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medewerkers
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Middag, Steven Schukking, Frans Smeur, 
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advertenties
Voor inlichtingen, zie 
www.schotseherdervrienden.nl of
e-mail: redactie@schotseherdervrienden.nl.

aBonnementen
Leden van de Schotse Herder Vrienden 
ontvangen elk kwartaal het verenigingsblad.
U vindt het inschrijfformulier voor aanmelding 
op de website www.schotseherdervrienden.nl.
De jaarcontributie bedraagt:
- leden: € 25,-
- gezinsleden € 11,-
- leden buitenland € 35,-
Bij aanmelding betaalt u eenmalig € 5,-
administratiekosten.
Opzegging dient minimaal 1 maand voor 
het einde van het kalanderjaar schriftelijk te 
geschieden bij de ledenadministratie.

copYright
Niets uit deze uitgave mag worden over-
genomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke 
toestemming van de redactie. Wij hebben 
alle moeite gedaan om rechthebbenden van 
copyright te achterhalen. Mochten personen 
menen aanspraak te kunnen maken op be-
paalde rechten, dan wordt hun verzocht 
contact op te nemen met de redactie.

kopiJ lentenummer 2017
U kunt uw bijdrage voor het lentenummer 
2017 inzenden tot 1 maart 2017. Neem 
bij teksten altijd bronvermelding(en) op, 
indien van toepassing. E-mail uw tekst als 
Worddocument naar
redactie@schotseherdervrienden.nl. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden artikelen te weigeren dan wel te 
redigeren of in te korten.
Heeft u ook foto’s bij uw tekst, stuur deze dan 
mee in een zo hoog mogelijke resolutie en 
vermeld de naam van de fotograaf.
Wij zoeken ook nog foto’s voor de cover en 
de backcover. Neem voor meer informatie 
contact op met:
redactie@schotseherdervrienden.nl.
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Naam: Chantilly Bila Kaífa
geboren: 1 juli 2015

vader: Mabinogion King Arthur Pendragon
moeder: Etiopie Bila Kaífa

fokker: Dita Ungerová 
eigenaar: Carla van Wijngaarden

Naam: Abby Blue Fire Scott of Brabo Country
geboren: 9 mei 2014

vader: Garvey Fire Scott of Brabo Country
moeder: Blue Monday Scott of Brabo Country

fokker: Lia van der Steen
eigenaar: Antoinette van Kruijsbergen
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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

6 Gezondheid: maagkanteling

10 Collies op de binnenvaart

13 Mijn collie: Diana & Mila

14 Diagnose EPI

16 Korte berichten

26 Furries

27 Korthaarpagina

29 Column Miranda de Jong

30 Fotocollage ‘herfst’

34 Column: Het jaar van Abby

36 Column: Help, mijn etensbakken zijn weg!

34 Kennelvermeldingen

24 Opvoeding & gedrag: trainings-
methodes: door de bomen het bos 
niet meer zien

8  Dutch Cell Dogs: begeleiding van 
gedetineerden en tbs’ers in het 
trainen van moeilijk herplaatsbare  

              asielhonden
19 Verzorging: de oudere hond
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MEDEDELINGEN

KALENDER

rondJe Bussloo 

Zondag 22 januari trappen we onze 
activiteitenkalender 2017 af met 
een Rondje Bussloo. Dit mooie 
wandelgebied ligt op een steenworp 
afstand van Zuthpen (provincie 
Gelderland). Houd onze website en 
Facebookpagina in de gaten voor 
meer informatie.

22 januari 2017

We naderen alweer het einde van 2016. Voor de rustige 
momenten op de winterse dagen rond kerst en Oud 
& Nieuw hebben wij een extra dik winternummer van 
Collie en zo gemaakt. Met ook in dit nummer weer veel 
verschillende onderwerpen, zoals een ervaringsverhaal 
over een collie met EPI, een artikel over collies op de 

binnenvaart, de collage van herfstfoto's n.a.v. de actie 
op Facebook en leuke columns van de collies Abby 
(terug van weggeweest) en Kjell-Denley. Daarnaast 
ook weer bijdragen van gastschrijvers, onder wie Judith 
Hofman over de oudere hond en Steven Schukking e.a. 
over maagkanteling, een artikel van Sanne Stolze over 
trainingsmethodes – en nog veel meer!

De redactie en medewerkers wensen je heel fijne 
feestdagen, een goed 2017 en veel plezier met dit 
winternummer van Collie en zo!

Diana Jansen

Door onze eindredacteur:
Diana Jansen

mededeling Bestuur

Op het moment dat het magazine op 
de deurmat ploft, hebben we onze 
laatste activiteit – een wandeling 
door het strand- en duingebied van 
Schoorl – alweer achter de rug. 
Wat wellicht niet iedereen weet, 
is dat van iedere activiteit een 
fotorapportage met een kort verslag 
op de website komt te staan. Leuk 
om eens terug te kijken of om een 
sfeerimpressie op te doen. Onze 
verslagen gaan terug tot 2012 (volg 
activiteiten/historie/jaartal). 

Op onze website staan vijf 
informatieve databases. De pagina 
Aandoeningen – met meer dan 25 
gezondheidsartikelen – wordt het 
meest bezocht. Minder bekend, 
maar daarom nog niet minder 
interessant, zijn de pagina’s 

Voeding, Verzorging, Gedrag en 
Sport & Spel. Deze databases 
worden regelmatig aangevuld en 
geactualiseerd. Alle artikelen kunnen 
worden gedownload. 
In november is onze website 
geruisloos naar Proxxio verhuisd. 
Fotoverslagen van wandelingen 
en andere activiteiten bekijken, 
artikelen raadplegen of downloaden 
gaat nu aanzienlijk sneller. Over de 
dienstverlening van deze provider 
zijn we zeer te spreken. 

In diezelfde maand ging een lang 
gekoesterde wens in vervulling en 
hebben we onze (leden)administratie 
volledig geautomatiseerd. Van de 
mogelijkheid om een machtiging 
af te geven voor de automatische 
incasso van de contributie voor 
2017 wordt veel gebruikgemaakt. De 
50ste machtiging is verstrekt door 

Gijsbert Dekker. Hij heeft hiermee 
een tegoedbon van € 15 gewonnen, 
te besteden in onze clubwinkel. 
Gefeliciteerd! 

Met uitzondering van het magazine, 
versturen we alle berichten per 
mail. Het is daarom belangrijk dat 
een wijziging van het e-mailadres, 
maar ook andere veranderingen 
in de contactgegevens, 
worden doorgegeven aan de 
ledenadministratie. Om dit te 
vergemakkelijken hebben we op 
onze website een apart formulier 
ontwikkeld dat je online kunt 
invullen. Het formulier staat onder 
het menu-item Informatie. 

Bestuur en medewerkers van de 
Schotse Herder Vrienden wenst jullie 
fijne feestdagen en een voorspoedig 
2017! 
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GEzONDHEID

dano, een duitse herder van tien jaar, is met spoed 
binnengekomen bij dierenkliniek kortenoord. 
hij had al 1,5 maand last van zijn darmen, die 
bleven rommelen. plotseling werd hij heel rustig 
en sloom. Bij klinisch onderzoek bleek hij een 
maagtorsie, ofwel een maagkanteling te hebben. 
deze draaiing van de maag kon er met sonderen 
uitgedraaid worden. omdat hij na het sonderen 
nog een afwijkende ecg van het hart had, moest 
hij eerst langzaam wakker worden om te herstellen.  
een halve dag later is zijn maag vastgezet met een 
laparoscopische gastropexie (= het vastzetten van 
de maag met een kijkoperatie). het gaat nu heel goed 
met dano. 

wat is een maagtorsie
De maag is een zakvormig orgaan net achter het 
middenrif, voor in de buik. De maag functioneert als 
opvangcentrum van doorgeslikt voedsel, vocht en lucht. 
Door maagsap en bewegingen van de maagwand maakt 
de maag onderdeel uit van de spijsvertering; de inhoud 
van de maag wordt naar de darmen getransporteerd. Bij 
overmatige aanmaak van gas in de maag, in combinatie 
met het doorslikken van lucht, kan de maag plotseling 
gaan uitzetten (dilateren). Hierdoor verandert het 
zwaartepunt van de maag en kan deze om zijn lengteas 
draaien. Hierdoor wordt zowel de ingang als de uitgang 

van de maag dichtgedrukt. Als de gasvorming doorzet, 
verandert de maag in korte tijd van een slappe zak in 
een hard opgepompte voetbal. Een spoedgeval!

Door de spanning op de maagwand worden bloedvaten 
dichtgedrukt, waarbij een deel van de maagwand kan 
afsterven. De inhoud van de maag, die gifstoffen bevat, 
komt dan vrij in het lichaam. Ook wordt druk uitgeoefend 
op het middenrif, waardoor de ademhaling bemoeilijkt 
wordt, zodat de zuurstofvoorziening van het bloed in de 
problemen komt. Omdat een aantal grote bloedvaten die 
naar het hart lopen (gedeeltelijk) wordt dichtgedrukt, zal 
de bloeddruk gaan dalen en kan de hond in shock raken. 
Soms kan ook de milt meedraaien. Dit kan gepaard 
gaan met het afknellen van de milt, of zelfs met een 
miltbloeding. 

Vooral grote honden met een diepe borstkas zijn 
gevoelig voor maagtorsies. Met name bij de Duitse dog, 
Berner/Grote Zwitserse sennenhonden, dobermann, 
boxer, retrievers, Bordeaux dog, Duitse herder, Mechelse 
herder, Ierse wolfshond, deerhound, maar ook bij 
kleinere rassen als de bearded collie, zien we geregeld 
maagtorsies optreden. Oudere honden hebben een 
grotere kans op een maagtorsie en wanneer een hond 
eenmaal een maagdilatatie heeft gehad, is de kans op 
herhaling duidelijk vergroot. Het is bekend dat honden 

Maagkanteling
tekst: Marèse van Haneghem, Frans Smeur en Steven Schukking
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waarvan een van de ouderdieren een maagtorsie 
heeft gehad, ook een verhoogd risico lopen op een 
maagtorsie. Verder hebben honden met een maagtorsie 
vaak een geschiedenis met maag-darmklachten in de 
periode van 1-3 maanden ervoor.

hoe herken Je een maagtorsie?
Meestal ontstaan de problemen vlak na de maaltijd 
(maar soms ook uren later). De hond wordt onrustig en 
lijkt vaak te moeten braken. De hond probeert te braken, 
maar er komt niets (loos braken). De buik links achter de 
ribboog is vaak hard en gezwollen. 

wat te doen?
Een groter spoedgeval is haast niet denkbaar. Je dient 
zo snel mogelijk naar een dierenarts te gaan. Deze zal 
proberen de maag te sonderen met een slang. Soms is 
het nodig om eerst gas uit de maag te laten ontsnappen 
met een naald. 
Indien de maag gedraaid is, moet deze operatief 
teruggedraaid worden. De maag wordt dan aan de 
buikwand vastgezet om herhaling te voorkomen. Ook 
wordt met een infuus en medicatie de shock bestreden.

homeopathische Behandeling
Honden die veel last hebben van gasvorming in 
het maagdarmkanaal, lijken een grotere kans op 
het ontstaan van maagkantelingen te hebben. 
Ook lucht slikken blijkt van invloed te kunnen zijn. 
Om dit aanzuigen van lucht en gasvorming in het 
maagdarmkanaal tegen te gaan, kan gebruik worden 
gemaakt van het middel Carbo Vegetabilis D6. Dit 
homeopathische middel kan worden gebruikt bij honden 
die een verhoogd risico hebben op gasvorming, maar 
ook bij honden die al geopereerd zijn en die desondanks 
toch nog regelmatig maagzwelling (dilatatie) vertonen.

voorkomeN
Er zijn veel adviezen te vinden van voederfabrikanten, 
op internet, in tekstboeken en artikelen, over het 
voorkómen van een maagtorsie bij de hond. Dit zijn 
adviezen zoals: geef meerdere kleine voedingen, vermijd 
te veel activiteit of veel drinken vlak voor of na de 
maaltijd, laat de hond langzaam eten, geef de voorkeur 
aan droge brokken en plaats de voerbak hoger om 
luchtopname te verminderen. Maar al deze adviezen zijn 
niet wetenschappelijk bewezen. Een groot onderzoek 
in Canada (met 1638 honden) heeft aangetoond dat al 
deze aanpassingen geen verminderd risico geven op het 
krijgen van een maagtorsie. Het is aan te raden om de 
hond voor het wandelen eten te geven en niet, zoals veel 
wordt aangeraden, na het wandelen. Dit voorkomt gras 
eten en lucht happen tijdens de wandeling. 

Het is bekend dat het verstandig is bij honden van 
‘gevoelige rassen’ de maag preventief vast te laten 
hechten aan de buikwand, waarna de maag verkleeft 
aan de buikwand.  Dit heet een gastropexie. Voorheen 
was dit een grote ingreep voor de hond, maar met 
de laparoscopische gastropexie is de maag via een 
eenvoudige ingreep vast te zetten.  Deze operatie duurt 
veel korter dan via de ‘oude’ methode en de wondjes zijn 
veel kleiner.  Dit betekent een snellere wondgenezing en 
minder pijn na de operatie. 

Een laparoscopische  gastropexie kan al op jonge leeftijd 
plaatsvinden. Bij de vrouwelijke hond kan dit aansluitend 
aan een laparoscopische sterilisatie gebeuren, maar ook 
bij een reu wordt het geadviseerd. Bij de risicorassen 
of in geval van eerdere problemen, is het preventief 
vastzetten van de maag zeker aan te raden. Gastropexie 
geeft een aanzienlijke vermindering van het risico op 
een draaiing van de maag. Het risico op een maagtorsie 
(voor risicorassen) is 54.5%. Na een gastropexie is die 
kans nog maar 4.3%.



tekst: Natasja van Hout  • foto’s: Diana Jansen, Linda Jansen
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Dutch
Cell Dogs

‘dutch cell dogs’ is een stichting die gespecialiseerd 
is in de begeleiding van gedetineerden en tbs’ers in 
het trainen van moeilijk herplaatsbare asielhonden. 
het is een nederlands initiatief waarin gedetineerden 
in een project van acht weken asielhonden 
trainen om hen beter herplaatsbaar te maken als 
gezinshond. plezier en contact tussen gedetineerde 
en hond staan voorop, maar de therapeutische 
werking van het project mag niet onderschat worden.

Grondleggers van Dutch Cell Dogs zijn Betty Buytels 
en Marlies de Bats. Zij zijn in 2007 gestart met het 
project en sinds 2012 is Dutch Cell Dogs een stichting. 
Hun missie is om twee kwetsbare groepen bij elkaar 
te brengen die elkaar iets te bieden hebben. Honden 
die langer dan een halfjaar in het asiel zitten, worden 
beschouwd als kansloos. Ook langgedetineerden en 
tbs'ers kennen het gevoel van niet-welkom zijn. Door 
deze twee groepen bij elkaar te brengen, kunnen zij 
elkaar helpen in hun groei en ontwikkeling naar terugkeer 
in de samenleving.
Dutch Cell Dogs is een geslaagd concept dat steeds 
meer erkenning vindt. Dit jaar werd de stichting beloond 
met de prestigieuze 'International Redemption and 
Justice Award'. Ook werd Dutch Cell Dogs dit jaar 
in de schijnwerpers gezet door de zevendelige serie 
die KRO-NCRV aan het project wijdde: Tot elkaar 
veroordeeld. Deze serie werd opgenomen in Forensisch 
psychiatrische kliniek De Woenselse Poort. 

doel
Het doel van Dutch Cell Dogs is tweeledig. Dutch 
Cell Dogs wil kansarme asielhonden door gerichte 
training beter herplaatsbaar maken en recidive van 
de gedetineerden tegengaan. Amerikaanse studies 
naar vergelijkbare projecten in de Verenigde Staten 
tonen aan dat er een therapeutische werking uitgaat 
van de samenwerking tussen mens en dier, die ook op 
gedetineerden een positieve, rehabiliterende uitwerking 
heeft.  M.T.M. Meijer van Putten heeft in Nederland een 
onderzoek gedaan voor haar masterscriptie, waarin zij 
keek naar de invloed van het project op de deelnemers. 
De onderzoeksresultaten geven aan dat er een duidelijke 
toename is op het gebied van communicatie. Ook 
neemt het leervermogen significant toe bij deelnemers. 
Deelnemers voelen zich beter en gedragen zich socialer.

programma
Voordat er een project gestart kan worden, gaan Betty en 
Marlies in de asielen op zoek naar geschikte honden. Per 
project zijn er zes honden nodig, die vooraf door Betty 
en Marlies intensief getest worden. Om mee te kunnen 
doen, moet een hond kunnen spelen en hij moet willen 
werken voor wat lekkers (voedselgemotiveerd zijn). De 
hond mag bepaalde vormen van agressie niet vertonen.
Gedetineerden kunnen zich op vrijwillige basis 
aanmelden voor het project, waarna de psychiater 
en het afdelingshoofd een uiteindelijke keuze maken 
voor de deelnemersgroep. Vervolgens vindt er een 
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kennismakingsgesprek plaats met de aspirant-
deelnemers en Marlies en Betty, waarna teams gevormd 
worden van honden en gedetineerden. 

Bindend
Een deelnemer aan Dutch Cell Dogs legt zich echt vast 
aan het project. Het is niet vrijblijvend van aard en de 
deelnemer moet bereid zijn om zijn vrije tijd hieraan te 
besteden. De deelnemer draagt ook verantwoordelijkheid 
voor ‘zijn’ hond in het project. Als een deelnemer zonder 
opgaaf van reden een keer niet komt opdagen, ligt niet 
alleen hij, maar ook de hond waarmee hij samenwerkt uit 
het project. Het kan dus grote gevolgen hebben voor de 
hond als een deelnemer het project niet serieus neemt.
Ieder project duurt acht weken. In deze periode komen 
Betty en Marlies tweemaal per week anderhalf uur naar 
de gevangenis met de honden. In de eerste week van 
het project verzinnen de deelnemers zelf een naam 
voor hun hond. De deelnemers leren gedurende de acht 
weken van het project ongeveer zestien basisoefeningen 
aan de hond, zoals reageren op zijn naam, zitten, 
liggen, blijven, wandelen zonder trekken, vooruitsturen 
en naar zijn plaats of mand sturen. Ook is er aandacht 
voor verzorgende handelingen die de hond moet leren 
accepteren, zoals kijken in de mond, aan de oren komen, 
pootjes vasthouden (handig voor nagels knippen) en 
vachtverzorging. 
Tijdens de duur van het project houdt iedere deelnemer 
een dagboek bij over zijn vorderingen met de hond. 
Als de hond na het project definitief geplaatst wordt, 
krijgt de nieuwe eigenaar dit dagboek in zijn bezit. Zo 
weet de nieuwe eigenaar wat de hond kan en kan hij 
gebruikmaken van de training die de hond genoten heeft. 

positief
De training van de honden door de gedetineerden 
vindt plaats op basis van positieve bekrachtiging. In 
het kort komt dit erop neer dat het gewenste gedrag 
beloond wordt en ander (eventueel ongewenst) gedrag 
genegeerd. De honden moeten door de deelnemers 
worden behandeld volgens de regels van Dutch Cell 
Dogs. Er mag niet aan de riem getrokken worden. 
Boze woorden tegen de hond zijn taboe. Het moet 
leuk zijn voor de honden om te trainen. Al snel merken 
de deelnemers hoe goed de honden reageren op 
deze positieve trainingswijze. De honden hebben er 
plezier in om uit te zoeken hoe ze een beloning kunnen 
verdienen en ze worden niet gestraft als ze eens een 
foutje maken. Dit bevordert de leergierigheid van de 
honden en zorgt ervoor dat de deelnemers snel een 
vertrouwensband kunnen opbouwen met hun hond. 
Vaak zie je de honden ‘groeien’ in de acht weken 
van het project door de respectvolle behandeling die 
ze krijgen. Een hond leert zo veel beter dan in een 
training die gebaseerd is op ontwijking of vermijding 
van negatieve prikkels. Tegelijkertijd spiegelt de hond 
vaak de overlevingsstrategie van de deelnemer. Inzicht 
van de deelnemer in het gedrag van de hond geeft de 
deelnemer vaak tegelijkertijd een inkijkje in zichzelf. De 
parallellen tussen hond en deelnemer zijn soms heel 
confronterend, maar kunnen tegelijkertijd ruimte bieden 
voor verandering.

wiN-wiN
Het is al langer bekend dat de aanwezigheid van 
huisdieren een positieve bijdrage biedt aan het 
welzijnsniveau en de gezondheid van de mens. Dieren 
hebben een rustgevend effect op ons. Het gevoel van 
eenzaamheid kan sterk afnemen door een huisdier. 
Vooral mensen die zich in de steek gelaten voelen, 
blijken heel veel baat te hebben bij de aanwezigheid 
van dieren. Als mensen met honden spelen, komt er 
een hormoon in hun lichaam vrij dat wordt geassocieerd 
met de verzorging van kinderen en het sluiten van 
vriendschap met andere mensen. Na een speelsessie 
met een hond zijn mensen vaak in een betere stemming 
en voelen zich minder eenzaam of depressief.
Dutch Cell Dogs biedt een win-winsituatie. De 
gedetineerden kunnen veel baat hebben bij 
participatie aan het project: sociale vaardigheden 
worden getraind, evenals het samenwerken en het 
dragen van verantwoordelijkheden. De asielhonden 
worden gemakkelijker herplaatst als zij een goede 
basisgehoorzaamheid hebben. Het zou heel mooi zijn als 
meer penitentiaire inrichtingen hun deuren openen voor 
dit waardevolle project. 

Marlies de Bats en Betty Buytels 

Dit artikel is een compilatie van twee eerdere 
artikelen over Dutch Cell Dogs die in het maandblad 
Onze Hond en in Hondenmanieren hebben gestaan. 
Beide artikelen werden geschreven door Natasja 
van Hout.
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Ik zal me eerst even voorstellen: mijn naam is 
Sandra Hartholt de Jong en ik heb vier honden, 
waaronder twee collies. Anouk was mijn eerste 
blue merle collie. Anouk is mijn oogappel en zij 
weet dat ze mooi is. Ze is een geweldige hond en 
ze heeft veel met ons meegemaakt. Anouk heeft 
me heel erg geholpen met mijn scheiding en het 
overlijden van mijn moeder. De kinderen vindt ze 
erg leuk en ze helpt mee met de opvoeding: rennen 
en schreeuwen is bij Anouk niet toegestaan. Ook 
stoeien mag niet van haar, maar ze is ook superlief. 
Waken doet ze als de beste en daar heb ik haar ook 
voor genomen.

Ik ben binnenvaartschipper en ik voer tot twee jaar 
geleden alleen op mijn schip. Vaak kom ik alleen 
op donkere en niet zulke fijne plekken, vooral 
industrieterreinen die ver verwijderd zijn van de 
bewoonde wereld. Mijn vorige hond was een Ierse 
setter en iedereen was haar beste vriend, hoewel 
ze af en toe je broek goed kon onderkwijlen. Anouk 
laat iedereen binnen als ik aanwezig ben, maar 
is waakzaam als iemand mij toch in het donker 
zou benaderen. Als alleenstaande moeder nam 
ik Anouk altijd met ons mee, bijvoorbeeld een 
weekendje met de kinderen naar Parijs. En daar 
heeft ze echt over ons gewaakt. Anouk is altijd bij 

mij aan boord geweest en ging samen met Famke, 
mijn kleine vuilnisbakkie, overal mee naartoe. Ze 
gaan nog steeds mee elke dag als ik moet varen. 
Anouk heeft ook met mij en Famke in De Telegraaf 
gestaan in een artikel over mijn werk als vrouw in 
de binnenvaart.

Sinds twee jaar heb ik ook collie Andy erbij. Andy 
heeft veel meegemaakt en was het vertrouwen in 
mensen verloren, mede vanwege mishandelingen 
door de vorige eigenaar. Maar na twee jaar komt hij 
eindelijk een beetje bij ons omdat we aardig voor 
hem zijn en hij nergens anders meer heen hoeft. 
Hij is er wel één met gebruiksaanwijzingen, maar is 
een lieve hond. Sinds 1,5 jaar ben ik getrouwd en 
mijn man heeft ook een hond, genaamd Yummie. 
Een soort van kruising labrador (zwart van kleur). 
Die moest tijdens het varen wel wennen aan het 
schip. Zo is zij ook een paar keer per ongeluk in het 
water gevallen. De honden hebben een bijzonder 
leven door op een binnenvaartschip mee te varen, 
omdat ze bijna nooit alleen zijn en met mooi weer 
mogen ze van ons over de luiken lopen met toezicht 
van één van ons. We komen op veel plaatsen in 
binnen- en buitenland: Duitsland, België, Oostenrijk 
Hongarije, Tsjechië. In de vakantie gaan ze ook 
mee. Alleen met een vliegtuigvakantie niet. 

Collies op de
binnenvaart

tekst en foto’s: Sandra Hartholt-de Jong
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Tijdens het varen zijn de honden allemaal in de 
stuurhut. Anouk is dat van pup af aan gewend, 
maar Andy was dat toen nog niet gewend. Die heb 
ik toch wel een paar maanden vast aan de riem 
moeten houden, omdat het tijdens het varen niet 
zo handig was als hij dan over het gangboord zou 
gaan lopen. Ik wil namelijk niet dat ze over boord 
vallen, dus mogen ze niet zonder onze toestemming 
naar buiten. Andy heeft wel eens geprobeerd om 
aan de wal te springen, wat mislukte en ik kon hem 
gelukkig snel pakken. Maar je kunt zien dat een 
collie dat onthoudt en zoiets dan ook nooit meer 
doet. Nu hoef ik maar mijn stem te verheffen en dan 
weet hij al hoe laat het is.

Anouk is niet zo’n springer en vindt het water best 
eng. Ook zij heeft wel eens in het water gelegen. 
Het uitlaten is op sommige plekken wel een hele 
uitdaging. Toch proberen wij altijd aan wal te gaan. 
We moeten de honden 90% van de tijd wel tillen om 
ze ergens op de wal te krijgen, en dat ondergaan 
ze zonder te morren. Anouk is helemaal gek van 
navigatiebetonning in het water, waar ze dan lekker 
tegen kan blaffen. Vaak staat ze dan op haar 
achterpoten om buiten te kijken of ze tonnetjes 
ziet. Andy blaft vaak wel even mee en dan heb je 
het hele circus aan het blaffen. Maar merendeels 
liggen ze heerlijk te knorren tot we op de plaats van 
bestemming zijn of in een sluis waar ze lekker aan 
de wal even kunnen lopen of rennen. Alleen Andy 
gaat aan de riem, omdat hij niet zo goed luistert 
als hij weer aan boord moet komen, zodat we weer 
verder kunnen varen. In het begin ben ik wel eens 
uren bezig geweest om Andy te pakken te krijgen, 

en ik heb echt alles wel geprobeerd. Maar Andy 
vindt het moeilijk om te komen als hij los is. De 
anderen lopen daarentegen wel allemaal los. In het 
bos of hier thuis in buurt waar het geen kwaad kan, 
mag Andy wel loslopen. Als wij niet varen, wonen 
wij in een groot huis met tuin, waar de honden 
mooi vrij kunnen rennen. Helaas is hij thuis wel 
een wegloper als hij de kans krijgt. Vaak staat het 
tuinhek of de deur open en is Andy alweer aan de 
wandel.
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• Cavom is de volledige en hoog-
 waardige maaltijd voor uw hond.

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

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

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

 cavom.nl

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

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

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond

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

Velen van jullie kennen mij 
waarschijnlijk al als hoofdredacteur 
van Collie en zo. Voor de oplettende 
lezer is mijn collie Mila ook geen 
onbekende; geregeld zijn er foto's 
van haar in dit magazine te zien 
geweest.
Ik ben opgegroeid met collies en 
toen mijn woon- en werksituatie zich 
eindelijk weer leende voor een hond, 
kwam Mila in april 2011 als pup van 
7,5 weken bij mij wonen. Ik wilde 
graag een hond die leergierig en 
baasgericht was en waarmee ik veel 
zou kunnen ondernemen, dus het 
moest wel een collie met wat pit zijn 
die ik een plezier zou doen met een 
actief leven.
Wat dat betreft was Mila een schot 
in de roos. Spelen bleek haar lust en 
haar leven, ze apporteerde al vanaf 
het moment dat ik haar kreeg en 
doet niets liever dan samen met mij 
bezig zijn. Ze is voor alles te porren 
en houdt wel van wat actie.
Vanaf de eerste puppycursus 
zijn we nooit meer gestopt met 
samen trainen. Gehoorzaamheid, 

teambuilding, balans en coördinatie, 
dog dance, allerlei workshops en 
behendigheid, dat we nog steeds 
wekelijks doen. Mila is een fanatiek 
hondje dat altijd 100% haar best 
doet en als we samen bezig zijn, kan 
de wereld vergaan zonder dat ze het 
merkt. Het is een enorm genot om 
met haar te werken.
Verder is Mila gek op ballen, plastic 
flesjes, wandelen, zwemmen, 
speurspelletjes en natuurlijk eten. 
Mila is ook een typische collie: ze 
is bedachtzaam, erg gevoelig en 
is helaas zoals veel collies bang 
voor knallen en onweer. Ook is ze 
geen held met hoogtes, bruggetjes, 
gladde vloeren en trappen, hoewel 
we daarin wel onze weg hebben 
gevonden en ik haar nu goed door 
moeilijke situaties heen kan loodsen. 
Mila heeft een pittig karakter ten 
opzichte van andere honden. Ze 
speelt graag de baas en geeft heel 
duidelijk haar grenzen aan. Ze houdt 
niet van lompe honden, opdringerige 
reuen en uitbundige pups. Honden 
die haar rustig en met respect 
benaderen, vallen meestal wel goed 
in de smaak en dan speelt ze ook 

graag met andere honden.   
In 2014-2015 ben ik een winter met 
Mila in Spanje geweest, waar we 
een heel ziek zwerfhondje op straat 
vonden. In februari 2015 kwam 
dit hondje, Amy, bij ons wonen. In 
juni 2015 voegde ook Amoz, een 
kruising reu uit een Spaans asiel, 
zich bij de roedel. Mila heeft een 
grote rol gespeeld in de socialisatie 
van dit Spaanse tweetal. Ze keken 
veel van haar af en hadden erg veel 
steun aan haar, ook al kan ze wel 
eens erg streng voor ze zijn. Mila 
groeide zelf ook steeds meer in 
haar rol van roedelleidster. Ze heeft 
de touwtjes strak in handen, maar 
heeft ook geleerd om te delen en 
verdraagzamer te zijn, speelt ook 
veel met Amy en Amoz en steunt 
hen in moeilijke situaties door op 
een heel zelfverzekerde manier het 
goede voorbeeld te geven.
Recent is ook de tien jaar oude 
podencodame Tara bij ons komen 
wonen, die zich heel natuurlijk en 
zonder problemen in de roedel 
voegde. Ze zijn met zijn vieren erg in 
balans en ik geniet dan ook elke dag 
enorm van mijn viertal!

tekst en foto’s: Diana Jansen

MIjN COLLIE

Diana

& Mila
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GEzONDHEID

Diagnose EPI
exocriene pancreas insufficiëntie

Mag ik even voorstellen: onze langharige Schotse 
herdershond Lola. Sommigen onder jullie hebben al 
eens kennisgemaakt met deze driejarige dame tijdens de 
colliewandelingen.
In de zomervakantie van 2015 werd ze plotseling heel 
ziek: een bloederige maag/darmontsteking. We hadden 
niet langer moeten wachten met een bezoek aan de 
dierenarts of Lola had het niet gered. Gelukkig tijdens 
onze vakantie ‘thuis’ konden we haar goed verzorgen. 
Lola knapte wonderbaarlijk stilletjes weer op. Maar ze 
bleef wel last houden van diarree. De dierenarts dacht 
eerst aan naweeën van de ontsteking. Zoiets gebeurt 
vaker. Dus dan maar een kuurtje om de diarree te 
stoppen. De diarree stopte niet. En Lola kreeg er een 
vervelende gewoonte bij. Zodra ze haar behoefte had 
gedaan, ging ze die ook nog eens opeten. Natuurlijk 
wilden wij haar tegenhouden, maar de drang was zo 
sterk, dat ze zelfs haar tanden durfde laten zien.  Dat 
leidde ons weer terug naar de dierenarts, die voorstelde 
om maar eens bloed af te nemen. Met daarop de 
volgende dag een telefoontje, dat we het beste maar 
even langs konden komen.

De diagnose luidde EPI, voluit Exocriene Pancreas 
Insufficiëntie. De alvleesklier van Lola heeft problemen 
met het aanmaken van verteringsenzymen. Hierdoor 
worden geen voedingstoffen opgenomen en heeft Lola 
continu honger. Dit verklaart natuurlijk het eten van haar 
eigen poep, maar ook het regelmatige eten stelen van 

tafel. En de mosterdkleurige diarree is ook een van de 
symptomen. Honden die niet snel behandeld worden, 
vallen ook heel snel veel af. Verder had ze een vitamine 
B12-tekort en waren de leverwaarden niet orde. 

We bespreken de behandeling en besluiten te gaan voor 
de optie van poeder toevoegen aan een vetvrij dieet. Het 
poeder is gemaakt van varkensalvleesklier en vervangt 
zo de ontbrekende enzymen die Lola zelf niet meer 
aanmaakt. Tijdens de maag/darmontsteking waren we 
al overgestapt op licht verteerbare brokken. Daar was 
ze al aan gewend, maar ook de tussendoortjes moesten 
vervangen, of zeg maar gerust drastisch verminderd 
worden. Gelukkig heb je daar ook speciale dieetvarianten 
van. Vervolgens kreeg ze nog enkele vitamine B12-
spuitjes en we mochten opnieuw bloed laten prikken.

Gelukkig stopte de diarree binnen een week, maar de 
mosterdgelige kleur bleef wel. De leverwaarden werden 
ook weer normaal. Lola zal haar hele leven medicijnen 
moeten nemen en in combinatie met vetvrij voedsel 
heeft ze evenveel levensverwachting als iedere andere 
gezonde collie. Iedere week vind je haar met haar 
baasje op de hondenschool voor gehoorzaamheid en 
behendigheid. Tussendoor loopt ze even naar haar 
drinkbakje, want ze moet wel meer drinken en dat 
betekent ook vaker plassen. Wij als baasjes moeten met 
regelmaat ‘s nachts even uit bed om haar naar buiten te 
laten. Maar dat hebben we er graag voor over.

tekst en foto’s: Myrna Stevens 



exocriene pancreas insufficiëntie (epi)
Exocriene pancreas insufficiëntie is een verstoring van 
de normale werking van de alvleesklier (pancreas). 
De alvleesklier scheidt verteringsenzymen uit in de 
dunne darm zodat eiwitten, vetten en suikers uit 
voedsel door het lichaam kunnen worden opgenomen. 
Dit veroorzaakt o.a. (ernstige) ondervoeding, omdat 
onverteerd voedsel het lichaam weer verlaat. Een 
bijkomend probleem is dat het achterblijven van 
onverteerd voedsel een toename van bacteriën als 
gevolg heeft, waardoor het darmstelsel nog zwaarder 
belast wordt. 

wat is epi?
Zowel in Amerika als in Europa zijn uitgebreide 
onderzoeken gedaan bij diverse rassen naar EPI en 
daaruit is naar voren gekomen dat het voornamelijk 
bij de Duitse herder, de langhaarcollie (Finland), de 
chow chow (Engeland) en de cavalier voorkomt. Het 
komt meer voor bij teefjes dan bij reuen. In Finland is 
20% van alle EPI-gevallen geconstateerd bij collies. 
De oorzaak ligt vrijwel zonder uitzondering bij acinaire 
atrofie (het aangeboren onontwikkeld deel van de 
alvleesklier dat verantwoordelijk is voor de productie 
van de verteringsenzymen) van de alvleesklier en 
komt bijna altijd bij jongvolwassen honden voor. Een 
autosomale recessieve erfelijke component wordt 
vermoed zowel bij de Duitse herder als bij de collie, 
maar is nog niet bewezen. Er wordt ook onderzoek 
gedaan of mogelijke omgevingsfactoren een rol 
spelen. Als EPI bij oudere honden voorkomt, is het 
vaak het gevolg van een (al dan niet chronische) 
ontsteking van de alvleesklier.
De alvleesklier heeft twee functies in het lichaam, 
namelijk het produceren van insuline en glucagon 
voor het op peil houden van het bloedsuikergehalte 
(endocrien) en het produceren van verteringsenzymen 
(exocrien). Als het exocriene gedeelte niet of niet goed 
functioneert, dan zal de hond een verhoogde eetlust 
krijgen en veel meer drinken en plassen (en soms ook 
proberen om ontlasting te eten), sterk te vermageren 
en een gele of grijzige dunne ontlasting of chronische 
diarree krijgen. In sommige gevallen braakt de hond 
veel. Daarnaast krijgen lijders ook een slechte vacht 
en kunnen nerveus of agressief zijn, omdat ze veel 
buikpijn hebben. 

diagnose
De diagnose van EPI kan alleen definitief door een 
bloedonderzoek worden gesteld en nooit alleen door 
een mestonderzoek. In dit bloedonderzoek wordt de 
activiteit gemeten van het enzym lipase in het bloed 
(cPLI). Deze test is betrouwbaar, want geen activiteit 
van het enzym betekent dat de hond geen lipase 
produceert.  

Behandeling
De behandeling bestaat uit het geven van de enzymen 
als voedingssupplement bij elke maaltijd. Daarnaast 

wordt aangeraden om de hond voer te geven met 
een laag vet- en vezelgehalte, omdat de vetvertering 
zelfs met de aanvullende enzymen nooit optimaal zal 
zijn. Er zijn honden die van de enzymen maag- en 
darmproblemen krijgen, maar er zijn nog geen andere 
middelen op de markt. Wel zijn er onderzoeken die 
uitwijzen dat van bacteriën verkregen enzymen beter 
werken, maar de productiekosten hiervan zijn nog 
steeds heel erg hoog. Daarnaast bieden een aantal 
kvv-producenten speciaal voer voor EPI-patiënten 
aan met verse runderalvleesklier en een aangepast 
vetgehalte.

Bronnen:

• Westermarck E, Wiberg M, Steiner J, et al. Exocrine pancreatic 

insufficiency in dogs and cats. In: Ettinger SJ, Feldman EC, eds. 

Textbook of veterinary internal medicine. 6th ed. St Louis, Mo: 

Elsevier Saunders, 2005;1492–1495. 

• Xenoulis PG, Fradkin JM, Rapp SW, et al. Suspected isolated 

pancreatic lipase deficiency in a dog. J Vet Intern Med 

2007;21(5):1113-1116. 

• Wiberg ME, Saari SA, Westermarck E. Exocrine pancreatic 

atrophy in German shepherd dogs and rough-coated 

collies: an end result of lymphocytic pancreatitis. Vet Pathol 

1999;36(6):530-541. 

• Wiberg ME, Saari SA, Westermarck E, et al. Cellular and 

humoral immune responses in atrophic lymphocytic pancreatitis 

in German shepherd dogs and rough-coated collies. Vet 

Immunol Immunopathol 2000;76(1-2):103-115.
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in de cluBwinkel

Nu verkrijgbaar in de clubwinkel: K9 
blackness shampoo, speciaal geschikt 
voor tricolours. Neutraliseert verkleuring 
en laat de natuurlijk diepe kleur in de 
vacht uitschijnen. Te bestellen in onze 
clubwinkel voor € 12,95.

Zie: www.schotseherdervrienden.nl

opleiding kYnologisch 
masseur

Op 20 januari start Kynomassage de 
basisopleiding tot kynologisch masseur. 
Wil jij goed leren masseren voor uitbreiding 
van jouw beroep óf voor eigen gebruik? In 
deze basismodule leer je de technieken 
doelgericht toe te passen in communicatie 
met de hond en wordt veel aandacht 
besteed aan anatomie en fysiologie 
toegespitst op hondenmassage. De 
opleiding omvat vijf lesdagen.

Zie voor meer informatie: 
www.kynomassage.nl

app gezonde hond

Leuke en leerzame app voor kinderen, gemaakt door de 
Hondenbescherming. Leer kinderen wat een hond gezond 
maakt. Download de gratis “Gezonde hond App”, laat ze 
een gezonde hond bouwen en lees zelf waarom bepaalde 
uiterlijke extremiteiten voor een hond ellendig zijn.

Gratis voor iPad, iPhone, Android. 
Voor meer informatie, zie: hondenbescherming.nl/ik-wil-
helpen/apps/
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KORTE BERICHTEN
nieuwe hondensport: flYgilitY

Nederland is weer een hondensport rijker. Vanaf november kunnen mensen, 
vooralsnog alleen in Nijkerk, kennismaken met een soort van kruising: flygility. 
Actieve hondensporters herkennen hierin al de combinatie van flyball met agility 
(behendigheid). En dat is dan ook precies wat het is.
De oorsprong van flygility ligt in Nieuw-Zeeland, waar de sport sinds 1992 
wordt beoefend. Volgens de Association heeft de sport veel voordelen. 
Handlers kunnen tot op hoge leeftijd meedoen, want ze hoeven niet zelf te 
rennen. De sport is ook geschikt voor mensen in een rolstoel. Ook kunnen 
alle hondenrassen in principe vanaf één jaar meedoen, omdat het alleen om 
snelheid en behendigheid draait. De baan neemt weinig ruimte in en er zijn niet 
veel toestellen. 

Maar… helemaal onschuldig is de sport ook weer niet, want uit onderzoek naar 
de apparatuur bleek aan dat ruim 30% van de deelnemende honden wel eens 
verwondingen had opgelopen ten gevolge van de ballenbox, die in Nieuw- 
Zeeland overigens anders is als bij ons.

Bron: Dogzine, oktober 2016.



KORTE BERICHTEN
BoekBespreking: natuurliJk voeren voor hond en kat

Er is een nieuw Nederlands boek uitgekomen over gezonde honden- en 
kattenvoeding: Natuurlijk voeren voor hond en kat, geschreven door dierenarts 
Marike Stooker.
 
Veel klanten van haar dierenartsenpraktijk houden zich bezig met 
versvleesvoedingen en Marike heeft goede ervaring met het voeren van vers 
vlees voeding aan haar eigen dieren. Dit gaf de aanleiding tot het schrijven 
van een boekje over gezond voeren. ‘Ik wil ermee bereiken dat mensen gaan 
nadenken over wat ze hun huisdier voorschotelen. Dat ze begrijpen dat wat de 
meeste fabrikanten heel hard roepen, vooral in het belang van die fabrikant is 
en zeker niet altijd in het belang van je huisdier.’ Marike vindt het belangrijk dat 
mensen weten wat een dier in de vrije natuur zou eten, en in hoeverre onze 
brokkenleveranciers daarvan afwijken. 
 
In het boekje wordt in een aantal hoofdstukken dieper ingegaan op de 
ontstaanswijze en achtergronden van zowel brokkenvoeding als de 
momenteel zeer populaire versvleesvoedingen. Voor- en nadelen van beide 
worden op een rijtje gezet en vergeleken met wat een hond of kat van nature 
zou eten. Hiermee kan een antwoord gegeven worden op de vraag: ‘Wat 
betekent écht gezond eten?’ Een goede gelegenheid om het voer van je 
eigen hond (of kat) eens onder de loep te nemen! 

Bron: www.voerwijzer.com

sociaal leren: honden apen ons na

We zijn ons er niet altijd van bewust dat onze honden onze 
beslommeringen in de gaten houden en daarvan leren. Honden 
openen deuren door met de voorpoten op de deurklink te staan 
of openen een prullenbak of keukenkastje. Honden doen dit, 
omdat ze het van ons hebben afgekeken. Ze leren door te 
kijken. Dit heet sociaal leren.
Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 
honden de bijzondere aanleg hebben om sociaal te leren van 
mensen. Honden zijn samen met mensen geëvolueerd en 
hebben zich dermate aangepast aan de mensenwereld, dat 
deze eigenschap hen goed van dienst kan zijn.
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat honden 
met gemak het gedrag van mensen kunnen imiteren; denk 
bijvoorbeeld aan het openen van een doos of het bedienen van 
een gereedschap waar twee opeenvolgende handelingen voor 
nodig zijn. Honden imiteren overigens niet alleen mensen, ze 
kopiëren ook gedrag van elkaar.
De trainingsmethode ‘Do as I do’ is een trainingsmethode 
voor honden die gebruikmaakt van de cognitieve vermogens 
van honden, in het bijzonder hun vermogen om te imiteren. 
Met deze methode kan een hond nieuwe gedragingen leren 
door zijn eigenaar te observeren en na te doen. Zo kun je je 
hond bijvoorbeeld leren iets op te pakken en ergens heen te 
brengen, ergens overheen te springen of aan een belletje te 
rinkelen.

Is deze manier van trainen wel efficiënt? Wetenschappers 
Claudia Fugazza en Adam Miklosi hebben Do as I do en 
clickertraining met elkaar vergeleken. Er werd gekeken naar 
de snelheid waarmee honden een taak konden leren en 
volbrengen.
De taken varieerden niet alleen van eenvoudig (omgooien van 
een glas) tot complex (het openen of sluiten van een lade), de 
honden kregen ook de opdracht een opeenvolging van taken te 
volbrengen; op een stoel springen en vervolgens een belletje 
laten rinkelen of een kastje 
open doen en er iets uit 
halen.
Bij de eenvoudige taken was 
er geen verschil in prestatie 
tussen clickertraining en Do 
as I do. Echter de honden 
die volgens Do as I do waren 
getraind, waren opvallend 
sneller in staat om de 
complexe taken te verrichten 
in vergelijking met de honden 
die met de clicker waren 
getraind.

Bron: www.doggo.nl.
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Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond
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tekst: Judith Hofman 

VERzORGING

De oudere hond
als honden ouder worden, gaat de werking van de 
verschillende lichaamssystemen veranderen. de algehele 
conditie van de huid, het bindweefsel, de spieren en 
gewrichten gaat achteruit. ook de organen en het 
zenuwstelsel gaan op een lager pitje functioneren. echter, 
veroudering hoeft niet per definitie verslechtering te zijn. 
als je de eerste signalen van veroudering kunt leren 
herkennen, kun je met een goede lichaamsscan de hond 
in de gaten houden en aandachtsplekken op tijd opsporen. 
met massage kun je doelgericht onderhoud geven aan 
het lichaam. Balansoefeningen zijn goed voor een beter 
lichaamsbewustzijn en een goede rompstabiliteit. met de 
combinatie van massage en balansoefeningen kun je het 
proces van veroudering ondersteunen en je hond een 
prettige oude dag bezorgen.

signalen van ouder worden
Ouder worden gaat nu eenmaal gepaard met veranderingen in 
de lichaamsweefsels waardoor, even heel simpel gezegd, het 
allemaal op een lager pitje gaan werken. Het ouder worden is 
per ras en per hond heel verschillend. Vaak kun je merken aan 
de veranderingen in gedrag en bewegingen van jouw hond 
dat deze een dagje ouder wordt. Als je meer dan de helft van 
onderstaande punten kunt bevestigen, dan heb je te maken 
met een oudere hond en is het nuttig om daar ondersteuning 
aan te geven. 

Opvallende veranderingen zijn:
• De hond heeft meer moeite met opstaan vanuit liggen en 

gaat vaak van de lig naar de zit en daarna naar het staan. 
Ook vanuit staan of zit naar lig kun je vaak zien dat het 
meer moeite kost.

• De hond wil minder graag of minder ver wandelen, gaat 
trager bewegen tijdens de wandeling, gaat minder spelen, 
draven en/of galopperen. 

• De hond zoekt bepaalde situaties niet meer op, bijvoorbeeld 
traplopen, opstaan bij ochtendbegroeting, auto in- en uit 
springen. 

• De hond kan een pijnreactie geven als hij onverwachts en 

snel moet bewegen.
• De hond kan zijn balans minder goed bewaren bij beweging 

zijwaarts of bij onverwachte en snelle bewegingen.
• De hond kan de voorhand en de achterhand niet goed meer 

‘verzamelen’. Je kunt stijfheid op voor en/of achterhand 
waarnemen en zien dat gewrichten minder gebruikt worden.

• De hond vertoont veranderingen in gedrag.
• De hond vertoont veranderingen in eetlust, slaappatroon.
• De vacht van de hond wordt doffer en het onderhuidse 

bindweefsel voelt stugger. Het bindweefsel kan plaatselijk 
ook ingevallen zijn.

• De spieren van de hond voelen slapper of er is sprake van 
spieratrofie. 

• De hond reageert gevoelig op aanraking van de gewrichten.

nut van massage voor de oudere hond
Met massage kun je het ouder wordende lichaam doelgericht 
‘in beweging’ brengen. Massage heeft daarbij meerdere doelen:
• Met massage verbeter je de bloed- en lymfecirculatie in de 

huid en het bindweefsel en help je het lichaam zichzelf te 
reinigen. 

• Massage prikkelt het perifere zenuwstelsel en zorgt ervoor 
dat de prikkelgeleiding naar het centrale zenuwstelsel 
adequaat blijft verlopen. Het centrale zenuwstelsel komt in 
actie en zorgt voor de aanmaak van nieuwe hersencellen 
(ook op oudere leeftijd is het lichaam nog in staat om 
dit te doen), de adequate verwerking van hormonen en 
neurotransmitters (erg goed voor de gemoedstoestand) en 
de adequate aansturing van de organen en spieren (goed 
voor onderhoud).

• Met massage kun je de werking van de spieren 
beïnvloeden. Spieren kunnen van zichzelf goed 
aanspannen, alleen hebben ze andere spieren nodig om 
te ontspannen. Als de samenwerking verstoord is, kan de 
spierspanning verstoord raken. Met massage wek je de 
spierrekkingsreflexen op, waardoor de spieren kunnen 
ontspannen. 

• Als spieren ontspannen, kunnen de gewrichten ook 
versoepelen. De warmte die je met massage overbrengt en 
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het in beweging brengen van de bloed- en lymfecirculatie 
hebben eveneens een gunstige invloed op het functioneren 
van de gewrichten. In sommige gevallen kun je ook pijn 
verlichten. 

• Met aanraking en massage kunnen we pijnlijke plekken 
lokaliseren en beïnvloeden. Als iets pijn doet, slaan de 
hersenen deze informatie op. Elke keer als de pijnlijke 
plek wordt aangeraakt, reageren de hersenen met een 
reactie op pijn. Via de huid geef je prikkels aan het centrale 
zenuwstelsel die zorgen voor een nieuw bewustzijn, 
waardoor de herinnering aan pijn kan worden omgezet naar 
een prettig gevoel. 

aandachtsplekken opsporen
Voordat je kunt gaan masseren, is het belangrijk dat 
je je bewust bent van de plekken van aandacht. Door 
middel van een palpatie ofwel lichaamsscan kun je deze 
aandachtsplekken opsporen. Daarbij voel je als eerste of er 
temperatuurverschillen zijn. Voel goed het hoofd en de oren en 
ga dan door met een zachte strijking met de binnenkant van 
de hand naar de nek en zo door naar het bekken en de staart. 
Daarna voel je vanaf schouder/heup naar de tenen. Voel ook 
goed de gewrichten. Als je ergens kou voelt, kan dat gebied 
wel wat extra aandacht gebruiken en kun je de doorbloeding op 
gang brengen. Is een gewricht opvallend heet, dan is het goed 
om de dierenarts daarnaar te laten kijken en mag je er niet op 
masseren. Daarna voel je of de huid en spieren overal soepel 
aanvoelen door zachtjes met je vingers huid en spieren in te 
drukken en te verschuiven. Voel of je stijfheid of spanning kunt 
waarnemen. 
Als je nog niet zo ervaren bent, is het voelen van spanning 
best moeilijk, maar... als er echt iets vastzit, dan kun je dat wel 
voelen, alleen dan speelt er wel meer in het lichaam en kun je 
niet zomaar zelf daar gaan masseren. In de meeste gevallen 
dus wel, en mocht je onzeker zijn, raadpleeg dan een masseur 
of massagetherapeut bij jou in de buurt.

zelf aan de slag 
Je kunt zelf al veel doen aan onderhoud met een paar 
eenvoudige technieken, als je je aan een paar basisregels 
houdt. Regel 1 is dat je met de oudere hond altijd zacht start. 
Als de hond gewend is aan de massage, kun je altijd de 
druk iets opvoeren. De 2e regel is dat je nooit op of over de 
botstructuren van de wervelkolom werkt, dat kan pijnlijk zijn. 
Je werkt er altijd naast. De 3e regel is dat je werkt op basis 
van de communicatiesignalen van de hond. De hond gaat 
zelf aangeven of iets prettig voelt of niet. Als je deze signalen 
negeert, kan de hond niet ontspannen van de massage, hoe 
graag je het ook wilt. Het ‘moeten ontspannen’ bestaat niet. De 
4e en laatste regel is dat je bij de oudere hond goed afweegt 
of je mag masseren. Bij oudere honden ben je extra alert op 
bepaalde zaken, bijvoorbeeld bij veranderingen in huid en 
bindweefsel, gewrichtsproblemen en orgaanproblemen. Als 
je iets niet vertrouwt, dan masseer je niet en neem je contact 
op met een masseur of massagetherapeut in de buurt of bij 
medische vragen ga je altijd naar je dierenarts. Als je zelf nu al 
aan de slag wilt gaan, volgen in de volgende alinea’s een paar 
technieken die je zelf goed kunt uitvoeren.

Bewustwording gehele lichaam 
Voor het onderhouden van het lichaamsbewustzijn masseer 
je het hele lichaam met een combinatie van een harkengriff 

en strijking met de vlakke binnenzijde van je hand (zie www.
youtube.com/watch?v=aUB_hhLxLQE&t=17s en www.youtube.
com/watch?v=tclRtLlmhL8&t=10s). Je kunt dit zowel staand 
als liggend uitvoeren. Werk vanaf de borst naar de rug met een 
harkengriff. Dit doe je door een harkje te maken van je hand en 
lichte druk te geven op de vingertoppen. Je kunt altijd de druk 
nog opvoeren als de hond het prettig vindt.

Daarna werk je vanaf de rug naar de borst met een 
lengtestrijking met de vlakke binnenkant van je hand. Je legt 
daarmee de haren weer netjes terug en geeft het lichaam de 
kans om de prikkel van de harkengriff te verwerken. Werk zo 
door met de combinatie van harkengriff en vlakke hand van 
buik naar rug tot aan het bekken. Je kunt hier al een hele 
sessie van maken. Als honden door hebben wat het kan geven, 
komen ze het vaak gewoon spontaan halen. Het leuke van 
deze technieken is dat je deze zowel liggend als staand kunt 
uitvoeren, elk moment van de dag. 

masseren wervelkolom
Je kunt de massage vervolgen met zachte cirkelstrijkingen met 
je vingertoppen vanaf de nek naar de staart langs de gehele 
wervelkolom (zie www.youtube.com/watch?v=FrhioV2aG7s). 
Dit is de plek waar je op oudere leeftijd alles soepel moet 
houden. Deze massage ondersteunt de aansturing van het 
zenuwstelsel vanuit de wervelkolom en maakt de lange 
rugspieren en peesaanhechtingen los.

Werk lokaal op een plek naast de wervelkolom met een 
aantal cirkelstrijkingen en strijk daarna dit stukje af met de 
vlakke binnenzijde van de hand. Schuif steeds een stukje op 
en kijk of je de hele wervelkolom kan masseren. Let goed 
op bij de schedelaanzet, als de spieren daar gespannen zijn 
MAG je daar niet stevig op werken, dat kan een reactie van 
misselijkheid, duizeligheid of diarree veroorzaken. Let ook 
goed op de reactie van de hond als je een plekje opschuift, het 
werken langs de wervelkolom kan gevoelig zijn!

Balansoefeningen voor de oudere hond
Met balansoefeningen kunnen we het lichaamsbewustzijn 
verhogen en het bewegingsapparaat ondersteunen bij 
ouderdom, gewrichtsproblemen of na operatie of letsel. 
Balansoefeningen geven 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. 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 signalen die door de balansoefeningen 
worden afgegeven zijn langzaam adaptief, wat wil zeggen dat 
ze hun pulsen nog lang blijven afvuren naar de hersenen nadat 
de druk en beweging heeft plaatsgevonden. Hierdoor blijft een 
hond zich bewust van zijn lichaam. Een goede balans zorgt ook 
voor het in balans gebruiken van de spieren, wat bijdraagt aan 
een betere rompstabiliteit.



voorBeelden van Balansoefeningen
Balansoefeningen zijn dus heel nuttig, maar… ze moeten 
vooral ook leuk zijn voor de hond en jezelf! Samenwerking 
en lol staat op nummer 1, de uitvoering van de oefening op 
nummer 2. Voor het stimuleren van het lichaamsbewustzijn, 
de proprioceptie en de rompstabiliteit werken wij met een 
langzame uitvoering van de oefening. Gaat het te snel, dan ga 
je voorbij aan deze doelen en zijn je oefeningen meer gericht 
op het aanleren van snelheid en het trainen van spieren. 

Voor de oudere hond werken we veel met de volgende 
oefeningen:
• Cavaletti: om meer bewust te worden van de voor- en 

achterpoten en het lichaam in balans te gebruiken.
• Slalompaaltjes: om de rug goed de stretchen en het lichaam 

goed in balans te gebruiken.
• Verschillende ondergronden: om verschillende prikkels te 

geven aan het zenuwstelsel en mede de proprioceptie.
• Laag balanskussen of opstapjes: om de proprioceptie en de 

lichamelijke balans te oefenen.

Balansoefeningen zijn niet geheel zonder risico. Je moet goed 
weten wat voor jouw hond een passende oefening is. Om deze 
oefeningen goed onder de knie te krijgen, kun je daar het beste 
een training of workshop voor volgen.

tot slot
Ben je enthousiast geworden, dan kun je zelf al aan de slag! 
Wil je meer weten, dan kun je met je vragen terecht bij Judith 
Hofman van Kynomassage óf je komt de speciale workshop 
‘Massage en balans voor de oudere hond’ volgen en gaan we 
samen aan de slag met jouw oudje! Kijk voor meer informatie 
op www.kynomassage.nl.
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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

lid BKHD
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Rainbow Delight’s Best Friends Sam
We zijn zo trots dat we Sam naar 
Nederland hebben kunnen halen.
Door zijn genetische vrije score, zijn 
geweldige zachte en stabiele karak-
ter, en zijn super gangwerk, is Sam 
een aanwinst voor ons ras.

HD-A, DM carrier, CEA, PRA, 
GCS, MDR1 non carrier.

Fokker: K Foster
Rainbow Delight Collies
Eigenaar: M. Megens
Lady Bo’s Future Collies

Sam is beschikbaar voor teefjes met een FCI stamboom, HD, PRA en DM 
getest zijn. Meer info Lady Bo’s Future Collies.
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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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Curver Benelux BV | Ericssonstraat 17 | Tel: 0161-228900 | www.curver.com

MORE 
PETLIFE 
RATTAN

Bingo’s favorite toy
Bingo’s favorite place

What used to be 
my favorite shoe

My secret weapon

The new Petlife 
Rattan products

Your pet deserves 
0nly the Best
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Trainingsmethodes: door de bomen het 
bos niet meer zien

tekst en foto: Sanne Stolze

we weten het gewoon niet meer zo goed. we krijgen zo 
veel informatie over hoe je op de juiste manier of met de 
juiste methode je collie kunt opvoeden, dat ik steeds vaker 
zie dat mensen het spoor een beetje bijster zijn. 

Allereerst ga ik jullie vertellen dat niet één methode van welke 
goeroe dan ook de enige juiste is. Vaak is het een goed 
marketingverhaal omtrent een methode dat maakt dat die 
methode ineens ‘het beste’ zou zijn, maar in de praktijk hoeft 
dat niet altijd het geval te zijn. Dat maakt het er echter niet 
makkelijker op. Waar moet je dan wel op letten?
Het allerbelangrijkste uitgangspunt voor het opvoeden van een 
hond is naar mijn mening dat je op goede voet met je hond 
wilt komen te staan, sterker nog: je wilt dat de hond een echt 
maatje van je wordt. Als je van dit standpunt uitgaat, vallen 
automatisch alle trainingsmethoden af waarbij je je collie 
fysiek pijn doet of mentaal geweld aandoet. Om de simpele 
reden dat het gewoon niet nodig is, je wilt toch niet dat de 
hond uitsluitend uit angst doet wat je zegt? Waar we vroeger 
vooral ‘baas’ wilden zijn van onze hond, is in de huidige training 
‘samenwerken’ het sleutelwoord.

ontwikkelingen
De laatste tien jaar is er ontzettend veel veranderd in de manier 
van honden trainen. Vroeger gebruikten we een slipketting 
en leerden we dat als de hond ‘in overtreding was’, we flink 
aan de lijn moesten rukken. Hiermee benamen we de hond 
letterlijk zijn adem. Nou, dan luisterde hij wel. Tegenwoordig 
trainen we ‘positief’. Dat wil zeggen: trainen op basis van 
wederzijds respect en vertrouwen, waarbij we proberen om 
de hond zo goed mogelijk te motiveren, zodat hij naar je gaat 
luisteren omdat hij je leuk vindt en omdat hij het prettig vindt 
om met je samen te werken. Hierbij is vaak het uitgangspunt 
positief gedrag belonen en negatief gedrag negeren (met 

uitzondering van zelfbelonend gedrag). Het beloonde gedrag 
zal zich herhalen en het genegeerde gedrag zal uitdoven. Dat 
is best ingewikkeld en klinkt makkelijker dan het is. Gelukkig 
zijn er tegenwoordig steeds meer hondenscholen die je bij de 
opvoeding en training van je hond kunnen helpen. Kies je voor 
een hondenschool, ga dan eerst eens kijken zonder hond en 
kijk of de manier van trainen je aanspreekt. Als je niet achter de 
methode staat, kun je het namelijk ook niet goed overbrengen 
op je hond. Het is heel belangrijk dat je hierin ook meeneemt of 
de school makkelijk bereikbaar is en of je je daar zelf ook thuis 
voelt. Je zult er immers een aantal maanden, soms zelf jaren 
naartoe gaan en met jouw goede gevoel over deze omgeving 
zul je ook je hond beïnvloeden.

cursus noodzakeliJk?
Is een cursus bij een hondenschool noodzakelijk? Ja, ik vind 
van wel, of je nu een pup, jonge hond of senior herplaatser 
in huis haalt. Het is ontzettend belangrijk om een band met 
je hond op te bouwen en honden kunnen dat het beste door 
dingen samen met ‘de baas’ te ondernemen en door te 
leren samenwerken met de baas. Dit geldt helemaal voor 
een collie. Een collie valt niet voor niets onder rasgroep 1 
herdershonden. Dit type hond heeft het nodig om iets te doen 
en heeft echt niet genoeg aan drie keer daags een rondje om 
de kerk. Doordat veel mensen dit niet beseffen, kunnen collies 
gedragsproblemen ontwikkelen. Juist ook als je meerdere 
honden hebt, is het zo belangrijk om ook één op één met 
iedere hond bezig te zijn. Doe je dat niet, dan zullen de honden 
zich meer op elkaar gaan richten dan op ons mensen en 
ook daaruit vloeien vaak gedragsproblemen voort. Meerdere 
honden hebben is een keuze en het bovenstaande feit zou een 
belangrijke overweging moeten zijn als je besluit om er een 
hond bij te nemen.

GEDRAG & OPVOEDING



hersenwerk
Vroeger dachten we dat als je een paar uur per dag met 
je hond wandelde, dat je dan een heel goede baas was. 
Tegenwoordig zijn we ervan overtuigd dat een intelligente 
hond als de collie daar niet genoeg aan heeft en daarom laten 
we deze werkrassen ‘hersenwerk’ doen. We zien nu liever 
dat je wat minder kilometers maakt maar dat je je hond meer 
denkwerk geeft. Hersenwerk betekent letterlijk je hond met zijn 
hersens laten werken. Dus de hond zelf laten nadenken. Niet 
alleen tijdens de training kauwen we niet alles meer voor, maar 
laten we de hond zelf initiatief tonen en nadenken.
Ook thuis kun je je hond hersenwerk aanbieden. Iedereen 
heeft vast wel eens van hondenpuzzels gehoord. Deze vinden 
veel honden erg leuk, maar ze zijn best prijzig. Je kunt zelf ook 
klusjes voor je hond bedenken. Laat je hond bijvoorbeeld één 
maaltijd per dag zelf verdienen. Verstop eten in de tuin of in 
het bos, strooi brokken over het grasveld, kijk eens naar een 
voerbal waar de hond mee moet rollen waardoor er voertjes 
uitkomen. Maar ook een simpele kartonnen doos met lege 
toiletrolletjes wordt superleuk als je er een hand voertjes in 
gooit. Als stelregel kun je nemen dat tien minuten hersenwerk 
gelijk staat qua energiegebruik aan een halfuur los rennen. Op 
deze manier zal je hond zich veel meer voldaan voelen en een 
tevreden hond is een lieve hond. 

Je hond BegriJpen
Ook hondentaal is een belangrijk middel om je hond te 
kunnen begrijpen en dus ook te kunnen opvoeden en trainen. 
Onderzoek heeft aangetoond dat honden wel degelijk onderling 
communiceren. Deze taal bestaat vooral uit lichaamstaal. Ik 
vind het voor iedere hondeneigenaar noodzakelijk om enig 
inzicht te hebben in wat onze honden bedoelen. Hiermee kun 
je zo veel ellende voorkomen, maar ook zo veel mooie dingen 
begrijpen en zien die onze honden stilzwijgend vertellen. 
Vooral het kunnen lezen van stress- en kalmerende signalen bij 
honden is voor iedere hondeneigenaar van wezenlijk belang. 
Hondentaal is echter moeilijk en omvat zo veel dat het te veel is 
om daar nu op in te gaan. Ik kan jullie de boeken ‘Kalmerende 
signalen’ van Turid Rugaas en ‘Hondentaal is lichaamstaal’ van 
Martin Gaus aanraden. 

positieve trainingsmethode
Voor collies is een positieve trainingsmethode erg belangrijk. 
De collie is een gevoelige hond en kan nerveus, onzeker of 
angstig worden van correcties of harde commando’s. Als de 
collie niet voldoende op positieve wijze gemotiveerd wordt, 
kan het gevolg zijn dat hij helemaal niet meer met je wil 
samenwerken, waardoor het lijkt alsof hij ongehoorzaam is. 
Ook is de collie erg gevoelig voor de gemoedstoestand van 
de baas. Zij voelen haarfijn aan of wij blij of verdrietig zijn en 
zullen deze gemoedstoestand aan ons spiegelen. Houd hier 
ook rekening mee als je met je hond gaat trainen. Als je zelf 
niet goed in je vel zit, zullen de resultaten van die dag gewoon 
minder zijn.

clickertraining
Een veelgebruikte positieve trainingsmethode is  
‘clickertraining’. Het trainen met de clicker komt oorspronkelijk 
uit de dolfijnentraining en wordt nu onder andere ingezet 
voor het trainen van honden, maar bijvoorbeeld ook voor het 
trainen van olifanten in de dierentuin. Een clicker is een klein 
doosje dat een klikgeluid geeft als je erop drukt. Hiermee kun 

je bepaald gedrag van een hond markeren. Een klik is altijd 
constant en op deze manier leren honden dat als ze de klik 
horen, ze het goed doen en dat er altijd een beloning volgt. 
Een hond zal op deze manier gemakkelijker bepaald gedrag 
aanleren. Het goed aanleren van de clicker aan je hond is het 
belangrijkste onderdeel van de hele methode. Hier worden veel 
fouten mee gemaakt, waardoor deze manier van trainen niet 
altijd goed werkt. Het is daarom aan te raden om dit bij een 
goede hondenschool te leren. 

Het voordeel van clickertraining is (mits goed aangeleerd) dat 
je je hond creatiever en initiatiefrijker maakt. Je leert hem zelf 
na te denken en zoals al eerder gesteld geeft dat de hond 
meer voldoening en tevredenheid. Ook kun je de hond op een 
duidelijke manier vertellen wat je van hem verwacht. Je kunt 
een bepaalde opdracht/handeling in stukjes verdelen en per 
onderdeel aanleren. Dit is minder verwarrend voor de hond 
en doordat hij veel sneller scoort, zal hij veel meer plezier aan 
leren beleven. 

Daarnaast wordt de clicker vaak gebruikt om goed gedrag te 
belonen. Ik zeg ‘zit’, de hond gaat zitten en ik klik en geef voer. 
Hiermee leert de hond dat de klik betekent dat hij het goed 
heeft gedaan. Voordeel hiervan is dat de hond sneller bepaalde 
commando’s of kunstjes aanleert. Het geluid van de klik is altijd 
constant en niet onderhevig aan emoties waaraan de stem van 
de mens wel onderhevig is. 

Nadeel van de clickermethode: je moet heel goed kunnen 
timen. Als je maar een fractie van een seconde te laat bent, 
klik je voor het verkeerde gedrag. Sommige trainers zetten 
de clicker in bij zelfbelonend gedrag (gedrag dat de hond 
altijd iets oplevert qua voldoening of aandacht, bijvoorbeeld 
najagen, blaffen, poep eten, etc.) en juist dan is timing zo 
belangrijk. Klik je te laat, dan kun je het gedrag juist stimuleren. 
Uit eigen ervaring heb ik geleerd dat ik bij een collie de clicker 
alleen inzet bij het aanleren van kunstjes of het verbeteren 
van bestaande commando’s (bijvoorbeeld de hond zit scheef 
in plaats van recht). Zij zijn namelijk zo slim dat zij oorzaak 
en gevolg snel door hebben, met alle gevolgen van dien. 
Voorbeeld: een collie blaft (te) veel, dit is zelfbelonend gedrag. 
Je moet dan klikken wanneer hij stil is. Dat is goed en dus zou 
dat gedrag, het stil zijn, zich moeten herhalen. Niet dus. De 
collie legt het verband als ik eerst blaf en dan stil ben, krijg ik 
een beloning om vervolgens weer opnieuw met blaffen en stil 
zijn te beginnen. Zou je dus doorgaan met klikken, dan leer je 
je hond juist meer blaffen in plaats van minder. Zelfbelonend 
gedrag is het allermoeilijkste gedrag om een hond af te leren. 
Het beste is om dit met behulp van een deskundige te doen.

conclusie
Naar aanleiding van dit verhaal kunnen we dus 
concluderen: wil je een fijne, gehoorzame hond, zoek dan 
een leuke hondenschool om in ieder geval een goede 
gehoorzaamheidstraining te doen, lees boeken, luister naar 
anderen en haal daaruit wat je voor jouw hond denkt te 
kunnen gebruiken. Kijk daarbij vooral goed naar je hond. 
Waar functioneert hij goed bij? En last but not least: wat past 
het beste bij jou als baas, waar sta je achter, wat kun je goed 
overbrengen en waar voel jij je goed bij? Want pas als dat 
allemaal klopt, zal de opvoeding en training van je hond een 
succes worden. 
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mijn naam is danny van den Bos, binnen het ‘furry fandom’ 
ook wel micha genaamd. sinds mijn eerste collie micha 
ben ik helemaal gek van collies. mijn personage is daarom 
op een schotse herder gebaseerd en lichtelijk ook op mijn 
inmiddels overleden collie micha. furry zijn is voor mij 
een hobby en een levensstijl. niets maakt bij mij blijer dan 
andere mensen te zien lachen als we er weer eens opuit 
trekken in onze pakken. 

furrY fandom 
Ik heb altijd van wolven gehouden en al helemaal van weer-
wolven. Ik heb een redelijke collectie weerwolffilms en was 
vaak online op zoek naar foto’s van wolven en weerwolven. 
Bij toeval ben ik in een online chatwereld terechtgekomen 
waar mensen hun eigen personages kunnen maken. Hier 
kocht ik mijn eerste furry avatar, een husky. Niet veel later 
ben ik in aanraking gekomen met gelijkgestemden en heb 
ik kennisgemaakt met de furries. Het voelde bijna alsof ik 
thuiskwam, zo vertrouwd voelde het. En kwam ik erachter dat ik 
een furry ben! 
Mijn eerste pak kocht ik in 2008 en nu 8 jaar later heb ik er 
zeven, waarvan twee van Micha. In 2008 ben ik naar een van 
de grootste furryconventies in de wereld geweest: Anthrocon 
in Pittsburg, Pennsylvania (USA). Deze conventie trekt jaarlijks 
meer dan 5.000 bezoekers uit de hele wereld.

wat is een furrY? 
Een furry is iemand met een antropomorfe alter ego, ook wel 
fursona genoemd. Dit houdt in dat hij zich vaak voordoet als 
een dier waarmee hij zich het meest verbonden voelt, een 
lievelingsdier of spiritueel dier. Dit kunnen wolven, vossen, 
katten en honden zijn, maar ook mythologische dieren 
zoals draken. Deze kunnen kleuren hebben zoals die in de 
natuur voorkomen, maar ook niet-natuurlijke kleuren. Het 

beste voorbeeld om uit te leggen wat antropomorf is, zijn 
de animatiefilms Robin Hood van de Walt Disney Studio 
Entertainment (uit 1973) en Zootropolis van The Walt Disney 
Company (2016). De films gaan over dieren met menselijke 
eigenschappen. 
Een groot aantal furries heeft een fursuit. Een fursuit is een 
kostuum gemaakt van faux fur (nepbont), dat eruitziet als het 
dier waarmee iemand zich verbonden voelt. 
Deze kostuums kunnen verschillen van een compleet pak tot 
slechts handen, een staart en het hoofd.

furwalks en conventies
Op furwalks, wandelingen met furries, lopen we in pak door de 
stad om mensen te vermaken. Hierbij krijgen we vaak leuke 
reacties en willen mensen met ons op de foto. We worden ook 
uitgenodigd door bedrijven om mee te helpen bij goede doelen.  
Jaarlijks worden er ook conventies gehouden over de hele 
wereld heen. De grootste in de Verenigde Staten is Anthrocon 
en de grootste van Europa is Eurofurence in Duitsland. Op 
conventies komen furries uit de hele wereld om kennis te 
maken met elkaar, om een gezellige tijd te hebben, maar ook 
om geld in te zamelen voor een goed doel. Van 16 tot en met 
20 augustus 2017 wordt de 23ste Eurofurence gehouden in 
Berlijn met als thema ‘Ancient Egypt’. 
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Van 1995 tot 2008 hebben wij alleen langhaarcollies 
gehad. Tot op een gegeven moment mijn man 
het geniale idee had om te vragen of er ook een 
korthaarversie bestond. Ik antwoordde: ‘Ja, die zijn er 
wel, maar waarom vraag je dat?’. Het antwoord was dat 
hij eigenlijk dat meerdere malen per dag vegen zat was 
(dat vegen doe ik trouwens, maar goed).
Wij hebben bij een aantal langhaarfokkers informatie 
gevraagd over korthaarfokkers en hebben contact gelegd 
met een korthaarfokker in Bilthoven. Toen wij bij deze 
fokker binnenkwamen en gingen zitten, sprong er een 
tricolour teefje direct bij mijn man op schoot. U begrijpt 
het al, hij was direct verkocht, ondanks dat er verder nog 
geen gesprek gaande was op dat moment.
Wij hebben ons goed laten voorlichten en ook de 
haren kwamen aan de orde. De fokker hielp ons direct 
uit de droom: het harenverhaal is hetzelfde als bij de 
langharen. We waren ook benieuwd hoe het zat met 
het werken met en voor de baas. Het antwoord was ook 
op die vraag duidelijk: de korthaar is sneller bereid te 
werken voor en met de baas in plaats van een vrije dag 
te nemen.

Na gezellig alles te hebben doorgenomen met de 
fokker, zijn we naar huis gegaan en hebben we onze 
gedachten erover laten gaan. Nu had ik er als fervente 
liefhebber van de langhaar toch best moeite mee om 
aan het idee te wennen dat er misschien een korthaar bij 
kwam. Minder haar, in het algemeen energieker dan de 
langhaar, alleen minder onderhoud dan de langhaar ... 
wat gingen we doen? 

Binnen onze oude roedel van vier langharen was Max 
onze eerste collie die met en voor me wilde 

werken, wat trouwens een heel sterke vertrouwensband 
tussen ons beiden heeft opgeleverd. Helaas had hij op 
jonge leeftijd al HD, wat ons deed besluiten om met 
hem GG te gaan doen en hem voorzichtig laag te laten 
springen. Hij was een echte vriend. Storm, Herbie en 
Jamey waren meer van het type van ‘peace man, het 
had gisteren ook gekund’, maar ze waren wel lief en 
betrouwbaar. Iets doen samen met mijn hond sprak mij 
echter dankzij Max wel aan.

U raad het al: we hebben de volgende dag de fokker 
gebeld of we in aanmerking konden komen voor een 
korthaarpup, het liefst een blue merle. We hadden wat 
dat laatste betreft pech: het nest dat gepland stond kon 
alleen sablepups voortbrengen. Maar we mochten toch 
komen kijken als de pups geboren waren.

Toen de pups geboren waren, zijn we wezen kijken. En ja 
hoor, allemaal sables, waarvan twee reuen. We besloten 
dan toch maar voor een sable te gaan. De fokker had 
afgesproken dat de eigenaar van de reu eerste keus zou 
hebben, dus wij kregen ‘Vlekje’, zo genoemd vanwege 
de pigmentvlek op zijn neus. Wij hebben hem de naam 
Damian gegeven.
Maar tjonge jonge, wat een kop zat erop! Bij corrigeren 
ging meneer uit protest gewoon zitten plassen binnen. 
Het kereltje was me er één! Gelukkig was dat na twee 
maanden ook de wereld uit.

Op een gegeven moment werden we gebeld door de 
fokker, of we geen interesse hadden in Katja, want 
zij moest herplaatst worden. Ik heb direct ‘ja’ gezegd, 
want doordat Katja toen op mijn man zijn schoot sprong 
was hij destijds al meteen verkocht. Dus ja, Katja was 

Hoe kom je tot het besluit om een 
korthaar te nemen?
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welkom!
Zodoende kwam Katja, een tricolour teefje, ook bij ons 
wonen. Ze was heel schuchter en niets gewend qua 
spelen binnen en buiten. Binnen twee maanden liep ze 

achter de bal en frisbee aan, rende samen met Damian 
lekker achter elkaar aan. Ze leerde op haar achtjarige 
leeftijd wat jas aan, aanlijnen, hier, wachten en op de 
stoep betekende. Zo gaaf om zo oudere dame toch 
van alles te kunnen leren! Dus ik zeg nooit dat oudere 
honden niets kunnen leren, want dat is niet zo. Je moet 
er als eigenaar natuurlijk wel energie en tijd in steken. 
Sinds vorig jaar oktober hebben we er nog een korthaar 
bij: een tricolour reu genaamd Gibbs. Hij spant echt 
de kroon wat betreft lompheid, is superenthousiast en 
leergierig, maar ook o zo lief.
Samen met onze Engelse langhaar, die qua energie niet 
onderdoet voor onze kortharen, is het hier af en toe een 
dolle boel.

Omdat wij zowel langharen als kortharen hebben, is 
onze ervaring dat de korthaar qua energie toch pittiger 
is, wat stabieler is en meer een hond om wat mee te 
doen qua sporten. Dat ligt er volgens mij ook aan hoe 
je er zelf mee omgaat. De korthaar kan ook rustig zijn, 
zeker als je zelf minder ondernemend bent, maar ze zijn 
makkelijker te porren voor rennen, sporten, ondeugend 
zijn. Verder vind ik ze persoonlijk leergieriger dan de 
Engelse langhaar; met de korthaar moet je eigenlijk echt 
bezig zijn, op welke manier dan ook.
Binnen onze roedel van vier collies vullen de langharen 
en kortharen elkaar goed aan, tenminste zo ervaren 
wij dit. Helaas hebben wij vorig jaar Katja moeten 
laten gaan, maar ook zij heeft ons leven een stuk rijker 
gemaakt, net zoals Max, Storm, Herbie en Jamey. 
Vanwege de gezondheidsproblemen bij de collie willen 
we absoluut testresultaten zien van de vader en de 
moeder als we gaan kijken voor een pup. Zijn die er niet, 
dan nemen we geen pup bij die fokker. Maar in ieder 
geval, voor ons is de collie – langhaar en korthaar - ons 
ras!
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COLUMNMiranda de jong
klassiek veterinair homeopaat

Vuurwerkangst

elk jaar is de angst voor vuurwerk een terugkerend 
onderwerp in mijn praktijk. een paar dagen voor de 
jaarwisseling gaan eigenaren er vaak over nadenken, 
wat veel stress voor hond en eigenaar geeft tijdens 
de jaarwisseling.
klassieke homeopathie kan de angst voor vuurwerk 
minder maken, mits de homeopathische behandeling 
op de juiste wijze wordt ingezet.

stresssignalen BiJ vuurwerkangst
Door een harde knal of vuurwerk dat richting de hond 
wordt afgestoken, kan de hond enorm schrikken. Hierbij 
kan de hond een trauma oplopen waarbij enorme 
angst kan ontstaan. Als op dit moment de hond niet 
voldoende wordt begeleid of er is geen mogelijkheid 
tot de juiste begeleiding (de hond is bijvoorbeeld alleen 
thuis) ontstaat angst voor vuurwerk. Deze angst breidt 
zich vaak uit, omdat honden goed in staat zijn zaken 
aan elkaar te koppelen. Als er bijvoorbeeld een groep 
jongeren vuurwerk in de buurt van de hond heeft 
afgestoken, kan elke groep jongeren angst oproepen.

De angst gaat samen met stresssignalen. Dit kunnen 
bijvoorbeeld zijn:
• trillen
• hijgen, zonder het warm te hebben
• onrustig gedrag
• niet willen eten
• oren naar achteren
• verstarren (weigeren iets te doen)

wat kun Je als eigenaar doen?
• Laat de hond niet alleen! Zeker niet op 

oudejaarsavond.
• Laat de hond zelf een veilige plek in huis zoeken. 

Het helpt vaak om over de bench een deken neer te 
leggen. Ook een kledingstuk van de eigenaar (geur) 
in de buurt van de hond leggen helpt vaak om de 
hond een veilig gevoel te geven.

• Als de hond steun bij je zoekt, geef deze dan. Angst is 
een emotie en emoties kunnen niet beloond worden.

klassieke homeopathie en vuurwerkangst
Bij klassieke homeopathie wordt er voorgeschreven op 
de aanleiding van de angst en op welke manier de angst 
tot uiting komt. Daarbij wordt het middel op karakter 
voorgeschreven, waarbij voornamelijk wordt gekeken 
naar het karakter zonder de vuurwerkangst en hoe de 
hond verandert als hij/zij vuurwerk hoort/voelt. Daarom 
krijgen niet alle honden hetzelfde middel voorgeschreven 
bij vuurwerkangst.
Daarbij speelt ook leeftijd een belangrijke rol. Oudere 
honden die slechter gaan zien en horen kunnen plots 
een angst voor vuurwerk gaan ontwikkelen. Ook deze 
honden kunnen met homeopathie geholpen worden.

Ik wens iedereen een veilige en rustige jaarwisseling toe 
en een gezond en gelukkig 2017.

Miranda de jong
www.natuurlijkevenwichtbijdieren.nl 
( 06 418 205 42
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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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Het is alweer een hele tijd geleden dat jullie van mij gehoord 
hebben. Tja, soms moet je even een stapje opzij zetten zodat 
andere honden ook aan bod komen in dit leuke magazine. 
Ik weet wanneer ik als ster even iemand anders in de 
schijnwerper moet zetten! Maar genoeg daarover, ik zal jullie 
eens even een beetje bij blaffen met hoe mijn jaar geweest is.

Het nieuwe jaar begon natuurlijk na al die knallen en lichtflitsen. 
Ik snap nog steeds niet zo goed wat mijn baasjes daar zo leuk 
aan vinden. Ze springen als een stel dollen door de kamer en 
roepen allemaal ‘GELUKKIG NIEUWJAAR!!!’ en dan begint 
de ellende. Vorig jaar vond ik het nog wel leuk, maar nadat ze 
een knaller recht voor mijn neus hebben laten knallen vind ik 
het helemaal niets. Dus nu had ik me ook maar boven op de 
slaapkamer van mijn bazinnetje verstopt. Daar was het lekker 
rustig en donker. Gelukkig mocht ik daar ook blijven van haar. 
Ze kwam zelfs nog even bij mij zitten. Daar was ik erg blij mee 
en toen durfde ik zelfs mijn ogen dicht te doen. Toen ik ze weer 
opendeed, was het knallen gelukkig afgelopen. Klein voordeel, 
ik mocht bij mijn bazinnetje op de kamer slapen want ik wilde 
nu echt niet alleen beneden in de kamer slapen hoor!!

Daarna kregen we weer de carnaval. Ook ik heb eraan 
meegedaan! Ik heb mijn mooie duivelsvleugels aangedaan en 
ben toen samen met mijn bazinnetje naar de mensen gaan 
kijken die allemaal langskwamen. De ene was nog gekker 
gekleed dan de andere, maar iedereen vond mijn vleugeltjes 
leuk. Deze vleugeltjes heb ik ook nog aangehad naar het 
fantasy festival. Ik geloof dat het iets bij een kasteel was en 
Castlefest heet. Dat is ook altijd reuze gezellig en ook daar 
lopen de mensen verkleed. Heel veel mensen hebben mij 
op de foto gezet en dan moest ik natuurlijk ook even goed 
poseren. Ook was er op dat fantasy feest weer die man die mij 

de vorige keer ook een heerlijke warme zalmhuid had gegeven. 
Hij herkende mij nog en ik kreeg nu weer een stukje! Daar heb 
ik heerlijk van genoten, terwijl mijn bazinnetje een droog stukje 
brood nam met wat zalm erop. Ik vond de mijne toch lekkerder 
hoor!

Sinds afgelopen jaar ben ik samen met mijn bazinnetje lid 
bij KV Waalwijk. Hier volgt mijn bazinnetje een opleiding tot 
hondentrainer, of zoals het met een moeilijk mensenwoord  
heet ‘Kynologisch Instructeur’. Ik mag haar daar natuurlijk bij 
helpen. Hoewel ik meestal binnen moet wachten, mag ik ook zo 
af en toe meehelpen met de puppy’s begroeten en doe ik mee 
aan sport en spel. Hierbij moet ik dan van alles doen, zoals 
hersenwerkjes, snuffelen, pootjes geven en heel goed luisteren 
natuurlijk. Wat ik het leukste vind is over dingen heen lopen en 
mijn evenwicht bewaren. Ik geloof dat het balans en coördinatie 
heet. Hier moet je echt goed nadenken waar je je poten neerzet 
en hoe je ze neerzet. Dat is nog best wel lastig hoor, probeer 
het zelf maar een keer!
Vanaf volgend jaar ga ik samen met haar gehoorzaamheid 
doen. Volgens mij kan ik dat al heel goed. Ik luister altijd naar 
mijn bazinnetje, tenminste als er niets anders interessants in 
de buurt is. Anders moet ik eerst even gaan kijken of dat wel 
veilig is voor mijn bazinnetje. Maar ik heb er wel zin in. Lekker 
gezellig weer met mijn bazinnetje op pad. Dat doe ik echt het 
liefste. Overal waar zij gaat ga ik ook. Als ze in de keuken 
eten aan het maken is, lig ik achter haar. (Natuurlijk ben ik er 
meteen bij als ze dan iets laat vallen.) Als ze naar de wc gaat, 
ga ik braaf voor de deur liggen wachten tot ze klaar is. Als ze 
naar de auto gaat, ga ik braaf voor het raam zitten wachten 
tot ze weer terugkomt, maar meestal mag ik gezellig mee 
boodschappen doen en dan wacht ik braaf in de auto. Want 
als we alle boodschappen hebben gedaan, gaan we altijd even 

Het jaar 
van Abby
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langs bij suikertante Willemien. En weten jullie wat nou zo leuk 
is? Mijn suikertante heeft een winkel speciaal voor dieren! Dus 
altijd als ik daar kom, krijg ik natuurlijk iets lekkers. Soms moet 
ik haar er alleen even aan herinneren waar het staat, soms lijkt 
het namelijk alsof ze dat vergeten.
Over koekjes gesproken: mijn bazinnetje bakt tegenwoordig 
speciale koekjes voor mij. Niet omdat ik andere koekjes niet 
mag of zo, maar gewoon omdat ze zo lekker zijn! En ze heeft 
er speciale vormen voor. Eentje is in de vorm van mijn pootje, 
eentje in de vorm van een botje en eentje speciaal voor mij in 
de vorm van mijzelf. Dat is toch supergaaf! De koekjes zijn ook 
erg lekker. Dan smaken ze naar vis, dan naar schaap en soms 
ook naar konijn of eend. Dat vind ik toch wel de lekkerste hoor. 

Een tijdje geleden, toen het nog zo lekker warm was, hadden 
we weer een speciale colliedag. Deze keer mochten we met 
het vierkante blik op wielen naar Arnhem. Hier waren allemaal 
collies. Het was alleen wel jammer dat ik verder niemand 
van mijn familie heb gezien, maar mijn vriendinnetje River 
en haar bazinnetje Kim waren wel gezellig mee. Op deze 
dag hebben we allemaal spelletjes gedaan. Zo moesten we 
brokjes oppakken uit het water en een heel grote bal over de 
finishlijn duwen. Ook was er een doolhof waar we doorheen 
moesten (sommigen incl. ikzelf vonden het makkelijker om 
eroverheen te springen. Dan ben je toch veel sneller bij je 
baasje??!!) en we moesten de leukste/grappigste foto maken. 
Daar doe ik dan natuurlijk weer extra mijn best voor en dan gooi 
ik al mijn charmes in de strijd. Nadat we al die leuke dingen 
hadden gedaan, konden we ons ook nog even uitleven op het 
behendigheidsparcours. En dat vond ik natuurlijk helemaal 
geweldig! Over de schans, door de tunnel, over de balken 
springen, echt heerlijk! Met de prijsuitreiking lag ik dan ook 
helemaal voor apegapen. Tot ik mijn naam hoorde. Volgens mijn 
bazinnetje hadden we de prijs voor de leukste foto gewonnen 
en de fotograaf vond mij zo leuk, dat ik nog een gratis fotoshoot 
had gewonnen! Het was een leuke, maar ook vermoeiende 
dag. Ik heb de weg naar huis alleen maar liggen slapen, net als 
vriendinnetje River. 

De fotoshoot hebben we ondertussen ook al gehad. Dit was in 
een studio, zoals de mensen dat noemen. In zo’n studio zijn 
allemaal lampen en piepgeluiden en hier stond ook nog een 
grote bank midden op een groot wit vel. Ik moest op de bank 
zitten samen met mijn bazinnetje. Dat vond ik op zich wel leuk, 
want ik kreeg allemaal koekjes en zelfs een piepspeeltje. Maar 
toen flitste opeens een van die lampen. Daar schrok ik toch 
wel van hoor. Daarna flitste die lamp nog een keer. Ik snap 
niet waarom die lampen niet gewoon bleven branden. Dat 
doen ze normaal ook altijd. Ik vond het eigenlijk wel genoeg 
en ging al bij de deur staan zodat we naar huis konden, maar 
mijn bazinnetje bleef gewoon stom op die bank zitten. Roept 
ze mij ook nog vrolijk bij haar. Ja daaaaaaag. Ik ga echt niet 
meer terug op die flitsende bank zitten hoor! Dus toen stond 
ze op en ging ze samen met die fotomeneer naar de computer 
kijken. Maar ik bleef boos bij de deur zitten. Ik was er klaar 
mee. Toch duurde het wel erg lang en dus besloot ik om maar 
bij mijn bazinnetje en die fotomeneer te gaan liggen. Uiteindelijk 
hadden ze mij zover om voor de bank te gaan zitten en toen 
begon hij weer met die flitslampen!! Dat hadden we niet 
afgesproken dus ging ik maar achter de bank zitten. Daar kon 
hij mij lekker niet zien. Maar mijn bazinnetje zou mijn bazinnetje 
niet zijn als ze mij uiteindelijk toch zover had dat ik gewoon 

rustig bleef zitten terwijl die lampen flitsten. En om eerlijk te 
zijn, het was helemaal niet zo eng. Zeker niet omdat ik een heel 
zakje koekjes naar binnen heb gewerkt. Als ik er moeite voor 
moet doen, moeten zij dat ook maar!

Weten jullie wat ik nog meer voor hobby’s heb? Natuurlijk kauw 
ik net als jullie graag op botjes, ga ik graag lekker wandelen 
met mijn bazinnetje, op de meest onmogelijke plekken liggen 
of even lekker mijn gevederde vrienden hier in de tuin pesten. 
Maar ik loop ook heel graag een show. Dan kan ik even laten 
zien hoe mooi ik ben. Meestal krijg ik geen prijsje, maar wel 
een mooi verslag en daar doen wij het eigenlijk altijd voor. 
Maar de laatste keer was er een wonder gebeurd volgens mijn 
bazinnetje. Ik stond met nog drie andere teefjes in de ring. Twee 
waren sable, één tricolour en ik zelf als een blue merle. We 
hebben allemaal onze beste kant laten zien en de keurmeester 
heeft ons bekeken en beoordeeld. Toen kregen onze baasjes 
allemaal een rozet. Iedereen kreeg een gele, maar ik kreeg 
een rode. Dus ik dacht: oké, ik ben laatste geworden, maar 
dat maakte mij niet uit. Nee hoor, bleek ik eerste te zijn!!! Mijn 
bazinnetje was helemaal verbaasd. Dus toen moesten we nog 
voor beste teef en dat wonnen we. Toen nog voor beste van het 
ras en ook dat won ik! Beste van de rasgroep zijn we helaas 
niet geworden, maar er waren ook zo veel mooie hondjes. Dus 
nu ben ik voor het eerst in mijn leven een BOB geworden. Dit 
betekent Best of Breed, voor degenen die niet in de showwereld 
zitten.

Nu heb ik zin in een lekkere kluif. Hopelijk hebben jullie genoten 
van mijn belevenissen van het afgelopen jaar!
Een dikke lik van Abby!
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COLUMN

tekst en foto’s: Mart Brouwers

Help, mijn 
etensbakken 
zijn weg!

het zal je maar overkomen: je komt met het vrouwtje 
terug van wandelen en je etensbakken zijn gewoon 
verdwenen! al zoekend kom ik erachter dat er meer 
zaken ineens onvindbaar zijn. mijn favoriete bal 
kan ik nergens meer vinden en de voorraadbak met 
brokken is ook spoorloos. tijd voor een uitgebreide 
zoekactie.

Al snuffelend doorzoek ik de benedenverdieping en stoot 
in de kantoorruimte op de hoedenplank uit de auto van 
mijn baasje. Interessant. Als ik dan ook nog merk dat er 
koffers worden klaargezet, boodschappen naar de auto 
worden gebracht en ik één van mijn kleden achter in de 
auto terugvind, weet ik het zeker: we gaan op reis!
Na een uitgebreide borstelbeurt - vind ik nooit leuk - 
mag ik plaatsnemen in de auto. Zo te zien heb ik het 
meeste plek; de achterbank ligt vol met bagage en, niet 
onbelangrijk, mijn etensbakken!

Zodra we de straat uit zijn en op een heel brede weg 
rijden, houd ik het naar buiten kijken wel voor gezien. 
Er zijn weinig hondjes te zien, dus ik draai mezelf lekker 
weg op mijn dekentje en laat me door het ritme van de 
auto heerlijk in slaap wiegen. Af en toe neem ik even de 
moeite om overige weggebruikers te verleiden met mijn 
mooie looks, maar ook dat verveelt al snel. Hier en daar 

een glimlach terug, maar meestal jakkeren de andere 
auto’s ons snel voorbij.

Na een paar uur rijden, strekken we met z’n allen onze 
‘pootjes’. Ik ren nog even als een dolle over het groene 
gras. Toch een ander gevoel, het is Belgische gras. 
Daarna leggen we snel de laatste kilometers af naar 
onze vakantiebestemming: Bredene aan de Belgische 
kust.

De laatste keer dat ik op een strand rondliep, was ik net 
vier maanden oud en mocht ik uiteraard nog niet los 
rennen, maar dat is nu wel anders. Heerlijk dollen met 
baasje en vrouwtje aan de vloedlijn. Verder ga ik niet; het 
water is nat en nog erger, het smaakt nergens naar, bah!
De hele week mocht ik mee op ontdekkingsreis en 
hebben we zowat alle stranden vanaf de Nederlandse 
tot aan de Franse grens bezocht. Heerlijk, wat een grote 
vlakten met zand en omdat het buiten het zomerseizoen 
is, was het rustig en mocht ik overal lekker rondrennen. 

Aan het eind van de middag was het weer fijn om terug 
te keren bij het huisje. Na wat geknaag aan een botje, 
een heerlijk diner, nam ik ruim de tijd voor een fijn 
slaapje voordat ik weer met baasje en vrouwtje richting 
het strand mocht voor de avondwandeling. Wat een 
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ruimte daar en heerlijk om te dollen. Je zou er zo willen 
blijven wonen.

Buiten de stranden om, hebben we ook Brugge bezocht. 
De tweede thuisstad voor baasje en vrouwtje. Brugge is 
een mooie stad met veel bezienswaardigheden, maar die 
dag eentje extra: ikke! 

Het leek net of nog niemand een blue merle collie had 
gezien. Als ik al schoenen kon dragen, dan had ik er die 
dag ook naast gelopen. Meerdere keren werd gevraagd 
of ik mocht worden aangehaald. Ik vond het allemaal 
best en een beetje extra aandacht op zijn tijd is nooit 
weg. Op het terras van de Brugse bierbrouwer werd ik 
zelfs bijna doodgeknuffeld door een Italiaanse schone. 
Ha, ik dacht toch even te zien dat mijn baasje een beetje 
jaloers naar mij keek!

Maar aan alles komt een eind en zo reden we na een 
week weer terug naar Zutphen. Bij het uitstappen heb ik 
uiteraard de buurt even laten weten dat ik er weer was: 
‘Waf, waf, dames en heren! Ik ben er weer!’

We hebben in de Achterhoek geen Noordzeestrand, 
maar tijdens de komende eindejaarswandeling in 
december kan ik weer het strand afschuimen en wat 
nog leuker is: ik hoop dan weer veel vriendjes en 
vriendinnetjes van de Schotse Herdervrienden te mogen 
begroeten. 

Tot dan en groetjes,
Kjell-Denley.
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KENNELVERMELDINGEN

Gelderland

Noord-Holland

ST. NINIANS
Alette en Henk Westerhuis
Rheden
T: 06 505 08 776
E: info@st-ninians.com

Ne LAdy'S
Rianne Bouwmeester-Slotboom 
Winterswijk
T: 0543 521 031
E: h.bouwmeester825@kpnmail.nl

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 de Vries
Utrecht
T: 06 15 22 42 87
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

Utrecht

SPArKLINg jeweLL’S 
Alie Gaasbeek
Driebergen-Rijsenburg
T: 06 226 32 756
E: a.w.gaasbeek@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

VAN de HANdwerPer
Walter en Reinilde Wagendorp-Peeters
Brecht (België) 
T: + 32 (0)3 295 84 14 
E: walter.wagendorp@telenet.be

SHIN FALL'S
Ita Wisse 
Domburg
T: 0118 58 21 48
E:  info@itawisse.nl
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hernia

Dora, een zesjarig teefje, was enkele weken 
geleden ‘s avonds nog lekker met haar baasje naar 
het bos geweest. De ochtend nadien kwam Dora 
niet uit haar mandje. Na enkele aanmoedigingen 
met wat lekkers, kwam ze met veel moeite 
overeind. Na enkele passen ging ze echter weer 
liggen.

Op Dierenhospitaal Visdonk aangekomen, werd 
Dora onderzocht. Ze was erg pijnlijk op haar rug 
en piepte bij aanraking. De reflexen van beide 
achterpoten werden gecontroleerd. Pijn- en 
plaatsingsreflexen waren vertraagd. Met een beetje 
hulp kon ze nog wel staan en lopen.

Gelukkig beschikt Dierenhospitaal Visdonk over een 
computertomograaf en kon er meteen een CT-scan 
gemaakt worden van de rug. Hierop was een hernia 
te zien.

Aangezien Dora nog niet volledig verlamd was, 
werd voorlopig afgezien van operatie. Dora werd 
opgenomen, kreeg medicatie toegediend en 
lasertherapie. Na enkele dagen kon Dora naar 
huis met medicatie en afbouwende lasertherapie. 
Gelukkig is een operatie niet nodig gebleken. Ze 
gaat nu twee keer per week naar de fysiotherapeut 
en langzaam aan gaat het steeds beter met haar!

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

advertentie
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