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naam: Markylla’s Mellow Megastar
geboren: 27 juli 2008

vader: Shiny Lake’s Best Gift Ever
moeder: Elke Vom Ihlpol 

fokker: Marijke van der Noordaa-Meertens 
eigenaar: Ada Middag-Van der Nagel

naam: Blue Topaz of Paddington Station
geboren: 2 juni 2015

vader: Now and Then Of The Lovely Bears
moeder: Night Blues of Paddington Station

fokker: Leo en Desiree Verroen
eigenaar: Mart & Tanja Brouwers
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INHOUD

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

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

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

staat.

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

5 Mededelingen en kalender

11 Collie mee op reis

13 De collie als aai- en therapiehond

16 Korte berichten

19 Mijn collie: Ria, Scotty & Lady

20 Bandage en Thundershirt

22 Verslag wandeling Heerde en 10-kamp

24 Verjongingskuur voor de oudere collie deel II

27 Korthaarpagina

31 Column Miranda de Jong

34 Kennelvermeldingen

29 Sport & spel: Schapendrijven met 
Glenn

6  gezondheid: Vlekjes - over een 
colliemeisje met DLE 8  Smooth Collie Database van Ad 

Mommers
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MEDEDELINGEN

KALENDER

lezing epilepsie 

Zondag 16 oktober houdt Lisette 
Overduin, specialist interne 
geneeskunde van Veterinaire 
Specialisten Oisterwijk, een lezing 
over epilepsie bij collies. We zijn te 
gast bij de KV Waalwijk. Houd onze 
website en Facebook-pagina in de 
gaten voor meer informatie.

16 OKtOBER 2016
collie activiteiten dag 

Zondag 25 september organiseren 
we onze traditionele Collie Activiteiten 
Dag bij KC Arnhem. We zijn druk 
in de weer om er een aantrekkelijk 
programma van te maken dat je 
gewoon niet mag missen. Reserveer 
de datum alvast in je agenda en houd 
onze website en Facebookpagina in 
de gaten voor meer informatie.

14 AUGUStUS 2016
wandeling erkemederstrand 

In 2013 waren we al eens te gast bij 
Noor, een knappe tricolour dame uit 
Almere. Op 14 augustus gaan we 
wederom bij haar op de koffie en laat 
zij onze collies weer alle hoeken van 
het Erkemederstrand zien.
Houd onze website en Facebook-
pagina in de gaten voor meer 
informatie.

25 SEPtEmBER 2016

Voor jullie ligt het zomernummer van Collie en zo, met 
weer een heel gevarieerd aanbod van artikelen, onder 
andere over de Smooth Collie Database, het levenswerk 
van Ad Mommers, bandage en Thundershirt, de collie 
als aai- en therapiehond met persoonlijke ervaringen van 
leden, en nog veel meer. 
We willen jullie als lezers vragen voor het komende 

herfstnummer jullie mooiste colliefoto in te sturen met 
het thema 'familie'. In het herfstnummer verschijnt een 
fotocollage met dit thema. Je kunt je foto opsturen naar: 
redactie@schotseherdervrienden.nl. Ook zouden we 
iedereen willen vragen het juiste e-mailadres door te 
geven bij de ledenadministratie (penningmeester@
schotseherdervrienden.nl) als dat nog niet bij ons 
bekend is, omdat wij aankondigingen van activiteiten en 
belangrijke verenigingsstukken per e-mail versturen. 

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

Diana Jansen

Door onze eindredacteur:
Diana Jansen

lidmaatschap rvB

Eind vorig jaar hebben we een aanvraag ingediend 
om lid te worden van de Raad van Beheer. Dit is het 
overkoepelend orgaan van alle officiële rasverenigingen 
en kynologenclubs in Nederland. Het bestuur van de 
Raad van Beheer heeft onze aanvraag in de vergadering 
van juni 2016 goedgekeurd. Binnenkort wordt de 
zogenaamde toetredingsovereenkomst ondertekend en 
is de Schotse Herder Vrienden officieel lid. We zijn er 
trots op! 
De procedure om lid te worden heeft een half 
jaar geduurd, maar in die periode hebben we 
niet stil gezeten! We hebben een onafhankelijke 
gezondheidscommissie ingesteld en kynoloog Marjolein 
Roosendaal bereid gevonden hierin zitting te nemen. 
De eerste opdracht voor deze gezondheidscommissie 
was een onderzoek uit te voeren naar de genetische 
diversiteit en gezondheid van de langhaarcollie in 
Nederland, vergelijkbaar met het onderzoek van 
de Britse Kennel Club (rapport ‘Breed Population 
Analyses’, september 2015). Uit dat onderzoek bleek 
dat de genetische diversiteit van de langhaar collie zo 

dramatisch klein was in Groot-Brittannië, dat het ras 
grote risico’s loopt genetische afwijkingen te ontwikkelen 
en met uitsterven wordt bedreigd. Het rapport en de 
vertaling daarvan staat op onze website. Wij willen weten 
of dit probleem ook in Nederland speelt en in welke 
mate. 
Met dank aan de contacten van Marjolein Roosendaal 
hebben we Wageningen University & Research bereid 
gevonden dit onderzoek uit te voeren. Wageningen heeft 
op haar beurt gebruik mogen maken van de gegevens in 
de database roughcollie.nl van de heer Ad Mommers. In 
deze database – het levenswerk van de heer Mommers 
– staan de afstammingsgegevens van maar liefst 
218.000 collies. 
Het onderzoek verkeert in de eindfase. Na de 
zomervakantie zullen we de resultaten op gepaste wijze 
naar buiten brengen. Vooruitlopend daarop besteden we 
in het zomernummer van ons magazine aandacht aan de 
database, waar de heer Mommers meer dan 50 jaar aan 
heeft gewerkt. Een icoon in de kynologie. 

Bestuur en medewerkers van de Schotse Herder 
Vrienden wensen jullie een fijne zomervakantie.
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GEzONDHEID

in het winternummer van collie en zo hebben 
we uitgebreid aandacht besteed aan de auto-
immuunziekten dle en sle. deze ziekten werden 
onder onze aandacht gebracht door één van onze 
leden. marjolein driessen kwam naar een wandeling 
met haar collie die een neuskapje over haar snuit 
droeg. op onze vraag waarom, legde ze uit dat haar 
hond dle had en daarom absoluut met haar neus 
niet in de zon mocht komen. omdat wij als schotse 
herder vrienden bijzonder geïnteresseerd zijn in 
de gezondheid van de collie, hebben we ons direct 
verdiept in deze ziekten. vandaar het algemene 
artikel in het winternummer, gevolgd door dit artikel 
met het persoonlijke relaas over het leven van en 
met een collie met dle door eigenaresse marjolein 
driessen.

vlekJes op neus
Om ons voor te stellen: samen met mijn man en twee 
kinderen wonen wij op een boerderij in Limburg. 
Ongeveer vier jaar geleden kwam Gispey, een klein 
colliemeisje bij ons wonen. Zij zou een lief speelmaatje 
voor ons oudere colliedametje zijn. Maar toen Gispey 
ongeveer tweeënhalf jaar oud was, ontdekten we dat ze 
DLE heeft. De diagnose kwam eigenlijk per toeval toen 
we voor haar jaarlijkse enting bij de dierenarts kwamen. 
‘Heeft ze die vlekjes allang?’ vroeg de dierenarts. 
Verbaasd vroeg ik nog ‘Welke vlekjes?’
Bij nadere beschouwing bleken er op Gispeys neusje 
inderdaad twee kleine roze vlekjes te zitten, maar ik 
had er geen idee van hoe lang die er al zaten. En ach, 

Gispey was een kleine wildebras, dus misschien was 
het gewoon een kleine beschadiging. We keerden weer 
huiswaarts met het advies van de dierenarts om de 
vlekjes in de gaten te houden.
Maar drie maanden later zaten we opnieuw bij de 
dierenarts: de vlekjes waren in rap tempo groter 
geworden en werden inmiddels vergezeld door diverse 
pijnlijke zweertjes. De dierenarts raadpleegde een 
collega die gespecialiseerd was in huidziekten. Die 
constateerde ingevallen randen aan de zijkant van de 
neusspiegel en een grijze verkleuring van de neus. De 
specialist bereidde ons voor op de diagnose DLE, maar 
wilde voor de zekerheid een biopt nemen. Het weefsel 
werd samen met de inmiddels genomen foto’s van de 
neus ter beoordeling naar Utrecht gestuurd.

uitslag
Tien dagen later kwam de uitslag: het was inderdaad 
DLE. De dierenarts schreef prednisonzalf voor de neus 
voor, die driemaal daags moest worden aangebracht, en 
daarnaast zonnebrandcrème om de neus te beschermen 
tegen zonlicht. Want ultraviolet licht verergert de 
symptomen. Dat betekent dat de zon nog niet eens 
uitbundig hoeft te schijnen.
En toen begon ook de zoektocht naar informatie over 
DLE. Zelfs internet leverde niet veel nuttige informatie 
op, tot ik stuitte op een artikel in een tijdschrift voor 
dierenartsen over huidziekten bij kat en hond. In 
dit artikel las ik dat DLE staat voor discoïde lupus 
erythematosus en dat het een auto-immuunaandoening 
van de huid is die verergert onder invloed van de zon. 

tekst en foto’s:Marjolein Driessen
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In dit artikel werd ook een aantal behandelmethoden 
beschreven, niet alleen de prednisonzalf die wij 
al hadden gekregen, maar ook het gebruik van 
voedingssupplementen en extra vitamines werd 
aangeraden.

zonneBrandcrème en neuskapJe
En dus gingen we op internet en bij dierenspeciaalzaken 
op zoek naar speciale zonnebrandcrème voor honden 
(wat vrijwel onmogelijk te vinden is) en een neuskapje, 
zodat Gispey afdoende beschermd en toch overdag 
buiten kan komen. Iemand in Amerika vervaardigde 
neuskapjes op maat en we bestelden er direct eentje. 
We waren gewaarschuwd dat honden geleidelijk 
moesten wennen aan het dragen van het neuskapje, 
maar gelukkig had Gispey er totaal geen problemen 
mee. Integendeel, ze kon zelfs met het kapje spelen met 
de bal. 
Er was slechts één probleem aan het neuskapje. De 
banden waarmee je het moet bevestigen, bestaan uit 
klittenband. En klittenband is niet echt handig voor een 
langharige hond, omdat na een paar keer bevestigen, het 
gedeelte met het klittenband vol met hondenharen zit, die 
maar heel moeilijk te verwijderen zijn. Dus besloten we 
weer de zonnebrandcrème te gaan gebruiken en Gispey 
overdag binnen te houden. Iets wat heel lastig is als je 
op een boerderij woont en gewend bent om de hele dag 
fijn buiten te zijn met je honden. Maar met behulp van de 
site www.hersenwerkvoorhonden.nl gingen we in plaats 
van ’s middags buiten wandelen spelletjes doen. En 
Gispey kon ’s morgens vroeg naar buiten of pas wanneer 
de zon minder fel werd (<100 wB/m2). Uiteraard altijd 
met zonnebrandcrème op haar neus.

supplementen
Aan het eind van de zomer was Gispeys neus aardig 
opgeknapt, maar zag haar vacht er niet meer zo mooi 

uit en bovendien rook ze niet meer zo lekker. Deze 
lucht verdween zelfs niet na een grondige wasbeurt. 
Mensen vonden het niet fijn meer om haar aan te 
raken en dat was wel heel zielig voor de knuffelhond 
die Gispey was. Daarnaast werd door het smeren 
met de zonnebrandcrème de beharing op haar neus 
ook steeds dunner. Dus we besloten op zoek te gaan 
naar alternatieve therapieën. Eerst voegden we wilde 
zalmolie toe aan haar voedsel, omdat deze een hoog 
gehalte aan omega 3 en 6 vetzuren bevat die haar huid 
zouden moeten versterken en ontstekingsremmend 
werken. Maar helaas begon ze na drie weken heel erg 
naar vis te ruiken. En hoewel we wisten dat we dit 6-8 
weken moesten volhouden, werd de stank te erg. Dus 
stapten we over op een hoge dosis vitamine E om de 
ontstekingen af te remmen in combinatie met biotine 
(vitamine B8 of H) om de huid te versterken. Dit was 
een paardenmiddel, maar al snel zagen we verbetering. 
Gispeys vacht werd weer diepzwart en de zweertjes op 
haar neus verdwenen en ook hier keerde de zwarte kleur 
weer terug. Op dit moment besloten we dat we het risico 
durfden te nemen om de prednisonzalf te verminderen.

sYmptoomBestriJding
Intussen zijn we weer een jaar verder. In dit jaar is 
Gispey helemaal gewend aan haar nieuwe leven 
binnenshuis en hebben we de prednisonzalf nog verder 
afgebouwd naar nog maar één keer per dag. Hopelijk 
kunnen we dat deze winter nog verder afbouwen. 
Natuurlijk geven we haar nog steeds dagelijks vitamine 
E en biotine en blijven we scherp opletten of er geen 
nieuwe vlekjes op haar neus verschijnen.
Want we mogen niet vergeten dat DLE een ziekte is 
die nooit over gaat. Het enige wat we kunnen doen is 
symptoombestrijding. Maar Gispey zal nooit genezen 
van DLE.



tekst: Ger Houben
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in de dikke van dale wordt een levenswerk als volgt 
beschreven: ‘een werk waaraan iemand het grootste 
deel van zijn leven gewijd heeft’. als dit begrip ergens 
op van toepassing is, is het wel op de rough collie 
database van ad mommers. in deze database staan de 
stamboomgegevens van meer dan 218.000 langhaarcollies. 
de database is uniek in de hondenwereld. 

of the connY house
Ad Mommers (86) is geboren en getogen in Tilburg. In 
1951 krijgt hij zijn eerste collie Tanja, een sable teefje van 
het Hollandse type. In datzelfde jaar wordt hij lid van de 
Nederlandse Collie Club. Zoals dat wel vaker gaat, worden Ad 
en zijn vrouw Ton besmet met het ongeneeslijke collievirus. 
Ze besluiten zelf collies te gaan fokken en hun kennel te 
registreren bij de Raad van Beheer. De kennel of the Conny 
House is vernoemd naar hun dochter Conny. 

het engelse tYpe
Het Engelse type collie kende Ad toen nog niet, omdat dit type 
– anders dan in de ons omringende landen – niet in Nederland 
werd toegestaan door het bestuur van de toenmalige 
Nederlandse Collie Club. Het bestuur vond het Engelse type 
geen echte herdershond. Men betwijfelde zelfs of het gangwerk 
van de hond wel goed genoeg was om te kunnen werken. De 
controverse ging zover, dat buitenlandse keurmeesters niet 
werden gevraagd om in Nederland te keuren. Omgekeerd 
maakte ‘ons type’ geen schijn van kans op een goede 
klassering bij shows in het buitenland, omdat het Hollandse 
type daar niet werd erkend. 

Op 22 mei 1961 gooide de Nederlandse keurmeester Simon 
Fransen de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok door 
Ravensglen Silver Bullet – een blue merle reu van het Engelse 
type – kampioen van Nederland te maken. De typestrijd heeft 
nog enkele jaren geduurd en uiteindelijk geleid tot de oprichting 
van een nieuwe rasvereniging in 1965, SHV “de Collieclub”. 
De NCC – en daarmee het Hollandse type collie – is ter ziele 
gegaan.
Bij zijn eerste bezoek aan de Crufts in 1962 maakte Ad 
uitgebreid kennis met het Engelse type en ging er – zoals 
hij dat op zijn eigen website beschrijft – ‘een wereld voor 
hem open’. In tegenstelling tot het Hollandse type had het 
Engelse type collie een mooie slanke belijning en niet zo’n 
zwaargebouwde kop. De Hollandse collie was in alles veel 
plomper.In 1965 heeft Ad het eerste teefje uit Engeland 
geïmporteerd: Ch. Mywicks Lady Jayne en zich in de jaren 
daarna toegelegd op het fokken van collies van het Engelse 
type. 

familY Business
De collie is een echte familieaangelegenheid. Behalve zijn 
vrouw Ton en dochter Conny, heeft ook zijn zoon René 
bijgedragen aan het succes van de kennel. Al op jonge leeftijd 
ging René mee naar hondenshows en bracht hij de collies 
van of the Conny House met succes voor en wist hij meerdere 
kampioenstitels te winnen. Over een periode van 40 jaar zijn 
292 of the Conny House colliepups geboren. 
Bestuurlijk heeft Ad zijn sporen ook verdiend. Enkele 
maanden na de oprichting van de nieuwe rasvereniging SHV 
“de Collieclub” werd hij bestuurslid. Ad heeft hier 13 jaar als 

Rough Collie Database
Ad Mommers 



Zomer 2016 • Schotse Herder Vrienden • 9

penningmeester zitting in gehad (van 1965 tot 1978) en – zoals 
hij dat beschrijft – zijn ziel en zaligheid in de club gestoken. 
Ad Mommers is als eerste tot Erelid van deze vereniging 
benoemd.
In 1992 zijn Ad en Ton naar een appartement in Tilburg 
verhuisd. Voor het eerst in ruim 40 jaar hadden ze geen collie 
meer in huis, omdat zij van mening zijn dat een collie niet op 
een appartement thuishoort. Zo streng als ze door de jaren 
heen belangstellenden voor een colliepup beoordeelden, zo 
streng waren ze in 1992 ook voor zichzelf. René – inmiddels 
geëmigreerd naar Australië – heeft als enige van de familie 
Mommers nog een collie in huis. 

van kaartenBak naar computer
Genealogie heeft altijd al de belangstelling gehad van Ad. Een 
kleine 65 jaar geleden is hij begonnen met het opzoeken en 
verzamelen van gegevens van collies. In eerste instantie ging 
het om stambomen, fok- en showresultaten. Later zijn daar 
gezondheidsgegevens aan toegevoegd die door de Raad van 
Beheer worden verstrekt, zoals HD, CEA en PRA. Computers 
waren er in de beginperiode niet en dus werden de gegevens 
geordend en bewaard in mappen en kaartenbakken. 
De hoeveelheid informatie werd allengs groter en groter en 
steeds lastiger te ontsluiten. Aan automatisering viel niet meer 
te ontkomen. Omdat er in die periode nog geen geschikt 
softwareprogramma bestond dat aan de eisen van Ad voldeed 
– in het bijzonder een koppeling tussen stamboomgegevens, 
fokresultaten, show- en gezondheidsgegevens – heeft een 
kennis van Ad een programma geschreven dat aan deze 
kwalificaties voldeed. Het was geen eenvoudige klus, maar 
toen het programma naar behoren bleek te functioneren kreeg 
het de welluidende naam Eureka! (ik heb het gevonden). In 
een latere fase zijn de gegevens uit Eureka! overgezet naar 
ZooEasy, een softwareprogramma dat speciaal voor dit soort 
doeleinden is ontwikkeld en niet alleen in de hondenwereld 
wordt gebruikt. 
Om de gegevens voor een breed publiek toegankelijk te 
maken, heeft Ad een aparte website laten bouwen, waar 

belangstellenden kosteloos stamboomgegevens kunnen 
opvragen. Deze website – www.roughcollie.nl – is in 2010 
online gegaan, in het jaar dat Ad 80 jaar (!) werd. De website 
wordt nationaal én internationaal zeer gewaardeerd en druk 
bezocht. Jaarlijks bezoeken enkele tienduizenden bezoekers 
de website. Koploper is Nederland, op de voet gevolgd door 
Groot-Brittannië, maar ook fokkers en liefhebbers uit andere 
landen weten roughcollie.nl goed te vinden. In 2013 heeft het 
gerenommeerde Duitse collieblad Collie Revue een artikel aan 
het levenswerk van Ad gewijd. Sinds 2012 staat de website van 
Ad Mommers met een link op de site van de Schotse Herder 
Vrienden. 

gegevens van kennelcluBs
De kennelclubs van Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland (2 
kennelclubs), Zweden en Finland sturen periodiek en kosteloos 
de stamboom- en registratiegegevens op van de nesten die in 
die landen zijn geboren. Omdat de gegevens afkomstig zijn van 
officiële instanties – de kennelclubs geven ook de stambomen 
uit – zijn deze compleet en betrouwbaar. Kennelclubs uit 
andere landen – bijvoorbeeld Denemarken en Noorwegen 

Nat. Int. Lux. Kamp. Starboy from Antoc (foto 1977-1978)
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– vragen een vergoeding voor deze gegevens. Hiervoor 
betalen doet Ad uit principe niet. En er zijn kennelclubs in 
Europa – bijvoorbeeld uit Frankrijk, Italië en België – die hun 
eigen administratie nog niet op orde hebben of het gewoon 
niet belangrijk genoeg vinden.  Dat laatste betekent overigens 
niet dat de gegevens uit die landen ontbreken in de database. 
In tegendeel! Ad besteed heel veel tijd aan het verzamelen 
en uitpluizen van de stambomen van collies bij fokkers uit 
die landen. De gegevens die Ad krijgt toegestuurd of zelf 
verzamelt, worden minutieus in de database verwerkt. Met 
deze manier van data verzamelen onderscheidt de Rough 
Collie Database zich van andere databases, zoals de Franse 
database Collie Online. Deze database wordt gevoed met 
informatie die fokkers veelal zelf aanleveren. Die gegevens 
blijken niet altijd compleet of betrouwbaar te zijn. 

Roughcollie.nl is een hobby waar Ad, ondanks beginnende 
gezondheidsproblemen, meerdere uren per dag aan besteed. 
Bezoekjes aan familie of vrienden willen er weleens bij 
inschieten. Ton neemt dit voor lief, omdat ze weet hoe zeer 
haar man van deze hobby geniet. Bovendien wordt veel 
goedgemaakt door het feit dat de website – die op deze manier 
pas zes jaar operationeel is – zo druk wordt bezocht en hogelijk 
wordt gewaardeerd. Behalve fokkers en collieliefhebbers heeft 
inmiddels ook de wetenschap haar oog laten vallen op de 
database van Ad Mommers. Naar het voorbeeld van de Britse 
Kennel Club en op verzoek van de Schotse Herder Vrienden 
is Wageningen University & Research een onderzoek gestart 
naar de mate van inteelt in het collieras in Nederland. De 
resultaten van dit onderzoek worden in het derde kwartaal van 
2016 verwacht. 
 

de hollandse collie 

Wat veel mensen niet weten, is dat Nederland een eigen 
type collie had: de Hollandse collie. Deze collies waren 
zwaarder gebouwd dan de collies van het Engelse type, 
met bredere en kortere hoofden.

Tot midden jaren ‘60 kwam je het Engelse type collie hier 
niet tegen. Het bestuur van de Nederlandse Collie Club, 
de toenmalige rasvereniging, hield dit tegen omdat men 
van mening was dat dit type collie niet als een echte 
herdershond kon werken. De Hollandse collie werd 
internationaal echter niet erkend en deed het op shows 
in het buitenland niet goed. Buitenlandse keurmeesters 
werden niet uitgenodigd voor een show in Nederland. 
Het beleid van het bestuur van de NCC riep meer en 
meer weerstand op en steeds meer fokkers – al dan niet 
geleidelijk – overstapten op het Engelse type. Dit is een 
proces van jaren geweest.

Omdat het bestuur van de NCC zich tegen deze 
ontwikkeling bleef verzetten, is met hulp van de Raad van 
Beheer in 1965 een nieuwe vereniging opgericht: SHV 
“de Collieclub”. De NCC is ter ziele gegaan.
Uit historisch oogpunt is het ronduit dubieus dat een 
groep fokkers die er prat op gaan ‘het zuivere Engelse 
type’ te fokken, eind 2015 een rasvereniging heeft opricht 
met de naam Nederlandse Collie Club. 

Nat. Int. Lux. Kamp. Starboy from Antoc (foto 1977-1978) Lady Aileen of the Conny House (1982)
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het is altijd geweldig fijn om op reis te gaan, voor een vakantie of 

wellicht om te emigreren. een goede voorbereiding is van belang. 

maar hoe zat dat nu ook al weer met het meenemen van de hond 

naar het buitenland?

 

als eerste: chip en paspoort

De hond moet voorzien zijn van een chip. Is de hond geboren voor 3 

juli 2011 en getatoeëerd, let dan op dat de hond alsnog moet worden 

gechipt voor bepaalde landen buiten de EU. Uiteraard gaat het EU 

dierenpaspoort mee op reis. 

en dan de hondsdolheid

De standaard hervaccinatietermijn van 1 jaar is vervallen. Vroeger 

moest je hond ieder jaar tegen rabiës worden ingeënt. Nu kan de 

termijn 3 jaar zijn (kijk voor de geldigheid van het vaccin op de 

bijsluiter). Bedenk bij het vertrek naar het buitenland dat er landen 

zijn waar je de resultaten van een bloedtest moet laten zien (de zgn. 

titerbepaling uitgevoerd door CVI Lelystad). Ook bij terugkomst naar 

Nederland vanuit bepaalde landen kan deze eis worden gesteld. 

Zoek voor vertrek dus uit welke eisen er bestaan ten aanzien van het 

vakantieland. Een betrouwbare bron hiervoor is de website www.licg.nl. 

Neem bij twijfel contact op met de ambassade van het land.

Een pup jonger dan 3 maanden kan in principe niet mee naar het 

buitenland, omdat de rabiësenting pas met 12 weken kan worden 

gegeven en bij 15 weken werkt. Echter zijn er landen (buiten de EU) 

waar een jongere pup de grens één keer mag passeren (bijvoorbeeld 

op weg naar de nieuwe baas) met een verklaring dat het dier niet in 

contact is geweest met besmette dieren.

Daarnaast zijn er bestemmingen die andere verplichtingen stellen aan 

bijvoorbeeld het ontwormen van de hond (zoals Zweden, Noorwegen 

en ook het Verenigd Koninkrijk). Behandeling tegen teken is niet meer 

verplicht, maar wordt wel zeer aangeraden.

Ook is een geldige gezondheidsverklaring, ondertekend door een 

bevoegde dierenarts, in sommige landen een vereiste. Via de 

ambassade van het betreffende land kun je informatie hierover 

verkrijgen. 

met de auto

En dan is het eindelijk zover, de auto is ingepakt en rijden maar. 

Helaas… ook hier gelden per land weer verschillende regels. In 

tegenstelling tot Nederland, waar geen speciale regels gelden voor het 

vervoeren van je hond in de auto, is dat veelal in het buitenland anders. 

Wat ook belangrijk is om te weten is dat ieder land waar je doorheen 

reist tot aan je eindbestemming, weer andere regels kan hebben.

Bijvoorbeeld in Duitsland mag je hond niet los op de achterbank, maar 

moet dan een gordel om, in een bench of in de achterbak achter een 

rek of opvangnet. In Duitsland en Spanje kun je een boete krijgen als 

je je hond los in de auto vervoert. In Italië moeten je honden achter 

een rek in je auto als je er twee of meer wilt meenemen. En ook nu 

moeten we rekening houden met van alles en nog wat! In Duitsland 

moet je altijd je hond aan de lijn houden en voor de gemiddelde collie 

moet je ook een muilkorf bij je hebben. Ook in landen als Hongarije, 

Oostenrijk, Slowakije, Tsjechië, Kroatië en Portugal moet je een 

muilkorf bij je hebben (alleen verplichting tot gebruik in het openbaar 

vervoer). In Italië moet de hond in alle openbare gelegenheden worden 

gemuilkorfd. In Spanje is dat weer afhankelijk van waar je je bevindt. 

Gelukkig is voor er voor België en Frankrijk geen verplichting tot het 

dragen van een muilkorf.

met het vliegtuig

Op twee manieren kan een hond mee in het vliegtuig.

Als eerste in de cabine. Dat is afhankelijk van het gewicht van de hond 

en de grootte van de bench waarin de hond kan reizen.  

De hond mag tijdens de vlucht niet uit de transportkennel en zal dus 

wel enige bewegingsvrijheid moet hebben. Voor een collie zou dit 

slechts als pup kunnen, omdat hij anders domweg te groot is. Iedere 

vliegtuigmaatschappij heeft zijn eigen regels over het wel of niet 

vervoeren van honden in de cabine.

Een tweede optie is het vervoer van de hond in een skykennel in het 

vrachtruim van het vliegtuig. Het vrachtruim waarin huisdieren worden 

vervoerd, is altijd verwarmd en wordt onder normale druk gehouden. 

Ook voor het vervoer in het ruim gelden bij elke maatschappij andere 

regels en niet elke maatschappij vervoert honden in het vrachtruim.

Van belang is om te weten dat je hond niet kan vliegen naar het 

Verenigd Koninkrijk. Daar kan je huisdier alleen komen met de auto of 

veerboot.

import en export

Er zijn aanvullende eisen als je een hond uit het buitenland definitief 

naar Nederland haalt. Dus de zaken zoals eerder beschreven over 

identificatie(chip), inenting en vaccinatie dienen in het land van 

herkomst te zijn geregeld. Komt de hond van buiten de EU, dan gelden 

andere regels dan binnen de EU. Voor de eisen wordt doorverwezen 

naar de Voedsel en Warenautoriteit (NNVWA) Import Veterinair Online

(http://wisdom.vwa.nl/ivo/Start.do). De Raad van Beheer beschrijft op 

de site www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-

van-je-hond/stamboom-en-registratie-van-je-hond/exporteren-en-

importeren-van-je-hond/ welke stappen je moet nemen om de hond in 

het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) te kunnen laten inschrijven

Ook als je vanuit Nederland een hond exporteert naar het 

buitenland, kunnen aanvullende eisen gelden. Bijvoorbeeld 

een gezondheidsverklaring naast het Europese paspoort, die is 

afgestempeld door een dierenarts van de NVWA.

regels, regels, regels...

Je zou er bijna door worden ontmoedigd om met een hond de 

landsgrens over te steken. Het belangrijkste is vroegtijdig beginnen met 

de voorbereiding. De dierenarts kan helpen met de vaccinaties, EU 

paspoort, chip en eventuele overige gezondheidszaken.

De ambassade kan je informeren over de verplichtingen van het 

(doorvoer- en) bestemmingsland. Vliegtuigmaatschappijen zijn 

goed benaderbaar voor hun specifieke vervoerseisen. Het internet 

(bijvoorbeeld www.licg.nl), de Raad van Beheer en de NVWA zijn ook 

goede informatiebronnen.

Collie mee op reis
tekst en foto: Thécla Jansen
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De collie als aai- en 
therapiehond

tekst: Sanne Stolze

in de vorige Collie en zo en op facebook heb ik een oproep 
gedaan om mensen uit te nodigen om over hun hond in 
de zorg te vertellen. graag wil ik dit prachtige talent van 
honden onder de aandacht brengen. honden doen dit 
werk met zo veel liefde en toewijding. de verhalen hierover 
zijn indrukwekkend en waard om gedeeld te worden. 
een aantal van onze leden werkt ook met hun collie in de 
zorg. ik heb hun verhalen gebundeld en hoop dat dit nog 
velen zal inspireren om hun hond ook in te zetten voor dit 
prachtige doel.

honden werken in de zorg
Bezoek- of aaihonden zijn honden die soms alleen met hun 
eigenaar, maar ook wel in een groep op bezoek gaan in 
verzorgingshuizen, revalidatiecentra of bejaardenhuizen. 
De honden gaan op bezoek om contact te maken met de 
bewoners. Dat kan zijn om te aaien, of om te wandelen, 
maar ook voor therapiewerkzaamheden. De honden zijn 
vaak het enige fysieke contact dat mensen hebben in het 
verzorgingshuis. Bezoekhonden kunnen een zeer waardevolle 
bijdrage leveren aan het welzijn van mensen. De honden 
bevorderen het genezingsproces en leiden mensen tijdelijk 
af van pijn. Het aaien van een een hond zorgt voor verlaging 
van de bloeddruk, hartslag en stressniveau van mensen. 
Hierdoor worden mensen rustiger en hoeven er minder slaap- 
en kalmeringsmiddelen te worden gebruikt. Ook zorgt het 
aaien voor de aanmaak van endorfine. Dit is een stofje dat 
‘geluksgevoel’ aanmaakt. Honden ‘lezen’ vooral de non-verbale 
communicatie van mensen, waardoor zij de gemoedstoestand 
haarfijn aanvoelen en hierop reageren. Zij spiegelen het 
gevoel van de patiënten. Ook bevorderen honden het gevoel 

van eigenwaarde en verminderen ze angstgevoelens. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat honden in 
de zorg een positieve invloed op mensen hebben. 
Hieronder lees je enkele ervaringen van leden die met hun 
collie in de zorg hebben gewerkt.

ada van der nagel en Jake
Jake vertelt zijn verhaal: ‘Ik zal me even voorstellen. Mijn 
naam is Jake, een  langhaar blue merle collie From Home of 
Freedom, Ik ben een stoere bink van 2,5 jaar. Samen met mijn 
grote vriend Damian de korthaarcollie en mijn super vriendin 
Katja (die helaas vorig jaar is overleden), loop ik elke dag een 
flink rondje. Dan komen we geregeld mensen tegen met een 
verstandelijke beperking. Mijn vrouwtje vindt dat niet erg, want 
zij praat en doet gewoon tegen hen, die klep staat dan niet stil. 
Tjonge en wij maar wachten op een aai. Er is een man daar 
genaamd John en die zegt ‘Hondjes aaien!’ als hij ons ziet, nou 
dat willen we wel - en zeker ik. Ik ben een kroelkont, al zeg ik 
dat zelf.
Op een dag kwam er een mevrouw naar ons toe die aan mijn 
vrouwtje vroeg of zij geen interesse had om mij te laten toetsen 
om aaihond te worden. Mijn vrouwtje antwoordde dat dat goed 
was, maar dat wij het wel leuk moesten vinden, anders wilde ze 
er niet aan beginnen. 
Duh, ik en aaien niet leuk vinden. Kom op zeg, hier met die 
handen en aaien maar!
Dus toen zijn we op audiëntie geweest en ben ik getoetst of ik 
braaf ben en of ik niet lelijk doe als mensen mij aaien of tegen 
mij praten op een voor mij vreemde manier of als ze een beetje 
raar bewegen.
Maar ik vind dat nu niet meer raar hoor. Ik heb het dan een 

foto: Bandit van Nelleke Verburg
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halfuur erg naar mijn zin. Echt te gek.
De mensen beginnen mij al te herkennen. Best moeilijk hoor 
om dan niet naast mijn voetzooltjes te gaan lopen. Ik voel me 
dan net een beroemdheid. We gaan twee keer per week op 
bezoek. Als we thuis zijn, zegt mijn vrouwtje dat ze super trots 
op mij is en af en toe worden haar ogen een beetje nat van 
ontroering. Dat noemen ze tranen geloof ik. Hierboven een 
mooie foto van mijn vriend en ik. Dag allemaal een poot van 
mij.’

diana Jansen en mila
Via een bekende kwam ik in aanraking met het aai- en 
therapiehondenproject van stichting Dogs make a difference 
in Nijmegen. Het leek mij mooi om op die manier samen met 
mijn hond iets voor andere mensen te kunnen doen, dus 
toen mijn collie Mila 1,5 jaar was, heb ik ons aangemeld. 
Eerst werd een uitgebreide gedragstest afgenomen, waarbij 
met name gekeken werd naar de reactie op volwassenen, 
kinderen, ‘aparte’ mensen (mensen in een rolstoel, mensen 
die plotselinge bewegingen maakten, etc.), andere honden en 
onverwachte aanrakingen en gebeurtenissen. Ook moesten 
we wat eenvoudige appeloefeningen doen en samen spelen. 
Mila slaagde voor de test en in overleg met de stichting werd 
bepaald dat ze bezoeken zou gaan doen als aaihond bij een 
demente bejaarde.
De eerste keer ging iemand van de stichting met ons mee om 
alles te begeleiden. Het was heel bijzonder hoe de bejaarde 
meneer opleefde van het contact met Mila. Hij vertelde 
honderduit over de honden die hij vroeger zelf had gehad, hij 
vond het prachtig als Mila wat eenvoudige trucjes deed. In 
het begin vonden de bezoeken plaats in de eigen kamer van 
meneer, omdat hij zich afzonderde en niet graag meer in de 
gezamenlijke woonkamer verbleef. Al bij het derde bezoek 
gingen we naar de gezamenlijke woonkamer en had meneer 
ook weer meer interactie met de medebewoners. Mila werd een 
graag geziene gast in die woonkamer.
Ik merkte zelf na verloop van tijd dat Mila wat rusteloos werd 

tijdens de bezoeken en met het volwassen worden wat minder 
genoot van geaaid worden door vreemde mensen. In overleg 
met de stichting heeft een andere hond toen dit ‘project’ van 
Mila overgenomen, en kreeg Mila haar volgende klus: ze 
werd ingezet bij een buurtproject voor (met name allochtone) 
kinderen en hun moeders die bang waren voor honden. In een 
reeks van drie lessen werd de kinderen en de moeders geleerd 
hoe ze konden reageren als ze buiten honden tegenkwamen 
en bang waren en ze kregen ze les in het herkennen van 
lichaamstaal van honden. Voor Mila was dit een beter passend 
project, omdat ze wat actiever bezig kon zijn en ze juist 
hiervoor heel geschikt was, omdat ze rustig contact maakt met 
kinderen en alleen als kinderen daarin zelf het initiatief tonen. 
Ik hoefde haar daar nauwelijks in te begeleiden, ze voelde zelf 
heel goed aan dat ze bange kinderen moest negeren en de 
ruimte moest geven. Ze wist met haar beheerste enthousiasme 
uiteindelijk alle kinderen over te halen om met haar te spelen 
met een balletje en een groot deel van de kinderen wilden haar 
ook aaien tijdens de laatste les of haar een koekje geven.
Vanwege tijdgebrek ben ik hierna met Mila gestopt met deze 
activiteiten, maar buiten tijdens wandelingen komen we nog 
vaak kinderen en hun moeders uit de lessen van destijds 
tegen, die al van verre “Milaaaaa!’ roepen als ze haar zien. 
Twee meisjes uit de lessen komen nog geregeld langs om met 
Mila te wandelen (uiteraard onder mijn begeleiding). Zo helpen 
zij op hun beurt ook weer andere kinderen uit de buurt die bang 
zijn voor honden en vertellen daarbij ook wat ze tijdens de 
lessen hebben geleerd. Deze kinderen hebben hun angst voor 
honden overwonnen en het is mooi om te zien hoe Mila daar 
een rol in heeft kunnen spelen en hoe deze kinderen ook weer 
andere kinderen kunnen helpen.

christine lassche en diamond
Diamond was bezoekhond in een bejaardentehuis. Heel blij 
werd ik van dit vrijwilligerswerk om oudere mensen te zien 
opbloeien. Ze beginnen zelf te praten of met andere bewoners. 
Dol op Diamond en andersom. Ze reageren op de hond en 
hij geeft weer feedback door aandacht te geven. Dit gaf mij 
zo veel voldoening. Diamond en ik leerden dit bij Pets4Place. 
Diamond wilde graag geaaid worden en hij liet zien welke 
kunstjes hij kon vertonen.
Ik heb de cursus gevolgd bij Bezoekdier, ze hebben nog een 
website. Ik wil hier geen reclame voor maken, want ben hier 
niet tevreden over. Ik heb nooit mijn certificaat ontvangen. Op 
tv was dat ze een collie hadden als therapiehond maar deze 
was bang voor kleine kinderen en wilde naar huis. Dat is dus 
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niet erg positief en uiteindelijk moest het baasje afstand van 
haar doen.
Ik heb wel een wandeling mee gemaakt bij Pets4Place 
om kennis te maken met dit vrijwilligerswerk. Dit kwam 
professioneel bij mij over en het was gezellig.

lieke timmers en kYra & lYndie 
Ik heb jarenlang met mijn inmiddels overleden Kyra en Lyndie 
in een aaihonden- c.q. therapiehondenproject gezeten via 
de stichting Sunflowers ranch in Arnhem. Hiervoor gingen wij 
regelmatig naar verzorgingstehuizen en revalidatieoorden. 
Bij de verzorgingstehuizen kwamen we om te knuffelen met 
(demente) bejaarden en bij de revlidatieoorden waren de 
honden onderdeel van het revalidatietraject. Zo werden mijn 
honden bijvoorbeeld geborsteld om de grove motoriek te 
oefenen.
Ik vond het altijd erg dankbaar werk als ik zag hoe mensen 
en mijn honden van elkaars gezelschap genoten en ik op mijn 
beurt genoot weer van alle verhalen over vroeger die ineens 
boven kwamen. Een van de meest ontroerende dingen die ik 
ooit heb meegemaakt was dat er een semi comateuze vrouw 
in een ziekenhuisbed de recreatieruimte werd binnen gereden. 
Lyndie bedacht zich geen moment en liep op haar bed af en 
duwde de neus in haar hand. De vrouw opende haar ogen en 
begon Lyndie te aaien en de verpleegkundige vertelde me dat 
dit het eerste levensteken in weken was.

nelleke verBurg en Bandit
Onze collie Bandit is een aaihond . Ik ben hiertoe gekomen 
toen ik in de krant een oproep van de Dierenbescherming 
las. Het leek mij meteen iets voor Bandit. Hij moest wel een 
langdurende selectieprocedure door en kwam er ook iemand 
van de Dierenbescherming langs voor een oriënterend 
gesprek. Bandit is goedgekeurd en nu gaan we elke eerste 
zaterdag  van de maand op bezoek. Eerst gaan we een halfuur 
naar de afdelingen waar demente mensen wonen en daarna na 
de woongroep somatiek. Daar was een mevrouw die de collie 
herkende omdat ze zelf ook een collie had gehad. Dit zorgde 
voor een hoop ontroering bij deze mevrouw.

sanne stolze en charlie
Aangezien mijn verhaal al in de vorige Collie en zo heeft 
gestaan, zal ik mij beperken tot één ‘dierbare ontmoeting’ 
tussen Charlie (de directeur) en een bewoner. 
In huis was een nieuwe mevrouw komen wonen. Ze had last 
van beginnende dementie en was in het zo moeilijke stadium 
waarin je weet dat je hoofd niet wil doen wat het eigenlijk 
zou moeten doen. Ze was enorm verdrietig dat ze niet meer 
zelfstandig kon wonen en nu dus in het verzorgingshuis moest 
wonen. Ze lag met haar hoofd op haar armen op de eettafel te 
huilen. Charlie trok mij naar haar toe en ging in de ‘tilhouding’ 
staan. Deze houding heb ik mijn sheltie geleerd wanneer hij 
graag bij iemand op schoot wil zitten. Ik voelde me een beetje 
ongemakkelijk, maar ben naast de mevrouw aan tafel gaan 
zitten met Charlie op mijn schoot. Ineens stopte Charlie zijn 
kleine puntneus onder de arm van de mevrouw. De mevrouw 
keek verbaasd op maar haar verdriet was te groot en het drong 
niet zo door wat er gebeurde. Charlie porde nog eens en nog 
eens. Opeens keek de mevrouw toch op, keek recht in het 
gezicht van de Charlie inmiddels op een kleine 10 cm afstand 
van haar gezicht. Ineens moest ze lachen. ‘Dag, kleine, lieve 

hond. Kom je me troosten, mag ik je aaien?’ Charlie kroop 
boven op de eettafel en installeerde zich voor de mevrouw op 
tafel. Voor even was het verdriet vergeten…

marissa van der heiden en inti & quilla
Er is al het een en ander gezegd over de voordelen van 
contact tussen voor ouderen met therapie- en aaihonden. 
Voor mij persoonlijk kan ik zeggen, nadat ik in verschillende 
zorginstellingen ben geweest, dat het een geweldige ervaring 
is en ook voor de ouderen is het zo belangrijk. Collies staan 
bekend om hun aanhankelijkheid en vriendelijkheid en met 
twee collies in huis is er veel genegenheid en vriendelijkheid 
om te uit te delen. Zo ken ik een oudere meneer die lijkt te 
genieten van het leven en nog geheel onafhankelijk is. Hij 
woont alleen in zijn vierkamerappartement sinds de dood van 
zijn vrouw 16 jaar geleden. Dagelijkse zie je hem de krant 
uit de brievenbus halen en gaat hij met zijn auto naar zijn 
wekelijkse bridgebijeenkomsten. Hij vermaakt zich wel voor 
de buitenwereld. Maar als je even stilstaat en hem observeert 
en wanneer je de tijd neemt om met hem te praten, besef 
je dat zijn bijna 90 jaar hun tol beginnen te eisen tijdens 
zijn dagelijkse routine. Sinds een paar maanden voelt hij 
zich niet goed genoeg meer om te rijden en moest hij zijn 
bridgeactiviteiten noodgedwongen stopzetten. Hij is een paar 
keer gevallen toen hij zijn krant ging halen, nu is hij dus angstig 
om zijn post te gaan halen. De wereld die hem zo bekend 
was en waar hij aan gewend was, is hierdoor veranderd. Zijn 
wereld bestaat nu alleen nog uit zijn appartement. Sinds enige 
tijd ga ik wekelijks bij hem op bezoek. We drinken samen een 
kop koffie met een plakje cake erbij terwijl we gezellig samen 
praten. Mijn collies, Inti (2,5 jaar oud) en Quilla (8 maanden 
oud) gaan altijd met me mee. Inti ligt rustig aan zijn voeten en 
af en toe vraagt ze om een knuffel. Quilla maakt hem aan het 
lachen, ze is een natuurtalent en houdt ervan om aandacht en 
liefde te vragen. Hij geniet ervan wanneer ik samen met Inti 
mijn dogdanceroutine laat zien en wanneer ik Quilla nieuwe 
kunstjes leer. Beide honden geven hem veel knuffels en liefde. 
Vaak is het contact met mijn honden de enige affectie die deze 
meneer nog heeft. Je kunt zien hoeveel ons bezoek voor hem 
betekent en hoe gelukkig het hem maakt. Als we weg zijn, telt 
hij de dagen af tot we weer komen.  Mijn twee sable engeltjes 
brengen onbewust de broodnodige troost tijdens de laatste 
jaren van onze buurman. 



nieuw in de cluBwinkel

Leren halsband zwart of wit. Deze 
lederen halsbanden zijn vervaardigd uit 
hoogwaardig, zacht kwaliteitsleder en met 
de hand genaaid. De ronde vorm zorgt 
ervoor dat de schade aan de vacht van je 
collie minimaal is zonder de sterkte ervan 
te compromitteren. Ze zijn 90 cm lang en 
zijn voorzien van een haakbevestiging in 
nikkel.

Te bestellen in onze clubwinkel voor € 

17,95

Zie: www.schotseherdervrienden.nl

korting laBoklin

De leden van onze vereniging kunnen 
– als ze het lidmaatschapsbewijs van 
onze vereniging overleggen – een flinke 
korting krijgen op de dna-onderzoeken bij 
Laboklin (tot wel 20%). Enkele testen zijn 
uitgezonderd (CEA CH en combitesten). 
Binnenkort gaan we als vereniging ook 
een collectief dna-onderzoek organiseren, 
waarvoor Laboklin de dierenarts levert die 
de swabs afneemt.
Zie voor meer informatie: 
www.laboklin.de
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KORtE BERICHtEN
heB ik nu wel of geen hoerenhondJes tussen 
miJn verzameling collieBeeldJes staan?

Rare titel, zullen jullie denken. Hoe zal ik dit uitleggen?
Ik spaar al jaren colliebeeldjes en heb inmiddels een behoorlijke verzameling. 
We hebben vrienden in Zeeland. Dat waren de fokkers van een van onze 
shelties en na vele jaren zijn dat vrienden van ons geworden. In hun huis staan 
ook best veel sheltiebeeldjes, maar ook twee behoorlijk grote identieke wit met 
zwarte hondjes. Die staan daar al jaren, maar blijkbaar was mijn oog daar nog 
niet eerder op gevallen. Toen ik naar die beeldjes vroeg, zei de fokster: ‘Dat zijn 
hoerenhondjes.’ Dus ik antwoordde heel verbaasd: ‘Hoerenhondjes?’ ‘Ja, kijk 
maar eens op Google of op Marktplaats,’ zei ze.

Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik ben namelijk helemaal niet nieuwsgierig van 
aard. En ja hoor, tot mijn zeer grote verbazing zag ik op Marktplaats twee van 
mijn identieke colliebeeldjes staan. En daar stond bij: ‘hoerenhondjes’. Vroeger 
gebruikten ze die hoerenhondjes om voor het raam te zetten. Zoals jullie 
waarschijnlijk wel begrijpen: voor het raam bij een dame van lichte zeden. Aan 
de stand van de hondjes kon men zien of er iemand binnen was ja of nee. 

Deze beeldjes zijn dus oud-Engelse raamhondjes oftewel in de volksmond 
‘hoerenhondjes’. De uitleg is dat er in de 19e eeuw veel illegale bordelen 
in de Engelse havensteden waren. Als dekmantel hielden velen er een 
porseleinwinkel op na. In de vensterbank van de dames stonden meestal twee 
identieke hondjes voor de gesloten gordijnen. Stonden de hondjes met de 
neuzen naar elkaar toe, dan was dat voor de geïnteresseerden een teken dat 
de dame weer beschikbaar was.
Na hun bezoek aan de dames namen veel zeelieden een hondje mee naar huis 
als souvenir. En moeder de vrouw zette het pronkstuk op een ereplaats, de 
schoorsteenmantel of ook voor het raam, wat vader natuurlijk geen goed idee 
vond.

Ik heb dus twee van die beeldjes van collies in mijn kast staan. Ik had er 
nog nooit van gehoord en vond het zeer fascinerend dat ik ook twee van die 
beruchte hoerenhondjes in mijn kast heb staan. Ik heb ze namelijk zelf een 
aantal jaar geleden via Marktplaats gekocht. Ik vond het wel wat hebben, twee 
van die identieke beeldjes met de neus naar elkaar, niet wetende wat het 
verhaal erachter was. Dat weet ik nu dus inmiddels wel ...
Dus mochten jullie ook twee dezelfde hondenbeeldjes hebben, dan weten jullie 
nu wat de betekenis daarvan is.
 
Nita Dubbelman-Engel



KORtE BERICHtEN
Buiten met Je hond - arJan postma 

Uitgever Boekerij
Prijs: € 10,- bij Bol.com
ISBN: 9789022576298

Arjan Postma is boswachter en bij het grote publiek bekend 
vanwege zijn optredens in RTL Late Night, de talkshow van 
Umberto Tan en de RTL-natuurquiz Het zijn net mensen, als 
sidekick van Paul de Leeuw. Op een levendige, enthousiaste 
manier weet hij de natuur met originele verhalen dichtbij 
te brengen en geeft hij me altijd een vrolijk gevoel. Ik was 
benieuwd of hij net zo bevlogen schrijft als hij vertelt en heb 
zijn boek Buiten met je hond gekocht. 

niets menselijks is honden vreemd
Het boek bestaat uit 41 korte hoofdstukken, waarin Arjan 
over de verschillende gebieden in Nederland vertelt: het 
bos, het strand, de polder, het wad, de heide. Hij geeft 
je tips hoe je nieuwe dingen kunt ontdekken door niet 
alleen op je eigen zintuigen te vertrouwen, maar ook 
op die van je hond, de neus voorop. Je gaat meer van 
je dagelijkse wandelingen met de hond genieten als je 
je bewust bent van wat er allemaal te zien is. Net als 
bij zijn televisieoptredens lardeert hij zijn verhaal met 
grappige uitspraken waarmee hij een relatie legt naar de 
mensenwereld, alsof hij wil zeggen: ‘niets menselijks is 
honden vreemd’. 

Voor je hond is het strand een grote ballenbak.

De geuren van het wad vindt je hond ontzettend lekker, 
het is net alsof hij de Douglas binnen stapt.

Net als een personal trainer zorgt je hond ervoor dat je 
van de bank af komt en naar buiten gaat.

wandeltips 
Voor iedere provincie heeft Arjan wandeltips opgenomen. De 
wandelgebieden worden summier, maar op een leuke manier 
beschreven. Duidelijk wordt aangegeven waar je hond wél en 
níet los mag lopen. Met de Schotse Herder Vrienden hebben 
we al veel van die gebieden bezocht, zoals de Schoorlse 
Duinen in Noord-Holland, boswachterij Austerlitz in Utrecht, 
het Erkemederstrand in Flevoland of recreatiegebied Bussloo 
in Gelderland. Jammer genoeg zijn we bij onze wandelingen 
Arjan nooit tegen het lijf gelopen.

de hond
In ieder hoofdstuk vertelt Arjan over het gedrag van de hond, 
geeft hij adviezen over hoe je een verantwoorde keuze maakt 
voor een ras en de opvoeding van je hond. Mijn indrukken 
van die beschrijvingen en adviezen variëren van verfrissend 
en nuttig, via oppervlakkig en generaliserend tot behoorlijk 
achterhaald. Met de stelling dat het geluk van je hond – los 

van eten, drinken en slapen – door vier zaken wordt bepaald: 
voldoende beweging, discipline, affectie en uitdaging, kan ik 
aardig uit de voeten. Dat het verstandig is om je te verdiepen 
in het karakter van een ras voordat je een hond aanschaft, is 
absoluut waar. Maar zijn stelling dat een hond mensen die op 
het strand liggen te zonnen als onderdanige wezens ervaart 
– zeker als ze een boek of tijdschrift lezen en hun ‘pootjes’ 
omhoog hebben – gaat er bij mij niet in. Maar dit standpunt 
wil ik ook direct nuanceren, omdat Buiten met je hond niet als 
hondenboek is bedoeld. 

Bevlogen
De vraag of Arjan net zo bevlogen schrijft als dat hij vertelt, 
kan ik volmondig met ja beantwoorden. Het boek is vlot 
geschreven, leuk en leerzaam. Ik heb het in ieder geval één 
adem uitgelezen. 

Ger Houben
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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: ik ben 
Ria Derks en mijn twee honden zijn 
Scotty (komt uit de broodfok) en Lady 
(Kathleen lady vom Brüggenerland). 
Scotty kwam met 6,5 maand via Collie in 
Nood bij ons, hij is nu 5 jaar. Lady kwam 
met 7 maanden bij ons uit een kennel in 
Duitsland, ze is nu 4 jaar. 

Scotty had demodex en zag er slecht uit. 
De reden waarom hij bij zijn vorige baas 
weg moest, is onduidelijk. De een zegt 
omdat de behandeling tegen demodex 
te duur zou zijn, van een ander hoorde ik 
dat hij weg moest omdat hij de tuin zou 
omspitten. Dat hij niet goed behandeld 
is, was duidelijk. Scotty is een vrolijke 
clown, altijd in voor een spelletje, 
dat wisten we na een paar dagen 
gewenning al. Hij scheurde door de 
tuin alsof hij nooit vrijheid had gekend. 
Vervolgens sprong hij over het tuinhek 
en ging bij de buren langs voor iets 
lekkers. Met wandelingen in het bos ging 
hij er steeds vandoor (waarmee hij me 
meerder malen bijna een hartverzakking 
heeft bezorgd), maar hij wist me altijd 
weer te vinden.
Toen hij drie jaar was veranderde hij, 
werd aanhankelijker luisterde beter en 
bleef beter bij me tijdens wandelingen. 
Het is nog steeds een vrolijk ventje en 
dat zal hij altijd wel blijven, denk ik. Het 

leven is voor hem een groot feest. Nog 
steeds is hij wel eens Oost-Indisch doof 
als het hem uitkomt, en gaat er dan toch 
weer een keer vandoor om vervolgens 
door een vreemde die hem gevonden 
heeft thuisgebracht te worden. Dat ik 
dan vreselijk ongerust en boos ben, 
daar zit hij niet mee. Als hij dan heel blij 
tegen me opspringt (O, vrouwtje, wat 
ben ik blij je te zien!) vergeef ik het hem 
meteen. Het is een enorme knuffelkont 
geworden, hij heeft een gouden karakter 
en is sociaal met bijna alle honden, 
zowel reuen als teven. Als een reu tegen 
hem lelijk doet, is hij de eerste die weg 
is of hij probeert de hond tot spelen uit te 
dagen, wat hem meestal wel lukt. Aan de 
lijn moppert hij wel naar andere honden, 
maar eenmaal los gaan alle remmen los. 
Water vindt hij helemaal het einde, het is 
een echte vrijbuiter.

Lady daarentegen is een echte lady. Ze 
is voor eigen mensen heel lief, maar 
kom niet ongenodigd bij ons op het 
terrein: ze heeft je geheid bij je broek, 
maar bijt niet. Ze luistert gelukkig heel 
goed, wat regelmatig van pas komt met 
haar pittig karaktertje en haar eigen 
willetje. Lady houdt niet van drukke 
honden, al zijn ze nog zo groot; ze 
maakt het meteen duidelijk. Ze kan 
wel goed overweg met onderdanige en 
kleine honden.
Hoewel Scotty haar nooit iets doet, heeft 
ze een heilig respect voor hem. Ze daagt 

Scotty wel regelmatig uit om er samen 
tussenuit te gaan. Zij komt dan meteen 
terug en op Scotty moeten we dan 
weer wachten. Lady is en heel gevoelig 
hondje en heel slim (een echte Lassie). 
Alles wat Scotty doet, doet zij na. Scotty 
tikt met zijn poot tegen de achterdeur als 
hij naar binnen wil. Als het dan niet snel 
genoeg gaat, tikt zij twee keer zo hard 
met haar poot tegen het glas, alsof ze 
wil zeggen: 'Schiet eens op, we staan 
hier al zo lang!' Een stok die Scotty nooit 
terugbrengt, haalt zij op en duwt hem in 
je hand: gooi maar weer weg baasje, ik 
haal hem wel weer!
Lady vindt water wel leuk, maar alleen 
om pootje te baden, mevrouw zou eens 
nat worden. De tuinsproeier is voor 
beide een feest, zolang deze aanstaat 
blijven ze luidkeels in het water happen 
en springen, tot ik twee verzopen katten 
(collies) heb.

Lady is nooit vuil en Scotty zit altijd 
onder de modder, terwijl ze dezelfde 
tuin, hetzelfde bos en pad belopen.
Met Lady heb ik een socialiseringscursus 
gedaan omdat ze tot 7 maanden in 
een kennel had gezeten en ontzettend 
bang was van vreemde mensen. Het 
averechtse is bereikt: nu vliegt ze luid 
blaffend op vreemde af alsof ze ze op wil 
eten, wat redelijk onder controle is als ze 
niet al te ver van me af is.
Het is een heel leuk stel dat elkaar prima 
aanvult en waar ik dagelijks van geniet.

tekst en foto’s: Ria Derks

MIjN COLLIE
Ria &

Scotty
en Lady
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tekst: Judith Hofman • foto’s: Judith Hofman, Diana Jansen

als ze jou buiten zien lopen met een hond met een 
lichaamsbandage of thundershirt, vinden veel mensen dat 
niet ‘gewoon’ en heb je veel bekijks. of je wordt gevraagd 
of je hond ziek is of het koud heeft. al bestaat het gebruik 
ervan al ruim 30 jaar, toch weten maar weinig mensen 
wat deze hulpmiddelen echt kunnen doen voor gedrag, 
gezondheid en sport. tijd voor wat uitleg.

diverse doeleinden
De verklaring van de werking van deze hulpmiddelen ligt 
in het verhogen van het lichaamsbewustzijn. Dit geeft 
nieuwe mogelijkheden voor gedrag, gezondheid én sport. 
Bij probleemgedrag is een hond veelal erg prikkelgevoelig 
doordat het zenuwstelsel van slag is. Door het lijf meer 
bewust te voelen, stimuleren we het zenuwstelsel om 
gedoseerd te kalmeren. Een hond leert daardoor om 
beter bij zichzelf te blijven en minder te reageren op 
omgevingsprikkels. Een gevolg daarvan is een betere 
concentratie en ook communicatie naar de omgeving toe. 
Met meer lichaamsbewustzijn kun je dus allerlei vormen van 
probleemgedrag ondersteunen, uiteenlopend van onzeker 
gedrag tot neurotisch gedrag. 
Naast gedrag zetten we een bandage ook graag in ter 
ondersteuning van het bewegingsapparaat bij ouderdom, 
gewrichtsproblemen, sport of na operatie of letsel, uiteraard 
alleen in overleg met een medisch specialist. Een bandage 
zorgt voor een betere lichamelijke balans en voorkomt 
overcompensatie op onderdelen van het bewegingsapparaat. 
Ook gebruiken we het voor jonge honden ter ondersteuning 
van het gangwerk voor het showen of praktisch gezien bij grote 
honden die erg snel groeien.

kalmering van het zenuwstelsel
Het dragen van een bandage geeft het lichaam nieuwe 
gevoels- en bewegingsinformatie. Dit noemen we ook wel 
proprioceptieve waarneming. Proprioceptie of positiezin is het 
vermogen van een organisme om de positie van het eigen 
lichaam en lichaamsdelen waar te nemen. Dit speelt een 
belangrijke rol in de opbouw van het lichaamsbesef en de 

ontwikkeling van de motoriek. 
De signalen voor de proprioceptie komen uit verschillende 
soorten sensoren die overal in het bewegingsapparaat 
voorkomen. Ze liggen onder andere in de spieren, de pezen 
en de gewrichtskapsels. De signalen van al deze sensoren 
worden voor een deel meteen verwerkt in het ruggenmerg 
en afgestemd met de spieren. Het andere deel legt een wat 
langere afstand af naar hersenen, waarin de bewegingen ook 
worden vastgelegd en ‘geprogrammeerd’. De druk van de 
bandage en de signalen die door beweging worden afgegeven 
zijn langzaam adaptief, wat wil zeggen dat ze hun pulsen 
nog lang blijven afvuren naar de hersenen nadat de druk en 
beweging plaatsvond. Hierdoor blijft een hond zich bewust van 
zijn lichaam. Dit is ook nodig om zich bewust te blijven van de 
bandage.

verschillende uitvoeringen
Lichaamsbandages ofwel ‘wraps’ zijn een hulpmiddel uit 
de Tellington TTouch-methode van de Amerikaanse Linda 
Tellington-Jones. Ze kunnen, al naar gelang het doel, op 
verschillende manieren worden aangelegd. De meest gebruikte 
variant is de ‘halve bandage’. Deze ‘past’ goed bij de meeste 
lichaamsmodellen en wordt door de meeste honden snel als 
prettig ervaren. Is deze te veel voor de hond, dan gebruiken we 
ook wel een bandage om alleen de nek. Voor een enkele hond 
werkt het goed om meer doelgericht de bandage aan te leggen, 
bijvoorbeeld op het hoofd (voor meer rust) of op de poten (voor 
meer symmetrisch gebruiken van de poten). 
Naast de elastische lichaamsbandages, gebruiken we ook 
wel elastische t-shirts of het Thundershirt. Deze varianten 
bedekken het lichaam meer en geven meer druk, wat ook als te 
veel kan worden ervaren door de hond. 

do’s en don’ts
niet te strak
Deze hulpmiddelen zijn niet geheel onschuldig. Als het te ‘hard’ 
binnenkomt op het zenuwstelsel, of je doet het lang en/of te 
strak aan, kan het een overbelasting van informatie aan het 
lichaam geven, wat kan leiden tot het afvloeien van spanning. 

VERzORGING

Bandage en thundershirt
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Die spanning kan eventueel afgevloeid worden door schudden, 
gapen, in de lijn happen, aan handen sabbelen en dergelijke, 
maar ook door heel druk en explosief gedrag, waardoor de 
hond het kan afreageren met agressie op de omgeving. 
Het kan ook voorkomen dat een hond de lichaamsbandage 
helemaal niet kan verdragen, doordat het zenuwstelsel 
overbelast is. Dit komt voor bij stress of een lichamelijk 
aandoening.

neem de tijd
Bij het aanleggen van het hulpmiddel zorg je er allereerst voor 
dat de hond even kan ruiken en kennismaken. Als de eerste 
reactie is dat de hond ermee wil gaan spelen of erin bijt, dan 
kun je ervan uitgaan dat hij dit ook gaat doen als hij hem aan 
heeft. Dan is het hulpmiddel nog te veel en kun je beter meer 
lichaamsbewustzijn opbouwen met TTouches of massage. 
Als de hond het allemaal oké vindt en je hebt het hulpmiddel 
aangedaan, let er dan goed op dat het niet te strak zit. Je moet 
één hand tussen de stof en de vacht kunnen doen. De stof 
moet net aansluiten op de vacht, maar mag niet loshangen. 
Let goed op een eerste reactie. Soms kan de druk zo sterk 
binnenkomen, dat een hond even kan bevriezen, niet meer wil 
lopen, een kromme rug gaan vertonen, de poten heel wijd of 
nauw neer gaat zetten. Dat is een teken dat het iets te veel is. 
Doe de bandage dan rustig af. Je kunt het wel gaan inzetten, 
alleen moet je het dan anders gaan opbouwen. Je start dan 
met de bandage leuk maken terwijl de hond hem nog niet aan 
heeft, bijvoorbeeld door de hond met de bandage te strijken 
terwijl je een zoekspelletje doet. Dit ga je langzaam uitbouwen 
totdat de bandage op het lijf kan liggen. Daarna ga je pas 
de bandage aanleggen. Houd de bandage dan kort aan en 
associeer het wederom met iets leuks doen samen. Het werk 
ook goed om meteen met de hond een klein stukje te gaan 
wandelen, dan is de hond afgeleid door andere prikkels. Tevens 
gebruikt hij dan zijn lichaam goed en kan hij eraan wennen. 

goed opbouwen
Gebruik de lichaamsbandage in een eerste sessie een paar 
minuten en bouw dit verder uit in de volgende sessies. Het 
effect kan al tijdens het dragen van het hulpmiddel worden 
waargenomen, maar kan ook na het afdoen, of zelfs na 
een paar dagen pas zichtbaar zijn. Misschien denk je bij de 
eerste sessies dat ‘het ding’ niet werkt, dat kan. Gebruik het 
dan minimaal in 10 korte maar opbouwende sessies (2 à 3 
sessies per dag). Kijk of je kleine verschillen kunt waarnemen 
in gedrag of bewegingspatroon. Wat we veel zien bij gedrag 
is dat honden al snel veel rustiger meelopen, minder op 
omgevingsprikkels reageren en zich beter kunnen concentreren 
op contact. Bij lichamelijke ondersteuning zien we vaak dat de 
hond zijn spieren en gewrichten beter gebruikt en daardoor 
meer lichamelijke balans en een soepeler gangwerk vertoont.

BelangriJk
regelmatige herhaling is belangrijk
Als je de bandage een halve of hele dag zou aandoen, verliest 
het zijn oorspronkelijk bedoelde effect, immers we willen 
dat het zenuwstelsel opmerkzaam wordt op de gevoels- en 
bewegingsinformatie. Dit geldt zowel voor ondersteuning van 
lichaam als gedrag. Zorg ervoor dat je het hulpmiddel opbouwt 
en dan maximaal een halfuur aanlaat. Een uitzondering geldt 
voor honden die angst voor geluiden of vuurwerk hebben, dan 
kun je het ook een paar uur inzetten. Deze honden zijn vaak 

‘overbelast’. De lichaamsbandage geeft rust in het lichaam 
en stopt als het ware de onrustige bewegingen, die de hond 
eigenlijk niet wil inzetten maar door de onrust wel moet. De 
hond kan gemakkelijker op eigen kracht zijn rust vinden.

laat nooit de hond alleen met de bandage aan
Een belangrijke regel is dat je de hond NOOIT alleen laat met 
de bandage of het shirt aan. Er is een risico aanwezig dat 
de hond ergens achter blijft hangen en zich lelijk verwondt. 
Daarnaast kan een hond alsnog door een trigger ‘in de emotie 
schieten’ met de bandage aan. Als je er niet bij bent, kan de 
hond de bandage dan ook juist als iets negatiefs gaan ervaren.
 
let bij het afdoen op het geluid van het klittenband
Als een hond geluidsgevoelig is, kan hij heel erg schikken van 
het geluid van het klittenband. Zorg voor het aandoen ervoor 
dat je de klittenbandsluiting een paar keer los en vast maakt en 
kijk goed naar de reactie van de hond. 

Bij extreem gedrag is een bandage alleen niet voldoende
Een hond met extreem gedrag (angst, blaffen, neurotisch 
gedrag) kan door de bandage heen gaan, zodat het op dat 
moment geen effect heeft. Hij zit dan in een emotie en is 
helemaal niet meer bereikbaar. Als jouw hond extreem gedrag 
vertoont, is het beter om eerst met een opgeleide TTouch® 
practitioner of kynologisch masseur samen aan de slag te 
gaan, om eerst te werken aan meer lichaamsbewustzijn 
met behulp van aanrakingen én in samenwerking met een 
gedragsdeskundige. 

neem geen risico’s
Een bandage is nooit een vervanging voor het advies van een 
medisch specialist of gedragsdeskundige. Bij bijvoorbeeld 
rugproblemen kan een bandage juist averechts werken. Zo ook 
bij bepaalde gedragsproblemen. Het is dus zeker niet voor elke 
hond geschikt!

eerst zelf voelen!
Wil je dit je hond ‘aandoen’, dan moet je het eerst zelf ervaren. 
We leggen bij ons ook een halve bandage aan. Pak het 
midden van de bandage en leg dat achter in de nek. Leg beide 
uiteinden onder de oksels door. Kruis de uiteinden over de rug 
en maak op de buik vast. Bevestig altijd de sluiting naast de 
wervelkolom!

Wil je meer weten over bandages en t-shirts of wil je het zelf 
uitproberen? Volg dan de workshop ‘Samen in balans met 
TTouch’ of kom naar de informatieavond bij Kynomassage.
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VERSLAG

alv en 10-kamp
22 mei
kaatsheuvel
op 22 mei vond de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering plaats, 
gecombineerd met een 10-kamp voor 
hond en baas. ondanks de slechte 
weersverwachting (die helaas ook 
uitkwam!) kwamen in groten getale 
leden en niet-leden naar kaatsheuvel.

De dag begon om 10.00 uur met een kop 
koffie en een gebakje. Daarna begonnen 
de eerste onderdelen van het 10-kamp, 
waarbij de collies en hun baasjes streden 
om een aantal spraakmakende titels. 
De onderdelen bestonden uit traplopen 
(waarbij de honden over een op het 
gras liggende ladder moesten lopen), 
duo-racen (welke hond is sneller in het 
bereiken van de baas), tunnelkruipen (ja 
ja, de báás moest door de tunnel heen), 
eierenlopen (baas met ei en tegelijk de 
hond naast laten lopen), en zaklopen met 
de hond (baas in zak, hond er naast), etc.
Helaas viel gewaardeerd lid Hans van 
Tongeren bij het zaklopen zo akelig, dat 
hij door een ambulance moest worden 
afgevoerd. Gelukkig was EHBO’er 
Henk Greebe aanwezig om eerste hulp 
te verlenen. Hans mocht de volgende 
dag na een succesvolle operatie in het 
ziekenhuis van Tilburg naar huis mocht 
om daar verder te revalideren.
Tijdens de lunch werd de ALV gehouden 
om aldus het nuttige met het aangename 
te combinerend. Om 14.00 uur sloot de 
voorzitter de vergadering, waarna het 
tweede deel van de 10-kamp verder 
ging en iedereen onder veel gelach en 
gestuntel de verplichte onderdelen in de 
stromende regen afwerkte.
Om vier uur werd de dag afgesloten 
met de prijsuitreiking van de fortuinlijken 
wiens honden het snelst, het 
langszaamst, het gehoorzaamst, etc. 
waren.
Het bestuur bedankt Hilda Rikken hartelijk 
voor het organiseren van deze zeer 
geslaagde, hoewel lichtelijk verregende 
dag.
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wandeling heerde
17 april
Op zondag 17 april kwamen zo’n 45 
collies met hun eigenaren naar de 
Schaapskooi in Heerde, Gelderland, 
aan de rand van de Veluwe.
De wandeling startte bij de 
Schaapskooi, werd gegidst door 
Diny Smit en liep over de hei en heuvels met zandpaden. 
Tussendoor kon kopje koffie of thee worden gedronken bij een 
restaurant halverwege de route, maar helaas werd halverwege 
de wandeling een deelneemster onwel. Het bleek dermate 
ernstig te zijn, dat er een ambulance moest worden gebeld. 
Mevrouw Kroon is overgebracht naar het Isala Ziekenhuis in 
Zwolle, alwaar zij met succes is geopereerd aan haar hart en zij 
maakt het gelukkig naar omstandigheden goed. Hierdoor liep 
het programma qua tijd iets uit, maar uiteindelijk is de rest van 
de groep veilig en wel weer aangekomen bij de Schaapskooi. 
Al met al was het een mooie wandeling in een prachtige 
omgeving en het weer werkte heel redelijk mee.

®

NIEUW: Naast de geperst adult brok is er nu ook de 
tarwe- en glutenvrije geperst mini – all life stages (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

NATUURLIJK HET BESTE!NATUURLIJK HET BESTE!
• KOUD GEPERST
• VEEL VLEES
• TARWE- EN GLUTENVRIJ
• PUP TOT SENIOR
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Verjongingskuur 
voor de
oudere collie
deel II

tekst en foto’s: Herman de Raat

wellicht herinnert u zich het artikel in het 
herfstnummer. onze collie teddy (why not of the 
loving collies) was alleen. z’n kattenvriendinnetje 
molly was opeens verdwenen en de oudere collie-
heer (toen al ruim 10 jaar) was uit z’n doen. een 
nieuw katje wilden we niet meer. te veel katjes waren 
er in onze buurt in de loop der jaren spoorloos 
verdwenen. we hebben lang gewikt en gewogen. 
als we weer een hond zouden nemen, dan moest 
het een collie zijn. het was ons al een keer gelukt op 
deze manier. teddy zelf kwam in ons gezin toen spot 
(Jolly guy of the loving collies) ruim zeven jaar was. 
dat was een succes. spot werd enerzijds zelf weer 
actief en speels, anderzijds nam hij een deel van de 
opvoeding van teddy van ons over.

En zo namen we de stap een tweede keer. Malouine’s 
Bon Jovi (Boyd) kwam Teddy gezelschap houden nadat 
Marina Hage en Anke Blommers zorgvuldig hadden 
afgewogen welke van de vijf pups van Aelin het beste 
zou passen.
De eerste twee maanden (en daar eindigt het vorige 
artikel) waren voor ons een feest van herkenning. 
Precies datgene voltrok zich, wat we eerder met Spot en 
Teddy hadden meegemaakt. De oudere reu begon weer 
te spelen en gaf de jongere reu z’n grenzen aan.

Inmiddels zijn we een halfjaar verder. Teddy is nu ruim 
11 jaar en Boyd is van pup tot puber geworden. Een 
wilde puber die overloopt van energie, die dagelijks een 
aantal keer z’n ‘gekke vijf minuten’ heeft en dan als een 
razende door de tuin rent, niets en niemand ontziend, 
ook zichzelf niet - want vaak eindigt zo’n rondje in een 
wilde slippartij waarbij hij dan wat minder elegant tot 
stilstand komt. Daarna schudt hij zich dan eens uit met 
een blik van ‘deed ik dat nou?’ en ploft neer tot hij weer 
nieuw kattenkwaad kan bedenken. Daarbij schiet het 
menselijk brein vaak tekort, wanneer het erom gaat, te 
voorspellen waartoe Boyd in staat is. Ben je bijvoorbeeld 
net terug van de rozenkwekerij en zet je een nieuwe 

aanwinst met vervaarlijke doornen even op het terras, 
een minuut later is Boyd in gevecht met de plastic 
container, waarbij de zielige rozenstok op het terras ligt 
in een hoopje potaarde.

Wij kunnen aardig wat hebben en de bekende 
schuldbewuste blik na een reprimande maakt sowieso 
dat je niet lang boos kunt blijven. Teddy’s rekbaarheid 
hebben we echter een beetje overschat. Ja, ze zijn echt 
maatjes geworden. Ja, ze kunnen heerlijk tegen elkaar 
aan liggen of liefdevol elkaars snuit likken. Het verhaal 
heeft echter ook een andere kant. 
Teddy is van nature altijd een slanke collie geweest. 
Alhoewel hij niet klein is, heeft hij nooit veel meer dan 20 
kilo gewogen. Boyd daarentegen is een forse collie die 
nu al meer weegt dan Teddy. Wanneer die combinatie 
van gewicht, energie én hormonen Teddy weer eens 
onverwacht vol op z’n achterpoten treft, dan merk je 
dat Teddy dat eigenlijk niet meer aankan, ook, en dat 
is het dubbele, wanneer hij het spel soms zelf uitlokt. 



Zomer 2016 • Schotse Herder Vrienden • 25

Soms speelt hij het spel dus met de moed der wanhoop 
nog een beetje mee, soms reageert hij geagiteerd en 
geeft Boyd een snauw, soms laat hij zich door z’n poten 
zakken en gaat liggen om Boyd het spel onmogelijk te 
maken. Het gebeurt vaker dat Teddy de mensen in z’n 
omgeving opzoekt, waarbij het duidelijk is dat hij even 
bevrijd wil worden van al dat pubergeweld.

We merken het ook bij de wandelingen. Bij Boyd voel je 
het eerste halve uur z’n overtollige energie. De lijn staat 
dan vaak net even te strak en je moet hem corrigeren, 
zodat hij goed volgt. Na een halfuur wordt dat minder 
en begint, na het opvoeden, eigenlijk pas de echte 
wandeling. Teddy begint de wandeling vol goede moed, 
maar wanneer Boyd begint te wandelen, begint Teddy te 
sjokken.
Is het project daarmee mislukt? Nee, we hebben twee 
prachtige collies die onafscheidelijk zijn en met wat 
aanpassingen hier en daar (een wandeling alleen met 
Boyd; Teddy zo nu en dan even in bescherming nemen) 
lukt het best.
Het antwoord op de vraag of het goed is een pup bij een 
oudere collie te nemen, heeft voor ons wel wat meer 
nuances gekregen. De eerste keer dat we deze stap 
zetten, was onze oudere hond zeven jaar, Teddy is nu 
inmiddels ruimschoots elf en dat maakt echt een verschil. 
Misschien dat een oudere reu ook wat makkelijker 
samengaat met een jonger teefje. Het gedoe om de 
rangorde zou dan misschien wat minder zijn. Theoretisch 
gezien zouden we dat over acht jaar nog eens uit kunnen 

proberen. Kunnen we meteen de vraag beantwoorden 
of het goed is om een pup te nemen bij een baasje op 
leeftijd… !

Curver Benelux BV | Ericssonstraat 17 | Tel: 0161-228900 | www.curver.com

MORE 
PETLIFE 
RATTAN

Bingo’s favorite toy
Bingo’s favorite place
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my favorite shoe
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The new Petlife 
Rattan products

Your pet deserves 
0nly the Best
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miranda de jong
K l a s s i e k  v e t e r i n a i r  h o m e o p a a t

( 06 418 205 42
www.natuurlijkevenwichtbijdieren.nl
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op 20 september 2015 was het weer tijd voor onze 
jaarlijkse familiedag van de korthaarcollies. dit is 
altijd een dag waar mijn honden en ik heel erg naar 
uitkijken, omdat het erg gezellig is en omdat je er de 
kans hebt om de kennismaking te hernieuwen met 
andere korthaarcollies en hun baasjes. Bovendien 
zijn er elk jaar weer leuke activiteiten voor hond en 
baas.

De jaarlijkse familiedag begint om elf uur en ik was er 
al vroeg met Belba en Doran. Voor ons was de locatie 
bekend terrein, want dit jaar was gekozen voor de 
kynologenclub in Nijmegen. Een club waar ik zelf lesgeef 
en samen met mijn honden train.

Doran en Belba zijn als gewoonlijk door het dolle heen 
bij het betreden van het terrein. Waarschijnlijk omdat 
ze dachten dat we net als normaal weer gaan flyballen. 
Maar helaas voor hen, dat staat niet op het programma. 
Het duurt even voor het kwartje bij hen valt, maar de 
teleurstelling bij hen is al snel over als ze allemaal 
bekende mensen en honden herkennen. 

Eerst was het tijd voor een kop koffie en een plak cake, 
alle bekenden te begroeten en kennis te maken met 
nieuwe mensen en honden. Dat is altijd het leuke van 
zo’n jaarlijkse familiedag: oude bekenden ontmoeten en 
nieuwe vrienden te maken. En daarnaast is het natuurlijk 
ontzettend leuk om zo veel kortharen bij elkaar te zien. 
Dat zie je eigenlijk nooit.

Ook dit jaar hadden we weer een leuk programma voor 
de boeg. We deden mee aan het Rally-O parcours. 
Doran was helaas wat afgeleid, maar deed het verder 
netjes. Belba heeft gehoorzaamheid nooit echt leuk 
gevonden aangezien ze meer een hond voor meer 
actievere bezigheden is. Gehoorzaamheid is haar veel 
te saai, geef haar een bal of een frisbee en ze is in haar 
element. Dus aan het eind van het parcours bedacht 
ze ineens dat ze eigenlijk best wel wist hoe ze moest 
volgen. Maar ach, we hebben plezier gehad en dat is het 
belangrijkste. 

Smooth Collie Friends Familiedag 2015
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KORtHAARPAGINA

tekst: Lieke Geurts • foto’s: Red Pride Photography



Aan de ringtraining hebben we niet meegedaan 
aangezien ik met Doran niet kan showen en Belba is 
een volleerd showhond, dus een ringtraining is voor haar 
overbodig. We hebben de tijd overbrugd door gezellig 
bij te kletsen met bekenden. Aan de veteranenparade 
mocht Belba wel meedoen. Het was mooi om dit jaar 
meerdere veteranen te zien die er ook allemaal nog goed 
uitzagen voor hun leeftijd. Na de veteranenparade was 
het tijd voor de lunch en hebben we met z’n allen nog 
gewandeld in het bos achter de club. 

Daarna was het tijd voor hersenwerk. Er lagen 
verschillende soorten hersenwerken voor honden. 
Het was enig om te zien dat zowel baas als hond dit 
onderdeel erg leuk vonden om te doen. Mijn Belba is hier 
ook erg goed in en zelfs Doran vindt het leuk om te doen. 
Ik vind het altijd ontzettend leuk om te zien hoe honden 
werken en hoe verschillende honden verschillende 
oplossingen vinden om aan hun beloning te komen. 

En als laatste kwam de traditionele afsluiter van de dag: 
de jaarlijkse smooth collie race. Altijd het hoogtepunt van 
de dag. Er wordt een baan uitgezet met verschillende 
hindernissen en afleidingen en elk jaar is de baan weer 
anders, zodat alle honden elk jaar weer een nieuwe 

uitdaging hebben. De eigenaar staat aan het einde van 
de baan en zodra er wordt gefloten moet hij zijn hond 
roepen. De uitdaging bestaat eruit om de hond zo snel 
mogelijk bij je te laten komen, zonder dat je hond de 
baan uit rent. Ik kan je verzekeren dat dit een behoorlijke 
uitdaging is, die zowel voor de hond geweldig is, maar 
ook voor de eigenaren een bron van hilariteit is. Dit 
jaar stond er bij de start een hindernis waar de hond 
overheen moest springen, lag er een bord met koekjes, 
diverse tennisballen, de beruchte grote aap-knuffel (waar 
menig collie met een héél grote boog omheen loopt) en 
een tunnel. 

Met grote trots kan ik verklappen dat Doran in 2012 
en 2014 de winnaar is geweest met een tijd van 4,22 
seconden. Hiermee was hij in 2014 de snelste en dit jaar 
werd Belba de winnaar met 4,22 seconden!

Al met al was het weer een enorm leuke en gezellige dag 
waar mijn honden en ik met volle teugen van genoten 
hebben. Dus: op naar volgend jaar!
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SPORt & SPEL
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hoera, mijn hond werkt! hij doet dát waarop ik zo 
gehoopt had: schapendrijven! dit betekent dat we 
de juiste hond geïmporteerd hebben; een schotse 
herder uit een sportlijn ... wat zeg ik ... een werklijn! 
en dat is wat we natuurlijk altijd moeten afwachten, 
voldoet je dier aan de verwachtingen?

Sinds 2011 beoefen ik de sport schapendrijven. Indertijd 
ben ik begonnen met Scott, een sable collie die erg 
actief was en goed luisterde. Op een grote afstand kon 
ik hem laten zitten en met gemak bleef hij wachten. 
Handig, zo blijkt, want een hond moet zowel drijven, 
halen en geduldig zijn. Wachten op het commando om 
de schapen de juiste richting op te sturen. Ook al hebben 
we schapen bij huis, de sport drijven is wel wat anders. 
Leren kijken wat de schapen doen, vooral kijken hoe de 
voorste reageert en daarop inspelen, is al een kunst op 
zich.

Glenn is een Amerikaanse collie; gefokt door Christina 
Golz - Haus Vogelsang - Reilingen. Ze doet veel met 
haar honden: behendigheid, gehoorzaamheidstrainingen, 
fietsen, maar ook paardrijden met hond ernaast. Twee 
nazaten van Golz Collies gaan zelfs met helikopters 
mee om in de bergen hulp te bieden aan gestrande 
mensen. Ze pretendeert sportcollies te fokken. Dat wij 
het plan hebben ook met onze hond te gaan sporten, is 
voor Christina een fijn idee. Natuurlijk wil iedere fokker 
het beste voor haar dieren. We zijn blij dat we hem 

gevonden hebben. Glenn komt uit een groot nest van 11 
pups. Tien dagen voor zijn geboorte had een ander teefje 
van Christina een nest van 9! Ze hadden dus in korte tijd 
20 pups om te verzorgen.
Een groot deel van de socialisatieperiode is bij de 
fokker geweest; de nieuwe importregels zijn behoorlijk 
aangescherpt. De hond moet vanaf 12 weken worden 
ingeënt tegen hondsdolheid waarna hij drie weken in 
quarantaine moet blijven. Gelukkig bleven er samen met 
onze hond nog twee zusjes en één broertje en waren er 
zeven volwassen honden bij Haus Vogelsang. Met 15 
weken hebben we Glenn dan eindelijk naar Witharen 
gehaald. Op ons hek was een groot bord bevestigd: 
‘Hallo Glenn, welkom!’. 

Op de leeftijd van zes maanden ben ik met Glenn naar 
de schaapskooi van Jaap Kremer in Uffelte gegaan. Een 
speel-/kennismakingslesje om eens te kijken of de hond 
überhaupt wel interesse heeft in schapen. Zoals ik al 
schreef: we houden zelf schapen en Glenn zit soms hele 
dagen aan de rand van het weiland, te turen naar de 
dieren. Ik voelde al euforie! Vanaf het begin dat hij bij ons 
was, oefende ik al spelenderwijs met onze drie Indische 
loopeendjes. En eigenlijk vind ik dat wel moeilijker dan 
schapen! Twintig Drents heideschapen stonden in het 
weiland van Jaap te wachten op de kleine man. Glenn 
begon al snuffelend en vond alles interessant, zelfs de 
schapenkeutels. Jaap en ik begonnen wat te wandelen 
over het terrein, richting de schapen. Een border collie 

Schapendrijven 
met Glenn

tekst en foto’s: Judith Heutink
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in ons kielzog ter ondersteuning. Het kwartje viel snel; 
Glenn vond dat hij er wel omheen kon ... liet de boel uit 
elkaar spatten, maar bracht ze ook weer bij elkaar terug. 
Prachtig om zo’n klein dier te zien springen op het veld! 
Jaap en ik glunderden van oor tot oor. ‘Hij werkt ... haha 
Judith, hij werkt!” bleef Jaap maar roepen. Want zeker 
voor Jaap is dit het moment waarvan hij blij wordt. Dit 
is waarvoor hij staat: drijvende rassen lesgeven en dat 
hoeft niet alleen de border collie te zijn. Zijn kracht is juist 
ook andere honden de kans te geven om de passie te 
gebruiken. Een kwartier hebben we hem laten dartelen, 
van les was hier natuurlijk nog geen sprake; immers, hij 
kende nog geen commando’s. Puur instinct werd hier 
getoond, om later te gaan starten, wanneer hij de juiste 
leeftijd zou bereiken.

En die juiste leeftijd is bij Glenn ongeveer 9 maanden. 
Misschien vinden sommigen dit te vroeg. Hij is natuurlijk 
nog niet uitgegroeid, maar mijn leraar past zijn 
programma heus wel aan aan de leeftijd van de hond. 
Bovendien is de sport schapendrijven een natuurlijke 
sport. De hond zal zijn spieren en heupen op een 
natuurlijke manier belasten. Spelen en vragen, halen 
en proberen te laten zitten; alles op zijn tijd. Ook een te 
hoge druk op je hond leggen is niet de juiste manier van 
leren, de kunst is om zijn instinct te gebruiken en daarop 
in te spelen.

Met Scott heb ik altijd in het Nederlands getraind. Op 
zich was dat al moeilijk, omdat ik met Scott volgens de 
fluistermethode van Klaas Wijnberg heb gewerkt. Dit 
gaat geheel op gebaren. Dat hij ineens moest luisteren 
naar mijn stem was natuurlijk vreemd voor hem. Bij 
Glenn wil ik geheel in het Engels gaan, zoals de border 
collies ook getraind worden. Van het begin af aan zijn we 

hem al gaan leren: sit en lay down. Er is inmiddels come 
bye (naar links) en away (naar rechts), walk on (spreekt 
voor zich) en steady bij gekomen.
Dit gaan we straks nog uitbreiden met de herdersfluit. 
Een plat fluitje met twee gaatjes erin, waarop je maanden 
moet oefenen voordat je er geluid uit krijgt en dan ook 
nog de juiste tonen fluit bij de juiste commando’s. Mijn 
opdracht is: neem je fluitje mee in de auto en oefen waar 
je hond niet bij is! Het zitten gaat nog moeilijk bij Glenn, 
hij wil liever voorwaarts. Inmiddels zijn we een aantal 
maanden verder met trainen en mag het wat strakker. 
Zitten als dat gevraagd wordt ... de beloning is het halen! 

Helaas is de workshop schapendrijven via de Schotse 
Herder Vrienden uitgesteld tot 2017. Glenn en ik waren 
van plan een demonstratie te geven; te laten zien dat 
een collie het ook in zich heeft. Het is natuurlijk wel 
mogelijk om zelf een proefles aan te vragen bij Jaap 
Kremer - Tynyronnen in Uffelte.

Elke hond heeft van nature een passie. Een golden 
retriever werkt achter het schot, zal de geschoten 
eenden halen uit het water. Een pointer werkt juist voor, 
hij zal verstarren tijdens de jacht om zo zijn baas het wild 
aan te wijzen. Het zou mooi zijn als wij bazen ons eens 
meer gaan verdiepen in onze hond. De passie van onze 
collies is het hoeden. Wat is er mooier dan die passie 
aan het werk te zien! Te kijken of je hond het talent 
heeft en dat kan gebruiken. Want wat is er mooier dan 
‘natuurlijk omgaan met je hond?’

Kijk voor meer informatie op:
www.doldestee.nl.
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COLUMNmiranda de jong
klassiek veterinair homeopaat

Homeopathie bij 
gedragsproblemen

Ik merk dat er steeds meer hondeneigenaren naar mij 
toe komen met de vraag of homeopathie ook kan helpen 
bij het ongewenste gedrag dat zij ervaren bij hun hond. 
De term ‘gedragsprobleem’ is een relatief begrip. Wat de 
ene eigenaar ervaart als probleem bij zijn of haar hond, 
kan voor een andere eigenaar totaal geen probleem zijn.

Het probleem komt vaak voort uit angst, trauma en/of 
stress. Maar natuurlijk kan er ook een medische oorzaak 
zijn. Mijn eerste vraag is dan ook altijd of dit laatste 
uitgesloten is. Tijdens een consult ga ik op zoek naar het 
(homeopathisch) constitutiemiddel van het dier. Dit doe ik 
door middel van het stellen van vragen aan de eigenaar. 
Een constitutiemiddel is een homeopathisch middel dat 
bij het dier als individu past. Het middel is dus passend 
bij de klachten waarvoor de eigenaar mij benadert, maar 
past ook bij de karaktereigenschappen van het dier.

Met een juist constitutiemiddel wordt het zelfgenezend 
vermogen van het dier gestimuleerd. Dit betekent ook 
dat dit middel een groot aantal klachten kan behandelen. 
Dit is van groot belang bij gedragsproblemen. Immers 
een probleem komt vaak voort uit een aantal aspecten.

Ik zal een voorbeeld geven van een casus waarbij ik 
homeopathie succesvol heb ingezet. Siep is een barbet 
reu van 3 jaar. Zijn eigenaar heeft mij benaderd met 
het probleem dat Siep uit het niets uitvalt naar andere 
honden. Het maakte niet uit of dit reuen of teven waren 
en ook de leeftijd was niet van belang.

Tijdens het consult heb ik gevraagd of de eigenaar mij 
het uitvallen van Siep kon beschrijven. Een belangrijk 
kenmerk (symptoom) hierbij was dat alle aanvallen 
zonder aanleiding waren (plots), maar ook in alle 
gevallen heftig.

Naast het gedrag neem ik ook de medische geschiedenis 
onder de loep. Siep blijkt al lang oorontsteking te hebben 
(rode oren) en ook een irritatie op de huid (rood).
Daarnaast heeft hij pasgeleden plots heel hoge koorts 

gehad. Toen de eigenaar na twee uur bij de dierenarts 
kwam, was de koorts ook weer verdwenen. 

Deze symptomen voldoen aan een beeld van een 
homeopathisch middel dat toen gegeven is. Als eerste 
verdween de huiduitslag en verbeterden zijn oren. 
Siep werd rustiger en ging zelfs met honden spelen. 
Hij is daarna nog één keer uitgevallen, maar tot op 
heden heeft hij geen agressie naar andere honden 
meer getoond. Hij negeert zelfs honden waar naar hij is 
uitgevallen!

De eigenaren vinden dat ze een nieuwe hond hebben en 
zijn zo blij dat hij door de homeopathie veranderd is.
We hebben het middel een keer moeten herhalen. Dit 
was na een stressvolle gebeurtenis binnen het gezin. 
Maar Siep is inmiddels een totaal andere hond dan een 
jaar geleden.

Het is van belang om bij terugval de situatie opnieuw 
te bekijken. Soms is de hond al zo veranderd, dat het 
eerste middel niet meer passend is.

Ook wordt mij vaak gevraagd naar een homeopathisch 
middel voor angst bij vuurwerk of bij onweer. Hier is 
dus niet één passend middel voor. Afhankelijk van de 
hond (het individu) zal dit door de klassiek werkend 
homeopaat bekeken worden.

miranda de jong
www.natuurlijkevenwichtbijdieren.nl 
( 06 418 205 42

Noot: In deze column wordt geen naam van het 
homeopathisch middel genoemd, omdat dit van 
overheidswege niet toegestaan is.
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uw visitekaartJe hier?

Plaatsing vier keer per jaar: € 25 per jaar.
Eenmalig: € 7,50.
Vraag naar de mogelijkheden of stuur een e-mail naar
redactie@schotseherdervrienden.nl.
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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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