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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: incontinentie

8 Veilig speelgoed

9 Cartoon

10 Mijn collie: Tom, Marieke, Sasha & Sjaak

14 In memoriam Tanja Brouwers-Mols
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In Memoriam  

 
‘St .  Ninians Fly Over The Rainbow’ 

‘Detta’	  
 *07-03-2007    †  09-08-2017 

 
	  
 

 
 
 
Als twee bruine ogen me vragen, help me want ik voel 
me niet fijn. 
Mag je dan, omdat je voelt, dit is het einde, 
egoïstisch zijn? 
 
Als je van de dierenarts hoort, dit komt nooit meer 
goed. 
En ze krijgt steeds meer pijn. 
Mag je dan, omdat je haar niet kunt missen, 
egoïstisch zijn? 
 
Als twee trouwe ogen zich sluiten, voorgoed en je 
zonder haar naar huis moet. 
Met een riem in je hand en je hart vol pijn, 
dan probeer je jezelf te overtuigen. 
Ik mocht niet egoïstisch zijn. 
 
Al die tijd met z`n tweetjes, elke dag was het een feest. 
En in al die jaren is zij zelfs niet 1 keer 
egoïstisch geweest. 

	  
	  
	  

	  
Op	  de	  foto	  staat	  Detta	  samen	  met	  Sunday	  (St.	  Ninians	  Smile,	  Smile,	  Smile).	  	  

Er	  zijn	  twee	  mooie	  nesten	  uit	  deze	  combinatie	  geboren.	  	  
Kira	  is	  een	  tricolor	  teef	  uit	  één	  van	  deze	  combinaties	  en	  woonde	  samen	  met	  Detta.	  

	  	  
Lieve	  Detta,	  veel	  plezier	  bij	  de	  clan	  daarboven!	  

	  
Eigenaar:	  Fam.	  Landzaat	  |Fokker:	  Henk	  &	  Alette	  Westerhuis	  

Colliekennel	  St.	  Ninians	  
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MEDEDELINGEN

KALENDER
herfstwandeling wiJchen 

Op zondag 22 oktober vindt er 
een herfstwandeling plaats bij 
de Beerendonck in Wijchen (bij 
Nijmegen).  
Houd onze website en de 
Facebookpagina in de gaten voor 
meer informatie en aanmelden voor 
deze wandeling.

22 oktober 2017
wandeling sleenerzand 

Zondag 19 november organiseert 
de Schotse Herder Vrienden een 
colliewandeling op het Sleenerzand in 
Drenthe, gelegen tussen Noord-Sleen 
en Schoonoord. 
Houd onze website en Facebook-
pagina in de gaten voor meer 
informatie.

19 november 2017
eindeJaarswandeling ouddorp 

Voor zondag 17 december 2017 
staat alweer onze laatste activiteit van 
2017 op het programma: een stevige 
strandwandeling in Ouddorp. We zijn 
weer te gast bij strandpaviljoen C-side, 
Strand ’t Flaauwe Werk 1 in Ouddorp. 
De details over het programma 
volgen spoedig. Houd onze website 
en Facebookpagina in de gaten voor 
meer informatie.

17 december 2017

van het Bestuur

We krijgen geregeld vragen over 
gezondheid, welzijn en gedrag van 
collies. Veel vragen kunnen we 
beantwoorden door te verwijzen naar 
artikelen op onze website, geschreven 
door deskundige mensen en altijd 
up to date. Maar soms kan dat niet 
en ontvangt de vragensteller een 
persoonlijk advies. 

Zo leek het de eigenaresse van een 
collieteef van acht jaar oud ‘wel leuk’ om 
een keer een nest te doen. Het zou het 
eerste en enige nest zijn van die teef en 
zij vroeg ons of dit kon. We hebben hier 
negatief op geadviseerd. Puur vanuit 
de gezondheid en het welzijn van de 
teef geredeneerd, is een eerste nest 
op achtjarig leeftijd onverantwoord. 
Uit ervaring weten we dat de kans op 
complicaties zeer groot is. Het idee om 
een teef op die leeftijd nog pups te laten 
krijgen, is ingegeven uit eigen belang en 
niet in het belang van de teef, zo hebben 
we aangegeven. We hebben ook 
gewezen op ons fokreglement, waarin 
is vastgelegd dat een teef – waaruit niet 
eerder pups zijn geboren – niet mag 
worden gedekt na de dag waarop ze de 
leeftijd van 60 (5 jaar) maanden heeft 
bereikt. Die bepaling is niet voor niets 
opgenomen. Hoewel deze mevrouw 
géén lid is van onze vereniging – en 
strikt formeel niets met ons fokreglement 
te maken heeft – was de strekking van 
ons antwoord wel helder en heeft ze 
besloten af te zien van haar fokplannen.

Een fokker vroeg ons welke waarde 

moet worden toegekend aan de 
uitslagen van DNA-onderzoek naar 
PRA, op basis van de gPRA en rcd3-
PRA test. Een vraag in de categorie 
‘door de bomen het bos niet meer zien’. 
DNA-onderzoek raakt steeds meer 
ingeburgerd en laboratoria spelen daar 
maar al te graag op in. Zo heeft VHL 
Genetics een zogenaamd CombiBreed 
FCI Rasgroep 1 pakket in de aanbieding, 
waar tegen een aantrekkelijk tarief 
onderzoek wordt gedaan op maar liefst 
25 DNA-markers. De collie behoort tot 
rasgroep 1 en de test lijkt interessant: 
je krijgt veel voor weinig. In het pakket 
zitten o.a. twee PRA testen: de gPRA 
test en de rcd3-PRA test. Progressieve 
retinale atrofie is een erfelijke afwijking 
die tot blindheid leidt. Gelukkig komt 
het bij de collie zeer sporadisch voor. 
De uitslag van de twee genoemde 
testen zegt echter niets over PRA bij 
de collie. De gPRA test is namelijk een 
rasspecifieke test voor de Schapendoes 
en de rcd3-PRA test is uitsluitend valide 
voor de Cardigen Welsh Corgi. Oftewel: 
de uitslag van de gPRA test en rcd3-
PRA test is voor de collie van nul en 
generlei waarde. Voor de collie kan 
alleen iets met zekerheid worden gezegd 
op basis van de rasspecifieke rcd2-PRA 
test, maar die test zit jammer genoeg 
niet in het CombiBreed FCI Rasgroep 
1 pakket. We hebben de fokker 
geadviseerd de rcd2-PRA test te doen 
en gewezen op de korting die leden van 
de Schotse Herder Vrienden krijgen bij 
Laboklin. Op vertoon van het bewijs van 
lidmaatschap berekent dit laboratorium 
op de meeste DNA-testen een korting 
van maar liefst 20%.

Een lid van onze vereniging had een 
pup gekocht zonder stamboom. Zij vroeg 
ons of het mogelijk was hier alsnog een 
stamboom op aan te vragen, temeer 
daar beide ouders officieel in het NHSB 
stonden ingeschreven. We hebben die 
vraag opgepakt en zijn geschrokken 
van wat we tegenkwamen. De fokker 
blijkt de combinatie twee keer te hebben 
herhaald en hier wel stambomen voor 
te hebben aangevraagd. Maar dat 
niet alleen: de teef bleek al eerder 
een nest te hebben gehad. De fokker 
had het gepresteerd om in amper 
23 maanden tijd maar liefst 4 nesten 
met één en dezelfde teef te fokken. 
Een misselijkmakende daad, die niet 
alleen in strijd is met de reglementen 
van de Raad van Beheer, maar ook 
met de wettelijke bepalingen in het 
Besluit Houders van dieren. Een nest 
zonder stamboom fokken blijkt een 
vaker gebruikte methode om de regels 
te omzeilen; immers pups die zonder 
stamboom worden gefokt, onttrekken 
zich aan iedere vorm van toezicht 
door de rasvereniging en de Raad van 
Beheer. En Marktplaats is een prima 
medium om pups te verkopen ... We 
hebben direct een klacht ingediend bij 
het Tuchtcollege en zijn 15 augustus 
naar de zitting geweest. De uitspraak 
wordt medio oktober verwacht. Voor 
de volledigheid: de fokker is géén 
lid van onze vereniging. De vraag 
of de Raad van Beheer alsnog een 
stamboom afgeeft op de pup hebben we 
geparkeerd tot de stofwolken van deze 
zaak zijn neergedaald. De kans dat dit 
verzoek wordt gehonoreerd, achten we 
niet groot. 
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GEzONDHEID

incontinentie kan worden onderverdeeld in twee 
soorten: onvrijwillig en vrijwillig urineverlies. 
Bij onvrijwillige onzindelijkheid heeft de hond 
geen controle meer over de blaas. vrijwillige 
onzindelijkheid kan een gedragsmatige of 
fysieke oorzaak hebben. incontinentie is een 
veelvoorkomend probleem bij honden, vooral bij 
teven. incontinentie is voor zowel de eigenaar als 
voor de hond heel vervelend. voor de eigenaar is 
vooral stank en hygiëne het probleem, voor de hond 
veroorzaakt incontinentie vachtverkleuringen, huid- 
en/of schimmelinfecties aan de achterhand en de 
meeste honden voelen zich er erg ongelukkig onder. 

oorzaKen incontinentie
Onvrijwillige incontinentie moet niet verward worden 
met bewuste onzindelijkheid waarbij een hond om de 
één of andere reden besluit om in huis te plassen. Voor 
bewuste onzindelijkheid is een aantal oorzaken, zoals 
gedragsproblemen, vreugdeplasjes, ziektes waardoor 
de hond veel drinkt en dus veel plast (nierziektes, 
suikerziekte, etc.), een tumor en blaasontsteking. Ook 
bepaalde neurologische aandoeningen aan de rug 
kunnen de zenuwvoorziening vanuit het ruggenmerg 
naar de blaas beschadigen. Dan gaat het niet zozeer om 
druppelen van urine, maar om een hele plas, omdat de 
hond niet meer voelt dat de blaas vol zit en de blaas als 
het ware overloopt. Deze laatste vorm van incontinentie 
kan overigens samengaan met incontinentie van de 
darmen, omdat de hond dan ook geen signaal meer 

ontvangt dat de darmen vol zitten.
Onvrijwillige incontinentie kenmerkt zich doordat het 
meestal tijdens het slapen of op de zij liggen of bij het 
opstaan gebeurt en is meestal druppelvormig, niet in 
hele plassen zoals bij bewuste onzindelijkheid.
De meest voorkomende oorzaak van onvrijwillige 
incontinentie is een beschadiging van de blaaskringspier 
en deze is vaak het gevolg van de castratie van een 
teef. Doordat de teef na de operatie geen oestrogeen 
meer aanmaakt, wordt ook de spanning op de urinebuis 
verminderd of valt zelfs helemaal weg, waardoor de 
urinebuis wordt dichtgedrukt. Dat is de reden dat 
gecastreerde teven incontinent kunnen worden, soms 
zelfs jaren ná de operatie. Een aantal factoren zal eerder 
onvrijwillige incontinentie veroorzaken: castratie voor 
de eerste loopsheid, wanneer de blaas te ver achter 
in het bekkenkanaal ligt (dit verhoogt de druk op de 
blaaskringspier en verkort de urinebuis) en overgewicht 
van de hond.

urinewegen van een hond
Urine wordt in de nieren aangemaakt en gaat vervolgens 
naar de blaas via twee buizen, de ureter (urineleider) 
genaamd. De urethra (urinebuis) is de buis waarmee de 
urine vanuit de bovenkant van de blaas uit het lichaam 
wordt afgevoerd. Urine wordt in de blaas opgeslagen 
totdat de hond besluit de blaas te legen. De blaas 
verwijdt zich om de urine te verzamelen en lekkage 
wordt normaal gesproken voorkomen door de weerstand 
door de gladde skeletspier in de urethra, de natuurlijke 

tekst: Lieke Timmers • foto: Mikeatqazam (Flickr)

Incontinentie
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elasticiteit in de urethrale wand en door het uitzetten van 
de kleine bloedvaten onder het oppervlak van de urethra. 
Bij het plassen trekt door een complexe volgorde van 
zenuwleiding, spiercontractie en ontspanning, de 
blaasspier zich samen, waarna de sluitspieren van de 
blaasnek en urethra zich ontspannen en hierdoor kan de 
urine naar buiten stromen.

veelvoorKomende medische oorzaKen
Vrijwilige incontinentie heeft vaak een medische oorzaak. 
Het voert te ver om alle aandoeningen die vrijwillige 
incontinentie veroorzaken in dit artikel te behandelen, 
maar we willen toch een tweetal meest voorkomende 
oorzaken op een rijtje zetten:
• Blaasontsteking: een aantal aandoeningen kan 

een ontsteking aan de blaas veroorzaken. De 
meest voorkomende oorzaak bij honden is echter 
een bacteriële infectie. Andere veelvoorkomende 
oorzaken zijn blaasstenen, tumoren of poliepen in 
de blaas en abnormale anatomie (vooral bij teven). 
Sommige honden krijgen een interstitiële of steriele 
blaasontsteking, een aandoening die ontsteking 
en bijbehorende klinische symptomen veroorzaakt 
zonder infectie. Dit kan duiden op een auto-
immuunziekte.

• Nier- of blaassteen: een niersteen zelf veroorzaakt 
geen incontinentie, maar de steen kan wel de een 
basis voor een infectie zijn. Bovendien kunnen 
meerdere kleine steentjes, als ze vast blijven 
zitten in de urineleider, ervoor zorgen dat de urine 
onvoldoende kan uitstromen en wanneer urine te 
lang in de blaas blijft zitten, kan dat een broedplaats 
voor bacteriën zijn die op hun beurt weer een 
blaasontsteking zullen veroorzaken.

sYmptomen incontinentie
Even afgezien van vrijwillige incontinentie veroorzaakt 
door ziekten zoals hierboven besproken of 
gedragsproblemen die hieraan ten grondslag kunnen 
liggen, is het meest voorkomende klinische symptoom 
van onvrijwillige incontinentie het druppelen van urine 
wanneer de hond slaapt of ontspannen op de zij ligt. 

Veel hondenbezitters vinden natte plekken op het kleed 
of de vloer waar het huisdier onlangs heeft gelegen of 
geslapen. Soms druppelt de hond urine tijdens het lopen 
of nadat de hond zelfs gewoon heeft geplast. In veel 
gevallen is de hond zich niet bewust van wat er gebeurt. 
Naar schatting komt incontinentie bij meer dan 20% 
van alle gecastreerde teven voor en dan vooral bij de 
grotere rassen. Onvrijwillige incontinentie komt het meest 
voor bij honden van middelbare leeftijd en ouder en bij 
middelgrote tot grote volwassen vrouwelijke honden, 
hoewel het in principe bij elke hond voorkomt.

Behandeling
De behandeling voor incontinentie zal uiteraard afhangen 
van de onderliggende oorzaak. Voor onvrijwillige 
incontinentie zijn er goede geneesmiddelen op de markt 
die zeer effectief zijn. Er is hormoontherapie mogelijk 
en fenylpropanolamine versterkt de urethrale sluitspier. 
Chirurgie kan ook een optie zijn voor blaas- of nierstenen 
of wanneer de hond een aangeboren afwijking heeft 
of wanneer medicatie alleen niet werkt. Er bestaat een 
nieuwe therapie waarbij collageeninjecties worden 
gegeven en dit lijkt tot veelbelovende resultaten te lijden.
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43.1 (2014): 52-57.
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Veilig speelgoed

tekst: Myrna Stevens, Antoinette van Kruijsbergen • foto: Antoinette van Kruijsbergen

Tijdens een van onze activiteiten kwam het idee tot 
stand om een artikel te wijden aan veilig speelgoed. Er 
is veel hondenspeelgoed in de handel te verkrijgen en 
de kwaliteit is erg wisselend. Zo heeft mijn collie Lola 
een frisbee van rubber. Daar kun je naar hartenlust mee 
gooien. Een gewone frisbee gemaakt van hard plastic 
scheurt snel, waardoor er gevaarlijke scherpe randen 
aan het speelgoed zitten waaraan jouw hond zich 
makkelijk kan verwonden. 

Heeft jouw hond ook een veilig stuk speelgoed, laat 
het ons dan weten. Schrijf een leuk verhaaltje en stuur 
dit samen met enkele foto’s naar Myrna Stevens: 
secretariaat@schotseherdervrienden.nl en wellicht sta jij 
in het volgende nummer van Collie	en	zo!

Antoinette van Kruijsbergen en Abby bijten het spits af:

Hallo	colliebaasjes	en	kwispelvrienden,	
Door	Myrna	ben	ik	gevraagd	om	een	stukje	te	schrijven	
over	speelgoed	voor	je	hond.	
Net	als	vele	van	jullie	heb	ik	voor	Abby	een	mand	vol	met	
speelgoed.	Met	het	gros	daarvan	doet	ze	eigenlijk	niet	zo	
veel.	Het	is	meer	dat	ik	het	leuk	vond	vanwege	de	vorm,	
de	kleur	of	het	geluid	dat	het	maakt.	Nu	ben	ik	zelf	niet	
zo	van	de	piepspeeltjes.	Daar	worden	we	helemaal	gek	
van	wanneer	Abby	besluit	dat	het	spelen	leuker	is	dan	
het	journaal	op	tv.	
Abby	heeft	vooral	een	voorkeur	voor	ballen	en	stokken.	
Ook	die	zijn	tegenwoordig	in	alle	vormen	en	kleuren	te	
vinden.	Dat	is	dan	weer	leuk	voor	mij,	kan	ik	toch	mijn	
koopverslaving	bevredigen!	
Waar	ik	zelf	iets	minder	blij	mee	was,	is	het	feit	dat	Abby	
graag	met	stokken	loopt	te	sjouwen.	Ze	moet	en	zal	iets	
in	haar	bek	hebben.	Maar	een	nadeel	van	stokken	is	
dat	ze	kunnen	breken	en	we	kennen	allemaal	wel	die	
vreselijke	foto’s	van	honden	die	een	stuk	van	een	stok	

in	hun	bek	of	keel	hebben	zitten.	Met	alle	gevolgen	en	
operaties	van	dien.	
Ik	was	hier	als	baasje	ook	bang	voor	en	Abby	mocht	van	
mij	dus	eigenlijk	niet	met	stokken	spelen,	maar	dat	was	
onbegonnen	werk.	We	wandelen	immers	iedere	dag	
in	het	bos,	dat	bezaaid	ligt	met	stokken.	Dus	ik	dacht:	
dat	moet	anders	kunnen.	En	dat	kon!	Zo	zag	ik	in	de	
winkel	de	Safestix	liggen.	Dit	is	een	rubberen	stok	met	
aan	beide	uiteindes	een	bolletje	en	voor	de	koopgrage	
baasjes	ook	nog	in	allerlei	kleuren.	De	Safestix	is	van	het	
merk	Kong	en	is	nagenoeg	onverwoestbaar	(uiteraard	
kan	alles	kapot,	maar	de	Safestix	kan	een	hoop	hebben).
Menig	volwassen	persoon	die	de	stix	voor	het	eerst	ziet	
zal	iets	heel	anders	denken	en	ik	moet	eerlijk	zeggen	
die	gedachte	kwam	bij	mij	ook	op.	Zeker	wanneer	ik	
Abby	met	de	Stix	door	het	bos	zag	struinen	en	we	een	
ander	baasje	tegenkwamen.	Met	regelmaat	toverde	de	
blik	van	dat	baasje	dan	een	blos	op	mijn	gezicht,	want	ik	
wist	waar	het	op	leek.	Maar	na	een	uitleg	van	mij	vonden	
velen	het	een	ideale	oplossing.	
De	Safestix	voorkomt	dat	er	stukjes	hout	in	de	bek	
komen	te	zitten	en	doordat	hij	van	rubber	is,	breekt	hij	
ook	niet.	Ook	blijft	de	stix	drijven,	en	dat	is	dan	weer	
fijn	voor	de	zwemmende	honden	onder	ons.	Zoals	
ik	al	aangaf,	is	hij	er	in	diverse	kleuren	(rood,	groen,	
blauw	zijn	de	meest	gangbare)	en	hij	is	in	drie	maten	te	
verkrijgen:	small	(30	cm),	medium	(50	cm)	en	large	(70	
cm).	Voor	Abby	heb	ik	de	large,	want	het	kan	voor	haar	
niet	groot	genoeg	zijn.	
Afhankelijk	van	de	grootte	en	waar	je	hem	koopt,	varieert	
de	prijs	tussen	de	€	9,99	tot	ongeveer	€	20,00.	Maar	je	
hond	kan	er	zijn	leven	lang	mee	doen	en	Abby	heeft	er	in	
ieder	geval	veel	plezier	van!

Dus	heb	jij	ook	zo’n	hond	die	graag	met	stokken	
speelt,	dan	is	de	Safestix	van	Kong	de	ideale	en	veilige	
vervanger!
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CARtOON
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Nooit geweten dat het kan, een blindengeleidehond 
voor een andere hond. Maar ze zijn er, wij hebben 
er één! Wij zijn Tom en Marieke van Kooten, we 
wonen in Frankrijk op de grens van de Correze en 
de Dordogne.

Toen Sacha, onze draadhaar, bijna een jaar 
was, zijn we op zoek gegaan naar een tweede 
hond. Een collie natuurlijk! Op de Franse variant 
van Marktplaats werd al een aantal maanden 
een colliereu met stamboom aangeboden en in 
december hadden we eindelijk tijd om te gaan 
kijken. 

We schrokken toen we aankwamen: een golfplaten 
hok in de tuin zonder licht, met in totaal ca. 25 
honden (12 collies, 8 ruwharige teckels en 5 
Franse bloedhonden), een enorme herrie. De 
fokster stond al buiten met Jackson, ze noemde 
hem Jacques. Wat bij ons inmiddels weer Sjaak is 
geworden. Hij wilde niet meelopen, zat te trillen in 
een hoekje binnen - eigenlijk allemaal signalen dat 
er iets mis was. Maar toen Sacha binnen eenmaal 
los mocht en Sjaak mocht snuffelen, waren ze 
direct lief samen. Sjaak ging bijna tegen haar 

aanhangen en Sacha deed meteen lief. Dus hoewel 
we zeker twijfel hadden, hebben we Sjaak toch 
meegenomen. We konden het niet over ons hart 
verkrijgen om hem daar te laten!
Eenmaal bij ons thuis aangekomen, bleek dat de 
vreemde lucht die hij verspreidde, kwam door zijn 
volledige vervilte vacht op zijn buik en wat wás hij 
máger (hij was een jaar oud en woog 16,5 kilo). 
Maar hij was meteen dikke maatjes met Sacha. 
We vonden wel dat hij raar speelde. Als we een bal 
gooiden en Sacha en Sjaak renden er achteraan, 
dan bracht Sjaak niet de bal, maar Sacha terug! 
Hij pakte haar bij een poot en rende dan weer heel 
blij naar ons. En waar Sacha tegen andere honden 
best voor zichzelf op kan komen, accepteerde ze 
alles van Sjaak en rende gewoon al huppelend op 
drie poten mee.

Nadat Sjaak zo’n 1,5 maand bij ons was, leek 
hij een ontstoken oog te hebben. De dierenarts 
besteedde erg veel tijd aan zijn ogen. Met lampjes, 
met proefjes met gekleurde vloeistof en grote 
fronsen op het voorhoofd onderzocht hij de ogen en 
zei toen: ’Gaat u even zitten’. Oei, dat is nooit goed. 
Sjaak bleek geen ontstoken oog te hebben, maar 

tekst en foto’s: Marieke van Kooten

MIJN COLLIE

Tom, Marieke, Sasha

& Sjaak
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bleek volledig blind in dat oog. Het oog was zich 
aan het terugtrekken en het traanvocht liep er 
gewoon langs. De conclusie was CEA (Collie Eye 
Anomaly). Zijn andere oog had nog ca 30% zicht en 
zal ook steeds verder achteruitgaan.

We konden het gewoon niet geloven … als je ze 
met z’n tweeën over ons veld ziet rennen samen! 
En dat is nog steeds zo. Ze rennen samen vol gas 
en tussen allerlei hegjes en dergelijke door. Vol 
vertrouwen, in zijn begeleider Sacha, die hij in het 
geurspoor volgt of gewoon in haar zij vastpakt! 

Sjaak weegt inmiddels 24 kilo en het is een hele 
lieve, stabiele en vriendelijke hond geworden. 
Onweer en harde geluiden blijven erg griezelig, dat 
wel, maar ja, als dat het ergste is…

Ook buiten ons terrein redt Sjaak zich prima. We 
gaan geregeld wandelen met een grote groep 
honden en dan is Sjaak echt in zijn element. Hij is 
dan in het begin wel erg dicht bij je, maar mengt 
zich daarna met de andere honden als hij maar 
achter Sacha aan kan lopen, die dan ook echt 
een beetje op hem let. Als een hond lelijk wil doen 
tegen Sjaak - hij heeft immers toch een beetje een 
‘hondenspraakgebrekje’ en mist signalen - springt 
Sacha er meteen tussen. Zo lief!
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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



Herfst 2017 • Schotse Herder Vrienden • 13

onder de noemer ‘collie in de zorg’, opgezet 
door tanja Brouwers en myrna stevens, 
organiseerde de schotse herder vrienden een 
bezoek van een aantal collies aan verschillende 
verpleeghuizen.
op zaterdag 10 juni 2017 werden de bewoners 
van centrum voor wonen en zorg heerma state 
in roosendaal verrast door het bezoek van acht 
schotse herdershonden. in dit verpleeghuis 
wonen 160 bewoners, verdeeld over 20 
woningen. alle bewoners leiden in meer of 
mindere mate aan dementie. 

Het bezoek aan Heerma State was een 
overweldigend succes. Alle bewoners kenden 
natuurlijk de collie nog uit de Lassiefilms en het 
was dan ook erg leuk om deze ouderwetse film 
terug te zien op het scherm. De zaal zat vol en wel 
tachtig bewoners haalden herinneringen op uit hun 
jeugd. Helemaal geweldig werd het voor hen toen 
de collies de zaal in kwamen. Je hoorde van alle 
kanten: ‘Oh, ah, wat lief, wat een schatje, wat mooi!’

Alle bewoners kregen de kans om de collie van 
dichtbij te zien en te aaien. Na het verwelkomen 
van de collies in de zaal, werden de bewoners 
teruggebracht naar de woningen en verdeelden 
de eigenaren van de collies met de honden zich 
over de woonerven. Iedere woning kreeg dus een 

bezoekje van één of twee collies, zodat ook de 
bewoners die niet aanwezig waren bij de film, van 
dichtbij kennis konden maken met de honden. Dit 
zorgde voor verrassende reacties en taferelen, 
o.a. een grote Schotse herder op schoot bij een 
kleine, bejaarde, dementerende man. Sommige 
bewoners volgden de collies van de ene naar de 
andere woning, om toch maar dicht bij de honden te 
kunnen zijn of om een koekje te mogen geven.

tekst: Wilma Goossens • foto: Mart Brouwers, Myrna Stevens

Collies
in de zorg
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Kortom, Collie in de zorg heeft een duidelijk 
positief effect op mensen met dementie. Het even 
zorgen voor, het aaien, vriendschap, afleiding, 
herinneringen ophalen, etc. zijn belangrijke doelen 
om geluksmomentjes te creëren. 
Tijdens de activiteit Collie in de zorg hebben we 
heel veel van deze geluksmomentjes mogen zien, 
en daar doen we het uiteindelijk voor.

Veel dank gaat uit naar de Schotse Herder 
Vrienden en de collies met hun baasjes die hebben 
deelgenomen aan deze activiteit.

Nogmaals dank voor de fantastische middag en de 
mooie collage met indrukken van deze dag.
Volgend jaar zijn jullie weer van harte welkom bij 
Locatie Heerma State in Roosendaal.

in memoriam  tanJa Brouwers-mols

Op 12 augustus hebben we in crematorium De 
Omarming in Zutphen afscheid genomen van 
Tanja Brouwers-Mols.
Wij hebben Tanja leren kennen als een 
collieliefhebber in hart en nieren, altijd vrolijk en 
opgewekt. Enthousiast heeft Tanja activiteiten 
georganiseerd en de rol van gangmaker met 
verve vervuld. Op onze activiteitendag in 2016 
bracht ze de collies en hun baasjes bij het Rad 
van Fortuin in verwarring met haar clownspak 
– een outfit die haar op het lijf geschreven was 
– maar ontpopte ze zich tot een fortune cookie 
voor alle collies. 
Het absolute en onbetwiste hoogtepunt is het 
project ‘Collie en de zorg’. Wat begon met 
een opmerking dat het haar wel leuk leek om 
ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen 
herinneringen op te laten halen aan Lassie, is 
dankzij het enthousiasme van Tanja uitgegroeid 
tot een onvergetelijk evenement. Helaas 
heeft Tanja dit zelf niet meer van nabij mogen 
meemaken.
Een mooi mens en vriendin is de vereniging 
en ons persoonlijk ontvallen. Wij wensen Mart, 
Kjell-Denley, familie, vrienden en bekenden van 
Tanja heel veel sterkte!

Bestuur en medewerkers Schotse Herder 
Vrienden
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Voer uw hond 
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In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond



in de cluBwinKel

Omdat een collie nooit genoeg 
speelgoed heeft: kijk ook eens in onze 
clubwinkel, waar we een uitgebreid 
assortiment aan speelgoed aanbieden.
Prijzen variëren van € 3,50 tot € 7,95. 

Zie: www.schotseherdervrienden.nl

honden aan zee
Op zondag 22 oktober vindt de tweede 
editie plaats van 'Honden aan zee' aan 
de boulevard van Scheveningen ter 
viering van het eerste weekend dat de 
honden weer het strand op mogen. Er 
zullen diverse workshops, demonstraties 
en activiteiten zijn voor de baasjes en de 
honden.
Zie voor meer informatie: 
www.hondenaanzee.com

app airBnB voor vaKantieadressen

Met de app AirBnB vind je gemakkelijk een hond-
vriendelijke accommodatie bij lokale verhuurders in 190+ 
landen voor een vakantie of weekendje weg.

Kies in de app bij filters en voorzieningen voor een 
locatie waar honden welkom zijn en je vind talloze leuke 
adressen in binnen- en buitenland!

De Huisdieren App is gratis en beschikbaar in App store 
(Apple) en Play store (Android).  
Voor meer informatie, zie: www.airbnb.nl 
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KORtE BERICHtEN
vriendeliJKe honden
Wetenschappers denken te weten hoe het komt dat honden zo vriendelijk en 
sociaal zijn richting mensen. De reden is een genetische afwijking, die ook 
voorkomt bij mensen.
Onderzoekers van de universiteit van Princeton toonden met DNA-onderzoek 
een verband aan tussen bepaalde genetische veranderingen en gedrag, zoals 
de aandacht voor vreemden en het oppikken van sociale aanwijzingen.
De onderzoekers leggen een verband met het zeldzame Williams-Beuren-
syndroom bij mensen. Mensen die hieraan lijden zijn vaak hypersociaal en 
kennen geen angst voor vreemden.
Volgens de onderzoekers komt dit sterk overeen met het zeer sociale gedrag 
van honden. Hierdoor zijn de dieren erg trouw en willen ze graag spelen met 
mensen. Dit komt ook tot uiting in het likken van het baasje of het kwispelen met 
de staart.
Het vriendelijke gedrag van honden wordt veroorzaakt door een afwijking in de 
twee genen GTF2I en GTF2IRD1. Deze genen worden ook geassocieerd met 
het Williams-Beuren-syndroom bij mensen.
De gevonden genetische afwijking onderscheidt honden ook van wolven. De 
onderzoekers bestudeerden het gedrag van honden die worden gehouden als 
huisdieren en grijze wolven die leven in gevangenschap. Zij testten de dieren op 
socialiteit en de vaardigheid om problemen op te lossen.
De testjes toonden aan dat wolven net zo goed zijn als honden in het oplossen 
van problemen, zoals het ophalen van stukken worst uit een lunchbox. Honden 
waren echter veel vriendelijker en besteedden meer tijd aan het begroeten van 
mensen, terwijl wolven zich daarin meer afzijdig hielden.
De nieuwe bevindingen zeggen ook iets over hoe honden zich hebben 
ontwikkeld ten opzichte van wolven en tonen aan dat vriendelijk gedrag kan zijn 
geëvolueerd.

Bron:	www.nu.nl.



KORtE BERICHtEN
hondentaal: stress- en 
Kalmerende signalen

als je goed naar je hond kijkt, zul je zien dat een 
hond in bepaalde situaties gedrag vertoont dat 
eigenlijk op dat moment niet relevant is. Bijna altijd 
is er dan sprake van (te veel) stress voor de hond.

Onderstaand de stress-signalen die honden kunnen 
geven:
• Rusteloosheid/nerveus gedrag
• Krabben
• Bijten in de riem (vooral tijdens een training)
• Veel blaffen
• Uitschudden
• Geen voer aannemen
• Gapen
• Hijgen 
• Veelvuldig laten zien van kalmerende signalen

Kalmerende signalen zal een hond gebruiken om een 
andere hond, een mens of zichzelf te kalmeren. Alles 
om een conflict te vermijden.

Kalmerende signalen zijn onder andere: 
• Met de ogen knipperen
• Kop wegdraaien
• Gespannen kwispelen (hoge staart)
• Bek likken (tongelen)
• Gapen 
• Markeren
• Bevriezen/verstarren
• Snuffelen
• De rug toekeren
• Gaan zitten of liggen

Zie je dit gedrag bij je hond, dan kun je hem/haar 
helpen door hem/haar:
• Uit de situatie te halen.
• De plaats waar de stress zich voordoet leren te 

associëren met iets positiefs. Bijvoorbeeld de 
hond moet naar de dierenarts en bouwt hier veel 
stress op, omdat hij daar een nare ervaring heeft 
opgedaan. Ga dan regelmatig even binnen bij de 
dierenarts om bijvoorbeeld een koekje te halen of 
alleen maar even te wegen. 

• Of laat de hond gedoseerd kennismaken 
met hetgeen hem stress oplevert. Is de hond 
bijvoorbeeld bang voor kinderen, ga dan eerst op 
afstand kijken naar spelende kinderen en verklein 
de afstand steeds meer om ten slotte een kindje 
hem een voertje te laten geven, enz.

turid rugaas: Kalmerende 
signalen
Wil je meer weten over kalmerende signalen? Turid 
Rugaas, de bekende Noorse hondentrainster, heeft zich 
gespecialiseerd in hondentaal, stress en agressie. 
Honden hebben ongeveer 30 kalmerende signalen tot hun 
beschikking, misschien zelfs meer. Een aantal van deze 
signalen wordt door de meeste honden gebruikt, maar er 
zijn ook honden die een ongelofelijk rijke ‘woordenschat’ 
hebben. Het verschilt van hond tot hond.
In dit heldere boekje worden de kalmerende signalen 
beschreven en besproken. Kennis van de kalmerende 
signalen geeft de honden-bezitter een extra dimensie bij 
het interpreteren van het gedrag van zijn hond en kan de 
basis vormen voor een stressvrije omgang tussen mens 
en dier.

ISBN: 
9789080758445
Prijs: ca. € 19,95 
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sPORt & sPEL

tarquin in de

IPO
Begin dit jaar ben ik door twee duitse fokkers 
(verena schaube van collies vom Bopparder hamm 
en Beate schoerner van collies vom schwarzen 
feuer) uitgenodigd om deel te nemen aan een ipo-
weekend voor collies. Beide fokkers trainen al jaren 
met succes met hun collies ipo in duitsland. tijdens 
dit ipo-weekend voor collies waren ook collies die 
dit spelletje nog nooit gedaan hadden welkom om te 
proeven aan deze tak van sport. 

Dit hele weekend was Sven Stoll de pakwerker, een 
geroutineerde pakwerker die ervaring heeft met collies. 
Ik train met Tarquin (Liberty Lincoln of Lady Bo’s 
Future) nu een klein jaartje IPO en daarom ben ik op 
de uitnodiging van deze twee Duitse fokkers ingegaan 
en vertrokken naar Neunkirchen. Ik wilde wel eens zien 
of ik goed bezig was met Tarquin en wat Sven Stoll kon 
bieden aan handvatten; tenslotte is hier in Nederland 
geen pakwerker te vinden die ervaren is met collies. 

In totaal waren er bijna 25 collies die deelnamen aan 
dit weekend. Een aantal van deze collies had hun IPO 
diploma’s al op zak, de andere hadden enige ervaring of 
waren onervaren. Er werd begonnen met de onervaren 
honden. Om de beurt mocht er een collie het veld op 
komen, waarna Sven ging kijken wat de hond aankon. Hij 
keek of de hond wel met hem wilde spelen, hij bewoog 
dan het speeltje (pluche jutrolletje) over de grond van 
links naar rechts om te zien of de hond enige buitdrift 
had. Bijna elke hond wil wel achter een speeltje aan, wil 
het desnoods ook wel afpakken zolang het speeltje in 
beweging is, maar dat is niet voldoende voor manwerk. 

De hond moet de wil en vooral de moed hebben om 
de strijd aan te gaan met de pakwerker om dat speeltje 
persé in zijn bezit te krijgen. Sven deed ontzettend hard 
zijn best om alle collies aan het spelen te krijgen en om 
ze soms ook aan het speeltje te laten trekken, waarna 
hij het los liet, zodat ze het spelletje hadden gewonnen. 
Voor de hond is dit heel belangrijk, want hij heeft de buit 
veroverd. Daardoor groeit zijn ego en als dit maar vaak 
genoeg gebeurt, worden ze veel stoerder. Als dit spelletje 
goed ging, dan probeerde Sven nog wat meer kracht op 
het trekken uit te oefenen of om soms iets langer door te 
gaan, waarna hij op het juiste moment het speeltje weer 
losliet.

Naarmate de honden verder gevorderd waren, werd het 
spelletje daarop aangepast. Het speeltje werd omgeruild 

tekst en foto’s: Irma Knippenberg 
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voor een jute bijtkussentje en het werd ‘aangeboden’ op 
hondhoogte. Het volgende stapje is dan wat krachtiger 
trekwerk tussen de pakwerker en de hond, voordat deze 
het kussentje mag hebben. IPO is in dit geval dus alleen 
maar spelen met de pakwerker en een speeltje van hem 
afpakken na wat heen en weer getrek.

Tarquin heb ik laten beginnen met het kussentje. Het 
was een vreemd veld en een vreemde pakwerker, dus 
ik kon niet goed inschatten wat hij zou gaan laten zien. 
Omdat ik train op basis van successen heb ik de lat dus 
lager gelegd en hem daarom op een kussentje laten 
beginnen. Tarquin kwam fris uit de auto, ging zo het veld 
op en had gelijk al de focus gericht op de pakwerker, 
hij wist direct wat hij hier kwam doen…het kussentje 
afpakken van de pakwerker! Zonder enige aarzeling ging 
hij op de pakwerker af en zette hij zijn tanden stevig in 
het kussentje. Hij deed het boven verwachting goed en 
al snel werd het kussentje omgeruild voor een mouw 
voor jonge honden. Hiervoor moet de hond nog meer 
zijn best doen; het materiaal is dikker en harder om in te 
bijten. Voor een Duitse herder een kleinigheidje, maar 
voor colliekaken toch een flinke klus.

Tarquin had met dit mouwtje ook weinig problemen. Het 
spel werd al snel gespeeld op langere afstanden, ofwel 
Tarquin moest nu een metertje of 20-30 rennen naar de 
pakwerker om dan vol in zijn mouwtje te bijten en om 
het dan ook nog eens vast te houden nadat hij van de 
grond gelift werd. Na een strijd met de pakwerker won 
hij uiteindelijk trots de mouw. Dit spelletje werd steeds 
pittiger, omdat de pakwerker steeds stoerder het spel 
aanging, hij ging erbij schreeuwen en begon te dreigen 
met een stok alsof hij zou gaan slaan. Dit maakte op 
Tarquin geen indruk: het spelletje, het winnen van de 
mouw, zijn buit, is waar het om draaide. Hij weet dat dit 
een spel is, want zelfs na het winnen van zijn mouw ging 
hij terug naar de pakwerker om de mouw opnieuw aan te 
bieden om zo dit spel nog eens te kunnen doen. 

Het was voor mij een heel leuk weekend. Ik heb zo 
veel leuke mensen leren kennen die de IPO-sport 
(willen) beoefenen met hun collie. Ik durf te zeggen 
dat ik in Nederland waarschijnlijk de enige ben die 
IPO beoefent met een collie. Er heerst nog steeds een 
stigma op collies in IPO, ik hoor maar al te vaak dat ik 
een andere hobby moet gaan zoeken omdat een collie 
hiervoor niet bedoeld is, of nog erger: ik krijg te horen 
van onwetenden dat mijn collie vals is omdat hij IPO 
doet. Meld je aan bij een IPO-vereniging en je wordt 
uitgelachen als blijkt dat je met een collie wilt komen 
trainen - en ga zo maar door. Ik train heel graag IPO, 
omdat Tarquin het zo’n mooi spel vindt, niet omdat ik 
zo nodig stoer wil zijn, want dan had ik wel met mijn 
Tervuerense herder op het veld gestaan. Tarquin is een 
hele energieke, vrolijke sociale collie naar mens en dier, 
hij zal nooit zomaar gaan bijten omdat hij nu IPO traint!

Als ik in de IPO examen wil doen, heb ik schriftelijk 
toestemming nodig van mijn rasvereniging, omdat een 
collie niet onder de ‘gebruikshonden’ valt. Daarom heb 
ik destijds het bestuur van de Schotse Herder Vrienden 
gevraagd of zij hiervoor openstonden. Dit was het 
geval; de vereniging huldigde toen al het standpunt 
dat een collie-eigenaar zelf wel kan en mag beslissen 
of de hond geschikt is om een dergelijke sport mee te 
beoefenen. Nu de Schotse Herder Vrienden als officiële 
rasvereniging is aangesloten bij de Raad van Beheer, 
kan ik wanneer wij zover zijn, examen doen in de IPO!
Wel heb ik het geluk dat ik zo’n 15 jaar geleden bij de 
Kringgroep Hollandse Herders in Maarsbergen ben 
terechtgekomen voor VZH en IPO met mijn vorige 
honden. Hierdoor was ik al bekend met collies binnen 
deze vereniging toen ik vroeg of zij bereid waren om mijn 
collie een kans te geven met het manwerk. Ik weet dat 
ik destijds een flinke uitdaging ben aangegaan, maar het 
is zo de moeite waard geweest! Ik hoop dat ik middels 
mijn verhaal een beetje het taboe en het onbekende heb 
weggenomen van collies in de IPO en dat er meer collies 
zullen volgen in de IPO!
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vooropgesteld dat het inzetten van hulpmiddelen bij 
de training van honden niet per definitie slecht hoeft 
te zijn, is het wel verstandig om bij het gebruik ervan 
een aantal kanttekeningen te plaatsen over de rol 
die de hondeneigenaar zelf speelt in de verhouding 
tussen baas en hond.

wat ziJn trainingshulpmiddelen?
Over welke hulpmiddelen hebben we het dan? Er zijn 
diverse soorten halsbanden, tuigen, slipkettingen, 
u-leads, korte lijnen, lange lijnen, gentle leaders, halti’s, 
snuitbanden, anti-blafbanden, etc. Deze worden door 
de eigenaar ingezet ter voorkoming en/of correctie van 
ongewenst gedrag (bijten, blaffen, trekken, weglopen, 
etc.).
Voor de meesten van deze hulpmiddelen geldt dat ze 
alleen onder deskundige begeleiding dienen te worden 
ingezet, omdat bij onoordeelkundig gebruik letsel kan 
worden toegebracht aan de hond. Zo zijn er muilkorven 
en snuitbanden waarmee de hond onvoldoende 
kan hijgen, wat bij warm weer voor oververhitting 
kan zorgen. Het rukken aan een u-lead of halti kan 
ernstige schade aan de nek (hernia) veroorzaken. 
Slipkettingen kunnen schade aan de luchtpijp en het 
strottenhoofd veroorzaken en zelfs een verhoging in 
de oogboldruk. Verkeerd passende tuigjes kunnen 
wonden in de oksel veroorzaken. Anti-blafbanden zijn 
veelal hondonvriendelijk en onrechtvaardig, omdat de 
hond vaak gecorrigeerd wordt en de correctie voortduurt 
nadat de hond al gestopt is met het ongewenste gedrag 
(bijvoorbeeld met de citronellaversie), waardoor de hond 
niet meer de link tussen het ongewenste gedrag en de 
correctie kan leggen.

teletac of stroomBanden
In het voorgaande rijtje is met opzet de teletac- en 
prikband buiten beschouwing gelaten. En met een goede 
reden: er ligt een wetsvoorstel van de staatssecretaris 
van het Ministerie van Economische Zaken om het 
gebruik van de stroomband en de prikband in Nederland 
te verbieden. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 
honden die met stroombanden worden getraind, veelal 
gedrag vertonen dat duidt op pijn, angst en stress. De 
Schotse Herder Vrienden is van mening dat wanneer 
met positieve trainingsmethoden dezelfde of betere 
resultaten kunnen worden bereikt, er geen enkele reden 
is om dwang, geweld en pijn te gebruiken. 

Kanttekening is wel dat het gebruik van de stroomband 
geoorloofd is als het gebruik is gericht op het 
teweegbrengen van een gerechtvaardigde verandering 
in het gedrag van het dier ter voorkoming van gevaar 
voor mens of dier. Hoewel het ministerie in een eerder 
stadium heeft aangegeven dat de gebruiker dan over 
vereiste deskundigheid moet beschikken, is er helaas 
nog geen regelgeving waarin daaraan invulling is 
gegeven. 

geBruiK van hulpmiddelen
De handler is verantwoordelijk voor het gebruik van 
hulpmiddelen en de werking ervan. Ieder hulpmiddel 
dat verkeerd gebruikt wordt, kan letsel veroorzaken bij 
de hond. Eigenlijk geldt altijd dat de baas leiding dient 
te geven aan de hond. Dat komt eigenlijk neer op een 
tweetal principes:
1. ‘Omdat ik het zeg’.
2. ‘Dat mag jij niet’.

OPVOEDING & GEDRAG

Trainingshulpmiddelen en verhouding baas-hond
tekst: Lieke Timmers
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uitgangsprincipe
Honden dienen simpelweg te leren dat de baas het 
voor het zeggen heeft. Met als basisthema: wat niet 
mag, gebeurt niet. Vandaag niet, morgen niet en over 
een jaar nog niet. Dat impliceert wel dat de baas hierin 
consequent moet optreden. Niet vandaag verbieden, 
morgen mag het wel en overmorgen mag het niet meer. 
Daarmee behandel je een hond onrechtvaardig en dit 
veroorzaakt opstandig en/of angstig gedrag, want de 
hond weet niet wanneer er waarop een correctie volgt.
Sommige mensen houden niet van corrigeren en willen 
liever op een positieve manier trainen. Dat is ook prima, 
maar dat verandert niets aan het feit dat de eigenaar 
nog steeds de baas is en ervoor dient te zorgen dat 
wanneer een bepaald gedrag ongewenst is, dit gedrag 
niet voorkomt. Linksom of rechtsom, de baas bepaalt wat 
er wel of niet gebeurt. Dat kan op een positieve manier, 
maar wel duidelijk en vooral eerlijk. 
Een hondeneigenaar kan 15 verschillende tuigen, halti’s 
of muilkorven over de hond heen gooien, maar zolang 
de eigenaar zelf niets verandert, blijft het over het 
hulpmiddel gaan en niet over zijn rol ten opzichte van de 

hond en andersom.
Eén goed getimede (misschien zelfs harde) correctie 
werkt honderd keer beter dan ondeskundig gebruik 
van hulpmiddelen. Neem contact op met een goede 
hondenschool of trainer/gedragstherapeut wanneer je 
als baas vastloopt. Een goede hondenschool of trainer 
kijkt niet alleen naar de hond, maar vooral naar de 
eigenaar en of die wel duidelijk en consequent is in de 
communicatie naar de hond. 
Wat vooral belangrijk is: begrijpt de hond wel wat er 
gevraagd wordt en straf onbegrip nooit af.

BetrouwBaar
Maar men dient altijd te beseffen dat een goede ‘baas’ 
ook een betrouwbare baas dient te zijn. Een goede baas 
zorgt ervoor dat de hond op basis van wederzijds respect 
en vertrouwen gewenst en ongewenst gedrag aanleert 
en duidelijk en consequent grenzen aangeeft. 
Alle bovenstaande hulpmiddelen zouden niet door 
(ondeskundige) eigenaren moeten worden gebruikt. 
Als er gebruik van wordt gemaakt, dan moet dat altijd 
gebeuren onder begeleiding van een deskundige trainer.

kophalster	Halti anti-trektuig	Halti
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sinds het voorjaar van 2017 opereert er binnen de 
schotse herder vrienden een heus activiteiten-
team, het a-team. de vier enthousiaste leden zorgen 
ervoor dat gedurende het hele verenigingsjaar 
allerlei activiteiten worden gepland en 
georganiseerd.
het team verzorgt de hele workflow van de door hen 
georganiseerde colliewandelingen en workshops, 
maar ook de activiteitendag.

Het team begint met een planning en daar rolt op 
een gegeven moment een activiteit uit. Als alle 
randvoorwaarden zijn ingevuld, kan het evenement op 
de activiteitenkalender.

Enkele weken voor de datum van de activiteit worden 
de uitnodigingen en de webpagina opgemaakt. 
De webpagina wordt, inclusief het bijbehorende 
webformulier, geactiveerd en dezelfde dag worden de 
uitnodigingen via e-mail naar de leden verzonden.

Het A-Team zelf is dan al druk bezig met diverse zaken 
rondom het evenement, zoals het inplannen van de 
wegwijzers, de vlaggen van de vereniging, maar ook 
contact met het café of restaurant dat als finish fungeert. 

Enkele dagen voor de activiteit verzorgt het A-Team een 
mailbericht aan alle deelnemers met extra informatie.

Er gebeurt dus heel veel achter de schermen. Dit is niet 
altijd zichtbaar voor onze leden, maar het A-Team doet 
het met liefde en plezier.

Op dit moment bestaat het A-Team uit vier leden:

hilda rikken: Hilda is al jaren onze activiteiten-
begeleidster en het trotse bazinnetje van drie collies, 
de 3 J’s: Jesse, Joy en Jayden. Zij functioneert onder 
meer als contactpersoon bij eventuele vragen met 
betrekking tot georganiseerde activiteiten, verstuurt 
herinneringsmails met extra info betreffende aanmelding 
voor een activiteit, onderhoudt contacten met locaties/
medewerkers  bij een te organiseren activiteit, 
maakt programma en attributen voor bijvoorbeeld de 
activiteitendag en heeft daarnaast nog diverse andere 
werkzaamheden. Hilda is ook de tekenares van de 
cartoons voor ons magazine Collie	en	Zo.

désirée cozijnsen: Désirée is sinds 2017 deel van de 
groep vrijwilligsters binnen de vereniging. Zij is sinds 
februari 2016 beste maatjes met Leyla, haar eerste

tekst en foto’s: Mart Brouwers

het A-team

Hilda

Paul

Desirée

Mart
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Toen ik nog een klein meisje was, hadden vrienden van 
mijn ouders een collie. Die was zó mooi, dat ik er zelf ook 
een wilde. In 1996 kreeg ik mijn eerste collie, genaamd 
Chester.

Omdat ik van toeten noch blazen wist wat betreft het 
opvoeden van een hond, ben ik naar een hondenschool 
bij ons in de buurt gegaan. Daar maakte ik kennis met 
agility. Maar toen bleek dat er veel mis was met de 
heupen van Chester, kon ik deze sport niet meer met 
hem doen. Een jaar later kwam een tweede collie in 
mijn leven: Tommy. Met hem ben ik serieus agility gaan 
doen en heb ik veel prijzen gewonnen. In 2006 ben ik 
Nederlands kampioen geworden in de B-klasse bij de 
Federatie Hondensport Nederland (FHN). Beide collies 
hebben we op een leeftijd van 16 jaar moeten laten 
inslapen. We hebben een fantastisch leven met ze 
gehad, maar ze waren gewoon ‘op’. 

Nu heb ik een nieuw maatje, Dylan. Hij is in 2012 bij 
ons komen wonen. Helaas heeft hij niet de drive om 
agility te doen en daarom doen we flyball en sinds kort 
ook hoopers met hem. Alles met snelheid is leuk, maar 
Dylan is ook onzeker en angstig. Om hem hiermee om te 
laten gaan, volgen we de cursus ‘Spel en Balans’. Deze 
cursus blijkt goed te helpen en neemt de onzekerheid en 
angst weg. 

Om meer te weten te komen over de Schotse herder 
ben ik op 1 augustus 2004 – enkele maanden na de 
oprichting van de vereniging – lid geworden van de 
Schotse Herder Vrienden. Via de vereniging en het 
informatieve blad leer ik nog steeds bij over dit mooie 
ras. In het weekend van 3 t/m 5 oktober 2014 waren 
we van de partij bij het 10-jarig jubileumfeest van 
de vereniging. Behalve erg leerzaam, was het ook 
héél gezellig. Dan kan ook niet anders, wanneer je 
in gezelschap bent van zo veel mooie collies en hun 
collieliefhebbende baasjes. 

LId van heT eerSTe uur: Mary van BaLen

Schotse herder. Deze tricolour heeft haar hart gestolen 
vanaf de eerste ontmoeting en zo is zij besmet geraakt 
met het collievirus. Met veel plezier is zij toegetreden 
tot de gelederen van het A-Team om hier haar creatieve 
bijdrage aan te leveren. De eerste resultaten hiervan 
waren al te zien tijdens de jaarlijkse activiteitendag 2017.

paul Kwanten: Paul is al enkele jaren lid van de 
vereniging en onderschrijft de doelstellingen van de 
Schotse Herder Vrienden van harte. Hij is gevraagd om 
het activiteitenteam te komen versterken. Paul heeft al 
vele jaren honden gehad van verschillende rassen, maar 
de Schotse herder springt er voorhem toch echt uit. Hij is 
nu in het bezit van vier lieve collies: Glenn, Neil, Casper 
en Figaro. Twee volgens de Engelse standaard en twee 

Amerikaanse collies color headed white. Hij vindt het 
leuk om in het team mee te helpen met de voorbereiding 
en uitvoering van de activiteiten.

mart Brouwers: Mart is, buiten bestuurslid, al enkele 
jaren de sitebeheerder van schotseherdervrienden.nl. Hij 
is het trotse baasje van Kjell-Denley. Kjell-Denley heeft al 
meerdere malen met zijn column in ons magazine Collie	
en	Zo gestaan en maakt ons zo deelgenoot van zijn 
kleine avonturen.
Mart draagt zorg voor de opmaak en publicatie van 
onze uitnodigingen, maar zorgt er ook voor dat de 
webformulieren vlekkeloos werken. Zo missen we 
geen enkele aanmelding van deelnemers aan onze 
activiteiten.
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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 

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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Wandeling en workshop
Massage en balans voor de oudere hond

foto’s: Judith hofman, Wim Koremans

FOtOVERsLAG

op 9 juli 2017 organiseerde de schotse herder vrienden een wandeling in het natuurgebied van 
chaam, waar zowel de baasjes als de honden genoten van al het moois dat Brabant te bieden heeft. 
daarna volgde de workshop massage en balans voor de oudere hond door Judith hofman van 
Kynomassage. ze leerde de baasjes een aantal massagetechnieken en balansoefeningen, die direct 
op de hond(en) toegepast konden worden.
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Bowen

tekst en foto’s: Ger Houben

onlangs hebben we Bowen moeten laten inslapen, 
een prachtig mooie en kerngezonde reu uit ons 
eerste nest met een ernstig gedragsprobleem. we 
waren hem uit het oog verloren en kregen te laat in 
de gaten dat hij totaal niet meer op zijn plek zat bij de 
mensen bij wie hij als pup is gaan wonen. 

de eerste twee Jaar
Op 15 december 2010 is ons eerste nest geboren, de 
Assynt clan. Bowen – Quarry Assynt, zoals zijn officiële 
stamboomnaam luidt – ontwikkelt zich tot een pup met 
een evenwichtig karakter, rustig en niet snel van z’n stuk 
te brengen. Gewoon een fijne collie. Van alle pups in 
dit nest vonden wij hem de meest ideale hond voor een 
gezin met twee jonge kinderen, die nog geen ervaring 
met honden hadden. ‘Een stabiele, stevige hond, 
die tegen een stootje kan.’ Zo hadden we het profiel 
beschreven van de pup die we aan dit gezin wilden 
koppelen en Bowen voldeed aan dat profiel. Na acht 
weken vloog Bowen uit en kregen we geregeld te horen 
hoe goed hij het deed. Hij ging op cursus bij Quiebus in 
Geel (België) en kreeg les van Chris. Omdat Chris ook 
op onze hondenschool les gaf, hoorden we dat Bowen 
het voorbeeldig deed en zich profileerde als ‘het beste 
jongetje van de klas’. We hadden eerlijk gezegd ook niet 

anders verwacht. We hebben Bowen de eerste twee 
jaar van zijn leven regelmatig gezien: op bezoek bij zijn 
baasjes, op onze kenneldagen en op activiteiten van de 
Schotse Herder Vrienden. Bowen ging dan compleet 
uit zijn dak, omdat hij ons en mijn fluitje nog steeds 
herkende. 

logeerpartiJtJe
Na twee jaar verwaterde het contact. Op uitnodigingen 
voor onze kenneldagen werd niet meer gereageerd. 
Dat vonden we wel jammer, maar we maakten ons daar 
geen zorgen over. We waren in de volle overtuiging dat 
Bowen prima op z’n plek zat. Tot we op 27 juli 2016 een 
mail kregen dat Bowen zijn baasjes de afgelopen jaren 
een paar keer had ‘geknapt’. Bij het laatste incident 
moest de man des huizes zelfs naar het ziekenhuis om 
zich op drie plaatsen te laten hechten. De aanleiding 
voor dat incident stond ook in de mail. De man was 
bij thuiskomst met z’n volle gewicht én een krat met 
boodschappen boven op Bowen gestapt. Hij had hem 
niet zien liggen. Hoewel wij dat een goede verklaring 
vonden voor dat bijtincident, vond iedereen in zijn 
omgeving dat dit niet door de beugel kon, zo lazen we in 
de mail. Een zin waar wij op dat moment geen aandacht 
aan schonken. Ten onrechte, zo is later gebleken. De 
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andere incidenten waren voornamelijk gekoppeld aan 
borstelen: Bowen vond klitten verwijderen achter de 
oren en in de liesstreek niet leuk, zoals meer collies. Wij 
kregen niet de indruk dat er sprake was van een ernstig 
gedragsprobleem, temeer daar er telkens veel tijd lag 
tussen de voorvallen. 

De man des huizes vertrouwde Bowen echter niet 
meer en de kinderen durfden niet meer met hem alleen 
te blijven. Omdat de ouders kort daarop op vakantie 
gingen, hebben wij aangeboden Bowen ‘om niet’ in 
huis te nemen en hadden we er van 14 tot 24 augustus 
een logeetje bij. We hebben een dagboek bijgehouden 
en onze observaties opgeschreven. Bowen vertoonde 
geen afwijkend gedrag en ging op in onze roedel. Toen 
ze Bowen kwamen halen hebben we ons verslag aan 
de eigenaren meegegeven en ze op het hart gedrukt 
om naar een goede gedragstherapeut te gaan en onder 
deskundige begeleiding met Bowen en het hele gezin 
te werken aan het herstel van de vertrouwensband. Een 
cruciale inschattingsfout; achteraf gezien hadden we er 
beter aan gedaan Bowen niet meer mee te geven. 

panieKtelefoon
Onze verwachting dat we na de logeerpartij regelmatig 
op de hoogte zouden worden gehouden, werd 
gelogenstraft. Een halfjaar lang hoorden we helemaal 
niets. Op vragen werd niet gereageerd. Na enig 
aandringen vertelde een van de kinderen ons via 
Messenger dat het ‘wel goed’ ging. Of ze ons advies 
hadden opgevolgd, wisten we niet. Wij waren hevig 
teleurgesteld in deze familie en namen ons voor ze niet 
meer te helpen mocht er in de toekomst een beroep op 
ons worden gedaan. 

Op 27 maart 2017 werden we in de ochtend gebeld 
door de vrouw. Ze was helemaal overstuur: Bowen had 
haar in het gezicht gebeten. Ze was een paar dagen 
op vakantie geweest en wilde Bowen bij thuiskomst 
enthousiast knuffelen, wat hij kennelijk niet op prijs 
stelde. Uit het gesprek bleek dat de verwondingen 
gelukkig meevielen. Wat ook duidelijk werd is dat Bowen 

door de jaren heen háár hond was geworden en door 
de rest van het gezin als een blok aan het been werd 
ervaren. Ons advies om een gedragstherapeut in te 
schakelen hadden ze naast zich neergelegd: ‘Je gaat 
toch niet met een hond naar een gedragstherapeut, 
wat een onzin zeg!’ De man des huizes had zich diep 
beledigd gevoeld dat wij de verklaring voor het gedrag 
van Bowen primair bij hen zochten en niet bij de hond. 
Dat bleek ook de reden te zijn waarom ze niets meer van 
zich hadden laten horen. Het was duidelijk dat Bowen na 
dat incident daar niet meer kon blijven wonen en tegen 
ons voornemen in hebben we aangeboden voor hem een 
vervangend thuis te zoeken en meerdere mensen in ons 
netwerk benaderd. 

We ontploften zowat toen de man ons ’s avonds om 
halftien belde met de mededeling dat we niet langer 
hoefden te zoeken. Hij had een afspraak gemaakt bij de 
dierenarts om Bowen de volgende dag in te laten slapen. 
Hoe we ook praatten en argumenteerden, hij was niet 
van zijn voornemen af te brengen. Boos en beledigd als 
hij was dat hij zijn vrouw niet had beschermd tegen deze 
vreselijk agressieve hond. Ik ben in de auto gesprongen 
en naar België gereden. Ik zou óf met Bowen naar huis 
komen óf in een nachtje in de cel in België doorbrengen. 
Om 23.00 uur heb ik een koopcontract ondertekend, met 
daarin de opmerking dat ‘de vermelde hond agressieve 
bijtaanvallen heeft’, hem in het washok – dat volledig 
voor hem was ingericht – aangelijnd en in de auto getild. 
Gekleed in een kamerjas stond de man er als een lulletje 
rozenwater en op gepaste afstand naar te kijken. 

De volgende dag ben ik met Bowen naar onze 
hondenschool gegaan en heeft gedragstherapeut Job 
hem een eerste keer geobserveerd. Daarna is Job 
verschillende keren bij ons thuis geweest. Bowen was 
in niets te vergelijken met de hond die we een halfjaar 
eerder te logeren hadden gehad. Hij was extreem 
angstig voor handen, panisch voor situaties waar hij 
niet vrijelijk uit weg kon lopen en voor kleine ruimten. 
Volkomen onverwachts heeft hij Job – toch een zeer 
ervaren en kundig gedragstherapeut – drie keer kort en 
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snel gebeten, waarna hij in een extreem lage houding 
ver weg kroop en geen contact meer maakte. De 
reactie na het bijtincident viel op. Voor een hond die 
voor iemand bang is en uit angst of van schrik bijt, is 
het normaal om die persoon in de gaten te houden en 
te kijken of de bedreiging blijft. Bowen was vooral bang 
voor de gevolgen van het happen. Voor het eerst kregen 
we inzicht in wat hem was overkomen.

Beau
We hebben Bowen twee maanden thuis opgevangen 
en onder begeleiding van Job met vallen en opstaan 
gewerkt aan zijn herstel. Een zware periode, omdat 
Bowen ernstiger beschadigd was dan we vooraf hadden 
gedacht en de impact op onze roedel en ons gezinsleven 
groot was. We hadden echter geen alternatief. 
Uiteindelijk zijn we op zoek gegaan naar nieuwe baasjes 
met ruime ervaring met collies met gedragsproblemen. 
De belangstelling was overweldigend, veelal ingegeven 
door de fantastische looks van Bowen. De voorwaarde 
dat men ruime ervaring moest hebben met collies met 
gedragsproblemen werd divers onderbouwd. Nooit 
geweten dat wanneer je je collie een dentastick voert, de 
tanden poetst en de nagels knipt, je hiervan blijk geeft ... 

We hebben Bowen gericht bij Arina en Sinus geplaatst. 
Een frisse start, die werd gemarkeerd door een nieuwe 
naam: Beau, als uitdrukking van zijn uitzonderlijke 
schoonheid. Job en een bevriende gedragstherapeut 
in het dorp waar zij woonden, stonden paraat om te 
helpen en te adviseren. Beau voelde er zich gelijk thuis. 
Hij bloeide op van de begripvolle benadering door zijn 
nieuwe baasjes die hem de tijd en de rust gaven gewoon 
collie te worden. Hij genoot van de grote en spannende 
tuin waar hij zich naar hartenlust kon uitleven: graven, 
achter een balletje aan rennen, naar de kippen en kat 
blaffen of spelen met de watersproeier. We waren diep 
geschokt toen we hoorden dat Beau ook Sinus volkomen 
uit het niets had gebeten, op een manier die aan razernij 
deed denken. Na een wandeling in het bos lag Beau in 
de keuken te rusten en heeft hij de aanwezigheid van 
Sinus als een directe bedreiging ervaren. Sinus heeft 
Beau van zich af moeten trekken en net als bij Job kroop 
Beau na zijn aanval weg in een hoekje, bang als hij was 
voor wat er ging gebeuren. Er gebeurde niets, behalve 

dat Sinus zich onder behandeling van een arts heeft 
laten stellen.

euthanasie
Na lang wikken en wegen hebben Arina en Sinus 
aangegeven het niet meer aan te durven om met Beau 
door te gaan. Daarvoor was de aanval té onvoorspelbaar 
en té heftig geweest en volkomen in tegenspraak met 
de relatie die ze tot dat moment met Beau hadden 
opgebouwd. Dit gegeven en de stijgende agressie in de 
bijtincidenten bracht ons tot de conclusie dat het niet 
verantwoord zou zijn om voor hem een nieuw adres te 
zoeken. Het zou slechts een kwestie van tijd zijn tot zich 
een nieuw incident zou voordoen. Met pijn in het hart 
hebben we besloten Beau te laten euthanaseren, waarbij 
we ons gesteund wisten door de gedragstherapeut, de 
dierenarts en alle andere mensen die dit proces van 
nabij hebben meegemaakt. 

conclusies
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee wij Bowen aan 
het jonge gezin in België hebben gekoppeld, is het na 
het tweede levensjaar ernstig misgegaan en hebben 
de eigenaren – wellicht uit schaamte – niets meer van 
zich laten horen. Men gaf de voorkeur aan adviezen 
van ‘deskundigen’ op straat, die vrijwel unaniem van 
mening waren dat ze Bowen mores moesten leren en 
hem met strakke hand moesten corrigeren. Ons goed 
bedoelde advies om naar een gedragstherapeut te gaan, 
is opgevat als een motie van wantrouwen en een brevet 
van onvermogen. De adviezen van al die deskundigen 
op straat zijn daar ongetwijfeld debet aan geweest. 

Wij streven ernaar de pups zo zorgvuldig mogelijk aan 
een gezin te koppelen en houden vast aan ons streven 
tot in lengte van jaren een goed contact te onderhouden 
met de mensen bij wie die pup gaat wonen. We hebben 
ons voorgenomen sneller in te grijpen als zich in de 
toekomst bij een van door ons gefokte honden om wat 
voor reden dan ook een gedragsprobleem openbaart, 
want hoewel we ervan overtuigd zijn de beslissing om 
hem te euthanaseren de enig juiste beslissing was, voelt 
het alsof we Bowen na zijn logeerpartij bij ons in de steek 
hebben gelaten. 
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Wandeling Leenderbos
17 september 2017

foto’s: Wim Koremans, Paul Kwanten

FOtOVERsLAG
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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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Van de Handwerper
tekst: Reinilde Peeters • foto’s: Ger Houben, Reinilde Peeters

de Belgische kennelnaam van de handwerper 
dateert al van midden jaren zeventig. in dit 
artikel leggen walter en reinilde wagendorp-
peeters uit waar de naam vandaan komt en 
krijgen we en passant uitleg over een aantal 
belangrijke toeristische attracties in de 
hoofdstad van vlaanderen.

het steen
Kasteel Het Steen is het oudste gebouw van 
Antwerpen, tussen 1200 en 1225 gebouwd als 
poortgebouw van de Antwerpse burcht. Rond 
1520, ten tijde van Keizer Karel V, werd het 
poortgebouw grondig verbouwd en noemde men 
het voortaan ’s-Heeren Steen. In de jaren 1880 
werd de Schelde verbreed en is een groot deel van 
de burcht afgebroken. Het overgebleven gebouw 
werd hierna simpelweg ‘Het Steen’ genoemd. Het is 
als gevangenis gebruikt en als tehuis voor invalide 
soldaten. Volgens een Antwerpse legende heeft de 
reus Druon Antigoon er ook gewoond. Eind 2019 
krijgt Het Steen een eigentijdse bestemming en 
wordt het een modern toeristisch onthaalcentrum. 

de legende
Druon Antigoon was een vreselijk angstaanjagende 
reus van wel 10 meter groot. Vanuit Het Steen 

terroriseerde hij de streek en dwong hij alle 
schippers die over de Schelde voeren tol te betalen. 
Als een schipper niet kon of wilde betalen, hakte 
de reus met een enkele houw van zijn reusachtig 
slagzwaard diens rechterhand af en wierp die in de 
rivier. Antigoon was zó berucht, dat het verhaal zelfs 
Julius Ceasar bereikte. Deze stuurde één van zijn 
dapperste veldheren naar Het Steen: Silvius Brabo. 
Deze kleine, maar dappere Romeinse legionair 
daagde Antigoon uit voor een duel en na een lang 
en spannend gevecht slaagde Brabo erin de reus 

kasteel	Het	Steen
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te doden en de rechterhand af te hakken. Met een 
grote boog zwierde Silvius Brabo de afgehakte 
hand in de Schelde en gaf zo de stad aan de oever 
haar naam. En van Hand-werpen kwam Antwerpen. 

BraBofontein
Er zijn meerdere standbeelden in Antwerpen 
aan Silvius Brabo gewijd. Het bekendste is de 
Brabofontein op de Grote Markt, voor het stadhuis. 
Het beeldt Brabo af op een fontein, terwijl hij 
Antigoons hand wegwerpt. Het onthoofde lijk van 
Antigoon is onderaan het verhoog te zien. Het 
beeld – in 1887 ontworpen door Jef Lambeaux 
– is uitgegroeid tot het officiële symbool van de 
stad Antwerpen en van onze kennel. Het verhaal 
van Brabo en Antigoon leeft ook voort in het 
wapenschild van de stad en in een reuzenlied 
dat in heel Vlaanderen wordt gezongen: ‘Al die 
daer zeidt: ‘de Reus die kom’! Zy liegen daer om. 
Keere weêrom Reusken, Reusken, keere weêrom 
Reuzegom’! Het lied kun je in een uitvoering van 
de volkse muziekgroep DeRuPel op YouTube 
beluisteren via deze link: https://www.youtube.com/
watch?v=VZ1nbGDWQmM. 

Kennel van de handwerper
Toen wij in de jaren zeventig met fokken begonnen, 
wilden we graag Van Antwerpen als kennelnaam 
gebruiken, maar dat werd niet toegestaan door 
de Belgische raad van beheer St. Hubertus. Onze 
vrienden hadden allemaal iets van Antwerpen 

in de naam van hun kennel, zoals Van den 
Buildrager of Van de Havenstad. Wij hebben toen 
voor Van de Handwerper gekozen en zijn daar 
heel content mee. Zo content, dat als je stilletjes 
aan onze toegangspoort luistert, je Reinilde 
soms het reuzenlied hoort zingen wanneer onze 
kleinkinderen op bezoek zijn, zoals haar moeder en 
grootmoeder dat voor haar zong.

Bess,	Jagger,	Noor	en	de	gordon	setter	Gini	
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Wandeling Erkemederstrand
20 augustus 2017

foto’s Mart Brouwers

FOtOVERsLAG
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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

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
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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