
Lente 2017 • Schotse Herder Vrienden • 1

In dit nummer onder andere: canicross • verslag activiteitendag  • gedrag: buurten bij andere honden  • en meer ...

IN DIT NUMMER  artrose • praktijkspeuren • bat •
bravecto • foto’s wandeling bussloo  • en veel meer...

Uitgave van de SchotSe herder vrienden • lente 2017 • jaargang 13



2 • Schotse Herder Vrienden • Lente 2017

lente 2017 • Jaargang 13
Kwartaaluitgave van de vereniging Schotse 
Herder Vrienden

redactieadres
Ridderspoor 33
6542 HA Nijmegen
e-mail: redactie@schotseherdervrienden.nl

redactie
Ger Houben, Lieke Timmers

hoofd- en eindredactie
Diana Jansen

medewerkers
Mart Brouwers, Monique Frederiks, Lieke 
Geurts, Marèse van Haneghem, Judith 
Heutink, Diana Jansen, Natasja Koeckhoven, 
Liesbet van Roy, Steven Schukking, Frans 
Smeur, Sanne Stolze, Lieke Timmers. 

ontwerp en vormgeving
Diana Jansen

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 zomernummer 2017
U kunt uw bijdrage voor het zomernummer 
2017 inzenden tot 1 juni 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.

COLOFON

• • OP DE BACKCOVER • •

 • • • • OP DE COVER • • • •

Naam: J’Adore Julliette of Lady Bo’s Future (Louka)
geboren: 18 juni 2014

vader: Lewellen’s Midnight Eclipse
moeder: Baquero  Bonny Lady Bo’s Future

fokker: Marga Megens 
eigenaar: Annemie Vandermeulen

Naam: Olympea Lily Mila 
geboren: 19 november 2015

vader: Ricks Machagony
moeder: Trasdepastores Creative September

eigenaar: Liesbet van Roy
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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: artrose

10 Mijn collie: Liesbet, Christian, Charlotte en   

 Marie & Mila

13 Schapendrijven met Lyndi

16 Korte berichten

20 Commotie rondom Bravecto

24 Op zoek naar mijn hulphond: hoe het verderging

25 Column ‘Maak je baasje trots!’

26 Korthaarpagina: fotoshoot

34 Kennelvermeldingen

28 Fotoverslag: wandeling Bussloo 
22 februari 2017

8  Sport & spel: praktijkspeuren 18 Opvoeding & gedrag: Behavioural 
Adjustment Training (BAT)
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MEDEDELINGEN

KALENDER

algemene ledenvergadering 

Zondag 7 mei hebben we onze 
jaarlijkse algemene ledenvergadering. 
Net als voorgaande jaren gaan we 
behalve (kort) vergaderen ook weer 
iets leuks doen met onze collies.
De ALV vindt plaats in Hoeve de 
Nachtegaal, Merenweg 1A in Wintelre 
(bij Veldhoven) en het definitieve 
programma volgt zo spoedig mogelijk. 
Houd onze website en Facebook-
pagina in de gaten voor meer 
informatie.

7 mei 2017
losloopgeBied sleenerzand 

Zondag 23 april 2017 maken we 
een boswandeling door bosgebied 
Sleenerzand in de provincie Drenthe. 
Dit bos is rond 1930 aangelegd en 
wordt beheerd door Staatsbosbeheer. 
De omschrijvingen zijn lyrisch: een 
natuurgebied dat haast buitenaards 
aandoet. Kortom: een wandeling die je 
niet mag missen.
Houd onze website en Facebook-
pagina in de gaten voor meer 
informatie.

23 april 2017

De lente van 2017 is alweer aangebroken. De Schotse 
Herder Vrienden startten het jaar met een zeer 
geslaagde Nieuwjaarswandeling in Bussloo, waarvan 
een uitgebreid fotoverslag is opgenomen in dit nummer 
van Collie en zo. Daarnaast hebben we Sanne Stolze 
mogen verwelkomen in ons team als vast redactielid. 

Jullie kennen haar al als schrijver van artikelen over 
opvoeding en gedrag en haar collie Mason.  

In dit gevarieerde nummer kun je weer over veel 
verschillende onderwerpen lezen, zoals artrose, 
Behavioural Adjustment Training (BAT), praktijkspeuren, 
schapendrijven, de commotie rondom Bravecto en nog 
veel meer!

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

Diana Jansen

Door onze eindredacteur:
Diana Jansen

vriJwilligers gezocht

Onze vereniging draait geheel op 
vrijwilligers. Een zeer gemotiveerd 
elftal dat veel werk verzet, heel 
mooie dingen voor elkaar heeft 
gekregen en ambitieuze plannen 
heeft voor de toekomst. Maar ook 
in ons team kan wel eens iemand 
‘geblesseerd’ raken en door ziekte 
of persoonlijke omstandigheden 
even minder tijd hebben voor de 
Schotse Herder Vrienden. Op zo’n 
moment merken we hoe kwetsbaar 
we zijn en zien we dat meteen ‘in 
het veld’ terug: een activiteit valt uit, 
het magazine verschijnt later dan 
gepland, enz. 

Wij zijn daarom naarstig op 
zoek naar leden die ons team 

komen versterken en zich voor 
de vereniging willen inzetten. 
We hebben grootse plannen en 
kleine klusjes, dus er is altijd wel 
iets te vinden dat aansluit bij jouw 
persoonlijke interesses en de tijd die 
je ervoor beschikbaar kunt en wilt 
stellen.

Kynologische kennis is géén 
vereiste, de passie voor collie 
natuurlijk wel. Maar wat dat betreft 
zit het wel snor, want daarom zijn 
jullie immers lid van de Schotse 
Herder Vrienden. De taken kunnen 
in teamverband worden gedaan 
(bijvoorbeeld het beheer van onze 
Facebookpagina of het organiseren 
van activiteiten), maar er zijn ook 
klussen die je helemaal alleen kunt 
doen op het moment dat het jou 

het beste uitkomt (bijvoorbeeld het 
schrijven van een artikel voor het 
blad of contacten opbouwen en 
onderhouden met sponsors). 
Kortom: onderschat je toegevoegde 
waarde voor de Schotse Herder 
Vrienden niet en overschat niet de 
hoeveelheid tijd die je eraan kwijt 
bent. Een ding is zeker: vrijwilliger 
zijn bij de Schotse Herder Vrienden 
geeft je heel veel voldoening! 

Heb je interesse en wil je een 
keer vrijblijvend praten over de 
mogelijkheden, aarzel dan niet 
en stuur een mail naar of bel met 
Ger Houben, voorzitter van de 
vereniging (e-mail: voorzitter@
schotseherdervrienden.nl, 
telefoonnummer 013 – 530 33 15). 
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GEzONDHEID

een hondenlichaam bestaat uit veel gewrichten 
die beweging mogelijk maken. op de plaats waar 
twee botten in een gewricht samenkomen, zijn deze 
bedekt met een laagje kraakbeen dat fungeert als 
‘stootkussen’. in het gewricht zit gewrichtsvloeistof 
die het gewricht smeert. Bij beschadiging van 
het kraakbeen door bijvoorbeeld slijtage kan het 
gewricht minder goed functioneren, en spreken 
we van artrose. zaken als erfelijkheid, verkeerde 
bewegingen, trauma, of overgewicht kunnen een rol 
spelen.

hoe ontstaat artrose?
Artrose bij de hond kent verschillende oorzaken. Bij het 
vaststellen van de oorzaak van artrose bij een hond 
wordt onderscheid gemaakt tussen ‘primaire artrose’ en 
‘secundaire artrose’. Primaire artrose is het gevolg van 
de leeftijd. Secundaire artrose is het gevolg van andere 
problemen, zoals overgewicht, ziekte of beschadiging. 
De beschadiging kan bijvoorbeeld komen door trauma 
(een ongeluk of klap), een afwijkende belasting door 
bijvoorbeeld het scheuren van de kruisband, of een 
ontsteking door een los stukje bot in de elleboog.

Soms zien we ook dat het afweersysteem het 
kraakbeen aanvalt. Dit noemen we in de volksmond 
reuma. Daarnaast zijn er nog aangeboren afwijkingen 

of ontwikkelingsstoornissen, zoals heupdysplasie en 
elleboogdysplasie waardoor het gewricht ook afwijkend 
belast kan worden.

sYmptomen
Bij de hond is artrose een afwijking die langzaam kan 
ontstaan. De hond kan niet meer goed meekomen, raakt 
kreupel, gaat mank lopen en heeft duidelijk ongemak bij 
het bewegen. Wanneer u vermoedt dat uw hond artrose 
heeft, kan dit met een röntgenfoto worden vastgesteld.

Behandeling
Bij behandeling van artrose is de leeftijd van de hond 
van belang. Op hogere leeftijd zijn de klachten niet altijd 
van dien aard dat er iets aan gedaan hoeft te worden. 
Maar als honden er wel veel last van hebben, dan is 
behandeling noodzakelijk om de hond een plezierige 
oude dag te bezorgen.
Bij jonge honden loont het om zo snel mogelijk een 
behandeling te starten. Artrose is een onomkeerbaar 
proces, maar het kan wel worden geremd. Daarvoor zijn 
verschillende behandelmethodes voorhanden.

piJnstilling
De keuze voor de juiste therapie hangt af van de mate 
waarin een hond last heeft van artrose. De pijnstillers 
die worden gebruikt zijn vaak NSAID’s. Deze kunnen 

tekst: Marèse van Haneghem, Frans Smeur en Steven Schukking • foto: Jacqueline Houben-Spiering
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langdurig worden gebruikt, maar indien het niet 
noodzakelijk is dan geven we toch liever geen pijnstillers 
of gebruiken een zo laag mogelijke dosering (om 
eventuele maag- en darmproblemen te voorkomen). 
Er zijn diverse soorten pijnstillers met verschillende 
werkingsmechanismen. Samen met de eigenaar wordt 
gezocht naar de pijnstiller waar de hond het beste op 
reageert.

acp (autologous conditioned plasma)
ACP is lichaamseigen geconditioneerd plasma en 
maakt voor de behandeling gebruik van natuurlijk 
eigenschappen van het lichaam zelf. Een kleine 
hoeveelheid bloed wordt m.b.v. een speciaal ontworpen 
injectienaald opgenomen. Het bloed ondergaat een 
centrifugeproces van 5 minuten dat de bloedplaatjes 
en andere heilzame elementen uit het bloed scheidt 
en concentreert. Het plasma dat deze bloedplaatjes en 
groeifactoren bevat, wordt vervolgens toegediend op de 
plek van het letsel, dus in het gewricht met de artrose. 
Hierdoor hoeft uw hond minder of geen NSAID’s meer 
te gebruiken, waardoor nier-, maag- en darmproblemen 
voorkomen kunnen worden. Voor deze behandeling kunt 
u bij Dierenkliniek Kortenoord terecht.

Beweging
Een bewegingsschema is heel belangrijk voor de 
hond, want het is van groot belang dat honden met 
artrose goed blijven bewegen. Door de dierenarts of 
dierenfysiotherapeut kan een individueel bewegingsplan 
worden opgesteld.

homeopathie 
Homeopathische middelen kunnen de ontwikkeling van 
artrose afremmen. In de klassieke homeopathie wordt 
niet alleen gekeken naar de klacht zelf, maar naar het 
gehele dier als ‘type’. Er wordt dan een middel gekozen 
dat past bij het soort artrose en bij het type hond. Een 
homeopathisch-werkend dierenarts zal na een uitgebreid 
vraaggesprek voor één bepaald (‘enkelvoudig’) middel 
kiezen. Is dit middel goed gekozen, dan kan het 
bijzonder snel effect hebben.
Naast klassieke homeopathie, zijn er ook 
homeopathische ‘complexmiddelen’ op de markt, 
die voor iedere hond goed kunnen werken. Deze 
middelen bevatten een samenstelling van verschillende 
homeopathische verdunningen die vaak worden ingezet 
bij bepaalde klachten, waardoor de kans groot is dat 
deze middelen voor iedere willekeurig type hond werken.

orthomoleculaire therapie
Een bewegingsschema is heel belangrijk voor de 
hond, want het is van groot belang dat honden met 
artrose goed blijven bewegen. Door de dierenarts of 
dierenfysiotherapeut kan een individueel bewegingsplan 
worden opgesteld.

overgewicht aanpakken
Uiteraard is het voor honden die te zwaar zijn, naast 
bovenstaande, een eerste vereiste om af te vallen. 
Overgewicht levert letterlijk een zware belasting op voor 
de gewrichten, en belemmert de hond in zijn beweging.

tot slot
Een gewricht met artrose wordt nooit meer een normaal 
gewricht. Op bijvoorbeeld een röntgenfoto zul je artrose 
altijd kunnen zien. Maar met goede begeleiding kan het 
gewricht wel weer normaal gaan functioneren, zodat 
de hond zijn normale bewegingspatroon weer zo goed 
mogelijk kan oppakken.

heup met veel artrose



tekst en foto’s: Monique Frederiks
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Praktijkspeuren

de neus is voor de hond wat de ogen voor ons 
mensen zijn. hij gebruikt deze graag en goed. 
dat iedere hond kan speuren, staat vast. sterker 
nog: het is een natuurlijke drift van de hond. dit 
is echt niet voorbehouden aan jachthonden of 
werkhonden. alle honden, groot en klein, jong 
en oud, kunnen en doen het, dus het is ook 
geschikt voor collies! 

praktiJkspeuren: wat is dat?
Een van de vormen van speuren is Praktijkspeuren. Dit 
is een vorm van hondensport waarbij het doel is dat de 
hond een menselijk geurspoor volgt om zo snel mogelijk 
de ‘vermiste’ persoon te vinden. 
In ons dagelijkse leven dient de hond zich veelal aan jou 
aan te passen. Het mooie van Praktijkspeuren is dat de 
hond de leiding heeft; hij dient met zijn neus het spoor te 
volgen. In een tuig en aan de lange lijn gaat hij samen 
met jou op zoek naar de ‘vermiste’ persoon. Iemand (de 
‘vermiste’ persoon) loopt een spoor en de hond volgt dit 
spoor. Hij mag daarbij speuren op de manier zoals hij 
wil; het speuren gebeurt zonder druk en zonder dwang. 
Wil hij het spoor volgen met de neus aan de grond, met 
de neus omhoog; het mag allemaal. De hond leert zich 
te concentreren op één geur (en moet daarbij heel goed 
nadenken; heb ik de geur nog of niet?) en jij leert om de 
lichaamstaal van je hond te lezen en te herkennen: zit hij 
op het spoor of is hij het spoor kwijt?

waarom praktiJkspeuren?
Praktijkspeuren is een leuke manier om samen met je 
hond bezig te zijn en is geschikt voor iedere hond. Ook 
voor honden die niet meer kunnen rennen en/of kunnen 
springen of die een andere beperking of ziekte hebben. 
Het is een niet-belastende manier van werken, omdat 
de hond rechte sporen volgt en op een rustig tempo kan 
lopen. Voor honden met fysieke beperkingen kan de les 
aangepast worden in tijd en intensiteit. 

Als je hond bijvoorbeeld niet goed met andere honden 
kan omgaan en niet in een groep lessen kan volgen, dan 
is Praktijkspeuren een ideale sport om te beoefenen. De 
hond werkt namelijk alleen met jou.  Honden die angstig 
of onzeker zijn leren om meer zelfvertrouwen te krijgen, 
omdat zij bij het speuren de leiding krijgen. 
Ook voor honden met een tomeloze energie is 
Praktijkspeuren een heel goede manier om de energie 
kwijt te raken! Veel honden zijn na de les uitgeteld. 
Ook is speuren ontspanning! Door samen bezig te zijn 
wordt de onderlinge band versterkt. 

wat heB Je nodig?
Bij het speuren gebruik je zowel een halsband als een 
speurtuig. Als de hond wacht totdat hij mag beginnen, 
zit de lijn aan zijn halsband. Als hij mag starten, dan 
wordt de lijn aan het speurtuig geklikt. Zo weet de 
hond wanneer hij aan het werk is en wanneer hij kan 

Een fantastische hondensport voor álle honden! 

SPORT & SPEL
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ontspannen. Daarnaast is een lange lijn belangrijk. De 
hond moet namelijk de ruimte hebben om uit te zoeken 
waar de ‘vermiste’ persoon heen is gelopen. Daarnaast 
zorgt de lijn voor de connectie met jou; de hond neemt 
jou mee over het spoor. Zonder lijn is de hond al gauw uit 
het zicht en weet je niet waar hij heen is. 

Van de speurinstructeur krijg je een zakje met een 
geurbron van de persoon die het spoor gaat lopen. Dit 
is de opdracht voor de hond zodra hij mag starten. Ook 
krijg je een portofoon. Daarmee sta je in verbinding met 
de sporenloper en geef je door welke afslag je hond 
genomen heeft bij een keuzepunt (splitsing, kruising, 
enz.). Door het gebruik van de portofoons is verdwalen 
niet mogelijk en het geeft je ook de mogelijkheid om 
de lichaamstaal van je hond te gaan herkennen; hoe 
gedraagt je hond zich als hij op het spoor zit en hoe 
gedraagt hij zich als hij een keer een verkeerde afslag 
heeft genomen? Je gaat zijn lichaamstaal steeds beter 
herkennen!

Daarnaast is het meenemen van water voor je hond 
belangrijk. Speuren is namelijk erg intensief en de hond 
heeft vocht nodig om zijn neus nat te houden. Als zijn 
neusslijmvlies uitdroogt, kan hij niet goed meer ruiken. 
Daarom is het belangrijk om tijdens het speuren de hond 
water aan te bieden.

waar Begin Je met praktiJkspeuren?
De lessen worden gegeven in het bos. Daar is het rustig 
(geen tot weinig verkeer) en de onverharde ondergrond 
is prima geschikt om het speuren te leren. Want de hond 
kan van nature wel speuren, maar hij moet leren om 

zich te concentreren; hij moet die concentratie en het 
uithoudingsvermogen opbouwen. In het begin zijn de 
spoortjes kort en deze worden steeds langer, er komen 
kruisingen en splitsingen, er worden backtracks gelopen 
en voorwerpen op het spoor achtergelaten die je hond 
moet gaan verwijzen, het lopen van een oud spoor, enz. 
Als een hond onverhard kan speuren, dan kan hij daarna 
ook verhard gaan speuren. Verhard speuren vereist meer 
concentratie.  

Belangrijk is dat je een speurhondenschool uitzoekt met 
ruime kennis over Praktijkspeuren. Het Speurhonden 
Training Center heeft al vele instructeurs opgeleid die 
– door heel Nederland – hun eigen speurhondenschool 
zijn begonnen. Kijk op www.praktijkspeuren.nl voor een 
speurhondenschool bij jou in de buurt.

nieuwsgierig?
Ben je nieuwsgierig geworden naar deze fantastische 
vorm van hondensport, dan is op zondag 21 mei 
aanstaande een mooie gelegenheid om hiermee kennis 
te maken. Het Speurhonden Training Center organiseert 
op deze Dag van de Hond een landelijke workshopdag. 
Op diverse plaatsen in het land worden er dan korte 
workshops (1,5 uur) gegeven in groepjes van maximaal 
6. Kijk op de Facebookpagina van Praktijkspeuren voor 
de deelnemende speurhondenscholen. 

geurbron van 'vermiste persoon' aanbieden
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Mila is onze allereerste hond 
ooit, en we hadden het niet beter 
kunnen treffen met haar. Ervaren 
hondenkenners raadden ons 
aan met een collie te beginnen, 
omdat dat een hond zou zijn die 
bij ons gezin past en makkelijk 
op te voeden is. En of ze gelijk 
hadden! Mila is een échte Schotse 
collie met een hoge ‘will to please’ 
naar de baasjes toe en een 
aaibaarheidsfactor waarmee ze 
in een mum van tijd alle harten 
verovert. 

Met acht weken kwam Mila bij 
ons wonen en ze werd meteen 
vertroeteld als een baby. Als kleinste 
pupje uit een nest van 9, had ze 
haar mannetje moeten staan tijdens 
de eerste levensweken. In het 
begin schrokte ze dan ook haar 
etensbakje leeg omdat ze vreesde 
dat er nog 8 anderen mee kwamen 
smullen van haar portie.

Meteen was duidelijk dat Mila een 
gouden karakter heeft. Ze is heel 
zachtaardig en aanhankelijk, er zit 
geen greintje kwaad of jaloezie in. 
Ze geniet enorm van knuffels en 
gezellig bij de baasjes op de bank 
liggen. Ze vertedert ons telkens 
weer als ze schattige geluidjes 
maakt terwijl ze een dutje doet of 
haar kopje schuin houdt terwijl je 
tegen haar praat.

Op wandelingen worden we vaak 
aangesproken met ‘O, is dat een 
Lassie?’. Mila voelt dan meteen 
dat ze in het middelpunt van de 
belangstelling staat en begroet de 
vreemdeling met een snuffel aan 
zijn hand en als het mag ook een 
vriendschappelijk likje.

Wanneer iemand van ons zich 
verslikt of een felle hoestbui heeft, 
wordt ze wat ongerust en treedt 
haar ‘ik-kom-je-wel-redden-modus’ 
in actie. Ze springt dan tegen je 
aan en blaft - iets wat ze in normale 
omstandigheden nooit doet - om 
zich ervan te vergewissen dat je wel 
oké bent.

We hebben ook twee katten, een 
kater en een poes. En ja hoor, ook 
met hen kan Mila het goed vinden. 
Ze is zelfs beste maatjes met onze 
poes: ze liggen vaak samen te 
slapen, de poes likt af en toe Mila’s 
snuit schoon, geeft haar kopjes en 
nestelt zich tussen Mila’s poten en 
brave Mila…die laat het allemaal 
gebeuren!
Ze is onderdanig en heel 
verdraagzaam naar andere 
honden toe, reuen of teven, het is 
haar allemaal om het even, ze is 
vriendelijk met elk ras, klein of groot.
In de puppyklas behaalde ze 
met glans de hoogste score voor 
gehoorzaamheid, maar toen een 
andere hond onverwacht naar haar 
uithaalde had ze de schrik te pakken 
en hebben we er hard aan moeten 
werken om die er weer uit te krijgen.

Puppy-of puberstreken heeft Mila 
nooit gehad. Misschien komt 
dat nog, maar dat durven we te 
betwijfelen. Ze is nu 16 maanden en 
een voorbeeldige hond, kattenkwaad 
is niet aan haar besteed. Het is een 
echt elegant meisje, wandelen in 

tekst en foto’s: Liesbet Van Roy

MIJN COLLIE

Liesbet, Christian, 
Charlotte en Marie

& Mila
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de regen? Liever niet. Haar vacht 
borstelen? Ja hoor, ga je gang! Toch 
heeft ze ook een stoer kantje: bang 
van vuurwerk zoals zo veel collies? 
Mila niet! Een brave, beetje te 
rustige hond denk je misschien? Nee 
hoor, met de baasjes verstoppertje 
spelen vindt ze superleuk, ze blijft 
dan nieuwsgierig zoeken afgaand op 
hun stemgeluid tot ze hen gevonden 
heeft om hen dan zo enthousiast 
te begroeten alsof ze hen al te lang 
heeft moeten missen. Ook voor alle 
mogelijke balspelletjes is ze altijd te 
vinden.

Denkspelletjes, liefst diegene waar 
een beloningssnack aan te pas 
komt, vindt ze heel interessant. Ook 
van haar snuffelmat en puzzel waar 
we snoepjes in verstoppen krijgt ze 
nooit genoeg. Stofzuigers en mixers 
vindt Mila maar rare machines. Het 
liefst steekt ze haar lange snuit in de 
buis van de stofzuiger en huppelt ze 
enthousiast met me mee, uiteraard 

vlak voor mijn voeten, wanneer de 
stofzuiger tevoorschijn komt. Van het 
geluid van mixers en boormachines 
houdt ze niet, ze probeert het 
te overstemmen met een schel 
blafgeluidje om haar ongenoegen te 
tonen.

Mila is een echte gezelschapshond 
en heeft het op dat vlak wel 
getroffen: er is altijd wel iemand 
thuis. En als we toch eens wat 
langer weg moeten, dan wordt 
Mila met plezier opgevangen door 
mijn zus of mijn moeder, want ook 
hun harten heeft Mila met veel 
overtuiging gestolen! 

Autorijden vindt Mila niet zo leuk, ze 
jankt dan stilletjes op de achterbank. 
Tenzij ze haar lieve kopje op de 
schoot van één van de baasjes kan 
leggen, dan wil ze de rit wel uitzitten, 
maar van harte is het zeker niet.
Langere dagtripjes of een reisje met 
de auto maken met Mila proberen 

we te vermijden, maar geen nood, 
de dogsitters van de familie staan 
gelukkig paraat om Mila de tijd van 
haar leven te bezorgen tijdens onze 
afwezigheid.

Dat het aanschaffen van een 
hond een leuke en ingrijpende 
gebeurtenis zou worden hadden we 
wel verwacht, maar dat Mila ons zo 
immens veel vriendschap en plezier 
zou brengen, overtreft al onze 
verwachtingen.

Mila is een echte schat, we zouden 
de blijde begroetingen ’s ochtends 
en telkens als we thuiskomen en 
haar opgewekte en enthousiaste 
aanwezigheid voor geen geld 
meer willen missen. Als kersverse 
hondeneigenaars hadden we in 
het begin veel te leren, maar Mila 
heeft er dankzij haar zachte en 
rustige karakter voor gezorgd dat het 
allemaal van een leien dakje liep!
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of ik heb wel heel veel geluk, of alle collies hebben 
het in zich... hoe dan ook, ook onze tweede collie 
werkt! kleine rode lyndi mocht drie keer meelopen 
met het schapendrijven met glenn toen ze ongeveer 
zes maanden was. Bij de derde keer nam ze het 
stokje over en haalde op haar eigen manier de 
schapen voor me op. zoals bij de meeste vrouwen, 
ging dit met veel lawaai. maar ze deed het… en wij 
waren blij!

Lyndi is geboren in maart 2016, gefokt door Marijke 
en Wil van de Ven van Marwiland Collies in Heesch. 
Lyndi’s moeder is een tricolour collie, van oorsprong uit 
Duitsland. Haar vader komt rechtstreeks uit Amerika. Ze 
was meer dan welkom bij ons in Witharen.
Voor de 14 jaar oude Keira was het best even wennen 
om weer zo’n spring-in-‘t-veld erbij te krijgen, maar Glenn 
was vanaf dag één helemaal in zijn nopjes. De twee 
waren onafscheidelijk; waar Glenn ook maar ging liggen, 
Lyndi plofte erbij. Of het nu in de tuin was of in de kamer 
- zelfs zijn mand was niet veilig.

Januari 2017 is aangebroken. Met twee honden naar 
de schaapskooi in Uffelte, waar ik al sinds 2011 elke 
maandag train. Voorheen met Scott, onze inmiddels 
overleden collie. Glenn heeft les sinds februari 2016. 
De ene maandag kom ik blij thuis, de andere maandag 
twijfel ik enorm aan mijn opvoedkunde. Vooral het zitten 

op afstand wil er moeilijk in, terwijl dat nu juist een 
belangrijk commando is. Ligt het dan aan mij, of zijn de 
Amerikanen wat minder simpel te trainen? Of heb ik een 
reu die gewoon heel graag instinctief te werk wil gaan en 
mij niet meer ziet staan als er schapen in de buurt zijn?

Het grote verschil is dat toen ik met Scott startte, hij al 
acht jaar was en alle commando’s kende.  Met Glenn 
begin ik natuurlijk vanaf niets (uiteraard hebben we hem 
wel de basiscommando’s geleerd: zitten, liggen, komen, 
wachten).  Misschien is deze grote zwarte man juist wel 
een uitdaging!

Met Lyndi kan ik op dit moment alleen nog maar 
vertrouwen op haar instinct. Ik blijf wandelen met de 
schapen om haar bezig te houden. Zij zorgt dat de 
schapen bij me blijven en loopt met haar tong buiten de 
bek. Ze maakt zich heel druk en als er een schaap uit 
de kudde breekt rent ze als een razende Roeland het 
dier achterna om het vervolgens weer terug bij de kudde 
te brengen. Ze drijft de dieren op; loopt naar links en 
vervolgens weer naar rechts. Ze zigzagt dus mooi achter 
de schapen. Later zal ik dit gedrag benoemen om haar te 
leren wat linksom en rechtsom is.

Vandaag heb ik haar aan de lijn meegenomen naar de 
schapen.  Zitten, aaien ter bevestiging en lopen als ik het 
vraag. Naast blijven tot ik weer vraag te zitten, aaien en 

tekst en foto’s: Judith Heutink

SPORT & SPEL

Schapendrijven met Lyndi
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blijven zitten… en lopen als ik het vraag. Ik zeg dan ook 
‘lopen’.  

Lyndi zal de commando’s in het Nederlands leren, terwijl 
ik met Glenn in het Engels train. Ingewikkeld voor mij, 
want ik moet goed opletten dat ik geen fouten maak. 
Deze verschillende commando’s moeten het straks 
mogelijk maken om mijn beide collies afzonderlijk te 
sturen.

Mijn leraar Jaap heeft op dit moment twintig Drents 
Heideschapen. Zijn opleidingscentrum zit in de oude 
schaapskooi in Uffelte. De voormalige Holtinger-kudde 
is naar een nieuw onderkomen verhuisd in Havelte. 
Daardoor wordt een groot gebied van 21 hectare 
rondom de schaapskooi in Uffelte niet meer begraasd. 
Natuurmonumenten heeft Jaap gevraagd dit stuk grond 
te begrazen met behulp van zo’n honderd schapen. Een 
mooie aanvulling voor zijn lessen en een extra stimulans 
voor zijn cursisten… een droom zou voor mij in vervulling 
gaan!

Mijn man en ik fokken acht jaar schapen. We hebben 
op dit moment elf schapen: negen ooien en twee 
rammen. Het zijn Franse Solognote schapen en met hun 
donkerrode huid en crèmekleurige vachten zijn ze een 
aparte verschijning in onze weide. Ieder jaar genieten we 
van het vroege voorjaar en is in februari de lente in onze 
stal. 

Omdat wij hier zo intens van kunnen genieten, willen wij 
onze fokplannen uitbreiden en starten wij ook met onze 
Schotse herders, simpelweg omdat het prima samen 

kan en voor ons een logische stap is. Onze kennel ‘Erve 
d’Olde Stee’ staat inmiddels geregistreerd bij de Raad 
van Beheer. Glenn heeft alle testen ondergaan en is 
goedgekeurd als dekreu. Lyndi heeft haar DNA-testen 
ook binnen en zal binnenkort op haar heupen worden 
gecontroleerd. Rest ons nog  te wachten op de juiste 
leeftijd. En als er dan pups uit deze combinatie geboren 
worden, hebben ze  hopelijk dezelfde  drijflust als hun 
ouders!

Voor meer info: schapendrijven Jaap Kremer in Uffelte 
www.tynyronnen.nl en voor de honden/schapen
www.doldestee.nl.
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in de cluBwinkel

In onze clubwinkel zijn ook 
effileerscharen verkrijgbaar. Een 
eenvoudige enkelzijdige effileerschaar, 
geschikt voor minimaal gebruik en 
de minder ervaren gebruiker, en 
een professionele dubbelzijdige 
effileerschaar, waarmee je je hond in een 
handomdraai in showmodel brengt. 
Te bestellen in onze clubwinkel voor
€ 12,95 en € 44,95.

Zie: www.schotseherdervrienden.nl

workshop hersenwerk

Op zaterdag 8 april van 13.30 tot 15.30 
uur kun je bij Service4dogs in Ter Aar een 
workshop hersenwerk voor honden doen.
Een workshop om kennis te maken met het 
echte hersenwerk voor honden. Leer hoe 
je de hersens van je hond aan het werk 
kan zetten door hem te laten zoeken en 
nadenken op zijn eigen niveau.
Ook als je thuis al bezig bent met 
hersenwerk is deze workshop een 
aanvulling om je hond een stap verder te 
laten zetten en om inspiratie voor andere 
spellen en materialen op te doen.

Zie voor meer informatie: 
www.service4dogs.nl

app doglogBook

Deze Engelstalige app is ontwikkeld door wetenschappers 
van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van 
Sydney. Het doel van de app is om meer inzicht te krijgen 
in de gezondheid en het welzijn van jouw hond en zo 
beter tegemoet te komen aan wat je hond nodig heeft. 
Ook kun je Doglogbook aan de dierenarts laten zien, 
zodat deze een betere diagnose kan stellen als je hond 
niet lekker in zijn vel zit of ziek is.

Gratis voor iPad, iPhone, Android. 
Voor meer informatie, zie: www.doglogbook.com
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KORTE BERICHTEN
wat Je altiJd dacht over Je hond is ook waar

Er worden wel eens grappen gemaakt over dat de baas op de hond lijkt. Of 
vice versa. Maar Oostenrijkse onderzoekers hebben nu aangetoond dat dit niet 
alleen klopt qua uiterlijk.
Bij onderzoek bij 132 hondenbaasjes en hun hond bleek dat ook gedrag door 
zowel hond als baas wordt gespiegeld. En vooral bij honden blijkt dat zij de 
angsten en negatieve gevoelens van hun eigenaar oppikken. Tijdens het 
onderzoek werden hartslag en stresshormonen van de baasjes gemeten in 
verschillende situaties. In twee bedreigende situaties waaraan de eigenaar werd 
blootgesteld, bleken de hartslag en het stressniveau van de hond ook te stijgen. 
Daarmee is aangetoond dat angst bij baas direct invloed heeft op angst bij de 
hond.

Bron: Het Laatste Nieuws, februari 2017.

animal event 28-30 april

Animal Event is een driedaags festival op het terrein van de Beekse Bergen 
in Hilvarenbeek. Animal Event is uitgegroeid tot het grootste educatieve 
dierenevenement van Nederland met jaarlijks rond de 32.000 bezoekers. Ook 
voor hondenliefhebbers is hier veel te beleven. Er zijn spectaculaire demo’s en 
shows, workshops waaraan je met je eigen (huis)dier mee kunt doen, en je kunt 
urenlang shoppen bij 200 verschillende winkeltjes die voor de gelegenheid zijn 
opgebouwd. 



KORTE BERICHTEN
hondentaal is lichaamstaal: de oren

Het is wetenschappelijk bewezen dat honden onderling 
met elkaar communiceren door middel van lichaamstaal. 
Wanneer wij mensen onze hond beter kunnen lezen, 
kunnen we onze hond beter begrijpen, helpen en 
vervelende confrontaties voorkomen. In ieder nummer van 
de Collie & zo komt een onderdeel van hondentaal aan 
bod. 

Honden communiceren onder andere met hun oren, ogen, 
lichaamshouding, gedrag, bek. Het is verstandig om altijd 
naar het hele lichaam van de hond te kijken wat de hond 
precies bedoelt. De hond geeft vaak een combinatie 
van signalen af en om de lichaamstaal van de hond te 
begrijpen, moet dan ook altijd naar de combinatie van 
signalen gekeken worden. 

wat oren ons kunnen vertellen

Oren rechtop en een klein beetje naar voren gebogen op 
het hoofd staand betekenen: klaar voor actie, ik ben er 
klaar voor om te reageren en ik ben alert. Bijvoorbeeld: 
• Ik ben klaar om jouw commando uit te voeren. 
• Klaar voor zijn eten of wat lekkers.
• Ik hoor iets anders dan normaal.
• Ik vertel een andere hond, een mens of een ding dat 

ik klaar ben om te reageren. Dat kan zowel speels als 
agressief zijn.

Oren staan sterk naar voren en omhoog: ik ben 
opgewonden en ik ben geïnteresseerd in wat mijn 
aandacht heeft. Ook dit kunnen weer verschillende dingen 
zijn:
• Ik ben klaar om te spelen
• Ik ben klaar om uit te vallen.
De rest van het lichaam geeft ook hierbij weer extra 
informatie. 

Oren licht naar achteren gebogen en dicht tegen de kop 
aan:
ik ben een beetje nerveus en/of onzeker over wat ik zie of 
hoor. Ik kan mijn hoofd ook naar beneden hebben en mijn 
rug iets gebogen houden.
Maar als je ziet dat mijn lichaam zich helemaal 
meebeweegt met mijn kwispel, mijn kaken ontspannen zijn, 
mijn staart neutraal is of laag, dan probeer ik alleen maar 
te zeggen dat ik heel erg blij ben om je te zien.

Oren plat naar achteren: ik ben een bang of vind iets heel 
erg spannend. Ik heb nu ook mijn staart laag of tussen de 
achterpoten tegen mijn buik aangedrukt. Het liefst wil ik zo 
snel mogelijk weg uit de situatie.
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OPVOEDING & GEDRAG

Behaviour Adjustment
Training

Bat is een afkorting voor Behavior adjustment training, 
ontwikkeld door grisha stewart in 2009. deze methode 
wint de laatste jaren aan populariteit en wordt steeds 
meer ingezet bij gedragsproblemen als uitvallen, angst 
en agressie. Bat gaat uit van een aantal grondregels om 
ervoor te zorgen dat de hond zelf controle houdt over 
de eigen veiligheid en belangrijke gebeurtenissen in het 
leven. als eigenaar ontwikkel je veilige stappenplannen 
om de hond te leren op een ontspannen en sociaal 
aanvaardbare manier om te gaan met spannende situaties 
en situaties die eerder aanleiding waren tot ongewenst 
gedrag (wegrennen of uitvallen).

wat is Bat?
Letterlijk vertaald betekent BAT dat er getraind wordt om 
gedrag te veranderen. BAT-training leert een hond het 
gedrag te veranderen, zodat hij zelfvertrouwen en sociale 
vaardigen kan ontwikkelen. De methode is erop gericht 
ontspannen interactie mogelijk te maken zonder dat er druk 
wordt uitgeoefend. BAT maakt gebruik van dezelfde principes 
als desensibilisatie en counter conditioning die ook in de 
humane therapieën worden gebruikt, zoals systematische 
desensibilisatie, praktische communicatie en constructieve 
opbouwende agressiebehandeling.

Daarnaast maakt men tijdens BAT-trainingen ook gebruik van 
beloningsmethodes als de clicker, negatieve bekrachtiging, 
meervoudige beloningssystemen, het begrijpen van de 
effecten en belang van omgevingsfactoren en het begrijpen 
van hondentaal. In een aantal sessies, waarbij niet voor een 
hondenschool wordt gekozen maar een natuurlijke omgeving 
als een straat of veld, worden normale dagelijkse situaties 
geoefend om te zorgen dat het ongewenste gedrag van 
de hond ook buiten de trainingssetting verandert. De hond 
oefent tijdens de BAT-training met ontspannen en zich rustig 
gedragen. Tijdens de sessie houdt de hond de controle, omdat 

er in een veilige en ongedwongen omgeving wordt geoefend.
De hond mag bijvoorbeeld de omgeving rustig verkennen en 
de eigenaar hoeft alleen maar in te grijpen als het stressniveau 
van de hond te hoog wordt.
Tijdens de sessies zijn er zogenaamde helpers (dat kunnen 
mensen of andere honden zijn) aanwezig die op voldoende 
afstand blijven. Deze afstand varieert van hond tot hond. Voor 
de ene hond kan de afstand van de overkant van de straat 
voldoende zijn om zich veilig te voelen, voor een andere 
hond moet die afstand worden verdubbeld of verdriedubbeld. 
Meestal wordt de regel gehanteerd dat de helpers op driemaal 
de afstand blijven waarop de hond normaal gesproken begint te 
blaffen of uit te vallen. 

hoe werkt Bat?
Bij de BAT-methode gaat men uit van de theorie dat elke hond 
van zijn angst, frustratie of zelfs agressie af kan komen zonder 
correcties als straf, stemverheffing of trekken aan de lijn te 
gebruiken. In plaats daarvan wordt er geen enkele vorm van 
druk op de hond gelegd, maar wordt uitgegaan van het principe 
dat de hond alle vaardigheden en antwoorden al van zichzelf 
heeft. De hond geeft in zijn eigen taal, met signalen, aan wat hij 
nodig heeft om te veranderen. Maar hij heeft wel zijn eigenaar 
nodig om hem daarbij te helpen. Dus door begrip voor de 
emoties en/of angsten, kan de eigenaar de hond helpen van 
zijn angst, frustratie of agressie af te komen.

De eigenaar moet leren de signalen van zijn hond direct te 
herkennen, zodat tijdig kan worden ingegrepen. De negatieve 
prikkel die het ongewenste gedrag veroorzaakt, moet worden 
omgebogen in een positieve prikkel. Op deze manier zal het 
negatieve gedrag van de hond al snel verminderen en zelfs 
helemaal verdwijnen. Een hond wil uiteindelijk controle en 
voorspelbaarheid over situaties en dit wordt verkregen door 
het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfbeheersing van de 
hond, waardoor hij niet meer hoeft uit te vallen of te vluchten.
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Bat in de praktiJk
Er is een aantal voorwaarden voordat je begint met BAT-
training. Allereerst is het belangrijk om eventuele medische 
oorzaken voor het gedrag uit te sluiten en de eigenaar moet 
ervoor zorgen dat de hond niet onnodig in moeilijke situaties 
wordt gebracht. De hond mag niet gestraft worden voor het 
reactieve gedrag, maar er moet ook voor gezorgd worden dat 
andere honden/mensen veilig zijn (eventueel met behulp van 
een muilkorf).

De hond wordt aan een goed passend tuig en lange lijn 
gedaan die te allen tijde slap moet worden gehouden om de 
hond het gevoel te geven dat hij zelf controle heeft over de 
situatie en zijn reactie daarop. De hond kan dan zelf bepalen 
welke kant hij op wil lopen. Op een terrein wordt met andere 
honden/mensen, voorwerpen geoefend op grote afstand van 
de honden/mensen en voorwerpen die agressie of angst 
oproepen. Op deze manier wordt de hond aangezet om 
zelfstandig informatie over de prikkels te verzamelen. Blijft de 
hond in een reactieve modus, dan wordt de afstand vergroot tot 
de hond niet meer reageert.
De bedoeling is dat de hond positieve ervaringen krijg met 
triggers die hem eerder aanzetten tot uitvallen of vluchten. 
Daardoor verandert de initiële negatieve emotie uiteindelijk 
in een positieve ervaring en vermindert dus ook het reactieve 
gedrag.

stappen
Het is belangrijk om in stappen te werken. In de eerste fase 
wordt gestart met de hond op grote afstand van de prikkel. De 
baas blijft ontspannen en alert. Hij volgt de hond, maar zorgt 
ervoor dat de hond niet naar de prikkel gaat en laat hem rustig 

de omgeving verkennen. 
Als de hond wel naar de prikkel gaat, maakt de begeleider 
op een rustige manier halt. Als de hond rustig blijft en geen 
teken van opwinding geeft, blijft de baas staan, omdat de 
hond kennelijk nog steeds bezig is met het verzamelen van 
informatie. Dan wacht de begeleider tot de hond klaar is met 
informatie verzamelen en wegdraait. Als de hond niet reageert 
op het halt houden, blijft kijken en niet wegdraait, wordt zijn 
aandacht gevraagd. Als hij nog steeds fixeert op de prikkel, 
wordt de hond zachtjes weggeleid en de afstand vergroot.

Belangrijk is dat de eigenaar niet te snel wil gaan. De hond 
mag nieuwsgierig zijn, maar niet opgewonden of gestrest. Om 
de aandacht van de hond te trekken, kan de eigenaar een 
commando geven, met de clicker werken of met lichaamstaal 
werken, maar het is niet de bedoeling met fysiek overwicht de 
hond weg te trekken. De eigenaar moet de lichaamstaal van de 
hond dus goed leren lezen om te zien of de hond in verhoogde 
staat van stress of spanning komt en moet zorgen dat de hond 
de baas ziet als een veilige haven. 

samenvattend
De te trainen hond blijft te allen tijde aangelijnd tijdens de BAT-
training, maar de lange lijn moet altijd slap blijven hangen en 
de eigenaar volgt de hond, behalve als de hond op de trigger af 
gaat. In dat geval moet de baas de hond met zachte hand weg 
leiden. De bedoeling is dat de hond zich vrij voelt om zijn eigen 
richting te kiezen. De hond mag wel nieuwsgierig zijn naar de 
triggers, maar er niet zo dichtbij komen dat de hond angst, 
frustratie of agressie gaat vertonen. Door op veilige afstand te 
blijven en de hond de ruimte te geven, blijft het stressniveau 
laag. Wanneer de eigenaar wil, kan hij de hond aaien als de 
hond contact met hem zoekt of hem verbaal belonen. 

Er zijn drie valkuilen voor de eigenaar/trainer: de hond te 
willen leiden (de lijn moet slap blijven!), ten tweede de hond te 
snel en te dicht naar de prikkel te laten gaan en ten derde de 
hond het gevoel te geven dat er wordt getraind. Veel honden 
vinden trainen heel erg leuk en zijn dan gefocust op hun baas, 
waardoor ze de omgeving niet opmerken. Bij BAT-training is 
het juist van belang dat de hond de omgeving wél opmerkt, 
maar er relaxt onder blijft.

Bronnen:
• Grisha Stewart, EmpoweredAnimals.com, 2014.
• Monique Bladder, 2015, www.moniquebladder.nl.
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commotie rondom

Bravecto

GEzONDHEID

zoals de titel al aangeeft, is het vlooien- en 
tekenmiddel Bravecto onlangs weer volop in het 
nieuws gekomen. er woedt al langere tijd een 
discussie over Bravecto, die vooral op de social 
media (facebook) wordt uitgevochten, maar door 
de televisie-uitzending van radar in februari is 
er een ware strijd uitgebarsten tussen voor- en 
tegenstanders van dit middel.

wat is Bravecto?
Bravecto (en de vergelijkbare middelen Nexguard en 
Simparica) is een oraal middel tegen vlooien en teken 
en werkt volgens de bijsluiter drie maanden. Anders 
dan veel van de andere middelen die door middel 
van een pipetje in de nek moet worden gegeven en 
slechts maximaal een maand werkzaam zijn. Veel 
hondeneigenaren vonden het gebruik van pipetjes niet 
handig, vooral als er kinderen in het gezin zijn, omdat de 
plaats waar het pipetje wordt gedruppeld niet aangeraak 
mag worden. Bovendien is het ook lastig als er meerdere 
dieren behandeld moeten worden en de eigenaar moet 
zorgen dat de honden (of katten) de eerste uren niet bij 
het spelen bij elkaar in de nek hangen.

Veel middelen werken alleen tegen vlooien en niet 
tegen teken. En veel hondenbezitters zijn, na alle 
horrorverhalen over Lyme, terecht bang dat hun hond 

wordt besmet. Natuurlijk zijn er andere tekenmiddelen, 
maar vaak zijn die in de vorm van een halsband 
(Seresto), die weliswaar prima werkt, maar vooral 
bij langharige honden niet 100% afdoende werken. 
Daarnaast zijn er honden waarbij de halsbanden 
eczeemachtige klachten veroorzaken. Bravecto is dus 
een, voor de eigenaar, handig alternatief, omdat er 
slechts een paar keer per jaar één pil hoeft te worden 
gegeven om de hond afdoende tegen parasieten te 
beschermen.

de klachten
Er zijn op internet veel tragische verhalen te vinden 
over honden die ernstig ziek zijn geworden of zelfs zijn 
overleden na het gebruik van Bravecto, Nexguard of 
Simparica. Daarom heeft de Schotse Herder Vrienden 
zicht verdiept in alle voor- en nadelen van Bravecto.  

De werkzame stof van Bravecto is Fluralaner, dat valt 
onder de isoxazolines. Dit zijn chemische middelen 
die onder de pesticides vallen. Het werkzame 
bestandmiddel hecht zich bij de vlooien en teken aan 
het uiteinde van zenuwcellen. Hierdoor komen signalen 
vanuit de hersenen niet meer bij spieren of organen. 
Voorbeelden van andere antagonisten zijn bijvoorbeeld 
bètablokkers, die in de humane medische wereld worden 
gebruikt bij de behandeling van hart- en vaatziekten 



of antidepressiva die ervoor zorgen dat depressieve 
gevoelens worden onderdrukt. Isoxazolines remmen 
andere zenuwprikkels, omdat zenuwcellen niet langer 
hun bloedcirculatie aansturen. Zodra vlooien en teken 
zich in de huid aanhechten begint de werkzame stof hun 
chloridekanalen in de zenuwuiteinden te beïnvloeden. Na 
ongeveer 8-12 uur zullen de parasieten sterven. 

Het nadeel van Bravecto, en veel andere vlooien- en 
tekenmiddelen, is wel dat de parasiet de hond of kat 
moet bijten om effect te hebben. Natuurlijk kunnen 
bepaalde ziekten alsnog worden overgedragen op de 
gastheer voordat de parasiet dood is, maar de kans 
daarop is vele malen kleiner. Over het algemeen wordt 
bijvoorbeeld de kans op het overdragen van Lyme vrij 
klein geschat als de teek binnen 24 uur wordt verwijderd, 
maar helemaal uitgesloten is het niet.

BiJwerkingen
Elke werkstof kent zijn eigen onderzoeken. Voor 
Bravecto heeft de fabrikant Merck een onderzoek 
gedaan bij 32 beagles van 8 weken oud om te zien of de 
stof veilig was. De dieren kregen een dosering Bravecto 
vijfmaal groter dan noodzakelijk, 24 met de echte 
werkstof en 8 als controlegroep. Dit onderzoek werd 
precies zo gedaan als het veiligheidsonderzoek voor 
veterinaire producten voorschrijft. Gedurende een aantal 
dagen werden de honden in de gaten gehouden (168 
dagen), en daarna, strikt volgens protocol, werden ze 
geëuthanaseerd en werd er sectie verricht. Dit onderzoek 
is volgens het geldende internationale farmaceutische 
protocol gedaan, waarbij niet meer proefdieren werden 
opgeofferd dan strikt noodzakelijk of voorgeschreven is. 
De eindconclusie van het onderzoek was dan ook ‘This 
detailed evaluation of the safety of fluralaner, a novel 
systemic antiparasitic drug, following oral administration 
at doses much higher than the recommended treatment 
dose at 8-week intervals, did not reveal any adverse 
events.’ Oftewel: er traden geen ernstige bijwerkingen 
op.

Volgens de bijsluiter van Bravecto kan er diarree, braken, 
gebrek aan eetlust en kwijlen optreden. Maar er gaan 
verhalen rond dat er honden (ernstige) epileptische 
aanvallen hebben gekregen na het gebruik van Bravecto 
of zelfs zijn overleden.

Natuurlijk is het heel goed mogelijk dat Bravecto de 
oorzaak is geweest van deze epileptiforme aanvallen of 
overlijden van de honden in kwestie. Maar het nadeel 
is dat een hond ook een insult kan krijgen zonder 
medicatie. Bij primaire epilepsie is ook niet te testen of 
het om primaire epilepsie gaat, maar kan een specialist 
alleen andere oorzaken uitsluiten. Maar het kan ook 
niet worden uitgesloten dat het insult wel het gevolg is 
geweest van Bravecto. Er is inmiddels wel onderzoek 
gedaan naar Bravecto in de vorm van pipetjes. Bij dit 
onderzoek kregen drie honden tijdens het onderzoek een 
epileptiforme aanval. Eén hond zat in de groep die geen 
Bravecto kreeg, één hond zat wel in de Bravectogroep 

maar had ook nog andere medicatie gehad, waarvan 
bekend was dat een insult een bijwerking kan zijn 
(bijvoorbeeld de rabiës- of Weilenting) en één hond zat 
in de Bravecto-groep die geen andere medicatie had 
gehad. Daarmee is het wetenschappelijk onmogelijk om 
aan te tonen of de aanvallen door de Bravecto kwamen, 
maar wordt het wel opgenomen als mogelijke bijwerking 
in de bijsluiter.

conclusie
Bravecto, Nexguard en Simparica zijn geen middelen 
die ondoordacht moeten worden gegeven. Net als 
alle middelen die parasieten doden, zijn het middelen 
die bijwerkingen kunnen hebben. Alle vlooien- en 
tekenmiddelen zijn in principe giftig en er moet goed 
worden gekeken of de hond of kat geen onderliggende 
ziekten heeft, omdat die kunnen worden getriggerd door 
het toedienen van deze middelen.

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de hysterie die 
is ontstaan rondom Bravecto. Er zijn honderdduizenden 
mensen die elk jaar hun hond zonder problemen 
Bravecto geven. Maar de ene hond is de ander niet. Een 
middel dat bij de ene hond of kat heel goed werkt, kan 
bij de andere hond of kat niet werken, of bijwerkingen 
geven.

Het alternatief is het helemaal niet geven van 
antiparasitaire middelen. Helaas zorgt dit ook voor grote 
problemen en ziektes, zowel bij mens als bij dier.  De 
Schotse Herder Vrienden raadt Bravecto noch aan noch 
af, maar adviseert iedere hondeneigenaar met de eigen 
dierenarts en/of specialist te overleggen welk middel 
het beste kan worden gebruikt. Daarnaast is het altijd 
verstandiger om af te gaan op de deskundigheid en 
ervaring van de eigen dierenarts en/of specialist en niet 
mee te gaan in mediahypes.
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NATUURLIJK HET BESTE! 

Bij elke hondenvoeding bepalen de kwaliteit, herkomst en
samenstelling van de grondstoffen de kwaliteit van het product.

BIOFOOD natuurlijke hondenvoeding, geëxtrudeerd, geperst
en vleesvoeding, bevat naast o.a. veel vlees, zalmolie en natuurkruiden,
de optimale dagelijkse hoeveelheid essentiële voedingsstoffen, waaronder eiwitten,
vetten, vitaminen en mineralen, die bijdragen aan een goede gezondheid van uw hond.

BIOFOOD natuurlijke hondenvoeding.......natuurlijk het beste! 
Meer informatie:
www.biofooddiervoeding.nl

GEËXTRUDEERD

VLEESVOEDING

GEPERST

GOED VOOR HUID, 
VACHT EN VERTERING 

Best

a5 liggend  natuurlijkhetbeste2-versie5_Layout 1  4-11-2016  12:33  Page 1

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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U wilt toch ook het beste voor uw dieren?

Dierapotheker.nlDierapotheker.nl
U wilt toch ook het beste voor uw dieren?

Dierapotheker.nl
U wilt toch ook het beste voor uw dieren?

Dierapotheker.nlDierapotheker.nl
U wilt toch ook het beste voor uw dieren?

FOKKERS10% EXTRA KORTINGvia onze speciale Breedersportal

Fokbegeleiding 
Dierenkliniek Horst

• Advies en begeleiding 
 fokteven-  en reuen.
• Fulltime (24/7) reproservice, 
 ook in het weekend.
• Immulite progesterontest, 
 uitslag binnen 1 uur.
• Intra Uteriene Inseminatie.
• Fresh, chilled en frozen semen,
 transport en opslag.
• Reprovet drs. Jacques Jenniskens, 
 lid EVSSAR.

Dierenkliniek Horst • Americaanseweg 33 Horst • Tel. 077-3982169 
dierenarts@daphorst.com • www.dierapotheker.nl • www.fokbegeleiding.nl 

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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Op zoek naar mijn hulphond: hoe het 
verderging tekst en foto: Natasja Koeckhoven 

In het herfstnummer 2016 van Collie en zo schreef ik dat ik op 
zoek was naar mijn toekomstige hulphond. En het is gelukt! Ik 
heb een Schotse herder gevonden die aan het wensenlijstje 
voldoet. We vonden hem via fokkers op Mallorca en hij heet 
Anoki. De Schotse Herder Vrienden heeft geholpen met het 
checken van de lijnen en de gezondheid in zoverre dat mogelijk 
was.

We besloten zelf naar Mallorca toe te gaan om te kijken of er 
ook een klik was tussen de hond en mij. De fokker was zeer 
meewerkend en heeft veel voor ons geregeld. Zo kwam zij ons 
met Anoki ophalen van het vliegveld op Mallorca. Ik zag hem in 
de aankomsthal en hij kwam meteen naar me toe en ging tegen 
me aan zitten en keek me aan, en raakte me zachtjes aan met 
zijn neus. Het was een heel bijzonder moment en allebei wisten 
we het meteen, de klik was er! De fokker had geregeld dat we 
in een appartement konden waar Anoki ook bij ons kon blijven. 
Zo konden we verder aan elkaar wennen. Hij liep eigenlijk 
meteen netjes mee naast de rolstoel en liet zien dat hij veel 
aandacht had voor mij. Ik had het zelf opeens heel moeilijk en 
was erg onzeker, maar Anoki bleef aangeven: ik hoor bij jou en 
ik ga met je mee naar Nederland.
Met de fokker konden we goede afspraken maken over wat we 
zouden doen als bleek, in Nederland, dat hij niet geschikt zou 
zijn. Dan zou hij namelijk weer teruggaan naar de fokker.

Eenmaal terug in Nederland was het heel erg wennen voor 
ons allebei. Anoki was wat onzeker door de verhuizing en de 
‘cultuurshock’ en ik moest heel erg wennen aan weer een 

grote hond aan mijn zijde. Anoki blafte in het begin veel, waar 
ik me dan weer rot van schrok.  Gelukkig wilde de trainer van 
de hulphondenschool snel meekijken en gaf ons tips voor de 
eerste maanden om samen te groeien tot een team.
We hebben beide heel hard ons best gedaan en hebben veel 
gewandeld. Allebei hebben we onze onzekerheden laten varen 
en groeien we elke dag nog dichter naar elkaar toe. Dit voelt 
echt super en we hebben nu veel meer rust samen. 

Dus werd het tijd om het geld voor de opleiding van Anoki te 
gaan inzamelen, want de zorgverzekering vergoedt in mijn 
situatie de hulphondenopleiding niet. Ik heb ondertussen 
een crowdfunding opgestart via de 1%club, een studiebeurs 
voor een hulphond. En dat loopt heel goed, we zijn nu al 
over de helft van het doelbedrag en gaan vol vertrouwen 
verder met de andere helft. Hiervoor organiseren we allerlei 
evenementen en acties om het geld in te zamelen, bijvoorbeeld 
huiskamerconcerten, gastlessen, fotoshoots en workshops. Het 
is een mooie manier van geld inzamelen, omdat het iedereen 
iets oplevert, een prachtig muziekconcert of mooie foto’s en mij 
een mooie bijdrage voor Anoki’s studiebeurs.

Als we 80% van het bedrag bij elkaar hebben, mogen we 
alvast starten met de hulphondenopleiding via Bulters Mekke 
assistance dogs. Anoki moet dan nog medisch gekeurd 
worden. Dit kan vanaf de leeftijd van een jaar. Daarna volgt de 
basistest, de hulphondentrainingen en uiteindelijk het examen. 
We hebben dus nog een flink traject te gaan, maar we hebben 
er alle vertrouwen in dat het ons gaat lukken!
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COLUMN

Maak je 
baasje trots!

Ik was nog maar heel klein, zo’n acht weken oud, toen 
ik bij mijn baasje en vrouwtje kwam wonen. Vanuit de 
drukte van twee (!) nestjes van broertjes, zusjes, neefjes 
en nichtjes, kwam ik terecht in het rustige huis van twee 
lieve mensen. Ik verloor gelukkig niet meteen het contact 
met andere viervoeters.

Tijdens mijn intrede in het gezin logeerde daar ook een 
golden retriever met de uitgesproken naam Lady. Een 
rustige dame en al een beetje op leeftijd. Als nieuwkomer 
keek ik natuurlijk heel nieuwsgierig wat zij zoal overdag 
allemaal deed. Daar heb ik veel van geleerd.

Ik weet nu dan ook dat een zalig zacht kleed niet dient 
om op te liggen, maar heerlijk te versjouwen door het 
hele huis en het liefst ook naar de tuin. Kwijt ben ik zo’n 
kleed nooit; baasje legt het altijd weer terug op z’n plek. 
Ideaal toch!

Speelgoed dient te worden verspreid. Lady was daar 
heel kundig in en ik heb dat natuurlijk goed afgekeken. 
Bijtringen, ballen, touwen, kauwbotjes en kluifjes, kortom 
eigenlijk alles, verspreid ik in de loop van de dag door het 
hele huis en de tuin. ’s Avonds ligt het uiteraard allemaal 
weer keurig op mijn doek. Dankzij baasje.

Nou moet je niet denken dat ik niets opruim. Enkele 
weken geleden zag ik mijn baasje een boekenkast 
inruimen. Ik heb die werkzaamheden even bekeken 
en dacht: dat kan ik ook. Terstond heb ik mijn bal in 
een van de onderste vakken geparkeerd. Dat had ik 
eerder moeten doen. Mijn baasje was heel verbaasd en 
tegelijkertijd trots op me. Het resultaat was een lekkere 
kluif.

Toch heb ik niet alles overgenomen van Lady. Zij is van 
het soort dat graag in water zwemt of rondploetert. Ik 

vind het daarentegen maar niks. In die eerste week dook 
ik, per ongeluk, in de beek waar zij altijd zwemt. Ik vond 
er niets aan en gelukkig viste mij baasje mij snel uit het 
water. Man, wat stonk ik. Ik werd meteen in bad gezet en 
na een grondige schrobbeurt rook ik weer als vanouds.

Je ziet het wel: we kunnen niet zonder onze baasjes en 
vrouwtjes, dus maak ze af en toe een beetje trots.

Tot de volgende keer!

Groetjes,
Kjell-Denley

tekst en foto’s: Mart Brouwer



Ik ben dol op foto’s en er albums van te maken. De 
mooiste foto’s heb ik in verschillende afmetingen 
laten afdrukken en ingelijst. Afgelopen kerst heb ik 
een mooie foto gekregen van Belba en Doran op 
hout afgedrukt, waar ik enorm blij mee ben.

Een tijdje geleden heb ik Stefanie van Red Pride 
Photography leren kennen tijdens één van de 
familiedagen van de Smooth Collie Friends. Zij 
is een fotograaf en fotografeert vooral dieren. 
Ze is erg geïnteresseerd in ons ras, en vond het 
geweldig om de korthaarcollie eens in het echt te 
bewonderen. Ze was meteen weg van Belba en 
Doran. 

Een paar weken later was ze was op zoek naar 

dieren en voornamelijk verschillende hondenrassen 
die model zouden willen staan voor een aantal 
fotoshoots met diverse thema's. Ik heb direct 
mijn Belba en Doran aangemeld en gelukkig was 
Stefanie ook meteen enthousiast.

Onze eerste fotoshoot was op een strandje om 
ongedwongen natuurfoto’s van mijn honden te 
laten maken. Ik ben heel erg blij met het prachtige 
resultaat.

Daarna hebben we een herfstshoot gehad en 
gingen daarvoor naar het bos. Een aantal foto’s is 
geposeerd, maar er zijn ook spontane opnames 
gemaakt. Deze toevalsfoto’s zijn heel erg mooi 
geworden, vooral omdat de kleurcompositie van 
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Fotoshoot
tekst: Lieke Geurts • foto’s: Red Pride Photography

KORTHAARPAGINA



mijn twee sables met de herfstkleuren heel erg 
geslaagd zijn.

Stefanie nam alle tijd voor de foto’s en we hebben 
heerlijk gewandeld, waarbij de honden zich heel 
erg op hun gemak voelden bij de fotograaf. Ik heb 
op deze manier al veel mooie herinneringen laten 
vastleggen.

Hoewel bij het ter perse gaan van het lentenummer 
het jaar al lang en breed is begonnen, wens ik 
iedereen alsnog de allerbeste wensen voor 2017. 
Dat het voor iedereen maar een mooi, gezond en 
liefdevol jaar mag worden!
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FOTOVERSLAG

Wandeling Bussloo
22 januari 2017
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uw visitekaartJe hier?

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

Gelderland

Limburg

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 500 082
E: info@zoomerangsparadijs.com

Noord-Holland

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

VAN de KuyTeNBergH
Joke Ackermans
Terblijt
T: 06 440 66 077
E: jokeackermans@gmail.com

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

Overijssel

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

merLeANguS
Jeannet van Gemert en Hans Zweers
Ouderkerk a/d Amstel
T: 06 50887748 / 0299 460800
E: merleangus@planet.nl

erVe d'oLde STee
Bert en Judith Steginga-Heutink
Witharen
T: 0523 67 70 00
E: info@doldestee.nl
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advertentie

diergeneeskunde in 
roosendaal op hoog niveau

dierenhospitaal visdonk biedt eerste- en 
tweedelijns diergeneeskundige zorg 24 uur 
per dag 7 dagen per week.

kwaliteit is geen kwestie van toeval

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

Gezelschapsdierenpraktijk
Paardenpraktijk
Landbouwhuisdierenpraktijk

dierenhospitaal visdonk
visdonkseweg 2a
4707 pe roosendaal

dierenhospitaal visdonk locatie tolberg 
tolbergcentrum 53
4708 gB roosendaal

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

24 uur 7 dagen per week
BereikBaar
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