en ik glunder! Zo begonnen Scott en ik in 2011 
bij Jaap Kremer met schapendrijven.

Jaap Kremer heeft een opleidingscentrum onder 
de naam Tynyronnen. Een aparte naam voor een 
hondenschool, die nou niet zo makkelijk in het gehoor 
ligt. Het komt uit het Welsh en betekent letterlijk ‘huis/
plek dichtbij de Onnen’.  En de Onnen is een riviertje 
in Noord-Wales. In dit gebied is Spring, de eerste 
border collie van Jaap geboren. De trainingen worden 
gehouden op een schitterende, idyllische plek: de oude 
schaapskooi in Uffelte. Deze kooi was onbruikbaar 
geworden, omdat de schaapskudde verhuisd werd naar 
een nieuw onderkomen in Havelte. Dit was voor velen 
uit de omgeving een grote teleurstelling. Wat moet een 
schaapskooi zonder schapen? Sinds een jaar heeft Jaap 
er zijn eigen stek. Hij heeft 20 Drentse heideschapen met 
verschillende kleurslagen. 

De bekendste hond die voor schapendrijven wordt 
gebruikt, is de border collie. Dit ras valt onder de 
groep herdershonden. Alle honden uit die groep, zo’n 
40 rassen, zijn min of meer te gebruiken bij schapen. 
En dat maakt het trainingscentrum van Jaap Kremer 
zo bijzonder, want naast de border collie kunnen ook 
de volgende rassen bij hem terecht: working kelpie, 
Australian kelpie, Finse lappenhond, Australian 
shepherd, sheltie, Hollandse herder, tervuerense herder, 
Picardische herder, Australian cattledog, beauceron en 
de Schotse herder.
Allereerst hebben Scott en ik een proefles gevolgd om 
te kijken of de hond inderdaad aardigheid had om bij 
schapen te zijn. Daarna volgden we vijf lessen en zo 
bleek Scott vooral enthousiast te zijn in het werken 

2016 - JAAR VAN HET SCHAAP
De Schotse Herder Vrienden heeft 2016 
uitgeroepen tot ‘het jaar van het schaap’. We 
gaan één of meerdere dagen organiseren met 
Jaap Kremer waarop baas en collie kunnen 
kennismaken met het schapendrijven. Tijdens deze 
workshop wordt gekeken of jouw Schotse vriend 
belangstelling heeft voor wat ooit zijn passie was! 
Houd onze website en Facebookpagina in de gaten 
voor meer informatie over de workshops en schrijf 
je tijdig in, want er is maar een beperkt aantal 
plekken beschikbaar.

24 • Schotse Herder Vrienden • Winter 2015

Schapendrijven
tekst en foto’s: Judith Steginga

SPORT



samen met mij, zodat Jaap het wel aandurfde om met 
ons verder te gaan. Juist omdat Scott de leeftijd van 8 
jaar al had bereikt - niet de jongste leeftijd om te starten. 
Het meest prettige aan Scott is dat hij ongelooflijk 
goed wil presteren, een enorme ‘will to please’ heeft 
en gelukkig ook nog luistert. Natuurlijk waren we de 
eerste weken niets zonder de hulp van één van de vier 
border collies van Jaap, want regelmatig spatten de 
schaapjes uit elkaar om vervolgens terug te rennen 
naar de stal waar de rest van de kudde van Jaap stond. 
Na een aantal maanden trainen werd het al leuker: 
trainen met 20 Drenten. Scott draaide als een klok, zoals 
Jaap regelmatig zei. Hij leerde naar links, naar rechts, 
wachten en blijven liggen en uiteindelijk halen. Dat 
halen ging altijd vol enthousiasme en onder veelvuldig 
geblaf; eén van de kenmerken die Schotse herders 
hebben en border collies juist niet. Regelmatig kregen 
we ook opdrachten: langs hekjes of slalommen met de 
kudde tussen pionnen door, rechte lijnen lopen ... wat 
beslist niet meeviel, want het voorste schaap wil soms 
ineens richting bepalen. Zelfs buiten de kooi achter de 
kapschuur langs over het zandpad en weer terug, wat 
ons extra adrenaline gaf. Of het splitsen van de kudde 
door de ene helft naar links te drijven en de andere helft 
naar rechts. De schapen trekken graag als kudde samen 
op, dus dit was nog een hele tour. Moeilijker was het 
om drie zwarte schaapjes te moeten scheiden van de 
kudde, om zo de witte Drenten over te houden. Ruim drie 
jaar hebben Scott en ik getraind. In maart 2015 zijn we 
gestopt. Scott is bijna 12 en ik gun hem nu zijn rust. Ik 
moet hem eigenlijk behoeden voor zijn eigen drive, want 
hij weet zelf nog steeds niet van ophouden. 

En buurvrouw Anita? Die gaat zo goed met Jones, haar 

Australian shepherd, ze is hulpherder geworden bij de 
schaapskooi in Uffelte en gaat met 350 schapen de 
heide op. Ik ben Jaloers met grote hoofdletters…. maar 
het is hen zeker gegund. Ik heb immers een wat oudere 
hond en ben met een heel ander doel naar de cursus 
gegaan: de verveling van mijn trouwe viervoeter om te 
zetten in passie! Binnenkort gaan we samen met Anita 
mee, genieten van het echte werk.

voor meer informatie over het opleidingscentrum van 
Jaap Kremer: www.tynyronnen.nl.

Noot
Dit artikel is geplaatst in maart 2015 in nieuwsbrief: de 
Ruif www.vssschapen.nl.Helaas is Scott op 3 juli 2015 
overleden. Hij had tumoren aan lever en milt. Achteraf 
gezien moet hij deze al hebben gehad tijdens de laatste 
trainingsmaanden bij Tynyronnen. Een echte kanjer, 
dat we dit niet eerder hebben gemerkt. Omdat ik deze 
lessen met schapen wel heel erg ambieer, zijn we op 
zoek gegaan naar een nieuwe hond. Dan is het natuurlijk 
mogelijk om voor een border collie kiezen. Maar als je 
eenmaal de Schotse herder kent, vind je die toch de 
mooiste! Ik ging dus op zoek naar een werklijn. We zijn 
uiteindelijk in Duitsland terechtgekomen, bij Christina en 
Günther Golz, fokkers van Amerikaanse collies ‘Haus 
Vogelzang’. We hebben inmiddels een prachtige tricolour 
reu: Glenn, geboren in mei. In november ben ik met 
mijn jonge hond naar een speellesje gegaan van Jaap 
Kremer. Glenn was op dat moment zes maanden oud. 
Hij kwam in de wei en ging al na een paar minuten aan 
het werk; schapendrijven!  Als hij de leeftijd heeft bereikt 
waarop we kunnen gaan starten, beloof ik jullie op de 
hoogte te houden van onze trainingen. 
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Met 8 jaar oud kwam  je in ons leven. Nog kwiek en 
leergierig, wat tekenend is voor een korthaar. Spelen 
met de frisbee, bal, Damian en Jake was je lust en je 
leven. Daar draaide je je pootje niet voor om. Zo fijn 
dat je weer plezier kreeg in je leven!
Je was vreselijk lief voor pups, kinderen en voor 
ons, geen onvertogen blafje kwam eruit. Ook van 
die geniepige windjes kon je laten zonder blikken 
of blozen. Heel fijn, dank je wel Katja. Ook kon je 
boeren laten als een bouwvakker.
Je mand en de bank waren je favoriete plaats om te 
slapen en zomers in het zonnetje in de gang.
Langzamerhand werd je kippig, doof en verward, 
maar de lol in je leven bleef. Op het eind kreeg je 
veel pijn en dat liet je duidelijk merken, mijn sterke 
meid.
We mochten niet egoistisch zijn en moesten je laten 
gaan.
Je hebt ons 4,5 jaar onvoorwaardelijke liefde en 
vriendschap gegeven.

Dank je wel lieve Katja dat je ons jou hebben 
laten leren kennen zoals je was. Een superlief 
vriendinnetje, ons familielid en maatje, ook van onze 
Damian en Jake.
Dag Katjameisje, we missen je erg. Rust zacht en 
lekker rennen daarboven.
Dikke kus van ons en een poot van Damian en Jake.

Je baasjes Frans en Ada en je maatjes Damian en 
Jake.

Mabinogion star of mississipi ‘Katja’
(6 december 2002 – 6 oktober 2015)

IN MEMORIAM
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KORTHAARPAGINA

Met deze titel heb ik u iets uit te leggen. Hiervoor refereer ik 
aan een voorgaand artikel in dit blad, waarin ik puppy Flynt 
(Marakoopa’s Farrel) aan u voorstel als een slopende puber 
met apenstreken.
Volwassen worden bleek voor dit hondje niet zo vanzelf-
sprekend als ik had verwacht. Deze verwachting is te
herleiden uit onze geschiedenis met de korthaarcollie. Naast 
deze belhamel van inmiddels alweer ruim drie jaar, hebben 
we namelijk nog een sablekleurige reu van tien, Tico en een 
golden retriever van bijna elf jaar oud, Tooske. Dit laatste 
cadeautje is pas sinds twee jaar in onze roedel opgenomen.

EEN STUKJE GESCHIEDENIS
In het voorjaar van 2005 werden we besmet met het 
korthaarvirus. Mijn partner, Engbert, die als postbezorger 
werkte, kwam destijds bij een huisadres, waar hem keer op 
keer een prachtige hond tegemoet kwam bij het toegangshek. 
Eerst bleef de middelslag reu op enige afstand staan kijken 
hoe Engbert de post in de brievenbus manoeuvreerde. De 
daaropvolgende keren kwam hij telkens wat dichterbij, waarbij 
hij zijn lange puntneus parmantig tussen de spijlen van het 
sierlijke hek door stak. Gelukkig was het hek gesloten, want 
postbodes zijn doorgaans niet zo gek op uitbrekende honden. 
Hondenliefhebber of niet, ook deze postbode heeft de littekens 
in buik en benen staan, vanwege de najagende ‘doet-ie anders 
nooit-honden’.
Er bleef lange tijd sprake van veilige afstand tussen de 
mooie reu en de postbezorger. Ondertussen werd ik thuis 

vrijwel dagelijks op de hoogte gebracht van de groeiende 
relatie tussen beiden. ‘Hij heeft een lange neus, lijkt op 
een hazewindhond, maar dan wat dikker en is heel alert en 
nieuwsgierig.’ Van mij werd in deze fase verwacht, ‘ja’ te 
zeggen tegen de wens om een pup aan te schaffen, waarmee 
hij zijn favoriete sport behendigheid zou kunnen beoefenen.

We hadden nooit eerder van de korthaarcollie gehoord en het 
duurde dan ook enige tijd voordat we hadden besloten tot een 
pup van dit mooie ras. Toen we voldoende overtuigd waren dat 
dit veelzijdige, welwillende en sportieve ras heel goed bij ons 
zou passen, kwam alles in een stroomversnelling.
De  eerdergenoemde sablekleurige reu dekte in die tijd een 
allerliefst teefje. Eveneens van hetzelfde Amerikaanse type. 
Ze kwamen allebei op ons over als stabiel, werklustig en qua 
karakter intelligent en temperamentvol. Het schrandere teefje 
was overigens ook een allerliefst moedertje. Trouwhartig legde 
ze haar kop tegen de zogende pups aan, terwijl wij voorzichtig 
bij haar werpkist neerstreken.

Dan komt het moeilijkste: welke moeten we kiezen? Het 
raadplegen van ons ‘hondennetwerk’ leverde een grote 
verscheidenheid aan goede raad op. De één  adviseerde de 
middelste, de ander de dikste, de drukste, de lelijkste, etc. 
Weer anderen adviseerden ons het hondje te kiezen dat het 
eerst naar ons toe kwam, want dan heeft het zo moeten zijn...
Bij het volgende bezoek aan het nest kozen we zonder 
bijzondere argumenten voor het meest ondeugende reutje. 

Eén korthaarcollie 
is leuk, twee is 

nog leuker!

tekst en foto’s: Aukje Meijer
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Deze dikzak balanceerde als een kleine clown over het 
randje van de bloembakken, stond met vier poten in de 
gemeenschappelijke voerbak, en was met zijn ondeugende 
bokkensprongetjes niet bang of terughoudend. Eerder 
onderzoekend en brutaal! Het was zeg maar liefde op het 
eerste gezicht. In de puppytest scoorde het hondje gemiddeld 
op vrijwel alle onderdelen. Geen aanwijzingen dus om ons 
zorgen te maken over de nestkeuze. Zo kwam Tico Torres the 
Hitman nog dezelfde week bij ons wonen. Het beestje werd 
vernoemd naar de drummer van Bon Jovi, een rockband uit 
Amerika. Beiden hebben gemeen, dat ze destijds vrij onbekend 
waren in ons land en vervolgens brengen ze verassende 
kwaliteiten aan het licht vanaf de eerste kennismaking.

In de jaren die volgen, worden onze verwachtingen van dit 
hondje overtroffen met geweldige ervaringen, waar we mooie 
herinneringen aan bewaren.
In een hondenrugtas mee naar Texel, want we hielden ons 
strikt aan de instructie om de jonge pup gedoseerd te belasten. 
Zo liep Tico in september slechts vijftien minuten achtereen 
op het Texelse strand, en werd daarna zonder omhaal weer in 
de hondenrugtas gepropt. Dit verliep dusdanig probleemloos, 
dat ik zonder daar erg in te hebben met hem bij de slager en 
de bakker in de rij stond, terwijl niemand merkte dat er een 
hondje op mijn rug lag te slapen. Toen hij te groot werd voor de 
rugtas, bleef hij bij ons zonder dat we daar moeite voor hoefden 
te doen. Gelukkig maar, want onze voortvluchtige Hollandse 
herder gaf ons in die tijd meer dan genoeg hoofdbrekens in 
de Texelse duinen. Nooit heeft onze Tico een poging gedaan 
om het voorbeeld van Raisa te volgen. Altijd draaide hij zich 
na enkele meters om, om juist nog dichter bij ons te zijn. 
Dit ‘plakken’ wat Tico kenmerkt, was overigens later in de 
behendigheid best lastig om te handelen. Toch schopte hij 
het met Engbert tot de B1. Na deze laatste promotie naderde 
geleidelijk aan het einde van zijn sportieve loopbaan. Vorig 
jaar november liep hij zijn laatste NK en nu geniet hij van zijn 
welverdiende pensioen, maar niet heus! Zodra onze oude 
rakker er lucht van krijgt dat we eropuit gaan of er worden een 
paar toestelletjes neergezet, staat hij jammerend bij de deur om 
zijn beurt niet te missen.

Opmerkelijk is dat Tico ons in die tijd vaak waarschuwde als 
Raisa er (weer) vandoor was gegaan. Met hoge joelende 
geluiden sprong hij onrustig om ons heen, ten teken dat onze 
Hollander weer op de vlucht was geslagen.
In Collie & zo, editie lente 2013, beschreef ik hetzelfde gedrag 
toen Tico met een hoog blaffend geluid een poging deed om 
Flynt (destijds een maand of vijf) af te leiden, toen hij de nieuw 
gestucte muur tot op het hoekprofiel kaal vrat. Hij wist dat dit 
niet in de haak was en nam hiervoor verantwoordelijkheid. 
Het hoge jodelen en het bijbehorende gedrag van de hond is 
zo dwingend, dat je doorgaans altijd wel iets doet. Dit laatste 
(mijn reactie op het gedrag van de hond) zag ik lange tijd als 
vanzelfsprekend, zonder me bewust te zijn van het werkelijke 
effect hiervan. Inmiddels heb ik bij korthaar nummer twee mijn 
visie bijgesteld.

FLYNT ALS SPIEGEL 
Het is wel duidelijk dat mijn reactie op het gedrag van onze 
jongste telg niet altijd de meest verstandige keus is geweest. 
Hiermee heb ik onbedoeld ongewenst gedrag bevestigd en 

versterkt.
Flynt heeft mijn reactie op zijn gedrag inmiddels op geheel 
eigen wijze naar zichzelf vertaald. Meestal gepaard gaande 
met een flinke dosis decibels. Zodra hij iets als spannend of 
nieuw ervaart, laat hij in zijn gedrag zien dat hij de situatie 
niet onder controle heeft door luidkeels te gillen. Vervolgens 
herhalen deze situaties zich en laat het gedrag zich steeds 
moeilijker doorbreken. Ontvangt hij eenduidig en op 
consequente wijze leiding, dan staat er in no-time een ander 
hondje en functioneert hij ook in nieuwe of veranderende 
omstandigheden goed. Dit is ook de reden dat ik alle adviezen 
om hem met water nat te gooien, aan te pakken of hardnekkig 
toe te spreken tot op dit moment niet op kan en wil volgen. 
Hiermee heb ik Flynt immers nog steeds niet geleerd wat ik wel 
van hem verwacht.
Kortom, wat bij Tico vanzelfsprekend goed ging in de 
opvoeding, blijkt bij Flynt een interessant opvoedkundig 
dilemma. Zie nu maar eens het juiste spoor te vinden 
tussen het aanbod van de vele (vaak ervaringsdeskundige) 
hondentrainers, seminars, gedragstherapeuten en andere 
goedbedoelende tipgevers. 

De andere kant van ‘de spiegel’ is dat Flynt zo graag voor 
me wil werken, dat ik het inmiddels 25 kilo wegende portret 
tegenwoordig van het oefenveldje naar binnen moet tillen. 
Zodra hij merkt dat onze dagelijkse trainingssessie erop zit, 
blijft hij stoïcijns bij het poortje staan en weigert binnen te 
komen. Soms krabt hij met zijn voorpoten op de bestrating, 
ten teken van verzet. In de uren daarna lijken we ook als twee 
druppels water op elkaar. Daar is geen spiegel voor nodig. 
Liggend op de bank gaat na een lange dag hard werken bij 
beiden het kaarsje langzaam uit, en verloopt de rest van de 
avond opmerkelijk rustig en voorspelbaar.
Dat mijn houding, gedrag en emoties gespiegeld zijn in het 
gedrag van Flynt, lijkt inmiddels steeds duidelijker te worden. 
Maar nu komt de hamvraag: zijn we ook deze keer in staat om, 
net als de apenstreken in 2003, dit gedrag ten goede te laten 
keren?
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Mijn inzicht in de wisselwerking tussen baas en hond is in een 
ander daglicht komen staan tijdens een seminar dat ik onlangs 
heb gevolgd met Flynt. Het betrof een driedaagse ILE (Instinct, 
Levensstijl en Educatie) Basic Seminar onder leiding van Erik 
Kersting. Erik Kersting leidt een Hondencentrum voor hulp en 
geleidehonden in Duitsland (Hundezentrum Canis familiaris). 
Zo leerden we dat honden die te veel vrijheid hebben, stress 
ontwikkelen. Ze kennen geen structuren en weten daardoor 
niet wat wel en niet mag. Hierbij komt nog dat stress in de hond 
vele malen hoger is ontwikkeld dan bij mensen.

In dit seminar leerden we hoe je je hond kunt opvoeden 
en coachen op een natuurlijke en voor beiden begrijpelijke 
manier. Het op orde brengen van de basiscommunicatie 
was hier onderdeel van. Beurtelings werden de honden naar 
de oefenruimte geloodst, om te laten zien hoe het zit met 
deze basisvaardigheden. De eerste oefening: wandelen 
met een slappe lijn. Vier beurten tevoren stond ik al klaar 
bij de achterklep van de auto, terwijl Engbert als een soort 
van stoplicht in het midden fungeerde tussen de auto en 
trainingsplek. Het doel hiervan hoef ik u vast niet meer uit 
leggen... Wat was ik blij dat ik onderweg geen ‘spiegels’ tegen 
ben gekomen, want het was zo al confronterend genoeg!

MET DE BILLEN BLOOT
‘Kommen sie hier mit ihrem kurtzhaar collie’ hoor ik van de plek 
des onheils klinken. Het zweet breekt me uit, maar al gauw 
blijkt dat dit nergens voor nodig is.
Op charismatische wijze krijg ik de juiste instructies en zie 
daar... Flynt loopt voorbeeldig  aan een slappe lijn naast mij 
en voert alle posities en wendingen keurig uit. Als Flynt per 
abuis los raakt van de lijn, zie ik medecursisten om me heen 
verschrikt reageren op het loslopend mirakel. Blijkbaar had ik 
hem als een monster voorgesteld, want iedereen treft opeens 
maatregelen voor zijn/haar aan de kant zittende hond. Zelf 
blijf ik in tegenstelling tot alle andere situaties ijzig kalm. Als ik 
ergens op kan vertrouwen bij de korthaar, dan zijn het wel zijn 
conflictmijdende eigenschappen. Flynt loopt alle honden uit de 
groep voorbij en komt direct terug als ik hem roep. Trots op zijn 
voorkomende houding naar de andere honden, aai ik hem over 
zijn trouw kop. ‘Nicht streicheln bitte,’ klinkt het uit de mond van 
de vriendelijke instructeur, die telkens op het juiste moment 
nabij is met duidelijke instructies en adviezen. Ik had immers 
net geleerd dat ik hiermee onnodig het stressniveau omhoog 
breng, wat niet bijdraagt aan het evenwichtig functioneren van 
de hond.

Een andere eyeopener is het verschil of je een 
trainingsoefening afbreekt op het hoogtepunt van stress, of 
in de hierop volgende fase van rust. Breek je een activiteit /
oefening af op het moment van rust, dan beklijft dit, en zal de 
hond het doen van activiteiten en oefeningen verbinden aan 
ontspannen zijn. Iets om over na te denken. Zeker in het geval 
van Flynt.
Het is al laat als we die avond huiswaarts keren. Met een hoofd 
vol nieuwe indrukken en ervaringen slaap ik die nacht als een 
roos. Blijkbaar ben ik zelf ook gestopt op het moment van rust 
en neem ik niet de hectiek mee naar huis, maar de ontspannen 
en ongedwongen ambiance van het seminar.

Als ik de volgende dag voor dag en douw weer in de auto 
stap met mijn dierbare huisgenoot, is er geen spoortje stress 

meer te bekennen. Ik ben nieuwsgierig naar wat er komen 
gaat en hoop dat de dag weer net zo succesvol zal verlopen 
als beide voorgaande dagen. Voordat ik er erg in heb, lopen 
we met zo ongeveer acht combinaties door elkaar heen, 
terwijl het oefenveld steeds kleiner wordt gemaakt met een 
afzetlint. Heel bijzonder om te ervaren, dat wanneer je als 
geleider hetzelfde blijft functioneren, de honden dit blijkbaar 
ook doen. Geen enkele hond valt uit, alle lijnen zijn slap en er 
word niet gecorrigeerd. Alleen zie je af en toe een ‘futterbeutel’ 
tevoorschijn komen, waar de hond een welverdiende beloning 
uit mag nemen op voorstaan van zijn geleider.

Als we na deze laatste trainingsdag terug naar huis rijden, 
slaapt Flynt de hele reis onafgebroken door. Thuis nestelen we 
ons net als iedere avond samen op de bank. Met dit verschil, 
dat ik nu geen spiegel meer nodig heb om te begrijpen dat een 
lagere positie in de kamer wellicht beter voor hem zou zijn.

Het mag duidelijk zijn dat we niet alleen voor de korthaar 
hebben gekozen vanwege zijn oprechtheid, betrouwbaarheid 
en veelzijdigheid. De laatste jaren heb ik steeds meer 
bewondering gekregen voor de dienende en helpende 
vaardigheden in dit mooie ras.

Dit maakt dat ik er ook deze keer op durf te vertrouwen dat het 
nu nog ‘lastige’ gedrag van Flynt in de toekomst ten goede zal 
keren!
Daarom geldt voor ons: ‘Eén korthaar collie is leuk, twee is nog 
leuker!’
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KALENDER 2016

SCHAPENDRIJVEN 

Juni is de maand van het 
schapendrijven. Op drie zondagen 
organiseert de Schotse Herder 
Vrienden in samenwerking met Jaap 
Kremer een clinic schapendrijven in 
Uffelte. Hieraan kunnen maximaal 10 
collies deelnemen, dus vandaar dat de 
activiteit over meerdere zondagen is 
verspreid. Het is een pittig programma 
dat een hele dag duurt. Vanwege de 
beperkte intekenmogelijkheid is er 
ook een wandeing in deze prachtige 
omgeving.
Houd onze website en 
Facebookpagina in de gaten voor 
meer informatie en inschrijven.
 

JUNI 201624 JANUARI 2016
STRANDWANDELING OUDDORP

Zondag 24 januari organiseert 
de Schotse Herder Vrienden een 
strandwandeling in Ouddorp. 
Tussen de wandeling door 
pauzeren we bij Strandpaviljoen 
C-side. Zie voor meer informatie 
onze website en Facebookpagina.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op zondag 17 april vindt de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering plaats. 
In de loop van het jaar worden het 
programma voor deze dag en de 
locatie bekendgemaakt. Houd onze 
website en Facebookpagina in de 
gaten voor meer informatie.

17 APRIL 2016

21 FEBRUARI 2016
WANDELING EN LEZING

Februari is de maand van de 
gebitsverzorging. Daarom 
organiseert de Schotse Herder 
Vrienden op 21 februari een 
wandeling in recreatiegebied 
De Berendonck (Nijmegen/
Wijchen) plus lezing / workshop 
gebitsverzorging. Zie voor meer 
informatie onze website en 
Facebookpagina.

WANDELING SCHOLLEBOS 

Op zondag 22 mei vindt er weer 
een wandeling plaats in het 
Schollebos. Houd onze website en 
Facebookpagina in de gaten voor 
meer informatie.

22 mei 2016

MAART 2016
Nog nader te bepalen.

14 AUGUSTUS 2016
WANDELING ERKEMEDERSTRAND

Informatie volgt op onze website 
en Facebookpagina.

SEPTEMBER 2016
COLLIE ACTIVITEITENDAG

Informatie volgt op onze website 
en Facebookpagina.

13 NOVEMBER 2016
CREA-MIDDAG

Informatie volgt op onze website 
en Facebookpagina.

16 OKTOBER 2016
WANDELING KUINDERBOS

Informatie volgt op onze website 
en Facebookpagina.

2 OKTOBER 2016
WANDELING EN WORKSHOP

Informatie volgt op onze website 
en Facebookpagina.

18 DECEMBER 2016
EINDEJAARSWANDELING

Informatie volgt op onze website 
en Facebookpagina.
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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

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.comENDLESS 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

COLLIES VON DER DINKELAUE
Heike Wolf
Neuenhaus/Grasdorf (Duitsland)
T: +49 59 41 92 07 930
E: info@collies-von-der-dinkelaue.de



Diergeneeskunde in 
Roosendaal op hoog niveau

Vergrote prostaat

Prostaatproblemen komen niet alleen voor bij oudere 
honden. Dit blijkt uit het verhaal van de 7-jarige herder 
Joost, een stoere reu. Tijdens de wandeling snuffelt hij 
altijd lekker rond en markeert zijn terrein grondig met 
veel kleine plasjes. Maar afgelopen week at hij slecht en 
heeft zijn baasje gezien dat Joost met plassen wat bloed 
verloor. De eigenaar zelf denkt aan een blaasontsteking 
en heeft bij ons Dierenhospitaal wat urine gebracht 
voor onderzoek. Hierin wordt echter niets bijzonders 
gevonden. Omdat Joost toch niet lekker in zijn vel zit, 
maakt zijn baas een afspraak om hem goed te laten 
controleren.

Uit de vragen die tijdens het consult gesteld worden, 
blijkt dat Joost meer moeite heeft met poepen, dat hij 
wat is afgevallen en soms ook bloed verliest zonder dat 
hij heeft geplast. Uitlaten is geen probleem, hij gaat nog 
steeds graag mee wandelen. Vaak wijzen deze klachten 
op een goedaardige vergroting van de prostaat, wat met 
medicatie goed te behandelen is. Bij het onderzoek blijkt 
dat de prostaat inderdaad vergroot is. Omdat Joost niet is 
gecastreerd en een teefje van drie huizen verderop loops 
is, kan dit zijn klachten verklaren. Gelukkig toont een 
echografisch onderzoek aan dat de prostaatvergroting 
bij Joost goedaardig is. Daarom wordt gestart met 
medicijnen, die snel helpen.

Joost wordt hierna toch goed in de gaten gehouden door 
zijn baasje en de dierenartsen van ons Dierenhospitaal. 
Helaas kreeg Joost nog meerdere malen last van 
prostaatvergroting, waarna – op medische indicatie – is 
besloten dat hij beter gecastreerd kon worden.

Dierenhospitaal Visdonk
Visdonkseweg 2a
4707 PE Roosendaal

Dierenhospitaal Visdonk locatie Tolberg 
Tolbergcentrum 53
4708 GB Roosendaal

T 0165 583 750
F 0165 583 755
E dierenhospitaal@visdonk.nl
www.dierenhospitaal-visdonk.nl

24 UUR 7 DAGEN PER WEEK
BEREIKBAAR
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