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Naam: J’Adore Julliëta Lady Bo’s Future
Geboren: 18 juni 2014

Vader: Lewellen’s Midnight Eclipse
Moeder: Baquero Bonney Lady Bo’s Future 

Fokker: Marga Megens 
Eigenaar: Annemie Vandermeulen

winnaar

fotowedstrijd

Naam: Barca van het Melkmeisje
Geboren: 28 juni 2011

Vader: Flash Black de la Chapelle aux
   Arbres
Moeder: Love Lies from Manchu’s Faith

Fokker: Diana Schmidt
Eigenaar: Diana Schmidt
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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

9 Voeding: One size fits all?

13 Werken met mensen en honden

15 In memoriam: Lyndie

16 Korte berichten

19 Mijn collie: Albert, Ans & Gizmo

20 Collies en Oud & Nieuw

24 Winterfoto’s

27 Korthaarpagina

31 Column Miranda de Jong

32 Tips voor het fotograferen van je hond

34 Kennelvermeldingen

28 Gezondheid en verzorging: 
paradontitis

6  Gedrag: Omgaan met een reactieve 
hond
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MEDEDELINGEN

KALENDER

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 2016

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op 22 mei vindt de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering plaats. 
Dit jaar zijn we te gast bij de KV 
Waalwijk. Behalve (kort) vergaderen 
gaan we (lang) actief met onze collies 
aan de slag. Houd onze website en 
Facebookpagina in de gaten voor 
meer informatie.

17 APRIL 2016
WANDELING HEERDE 

Zondag 17 april gaan we wandelen 
bij de historische Schaapskooi in 
Heerde (provincie Gelderland, aan de 
rand van de Veluwe). Verzamelpunt is 
‘Uitspanning de Schaapskooi’. Houd 
onze website en Facebookpagina in 
de gaten voor meer informatie.

22 mei 2016

De lente is inmiddels volop in aantocht, maar in dit 
nummer van Collie en zo kijken we nog even terug 
naar de winter met een collage van de fotowedstrijd op 
Facebook voor de mooiste winterfoto's van jouw collie(s) 
op pagina 24-25 en een verslag van de ervaringen van 
leden met Oud en Nieuw (pagina 20-22). 
Daarnaast weer veel gevarieerde artikelen in dit 
magazine, onder andere een uitgebreid artikel over het 

omgaan met een uitvallende hond van Judith Hofman, 
een verslag van de tentoonstelling Honden aan de Maas 
door Jolanda de Visser en Petra Witzand en een artikel 
over paradontitis van tandheelkundig dierenarts Erik van 
der Kamp. 

Vanaf komende zomer wordt ons magazine bij een 
andere drukker gedrukt en zal dan ook voortaan geseald 
verstuurd worden.

De redactie en medewerkers wensen je weer veel plezier 
met dit lentenummer van Collie en zo!

Diana Jansen

Door onze eindredacteur:
Diana Jansen

AANVRAAG LIDMAATSCHAP RVB

Na een positief besluit van de extra Algemene 
Ledenvergadering hebben we op 24 december 2015 
officieel het lidmaatschap bij de Raad van Beheer 
op Kynologisch Gebied in Nederland aangevraagd. 
De procedure om toegelaten te worden duurt lang, 
gemiddeld vier tot zes maanden. 
Allereest zijn onze fokreglementen (vfr’s) door de jurist 
en de dierenarts van de Raad van Beheer getoetst. 
Begin maart heeft de Raad van Beheer laten weten dat 
onze vfr’s aan de voorwaarden voldoen.  
In de volgende fase zal het bestuur van de Raad 

van Beheer een zogenaamd ‘principebesluit’ nemen 
over onze aanvraag. We verwachten dat dit besluit in 
april wordt genomen. Na een positief besluit worden 
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld te reageren. 
Belanghebbenden zijn in dit verband verenigingen die al 
zijn aangesloten bij de Raad van Beheer. 
Als alles positief verloopt, kan onze aanvraag voor 
het lidmaatschap na de zomer worden afgerond 
met de ondertekening van een zogenaamde 
toetredingsovereenkomst. Pas als die overeenkomst is 
gesloten, is het lidmaatschap een feit. 
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GEDRAG

Veel honden reageren op andere honden als ze aan de 
lijn zijn. Waarom doen ze dat eigenlijk en wat kun je eraan 
doen om dat te veranderen? Heb je er weleens aan gedacht 
om je hond in zo’n situatie juist te steunen en samen de 
situatie aan te pakken? 

WAAROM VALT MIJN HOND UIT?
Eén ding staat vast: geen enkele hond gaat opeens uitvallen 
naar andere honden, daar ligt meer aan ten grondslag. Wil je 
het gedrag beter begrijpen en zelf gemotiveerd raken om er iets 
mee te gaan doen, kijk dan eerst naar de mogelijke oorzaken 
van het probleem. Ga voor jezelf de volgende punten na:
• Vertonen ouders, broers of zusjes soortgelijk gedrag?
• Is het verleden (voor een deel) onbekend vanwege 

herplaatsing (buitenland/Nederland)?
• Kun je een aanleiding voor het gedrag herleiden naar het 

temperament van het ras van de hond en de lijn waar hij 
uitkomt?

• Heeft de hond opvallende karaktereigenschappen die 
een rol kunnen spelen bij het gedrag? Denk daarbij 
aan werklust, zelfstandigheid, gereserveerdheid, 
prikkelgevoeligheid, onzekerheid.

• Kun je een aanleiding van het gedrag herleiden naar de 
socialisatie? Is de hond onvoldoende gestimuleerd in het 
op adequate wijze contact maken met mensen, honden, 
geluiden en andere omgevingsprikkels? Of is hij misschien 
overprikkeld in een onrustige omgeving?

• Heeft de hond qua ras een uiterlijk dat door andere honden 
verkeerd geïnterpreteerd kan worden?

• Heeft de hond eerder een trauma opgedaan met andere 
honden, los of aangelijnd?

• Heeft de hond pijn, jeuk of zit hij niet lekker in zijn vel?

Kun je één of meer van deze vragen beantwoorden met 
‘ja’, dan heb je een hond getroffen waarbij de opvoeding bij 
voorbaat al extra uitdagingen kan geven. Een professional 
zou hier al een hele kluif aan hebben om dit in goede banen te 
kunnen leiden, laat staan de gemiddelde hondeneigenaar. Heb 
je er echt alles eraan gedaan om het gedrag in goede banen 
te leiden, neem het jezelf dan niet kwalijk als het toch niet is 
gelukt. Voor al het gedrag is er een nieuwe weg in te slaan, 
waarvan meer inzicht in de oorzaken de eerste stap is.

Besef je goed dat reactief gedrag altijd één of meerdere 
achterliggende oorzaken kent. Het gedrag is slechts een uiting 
van spanning. Reactief gedrag is een effectieve manier om een 
prikkel (bijvoorbeeld een andere hond) op afstand te houden. 
Omdat de ander vaak doorloopt, heeft het gedrag succes en 
herhaalt het zich steeds vaker en fanatieker.

HOE REAGEER JIJ?
Het is natuurlijk niet alleen de hond die ervoor zorgt dat een 
situatie een probleem wordt. Jouw reactie op de situatie heeft 
daar een sterke invloed op. Het mag duidelijk zijn dat het een 
wisselwerking is tussen jou en je hond. Laat je dan ook niet 
aanpraten dat het alleen aan jou ligt, honden zijn heel goed 
in staat om zelf te denken en te handelen in een bepaalde 
situatie.
Ga nu eens voor jezelf na hoe jij handelt als je hond reactief 
is naar een andere hond. Laat je de hond de situatie zelf 
oplossen of begeleid je hem er doorheen? Wordt je boos en 
verlies je zelf de controle of blijf je rustig en beheerst? Als je 
zelf pas reageert als de hond in actie komt, kun je het uitvallen 
niet meer voorkomen.
Omdat dit al de zoveelste keer was, geeft het frustratie en 

omgaan met een

reactieve
hond

tekst:Judith Hofman en Nicole van Rhee • foto’s: Edward Veldkamp
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boos worden is dan vaak een logische reactie. Je wilt niet 
dat je hond zo doet en mensen veroordelen nu eenmaal erg 
snel. Boos worden maakt de situatie echter vaak alleen maar 
erger. De hond wordt extra alert, krijgt nog meer spanning 
en gaat zich nog meer opfokken. Dat werkt dus niet om het 
probleem aan te pakken. Wat wél werkt, is om het gedrag van 
een andere kant te gaan bekijken. Er is altijd een reden voor 
bepaald gedrag. Als je begrijpt waarom je hond zo reageert, 
dan kun je het gedrag ombuigen naar gewenst gedrag.

VASTSTELLEN VAN HET PROBLEEM
Voordat we in oplossingen gaan denken, is het goed om stil te 
staan bij de situatie waarin jullie je bevinden. Het kan namelijk 
zijn dat het probleem makkelijk op te lossen is. Het kan ook zijn 
dat het alleen maar beheersbaar te maken is. Dat is afhankelijk 
van heel veel factoren, zoals de leeftijd waarop het gedrag 
begonnen is, hoe lang het probleem al bestaat, hoe de hond 
reageert als hij losloopt, hoe heftig de hond reageert en hoe 
lang het duurt voordat hij herstelt. Een professional kan op 
basis van deze informatie een inschatting maken van jullie 
situatie.
Realiseer je van tevoren goed wat je te wachten staat als je 
het probleem wilt gaan aanpakken. In de meeste gevallen heb 
je professionele doelgerichte begeleiding nodig en krijg je elke 
dag te maken met ‘huiswerk’ daarvoor.

AAN DE SLAG!
De nieuwste inzichten op het gebied van probleemgedrag 
gaan uit van het trainen op de communicatiesignalen die de 
emoties van de hond aangeven. Emoties zijn een voorloper 
op gedrag. Als je de emotie kunt veranderen, volgt het 
gedrag vanzelf. Wij noemen dit in onze aanpak Emotie-
Regulatie-Training. Veel oefeningen in deze training zijn 
gebaseerd op het leren van zelfbeheersing, waarbij de 
hond leert rustig te blijven ten opzichte van de ‘triggerhond’. 
Voor honden die moeite hebben om in een kleine groep te 
werken, hebben we een speciale een op een BAT-training 
(Behaviour Adjustment Training). Naast zelfbeheersing is het 
ontwikkelen van zelfvertrouwen erg belangrijk. Dit doen we 
o.a. door verschillende lichamelijke uitdagingen binnen het 
balansparcours, uitdagende zoekspelletjes, denkspelletjes en 
rustgevende ontspanningsoefeningen met massage en TTouch. 
De begeleider speelt bij alle oefeningen een belangrijke rol, je 
moet immers samenwerken om je trainingsdoel te bereiken! 
Veel positieve feedback (stem, lekkers en/of spel) voor kleine 
stapjes in de goede richting geeft de hond vertrouwen in wat je 
wel van hem verwacht, waardoor hij beter kan ontspannen en 
sneller leert.

COMMUNICATIESIGNALEN
Het leren herkennen van de communicatiesignalen van jouw 
hond staat in de training absoluut bovenaan. Als jij je hond 
goed begrijpt, kun je hem een situatie aanbieden die hij goed 
aankan, waardoor hij succeservaringen kan opdoen. Kijk 
maar eens of je van het gehele traject van het benaderen 
van een hond de communicatiesignalen kunt opschrijven. Als 
je goed oplet, zie je dat je hond al vanaf een grote afstand 
communiceert. Dat zijn vaak subtiele signalen, waarmee een 
hond probeert zichzelf of zijn omgeving te kalmeren, zoals 
kijken, mond aflikken, snuffelen, onrustig bewegen. Naarmate 
je steeds dichterbij gaat, zie je dat deze signalen steeds vaker 

gebruikt gaan worden, totdat de afstand te klein wordt en de 
signalen overgaan naar stress of zelfs dreiging. Let ook op 
de veranderende houding van de hond. Het totaalplaatje van 
signalen en houding geeft een duidelijk beeld van hoe jouw 
hond gaat reageren. Als alles te lang stil staat, heeft de hond 
spanning, hij kan zich dan moeilijk of niet meer zelfstandig 
losmaken van de prikkel en kun je ervan uitgaan dat er een 
reactie volgt met dreigsignalen en reactief gedrag.

Wat wij vaak zien is dat communicatiesignalen (bewust of 
onbewust) genegeerd worden om het gedrag te stoppen. In 
de meeste gevallen werkt dat alleen maar averechts, omdat 
de hond dan juist leert deze signalen over te slaan en sneller 
stress- of dreigsignalen gaat gebruiken. Ga je gericht trainen 
op de signalen ofwel de emotie, dan zie je dat de hond meer 
ontspant en stappen vooruit gaat zetten.
Een ander uiterste is dat de hond tijdens de training alleen 
maar contact blijft houden en je geen moment uit het oog 
verliest. De hond leert hiermee het kunstje, alleen leert hij niet 
omgaan met zijn omgeving. Een voorbeeld daarvan is een 
hond die terwijl hij braaf volgt opeens uitvalt naar een andere 
hond. Uit navraag bij de eigenaar blijkt dat hij dat altijd doet en 
daarna snel herstelt. Mooi dat het een kort moment is en de 
hond snel herstelt, alleen werkt deze training niet voor het
aanpakken van het uitvallen naar andere honden. Je leert hem 
juist alert te zijn op zijn omgeving en bij het minste geringste 
wat de hond niet vertrouwt, valt hij ‘opeens’ uit.

Opvallend is dat veel honden ‘problemen’ hebben met het 
communiceren met andere honden. Als je verder kijkt, zou 
het een rol kunnen spelen dat veel honden op jonge leeftijd al 
beperkt worden in hun communicatie met andere honden. Als 
jouw hond op jonge leeftijd zich al wat stoerder gedraagt naar 
een andere hond en daarbij geluid van bijvoorbeeld een lichte 
grom maakt, wordt dat veelal als erg vervelend gedrag gezien 
en probeer je de hond snel mee te nemen. Als je aangelijnd 
deze situaties gaat vermijden, zul je los van de lijn ook niet 
snel iets gaan uitproberen. Het wordt dan steeds moeilijker om 
sociale vaardigheden goed te kunnen oefenen.
Een lichte grom hoort bij de gewone communicatiesignalen 
van de hond. Het kan zijn dat hij daarmee aangeeft dat een 
ander te druk is en dan is dit hele nette hondentaal. Het is 
anders als de hond een lichte grom geeft, over de andere 
hond heen gaat staan en hem platdrukt, om maar even 
een voorbeeld te noemen. Alle signalen behoren wel tot de 
communicatiesignalen van de hond, alleen in deze combinatie 
gebruikt is dit geen nette hondentaal. Tijd voor deskundige 
hulp. Als je er op tijd bij bent, kun je heel veel situaties oplossen 
of onder controle krijgen.

EMOTIE-REGULATIE-TRAINING
Als je bewust bent van de communicatiesignalen en de emoties 
die bij jouw hond een rol spelen, kunnen we gaan trainen. Op 
de hondenschool kunnen we in een veilige omgeving situaties 
in scène zetten. In onze training begeleiden we jou en de hond 
in adequaat handelen, trainen op basis van de emotie en het 
opbouwen richting prikkels.
Als eerste reiken we je technieken aan waardoor jij de hond 
beter kunt begeleiden in een moeilijke situatie. We leren de 
hond naast te lopen en oogcontact te maken. Daarnaast leer 
je zelf goed vooruit te kijken en te reageren op de situatie 

omgaan met een
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die nadert. Je gaat in kleine stappen een prikkel naderen, 
waarbij je steeds uitgaat van de signalen van de hond. Rust 
en ontspanning is belangrijker dan gehoorzaamheid. Als de 
hond op een bepaalde afstand de andere hond kan zien en 
rustig blijft, ga je de afstand verkleinen. Je zult al snel merken 
dat jij én de hond succes hebben, waardoor jullie beiden 
meer kunnen ontspannen. De eerste stappen zijn gezet, nu 
doorzetten!

BEWUST LEREN ONTSPANNEN
Probleemgedrag zorgt voor spanning in het lichaam. Als 
een hond uit balans is, zie je dit niet alleen terug in zijn 
communicatie, houding en gedrag. Het lichaam zelf is dé 
bron van informatie over hoe het met jouw hond gaat. In de 
theorieles en de eerste praktijkles doen we een volledige 
lichamelijke scan op temperatuurverschillen en spierspanning. 
Reactieve honden hebben vaak een lichamelijke onbalans en 
zetten meer gewicht op de voorhand. Daardoor ontstaat in veel 
gevallen kou en spierspanning op de rug en achterhand. Om 
het lichaam te helpen ontspannen, gaan we gericht aan de slag 
met ontspanningstechnieken uit de massage en TTouch®. Dit 
is zelfs zo interessant dat we in de loop der jaren een 3-jarige 
opleiding tot Kynologisch Massagetherapeut hebben opgesteld.

NATUURGENEESKUNDE EN SPECIALISTEN
Veel reactieve honden zitten niet zo lekker in hun vel, waardoor 
ze veel minder kunnen hebben. Dat kan een mentale/
emotionele oorzaak hebben, maar ook een fysieke oorzaak. 
Veel honden blijken iets te mankeren, vaak zonder dat de 
eigenaar het weet. Een natuurgeneeskundig therapeut kijkt 
goed naar de totale fysieke, mentale en energetische balans 
en kan ondersteunen om de balans te herstellen en daarmee 
oorzaken van het probleemgedrag weg te halen, voor een 
sneller resultaat en constanter resultaat op lange termijn.
Een goede controle door een natuurgeneeskundig therapeut 
of regulier dierenarts (met ervaring met gedragsproblemen bij 
honden!) zou standaard moeten zijn bij gedragsproblemen. 

Wanneer hier een mogelijk probleem ontdekt wordt, dan is 
een doorverwijzing naar een specialist op zijn plaats. Denk 
bijvoorbeeld aan een osteopaat, chiropractor, orthopeed, etc.

STA OOK EENS EVEN STIL BIJ ...
Trainen in jullie directe leefomgeving kan soms te moeilijk 
zijn. Allereerst omdat er al gewoontegedrag kan zijn ontstaan, 
waardoor de hond al heftiger reageert. Ten tweede omdat de 
hond dit vaak beschouwt als verlengde van het eigen terrein en 
daardoor wil waken of beschermen. Zorg ervoor dat je situaties 
opzoekt die overzichtelijk zijn, zodat je een andere hond 
goed ziet aankomen. Vermijd smalle paadjes en onverwachte 
hoekjes, om confrontaties en negatieve ervaringen, te 
voorkomen. Vaak helpt het ook als je tijdelijk in een andere 
omgeving gaat wandelen om daar eerst nieuwe gewoonten te 
ontwikkelen.

Ontspannen wandelen begint bij het tijd nemen om samen te 
gaan wandelen en er iets leuks van te maken. Loopt je altijd 
met je telefoon aan je oor hetzelfde rondje, dan ben je niet in 
contact met je hond en is de wandeling dagelijkse saaie kost. 
Twee goede redenen voor de hond om lekker zijn eigen plan 
te trekken. Wat is dan wel leuk? Eigenlijk is dat heel simpel. 
Loop eens een andere route, geef hem korte eenvoudige 
opdrachten (zit, lig, kijk of juist een grappig kunstje zoals 
een rondje draaien), speel met hem onderweg, laat hem iets 
zoeken en doe wat balansspelletjes met de attributen die je op 
je ‘parcours’ tegenkomt.
Hoe sta je zelf op het moment in het leven? Kun je zelf goed 
ontspannen en is de stress alleen gerelateerd aan de situaties 
die met andere honden ontstaan óf heb je zelf zo veel stress 
dat dat mede bepalend is voor hoe een situatie afloopt?

PROFESSIONELE BEGELEIDING
Heb je interesse in professionele begeleiding rondom dit 
thema, dan bieden wij, Nicole van Rhee, Judith Hofman en 
Pascale Zwart, bij N&N Dogtrainers de cursus Zelfbeheersing 
en Zelfvertrouwen voor hond én baas aan. We trainen in 
een kleine groep van 4-6 combinaties met 2 gediplomeerde 
kynologisch instructeurs. Onze unieke combinatie van 
gedragstherapie, natuurgeneeskunde, massage, TTouch en 
BAT maakt het dat we voor elke combinatie een nieuwe weg 
kunnen inslaan. We geven deze trainingen nu 7 jaar met groot 
succes en zijn zelf erg gemotiveerd om eigenaar en hond een 
nieuwe weg te bieden, ongeacht het probleem dat er speelt.
Wil je meer informatie over de cursus, kijk dan op www.
dogtrainers.nl.

Wil je meer weten over wat massage of TTouch® kan doen in 
gedragstherapie, kijk dan op www.kynomassage.nl.

Zelf leren hoe je op deze manier kunt lesgeven?
Dat kan! Wij geven een aantal keer per jaar de 4-daagse 
instructeurscursus Zelfbeheersing en Zelfvertrouwen.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.dogtrainers.nl.
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One size fits all?
Als je op internet zoekt naar ‘gezonde 

voeding voor de hond’ kun je geen pagina 

openen zonder dat er binnen vijf zinnen 

verteld wordt wat je moet geven en vooral 

wat niet. De zoektocht gaat van gezond, 

via gezonder, naar het predicaat gezondst. 

We verzuipen snel in informatie die zo diep 

op de materie ingaat dat alle redelijkheid 

overboord gegooid wordt. Voor je het 

weet, ben je verstrikt geraakt in het web 

van vetzuren, prooidieren en wolven. In de 

natuur dit, en de wolf dat ... We vergeten 

voor het gemak maar dat er onder wolven 

niet zo veel variatie is in leefwijze, bouw, 

omstandigheden, etc. Terwijl we honden 

houden op appartementen, boerderijen, 

van klein tot groot, met krullen, kaal en 

stekels.

Het is niet de discussie of een hond een wolf 

is, het is de vraag welke eisen welke hond 

stelt aan zijn voeding. Hoe leeft hij? Hoe 

beweegt hij? Wat doen we ermee? Trekt hij 

een slede? Jaagt hij op wild? Of wordt hij 

zelfs bij kleine stukjes opgetild en in een tas 

gedaan?

Dat een hond afstamt van de wolf is duidelijk. 

Dat een wolf een vleeseter is ook. Dus als 

we dat als feiten aannemen, kunnen we 

verder kijken naar de leefomstandigheden en 

behoeftes van het individu. Deze individuele 

behoeftes verschillen bij de hedendaagse 

huishond zo erg, dat het gewoonweg niet zo 

kan zijn dat elke voeding past bij elke hond.

In mijn praktijk zie ik hier dagelijks 

voorbeelden van. Honden die te dik zijn, te 

weinig eiwitten binnenkrijgen, maar ook te 

veel. Honden met intoleranties en allergieën. 

Ik zie allerlei voorbeelden van honden die 

voeding krijgen die niet bij ze past. Dit zegt 

niet altijd direct iets over de kwaliteit van de 

voeding.

Waar ik me nog altijd het meeste over 

verbaas, is dat de meest fanatieke 

voorstanders van bepaalde manieren 

van voeren het hardst schreeuwen en 

standpunten innemen. Het doet me denken 

aan mensen die heel erg fanatiek een 

bepaalde geloofsovertuiging aanhangen; hun 

weg is de enige en juiste weg. Alle andere 

wegen zullen je hond de goot in helpen.

Tijdens mijn lezingen heb ik vrijwel altijd een 

aantal fanatieke BARF’ers en versvoerders 

in de zaal zitten die de rest ervan proberen 

te overtuigen dat ze hun hond aan het 

mishandelen zijn, omdat er brokken gegeven 

worden. Het is zo zonde van hun tijd. Ze 

zouden beter mensen kunnen voorlichten en 

informeren over de mogelijkheden zonder te 

veroordelen.

Ik probeer mensen altijd te laten zien dat het 

absoluut geen nut heeft om je te verliezen in 

de details als je het grotere beeld niet in de 

gaten houdt.

De leukste discussiepuntjes die ik de 

afgelopen weken voorbij heb zien komen:

• Zelfs het goedkoopste vers vlees is beter 

voor je hond dan de beste brok!

Geloof me, er zijn tegenwoordig zulke 

waardeloze kvv’s te koop, dat ik liever zou 

kiezen voor een betrouwbare brok.

• Mijn hond krijgt geen ‘brokkenvergif’!

Maar wel elke dag een paar plakken 

industrieel gebakken brood ...

• Ik laat mijn pup alleen maar opgroeien op 

vers vlees!

Terwijl het kvv van keuze zo ontzettend 

slechte kwaliteit vlees bevat, dat de pup 

alsnog een tekort aan hoogwaardige eiwitten 

krijgt.

En laat ik duidelijk zijn over mijn standpunt: 

ik wil voor mijn honden ook precies weten 

wat er in een voeding zit, en ben een 

groot voorstander van een goede zelf 

samengestelde maaltijd. Weet wat je geeft!

Een hond is inderdaad een vleeseter, maar 

toch zeker geen wolf. We bakkeleien maar 

over dit punt tot we een ons wegen, maar 

wolven liggen niet in mandjes voor de 

verwarming, wolven trekken we geen jasjes 

aan, en wolven doen hopelijk wel iets meer 

dan vier keer per dag een rondje om de kerk. 

Al is de hond fysiek een vleeseter, hij is ook 

zo doorontwikkeld in de afgelopen eeuwen, 

dat hij ook uit plantaardig materiaal (mits 

ontsloten) zijn energie kan halen. In hoeverre 

je dit wil? Dat verschilt per hond, baas, tijd en 

portemonnee.

Het is dus allemaal niet zo zwart-wit als 

sommigen ons willen doen geloven. En de 

juiste voeding is dus nog steeds de voeding 

waar de hond het goed op doet. Er bestaat 

niet zoiets als ‘one size fits all’, en het is dus 

de kunst om de goede voeding uit te zoeken 

bij elke individuele hond. En dit kun je leren, 

ook jij!

tekst: Lotte Botter • foto: Ketzirah Lesser 

VOEDING
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• Cavom is de volledige en hoog-
 waardige maaltijd voor uw hond.

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

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

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

 cavom.nl

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

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

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond
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Op 14 februari togen wij (Petra Witzand en Jolanda de 
Visser) naar Rotterdam. In de Maaskamer werd een 
middag georganiseerd met lezingen over ‘de toekomst 
van de hond’. Dit alles als afsluiting van de tentoonstelling 
Honden aan de Maas van kunstenares Ruby Kimmel. In 
de kamer waar de lezingen gehouden werden, hingen de 
prachtige kunstwerken van Ruby Kimmel aan de muren.
 
DE HOND IN DE KUNST
De middag werd ingeluid door de eerste spreker: kunst-
historicus Vincent Pieters. Hij vertelde ons over de functie van 
de hond in de beeldende kunst door de eeuwen heen. 
Zo kon de hond een symbolische functie vervullen, zoals trouw, 
liefdestrouw, toewijding, waakzaamheid en mans beste vriend. 
Een voorbeeld hiervan is het schilderij van Jan van Eijk van 
het echtpaar Arnolini (1434). Het griffon hondje, dat toen een 
statussymbool was, staat in de voorgrond geschilderd samen 
met het echtpaar als het symbool van echtelijke trouw. 
Ook kon de hond een attribuutfunctie hebben, zoals een 
herkenningsteken van het voorgestelde (bijvoorbeeld jager of 
een heilig persoon uit de oudheid/christendom). Een voorbeeld 
hiervan is de Egyptische Anubis, de poortwachter met het 
hoofd van een jakhals.
Dan is er ook de hond als allegorie: een symbolische voor-
stelling van een abstract begrip/onderwerp in de kunst, 

bijvoorbeeld de personificatie van trouw, waakzaamheid, 
toewijding, toorn en vraatzucht. Een voorbeeld hiervan zien we 
op het schilderij The courtisanes van Vittore Carpaccio (1495). 
De witte hond staat voor trouw en de zwarte hond staat voor 
waakzaamheid.

Later werden honden ook zonder symbolische functie 
uitgebeeld. Zo tekende Rembrandt rond 1633 een slapende 
hond. Deze vormde weer een inspiratie voor David Hockney. 
Lucian Freud (1965) weet een confronterend beeld op te 
roepen met zijn schilderij van een magere vrouw en twee 
magere honden. Dit brengt ons bij de hond in de hedendaagse 
kunst en zo komen we bij de tweede spreker: kunstenares 
Ruby Kimmel. Haar tentoonstelling Honden aan de Maas in de 
Maaskamer te Rotterdam is immers de aanleiding voor deze 
middag.

Ruby Kimmel laat zich inspireren door honden die wachten op 
hun baasje bij de supermarkt of elders in Rotterdam. De foto’s 
die zij van de honden neemt, schildert ze na op karton en snijdt 
deze vervolgens uit. Zo ontstaan kunstwerken van honden die 
in groepen bij elkaar kunnen worden gehangen of solitair een 
plek kunnen krijgen.
Ruby Kimmel maakt haar kunst van honden, omdat zij veel 
honden ziet die zij leuk vindt. Honden zijn een dankbaar 
onderwerp en maken emotie los. Zij beeldt de honden uit zoals 
ze zijn met al hun mankementen, opvallende kenmerken en 
karakter.

HOMEOPATHIE VOOR HONDEN
De derde spreker van deze middag is Miranda de Jong. Zij is 
homeopaat voor dieren. Miranda de Jong heeft naast de studie 
tot homeopaat meerdere cursussen gevolgd over gedrag, 
welzijn en medicatie bij dieren. Als homeopathisch therapeut 
houdt zij zich bezig met de klassieke homeopathie. Hierbij 
wordt gezocht naar een middel dat bij het individu past. Dit 
noemen we een constitutiemiddel. Met dit middel wil zij tot de 
kern van het probleem komen.
Om dit middel te vinden, kijkt zij naar het hele dier. Hierbij 
worden veel vragen gesteld aan de eigenaar. Alles komt 
aan bod: Wat is de leef omgeving van de hond? Wat eet de 
hond? Is de hond eerder ziek geweest? Gebruikt de hond 
medicatie? Hoe is de dagindeling van de hond? Zo kan er 

VERSLAG

Honden
aan de Maas
tekst en foto’s: Jolanda de Visser en Petra Witzand
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voor ieder individuele hond het juiste homeopathische medicijn 
voorgeschreven worden.
In de loop der jaren is er veel veranderd in de zorg voor 
dieren. Complementaire zorg (o.a. homeopathie, maar ook 
fysiotherapie, acupunctuur, etc.) voor dieren werd nog niet 
toegepast. In de 17de eeuw werden zieke dieren behandeld 
door een reguliere arts en kregen zij ook dezelfde medicijnen 
voorgeschreven als mensen.
In de 18de eeuw veranderde er iets in het welzijn van dieren. 
Het mishandelen van dieren werd strafbaar. Pas in de 19de 
eeuw werden dieren vaker als huisdier gehouden en werd 
de hond niet meer alleen gehouden als werkhond. Hierdoor 
veranderde ook de zorg voor de dieren. Die verandering 
zette door in de jaren ‘60 van de 20ste eeuw met de nieuwe 
welzijnswet voor dieren, die naast landbouwdieren ook voor 
hobby- en gezelschapsdieren gold.
Eind jaren ‘60 was Atjo Westerhuis de eerste dierenarts in 
Nederland die zich met homeopathie bezig ging houden. Dit 
was zeer revolutionair en nog niet breed geaccepteerd door zijn 
vakgenoten. In de loop van de jaren is hier veel in veranderd. 
We zien nu naast de reguliere dierenarts die zich verdiept heeft 
in de homeopathie ook de homeopathische dierenarts en de 
homeopathisch therapeut, zoals Miranda de Jong.

De hond is in de loop der jaren van een werkhond veranderd 
naar een gezelschapsdier dat deel uitmaakt van het gezin. 
Hierdoor is ook de zorgvraag veranderd. De vraag naar 
complementaire zorg is toegenomen. Honden ervaren vaker 
stressklachten en nemen ook stressklachten over van de baas.
Mensen geven meer geld uit aan de hond. Dit zal zich in de 
toekomst vertalen naar een grotere vraag naar dierenwelzijn. 
Mensen zullen meer vragen naar gezondheidschecks voor hun 
dier. In Amerika is het al heel gewoon om een wellnessdagje 
voor de hond in te plannen met massage en andere 
verwennerij.

DE GEDRAGSTHERAPEUT VOOR HONDEN
De vierde en tevens laatste spreker van de middag was 
hondengedragstherapeut Jet Swinkels. Jet vertelde ons dat de 
hond is voortgekomen uit de wolf. Wolven hielden zich op in 
de buurt van mensen en zo ontstond er een band. De mensen 
selecteerde de tammere wolven uit en namen die op in hun 
gemeenschap. Deze honden werden weer verder geselecteerd 
op hun kunnen, zoals jagen en waken.
De hond werd vroeger gezien als werktuig. In de middeleeuwen 
dook er ook nog weleens een hond op als statussymbool. 
Vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw werden honden ook als 
gezelschapshond gehouden en met name in de jaren 60 werd 
dit heel gebruikelijk.

Het leven als gezelschapshond is niet altijd fijn voor de hond. 
Een hond heeft graag een taak. De werkhonden van nu zijn 
voornamelijk geleidehonden, hulphonden, politiehonden, 
honden die in de bewaking werken en speurhonden. Deze 
honden zijn blije honden, want ze hebben werk. Tegenwoordig 
zijn de meeste honden echter huishonden en de huishond is 
niet per definitie een blije hond. Hij heeft immers geen werk en 
verveling ligt dan op de loer.
Een hond die zich verveelt, kan klachten gaan ontwikkelen. 
Denk hierbij aan overmatig blaffen, slopen, maar ook 
huidklachten. Dit is vaak het moment dat de eigenaar met de 
hond naar de hondentherapeut gaat.

Jet ziet dat er veel te weinig met de honden gedaan wordt. 
Lange wandelingen gebeuren maar heel beperkt en de honden 
kunnen hierbij ook niet altijd loslopen. De behoefte van de 
huishond komt niet altijd overeen met die van de baasjes en dit 
kan problemen geven. Het zou mooi zijn als mensen voordat ze 
een hond aanschaffen goed weten wat ze met de hond willen 

en kunnen doen en aan de hand daarvan een keuze voor een 
bepaald ras maken. Dit voorkomt veel teleurstellingen. 
Soms gaat het verwachtingspatroon dat wij van een bepaald 
ras hebben niet helemaal op. Je kunt heel weloverwogen een 
border collie nemen om daar fijn agility mee te gaan doen, 
want daar blinken de border collies nu eenmaal in uit, en dan 
tref je er net een die dat helemaal niet leuk vindt. Ook dat kan 
gebeuren.
Jet Swinkels geeft gratis aanschafadvies aan toekomstige 
hondeneigenaren. Niets is immers zo leuk als een hond en een 
baas die goed bij elkaar passen.

HOE ZIET DE TOEKOMST VAN DE HOND ERUIT?
Mensen hebben het steeds drukker en nemen minder tijd voor 
rust. Enerzijds wordt de hond in het gezin overprikkeld door 
alle indrukken die hij krijgt binnen het drukke huishouden en 
anderzijds krijgt de hond niet de beweging en het werk dat hij 
nodig heeft. Mensen denken dit te compenseren door met de 
hond naar wellnesscentra te gaan of zelfs te mediteren. Jet 
verwacht dat er steeds meer mensen een beroep zullen doen 
op een gedragstherapeut. 
Helaas zijn er in de loop der jaren ook veel honden gefokt op 
uiterlijk en niet op gezondheid. Mensen worden zich er meer en 
meer van bewust dat sommige rassen niet diervriendelijk zijn 
en zullen deze rassen steeds minder aanschaffen. Hierdoor 
voorziet Jet minder rassen in de toekomst.

Zo kwam er een eind aan een boeiende middag met 
gevarieerde en interessante sprekers. Als verrassing kregen 
alle aanwezigen een set ansichtkaarten mee met afbeeldingen 
van de kunstwerken van Ruby Kimmel. Wauw! Onze dag kon 
niet meer stuk.

MEER INFORMATIE
Ruby Kimmel www.uitwas.nl
Miranda de Jong  www.natuurlijkvoordehond.nl
Jet Swinkels  www.dehondenjuf.nl
De Maaskamer www.demaaskamer.nl
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Werken met 
mensen en honden

tekst en foto’s: Sanne Stolze

Eigenlijk zou ik alleen een jaar opvoeding van Mason 
met jullie delen, maar de redactie heeft mij gevraagd 
om nog even door te schrijven en dat doe ik met 
veel plezier! Zoals sommigen van jullie misschien 
wel weten, heb ik een bedrijf dat hondentrainingen 
en bezoekhondenprojecten verzorgt. Als onderdeel 
van de trainingen heb ik ook een hondenschool. Het 
is mijn bedoeling om jullie in mijn komende stukjes 
deelgenoot te maken van (hondse) belevenissen in 
mijn werk en mijn privéleven met honden.

WERKEN MET HONDEN IS WERKEN MET MENSEN 
Ik ben een enorme bofkont dat ik op mijn 46ste van mijn 
hobby mijn werk heb kunnen maken. Ik gaf al les op 
een hondenschool in het dorp, maar toen ik mijn baan 
verloor aan het einde van de crisis, kreeg ik de kans 
om voor mijzelf te beginnen. Een kans die ik met beide 
handen heb aangegrepen en waar ik zeker geen spijt 
van heb. Als kynologisch instructeur train ik vooral de 
mens die een hond heeft. Ik leer mensen hoe ze op zo’n 
goed mogelijke manier hun hond kunnen opvoeden en 
hoe ze een fijne band met de hond kunnen opbouwen. 
Ervoor zorgen dat mens en hond op een fijne manier 
samenwerken, alles op basis van wederzijds respect 
en vertrouwen. Dat is mijn uitgangspunt en visie in mijn 
werk. 

MENSEN TRAINEN
Als baas ‘samenwerken’ met je hond is best moeilijk. 
Je krijgt je pup zonder gebruiksaanwijzing van de 
fokker mee. Het enige wat je hebt, zijn de rasgebonden 

eigenschappen uit een boekje. Maar ook die zijn niet 
altijd standaard en soms zelf per boekje verschillend. 
Bij iedere hond is die gebruiksaanwijzing ook anders, 
eigenlijk net als bij ons mensen. 
Als mensen bij mij komen voor een privétraining, hebben 
ze vaak een hulpvraag. Met die vraag in het achterhoofd 
ga ik met baas en hond aan de slag. Tijdens het trainen 
leer ik mensen de signalen van hun hond te leren lezen 
en dus eigenlijk een stukje gebruiksaanwijzing naar 
boven te halen. Vindt hij het echt wel zo fijn om op zijn 
kop geaaid te worden? Voelt de hond zich wel op zijn 
gemak als hij zo dicht tegen je aan moet lopen? Maar 
vooral leer ik om mensen inzicht te geven in wat hun 
hond WEL leuk vindt. Waar ligt bijvoorbeeld het talent 
van de hond? 
Ik ben er namelijk van overtuigd dat iedere hond 
een talent heeft. Iedere hond heeft een bepaalde 
karaktereigenschap die sterker ontwikkeld is dan 
andere eigenschappen, waardoor hij bepaalde speciale 
kwaliteiten bezit. Door aan dit talent gehoor te geven en 
de hond het talent te laten ontwikkelen, zal de hond zich 
gelukkiger voelen en beter kunnen functioneren. 
Vooral in een roedel zijn bepaalde 
karaktereigenschappen/talenten van honden duidelijk te 
zien. Zo is er vaak een verzorger (zorgt voor de algehele 
hygiëne in de groep en verzorgt ook vaak de wondjes), 
een bedachtzame (straalt rust uit, is evenwichtig en 
houdt zich vaak wat afzijdig, vaak de leider), een 
trooster/voeler (voelt emoties van mensen/honden goed 
aan en is ineens bij je als je verdrietig bent) en natuurlijk 
de grappenmaker (behoeft geen uitleg, lijkt me).

GEDRAG EN OPVOEDING
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VOELEN
Ik probeer tijdens privétrainingen mensen naar hun hond 
te laten kijken en vooral om ze te laten ‘voelen’. Het 
voelen speelt voor mij in het trainen van honden een 
steeds grotere rol. Honden communiceren veel met hun 
gevoel, iets wat bij ons mensen bijna verdwenen is. Door 
meer in ons gevoel te duiken, zullen we onze honden 
beter kunnen begrijpen en zal de onderlinge band zeker 
sterker worden. 
Voor veel mensen is dit behoorlijk moeilijk en soms 
confronterend, omdat honden ons gedrag ook kunnen 
spiegelen. Ons ongeduld, onze nervositeit, onzekerheid 
of onze angsten laten ze ons feilloos zien. Tijdens 
sommige lessen komen er dan ook weleens emoties 
naar boven bij mensen en dan is het voor mij vooral 
belangrijk om empathisch te zijn en een luisterend oor 
te bieden. Van daaruit kun je wel verder. Vaak kan ik 
mensen dan een advies geven hoe ze verder kunnen 
trainen met hun hond of ze doorverwijzen naar een 
gedragstherapeut. 
Ook speelt dit ‘voelen’ van honden een grote rol bij 
de bezoekhondenprojecten die ik doe. Ik ga met 
een groep vrijwilligers en hun honden regelmatig 
bij verzorgingshuizen op bezoek, meestal naar 
dementerende mensen. De aaihonden (zoals ze ook wel 
heten) heb ik met zorg uitgezocht. Ze moeten heel goed 
gesocialiseerd zijn met mensen en honden en moeten de 
rust kunnen opbrengen om dit werk te doen. Want geloof 
me, voor de honden is dit echt werk. Voordat de honden 
weggaan, krijgen ze een speciaal tuig om. Dan weten 
ze al wat we gaan doen en gaat zoals ik dat noem de 
werkmodus aan. 

De honden zoeken vaak zelf contact met de bewoners, 
soms roepen de mensen ook zelf de honden (als ze dat 
nog kunnen) en soms sturen wij de honden een beetje in 
de goede richting. Dementerende mensen hebben een 
andere energie als niet dementerende mensen en de 
honden voelen dit aan. Ze gaan anders met de mensen 
om. Zijn rustiger en geduldiger. Zo hebben wij een hond 
in het team die buiten een absolute ADHD-er is, maar 
binnen in alle rust werkt en de mooiste contacten maakt. 

Waar je wel voor op moet passen, is dat de honden ook 
de energie van mensen kunnen overnemen, bijvoorbeeld 
hun onrust. Zaak is dan om de honden niet te lang 
contact te laten houden en ze op tijd weg te halen. De 
honden kunnen hier namelijk heel erg moe van worden 
en dan kan een contact te belastend zijn. Het belang van 
de hond gaat dan altijd voor.

Tijdens het bezoek hebben de honden meestal alleen 
oog voor de bewoners en nauwelijks voor elkaar. Soms 
als de sfeer te gespannen is, zijn er wel een paar 
clowns die elkaar gaan plagen om de sfeer wat meer 
ontspannen te maken. Ik vind dat heel bijzonder om te 
zien. Vaak heb ik zelf niet eens door hoe gespannen de 
sfeer is, totdat de honden ineens gaan lopen ‘klieren’ 
met elkaar. Toch communiceren/werken ze onderling 
wel samen. Laatst was dat weer heel opvallend. Door 
omstandigheden kon mijn ‘directeur’ die dag niet mee. 
Die kleine, lieve maar best wel arrogante sheltie heeft 
blijkbaar een grote taak in het team, want de honden 
bleven die dag onrustig en druk en gedroegen zich 
volledig anders dan anders. De week erop was de 
‘directeur’ weer mee en er werd weer naar behoren en in 
alle rust gewerkt. Hoe mooi is dat! Nu begrijpen jullie dus 
ook zijn bijnaam. 

Thuisgekomen gaat het tuig af, gaan mijn honden 
plassen en daarna slapen ze de hele middag. Ze worden 
er heel erg moe van. Vandaar dat ik ook echt over 
‘werk’ spreek. Vooral Charlie (de ‘directeur’) die vaak 
bij mensen op schoot zit en het vermogen heeft om 
mensen die zich afsluiten ‘wakker te maken’, is heel moe 
door het lichamelijke contact. Anderen honden uit het 
aai-team moeten juist na het werk rennen. Die mensen 
rijden rechtstreeks door naar het losloopgebied waar de 
honden even flink uit hun dak kunnen gaan. Ook daarin 
verschillen honden dus net als wij mensen.

Ik wil graag verhalen van mensen en hun collies in de 
zorg inventariseren en daar in een volgend nummer 
van Collie en zo een artikel over schrijven. Je kunt jouw 
persoonlijke ervaring opsturen via Facebook of per 
e-mail aan de redactie:
redactie@schotseherdervrienden.nl.
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IN MEMORIAMLyndie ‘Gwendolyn of The Whitley Bay’
Het einde van een tijdperk: in januari hebben we afscheid 
genomen van het laatste lid van ons illustere trio, mijn lieve 
Lyndie. De laatste van de drie musketiers. Mijn sufmuts in het 
kwadraat. Mijn eigen lieve poppedijntje.

Na het overlijden van haar moeder Kyra een paar maanden 
eerder kostte het haar al erg veel moeite om de draad weer op 
te pakken, maar ze had gelukkig hartsvriendinnetje Bonnie nog 
om zich aan op te trekken. Maar toen Bonnie een paar maanden 
later plotseling overleed aan acuut nierfalen, raakte ze helemaal 
de weg kwijt. En zelfs de komst van twee nieuwe honden kon 
haar niet meer troosten. Steeds meer trok ze zich terug in haar 
eigen wereldje. Lag het liefst zo ver mogelijk van iedereen weg 
te stilletjes voor zich uit te suffen.

Wandelen wilde ze eigenlijk niet echt meer en de pijnmedicatie 
moest worden opgehoogd tot een dosering die eigenlijk te hoog 
was maar ach, beter dan die pijn in de artrosebotjes. Ze werd 
verwarder, viel kilo’s af door spiermassaverlies, hoestte vaak 
akelig bij inspanning en uitlaten in het donker vond ze eng omdat 
ze zich niet meer kon oriënteren.

Eigenlijk ging het dus al lang niet goed meer, maar ik kon nog 
geen afscheid nemen. Zo kort na Kyra en Bonnie kon ik het 
niet aan om het laatste lid van de roedel te verliezen. Dus zo 
hobbelden we nog een tijdje door, met z’n tweetjes. Ze was al 
lang niet meer het vrolijke Fransje dat ze altijd was geweest. 
Ze was eigenlijk een zure oude doos geworden die zich enorm 
kon ergeren aan het gedartel van een speels kitten die met 
een propje door de kamer holde. Of het vrolijk blaffen van Abby 
tijdens het spelen. Dan lag ze onder de tafel stilletjes maar diep 
geërgerd te brommen, omdat de rust in huis werd verstoord. En 
wanneer ze mee moest voor een kort plas- en poepronde liep ze 
de hele weg binnensbeks te mopperen, omdat ze eigenlijk niet 
meer meewilde. Het dagelijkse borsteluurtje waar ze vroeger zo 
dol op was, stelden we steeds vaker uit, omdat het borstelen de 
artrosebotjes zeer deed.

Maar soms had ze ineens weer zin om te knuffelen en zag ik 
weer die ondeugende fonkeling in die bijziende oogjes als ze 
met een speelgoedknuffel liep te sjouwen. Die goede dagen 
werden echter steeds zeldzamer, de slechte dagen kwamen 
steeds vaker voor. Zindelijk was ze ook al niet meer. Vooral in 
haar slaap had ze steeds vaker eens een ongelukje. 
Waarschijnlijk heb ik te lang gewacht met díe beslissing te 
nemen, maar ik kon het nog niet verdragen afscheid te nemen. 
Het spijt me als ik te lang heb gewacht, mijn lieve poppedijn, 
maar ik kon je nog niet missen en soms is het heel moeilijk om 
te weten wanneer het moment daar is om je nog in waardigheid 
te laten gaan.

Dus lief meisje, bedankt voor de mooie jaren samen. Nog een 
laatste, voorzichtige, knuffel. Een zoen op je mooie grijze hoofdje 
en tot ziens. Vergeet je niet Kyra en Bonnie daarboven nog een 
knuffel van me te geven?



PAS OP: XYLITOL!

Steeds vaker zien we in de supermarkt 
producten verschijnen die onder de 
vermelding 'light' of 'suikervrij' worden 
verkocht. Er is Coca Cola Zero, suikervrije 
kauwgom en nu ook de ontbijtkoek 
Peijnenburg Zero. Deze laatste heeft recent 
een hoop stof doen opwaaien nadat een 
hond is overleden na het eten van deze 
peperkoek.
Veel light- en suikervrije producten bevatten 
in plaats van suiker het suikervervangende 
stofje xylitol. Het is een natuurlijke zoetstof 
die voorkomt in vezels van bepaalde soorten 
groenten en fruit. De zoetkracht van xylitol is 
ongeveer gelijk aan die van suiker, maar het 
levert 40% minder calorieën. Xylitol wordt bij 
consumptie nauwelijks omgezet in zuur en 
is dus voor mensen veel minder schadelijk 
voor het gebit dan suiker of andere 
zoetstoffen. Vanzelfsprekend dat xylitol dus 
een populaire stof is om te verwerken in 
producten. 
Voor honden is xylitol echter heel gevaarlijk. 
Bij honden wordt xylitol extreem snel 
opgenomen in de bloedsomloop, waar het 
zorgt voor een extreme stimulatie van de 
alvleesklier om insuline af te geven. Deze 
plotselinge verhoogde afgifte van insuline 
in het bloed zorgt voor een acute en grote 
verlaging van het bloedsuikergehalte 
(hypoglycemie) die levensbedreigend kan 
zijn. Dit proces leidt naast een verlaagde 
bloedsuiker ook tot leverfalen.
De minimale dosis xylitol die een verlaagde 
suikerspiegel kan veroorzaken bij een hond 
ligt rond de 100 mg per kg lichaamsgewicht. 
Bij doseringen van 250-500 mg/kg ontstaat 
er vaak een acute leverontsteking met 
leverfalen tot gevolg. Er zijn gevallen 
gerapporteerd waarbij het eten van 9 
suikervrije kauwgompjes fataal waren voor 
een hond van rond de 25 kg.
Verschijnselen kunnen zich ontwikkelen 
binnen 30 minuten na opname, echter in 
sommige gevallen kan het langer duren.

Neem dus direct contact op met je 
dierenarts als je hond (mogelijk) xylitol heeft 
binnengekregen!

Bron: www.dierenkliniekecht.nl
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KORTE BERICHTEN
COLLIEPUZZLE

Voor iedereen die houdt van puzzelen 
en van collies is er nu de gratis app 
Colliepuzzle. Met veel prachtige foto's 
van collies die je zelf tot één geheel moet 
puzzelen, ontwikkeld door 
www.colliewelt.de.

Gratis verkrijgbaar op Google play.

TITERBEPALING OOK GELDIG VOOR PENSIONS

Als je je collie naar een pension brengt, zijn vaccinaties 
wettelijk verplicht. Sinds kort is in deze gevallen echter ook een 
titerbepaling voldoende om te bewijzen dat een dier voldoende 
bescherming heeft tegen besmettelijke ziekten. Goed nieuws voor 
mensen die hun collie liever minder vaak willen laten inenten.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft 
aan dat titerbepalingen gebruikt mogen worden om aan de 
vaccinatieplicht te voldoen. De titerbepaling blijkt namelijk een 
goede voorspellende waarde te hebben van de bescherming die 
een dier heeft tegen bepaalde ziektes. Wel moet de dierenarts de 
titerbepaling goed onderbouwen en duidelijk aangeven wanneer 
de huisdieren ingeënt zijn of wanneer de huisdieren voor herhaling 
van de entingen een bezoek moeten brengen aan de dierenarts.

Titerbepalingen kunnen niet voor elke ziekte gebruikt worden in 
plaats van vaccinaties, omdat ze niet altijd een goed beeld geven. 
Bij de hond kan een titerbepaling gebruikt worden om bescherming 
tegen Parvo, Hondenziekte (Distemper) en Hepatitis (HCC) 
aan te tonen. De dieren moeten wettelijk wel ten minste 1 keer 
gevaccineerd zijn tegen deze ziektes.

Een pensionhouder mag zelf bepalen of titerbepalingen in zijn 
pension zijn toegestaan als bewijs van bescherming. Vraag dit dus 
altijd na als je jouw hond in een pension wilt laten verblijven.

Let op: een titerbepaling is 
niet geldig in plaats van een 
rabiës-vaccinatie! Als je de 
grens over wilt met je hond, 
is een rabiës- vaccinatie 
verplicht. Hierbij zijn geen 
titerbepalingen toegestaan. 
Wil je op reis met je collie, 
dan moet je voor rabiës dus 
het vaccinatieschema van de 
fabrikant volgen.

Bron: Dibevo.nl, knmvd.nl



KORTE BERICHTEN
PAARDENPOEP EN MDR1

De dagen worden langer… de lente is in aantocht. Dat 
betekent dat mensen weer massaal naar buiten trekken. 
Ieder met zijn eigen hobby. Sommige mensen pakken de 
fiets, wij onze collies en een derde gaat weer buitenritten 
doen met hun paard. 
Veel eigenaren ontwormen hun paarden juist in de lente, 
omdat de paarden de hele winter op stal hebben gestaan, 
hoewel paarden natuurlijk het hele jaar door ontwormd 
kunnen worden. Helaas kan men aan de buitenkant niet 
zien of een paard net zijn dosis ontwormingsmiddel heeft 
gehad. Maar wat elke collie-eigenaar moet weten, is 
dat paarden bijna altijd met middelen worden ontwormd 
waar ivermectine in zit. Een middel dat zelfs in kleine 
hoeveelheiden al dodelijk kan zijn voor collieachtigen die 
kunnen lijden aan het MDR1-gendefect (zie ook www.
schotseherdervrienden.nl/gezondheid/aandoeningen/
multidrug-resistance-mdr1/).
Paarden worden ook nog eens ontwormd met zulke hoge 
doses ontwormingsmiddelen, dat de uitwerpselen door die hoge concentratie ontwormingsmiddelen gevaarlijk zijn 
voor alle honden. Het eten van paardenpoep kan dus voor alle honden schadelijk zijn, maar voor collies en collie-
achtigen is het in het bijzonder gevaarlijk.

BRAINTRAINING VOOR HONDEN 

Uitgever Tirion Natuur
Prijs: € 14,99 bij Bol.com
ISBN: 9789052108872

Iedereen zal het erover eens zijn dat een fysiek fitte en 
getrainde hond een beter leven heeft. Maar wie staat er 
ook stil bij de mentale gesteldheid van zijn hond? Het 
boek Braintraining voor honden van Claire Arrowsmith 
laat zien hoezeer honden gebaat zijn bij oefeningen om 
hun brein te trainen, hun zelfvertrouwen te vergroten en 
de band met hun baasjes te versterken.
Volgepakt met vrolijke spelletjes, trucs en activiteiten 
zorgt dit boek ervoor dat honden een top workout krijgen, 
voor zowel lichaam als geest.

De veelzijdige trainingsmogelijkheden die in dit boek aan 
de orde komen, zijn een belangrijke bijdrage aan het 
positief bezighouden van je hond. Omdat het voor een 
hond belangrijk is dat hij blijft leren, is het essentieel dat 
hondeneigenaren investeren in nieuwe bezigheden voor 
hun hond en daar is dit boek een goede leidraad bij. Aan 
de orde komen: clickertraining, puppytraining, speeltjes 
zelf maken, veel educatieve spelletjes, woordspelletjes, 
spelletjes op reis, waterspelletjes, verschillende 
hondensporten en zelfs het leren skateboarden door 
de hond. Een zinvol boek omdat elke hondenbezitter 
gemakkelijk alle oefeningen zelf kan toepassen door de 
duidelijke uitleg.
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Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond
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Ik zal me eerst even voorstellen: 

mijn naam is Gizmo (voor de kennelkenners 

onder ons: ‘Wisewyn Sweetest Sensation’) en ik 

woon in Wijchen. Ik ben iets meer dan vijf jaar 

geleden in Portugal geboren. Ja, inderdaad, 

Portugal! Hoe kom ik dan in Wijchen verzeild? 

Dat is een lang verhaal. Mijn hobby’s zijn 

wandelen, mijn stiefbroer Diesel pesten, slapen 

en niet onbelangrijk: eten/drinken. 

Mijn baasje en vrouwtje moesten in 2010 mijn 

voorganger met heel veel verdriet in laten 

slapen. Hij had de respectabele leeftijd van 

bijna 15 lentes behaald. Hij was een zeer mooie 

(dark) sable en met prachtige prikoren. Het was 

een lieverd en onafscheidelijk lid van het gezin. 

Na deze droevige beslissing wilde mijn baasje 

niet meer aan een nieuwe hond beginnen. Maar 

vrouwtje daarentegen wilde het liefst meteen 

weer een andere hond. Het bloed kruipt waar 

het niet gaan kan en het gemis van wandelen en 

altijd weer een blijde begroeting begon toch te 

knagen aan baasje. Vrouwtje en baasje besloten 

toch weer naar een hond uit te gaan kijken. Mits 

natuurlijk een langharige Schotse collie en bij 

voorkeur een reu. Om niet te veel herinnerd te 

worden aan mijn voorganger, wilden ze geen 

(dark) sable en besloten voor een bleu merle te 

gaan. 

Ze hadden via de site van SHV Collieclub 

enkele kennelnamen gevonden, waaronder 

Houbensloch Castle en Killochan Castle. Ze 

namen contact op met de genoemde kennels en 

per toeval was bij kennel Houbensloch Castle 

een nest op komst uit een tricolour en een bleu 

merle-combinatie. Bij deze kennel maakte ze de 

meeste kans, omdat ze de eersten waren die om 

een bleu merle reu vroegen.

Op 15 december 2010 werd het nestje bij 

Houbensloch Castle geboren. Het nestje bestond 

uit enkele tricolour pups, een bleu merle teefje 

en ... een bleu merle reu! De hartjes van baasje 

en vrouwtje draaiden van blijdschap enkele 

keren rond. Maar helaas, het mocht niet zo zijn, 

want de bleu merle reu overleed onverwachts. 

Voor Houbensloch Castle was dit waarschijnlijk 

net zo’n – en misschien nog wel een grotere – 

tegenvaller als voor mijn baasje en vrouwtje. De 

kans op een bleu merle reu op korte termijn was 

hierdoor wel verkeken.

Maar Houbensloch Castle had een tip dat er 

een bleu merle nest in Portugal lag. Ik weet niet 

hoe vaak u een pup uit het buitenland gehaald 

hebt, maar voor mijn baasje was dit de eerste 

keer. Hij vond het heel vreemd om een hondje 

uit het buitenland te halen en ook nog wel zo 

ver weg. Maar hij twijfelde geen moment en 

pakte de telefoon. Er was inderdaad nog een 

reu beschikbaar en hij moest in een split second 

beslissen of ze de reu wilden hebben zonder 

deze überhaupt gezien te hebben. Aangezien 

in die tijd het aanbod van bleu merle collies 

mondjesmaat was, had hij geen zin maanden en 

misschien wel langer dan een jaar te wachten op 

een bleu merle reu. Hij Heeft toen met knikkende 

knieën en met een hartslag van ontelbare slagen 

besloten ja te zeggen tegen een hondje dat hij 

nog niet gezien had.

Via de website van de kennel in Portugal konden 

mijn toekomstige baasjes op afstand naar mij, 

mijn broertje en zusje kijken. Maar ze wisten nog 

steeds niet welke van de drie ik was! Ze zagen 

een mooie egale bleu merle reu met blauwe 

ogen, een bleu merle reu met leuke zwarte 

vlekken en een bleu merle teefje. Baasje en 

vrouwtje werden in één oogopslag verliefd op 

de bleu merle met de zwarte vlekken. Na enkele 

mailtjes kwam het verlossende woord eruit. 

Hiep, hiep, hoera, de bleu merle met de zwarte 

vlekken (ik dus) was voor hen bedoeld! 

Op 30 december 2010 was het zover. Samen 

met mijn broertje werd ik op transport naar 

Nederland gezet. Gezellig in een (veel) te 

kleine bench, in de buik van een vliegtuig. Die 

dag onweerde het flink in Portugal, waardoor 

het vliegtuig vertraging opliep. De vlucht zou 

ongeveer 2,5 uur duren, maar duurde uiteindelijk 

langer dan 3 uur. Bij aankomst kon de douane de 

transportpapieren niet vinden, waardoor we nog 

langer in de bench moesten blijven zitten. Na 3 

kwartier werden de papieren eindelijk gevonden 

en mocht ik de bench verlaten. 

Na meer dan 5 uur met mijn broertje in een te 

kleine bench te hebben gezeten, kunt u zich wel 

voorstellen hoe ik eruitzag en niet te vergeten de 

stank die ik bij me had. Maar ik werd snel in de 

armen gesloten van vrouwtje.

Bij aankomst in Wijchen lag er sneeuw. Ik werd 

met mijn kleine pootjes in de sneeuw gezet en 

zakte tot mijn buik in de sneeuw. Brrrr, wat koud! 

Ook knalde het als een gek in Nederland. 

Na een lekkere wasbeurt rook ik weer als een 

bloemetje en sliep ik lekker in mijn nieuwe huisje 

in Wijchen.

Hebben mijn baasje en vrouwtje spijt van deze 

beslissing? Nee, ondanks dat dit de gok van 

hun leven is geweest hebben ze er nooit spijt 

van gehad. Ze vinden mij zelfs een schot in de 

roos. Maar zij zullen dit geen tweede keer doen! 

Want een hondje ongezien aanschaffen kan ook 

anders uitpakken.

tekst en foto’s: Albert en Ans Nikkelen

MIJN COLLIE

Albert en Ans

& Gizmo
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Collies
en Oud & Nieuw
vuurwerkervaringen van leden

tekst:Lieke Timmers • foto’s: Adam Carter, Diana Jansen

In januari hebben wij alle leden een e-mail 
gestuurd met de vraag hoe zij en hun viervoeters 
de jaarwisseling hebben overleefd. Want elk jaar 
opnieuw is het voor veel collies en hun eigenaren 
weer afzien als het vuurwerkgeweld in ons landje in 
volle hevigheid losbarst. Internet staat bol van tips, 
dierenartsen adverteren in deze tijd met allerhande 
kalmerende middelen en ook de dieren(web)
shops doen goede zaken met de verkoop van 
Thundershirts, DAP-verdampers, Bach Bloesems en 
talloze andere middeltjes die allemaal beloven dat ze 
de vuurwerkangst van dieren wegnemen. 

De Schotse Herder Vrienden doet daar op onze manier 
ook aan mee door adviezen op de website en de 
Facebookgroep te zetten. Maar eigenlijk waren we heel 
benieuwd hoe het de collie(s) van onze leden werkelijk 
is vergaan in deze stressvolle periode en of ze baat 
hebben gehad bij de talloze adviezen. Of misschien zijn 
er leden die er zelf iets op hebben gevonden waar wij als 
vereniging ook nog iets van kunnen leren. Dit oproepje 
naar onze leden heeft een aantal zeer leuke en nuttige 
reacties opgeleverd die we de rest van onze lezers niet 
willen onthouden.
Zo schreef Wouter van de Zwet dat na een vervelende 
ervaring een aantal jaren eerder zijn collies rond Oud en 
Nieuw niet graag meer mee naar buiten gaan. Wouter 
en zijn partner zorgen ervoor dat de honden zo veel 
mogelijk op afgelegen plekken worden uitgelaten om 
maar zo min mogelijk vuurwerk te horen. Het liefst in 
grote(re) groepen, omdat dit de nodige afleiding biedt. 
En verder proberen ze zo veel mogelijk rust en veiligheid 

te bieden. Dit heeft wel geholpen, want dit jaar waren de 
honden duidelijk minder nerveus en op het hoogtepunt 
zelf lagen ze heerlijk rustig te slapen. Maar wat 
Wouter betreft mag consumentenvuurwerk nog steeds 
afgeschaft worden, zolang de consument zich niet kan 
houden aan de afgesproken tijden. Wat overigens een 
wens is die door heel veel honden- en kattenbezitters 
wordt gedeeld, gezien de vele petities die hierover de 
ronde doen.

De uit vijf honden bestaande roedel van Thécla 
Jansen is rond de jaarwisseling erg van slag. De 
collies zijn schrikachtig, kwijlen en willen nauwelijks 
naar buiten. De afgelopen jaren heeft Thécla zonder 
succes verschillende tabletten geprobeerd. Afgelopen 
jaarwisseling heeft ze de druppels van Beaphar in de nek 
van de honden gedaan (Beaphar No Stress Spot On). 
Dit middel heeft een werkzame duur van 1 week en is op 
basis van valeriaanextract. Dit is de eerste keer dat ze 
het idee heeft dat dat de honden de jaarwisseling niet als 
een strijd hebben ervaren. 
Ankie van Nispen meldde dat haar Farlan het dit jaar 
uitstekend gedaan heeft met Oud en Nieuw. Hij kreeg 
(en krijgt nog steeds) al een paar maanden voor 
de jaarwisseling de volgende combinatie van Bach 
Bloesems: Impatiens: voor geduld, rust en meer begrip, 
Aspen: voor algemene angst, geeft vertrouwen, Rescue: 
tegen stress en angst, geeft moed, Scleranthus: tegen 
onzekerheid en besluiteloosheid, geeft evenwicht en 
besluitvaardigheid.
Tijdens Oud en Nieuw zelf heeft Farlan ook nog 
Alprazolam gekregen. Maar zoals het nu ging, wil zij hem 
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volgend jaar geen medicijnen er meer bij geven. Hij was 
niet meer extreem gespannen of bang.
Natuurlijk reageerde hij nog wel op het vuurwerk, maar 
op een normale manier en had ook niet meer de neiging 
om weg te lopen bij het uitlaten.

Maurice Hopmans schreef dat hij al sinds hij zijn eerste 
hond in 1978 heeft ervaren dat Oud en Nieuw een 
probleem opleverde voor zijn honden. Hij voegt eraan 
toe dit heel begrijpelijk te vinden, want het gehoor van 
een hond is vele malen verfijnder dan bij mensen. Zijn 
eerste hond, sable collie Bennie, was in principe niet 
bang voor het geknal dat in begin december losbarstte, 
al had hij het niet zo naar zijn zin als ze buiten kwamen. 
Dat veranderde echter de komst van samojeedreu, Järvi, 
die wel in paniek raakte bij vuurwerk. De angst van Järvi 
sloeg over op Bennie en dit leverde twee bibberende en 
zich in het voorraadhok verstoppende bangerikken op. 
De volgende hond, Ruby (samojeedteef) was gelukkig 
weer minder bang, maar wilde niet meer buiten komen, 
net als samojeedteef nummer drie, April. En toen kwam 
Indy, een Schotse herdershondteef, die veel angstiger 
was. Het heeft een paar jaar gekost om dit af te zwakken 
door doortastend op te treden en niet te reageren 
op plotselinge gehoorstorende geluiden en dat ook 
uitstralen naar de hond toe. Indy krijgt hij niet naar buiten 
op Oudejaarsdag; ze houdt alles op tot een uur of vier 
op Nieuwjaarsdag. En ten slotte hun laatste aanwinst en 
vriend van Indy, Grahame Ceann een brutale Schotse 
herdershondreu die wel bang is voor grote vrachtwagens 
en fietsers in de gaten houdt, maar tijdens Oud naar 
Nieuw geen kik van angst heeft gegeven. Maar hij is nog 
erg jong, in december was hij 12 weken oud. Maurice 
hoopt dat hij zo blijft reageren en nog een heel stuk beter 
gaat luisteren. Zijn ervaring is dat pillen en adviezen niet 
werken. Hij staat op het standpunt dat hij de hond helpt 
door veiligheid en geborgenheid uit te stralen. 
Andy Luchsinger schreef dat Sarah, hun tweejarige 
collie een stabiele hond is die niet onder de indruk 
van het vuurwerk was. Zij reageerde niet op knallen 

of onverwachte geluiden. De Jack Russell Bobbie 
was een ander verhaal. Die wilde bij elke knal zo snel 
mogelijk weer naar binnen. Andy geeft haar tijdens de 
vuurwerkperiode altijd een valeriaanpilletje en dat helpt 
goed. Tijdens het uitlaten probeert Andy de honden zo 
goed mogelijk af te leiden met vrolijk doen. En dat helpt, 
meestal lukt het om de honden zo te laten doorlopen. 
Jolanda de Visser meldde dat Oud en Nieuw is geen 
favoriete tijd voor haar Rosie. Al dat geknal vindt Rosie 
al niets, maar het hoge gegil van de vuurpijlen vindt ze 
nog erger. Jammer genoeg hoor je al weken voor Oud 
en Nieuw regelmatig knallen. Bij haar hond geldt: als het 
er niet te veel achter elkaar zijn gaat het wel. Ook als het 
geknal verder weg is, gaat het best goed. Maar helaas 
is het vanaf het moment dat vuurwerk verkocht mag 
worden in hun dorp een oorlogsgebied. 
Rosie wil dan niet naar buiten om te plassen. Vroeg 
in de ochtend als er nog geen vuurwerk klinkt, is het 
mogelijk om nog een uurtje buiten te lopen en de latere 
ronden worden in een natuurgebied gedaan waar het 
geknal nog nauwelijks hoorbaar is. Met Oudjaar zelf is 
er zo veel geknal, dat Rosie niet naar buiten wil om te 
plassen. Zelfs niet in de tuin. Om twaalf uur kreeg ze 
een verrassingendoos die ik voor haar gemaakt heb met 
allemaal lekkertjes verstopt in doosjes en wc-rolletjes. 
Die mocht ze in de badkamer uitpakken, want daar is de 
minste hinder van het vuurwerk. Om halfdrie ’s nachts 
wilde Rosie eindelijk weer een plasje buiten doen en de 
volgende dag zijn ze heel vroeg opgestaan om Rosie 
uitgebreid uit te laten. 

Wil en Marijke van de Ven schreven: Onze collie, die nu 
bijna 2,5 jaar oud is, heeft tot 2015 geen vuurwerkangst 
gehad. Haar enige reactie op vuurwerk was 
onverschilligheid. Maar op 4 januari 2015 liet zij haar ’s 
avonds uit en ineens klonken er knallen en fluitgeluiden 
en was er een hoop geflits te zien. Het kabaal kwam 
van achter ons en er zat alleen een huizenblok tussen. 
Onze hond is toen zo geschrokken, dat ze alleen 
nog maar wilde vluchten en niet meer te kalmeren 
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was. Gelukkig was ze aangelijnd. Ik heb haar lijn wat 
korter gemaakt en ben zo rustig mogelijk naar huis 
gelopen. Helaas is ze vanaf die tijd angstig voor iedere 
vuurwerkknal. Gek genoeg reageert ze niet als ze jagers 
hoort schieten tijdens wandelingen in de bossen en ook 
vuurwerkgeluiden op een cd doen haar niets. Het is net 
alsof ze weet dat dit toch niet echt is. Omdat ze hier in 
de buurt het hele jaar af en toe knalvuurwerk afsteken, 
had Marijke de illusie dat haar hond eraan zou wennen, 
maar helaas. Dus zijn ze een paar dagen voor de laatste 
jaarwisseling gestart met Bach Rescue druppels, maar 
op 31 december gaven ze al snel de maximale dosering. 
Omdat hun hond alleen maar wilde vluchten en zelfs 
niet in de bench wilde die ze afgedekt had met een 
dekbed, zijn ze naar de dierenarts gegaan en hebben 
ze om iets kalmerends gevraagd – maar specifiek geen 
spierverslappende middelen. Ze kregen. Aprazolam mee 
en hebben de eerste dosis direct bij thuiskomst gegeven. 
Ze mochten 6 uur later de 2e dosis geven. Helaas was er 
geen merkbare verbetering na de 1e dosis, want de hond 
bleef nog steeds angstig. Twee uur na het geven van de 
2e dosis werd de hond nog onrustiger en liep rond alsof 
ze dronken was. Dit heeft ongeveer zes uur geduurd en 
pas toen werd ze wat rustiger en kon ze weer redelijk 
stabiel lopen. Tegen middernacht kon Marijke haar 
afleiden met de snuffelmat en een houten hondenpuzzel 
en heeft ze de gordijnen gesloten en muziek hard 
aangezet. Marijkes conclusie: nooit meer Alprazolam. Ik 
ga de volgende keer eerder starten met Bach Rescue 
druppels en daarnaast Zylkène. Marijke en Wil hopen dat 
hun hond hier beter op reageert.

En gelukkig zijn er ook nog collies die niet bang zijn voor 
vuurwerk, getuige het verhaal van Glenn Boedt. Zijn 
beste vriend Moy is drie jaar. Als puppy heeft hij hem 
zo veel mogelijk laten wennen aan alles, ook geluid.  
Op Oudejaar zijn ze allemaal thuis en mag hij na acht 
uur niet meer buiten. Hij luistert niet naar het vuurwerk 

en slaapt gewoon door. Zij doen ook niet anders dan 
anders. Hij gaat overal mee naartoe en slaapt op hun 
kamer. Al met al Een fantastische vriend.

Joke en Paul Kwanten pakken het anders aan: hun 
collies Glenn (dark sable) en Neil (blue merle) zijn enorm 
bang van vuurwerk en weigeren naar buiten te gaan. 
En ook in huis zijn ze altijd erg onrustig in deze periode. 
Gelukkig willen ze nog wel eten en drinken. Maar de 
honden hebben niet alleen last van de knallen en de 
bommen, maar ook van de doordringende kruitlucht. 
Het duurt meer dan een week voordat de honden weer 
tot rust komen. Joke en Paul gebruiken geen van de 
genoemde middelen. Zij denken niet dat het helpt 
en zijn bang voor schadelijke neveneffecten bij hun 
honden. Ook zij zouden trouwens voor een algeheel 
vuurwerkverbod zijn, want niet alleen collies zijn bang, 
maar ook andere hondenrassen. 

De collie Mila van Diana Jansen werd pas bang voor 
vuurwerk nadat er tijdens een wandeling een rotje vlakbij 
belandde een paar dagen voor de jaarwisseling, toen 
Mila bijna 2 jaar was. In overleg met de dierenarts heeft 
Diana toen twee dagen Alprzolam gegeven, waar Mila 
goed op reageerde en waardoor ze nauwelijks nog 
angstig was, zonder versuft te zijn. De angstremmende 
werking was goed te merken, omdat Mila ineens ook 
andere dingen die normaal spannend waren, niet meer 
eng vond. Daarna heeft Diana ook een Thundershirt, 
Zylkène en Bach Bloesem rescue gebruikt, maar 
daarvan bleef het resultaat helaas uit. Ook begon ze 
met vuurwerktraining (op basis van counterconditioning), 
waarmee langzaam maar zeker de angst steeds 
beheersbaarder werd. De grootste vooruitgang heeft 
Mila gemaakt toen er een andere hond in huis kwam 
die ook bang was voor vuurwerk. Mila was tijdens Oud 
en Nieuw eerder al samengeweest met honden die niet 
bang waren voor vuurwerk, maar dat maakte voor Mila 
geen verschil. Nu was er een hond bij die ook bang was, 
en reageerde Mila daarop door zelf veel minder bang te 
zijn en veel sneller te herstellen. De precieze verklaring 
van deze verrassende ontwikkeling heeft Diana niet, 
maar Mila was beduidend minder angstig en gestrest dit 
jaar en in combinatie met een groot snuffelpakket waarin 
voertjes en speeltjes verstopt zaten en veel spelen op 
Oudjaarsdag is ze voor het eerst sinds drie jaar Oud en 
Nieuw weer redelijk ontspannen doorgekomen. 

En ten slotte de ervaringen van Lieke Timmers met 
haar honden: het was afwachten hoe twee van haar 
nieuwe honden het zouden doen. Abby en Maggie 
waren tenslotte pas in januari 2015 de roedel komen 
versterken. Van Lyndie wist ze al dat ze doodsbang 
was, dus uit voorzorg Alprazolam in huis gehaald. Maar 
gek genoeg was door-de-wol-geverfde Roemeense 
straatzwerver Maggie verschrikkelijk bang en Duitse 
collie Abby stond met opgetrokken wenkbrauwen het 
hysterische gedoe van de andere twee te bekijken. 
Grappig om het verschil te zien en ook grappig om 
eindelijk eens een collie te hebben die niet bang is voor 
vuurwerk. 
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Fokkers van korthaarcollies kunnen sinds een aantal jaren 
gebruikmaken van een zeer uitgebreide database: de 
internationale Smooth Collie Database van Petra Horňáková 
uit Slowakije. Bijzonder is dat de gegevens door de fokkers 
zelf worden aangeleverd, waardoor met recht van een unieke 
database kan worden gesproken. 

SLOWAKIJE
Petra Horňáková woont in Slowakije, heeft meerdere honden, 
waaronder twee korthaarcollies en twee husky’s. Ze heeft een 
kennel met de naam Aisling Agam en werkt veel met haar 
honden. Trials, steppen, canicross en bergwandelen, om maar 
eens wat te noemen. Uit interesse is zij de Smooth Collie 
Database gestart. 

EEN SCHAT AAN INFORMATIE 
Op dit moment staan 13.272 korthaarcollies in de 
database, waarvan ruim 70% met foto. Van iedere hond 
wordt geboortedatum, vachtkleur en naam van de fokker 
geregistreerd. Stambomen kunnen tot en met de 6e generatie 
worden opgevraagd, inclusief informatie over de genetische 
diversiteit op basis van de inteeltcoëfficiënt (COI) en het 
voorouderschapsverlies (AVK). Ook medische gegevens, 
opleidingen van de hond en gegevens van de eigenaar zijn 
terug te vinden in de database. 

Fokkers van korthaarcollies maken dankbaar gebruik van deze 
informatie, bijvoorbeeld als ze op zoek zijn naar een geschikte 
reu in combinatie met hun teef, of naar achtergrondinformatie 
van bepaalde combinaties. De meeste gegevens worden door 
de fokkers aangeleverd en vrijwel direct door Petra verwerkt. 
Ook voor niet-fokkers is de database interessant. Ben je 
op zoek naar een korthaarcolliefokker, wil je weten waar 

binnenkort een nest wordt verwacht of wil je weten waar nog 
pups beschikbaar zijn? Deze informatie staat op de website en 
is actueel. Eigenaren die bijvoorbeeld op zoek zijn naar (half)
broertjes of (half)zusjes van hun korthaarcollie kunnen die 
gegevens ook op deze site vinden. 

De database wordt gecompleteerd door een pagina met links, 
die per land zijn geordend. Via de links kom je terecht op 
websites van kennels en fokkers, eigenaren, rasverenigingen 
en korthaarcollieforums. 

VERTROUWEN 
In een van de eerste lessen van de cursus KK1 vertelde mijn 
docent dat het fokken van honden vooral een kwestie van 
vertrouwen is. Je kunt nog zo veel regels opstellen, vertrouwen 
is en blijft het allerbelangrijkste. Dit adagium geldt ook voor 
de gegevens in deze database. De korthaarcolliefokkers 
vertrouwen erop dat de informatie in deze database correct en 
volledig is. Dit gegeven maakt de Smooth Collie Database en 
de korthaarcolliefokkerij uniek in de wereld, waar menig ander 
ras een voorbeeld aan kan nemen. 

De database wordt zeer gewaardeerd, wat blijkt uit de toename 
van het aantal geregistreerde korthaarcollies en het aantal 
zoekopdrachten. Dankzij donaties heeft Petra de website bij 
een professionele provider onder kunnen brengen en kan de 
website het toenemende dataverkeer goed aan. 

Het zal duidelijk zijn dat wij heel blij zijn met deze website en 
er alles aan zullen doen dat de gegevens die wij aanleveren 
correct in de database worden opgenomen. Bezoek deze 
unieke website via de link http://www.smooth-collie.net/ en 
snuffel eens rustig rond. We horen graag wat je ervan vindt!

Smooth Collie Database
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Op 21 februari vond een wandeling en interactieve lezing over 
gebitsverzorging plaats in Wijchen. Tandheelkundig dierenarts Erik 
van der Kamp gaf een lezing over de verzorging van het gebit van 
de hond en veelvoorkomende gebitsproblemen. In dit artikel gaat hij 
verder in op paradontitis bij de hond en hoe je dat kunt voorkomen.
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GEZONDHEID

In de ‘Maand van de gebitsverzorging’ (februari) kan 
ik natuurlijk niet over iets anders schrijven dan over 
parodontitis bij honden. Parodontitis is een ontsteking 
van het parodontium en het parodontium is het weefsel 
waarmee een tand of kies is verbonden met de kaak. 
Parodontitis is te herkennen aan een vieze geur uit de bek, 
pijn aan tanden en kiezen, aantasting van de wortels en het 
kaakbot met uiteindelijk het verlies van gebitselementen. 
Soms zien we bloed bij het kauwen of overmatig 
speekselen.

PARADONTITIS: HET ONTSTAAN EN DE GEVOLGEN
Parodontitis begint met de vorming van tandplak. Tandplak is 
een mengsel van eiwitten (uit het speeksel), voedselresten, 
ontstekingscellen en bacteriën. Dit mengsel vormt een film over 
de tanden en kiezen.

Als de plak niet dagelijks wordt verwijderd (door dagelijks 
te poetsen), zullen de bacteriën zich snel kunnen 
vermenigvuldigen en het tandvlees rond de tanden 
binnendringen. Bovendien zal zich tandsteen vormen als 
mineralen uit het speeksel in de tandplak neerslaan. Dit 
tandsteen vormt een prima houvast voor bacteriën, waardoor 
de ontsteking van het tandvlees zal verergeren. Gingivitis (= 
omkeerbare ontsteking van het tandvlees) zal het gevolg zijn. 
Als de plak dan nog steeds niet wordt verwijderd, zal de infectie 
van het tandvlees zich uitbreiden tot het bot van de kaken en 
leiden tot parodontitis (= niet meer omkeerbare ontsteking 

van de structuren rond een tand of kies). Uiteindelijk zullen de 
tanden of kiezen zo veel botverankering verliezen, dat ze los 
gaan zitten of zelfs uitvallen.

Een vervelende complicatie van een infectie van het tandvlees 
kan zijn, zeker bij minder gezonde patiënten, dat de bacteriën 
zich via het bloed gaan verspreiden naar organen in het 
lichaam en mogelijk elders problemen gaan veroorzaken. 
Denk hierbij aan ontstekingen aan de hartkleppen of nieren. 
Gelukkig is gingivitis een omkeerbaar proces en is parodontitis 
te voorkomen! Als de tandplak op tijd verwijderd wordt door 
dagelijks tandenpoetsen, zal het tandvlees en het bot rond de 
tanden en kiezen gezond blijven. Als er eenmaal tandsteen 
gevormd is, is er veelal een professionele gebitsreiniging onder 
narcose nodig om al het tandsteen te verwijderen. 

GEBITSBEHANDELING
Wat gebeurt er nu eigenlijk als u uw hond brengt voor het 
verwijderen van tandsteen? Allereerst wordt de patiënt 
onder narcose gebracht; het is onmogelijk om een grondige 
gebitsreiniging uit te voeren bij een wakker dier. De mondholte 
wordt eerst ontsmet met chloorhexidine, met name om de 
hoeveelheid bacteriën die bij de reiniging vrijkomt sterk te 
verminderen. Daarna worden de grootste tandsteenbrokken 
met een speciale tang en een ‘scaler’ verwijderd. Vervolgens 
wordt met een ultrasoon apparaat het tandsteen van de tand 
‘los getrild’, en ten slotte wordt met een soort ‘krabber’ het 
laatste tandsteen verwijderd, dat zich eventueel onder het 

Paradontitis

tekst en foto’s: Erik van der Kamp
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oppervlak (in een zgn. ‘pocket’) rond de tand bevindt. Dit is 
een secuur werkje dat vaak door de uitgebreidheid van het 
probleem een flinke klus vormt. Daarna wordt het oppervlak 
van de gebitselementen met een apparaat gepolijst. Hierdoor 
wordt het oppervlak zo glad dat aanhechten van tandplak 
bemoeilijkt wordt. Hierna is het de taak van de eigenaar om 
door goede mondhygiëne een herhaling van het probleem te 
voorkomen. Tandsteenvorming kan voorkomen worden door 
dagelijks verwijderen van tandplak door tandenpoetsen. Het 
poetsen van tanden heeft echter alleen een goed resultaat als 
het tandsteen is verwijderd. Regelmatige controle van het gebit 
van uw hond is aan te raden. 

TANDENPOETSEN
Tandenpoetsen moet je geleidelijk invoeren. Maak de mond 
van je hond niet met geweld open. Begin door met je vinger 
onder de wang langs kiezen en tandvlees te gaan bij een 
gesloten bek. Pas op dat je niet met je vingers tussen de 
kiezen komt! Doe dit dagelijks gedurende een week en prijs je 
hond tijdens en na de behandeling, of geef je hond zijn/haar 
favoriete speeltje als je klaar bent. 
Als de hond dit toelaat, kun je nu wat hondentandpasta op 
je vinger doen om de hond aan de smaak van de tandpasta 
te laten wennen. Als de hond hieraan gewend is, kun je 
met een hondentandenborstel (met zachte borstelharen) en 
hondentandpasta beginnen. Tandpasta voor mensen bevat 
schuimmiddelen die de maag van de hond kunnen irriteren. 
De hond spoelt immers de bek niet, maar slikt de tandpasta 
in. Fluorhoudende tandpasta is om dezelfde reden af te raden. 
Daarom is er voor honden speciale tandpasta met kipsmaak 
in de handel. De pasta moet tussen de borstelharen worden 
geduwd, zodat de hond de pasta niet van de borstel af kan 

likken. Begin met het borstelen van de hoektanden. Breid 
dit na enkele dagen langzaam uit naar de kiezen. Poets de 
voortanden pas als het met de kiezen goed lukt. Dit gebied 
is voor veel honden erg gevoelig. Sommige honden laten het 
poetsen van de voortanden zelfs nooit toe. Houd de borstel 
onder een hoek van 45 graden, zodat je de overgang van tand 
naar tandvlees goed poetst. Het is alleen nodig de buitenzijde 
van tanden en kiezen te poetsen, zeker in het begin. Probeer 
indien mogelijk een circulaire borstelbeweging te maken. Als 
het poetsen van de buitenzijde van de kiezen goed lukt, kun je 
voorzichtig proberen ook de binnenzijde van de kiezen en de 
kauwoppervlakken te poetsen. De hond moet hiervoor de bek 
openen. Ideaal is het poetsen met tandenborstels met haren 
die naar elkaar toe gericht zijn; maar dit is pas mogelijk voor 
‘gevorderde poetsers’.
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Tandenpoetsen moet iedere dag op hetzelfde moment 
gebeuren om zodoende een vast onderdeel van de dagelijkse 
routine voor de hond te worden. Geef je hond na het poetsen 
een beloning zoals het favoriete speeltje, een wandeling of 
prijs de hond uitbundig. De meeste honden zullen dit dagelijkse 
ritueel uiteindelijk zelfs gaan waarderen als extra aandacht van 
hun baasje. 

Honden met een actief kauwgedrag hebben duidelijk minder 
last van tandsteenvorming. Kauwspeeltjes (zoals Veggie-
dent en een Kong) zijn daarom aan te raden. Harde plastic 
botten of gesteriliseerde ‘echte’ botten zijn te hard en kunnen 
tand- of kiesfracturen veroorzaken. Vers bot met evt. wat vlees 
en kraakbeen eraan zijn goed, maar moeten na enkele uren 
worden weggenomen omdat het bot erg hard kan worden na 
indrogen. Geweien van herten zijn zo hard, dat ze berucht zijn 
in verband met het afbreken van kronen van gebitselementen. 
Geef deze dus vooral niet!

Koekjes en andere versnaperingen (waaronder Dentastix!) 
worden veelal te vlug doorgeslikt om enige invloed te hebben 
op de tandsteenvorming. Wel voegen ze een flinke hoeveelheid 
calorieën toe aan het dagelijkse dieet. Speciale dieetvoeders 
zoals Dental Care van Royal Canin en Hill’s T/D helpen dankzij 
het formaat, de structuur en de samenstelling van de brokken 
echter wel de tandsteenvorming tegen te houden. Aangezien 
ze een volledig voer vormen, kun je volledig op deze brokken 
overschakelen. Bij honden die op een speciaal dieet staan, 
kunnen ze als versnapering worden gegeven. 

Tandenpoetsen werd vroeger gezien als iets extravagants. 
Ondertussen is bij de meeste hondeneigenaren het inzicht 
langzaam doorgedrongen dat tandenpoetsen het behoud van 
een gezond hondengebit bevordert. Een investering in tijd om 
het gebit van je hond schoon te houden betaalt zich terug! 
Geef dus niet te vlug op, maar hou vol! Een schoon gebit is een 
gezond gebit!

Onderstaand een aantal producten waarmee je het gebit van je 
hond kunt verzorgen. In de clubwinkel van de Schotse Herder 
Vrienden zijn veel van deze producten ook verkrijgbaar.
Voor meer informatie: www.schotseherdervrienden.nl.

drs. E. van der Kamp
tandheelkundig dierenarts

Dierenkliniek de Langstraat 
Eerste Zeine 112
5144 AM Waalwijk
Tel. 0416-334000

www.delangstraat.com
info@delangstraat.com
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COLUMNMiranda de Jong
klassiek veterinair homeopaat

Klassieke homeopathie bij dieren

In deze eerste column wil ik mezelf voorstellen en 
meer over mijn werkzaamheden als klassiek veterinair 
homeopaat vertellen. Ik ben Miranda de Jong en woon 
in Pijnacker. Ik ben klassiek veterinair homeopaat van 
beroep. Homeopathie kennen veel mensen wel, maar als 
ik vertel over mijn beroep verschijnen er bij veel mensen 
toch vragende gezichten. O, kan dat ook? Maar hoe 
werkt dat dan? Voor welke klachten werkt dit dan?

Laat ik eerst meer over mijzelf vertellen voor ik deze 
vragen beantwoord. Ik ben altijd al gek op dieren 
geweest en vooral op honden. Mijn eerste eigen hond 
was een kruising herder. Zij werd 15 jaar. Toen zij 
overleed, was er vooral veel verdriet, zo veel dat het ruim 
een jaar duurde voor er een nieuwe hond kwam. Een 
Amerikaanse buldog met de naam Rosie. Na 2 jaar bleek 
zij epilepsie te hebben. Een nare aandoening waarbij ik 
de hulp van een klassiek homeopaat heb ingeroepen. Dit 
deed Rosie zo veel goed, dat ik nieuwsgierig werd naar 
de werking van homeopathie en mezelf opgaf voor een 
EHBO-cursus met homeopathische middelen voor dieren 
op de School voor Homeopathie in Amersfoort. Tijdens 
deze dag heb ik mij direct opgegeven voor de opleiding 
voor veterinair homeopaat, die 4,5 jaar duurt. Dit is een 
deeltijdopleiding op hbo-niveau.

Tijdens deze opleiding kwamen er nog twee honden 
bij. En ben ik meerdere malen in Zweden geweest om 
homeopathie bij een groot rundveebedrijf toe te passen. 
Ondertussen ging ik steeds meer dieren onder supervisie 
behandelen. Het is prachtig om te zien hoe dieren op 
homeopathie reageren.

Na het succesvol afronden van mijn opleiding ben ik 
direct een eigen praktijk gestart. Ik bezoek de dieren 
tijdens een consult altijd op de thuislocatie. Dit omdat 
het belangrijk is dat een dier zichzelf is tijdens een 
consult en daarnaast vind ik het belangrijk dat een dier 
zo min mogelijk stress ervaart. Klassieke homeopathie 
bij dieren is een natuurgeneeswijze, waarbij er een 
holistische benadering is. Dit betekent dat er niet alleen 
naar de klacht (ziekte) wordt gekeken, maar ook naar 

het karakter van het dier, de omgeving, de voeding, de 
reeds doorgemaakte ziektes maar ook de relatie met 
de eigenaar wordt besproken. Homeopathie werkt op 
het zelfgenezend vermogen, waarbij de klacht bij de 
oorsprong wordt aangepakt. Er wordt gewerkt met een 
homeopathische verdunning en met dezelfde middelen 
als bij humane homeopathie.

Er wordt mij vaak gevraagd voor welke aandoeningen 
homeopathie kan worden ingezet. Ik zal een aantal 
voorbeelden geven (dit zijn ook tevens in mijn praktijk de 
meest behandelde klachten): huidproblemen (allergie), 
oorontstekingen (chronisch), spijsverteringsproblemen 
(denk aan diarree, braken), problemen rondom en na 
castratie (zowel reu als teef) en gedragsproblemen.
Als laatste wil ik de behandeling van ziekte noemen 
waarbij homeopathie als ondersteuning naast de 
reguliere medicatie wordt ingezet. Bijvoorbeeld bij 
Cushing en/of epilepsie. Voor mij is het prettig om te 
zien dat steeds meer reguliere dierenartsen meewerken 
aan het inzetten van homeopathie naast de reguliere 
medicatie. In een aantal gevallen kan de reguliere 
medicatie worden vervangen door homeopathie. 

Een eerste consult neemt ongeveer een uur tot 
anderhalf uur in beslag. In dit consult komen er allerlei 
onderwerpen aan bod. Voor de meeste eigenaren is 
het prettig om over hun huisdier te praten. Daarnaast 
geef ik ook advies over voeding. Naast het afnemen 
van homeopathische consulten geef ik ook EHBO-
cursussen met homeopathische middelen en lezingen 
over veterinaire homeopathie. Het is voor mij belangrijk 
dat steeds meer eigenaren kiezen voor het inzetten van 
homeopathie, zodat het dier een natuurlijke genezing 
kan ervaren. Daarnaast ben ik bereikbaar om informatie 
te geven over homeopathie. 

In mijn volgende column wil ik graag een dag uit mijn 
praktijk laten zien, waarbij ik een casus van een hond 
met gedragsproblemen wil bespreken.
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Tips voor het fotograferen van je hond
Sinds de komst van de social media wordt je ermee dood-
gegooid: foto’s van schattige, grappige, mooie en minder 
mooie huisdieren. Daarom 8 tips voor het fotograferen van 
jouw hond. 

Als eerste vuistregel: je hond, en zeker een jonge of energieke 
hond, fotograferen vraagt een flinke dosis geduld. Maar met 
een aantal basistips moet het toch lukken om een mooi portret 
te maken.

1. Vraag assistentie
Om een fotoreportage te maken, is het handig om er iemand 
anders bij te hebben die de hond goed kent. Honden reageren 
hier vaak goed op. Zet deze persoon achter je neer, zodat de 
kans groter is dat de hond recht in de camera kijkt. Vraag dus 
assistentie van je partner of iemand anders met wie je hond 
vertrouwd is.

2. Zoek de juiste plek
Zet de hond centraal in een foto, zonder een drukke achter-
grond. Ga bijvoorbeeld naar een zandverstuiving of naar de 
hei en plaats de hond centraal ervoor. Houd er naast rust ook 
rekening mee dat het belangrijk is om de hond op de foto wilt 
zetten zoals hij is. Is dat ene hoekje in de tuin zijn favoriete 
plek? Fotografeer hem juist daar.

3. Snoepjes, speel vals!
Misschien pedagogisch minder verantwoord, maar als je hem 
één keer flink verwend kan dat geen kwaad. Wedden dat jouw 
hond veel doet voor een stukje leverworst (of iets anders waar 
hij dol op is)?

4. Geduld is een schone zaak
Wat nog belangrijker is dan het uitdelen van favoriete snackjes, 
is geduld. Een hond laat zich niet dwingen en constant 
corrigeren heeft een averechts effect. Ga je buiten fotograferen, 
las dan pauzes in waarbij de hond lekker even kan spelen. 
Daarna kun je zijn aandacht weer even vragen.

5. Fotografeer op oogniveau (of wijk bewust af!)
De mooiste composities krijg je als je fotografeert op oog-
hoogte van de hond. Om een zittende hond te fotograferen, ga 
dan ook zitten. Wil je een liggende hond op de foto, dan moet 
je ook in het zand gaan liggen. Daarnaast kan het een bewuste 
keuze zijn om af te wijken om die ene bijzondere foto te maken 
van een hond die in het gras rolt en er dan toch boven te te 
gaan staan om een foto te maken. 

6. Focus op de ogen
Eén van de belangrijkste regels is dat je altijd de focus moet 
houden op de ogen. In de ogen zie je het karakter en de emotie 
van de hond. Zet dit altijd centraal op de foto. Ook al betekent 
dit dat de neus misschien minder scherp is, dat maakt niets uit.

7. Zoek de juiste achtergrond
Zet een lichte hond niet voor een lichte achtergrond. Of een 
donkere hond tegen een donkere achtergrond of in een 
schaduw. 

8. Blijf rustig
Gedraag je zoals je je altijd gedraagt in het bijzijn van je hond. 
Als jij je anders gedraagt, zal de hond dat ook gaan doen. Merk 
je bij je hond toch ander gedrag, in de vorm van vermoeidheid 
of irritatie, laat je poging dan voor wat het is en probeer het de 
volgende keer opnieuw.

Bron: Hondenmania.nl

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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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

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

ZOOMERANGS PARADIJS
Ruud en Aagje van Gend
Dinteloord
T: 0167 561 775
E: info@zoomerangsparadijs.com

Overijssel

CHÂTEAU MYSTIQUE
Jan en Thécla Jansen
Mariënheem
T: 06 365 536 48
E: tcmjansen@hetnet.nl

Friesland

FRISIAN ROSES
Wilma van Teijen
Lippenhuizen
T: 06 241 221 98
E: wilmalovecollies@hotmail.com

MARWILAND COLLIES
Marijke en Wil van de Ven
Heesch
T: 0412 454 452
E: marwiland@gmail.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

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.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

FROM BONNY’S PLACE
Mieke Roerdink
Eibergen
T: 0545 474 829
E: info@dierenpensionmax.nl



Diergeneeskunde in 
Roosendaal op hoog niveau

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

KWALITEIT IS GEEN KWESTIE VAN TOEVAL

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

Gezelschapsdierenpraktijk
Paardenpraktijk
Landbouwhuisdierenpraktijk

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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