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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.
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naam: St. Ninians Lovesong
geboren: 12 februari 2017

vader: St. Ninians Snow-White 
moeder: Passion Lover of the Loving Collies 

fokker: Henk & Alette Westerhuis 
eigenaar: Henk & Alette Westerhuis - Floor woont  
   bij  J. Panjer

naam: Mykaela’s Melyssa Lady Bo’s Future 
geboren: 30 april 2016

vader: Heritage’s Loyal Fellow
moeder: Immortal Lady’s Lenora Leonara

fokker: Marga Megens
eigenaar: Annemie Vandermeulen
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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

9 Column ‘Fotogeniek’

10 Mijn collie: Jantine en Flynn

13 Maatregelen hoogrisicohonden

16 Korte berichten

20 Fotoverslag wandeling Wintelre

21 Gezondheid: grasaren

23 Cartoon

24 Hondenetiquette

26 Korthaarpagina: Van de Kuytenbergh

30 Help, een pup!

34 Oververhitting door een dikke vacht?

36 Spreekbeurt Iris

38 Kennelvermeldingen

28 Fotoverslag: wandeling 
Naarderbos 22 februari 2017

6  Gezondheid: oogonderzoek bij de 
collie 18 Opvoeding & gedrag: Balans in 

een hondenleven
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MEDEDELINGEN

KALENDER

wandeling en workshop 

Op zondag 9 juli 2017 organiseert 
de Schotse Herder Vrienden een 
wandeling in het natuurgebied van 
Chaam, waar we genieten van al het 
moois dat Brabant ons te bieden heeft. 
Na de wandeling is er de mogelijkheid 
om heerlijk na te genieten van een 
drankje of lunch (kosten voor eigen 
rekening), waarna we vanaf 13.30 uur 
starten met de workshop Massage 
& balans voor de oudere hond door 
Judith Hofman van Kynomassage.
Je kunt je aanmelden voor de 
wandeling en/of de workshop via het 
inschrijfformulier op onze website.

9 juli 2017
wandeling erkemederstrand 

Zondag 20 augustus 2017 organiseert 
de Schotse Herder Vrienden weer een 
wandeling op het Erkemederstrand, 
nabij Zeewolde in de provincie 
Flevoland. Op dit prachtige strand, 
gelegen aan het Nuldernauw, 
mogen alle honden loslopen met 
haar baasjes, zwemmen, graven en 
ravotten met andere honden. Er is een 
verkorte route voor pups en oudere 
honden.
Houd onze website en Facebook-
pagina in de gaten voor meer 
informatie.

20 augustus 2017

collie activiteiten dag 

Dit jaar organiseren we een heuse 
zeskamp op onze collie activiteiten 
dag. We zijn te gast bij KC Woerden, 
Waardsedijk 50, 3448 HV Woerden.
De details over het programma 
volgen spoedig. Houd onze website 
en Facebook-pagina in de gaten voor 
meer informatie.

1 oktober 2017

Het is inmiddels volop zomer en de vakantieperiode 
breekt weer aan. Voor een lange zomeravond of aan 
het zwembad in een exotisch oord hebben wij een 
extra dik zomernummer gemaakt, met heel gevarieerde 
onderwerpen.

Naast artikelen over oogonderzoek bij collies, balans in 
een hondenleven, een (foto)verslag van de wandeling 
in het Naarderbos en de Algemene Ledenvergadering, 
ook een actueel artikel over de maatregelen rond 
hoogrisicohonden en natuurlijk de vaste rubrieken, die 
vanaf dit nummer zijn uitgebreid met een cartoon van 
Hilda Rikken.

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

Diana Jansen

Door onze eindredacteur:
Diana Jansen

van het Bestuur

In het lentenummer hebben we 
aangegeven op zoek te zijn naar 
vrijwilligers die een steentje willen 
bijdragen aan de opbouw van onze 
vereniging. Op deze oproep is, in 
combinatie met een persoonlijk 
benadering, héél enthousiast 
gereageerd. Met veel genoegen 
kunnen we melden dat het 
vrijwilligerscorps flink is gegroeid. 
Voor het eerst in het bestaan 
van onze vereniging kunnen we 

teams samenstellen die met een 
specifieke taak aan de slag gaan, 
bijvoorbeeld activiteiten, gezondheid 
of pupinformatie. In de komende 
edities van ons magazine stellen we 
steeds een team aan jullie voor. 
Ook bestuurlijk kunnen we goed 
nieuws melden, want sinds de 
algemene ledenvergadering heeft 
de vereniging vijf bestuursleden en 
is het bestuur voltallig! Het bestuur 
bestaat uit Ger Houben (voorzitter), 
Myrna Stevens (secretaris), Alette 
Westerhuis (penningmeester), 

Lieke Timmers en Mart Brouwers. 
Ieder bestuurslid heeft naast de 
reguliere bestuurstaken een of meer 
portefeuilles. Informatie daarover 
kun je terug vinden op onze website. 
In dit magazine op p. 34 hebben we 
een fotoverslag van de algemene 
ledenvergadering opgenomen. Via 
de volgende link kun je het volledige 
verslag van de ALV downloaden:  
https://schotseherdervrienden.nl/
wp-content/uploads/2017/06/2017-
05-07-Verslag-ALV.pdf.
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GEzONDHEID

ieder kwartaal stuurt de raad van Beheer de 
uitslagen op van de gezondheidsonderzoeken bij 
collies met een stamboom. de onderzoeken worden 
volgens een vast protocol uitgevoerd en de uitslagen 
zijn voor de fokkers van belang om te bepalen of 
ze hun reu of teef kunnen inzetten in de fokkerij. de 
schotse herder vrienden analyseert de gegevens 
en gebruikt de uitkomsten om de regels die wij voor 
de fokkerij hebben opgesteld te actualiseren. in dit 
artikel beperken we ons tot het oogonderzoek. 

geprotocolleerd onderzoek
De Raad van Beheer coördineert de screening 
van individuele honden en registreert de 
onderzoeksresultaten op haar website (www.
raadvanbeheer.nl). Als je een hond met een stamboom 
hebt en je weet stamboomnaam, chipnummer of 
stamboeknummer, kun je het onderzoeksresultaat 
opvragen op de pagina ‘Generaties & Gezondheid 
Online’. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je fokker het 
onderzoek heeft laten uitvoeren. Honden die géén 
stamboom hebben, staan niet in deze database. 

Het oogonderzoek, ook wel aangeduid als klinisch 
oogonderzoek of ECVO-oogonderzoek, mag alleen 
worden uitgevoerd door oogartsen die deel uitmaken 
van het (Nederlandse) ECVO-panel. ECVO staat voor 
European College of Veterinarian Ophthalmologists. De 
bevindingen van het onderzoek worden op een speciaal 
daarvoor ontwikkeld formulier genoteerd (afbeelding 1). 

De eigenaar van de hond tekent vooraf voor akkoord 
met het onderzoek, de resultaten én de publicatie 
ervan. Oftewel: het rapport wordt altijd opgestuurd 
naar de Raad van Beheer en in een voor het publiek 
toegankelijke database opgenomen, ongeacht de uitslag. 
Dit is een wezenlijk verschil met het protocol voor het 
onderzoek naar heupdysplasie. Hier bepaalt de eigenaar 
– nadat de röntgenfoto’s zijn genomen – of deze 
worden doorgestuurd naar de Raad van Beheer voor 
beoordeling. 
Het geprotocolleerd oogonderzoek wordt sinds 1998 
in Nederland uitgevoerd. Tot en met het 4e kwartaal 
van 2016 waren 4.988 langhaar collies en 586 korthaar 
collies onderzocht. De resultaten van al die (individuele) 
onderzoeken zijn terug te vinden op de site van de Raad 
van Beheer.

oogonderzoek in de nestfase
De Schotse Herder Vrienden heeft in het fokreglement 
de verplichting opgenomen dat de ogen van de pups 
in de nestfase worden onderzocht. Het oog is dan 
nog volop in ontwikkeling en sommige aandoeningen 
worden, naarmate het oog zich ontwikkelt, gemaskeerd 
door pigmenten in het netvlies en daardoor aan de 
klinische waarneming door de oogarts onttrokken. 
De hond kan dan aan de aandoening lijden, maar de 
oogarts kan het bij het klinisch onderzoek op latere 
leeftijd niet meer zien. In het vakjargon worden die 
collies aangeduid als ‘go normals’. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor choroidale hypoplasie (een aandoening die onder 

tekst: Ger Houben • foto: Diana Jansen

Oogonderzoek bij de collie
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collie eye anomaly valt). Go normals zorgen ervoor 
dat aandoeningen zich ongemerkt steeds verder in de 
colliepopulatie verspreiden, met alle negatieve gevolgen 
van dien. 

Over de periode 2005 – 2015 zijn 2.223 langhaar pups 
onderzocht, terwijl er 3.470 langhaar pups zijn geboren. 
Oftewel: 2/3 van de pups met een stamboom zijn 
onderzocht. Jammer genoeg blijkt uit de analyse van de 
gegevens dat het aandeel pups dat wordt onderzocht de 
laatste jaren afneemt. In 2005 werd de helft van de pups 
onderzocht en dit aandeel steeg naar bijna 90% in 2011. 

Vanaf dat moment is echter een dalende lijn zichtbaar. 
Voor 2016 is het aandeel zelfs onder de 50% gebleven. 
Een zorgelijke ontwikkeling, omdat het nestonderzoek 
het beste inzicht geeft in de verspreiding van 
oogaandoeningen in de colliepopulatie. Bij de kortharen 
zien we gelukkig een positiever beeld. Over dezelfde 
periode zijn 337 korthaar pups onderzocht, oftewel 3 van 
de 4 pups die zijn geboren en het aandeel tendeert zelfs 
naar 100%.

oogaandoeningen
Oogaandoeningen heb je in soorten en maten. Van 
sommige aandoeningen heeft de hond totaal geen 
last. Andere aandoeningen zijn juist heel ernstig. Bij 
honden waar een dergelijk ernstige aandoening wordt 
geconstateerd, krijgt de fokker van het ECVO-panel 
het advies ‘no breeding’, oftewel: bij voorkeur niet mee 
fokken. Het is vervolgens aan de fokker om te bepalen 
wat hij of zij met dat advies doet. 
Per aandoening noteert de oogarts de bevindingen op 
het ECVO-formulier (afbeelding 2).

De uitslag is vrij, onbeslist of niet vrij. Bij een aantal 
aandoeningen – zoals bij collie eye anomaly – kan de 
oogarts dit nog nader specificeren. Als voorbeeld CEA: 
hier kan het al genoemde choroidale hypoplasie worden 
aangevinkt, maar ook coloboma of anders (de laatste is 
een soort restcategorie, waar bijvoorbeeld bloedingen 
worden genoteerd). 

De aandoeningen die bij 1 t/m 8 worden genoteerd zijn 
aangeboren afwijkingen. De uitslag blijft voor de rest van 
het leven staan, óók als de aandoening op latere leeftijd 
niet meer is te zien omdat deze gemaskeerd wordt door 
pigment. Voor sommige fokkers blijkt dat gegeven een 
onoverkomelijk probleem te zijn en een reden om het 
onderzoek in de nestfase over te slaan.

De aandoeningen die bij 11 t/m 18 worden genoteerd zijn 
verworven (vermoedelijke) oogafwijkingen. De uitslag 
van dat onderdeel van het onderzoek is 12 maanden 
geldig. Het zijn aandoeningen die zich op latere leeftijd 
kunnen openbaren. Bij de collie gaat het bijvoorbeeld om 
distichiasis, cornea dystrophie en PRA. 

afbeelding 1

afbeelding 2



Uit de analyse van de onderzoeksgegevens is dit ook 
gebleken. Als voorbeeld distichiasis. Van de 2.279 
pups die zijn onderzocht zijn er 292 op latere leeftijd 
één of meerdere keren onderzocht. Dit zullen vrijwel 
uitsluitend honden zijn die in de fokkerij worden ingezet. 
Bij 15% daarvan is in het vervolgonderzoek distichiasis 
geconstateerd terwijl ze in de nestfase vrij waren 
bevonden. Dit bevestigt de noodzaak van een geldig 
ECVO-onderzoek op het moment dat er met honden 
wordt gefokt. Om bewust fokken te stimuleren heeft de 
Schotse Herder Vrienden een geldig ECVO-onderzoek in 
het fokreglement opgenomen. 

collie eYe anomalY (cea)
Deze aandoening komt bij meerdere hondenrassen voor, 
maar is vernoemd naar de collie. Een twijfelachtige eer. 
CEA is een paraplubenaming voor diverse oogziekten 
die in ernst een grote mate van differentiatie kennen. 
Uit de analyse van de gegevens blijkt dat over de 
periode 2005 tot en met 2016 maar liefst 42% van de 
onderzochte volwassen collies niet vrij is gegeven op 
CEA. In absolute aantallen gaat het om 485 honden. In 
90% van de gevallen ging het om choroidale hypoplasie, 
in 7% om coloboma en in 3% om een van de andere 
aandoeningen die onder de benaming CEA vallen. Bij 
de onderzochte pups ligt het percentage over diezelfde 
periode aanzienlijk hoger: 63% is niet vrij getest op CEA. 
In absolute aantallen gaat het om 1.425 honden. In 85% 
van de gevallen ging het om choroidale hypoplasie. 
Collies die niet vrij zijn getest op CEA rücksichtslos 
uitsluiten van de fokkerij kan natuurlijk niet. De populatie 

waarmee gefokt kan worden – en daarmee de genenpool 
– wordt dan zo verkleind, dat je het spreekwoordelijke 
paard achter de wagen spant. Het ECVO-panel is heel 
duidelijk in haar advies over de aandoeningen: CEA 
CH krijgt het label ‘breeder option’. Het is aan de fokker 
om te beslissen of hij of zij deze hond gaat inzetten in 
de fokkerij. Coloboma, netvliesloslating en bloedingen 
krijgen het label ‘no breeding’. Dit laatste advies, 
onderbouwd door de analyse van het cijfermateriaal, 
hebben we inmiddels in ons fokreglement verwerkt. 
En omdat er voor CEA CH een rasspecifieke DNA-test 
beschikbaar is, geven we fokkers het dringende advies 
om de honden waarmee ze fokken genetisch te laten 
testen op deze aandoening, zodat er in de combinatie 
van de ouderdieren bewust rekening mee kan worden 
gehouden. 

collies zonder stamBoom
Kunnen eigenaren van collies zonder stamboom, 
of kruising collies het klinisch onderzoek ook laten 
uitvoeren? Jazeker, dat kan. Het enige verschil is dat 
de uitslag van dat onderzoek niet in de database van 
de Raad van Beheer wordt opgenomen. Heb je een 
collie zonder stamboom of een kruising collie, mocht 
er een aanleiding zijn om de ogen van je hond te laten 
onderzoeken of ben je gewoon benieuwd hoe jouw 
hond uit het onderzoek komt en wil je dit door een 
specialist oogheelkunde laten onderzoeken, dan kun je 
de contactgegevens van de leden van het (Nederlandse) 
ECVO-panel terugvinden op de site van de Raad van 
Beheer (www.raadvanbeheer.nl, zoekterm ECVO). 

8 • Schotse Herder Vrienden • Zomer 2017

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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COLUMN

Fotogeniek

Zoals jullie allemaal wel weten, zijn wij collies natuurlijk 
heel fotogeniek. Het is bijna niet mogelijk om een foto te 
schieten waar wij niet mooi op staan.

In het begin van mijn ‘hondenbestaan’ had ik het al snel 
door; als baasje dat ding met het glazen oog in zijn 
handen heeft, dan word ik weer geportretteerd. 
Sommige van mijn vriendjes houden er kennelijk niet van 
dat er een foto wordt genomen. Zij kijken bij het klikken 
van de camera snel de andere kant op en sommige 
blijven maar niet stil zitten.
Ik heb daar geen last van. Ik ga zelfs zo graag op de 
foto dat ik snel dichtbij de baas ga zitten. Je weet maar 
nooit wanneer de ‘klik’ komt. Soms zit ik zo dichtbij 
dat het nemen van de foto wat op zich laat wachten, 
omdat ik weer eens een afdruk van mijn neus op de 
lens moest achterlaten. Mijn baasje heeft speciaal een 
groothoeklens aangeschaft. Nu is volgens hem de kans 
op succesvolle foto groter.

Ik ben dan wel het geliefde onderwerp voor mijn baas als 
fotograaf, maar als het aan mij ligt staat mijn favoriete 

speeltje er natuurlijk ook op. Zodra ik merk dat het 
fototoestel wordt gepakt, schiet ik richting mijn groene 
kameraad en ga voor baasje staan. Dit verklaart ook 
meteen de vele foto’s van ‘hond met bal’.

Tot de volgende keer!

Groetjes,
Kjell-Denley

Hier nog fototips van mijn baasje:
• Een groothoeklens kan inderdaad bij een zeer 

enthousiaste hond de kans op een goede foto sterk 
vergroten. De hond kan zelfs van heel dichtbij worden 
gefotografeerd. 

• Zet de camera nu eens niet op automatisch, maar 
zet allereerst de keuzeknop op die stand die de 
flitser uitschakelt. De foto’s worden natuurlijker. Een 
rustige en stille hand is uiteraard een pré, maar een 
ingebouwde image stabilizer doet wonderen.

• Bij een zeer enthousiaste hond of groep honden is de 
sportstand ideaal. De drukke en snelle bewegingen 
worden als het waren bevroren in de foto.

tekst en foto’s: Mart Brouwer
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Flynn (In My Dreams of the 
Cinliboy House) is als pup van acht 
weken eind mei 2015 bij ons gezin 
gekomen. Flynn is onze tweede 
collie. En eenmaal behept met het 
collievirus was het ook eigenlijk 
geen vraag; na Lex werd onze 
volgende hond natuurlijk weer een 
collie. 

Toen de zomer voor de deur stond, 
waren onze kinderen zo groot dat ze 
niet meer mee op vakantie gingen. 
Hoewel onze eerste collie tijdens 
onze vakanties niet mee ging, wilden 
we met Flynn het kamperen wel 
proberen; wel zo gezellig!
We namen hem als pup van vijf 
maanden mee naar Oostenrijk, met 
het idee dat wanneer het niet zou 
lukken we gewoon weer naar huis 
zouden gaan. Naar huis gaan, dat 
deden we echter pas aan het einde 
van de vakantie, want het ging 
prima.

Tijdens de autorit lag Flynn lekker 
in de reisbench, achter in de auto, 
te slapen. Tussendoor stopten we 
regelmatig om hem uit te laten en 
te laten drinken. We hadden een 

hondvriendelijke camping in het 
Salzburgerland geboekt en merkten 
dat behalve de camping, heel 
Oostenrijk een erg hondvriendelijk 
land was. Mee op het terras, mee in 
het restaurant, mee in de bus, mee 
in de kabelbaan of in het treintje – 
het was allemaal geen probleem; 
zolang als hij maar aangelijnd was.

Flynn zorgde voor veel aanspraak: 
‘Mag ik hem aaien?’ (kinderen) en 
‘Is het een Lassie?’ (de ouders). En 
kom je een andere collie tegen, dan 
heb je meteen contact; een collie 
blijft toch iets bijzonders.
Het was erg leuk om hen dan later 
bij een wandeling van de Schotse 
Herder Vrienden weer tegen te 
komen!

Het programma pasten we aan; 
tenslotte was Flynn nog maar vijf 
maanden. Echt lang wandelen 
kon nog niet, maar hij kon wel 
mee in kabelbaantjes en bussen, 
naar terrasjes, een stadsbezoek 
en kortere stukken wandelen 
en wennen aan koeien in de 
bergweides. Ook ging hij mee achter 
in de fietskar. 

Het kamperen in de bergen 
met Flynn werd zo onze vaste 
zomervakantiebestemming. Flynn 
is nu gewend aan een langere 
tochten in de bergen. Hij loopt 
zonder problemen over bruggetjes 
(met waterval eronder) en over open 
trappen (alleen tijdens de vakantie). 
Een dag wandelen is geen 
probleem, zolang er maar genoeg 
water is om te drinken. Hij herkent 
ondertussen bankjes als plek om te 
pauzeren en weet dat er dan ook 
wat voor hem uit de rugzak gehaald 
wordt. 

Op de camping gaat hij ’s morgens 
mee broodjes halen, wacht geduldig 
buiten voor de winkel en heeft altijd 
aanspraak. Wanneer we op de 
camping zijn, ligt hij graag – aan 
een lange lijn – vóór de caravan 
om alles te overzien. Wil hij thuis 
nog weleens blaffen om het terrein 
te bewaken, dit blijkt tijdens de 
vakantie geen punt: geen blaf te 
horen.

Een gewoonte die hij heeft 
meegenomen uit het eerste jaar, is 
dat hij, als het warm is, ónder de 

tekst en foto’s: Jantine Knobbe

MIJN COLLIE
Jantine

& Flynn
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caravan wil liggen. Als pup was dat 
geen probleem. Nu lukt het hem 
wonderwel nog steeds om met 
een soort tijgersluipgang onder de 
caravan te gaan liggen.
Flynn is een prima hond om mee 
te nemen naar een camping. Hij is 
een rustige hond, sociaal, vriendelijk 
voor volwassenen en kinderen en 
straalt het vertrouwen uit dat dit 
wederzijds is.

Vorig jaar hebben we een rondreis 
gemaakt door Schotland en 
hebben we bij uitzondering Flynn 
niet meegenomen. Het was een 
ongelofelijk mooie reis. We hebben 
praktisch alle lochs, kastelen en 
musea bezocht; dat kan immers 
zónder hond. We snappen nu 
trouwens ook waar vele collie- en 
kennelnamen door zijn geïnspireerd.

Dit jaar gaan we echter weer net 
als voorheen met Flynn en caravan 
richting de Alpen; we kijken ernaar 
uit! 

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 
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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 1-13 | 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 2016.indd   1 13-05-16   13:16
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in februari werd hondenminnend nederland 
opgeschrikt door een rapport van de raad 
voor dierenaangelegenheden (rda) dat werd 
gepubliceerd over zgn. hoogrisicohonden en 
bijtincidenten. in dit rapport was sprake van een lijst 
van 21 hondenrassen die als ‘hoog risico’ werden 
bestempeld.

rapport raad dierenaangelegenheden
In het rapport werden verregaande aanbevelingen 
gedaan die varieerden van altijd kort aanlijnen en het 
dragen van een muilkorf in de publieke ruimte tot direct 
afmaken na een bijtincident. Ook de van overheidswege 
gehanteerde gedragstest diende te worden aangepast. 
Maar de aanbevelingen betroffen niet alleen de honden, 
maar ook de baasjes. Zo zou er een laagdrempelig 
en anoniem meldpunt moeten komen, eigenaren die 
tweemaal betrokken waren bij een bijtincident zouden 
een houdverbod krijgen, binnen gemeenten zouden 
er voor HR-honden verboden gebieden komen en 
eigenaren zouden verplicht een gehoorzaamheidscursus 
moeten volgen. Honden van de lijst die zonder 
eigenaar of chip werden aangetroffen, zouden direct 
worden afgemaakt. En de laatste aanbeveling was 
het wetsartikel 425 lid 1 ('hij die een dier op een mens 
aanhitst of een onder zijn hoede staand dier, wanneer 
het een mens aanvalt, niet terughoudt') uit te breiden 
met ‘mens en dier’. Ook de sancties voor bijtincidenten 
moesten verzwaard worden.

De RDA stelde ook nog voor om zwaardere eisen te 
stellen aan fokkers, zoals het alleen toe te staan aan 
fokkers met een licentie, registratie van alle HR-honden 
(dus ook stamboomloze honden). De lijst van HR-honden 

zou dan elke vier jaar moeten worden geëvalueerd op 
basis van de landelijke database van bijtincidenten. 
De lijst van HR-rassen bevat bekende namen als de 
pitbull, Engelse en Amerikaanse stafford, bull terrier, 
rottweiler, dobermann, Duitse en Mechelse herder, 
chowchow en boxer. Maar ook minder bekende rassen 
als de Amerikaanse bulldog, akita, boerboel, dogo 
Argentino en Canario, tosa, bordeauxdog, Engelse 
bulldog, cane corso, sharpei, mastino, Anatolische 
herder, ridgeback, alano Español en owcharka.

commotie
Veel baasjes van honden die op de lijst werden 
genoemd, waren in rep en roer. Vooral mensen met 
honden die niet of nauwelijks negatief in het nieuws 
kwamen, zoals eigenaren van boxers, Engelse 
bulldoggen, bordeauxdoggen, sharpeis, cane corso’s of 
ridgebacks. Zij waren hoogst verontwaardigd over de in 
hun ogen willekeurig samengestelde lijst. Anderen, met 
name eigenaren van honden die niet voorkwamen op de 
lijst, waren juist opgelucht. Het aantal bijtincidenten de 
laatste jaren waarvan vooral andere honden de dupe zijn 
geworden, maakte dat heel veel hondeneigenaren met 
angst en beven hun eigen hond uitlieten, omdat zij het 
gevoel hadden dat veel HR-honden in handen zijn van 
eigenaren die geen benul hebben van de schade die hun 
hond kan aanrichten of het niet kan schelen dat hun HR-
hond schade aanricht.

De afgelopen twee maanden vlogen op internet voor- 
en tegenstanders elkaar dus geregeld in de haren. Met 
spanning, en in sommige kringen met angst en beven, 
werd dus uitgezien naar de beloofde maatregelen naar 
aanleiding van het rapport van de RDA.

tekst: Lieke Timmers • foto: Ildar Sagdejev

Maatregelen
hoogrisicohonden
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Brief staatssecretaris
In mei kwam dan eindelijk de brief van staatssecretaris 
Martijn van Dam aan de Tweede Kamer over 
maatregelen voor de eerdergenoemde 21 rassen. Deze 
brief zorgde niet alleen voor veel commotie, maar ook 
voor nog meer onduidelijkheid. Er werd, vooral op social 
media, gediscussieerd of honden met een stamboom nu 
wel of geen HR-hond waren. 

Op 20 mei publiceerde het ministerie een nieuwe lijst 
waaruit bleek dat elke hond met een FCI-stamboom, of 
deze nou wel of niet tot de genoemde 21 als gevaarlijke 
rassen werd gekwalificeerd, door de overheid NIET 
gezien wordt als een HR-hond.

maatregelen
De voorgestelde maatregelen uit het rapport van de 
RDA zijn niet allemaal onverkort overgenomen. Zo wordt 
het voorstel om honden na een eerste bijtincident of 
ongeregistreerde honden af te maken niet overgenomen. 
Wel komt er een meldpunt voor bijtincidenten en 
houdt de staatssecretaris onverkort vast aan de lijst 
van 21 rassen waarbij het criterium is of een ras ooit 
oorspronkelijk is gefokt voor vechten, de bijtstijl is 
meegenomen (gericht op verwonden en/of doden) en de 
intensiteit van de beet plus de fysieke bouw van de hond 
waarbij het gevaar op veel schade bij het slachtoffer 
groot is. De maatregelen worden landelijk ingevoerd, 
waardoor het risico op willekeurig beleid bij verschillende 
gemeenten wordt weggenomen. Daarnaast worden 
eigenaren van HR-honden verplicht om een cursus te 
volgen, wordt er een gevalideerde gedragstest ingevoerd 
en een gebiedsverbod op bepaalde plekken (zoals 
parken of speeltuinen).

Kortom: er komt een verplichte cursus voor alle 
eigenaren van HR-honden en er mag niet meer gefokt/
geïmporteerd worden met de HR-stamboomlozen en 
kruisingen ervan zodat dit in feite een ‘uitsterfbeleid’ is. 
Er mag dus met stamboom wel gefokt worden, maar 
de registratie moet verbeterd worden, zodat er sneller 
maatregelen genomen kunnen worden tegen fokker en/
of eigenaar die incidenten veroorzaakt. Er komt een 
uniformer beleid rond incidenten met alle honden en 
gemeenten krijgen meer mogelijkheden om maatregelen 
zoals gebiedsverbod of aanlijngebod voor specifiek HR-
honden te nemen. 

onduideliJkheden
Over de status van de brief van de staatssecretaris 
zijn nog veel onduidelijkheden. Hoogrisicohonden en 
bijtincidenten werden begin april door de nieuwe Tweede 
Kamer als ‘controversieel’ bestempeld, oftewel: een 
demissionair staatssecretaris kon daar geen wetgeving 
meer over afdwingen. 

Een woordvoerder dierenwelzijn van de staatssecretaris 
heeft laten weten dat staatssecretaris Van Dam 
nog wel degelijk besluiten mag nemen, omdat ook 
een demissionair staatssecretaris een Algemene 
Maatregel van Bestuur kan nemen in de vorm van een 

verplichte gedragscursus. Wel zal een wettelijk fok- 
en importverbod door de Tweede en Eerste Kamer 
goedgekeurd moeten worden, iets wat pas door de 
opvolger van de huidige staatssecretaris kan worden 
voorgesteld. Wat de politiek dan beslist, is nog niet 
duidelijk, vooral omdat de grootste fracties (VVD en PVV) 
nog geen standpunt hierover hebben ingenomen.

Ten aanzien van de verplichte hondencursus is er ook 
nog veel onduidelijk. Er is nog volop onderzoek nodig om 
te zien hoe de maatregel vorm krijgt, hoe er gehandhaafd 
wordt en wie uiteindelijk deze (theorie)cursus voor 
eigenaren zal mogen gaan geven. Hondenscholen die 
nu snel een dergelijke cursus opzetten, doen dit op eigen 
risico; er is nog niets bekend over hoe de cursus er 
uiteindelijk uit moet gaan zien.

De aanlijn- en muilkorfgeboden, net als de gebieden 
waar HR-honden straks niet meer (los) mogen lopen, 
vallen helemaal buiten de verantwoordelijkheid van de 
landelijke overheid. Het zijn de gemeenten die daarover 
beslissen. Van Dam wil daarover met de Vereniging van 
Nederlandse Gemeentes (VNG) het gesprek aangaan, 
maar de individuele gemeenten beslissen daarover 
en passen desgewenst de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) aan. Met behulp van de lijst van 
'gevaarlijke' rassen wil de staatssecretaris de gemeenten 
handvatten geven.

ten slotte
Hoe en op welke manier de maatregelen straks 
zullen worden toegepast, welke aanpassingen de 
Kamer nog kan en wil doen en hoe rasverenigingen 
van genoemde rassen hun campagnes in moeten 
steken, blijft vooralsnog vaag. De Raad van Beheer 
zal hierover samen met de Dierenbescherming en de 
Sophiavereeniging ook nog in gesprek gaan met de 
politiek.

De echte liefhebbers van honden, zowel HR-eigenaren 
als de eigenaren van andere rassen, zijn opgelucht dat 
het einde in zicht is van de eindeloze stroom van wildfok 
van (stamboomloze) lookalikes en kruisingen die de 
afgelopen jaren voor veel (ernstige) tragische en vooral 
onnodige incidenten hebben gezorgd en die zo veel 
onschuldige slachtoffers hebben geëist, zowel mens als 
dier.
En niet te vergeten: ook de ‘vechthond’ zelf. Want die is 
zelf ook massaal de dupe van zijn eigen imago. Deze 
honden kunnen uiteindelijk ook niets doen aan het feit 
dat ze alleen maar gehoorzamen aan hun instinct, dat er 
bewust is ingefokt door de mens. 

Welke maatregelen uiteindelijk ook worden genomen: 
het is ook een zegen voor de hoogrisicohond, die 
als hij geluk heeft in het plaatselijk asiel belandt en 
in het slechtste geval met een steen om de nek in 
het dichtstbijzijnde water. Want er is geen ras dat zo 
verschrikkelijk wordt miskend, misbruikt en mishandeld 
als de ‘vechthond’.



Zomer 2017 • Schotse Herder Vrienden • 15

Tel. (0513) 57 11 91 • www.energique.nl

Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond



in de cluBwinkel

Met deze haken verwijder je teken 
gemakkelijk. Ze worden verkocht in een 
verpakking van twee: de grote haak voor 
grote teken en de kleine haak voor kleine 
teken. Dit is hét instrument om teken 
binnen enkele seconden te verwijderen 
zonder pijn en zonder dat er stukken van 
de teek in de huid achterblijven.
Te bestellen in onze clubwinkel voor
€ 3,95.

Zie: www.schotseherdervrienden.nl

kcm korthaarcollie
Op zondag 23 juli vindt in Nijmegen de 
jaarlijkse kampioenschapstentoonstelling 
voor de korthaarcollie plaats.
De keurmeester is mevrouw E.Bakker-van 
de Woestijne. Het evenement vindt plaats 
bij de KC Nijmegen, Elshofweg 10 in
Nijmegen. Inschrijven kan nog tot 15 juli.

Zie voor meer informatie: 
www.korthaarcollieclub.nl

huisdieren app

De Huisdieren App is een nieuwe app voor huisdieren-
eigenaren met allerlei praktische informatie in één hand.  
Centraal staat ‘Mijn dier’ met belangrijke gegevens van je 
eigen hond zoals naam, leeftijd, ras en chipnummer.
Verder zitten er handige functionaliteiten in, zoals 
uitlaatgebieden, dichtstbijzijnde dierenspeciaalzaak of 
dierenartsenpraktijk. Maar ook dierennieuwtjes en het 
weer. Dit zorgt ervoor dat het leuk is om regelmatig de 
app te openen. 

De Huisdieren App maakt gebruik van bestaande 
up- to-date informatie, maar maakt het voor een 
huisdiereigenaar praktisch door alles op één plek te 
bundelen. Op dit moment is de app een betaversie en 
wordt hij wekelijks geüpdatet. Deze app bevat geen 
reclame, alleen voor de huisdiereigenaar interessante 
informatie.
Ook dierenevenementen, zoals bijvoorbeeld de Dag van 
de Hond of Hond 2017, worden aangekondigd in deze 
handige app.

De Huisdieren APP wordt op de markt gebracht door 
Organisatiebureau Vitaux, zij zijn initiator van diverse 
succesvolle initiatieven in de dierenbranche. Pascale 
Fuchs, directeur eigenaar van Vitaux: ‘Apps voorzien in 
de behoefte van het krijgen van relevante informatie voor 
een specifieke situatie en men wil die informatie direct! 
Met deze app maken we huisdierenbezit makkelijker. Met 
te zijner tijd een reminderservice en het doorsturen van je 
gegevens als de hond een dagje naar de oppas gaat. De 
app is zeker niet alleen voor honden, ook de gegevens 
van je andere huisdieren kun je invoeren en bij de hand 
hebben.’

De Huisdieren App is gratis en beschikbaar in App store 
(Apple) en Play store (Android).  
Voor meer informatie, zie: www.huisdierenapp.nl 

foto: Eyes of Holland
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KORTE BERICHTEN
weg BiJ de winkel

De afgelopen weken is in de kranten regelmatig nieuws te lezen over honden 
die van mensen weggenomen of weggepraat dreigen te worden. Mensen die 
die de hond van je willen overkopen of simpelweg je hond proberen mee te 
lokken of pakken. Hoewel de reden van deze pogingen tot diefstal niet geheel 
duidelijk zijn, zijn de berichten zorgwekkend. Of de intentie nu is je hond in te 
zetten voor malafide fok of gevechten, je moet er niet aan denken dat welke 
hond dan ook, maar zeker jouw hond, bij je wordt weggenomen en in een 
dergelijk circuit belandt.
Houd daarom te allen tijden je hond binnen gezichtsafstand, of je nu in de stad 
of het buitengebied bent. Geef je hond niet mee aan vreemden en vooral: laat 
je hond niet achter bij winkels. We zien dit nog veel te vaak... een hond met een 
ongeruste of ronduit angstige blik, achter gelaten bij een winkel.

Bron: www.hondenbescherming.nl.



KORTE BERICHTEN
hondentaal is lichaamstaal: de staart

Deze keer gaan we in op wat de staart van de hond ons 
vertelt. Wederom is het noodzakelijk om de hele houding van 
de hond te bekijken. Per ras kan de neutrale staartdracht van 
de hond ook verschillen.

wat de staart ons kan vertellen

ontspannen staart, niet hoog en niet laag en beweegt een 
klein beetje: de staart beweegt zich in een brede boog en 
iets omhoog. Dit is de normale houding. Het vertelt: ik ben 
blij en je bent welkom. Als de hond zijn staart zo draagt 
tijdens het wandelen, dan wil hij zeggen: ik ben blij en 
gelukkig op dit moment.

Je kunt deze staart nog meer zien als:
• de hond je begroet als je thuiskomt.
• hij een vriend tegenkomt tijdens de wandeling.
• hij plezier heeft tijdens het spelen.
Een zogenaamde lage kwispel waarbij de staart eigenlijk 
neutraal staat, maar waarbij vaak het hele achterlijf van de 
hond meebeweegt, staat uiteraard voor extreme blijdschap. 
Dit laat de hond vaak zien als hij zijn baasje na een (lange) 
tijd weer terugziet. 

Staart hoog en stilstaand: de hond is klaar voor actie. Hij is 
alert. Je zult deze staart zien als:
• de hond andere hond uitdaagt tot spel.
• de hond klaar is om de bal te vangen die je gaat gooien.
• de hond klaar om spel/sport te beginnen, denk aan 

behendigheidsparcours.

Is de staart echter in deze houding strak gespannen en 
maakt hij een soort van strakke hoge kwispel, dan betekent 
het totaal iets anders.

De strakke en hoge kwispel kun je vergelijken met de 
‘pas op-vinger’ die wij mensen laten zien. De hond is alert 
en gespannen. Dit zie je vaak in combinatie met een strak 
gespannen lijf, de hond maakt zich ook vaak groot, borstelt 
en leunt naar voren. Dit is een waarschuwing. Hij zegt: uit 
mijn buurt, pas op. Je zult deze staart zien als:

• een andere hond mijn eten/speeltje probeert te pakken.
• de hond zich in het nauw gedreven voelt.
• er iemand aankomt die onbekend is.
• bij een ontmoeting tussen reuen.

Een lage staart: de staart onder het lijf of tussen de 
achterpoten betekent dat de hond zich niet comfortabel voelt 
in zijn omgeving. Hoe verder de staart zich onder de hond 
bevindt, dus echt tegen de buik aan, hoe angstiger de hond 
is. Je zult deze staart zien tijdens:
• dierenartsbezoek.
• bij onweer of vuurwerk.
• bij angst voor iets of iemand in zijn omgeving.

Zomer 2017 • Schotse Herder Vrienden • 17
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OPVOEDING & GEDRAG

Balans in een
hondenleven

zoals jullie vast wel weten, geef ik les aan pups en 
jonge honden. wat me de laatste tijd opvalt, is dat 
veel pups steeds drukker in gedrag zijn. vooral de 
jonge honden die later bij mij instromen zijn vaak 
meer stuiterbal als hond. de eerste lessen zijn we 
dan vooral bezig om rust te vinden voor hond en 
baas. 
dan vraag je je als hondentrainer af hoe zoiets komt. 
door veel naar honden te kijken, te lezen en vooral te 
voelen komt ik tot de volgende conclusies.

doorfok in Bepaalde rassen
Naar sommige rassen is zo veel vraag, dat de 
rasgebonden eigenschapen van honden veranderen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de chocoladebruine 
labrador. Wat vroeger een vrij rustige maar wel een 
actieve hond was, is nu een drukke, grenzeloze 
en stuiterde huisgenoot geworden, een enkeling 
daargelaten. 

verkeerde raskeuze
Door de populariteit van high-energy dogs, zoals vecht- 
en jachthonden, kiezen mensen een hond die ze mooi 
en lief bij vrienden vinden, maar kijken niet of de hond 
bij hun manier van leven past. Vaak gaan deze rassen 
fout in combinatie met een druk gezin of drukke baan. Bij 
gebrek aan uitdaging worden deze honden dan druk en 
ongezeglijk.

wiJ mensen willen gewoon alles
Wij mensen willen met zoveel dingen en-en. We zijn 
steeds minder bereid om de keuze of-of te maken. 

Daarom moet ook de opvoeding van de hond snel, 
makkelijk en zonder al te veel gedoe. In principe kennen 
honden geen tijd, maar als wij onze haast op onze 
honden projecteren, nemen zij wel ons gehaaste gevoel 
over. Ik denk hierbij als voorbeeld aan een meneer met 
een pup die in mijn les van 9.30 uur zat. Hij kwam altijd 
met gierende banden om 9.50 uur het parkeerterrein op 
scheuren. Zijn auto knalde hij met de neus tegen het hek 
van de hondenschool aan en kwam al druk gebarend 
met zijn armen, met zijn pup aan een strakke lijn door 
de groep naar zijn plekje toe lopen. De rust in de groep 
verdween op slag. De pup kon met alle honden lijfelijk 
contact maken en dus waren alle pups uit hun doen. 
De pup zelf had zo’n drukke energie, dat ze de hele les 
geen rust meer kon vinden en er van leren ook niets 
terechtkwam, zodat de meneer aan het eind van de les 
dan met een boos gezicht concludeerde: ik heb zo’n 
moeilijk hondje, ze pikt gewoon niets op van wat ik haar 
leer.

‘gewoon’ een drukke hond
Maar soms heb je gewoon een zeer druk exemplaar 
hond gekregen. Dit zie je vaak bij honden uit werklijnen. 
Deze honden hebben een grote werkdrift, maar moeten 
nog leren om dit te doseren. Dan is het zaak om een 
balans te vinden tussen activiteit en rust. Als je vroeger 
een drukke hond had, ging je langer met hem wandelen 
of liet je hem flink rennen. Nu weten we inmiddels dat 
je dan alleen maar het uithoudingsvermogen van de 
hond traint, maar dat zijn tevredenheid niet verbetert. 
Dit zie je ook vaak bij mensen die met een werpstok 
ballen gooien voor hun hond. Je zorgt dus alleen maar 

tekst: Sanne Stolze • foto’s: Johan de Visser
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voor meer uithoudingsvermogen, maar hierbij ligt een 
ballenobsessie op de loer. Het adrenalineniveau van 
de hond stijgt zo snel, dat het voor de hond steeds 
moeilijker wordt om te stoppen, de honden (kunnen) 
dan overmatig gaan blaffen en kunnen steeds moeilijker 
terugschakelen naar een lager energieniveau. Dit zie 
je vaak bij border collies. Beter is om de hond meer 
hersenwerk aan te bieden naast lichamelijke activiteit. 
Hersenwerk zijn puzzels voor honden, maar je kunt de 
hond ook één van zijn maaltijden laten verdienen door 
bijvoorbeeld het voer te verstoppen in het bos tijdens 
de wandeling of in een grasveld gooien, zodat hij moet 
snuffelen om zijn kostje bij elkaar te krijgen. Ook een 
bal waarin je voertjes stopt en waar de hond aan moet 
duwen en rollen om zijn voer eruit te krijgen werkt 
heel goed. En uiteraard doe je een hond uit werklijnen 
er heel veel plezier mee om naar een hondenschool 
te gaan en een leuke, actieve cursus te doen. Niet 
alle cursussen zijn geschikt voor jonge honden, maar 
speurlessen kunnen honden van alle leeftijden doen 
en geeft de honden buitengewoon veel voldoening en 
zelfvertrouwen. 
Sommige drukke honden hebben last van prikkels van 
buitenaf. Hierdoor raken ze gestrest en gaan ze vaak 
overmatig blaffen en druk doen. Als je dat aan je hond 
merkt, doseer die prikkels dan. Bijvoorbeeld: je hond 
gaat naar de hondenschool, hij krijgt daar veel prikkels. 
Zorg dan dat de rest van de dag rustig is voor de hond. 
Als de hond na een activiteit kan slapen, is hij/zij in 
staat de indrukken beter te verwerken en zal de hond 
minder druk zijn. Dit geldt voor zowel pups als volwassen 
honden.
Ook tijdens het trainen van je hond is het belangrijk 
vanuit rust te werken. Is je hond opgewonden, dan 
wacht je tot hij rustig is, pas dan ga je aan het werk. Ook 

verplichte (vaste) rusttijden zijn voor dit soort honden 
heel belangrijk en kunnen bijdragen aan rustiger gedrag. 
Die vuistregel van rust en regelmaat van vroeger was 
echt zo gek nog niet. Een cursus Impuls Controle, 
waarbij je vooral werkt vanuit rust en waarbij het leren 
van zelfbeheersing centraal staat, kan enorm veel 
positieve invloed op dit soort honden hebben. Dus heb 
je een drukke hond die veel aandacht vraagt? Vraag 
jezelf eens af of de hond naast geboden activiteiten ook 
voldoende rust krijgt. 

ten slotte
Als laatste wil ik jullie meegeven dat honden niet voor 
niets in ons leven komen. Dat we zo veel van ze kunnen 
leren. Eén ding daarvan is rust. Je kunt nog zo druk zijn 
in je maatschappelijke leven, als je bij je hond bent is 
er rust. Thuis is waar je hond is, die behoefte heeft aan 
aandacht en aan een wandeling zonder telefoon en die 
niets liever wil dan gewoon in rust met ons samenzijn.
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FOTOVERSLAG
Wandeling Wintelre 
Wandeling voor de Algemene ledenvergadering op 7 mei 2017

foto’s: Mart Brouwers



Zomer 2017 • Schotse Herder Vrienden • 21

GEzONDHEID

het gevaar van 
grasaren
de meeste hondeneigenaren zal het bekend 
voorkomen: grasaren die in het voorjaar en de zomer 
vooral tussen het wilde hoge gras groeien. deze aren 
bestaan uit zaden met venijnige kleine weerhaakjes. 
het gevaar is dat ze zich kunnen vasthechten aan 
de huid en in de ogen, oren, neus en tussen de 
tenen komen, met ernstige ontstekingen tot gevolg. 
maar de laatste jaren kan men ook in de stad op de 
groenstroken steeds vaker grasaren zien groeien die 
voor veel overlast zorgen.

Grasaren groeien vooral in de periode van juni tot en 
met augustus en worden ook wel kruipers genoemd, 
omdat ze als het ware naar voren kunnen kruipen over 
de huid of door het haar heen. Grasaren hebben scherpe 
haakjes en zijn gestroomlijnd van vorm. Vooral honden 
met lange oren en/of lange haren lopen een verhoogd 
risico om een grasaartje in de vacht te krijgen. Wanneer 
een hond in het hoge gras loopt en rent, breken de 
grasaren van het gras af en kleven vast aan de vacht. 
Door hun specifieke vorm kunnen ze maar één richting 
op en wel naar boven, naar binnen. De grasaren 
zwerven dan door de vacht richting de huid en boren zich 
uiteindelijk langzaam maar zeker naar binnen. Er is dan 
nauwelijks iets meer te zien dan een heel klein gaatje in 
de huid. Maar diep in het weefsel zelf ontstaat dan een 
ontsteking, vaak in de vorm van een fistel (pijpzweer). De 
meest voorkomende plekken waar de aren terechtkomen 
zijn:
• In het oor met een oorontsteking tot gevolg en in 

het ergste geval kan een aar ook helemaal door het 
trommelvlies heendringen.

• In de huid, heel vaak tussen de tenen in het zachte 
weefsel, maar ook op andere plekken van het 
lichaam.

• In het oog waarbij ze achter de oogbol kunnen 
terechtkomen en zo een ernstige beschadiging en 

ontsteking veroorzaken.
• In de keelholte of slokdarm als de hond een grasaar 

heeft inslikt en daar blijft steken.
• In de neusgaten waar een erge neusontsteking 

ontstaat.

tekenen van grasaren
Er is mogelijk sprake van een grasaar, als de hond:
• veel met de kop schudt en/of de kop scheef houdt en 

blijft krabben aan de oren; dan kan er een grasaar in 
een oor zitten.

• last krijgt van een oog, blijft wrijven en het oog traant. 
• plotseling veel gaat niezen of met zijn poot over de 

neus wrijft; dan kan een aar in een neusgat gekropen 
zijn.

• kreupel loopt en/of veel tussen de tenen blijft likken.
• opeens veel gaat hoesten; dan kan een grasaar 

ingeslikt zijn.

advies
Controleer na elke wandeling de hond op alle mogelijke 
gevoelige plekken waar een grasaar zich kan hechten.

Behandeling
Als een grasaar niet goed wordt verwijderd, kan dit voor 
veel problemen zorgen. Het is dus verstandig om bij 
twijfel naar een dierenarts te gaan. Deze zal dan kijken 
of de hele grasaar verwijderd is. Soms zal dit chirurgisch 
moeten gebeuren. Eventueel schrijft een dierenarts 
antibiotica voor of kiest ervoor de grasaar gecontroleerd 
uit te laten zweren.

Bronnen:
•	 Vrouw en Jacht, 2016.
• Farmarts, 2015.
• Dierenartspraktijk Zoetermeer, mei 2016.
• Curalis Nieuws 2016.
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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
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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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OPVOEDING & GEDRAG

Etiquette
voor hondeneigenaren

tekst en foto’s: Diana Jansen

in ons drukke en volle landje wonen maar liefst ca. 2 
miljoen honden. de kans is dus groot dat je tijdens 
de wandeling met je hond een of meerdere andere 
honden tegenkomt. honden van verschillende 
grootte en types, sociale honden maar ook honden 
die liever met rust gelaten worden door soortgenoten 
of door vreemde mensen. we willen allemaal 
ontspannen en veilig kunnen wandelen en daarvoor 
zijn de juiste omgangsvormen van groot belang.

Als je traint bij een goede hondenschool leer je ook 
over hondengedrag en -communicatie. Honden 
communiceren vooral met lichaamstaal en het is voor 
elke hondeneigenaar belangrijk om signalen van zijn 
eigen hond goed te leren lezen en ook te kijken naar 
de lichaamstaal van de andere hond. Is jouw hond 
gespannen bij het zien van een andere hond, wordt hij 
onzeker of angstig, houd daar dan rekening mee. Zie je 
dat de andere hond liever geen contact wil, bijvoorbeeld 
omdat hij angstig is of helemaal geen interesse toont in 
jouw hond, houd daar dan net zo goed rekening mee. 
En natuurlijk laat je je hond niet loslopen als je hem niet 
betrouwbaar bij je kunt roepen bij het zien van andere 
honden of andere recreanten in de openbare ruimte of 
als je weet dat je hond agressief kan reageren.

De Hondenbescherming publiceerde enige tijd geleden 
vijf regels voor omgangsvormen bij ontmoetingen met 

vreemde honden. Hiermee willen zij eigenaren van 
honden bewust maken van het gewenste gedrag in de 
publieke ruimte. Deze vijf omgangsregels zijn:
1. Laat onaangelijnde honden geen aangelijnde honden 

naderen.
2. Luister naar wat een andere hondenbezitter aangeeft.
3. Let op eerste signalen dat honden elkaar niet liggen.
4. Zeg nooit ‘hij doet niets hoor’ terwijl er van alles 

gebeurt.
5. Geef elkaar en de honden voldoende ruimte.

aangeliJnde honden naderen
Een hond kan om allerlei redenen zijn aangelijnd: hij 
kan in training zijn, ziek zijn of herstellende van een 
operatie, loops zijn, misschien is de hond niet sociaal 
met soortgenoten, is hij onzeker en heeft hij op bepaalde 
momenten steun nodig van de eigenaar, etc. 
De reden maakt eigenlijk niet uit; een aangelijnde hond is 
beperkt in zijn bewegingsruimte en kan daardoor minder 
goed zijn natuurlijke gedrag richting andere honden 
tonen. De hond kan bijvoorbeeld niet uit de situatie 
weglopen terwijl hij dat los wel zou doen als hij zich in 
het nauw gedreven voelt en wordt dan gedwongen om 
de situatie op een andere manier op te lossen. De lijnen 
kunnen verstrikt raken, waardoor de honden allebei geen 
kant meer op kunnen. 
Vandaar de stelregel: laat je honden niet naar 
aangelijnde honden toe gaan. Niet als jouw hond 



Zomer 2017 • Schotse Herder Vrienden • 25

aangelijnd is en niet als hij losloopt. Zorg er dus ook 
voor dat je voldoende appel op je hond hebt, zodat je 
hem weg kunt roepen van een aangelijnde hond. Houd 
je hond tot die tijd aangelijnd of train met een lange lijn. 
Passeer niet rakelings vreemde aangelijnde honden, 
maar houd afstand en loop er met een boogje omheen.

luister naar de eigenaar
Sommige honden willen gewoon lekker samen met 
hun baas wandelen en hebben geen behoefte aan 
contact met andere honden. Luister naar een andere 
hondenbezitter als hij je vraagt je hond even bij je te 
roepen of aan te lijnen. Dit geldt ook in losloopgebied. 
Vraag voordat je honden laat kennismaken eerst aan de 
andere eigenaar of dat gewenst is. Misschien heb jij zelf 
een sociale hond die het liefst met alle andere honden 
wil spelen. Bedenk je dan dat er ook honden zijn die 
daar niet altijd zin in hebben en leer je hond dat hij pas 
na toestemming van jou andere honden mag benaderen. 
Een sociale hond let op de reactie van de andere hond 
en stemt zijn gedrag daarop af. Als jouw hond niet altijd 
respect heeft voor de signalen van andere honden, 
breng hem dan eerst wat meer sociale vaardigheden bij 
door de kennismaking te begeleiden. Luister ook naar 
de eigenaar als hij je vraagt zijn hond niet te aaien of te 
voeren.

let op signalen
Honden communiceren onderling door naar elkaars 
lichaamstaal te kijken. Een sociaalvaardige hond kan al 
op afstand zien wat de ander bedoelt. Let op signalen die 
honden afgeven dat ze elkaar niet liggen. Basiskennis 
van hondengedrag en -communicatie is hierbij erg 
belangrijk, want dan ben je bedacht op de signalen die 
je hond laat zien. Dit geldt bijvoorbeeld voor fixeren: het 
strak aankijken of staren naar een andere hond. Zie je 
dat bij jouw hond of bij de andere hond, wees verstandig 
en kies een andere route.
Dit geldt uiteraard ook voor signalen die wijzen op angst, 
honden die andere honden uit de weg willen gaan door 
een omtrekkende beweging te maken, spanning, te veel 
opwinding, etc. Het is een fabeltje dat elke hond met 
alle andere honden moet kunnen omgaan. Weet van je 
eigen hond welke honden hij wel en niet leuk vindt; zo 
kun je vervelende ontmoetingen voorkomen. Daarmee 
geef jij als eigenaar ook het vertrouwen aan je hond 
dat jij zijn signalen begrijpt en hem helpt door hem uit 
de situatie te halen. Let dus altijd goed op je hond en 
zijn reactie op andere honden en houd je hond bezig 
tijdens de wandeling, zodat hij voor zijn vertier niet alleen 
afhankelijk is van het spelen met andere honden.

‘hiJ doet niets hoor!’
Vaak zeggen mensen ‘Hij doet niets hoor!’ om een ander 
gerust te stellen. Toch blijkt dit in de praktijk niet echt een 
geruststelling. De hond ‘die niets doet’, is misschien niet 
direct agressief, maar kan toch gedrag vertonen dat voor 
een andere hond niet fijn of zelfs bedreigend of pijnlijk 
is. Vaak gebeurt er juist van alles op het gebied van 
communicatie tussen de honden, terwijl het baasje roept 
dat zijn hond niets doet. Ook hier is het belangrijk dat je 

de hondentaal goed kunt lezen. Kijk naar de signalen 
van je eigen hond en van de andere hond en grijp op tijd 
in door bijvoorbeeld de ander te vragen zijn hond bij zich 
te roepen als je de benadering van een andere hond niet 
prettig vindt. 
Laat je hond ook niet op andere honden af stormen, al 
helemaal niet als de andere hond duidelijk maakt dat hij 
er niet van gediend is. Roep je hond eerst even bij je, 
stem met de andere eigenaar af of het goed is dat de 
honden kennismaken en laat de honden rustig contact 
maken. In de hondenwereld is het geen beleefd sociaal 
gedrag om op een andere hond af te stormen, hoe 
vriendelijk het misschien ook is bedoeld. Recht op een 
onbekende af lopen, is namelijk intimiderend, helemaal 
als dit in versnelde pas gebeurt.

geef elkaar voldoende ruimte
Het lijkt zo simpel: elkaar voldoende ruimte geven. 
Maar in de praktijk krijgen veel honden en hun baasjes 
dat te weinig van elkaar. Terwijl het het plezier en de 
veiligheid in de buitenruimte enorm kan vergroten. Ook 
in losloopgebied gelden deze omgangsregels: ook 
honden die niet willen spelen met andere honden of dat 
bijvoorbeeld vanwege een blessure niet mogen, hebben 
het recht om ontspannen los te kunnen lopen.
Wij als hondenbezitters delen de openbare ruimte en 
wandelgebieden natuurlijk met wandelaars, fietsers, 
ruiters, etc. Wees een ambassadeur voor de hond die 
losloopt! Laat je hond dus niet op andere recreanten af 
gaan, ook niet als hij vriendelijk is. Veel mensen zijn niet 
gediend van honden, ook niet van vriendelijke honden. 
Houd je hond dus ook bij je als je andere mensen 
passeert.

Bronnen
• https://tinki.nl/blog/hondengedrag-en-belang-goede-

omgangsvormen.
• https://hondenbescherming.nl/ik-heb-een-hond/

hondenomgangsvormen.
• http://www.doggo.nl/artikelen/recreatie/lekker-

loslopen.



Mijn naam is Joke Ackermans, 32 jaar en 
Woonachtig in Berg en Terblijt, een dorp aan de 
rand van het Zuid-Limburgse Heuvelland. Ik woon 
hier met mijn drie honden (mijn korthaarcollie Nina 
en twee maltezers Sammy en Indy) in een gedeelte 
van een oude boerderij grenzend aan de velden 
en weilanden op de Kuytenberg, waar we dagelijks 
genieten van heerlijke wandelingen! Hier komt 
dan ook mijn kennelnaam Van de Kuytenbergh 
vandaan.
Aan de Kuytenberg ben ik opgegroeid, en ik hoop 
dat er in de toekomst veel colliepupjes mogen 
opgroeien. 

nina
Ik ben al een jaar of acht actief in de kynologie en 
heb diverse cursussen en opleidingen gedaan: 
hondentrimmen, Kynologische Kennis 1 & 2, 
Kynologisch Instructeur I & 2. 

In januari 2013 is na lang wikken en wegen Pearly 
Princes van Linda's Hoeve bij me komen wonen. 
haar roepnaam is Nina. Ik wist al veel langer dat ik 
graag een Schotse herdershond korthaar wilde. Ik 
was verliefd geworden op hun fantastische karakter, 
werklust en gestroomlijnde uiterlijk. Mijn hart gaat 
vooral naar blue merle en tricolour, maar een mooie 
sable sluit ik in de toekomst zeker niet uit! 

Na mijn eerste ontmoetingen met Nina viel 
me meteen op hoe slim ze was. Nadat ik een 
week eerder wat met haar had geoefend en wat 
lekkers had gegeven, herkende ze de week erna 
mijn stem. En wist ze ook in welke jaszak het 
lekkers zat. Nadat ik jaren met mijn maltezers 
gehoorzaamheidscussussen had gevolgd, was ik 
verbaasd hoe snel de kleine Nina alles oppikte! 
Omdat ik destijds zelf lesgaf op een hondenschool 
en de kleine Nina ieder keer meenam naar de 
les, heeft ze in een iets andere volgorde diverse 
cursussen gedaan, afhankelijk welke cursussen ik 
zelf geen les hoefde te geven. Natuurlijk volgde ze 
eerst de puppycursus, maar met vier maanden liep 
ze al EG1 mee en deed het super! Daarna volgden 
we zelfs nog GGB, ook met heel goed gevolg. Ik 
was zo trots op mijn meisje! Ook agility vindt ze 
super om te doen.

Nina en ik zijn twee handen op een buik: waar ik 
ga, gaat zij. Ze is altijd bij me op het werk in de 
trimsalon, waar ze rustig bij me ligt en soms eens 
gaat knuffelen met klanten. Zodra we klaar zijn, 
gaat de rem los en wil ze spelen en rennen. Met 
wandelen loopt ze eigenlijk altijd los. We wonen 
buiten de bebouwde kom, hier mag dat. Nina 
blijft altijd bij me in de buurt. Ook met mijn twee 
maltezers Sammy en Indy erbij, dan houdt ze de 
roedel bij elkaar.
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Van de Kuytenbergh 
Smooth Collies

tekst en foto’s: Joke Ackermans

KORTHAARPAGINA



fokken
Nina is helaas na de eerste twee dekkingen leeg 
gebleven. Voor de eerste dekking had ik een 
mooie onervaren reu gevonden in Duitsland, echt 
een supermatch in mijn ogen. Maar helaas, door 
onervarenheid van zowel de honden als van mij is 
de dekking mislukt. Er was wel een gedeeltelijke 
dekking, maar geen koppeling. We hadden wel stille 
hoop: Nina werd dikker – maar de echo wees uit dat 
ze leeg was.

Voor de volgende loopsheid had ik een zeer ervaren 
reu uitgezocht en zes uur gereden Duitsland in. 
Maar helaas hadden de honden geen klik en had 
de reu geen interesse in Nina. We hebben daar 
bij de dierenarts nogmaals progesteron geprikt, 
waaruit bleek dat Nina er echt klaar voor was, maar 
de reu toonde nog steeds geen interesse. We zijn 
weer teruggereden naar Nederland en namen 
ondertussen contact op met een lieve Nederlandse 
fokker van ook een onervaren reu. Samen met een 
dekmeester vond er een korte maar geslaagde 
dekking plaats. Helaas te laat of te weinig: bij de 
echo bleek ze helaas weer leeg te zijn.

Mijn hoop is nu gevestigd op de volgende 
loopsheid, want ze wordt al vijf in november. Na 
deze tegenslagen hoop ik aan het einde van de 
zomer eindelijk een nestje van Nina mogen krijgen, 
en hopelijk zit daar dan ook een mooi teefje bij, dat 
dan zeer zeker mag blijven. 

De gezondheid van de pups die hier geboren 
worden, vind ik heel belangrijk en ik wil de nieuwe 
eigenaars hier ook goed in voorlichten. Voordat de 

pups naar hun nieuwe baasjes gaan, worden de 
ogen klinisch onderzocht en wordt – indien nodig – 
de MDR1-test afgenomen.
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FOTOVERSLAG

Wandeling Naarderbos
26 maart 2017

foto’s: Mart Brouwers, Paul Kwanten
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Help, een pup!

tekst en foto’s: Erik Burgers

Nadat Flame, onze dark sable collie, in januari 
2017 op bijna 13-jarige leeftijd was overleden, 
werd het stil in ons huis. Té stil. Geen dagelijkse 
wandelingen meer, geen hondenrituelen meer, niet 
meer dagelijks stofzuigen. We konden niet aan 
de stilte om ons heen wennen en besloten onze 
fokker te bellen. Die had op dat moment een nest 
van acht pups. Alle pups waren echter al verkocht 
dus werden we op een wachtlijst geplaatst. Tot 
onze verbazing werden we een week later gebeld 
dat een koper zich terug had getrokken. Of we nog 
steeds interesse hadden in een pup? Die vraag was 
snel beantwoord: ja!

14 april 2017
We zitten op de bank bij onze fokker. Ze hebben het 
prima voor elkaar: we krijgen een dik boekwerk mee 
met daarin opvoedtips, informatie over de ouders 
van onze pup, informatie over titerbepalingen, 
voedingsadvies en nog veel meer. Ook staat een 
doos vol met puppyspeeltjes, brokken en vlees voor 
de eerstkomende periode voor ons klaar.
Onze blue merle pup hebben we de naam Senja 
gegeven. De naam Senja is afkomstig van een 
eiland in de provincie Troms in Noorwegen, ons 

favoriete vakantieland.
We nemen afscheid van elkaar en zetten Senja in 
de auto. We hebben een lange rit naar het noorden 
van het land voor de boeg. Het gaat goed, na 1½ 
uur rijden komen we aan bij ons huis. Dat Senja 
een ondernemende pup is blijkt al snel: de tuin 
wordt uitgebreid verkend, onze konijnen zijn zeer 
interessant, de koeien in de weide achter ons huis 
worden begroet en (gelukkig voor ons) wordt ons 
huis goedgekeurd door hem.

opvoeden
En dan start een fase in ons leven die behoorlijk 
intensief is: het opvoeden van een pup. Als echte 
dorpelingen besluiten we te beginnen met het 
socialiseren op de brink van ons dorp. Op de 
brink is altijd iets te doen, dus wat willen we nog 
meer? Helaas pakt het voor ons anders uit dan 
gedacht. De mensen die er lopen hebben totaal 
geen interesse in onze mooie kerel. Iedereen heeft 
schijnbaar haast - zo schiet socialiseren niet op. 
Gelukkig zit het verzorgingshuis dichtbij, dan daar 
maar naartoe. En daar is het raak: Senja windt het 
personeel om zijn poot, de ohh’s en ahh’s zijn niet 
van de lucht. Ook de bewoners vinden het prachtig, 
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de halve recreatiezaal loopt leeg nadat ze ons zien 
binnenkomen. Behendig manoeuvreert Senja zich 
tussen de rollators, looprekken en scootmobielen 
door, een in de haast gedaan plasje wordt voor 
lief genomen. Uiteindelijk valt hij voor de voeten 
van een bewoner in slaap. Daar hebben we de 
eerstkomende uren geen omkijken meer naar.

We hebben ons opgegeven voor een puppycursus 
en willen daar goed voor de dag komen, dus 
wordt er thuis druk geoefend. Ik speel voor 
pion, instructeur (streng doch rechtvaardig) en 
ballenjongen. Het oefenen gaat goed, hoewel Senja 
soms meer oog heeft voor de mussen (‘waarom 
vliegen die beesten weg als ik eraan kom?’) en de 
narcissen dan voor ons. Senja oefent uit zichzelf 
het commando ‘vast’ met de opvliegende meikevers 
die hij als snack tussendoor ziet. Om te voorkomen 
dat de postbezorger niet meer bij ons durft te 
komen, wordt de buurvrouw gevraagd om in de rol 
van postbode te kruipen inclusief oranje cap. We 
willen graag dat Senja rustig bij de voordeur blijft 
zitten als er iemand aankomt, maar op het moment 
dat Senja de geur van lekkere hondenkoekjes in de 
zak van de buurvrouw in zijn neus heeft, stormt hij 
op haar af. Die oefening moeten we dus vaker gaan 
doen ...

We komen er ook achter dat Senja graag meehelpt 
met tuinieren. We hebben een moestuin met daarin 
aardbeiplanten. Als we het aantal aardbeiplanten 
in de moestuin zien verminderen en juist zien 
vermeerderen in de border, trekken we de 
conclusie dat er iets niet klopt. Eerst verdenken 
we loslopende konijnen rondom ons huis, maar al 
snel gaat de verdenking naar Senja. Het blijkt dat 
hij er een sport van maakt om de aardbeiplanten 
keurig één voor één te verhuizen van de moestuin 
naar de border. We zetten ze weer terug op hun 
oorspronkelijke plaats, maar dat is helaas van korte 
duur. Als we even later terugkomen is de moestuin 
weer leeg. De baas wordt vervolgens aan het 

werk gezet met palen en gaas om de moestuin te 
beschermen tegen een al te enthousiaste pup. 

Als bouwvakker misstaat Senja ook niet. Wat onze 
vorige collies nooit hebben gedaan doet hij wel: 
’s nachts horen we een knagend geluid vanuit de 
ruimte waar hij zit. Eerst besteden we er geen 
aandacht aan, maar het knagen wordt luider. We 
wonen in een oud huis, dus denken eerst aan 
houtworm, maar het klinkt toch anders. We gaan 
op onderzoek uit en ontdekken dat Senja een 
voorkeur heeft voor kozijnen. En dan het liefst 
kozijnen die strak in de verf zitten. We struinen 
internet af op zoek naar een middel dat we op het 
kozijn kunnen smeren. We vinden uiteindelijk een 
middeltje hiervoor en brengen het aan op het kozijn. 
Helaas werkt het maar voor korte duur, de volgende 
nacht horen we weer geknaag. De dag daarna 
spuiten we twee keer zoveel op het kozijn met een 
nieuwsgierige Senja naast ons. Tot op heden gaat 
het goed, de aanhouder wint.

Naast typisch puppygedrag maken we ook veel 
leuke momenten mee met onze kleine viervoeter. 
Korte boswandelingen zijn het einde, iedere 
boom (en dat zijn er veel in ons bos) wordt 
besnuffeld. Er wordt gesleept met takken, er 
worden verstopspelletjes gedaan met de baas 
en bazin en al die vreemde bosgeluiden zijn zeer 
interessant. Loslopen gaat prima: hij houdt ons 
goed in de gaten wat uiteraard beloond wordt met 
hondenkoekjes. Senja is een leergierige hond: 
wat we leren op de puppycursus wordt in het bos 
in de praktijk geoefend: zit, volg, voet, kom voor. 
Senja vind het allemaal prachtig om te doen. Al 
moet ik af en toe een oefening voordoen voordat 
hij het snapt. Als ik de oefening ‘af’ voordoe door 
languit op de bosgrond te gaan liggen, levert dat 
verbaasde blikken op van wandelaars. Ze kijken 
nog verbaasder als ik languit lig met Senja keurig 
languit liggend naast mij. Wat je al niet doet om je 
pup op te voeden!
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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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Oververhitting
door een dikke vacht?

tekst: Jet Bijen-Veldhoen • foto: Jacqueline Houben-Spiering

er bestaat veel onwetendheid over hyperthermie 
ofwel oververhitting bij dieren. in veel gevallen 
worden vachten afgeschoren, uitgedund of 
van de onderwol ontdaan. ik wil graag een lans 
breken voor het behoud van een intacte vacht. 
ik hoop dat dit onderbouwende verhaal duidelijk 
is voor professionele vachtverzorgers én voor 
eigenaren.

isolerende factor
Het lichaam van de hond moet een constante 
temperatuur houden, 38 tot 39 graden, afhankelijk 
van de grootte van het dier. De dekharen, de 
onderwol, de huid en de onderhuid (met vetcellen) 
vormen samen de isolerende factor. In elk seizoen 
moet de lichaamstemperatuur constant blijven. Dat 
geldt dus zowel voor buiten wandelen bij -15 als 
voor de kachel met +25 graden Celsius. En in de 
zomer, liggend in de zon of op een tochtend hoekje 
op het terras; binnen in het hondenlijf blijft het 
steeds 38 tot 39 graden.

De vacht is 'slechts' een onderdeel van de isolatie, 
maar wel een heel belangrijk onderdeel. Denk 
eens aan je thermoskan, die bij het schaatsen 
de chocolademelk warm houdt en 's zomers 
de limonade koel. Zou je die dranken in een 
gewone, enkelwandige fles doen, dan koelde je 
chocolademelk af en werd de limonade warm. De 

dikte van de wand, en dan vooral de isolerende 
luchtlaag ertussen, is dus duidelijk van belang. 
Die luchtlaag is in ruime mate aanwezig tussen de 
haren, en dan met name in de onderwol in de vacht.

Bovendien werkt de vacht als een parasol, zodat 
de zonnestraling de gevoelige huid niet direct kan 
bereiken. Zonverbranding door UV-B straling, en 
DNA-schade door UV-A straling wordt door een 
intacte, gepigmenteerde vacht tegengegaan. Zeer 
kortharige en ook alle witte/lichtgetinte dieren zijn 
daarom extra gevoelig. Vergelijk de werking van de 
thermoskan maar weer eens als deze in de badtas 
tussen de handdoeken zit of juist pal in de zon 
staat...

BontJas?
Helaas wordt de vacht van huisdieren ten onrechte 
als een extra bontjas gezien die in de zomer zou 
kunnen worden afgeworpen. Maar die vergelijking 
gaat niet op. 
Natuurlijk, als wij mensen in de zomer een bontjas 
dragen (bestaande uit een dierenhuid mét onderwol 
én bovenharen van het pelsdier) krijgen we het 
ongelooflijk heet. Wij hebben een regulatiesysteem 
waarbij de huid warmte kan afgeven. Dan kan daar 
beter geen bontjas, eigenlijk een behaarde lap leer 
omheen gedragen worden!
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Als mensen in een 'te warme' omgeving zijn ( 
+25 graden) of zelf warmte-overschot creëeren 
door inspanning, wil ons lichaam die warmte kwijt. 
De bloedvaten verwijden zich, de huidhaarvaten 
kleuren je vel dan rood, zodat het bloed warmte 
kan afgeven aan de koelere omgeving. Bovendien 
voeren exocriene (op de huid uitmondende) 
zweetklieren lichaamsvocht af. Daarbij verlaat niet 
alleen dat vocht, maar ook de warmte het lichaam. 
En nog mooier is dat dat vocht verdampt op de 
huid, wat ook weer verkoeling geeft.

Dit systeem werkt niet bij pelsdieren zoals honden 
en katten. Hun apocriene zweetkliertjes, die 
uitmonden in de haarzakjes, dienen om huid, haar 
en huidflora in conditie te houden, samen met 
talgkliertjes. Met warmteafvoer heeft dat echter 
niet van doen. De exocriene, op de huid lozende 
kliertjes in de voetzooltjes zijn vooral bedoeld om 
geursporen achter te laten. Daarom vindt een 
opgejaagde, gevluchte hond jou en de auto terug 
in het bos. Zo'n klein oppervlak bergt te weinig 
zweetklieren om een heel hondenlijf af te koelen.
De voeten in een bak koud water zetten heeft ook 
weinig zin. De bloedvaten in de onderpoten zullen 
zich dan toeknijpen, zoals dat gebeurt in sneeuw 
waarbij er geen warmte verloren moet gaan.

geef de hond ziJn zin
Wat is dan wel de manier om met een volbehaard 
huisdier de zomer veilig door te komen?
Laten we eens kijken wat het beestje zelf doet.
Allereerst valt het op dat een hond al snel gaat 
hijgen, zowel bij inspanning als in een warmere 
omgeving. Het is een mechanisme waarbij de 
warmte via de ademhaling aan de omgeving wordt 
afgegeven. Feitelijk wordt de warm, uitgeademde 
lucht uitgewisseld met koelere omgevingslucht, 
een heel efficient systeem dus. Dat hijgen is niet 
zielig, maar wij raken wel geattendeerd, bezorgd of 
misschien zelfs geïrriteerd door dit gehijg. Laat hem 
echter liever gewoon hijgen en beklaag hem niet. 
De extra aandacht die hij ermee krijgt maakt dat hij 
graag in jouw buurt komt hijgen. Je beloont hem er 
immers voor met een vriendelijk woord of gebaar.

Een extra manier om warmte af te voeren is plat op 
de buik op een koele ondergrond te gaan liggen. 
De bloedvaten in (schaarser behaarde) oksels en 
liezen zullen zich verwijden, zodat de toegenomen 
bloedtoevoer langs die weg warmte aan de koudere 
ondergrond kan afgeven. Na een tijdje staat het dier 
dan op, neemt misschien een slok water (door te 
hijgen verliest het vocht) en ploft iets verderop neer 
op een nieuwe koele ligplaats, de vorige is immers 
verwarmd geraakt. 'Hij weet niet waar hij het zoeken 
moet'? Hij weet het juist drommels goed!

Het bioritme van de huishond heeft zich behoorlijk 
aangepast aan ons leefschema. Tijdens warmere 
perioden moeten we dit toch liever laten varen. 
Plan de wandelingen in de randen van de dag, blijf 

tussen 12 en 3 uur 's middags uit de (dan sterke) 
zon en áls er al gespeeld of getraind moet worden, 
doe het dan als 's avonds de koelte invalt. Heel veel 
honden zijn zonaanbidders en je snapt soms niet 
hoe ze het in de blakerende zon uithouden. Zolang 
het een gezond dier betreft hoeft dit geen bezwaar 
te zijn. De koudere ondergrond vormt meestal 
net de tegenhanger van de hete zon, zodat de 
lichaamstemperatuur in balans blijft. Voor honden 
met artrose kan lang op een te koude ondergrond 
liggen stijfheid opleveren. Overleg dan met de 
dierenarts of medicatie mogelijk is.

Wees je er wel van bewust dat een dunne of 
getrimde vacht, zeker met weinig tot geen pigment, 
zonnestraling doorlaat. Het dier zelf heeft daar geen 
weet van en kan verbrandingen en erger oplopen. 
Ook (niet tot) matig gepigmenteerde, kortbehaarde 
oren en snuiten van 'normale vachten' zijn gevoelig 
voor zonnebrand en uiteindelijk voor huidtumoren. 
Laat de zonliefhebbers gewoon niet buiten tussen 
12 en 3 uur 's middags; siësta!

samengevat
Laat de hond lekker hijgen. Sta hem toe de koelste 
plek op te zoeken en neem een hond 's middags 
niet mee op wandelingen. Laat hem niet werken, lok 
geen spel uit en vermijd opsluiting in een kleinere 
ruimte. Kortom, laat hen lekker lui zomervakantie 
houden. Is een hond van een erg actief type, dwing 
hem dan tot rust en laat de bal thuis.

Laat de onmisbare, huidbeschermende vacht 
zo veel mogelijk met rust. Natuurlijk moet deze 
klitvrij zijn, maar laat de onderwol zo veel mogelijk 
intact. Déze haren vormen juist de isolerende 
thermoskanlaag! Voor honden met vachten die 
geknipt, geschoren of geplukt moeten worden is het 
belangrijk een vachtlengte van zeker anderhalve, bij 
lichte dieren zelfs meer centimeter, te sparen. Een 
verstandige trimmer weet ervan.
Nog iets om over na te denken: de meeste 
huishoudens worden 's winters verwarmd tot 22°C 
of zelfs meer. Dan houden zij hun jas ook binnen 
aan, toch?

noot van de redactie

Bij langharige collies gaat bovenstaande alleen 
op bij een goed uitgekamde, luchtige vacht, 
die is ontdaan van losse (winter)onderwol. 
Niet uitgekamde onderwol geeft op den duur 
verviltingen, die de isolerende werking van 
de vacht juist tegengaan, omdat er dan geen 
isolerende luchtlaag meer aanwezig is in 
de vacht. Deze verviltingen kunnen behalve 
huidproblemen ook zorgen voor oververhitting.
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Spreekbeurt Iris
tekst: Iris de Fijter

Hallo, ik ben Iris de Fijter, acht jaar en woon sinds 
vorig jaar in Sprang-Capelle, samen met mijn 
ouders en grote broer Tobi. Wij hebben 14 jaar een 
super lieve Schotse collie gehad, met roepnaam 
Scotty en kennelnaam Keep It Cool From Higher 
Grounds. 

We missen hem nog steeds iedere dag, ook al is 
het alweer twee jaar geleden dat hij is overleden. 
Daarom willen we nu weer een hond nemen en na 
allerlei rassen te hebben bestudeerd, zijn we toch 
weer bij de Schotse collie terechtgekomen. Het 
karakter van deze hond spreekt ons ontzettend aan 
en past goed in onze familie.

Toen we voor school de opdracht kregen om een 
spreekbeurt te houden, wist ik dan ook al snel 
wat mijn onderwerp werd: natuurlijk de langharige 
Schotse collie.

Na een paar weken voorbereiding is het morgen 
eindelijk zover. 
Vanavond komt Gaineamh bij ons logeren, omdat 
hij morgen mee mag naar de spreekbeurt.

Vandaag is het zover. Goed voorbereid gaan we op 
pad naar school.

Voor de spreekbeurt heb ik veel informatie gehaald 
van de website van de Schotse Herder Vrienden.

Ik heb verteld over de geschiedenis van de Schotse 
herdershond, de vacht, het karakter, de soorten en 
kleuren, de verzorging en over de hond die ik heb 
meegenomen.
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Ik heb een hele doos met spullen bij me die 
nodig zijn voor de verzorging van de hond, zoals 
hondenshampoo, hondentandpasta en een 
tandenborstel. Aan het einde van mijn spreekbeurt 
gaf ik iedereen een hondenkoekje en mocht 
Gaineamh los door de klas lopen. Iedereen mocht 
het hondenkoekje aan de hond geven, dat vond 
Gaineamh wel lekker.
De kinderen uit mijn klas vonden het superleuk.

De juffrouw vond het erg leuk dat ik een echte collie 
heb meegenomen naar mijn spreekbeurt en dat ik 
veel informatie heb verteld. Ik heb als cijfer een 8- 
gekregen. Daar ben ik superblij mee. 

Gaineamh heeft het ook heel goed gedaan. Ik heb 
hem een 10 gegeven. Daar waren zijn baasjes heel 
blij mee.  
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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 

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

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

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

oF gILLIAN'S SweeT Love
Irma Knippenberg
Zeist
T: 030 695 35 44
E: iknippenberg@ziggo.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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