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 • • • • OP DE COVER • • • •

Naam: Keep Cool vom Haus Vogelsang (Glenn)
geboren: 17 mei 2015

vader: Dolce Far Niente vom Haus Vogelsang
moeder: Hakuna Matata vom Haus Vogelsang

fokker: Christina Golz
eigenaar: Bert en Judith Steginga-Heutink

Naam: St. Ninians Winter Sun (Sendo) 
geboren: 17 februari 2011

vader: St. Ninians Smile Smile Smile
moeder: St. Ninians Fly over the Rainbow

fokker: Henk en Alette Westerhuis
eigenaar: Hans van Tongeren
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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: afgebroken tand of kies

8 Een hondenbaan voor Leyla?

10 Mijn collie: John en Benjamin & Fae en Wodan

16 Cartoon

17 Korte berichten

18 Glenn bij de Holtinger schaapskudde

20 Wijs met wol

21 Kaartje MDR1-gendefect

28 Gedragsproblemen bij de Schotse herdershond

30 Merleangus, een jaar later

37 In memoriam Sunday

38 Kennelvermeldingen

34 Verslag: Collie Activiteitendag 

23 Gezondheid: Chondrodysplasie13 Sport & spel: Dogfrisbee
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St.Ninians
Colliekennel
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MEDEDELINGEN

KALENDER
alv en wandeling seterse hoeve 

Op zondag 15 april vindt de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering plaats 
in Oosterhout (Noord-Brabant) bij de 
Seterse Hoeve.
Uiteraard combineren we het nuttige 
met het aangename en maken we 
ook een mooie wandeling in deze 
prachtige omgeving.
Houd onze website en de Facebook-
pagina in de gaten voor meer 
informatie.

15 april 2018
wandeling galderse meren 

Houd onze website en Facebook-
pagina in de gaten voor meer 
informatie.

25 februari 2018
nieuwJaarswandeling Bussloo 

Als aftrap van de activiteiten voor 
het nieuwe jaar maken we op 28 
januari een wandeling rondom het 
meer van het Recreatiegebied 
Bussloo. Tijdens deze wandeling 
komt u langs de mooiste plekjes 
van Bussloo. Naderhand lunchen 
we in het Restaurant “Hofstede de 
Middelburg”. Houd onze website en 
Facebookpagina in de gaten voor 
meer informatie.

28 januari 2018

wandeling naarderBos

Houd onze website en Facebook-
pagina in de gaten voor meer 
informatie.

25 maart 2018

van het Bestuur

Het is inmiddels volop winter en dus de hoogste tijd voor 
het winternummer van Collie en zo. 
In dit gevarieerde nummer veel aandacht voor de 
speerpunten van de Schotse Herder Vrienden: 
gezondheid en gedrag. Met een artikel over wat te doen 

bij een afgebroken tand of kies, over chondrodysplasie 
en over gedragsproblemen bij collies, waaronder angst. 
Daarnaast vind je op pagina 21 op veler verzoek het 
MDR1-kaartje, dat de vereniging ook gratis beschikbaar 
stelt bij activiteiten en ook per post te bestellen is, in 
handig creditcardformaat voor in je portemonnee. 

De redactie en medewerkers wensen je veel plezier met 
dit winternummer van Collie en zo! en natuurlijk heel fijne 
feestdagen en een fantastisch 2018 gewenst!

Diana Jansen

Door onze eindredacteur:
Diana Jansen

foto: Red pride photography

Het bestuur wenst iedereen fijne kerstdagen en een 
gelukkig en gezond 2018!

                   

St.Ninians
Colliekennel
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GEzONDHEID

Bruce kwam voor zijn jaarlijkse enting in de praktijk. 
Bij klinisch onderzoek bleek zijn onderhoektand 
afgebroken tot op de pulpaholte (het binnenste 
van de tand). de eigenaar vertelde dat Bruce graag 
stenen uit het water haalt die de eigenaar over het 
water laat ketsen. de week ervoor had hij inderdaad 
bij die actie een piep gegeven. ongelooflijk dat een 
grote, sterke, volwassen hoektand überhaupt kan 
afbreken.

flapfracturen
In de tandheelkunde bij honden zien we geregeld 
‘flapfracturen’ aan de grote knipkies (premolaren 4, 
P4) in de bovenkaak. Daarbij is als het ware een flap 
afgebroken, die vaak nog wel aanwezig is. Via de 
fractuur kunnen allerlei bacteriën en viezigheid naar 
binnen, richting de wortel. Deze grote knipkiezen 
zijn daarbij zo ernstig beschadigd, dat ze niet meer 
gered en daardoor getrokken moeten worden. Het 
aantal flapfracturen neemt toe. Deze toename wordt 
veroorzaakt door het kauwen op zeer harde botten: 
de hertengeweien zijn erg in de mode! Ondertussen 
heeft een specialist tandheelkunde (Norman Johnston) 
opgeroepen om de geweien af te raden1.

soorten Breuken
Er is een groot verschil in benadering bij een breuk 
van een melktand of een volwassen ‘blijvende tand’. 
Ook moet bij een breuk van een tand (tandfracturen) 
onderscheid gemaakt worden naar de ernst van de 
breuk. De breuk kan alleen in de kroon zitten, maar de 

wortel kan er ook bij betrokken zijn. Als het wortelkanaal 
open is, spreken we van een gecompliceerde breuk. 
Daarnaast kan de tand ook losgescheurd of er volledig 
uit zijn.

afgeBroken melkhoektand
In geval van een breuk in de kroon van de melkhoektand 
moet er gekeken worden of het wortelkanaal openligt. Bij 
een open wortelkanaal kan de tand geïnfecteerd worden 
door bacteriën vanuit de mondholte.
De infectie kan via het wortelkanaal een kaakabces 
vormen rondom de wortelpunt. Juist op de plek van het 
abces wordt de blijvende tand aangelegd. Een ontsteking 
rondom de wortelpunt kan een glazuurdefect van de 

tekst: Marèse van Haneghem • foto’s: Cottesmore Photo Section/ www.defenceimages.mod.uk

Afgebroken
tand of kies
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blijvende tand tot gevolg hebben. De behandeling is 
dan ook het verwijderen van de gehele melktand (kroon 
én wortel). Voor het trekken van de tand moeten eerst 
tandheelkundige röntgenfoto’s gemaakt worden om 
zeker te weten waar de blijvende tand zich bevindt in de 
kaak. Het trekken (extractie) moet heel voorzichtig en 
met goede kennis van tandheelkunde gedaan worden, 
anders kan de blijvende tand ‘in aanleg’ in de kaak 
beschadigd worden. Dat zou grote gevolgen voor de 
blijvende tand hebben, waar de hond zijn hele leven mee 
verder moet!

afgeBroken volwassen tand
Het komt helaas geregeld voor dat een tand of kies 
afbreekt. Met name bij showhonden geeft dat paniek 
bij de eigenaar. Bij een afgebroken tand of kies moet er 
iets gedaan worden om ongemak en complicaties op 
termijn te voorkomen. Bij een verse breuk van een tand 
kan als behandeling (eerst) een vitale pulpa-overkapping 
gedaan worden. Hierbij wordt de pulpaholte van boven 
dicht gemaakt, waarmee wordt geprobeerd de gezonde 
wortelkanaalinhoud te behouden, zodat de tand in leven 
blijft. Met name bij jonge honden (waarbij de wortelpunt 
nog niet uitgegroeid is) met een verse breuk heeft deze 
behandeling de voorkeur. Daarom is het van groot 
belang om bij een breuk van de tand of kies bij jonge 
honden snel naar een (tandheelkundig) dierenarts te 
gaan.

Vaak zal uiteindelijk toch verdere behandeling 
noodzakelijk blijken. De wortelpunt moet gesloten zijn en 
er mogen (op de tandheelkundige röntgenfoto’s) geen 
aanwijzingen voor infectie van de wortelpunt (apex) zijn. 
Als de tand of kies geen wortelkanaalbehandeling mag 
krijgen, dan zal trekken noodzakelijk zijn.
Bij een wortelkanaalbehandeling worden zenuwweefsel 
en bloedvaten uit het wortelkanaal verwijderd. Daarna 
wordt het wortelkanaal grondig gereinigd en gedroogd. 
Het kanaal wordt dan zorgvuldig opgevuld met een 
pasta in combinatie met rubber (Gutta Percha) staafjes. 
Hierbij gaat het erom dat de wortelpunt volledig wordt 
afgedicht. Uiteindelijk wordt de kroonzijde van de tand 
gerestaureerd met (witte) composiet. 

Kortom: het is van groot belang dat een verse breuk 
van een tand of kies bij een hond of kat snel door een 
(tandheelkundig) dierenarts wordt gezien, zodat er een 
juist behandelplan kan worden ingezet om de tand te 
redden.

tot slot
Het is beter om ellende aan het gebit te voorkomen. 
Vaak laten honden niet zien dat ze een probleem met het 
gebit hebben. In februari 2018 is het weer landelijk ‘De 
maand van het gebit’. Dierenkliniek Kortenoord geeft die 
maand gratis adviezen en zelfs gratis gebitsconsulten.

Marèse van Haneghem, tandheelkundig dierenarts 
Dierenkliniek Kortenoord

verwijzing:

1. Dentalvets: Antler Dog 

Chews- an upsurge of 

Fractured upper carnassial 

teeth, door: Norman 

Johnston (European 

Specialist in Veterinary 

Dentistery).

afgebroken hoektand met open pulpaholteafgebroken melkhoektand met open pulpaholte

pijl: grote knipkies in bovenkaak
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Een hondenbaan 
voor Leyla?

tekst en foto’s: Desiree Cozijnsen

Bam! Daar, gewoon in de plaatselijke super van een 
ietepetieterig dorpje in het Branbantse: een folder 
van ZorgDier.nl. Jaja, beetje rare naam, ik weet het, 
maar toch trekt het meteen mijn aandacht: ‘Wij zoeken 
vrijwilligers met leuke huisdieren’. Die heb ik, een 
Schotse herder! Al een tijdje wil ik graag iets gaan doen 
met mijn maatje Leyla en dit lijkt me geweldig. Kwetsbare 
mensen in onze samenleving bezoeken. De stichting is 
op zoek naar mensen in de regio, dat komt goed uit, ik 
ben op zoek naar iets leuks om samen met mijn hond te 
gaan doen.

Meteen komen ook de eerste twijfels bij me naar boven, 
want ik heb een rasechte buikschuiver. Putjes, gladde 
vloeren, deuren, liften, je hebt er géén idee van hoe 
eng die zijn! Die kunnen zomaar ineens uit het niets 
aanvallen hoor, daar moet je niet te licht over denken. 
Van de andere kant is Leyla heel rustig en betrouwbaar, 
dol op mensen en op uitstapjes, vooral als ze dan ook 
nog in de auto mag, dat is helemaal feest.

Thuisgekomen wordt meteen de hele website 
uitgeplozen en o, wat ziet dat er super uit! Hoe meer 
ik lees, hoe meer ik ervan overtuigd raak dat dit is wat 
ik wil. Ze gaan daar ook niet over één nacht ijs en ze 
hebben jarenlange ervaring. Dat geeft mij het vertrouwen 
dat er goed gekeken wordt of mijn dappere dodo dit 
aankan. Per slot van rekening weten ze daar wat een 
hond nodig heeft om dit te kunnen. Het hele circus begint 
met het invullen van een enorme vragenlijst. Goed, geen 
probleem, dit kan ik, daarna zien we wel weer verder... 
Het invullen van de vragen zet je wel aan het denken 

over je hond en over jezelf en daar komen weer die 
twijfels. Ja, ze volgt goed commando’s op, nee, ze heeft 
nooit geleerd om te bijten maar ze is inderdaad soms 
onzeker. Hoe ga ik daarmee om? Hoe corrigeer ik haar 
als dat nodig is? Herken ik haar stresssignalen en hoe 
reageer ik daarop? Pfff, het is een klusje, maar goed, 
geen probleem, dit kan ik. En zoals ik van mijn moeder 
heb geleerd: eerlijkheid duurt het langst, dus ik vul 
alles netjes in zoals het is, niets weglaten, niets mooier 
maken. En dan uiteindelijk...versturen!

Nu begint Het Grote Wachten. Het houdt me écht niet 24 
uur per dag bezig hoor, hoogstens 16, die andere acht 
uren slaap ik. O nee, wacht even, dan droom ik erover. 
Nu ik ben van nature een rustig en geduldig mens en 
zen is my middle name, not, dus zul je begrijpen dat ik 
opeens ongekend veel begrip krijg voor nagelbijters, 
ijsbeerders, korstjespulkers, kledingfriemelaars en 
andere slachtoffers van zenuwtoestanden. Maar dan is-
ie daar, de uitnodiging voor een intakegesprek! Jeej, het 
eerste onderdeel hebben we gehaald, nu de rest nog. 
Een gesprek en Leyla moet mee. Tijdens het gesprek 
zal er vooral naar worden gekeken hoe wij als team 
functioneren en zal Leyla worden beoordeeld op haar 
karakter. Spannend, maar goed, geen probleem, dit kan 
ik, dit kunnen wij.

Op dé dag voel ik me verbazend rustig, dat is 
onverwacht en heel fijn. Als we hier doorheen komen, 
dan mogen we de cursus gaan volgen, dan wordt het 
heel echt. Natuurlijk gaan we eerst uitgebreid wandelen 
en spelen in het bos, een goede voorbereiding is het 
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halve werk, toch? Daarna lekker optutten, borstelen, 
schone pootjes en tandjes. Geen flossen meer tussen de 
tenen? Daar gaan we, op naar een spannend onderdeel 
van dit avontuur.
Onderweg begint het toch te kriebelen in mijn buik en 
mijn adem zit een béétje hoog, pffff, adem in, houd vast, 
adem uit...nog een keer en nog eens. Dat helpt, maar 
mijn hoofd blijft malen, hoe gaan we het doen, is er een 
gladde vloer, ieks wat dan? Zal mijn buikschuivertje 
dan wel naar binnen gaan of eindigt het al op de stoep, 
als een walvis op het strand? En wat gaan ze allemaal 
vragen, en wat moeten we allemaal doen, en wat als 
Leyla niet luistert en wat als ik geen antwoord weet en 
wat als...AAAAARGH stop!

Doordat we vroeg zijn, kunnen we nog lekker even met 
een balletje spelen op het losloopveldje in de straat. 
Dat is fijn, dat geeft lucht, maar nu gaat het toch echt 
gebeuren, we gaan naar binnen. Ik duw de deur open 
en...ja hoor...een gladde vloer! Dan verrast Leyla me 
zoals ze me nog nooit verrast heeft, met haar neus in de 
lucht en een zwaaiende staart trippelt ze vrolijk achter 
me aan naar binnen. Gladde vloer, geen probleem, dit 
kan ik. Mijn kanjer!
We worden vriendelijk ontvangen door Maike van 
ZorgDierNederland en door Frank van de GGzE. Leyla 
mag even lekker rondsnuffelen en komt tot de conclusie 
dat de hond van Maike heel erg leuk is en de tafel heel 

erg eng. Het gesprek is behoorlijk intensief, ik wil het 
niet meteen een kruisverhoor noemen, maar ik heb toch 
enige last van klotsende oksels. Ook Leyla komt aan 
de beurt. Ze ligt al de hele tijd totaal ontspannen naast 
me en als ik met haar aan de slag wil gaan, merk ik dat 
ze zelfs ligt te slapen. Geweldig, dit hebben Maike en 
Frank nog nooit meegemaakt. Zoals het een nette collie 
betaamt volgt ze de commando’s probleemloos op en ze 
kijkt me steeds aan met een blik van: ‘Gaan we nou ook 
nog iets moeilijks doen of hoe zit dat?’ Alleen de ‘af’, daar 
heeft ze echt geen zin in, doe maar lekker zelf. Helemaal 
ingenomen met zichzelf loopt mevrouw, als ze klaar is 
met de voorstelling, op haar dooie akkertje naar Maike 
en stoot met haar neus tegen haar hand, ze vindt dat ze 
een kriebeltje verdiend heeft. En dat vind ik ook, wat een 
tophond heb ik toch.

We staan weer buiten, een enorme ervaring rijker en 
veel wijzer over het uiteindelijke werk. Op de vraag van 
Maike of we het zien zitten om door te gaan als we dit 
onderdeel gehaald hebben zeg ik dan ook volmondig 
JA! Nu begint het volgende Grote Wachten...mogen we 
verder, zijn wij wat ze zoeken? Adem in...houd vast...
adem uit...en wacht, geen probleem, dit kan ik.

Wil jij weten of we het gehaald hebben en hoe het 
verdergaat? Dat kun je lezen in het volgende nummer 
van Collie en zo.
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Zo’n twee jaar geleden besloten mijn man en ik om 
een hond aan te schaffen. Ik ben thuis opgegroeid 
met honden en miste dit ontzettend. Na een 
korte zoektocht hadden we besloten om voor een 
Schotse herder te gaan. Mijn ouders hebben twee 
Schotse herders en in het verleden ook al eens 
gehad. We wisten daardoor dus wat voor een leuke 
en lieve honden dit zijn en dat dit ook echt een ras 
voor is.

Daarmee begon dus de zoektocht naar een 
Schotse herder. Al snel hadden we een leuk sable 
teefje gevonden van vijf maanden, die we Fae 
hebben genoemd. Fae heeft een wat moeilijkere 
start gehad, maar we wisten zeker dat ze bij ons 
een mooi plekje kreeg. We hebben het ontzettend 
getroffen met Fae, wat een lieve knuffelhond 
hebben we gekregen! Het liefst is ze de hele 
dag bij ons en ligt ze lekker tegen ons aan op de 
bank. We gaan geregeld samen met mijn ouders 
wandelen, met drie collies door het bos. Ze vindt 
het ontzettend leuk om flink hard te rennen en met 
andere honden te spelen.
Fae is een erg energieke collie, ze vond het 
moeilijk om bij de gehoorzaamheidscursus haar 

concentratie erbij te houden. Toen ze een jaar oud 
was ben ik met haar behendigheid gaan doen, 
zodat ze al haar energie kwijt kan. Dit vindt ze 
fantastisch! Ondertussen is de extreme drukte er 
wel af, maar energie heeft ze nog steeds veel. 
Fae werd twee jaar oud en ik wilde graag een 
tweede collie erbij. Zo heeft Fae altijd een 
speelmaatje. We zijn bewust opzoek gegaan naar 
een collie met een goede komaf. Zo kwamen we 
terecht bij Henk en Alette van St. Ninians. 

We zijn bij Henk en Alette gaan kijken toen de 
puppy’s ongeveer drie weken oud waren. Wat een 
mooie en lieve honden! Gelukkig werden we beiden 
verliefd op dezelfde pup. Het wachten daarnaar 
was wel heel lastig. Het liefst hadden we onze hond 
natuurlijk meteen gehad, maar het was het wachten 
meer dan waard. En nu hebben we sinds een 
aantal maanden een tweede collie, onze tricolour 
reu Wodan. 

Wodan en Fae hebben even aan elkaar moeten 
wennen, maar nu zijn het de grootste vriendjes! 
Wodan is ondertussen wat groter, waardoor hij 
lekker met Fae kan spelen, dit doen ze dan ook 

tekst en foto’s: John Hovestadt

MIJN COLLIEs

John en Benjamin
& Fae en Wodan
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het liefst de hele dag. Wodan is een heerlijke 
eigenwijze en ondeugende hond. Maar net zoals 
Fae een heerlijke knuffelkont en kijkt eigenlijk altijd 
blij. Wodan gaat graag mee naar de hondenclub. 
Daar kan hij lekker spelen met alle hondjes die daar 
komen en kijken hoe het baasje samen met Fae 
aan het sporten is. Ondertussen wordt hij daar dan 
door iedereen geknuffel, dat vindt hij heerlijk. 

Samen gaan ze graag mee wandelen. Langs de 
Maas kunnen ze vrij lopen en rennen en spelen ze 
naar hartenlust. Hier komen we veel andere honden 
tegen. Dan merk je wel goed het verschil tussen 
onze honden. Fae rent over het hele veld en is alle 
honden aan het uitdagen om met haar te spelen. 
Wodan speelt ook graag met andere honden, maar 
blijft toch nog bij ons in de buurt. Hij begint wel 
steeds meer snelheid te krijgen en wil toch wel 
stukjes met Fae mee rennen, maar haar snelheid 
kan hij natuurlijk nog niet bijhouden.

We zijn ontzettend blij met onze lieve knuffelcollies. 
Beide zijn ontzettend slim en leergierig. Wij hopen 
dat we nog heel lang van Wodan en Fae kunnen 
genieten!
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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



Winter 2017 • Schotse Herder Vrienden • 13

dogfrisbee is een actieve hondensport, een echt 
samenspel tussen jou en je hond, geschikt als 
recreatieve en als wedstrijdsport. het is een relatief 
onbekende hondensport in nederland, zeker de 
wedstrijdsport. er zijn twee disciplines: de freestyle 
en de distance. de freestyle is een mix van dogdance 
en frisbee en distance is gebaseerd op het zo ver 
mogelijk gooien en vangen. het is een heel leuke 
sport om samen met je hond te doen. Je kunt overal 
even met je hond frisbeeën: in de achtertuin, op 
het veldje in de buurt, op het strand, enzovoort. 
het enige wat je nodig hebt voor deze sport is een 
gezonde hond en een dogfrisbee.

Basis
De basis is de gooitechniek. Als kind hebben we vaak 
wel eens met een frisbee gegooid, maar er komt toch wel 
wat techniek kijken bij de frisbeesport. Het is van belang 
dat je de frisbee zo kunt gooien dat de hond deze ook 
kan vangen. Het is nog belangrijker dat de hond na het 
vangen ook veilig landt. 
Eerst moeten de honden leren wat een frisbee is. 
We leren dit spelenderwijs aan. Dit doen we door de 
frisbee over de grond te laten rollen. De meeste honden 
vinden een bewegend object erg leuk en zullen hier 
nieuwsgierig naar zijn. We belonen het achter de frisbee 
aan rennen en vieren een feestje wanneer ze de frisbee 
ook besluiten op te pakken. De basis is altijd plezier 
hebben met je hond samen.
Ook het leren vangen van de frisbee is een onderdeel 
van de basistechniek: de hond moet een oog-
bekcoördinatie ontwikkelen. We geven de frisbee eerst 

aan, gooien daarna dichtbij en bouwen zo langzaam de 
afstand en moeilijkheid op. 

gooien en veiligheid
Als je de frisbee niet goed gooit, kan dogfrisbee een 
gevaarlijke hondensport zijn. Zodra de hond het spelletje 
doorheeft, zal hij er alles aan doen om de frisbee te 
vangen. De hond zal acrobatische sprongen maken om 
de frisbee te pakken. Dat ziet er heel spectaculair uit, 
maar honden kunnen daardoor zeer ongelukkig landen. 
Daarom is een goede gooitechniek zo belangrijk. Bij 
het grootste deel van de training ligt de nadruk op de 
gooitechniek, ook bij de gevorderde frisbeeër. Wanneer 
je verder vordert in de sport, leer je de acrobatische 
sprongen van je hond te gebruiken en zo uit te voeren 
dat de hond veilig kan landen. 

tekst: Wendy Kloeze • foto’s: Rick Letterboer, Carofoto

Dogfrisbee

sPORt & sPEL



14 • Schotse Herder Vrienden • Winter 2017

frisBees
Voor dogfrisbee heb je speciale hondenfrisbees nodig. 
De normale frisbees waarmee je bijvoorbeeld op het 
strand gooit, zijn niet geschikt. Dit zijn frisbees van 
hard plastic. Deze frisbees kunnen door de druk van 
de tanden gaan splijten of er kunnen stukken afbreken. 
Hierdoor ontstaan scherpe randen die de bek van de 
hond kunnen beschadigen. Frisbees die geschikt zijn 
voor honden zijn van zachter materiaal gemaakt. Deze 
frisbees kun je zonder dat ze barsten dubbelvouwen. Er 
zijn heel veel verschillende frisbees voor honden. Een 
kleine greep uit de collectie:
• Puppyfrisbees: kleine frisbees, geschikt voor pups en 

kleinere honden.
• Bijtbestendige frisbees: geschikt voor de honden met 

een harde beet.
• Standaard frisbee: geschikt voor honden met een 

normale beet.
De standaard frisbee heb je weer in verschillende 
formaten, vormen (platter of boller) en gewicht.
Hoe goedkoper de frisbee, hoe minder sterk de frisbee 
over het algemeen is. Om te beginnen met de sport is 
een goedkope frisbee prima. Aan te raden is om je te 
laten adviseren door een instructeur, zodat je goede 
frisbees hebt die een tijd meegaan.

wedstriJden
Dogfrisbeewedstrijden zijn heel gezellige wedstrijden. 
Het is nog een relatief kleine sport in Nederland, 
waardoor iedereen elkaar kent. We genieten van elkaars 
wedstrijd en gezelligheid is heel belangrijk.
Dogfrisbeewedstrijden zijn er in verschillende formats. 
De vier meest bekende zijn: UFO, AWI,USDDN en 
Skyhoundz. Elk format heeft zijn eigen richtlijnen en 
regels. De regels hebben onder andere betrekking op 
welke soort frisbee je mag gebruiken, hoeveel frisbees je 
mag gebruiken, de tijdsduur dat je mag je spelen en de 
leeftijd van de hond.
Elk format heeft een freestyle en distance-discipline. 
Frisbee is een internationale sport die in Amerika en 
Duitsland veel groter is dan in Nederland. Daar ligt het 
niveau ook hoger. Er worden Nederlandse, Europese en 
wereldkampioenschappen georganiseerd.
Voor beginners is er altijd een speciale klasse, zowel 
voor de freestyle als voor de distance. Zo kan iedereen 
eens meedoen en een wedstrijd ervaren. Bij de wedstrijd 
gaat het voornamelijk om zo veel mogelijk plezier samen 
uitstralen en zo veilig mogelijk spelen. Dit wordt ook 
beloond door de juryleden.

freestYle
De freestyle is een mix van frisbee en dogdance. Bij de 
freestyle gebruik je verschillende worpen en sprongen. 
Sprongen waarbij de hond over je been, arm of rug 
springt of juist afzet op je lichaam en daarna de frisbee 
vangt. Een freestyle is echt en ultiem samenspel met 
je hond: de hond moet je vertrouwen om op je af te 
zetten. Je moet elkaar duidelijk maken wat je van elkaar 
verwacht. Het is voor de handler belangrijk om de hond 
duidelijk te maken welke kant hij op moet rennen om de 
frisbee te kunnen vangen.

Bij freestyle gebruik je tussen de 5 en 9 frisbees, zodat 
je steeds een nieuwe frisbee kunt gooien. Het is dus 
minder belangrijk dat de frisbee ook steeds naar je 
toe gebracht wordt. Het is belangrijker dat de hond 
de gevangen frisbee weer laat vallen wanneer hij de 
volgende gegooide frisbee wil vangen. Voor een freestyle 
is het handig om als handler soepel te zijn, zodat je leuke 
kunstjes met de hond samen kunt doen. Ook heb je 
een goede basisconditie nodig, want de frisbees liggen 
overal over het veld verspreid en die moeten ook weer 
opgeraapt worden. Bij een wedstrijd heb je anderhalve 
minuut of twee minuten de tijd (afhankelijk van het 
format) om je routine te laten zien. Het is dan hard 
werken om samen continu bezig te zijn. Je wordt hoger 
beoordeeld als je continu klaar bent voor de hond om 
een nieuwe worp te gooien (de flow) en je routine goed 
getimed is. Je freestyle wordt ondersteund door muziek 
die je zelf uitkiest en meeneemt.
Bij een wedstrijd wordt er beoordeeld op het aantal 
gevangen worpen; de moeilijkheidsgraad van je worpen 
en hoe je deze als handler gooit en de flow van je 
routine; hoe de hond de sport uitoefent, heeft hij er 
plezier in, heeft hij drive; hoe jullie als team op elkaar 
ingespeeld zijn. 

distance
Bij de distance gebruik je maar één frisbee. Het is 
dus belangrijk dat je hond de frisbee terugbrengt. Het 
distanceveld is een veld dat opgebouwd is uit vakken, 
elk vak wordt met een puntenaantal aangegeven. 
Het is de bedoeling om in een minuut of anderhalve 
minuut (afhankelijk van het format) zo ver mogelijk te 
gooien. Je krijgt het puntenaantal van het vak waar 
de hond de frisbee vangt en landt. Vaak is er ook een 
bonusvak aanwezig. Als de hond met één poot in dat 
vak landt, krijg je een bonus. Je mag zo vaak mogelijk 
gooien in de gestelde tijd. Het aantal punten wordt 
opgeteld en dit is je totaalscore. Op een wedstrijd mag 
je twee keer een distanceronde spelen. Als je een 
freestylewedstrijd speelt, moet je ook één distanceronde 
doen. Deze punten worden opgeteld bij de score van je 
freestyleronde.
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Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond
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CARtOON zOEK DE 20 VERsCHILLEN                tekeningen: Hilda Rikken



KORtE BERICHtEN
waarom honden spullen pikken en 
stukmaken
Komt het je bekent voor? Kom je thuis na een paar 
uurtjes weg te zijn geweest, is het een grote ravage in 
je huis. Heeft je collie van alles stukgemaakt. Vooral 
in de puberteit van de hond komt dit gedrag vaak 
voor. Ik zei altijd: ‘Mijn collie is een echte vent, hij 
gaat voor de gadgets,’ nadat hij voor de derde keer 
de afstandsbediening had opgegeten. Dus ben ik 
eens gaan uitzoeken waarom ze dit doen en vond het 
volgende in het boek van Gwen Bailey ‘Wat denkt mijn 
hond?’. 

Onzekere honden verzamelen graag door hun baas 
gedragen of aangeraakte spullen. Zo vormt de geur 
van de baas een beschermende barrière tegen de 
boze buitenwereld. Kleding neemt geur goed op, 
vandaar dat veel honden een trui of het liefst gedragen 
sokken pikken. Maar ook harde materialen als de 
afstandsbediening zijn aantrekkelijk. Deze zijn zo 
gevormd dat er makkelijk dode huidcellen aan blijven 
kleven. Zijn deze voorwerpen te klein om een barrière 
te vormen, dan knaagt een hond ze vaak in stukken 
om ze om zich heen te verspreiden. Zo heb je met een 
heel klein beetje toch veel. Heeft je (puber)hond hier 
last van, geef hem dan een oud gedragen kledingstuk. 
De hond voelt zich veilig en hij zal een stuk minder 
slopen.

uitspraak tuchtcollege
Het Tuchtcollege voor de Kynologie heeft uitspraak 
gedaan over een klacht die de vereniging had 
ingediend tegen een fokker die over een periode van 
amper 23 maanden vier nesten heeft gehad met één 
en dezelfde teef. De klacht is bewezen geacht en het 
Tuchtcollege heeft de fokker een voor kynologische 
begrippen zware straf opgelegd. De uitspraak is terug 
te vinden op de website van de Raad van Beheer 
(zaaknummer 17-025).  
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diamanten echtpaar
De Schotse Herder Vrienden feliciteert Ad Mommers 
en Ton Mommers-Van Disseldorp met hun diamanten 
huwelijk, dat zij zondag 12 november 2017 hebben 
gevierd. Ad is in de colliewereld heel bekend. De 
database roughcollie.nl wordt door Ad al vanaf 
de jaren 60 bijgehouden en bevat een schat aan 
afstammingsgegevens van ruim 225.000 langhaar 
collies, wereldwijd. Zijn echtgenote Ton heeft hem bij 
die hobby altijd enthousiast gesteund.  

contriButie 2018
Op 20 november zijn de facturen voor de contributie 
2018 verstuurd, met het verzoek deze binnen 14 dagen 
te betalen. Bij de leden die een automatische incasso 
hebben afgegeven, is de contributie op 30 november 
geïncasseerd. De leden die hier geen gebruik van 
maken, moeten dit zelf regelen, maar de ervaring leert 
dat met de drukke decembermaand in het vooruitzicht, 
dit gemakkelijk vergeten wordt. 

Heeft u de contributie nog niet betaald, dan doe ik 
hierbij een dringend beroep op u om deze zo snel 
mogelijk en vóór 1 januari 2018 te voldoen. Uiteraard 
kunt u ook een automatische incasso afgegeven. Dan 
verzorgt de Schotse Herder Vrienden de incasso en 
heeft u er verder geen omkijken meer naar.

Stuur dan een mail naar penningmeester@
schotseherdervrienden.nl, dan zorg ik ervoor dat u 
de link krijgt naar het formulier waarmee u ons kunt 
machtigen. Heeft u onverhoopt geen factuur ontvangen, 
neem ook dan contact op met mij. Dan zorg ik ervoor 
dat alles keurig geregeld wordt.

Alette Westerhuis, penningmeester
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Glenn bij de
Holtinger

schaapskudde

er zijn zo veel mensen, zo veel honden… mensen die 
hun hond als huisdier hebben; ze wandelen dagelijks en 
genieten van het samenzijn. er zijn mensen die sporten 
met hun hond; obedience, agility, flybal, canicross; ze 
investeren veel tijd in het aanleren ervan en beleven daarin 
veel plezier. en er zijn mensen die werken met hun hond; 
uit bittere noodzaak, maar ook omdat het samen zo
veel gemakkelijker is.

Mijn droomwens is in vervulling gegaan: na jarenlang trainen 
(voorheen met Scott en inmiddels met Glenn en Lyndi) ga ik 
schapen hoeden op de hei. Schapen, collies en samenwerken 
is een combinatie die voor mij vanzelfsprekend is. Samen met 
Glenn word ik hulpherder bij de Holtinger Schaapskudde in 
Havelte. Ik ben natuurlijk enorm blij met deze kans en grijp hem 
dan ook met beide handen graag aan!

De stichting Holtinger Schaapskudde heeft als doelstelling: 
het onderhoud van de heidevelden in het Holtingerveld door 
begrazing met een gescheperde kudde. De heidevelden 
behoren tot een Natura 2000 gebied en zijn eigendom van 
Defensie, Natuurmonumenten en Staatbosbeheer. Het Drents 
Heideschaap wordt raszuiver gehouden door geen ander 
schapenras in te kruisen. 
Deze kudde telt ongeveer 400 schapen, maar wanneer de 
lammeren geboren zijn, kan het aantal gemakkelijk oplopen 
naar wel 700.
De hoofdherder is Jelle Kootstra, hij woont al jaren in de 
omgeving Havelte - Uffelte.
Naast hem zijn er diverse hulpherders; vrijwilligers die graag 
een steentje bijdragen omdat ze allemaal hetzelfde doel voor 
ogen hebben: werken met de hond, de kudde bij elkaar houden 

en genieten van de prachtige Drentse natuur.

Ik neem jullie mee… naar mijn eerste dag op de hei.
Op donderdag 17 augustus is het dan zover, we gaan mee 
met hulpherder Anita (bovendien mijn buurvrouw) en haar 
Australian Shepherd Willow naar Havelte. Na een kop koffie 
vertrekken we in alle rust met de kudde. Beiden lopen we 
achteraan, de honden aangelijnd. In geen geval wil Anita dat de 
kudde in galop gaat, we zouden dan de controle over zo een 
grote hoeveelheid schapen verliezen. Rust in de kudde is zo 
belangrijk, we vertrekken met 400 schapen en willen ook met 
hetzelfde aantal weer bij de kooi komen. En dan ook nog met 
volgevreten buikjes!

Ik heb Glenn aan een lange longeerlijn, zo kan ik hem zijn gang 
laten gaan maar toch controle op hem uitoefenen. Ik vind het 

tekst en foto’s: Judith Heutink
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ook geen bezwaar, al luistert hij prima, een hond is een hond… 
Er is aanleiding genoeg dat hij zijn boekje te buiten gaat, 
bovendien is de dag nog lang genoeg. Een spectaculair gezicht 
om zo veel schapen voor je uit te zien lopen. Het zandpad naar 
de heide is helemaal gevuld, kun je je voorstellen: ongeveer 
20 rijen van 20 schapen naast elkaar? Aan het einde van het 
pad wil Anita rechtsaf, ik vraag Glenn come bye (links) te lopen 
en zo, hoe onvoorstelbaar mooi, gaat de hele groep rechtsaf. 
Mijn hart maakt een sprongetje en ik geniet van het machtige 
gevoel. We komen aan op een enorm breed pad waar 
bezoekers lopen. Ook voor hen moet dit een mooi gezicht zijn, 
gezien hun stralende ogen.

Naast het enorme pad begint de heide, de schapen lopen 
er meteen op af. We maken even een kleine stop om de 
honden water te geven, alvast een boterhammetje te nemen 
en nemen ook wat water. Anita wijst me een bomenrij aan 
waar ze met de kudde tussendoor wil om verderop het stuk 
11 C te gaan begrazen. Het terrein is in stukken verdeeld, dit 
wordt niet met paaltjes gemarkeerd maar door middel van 
een geplastificeerde kaart die Anita bij zich heeft waarop we 
grofweg de stukken kunnen vinden. 11 C is een gedeelte dat 
kort begraasd moet zijn. Ook een mooi stuk, want door de 
hoogteverschillen kun je zelf op een heuvel gaan staan en zo 
het overzicht houden over de kudde.

We vertrekken weer en lopen richting die bomenrij. Anita loopt 
ditmaal voorop. Glenn en ik drijven de schapen op en houden 
genoeg afstand om de kudde in een drafje te houden. Hier en 
daar wordt snel een hapje gras of blad genomen. Glenn heeft 
voldoende ‘druk’. Zodra hij in de buurt komt van een aantal 
schapen, vliegen ze voor hem uit. Dat is mooi, de dames zijn 
dus onder de indruk van mijn grote zwarte man. Uiteindelijk 
bereiken we de heuvel. De schapen verspreiden zich over de 
heide en beginnen te grazen. Onze rugzakken gaan af, de vier 
liter water die ik mee heb mag wat mij betreft wel wat minder 
wegen, dus ik tap een bakje water voor onze honden. Ook de 
riemen gaan af, Glenn krijgt vrij spel. Ondertussen zijn er twee 
wandelaars bij ons komen staan, tijd voor een praatje. Mensen 
vinden het altijd een interessant gebeuren en ik babbel lekker 
met ze. Prettig dat we zelf schapen houden, zo hoef ik geen 
onzin te vertellen en weet ik waarover ik het heb.

Na een tijdje merk ik dat de kudde uitwaaiert in verschillende 
groepjes. Anita vertelt me dat ze met haar hond even een 
rondje gaat lopen om de kudde heen om ze zo weer bij elkaar 
te brengen. ‘Doe jij dat straks ook maar eens een keer,’ zegt 
ze, ‘dan voel je eens hoe het is met zo veel schapen’. Er 
zijn herders die alleen de hond om de kudde sturen, een 
border collie doet dit ook zonder problemen. Een collie of 
een Australian shepherd zouden dit ook zeker wel kunnen, 
maar wij hebben beide jonge dieren die het nog wel moeten 
leren. Bovendien word je zelf er ook niet warmer op door op 
die heuvel te blijven staan. Dus ook ik heb diverse rondjes 
gemaakt samen met Glenn. Ook een mooie gelegenheid om 
te filmen en te fotograferen. Want ook al is mijn rugzakje goed 
gevuld…. mijn spiegelreflexcamera moest mee!

Een miezerbuitje maakt de heide flink nat, mijn broek 
is vanaf de knie doorweekt. De hoge pollen heide en 
soms konijnenholen maken het lopen in het gebied niet 
gemakkelijker. Eerlijk is eerlijk; als het halftwee is en we ons 

brood op hebben, vraag ik me af of ik dit nu vind wat ik ervan 
verwacht had. Natuurlijk is er de rust, de schoonheid van de 
paarse heide die nu wel op zijn mooist is, het gezicht op de 
enorme kudde die heerlijk graast en zich dan eens uitschudt. 
Is dit de romantiek waar de meeste mensen aan denken als 
ze een herder in het veld aan het werk zien? Maar het is het 
tijdstip dat me parten speelt. ‘Je zult zien als het eenmaal drie 
uur is, dan vliegt de tijd ineens,’ zegt Anita.

En inderdaad… komaan, we stappen op... ik loop er maar 
weer omheen en breng ze bij elkaar en volg Anita, de kudde 
Drenten die Glenn en ik sturen lopen gedwee voor ons uit. Bij 
het Hunnehuus het zandpad op naar boven. Ik merk dat ik een 
smile heb van oor tot oor. Hoezo eerst even mijn twijfel of dit 
het wel was? Dít is het werk, dít is waar wij voor trainen! Mijn 
hond en ik: maatjes. Ik merk aan hem dat hij zich zekerder 
voelt, hij weet wat ik van hem verlang. Hij kijkt geregeld naar 
me omhoog alsof hij me vertellen wil: jij snapt wat ik wil. Trots 
op mijn zwarte man, apetrots. En bovenaan het zandpad wacht 
mijn lief, hij geniet ook van het spektakel. De schapen draven 
hem mooi voorbij, hij ziet onze hond en zijn smilende vrouw. 
Toch dat snufje romantiek!

Bij de kooi aangekomen heeft Anita alvast het hek 
opengedaan. De kudde gaat het weiland in. We hoeven ze niet 
te tellen; dat doen we vannacht wel in onze slaap. 

Inmiddels heb ik weer twee keer gelopen bij de kudde. Oktober 
was wel heel speciaal met 11 rammen erbij. De kudde was 
drukker en liep veel meer uit elkaar. Meer werk voor onze 
honden, minder verveling. Zondags is er meer publiek. De 
omgeving is ook prachtig.

Als je het leuk vindt, kun je onze belevenissen volgen; 
regelmatig zal ik foto’s plaatsen op Facebook met eventueel 
wat filmpjes. Informatie over o.a. Glenn vind je op www.
doldestee.nl en via Facebook d’ Olde Stee@doldestee.
Bij veel kuddes mag je meelopen; dit kan zijn een aantal uren 
of een gedeelte van een dag. De Holtinger schaapskudde kun 
je vinden onder: www.holtingerschaapskudde.nl.



20 • Schotse Herder Vrienden • Winter 2017

in diverse dieren- en tuinzaken en zelfs bij de lidl zijn 
zogenaamde furminators of lookalikes daarvan geregeld 
in de aanbieding. doel van deze attributen, maar ook van 
andere ontwolharken en dichtbetande kammen, is het 
uittrekken van de onderharen, ook wel wol genoemd. 
echter dit ‘ontwollen’ kent zeer nadelige gevolgen. de 
genoemde gereedschappen verwoesten de ondervacht, 
dus jonge én oude wolharen in één keer. de haarknopjes 
(‘haarfabriekjes’) die voor productie van wolharen zorgen, 
moeten onmiddellijk aan de slag om nieuwe te maken, 
de huid- en vachtfunctie wordt zonder deze wolharen 
gestoord. men roept door de wol uit te trekken dus feitelijk 
een nieuwe verhaarcyclus op. daarom dit artikel met het 
hoe en waarom.

Wolharen komen in elke honden- en kattenvacht voor en 
hebben essentiële functies:
1. Isolatie: ze vormen door middel van het vasthouden van lucht 

een ‘thermoslaag’ op de huid, om de lichaamstemperatuur op 
38 ° of 39 °C te houden in koude of hete omstandigheden.

2. Distributie van voeding voor huid en haar: wolharen zijn de 
transportladders voor talgvet en vocht (de voeding voor huid 
en vacht), naar haren en huid.

3. Bescherming deel 1 - zon: ze vormen een dicht scherm tegen 
schadelijke UV-A en UV-B straling.

4. Bescherming deel 2 – mechanische schade: bij passeren van 
takjes, prikkeldraad en bij bijvoorbeeld het zichzelf krabben 
als gevolg van jeuk kunnen de, altijd losstaande wolharen 
zichzelf ‘offeren’, zodat de belangrijkere dekharen en de huid 
gespaard blijven. Vervanging van die wolharen is namelijk 
binnen zes weken gebeurd, op de dekharen moet nog veel 
langer gewacht worden.

5. Vorming en handhaving huidmilieu: de vacht en de 
huid samen vormen de leefomgeving van talrijke micro-
organismen, de huidflora. Dit is een vredesleger van 
bacteriën, virussen, gisten, schimmels, parasieten die 
geen ruzie maken zolang ze maar in balans met elkaar 
zijn. De voor hen belangrijke chemische atmosfeer in hun 

leefomgeving wordt bestendigd door een intacte vacht, 
‘het parapluutje’. Vallen er gaten in die vacht, en/of zelfs de 
huid dan kunnen foute individuen, zoals een ziekmakende 
bacterie of een schimmel, in dat defecte deel een infectie 
beginnen. Ook allergenen hebben meer kans een gevoelige 
huid te tergen als de vacht, de paraplu dus, een lekje heeft. 
Zo ontstaan bijvoorbeeld hotspots nadat een hond zichzelf 
beschadigt door krabben.

Hieronder een illustratie van een een haarzakje waarin de 
dekhaar rood is ingetekend. De oudste en beschadigde 
wolharen zijn aan vervanging toe (blauw). De jonge, net 
ingegroeide wolharen zijn groen. De vervanging gaat altijd 
gefaseerd, de wolharen zullen niet allemaal tegelijk de 
haarzakjes verlaten. Zo worden hiaten in de functies van de 
wolharen voorkomen. Wol is dus onmisbaar en moet zeker niet 
uitgetrokken worden. 

VERzORGING
Wijs met wol

tekst: Jet Bijen • foto’s: allanw (Shutterstock), Jet Bijen
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Doramectine tegen parasieten, zoals 
luizen, mijten en wormen
tegen parasieten, zoals 
luizen, mijten en wormen

Loperamide tegen diarree
Moxidectine tegen parasieten, zoals 

luizen, mijten en wormen

Antibiotica Sparfloxacine, 
Grepafloxacine, 
Erythromycin

Antihistamine Ebastine
Cytostatica  
(chemotherapie)

Vinblastine, Vincristine, 
Doxorubicine, 
Paclitaxel, Docetaxel, 
Etoposide, Methotrexat, 
Motxantrone, Vincristine

Hartmedicatie Digoxine, 
Methyldigoxine, 
Chinidine,Verapamil, 
Diltiazem, Quinidine

Immunosuppres-
sants

 Cyclosporine A

Misselijkheid Ondansetron, 
Domperidon, 
Metoclopramide

Ontstekingsrem-
mend

Dexamethason

Opiaten Morfine

Etoposide celgroeiremmer, ter 
bestrijding van tumoren

Mitoxantrone celgroeiremmer, ter 
bestrijding van tumoren

Rifampicine antibioticum

MDR1-gendefect gevaarlijke medicijnen
Dit kaartje in creditcardformaat wordt door de Schotse Herder Vrienden gratis uitgedeeld bij activiteiten en kan 
ook op aanvraag tegen verzendkosten verstuurd worden. Stuur hiervoor een e-mail naar:
penningmeester@schotseherdervrienden.nl.

Vacature kynologisch onderzoeker / adviseur
de schotse herder vrienden is een ambitieuze rasvereniging voor de 
langhaar- en korthaarcollie met als speerpunten gezondheid, gedrag en 
welzijn van de collie. om onze ambities waar te kunnen maken, hebben 
we voor 2018 twee afstudeeropdrachten (bachelor of masterscriptie) 
geformuleerd: 

1. een wetenschappelijk verantwoord onderzoek naar het gedrag van de 
collie anno nu in relatie tot het karakter van de hond zoals beschreven in de 
rasstandaard, en de vereniging adviseren over het te ontwikkelen beleid. in 
de rasstandaard wordt het karakter als volgt beschreven: ‘vriendelijk van 
aard zonder een spoor van nervositeit of agressiviteit. de collie is een goede 
kameraad, die vriendelijk en actief is en sociaal naar kinderen en andere 
honden’. op social media worden met enige regelmaat berichten geplaatst die 
de suggestie wekken dat het karakter van de collie in negatieve zin verandert. 
wij willen weten of dit beeld vertekend is, of dat er een kern van waarheid in 
zit. en als er een kern van waarheid in zit, wat de rasvereniging kan of moet 
doen om het tij te keren, zodat het algemene beeld in overeenstemming komt 
met de oorspronkelijke karakterschets uit de rasstandaard. 

2. de (verdere) ontwikkeling van beleid van de vereniging om de genetische 
diversiteit bij de langhaarcollie te verbeteren en de implementatie van 
maatregelen om dit te bewerkstelligen. uit onderzoek van de universiteit van 
wageningen – in opdracht van de schotse herder vrienden – is gebleken dat 
de genetische diversiteit bij de langhaar collie in nederland zorgwekkend 
is. maatregelen om dit te verbeteren zijn voorgesteld en doorgerekend. de 
vereniging wil deze adviezen op hun haalbaarheid beoordelen en inzicht 
krijgen in het draagvlak onder de colliefokkers in nederland. en we willen 
in overleg met de raad van Beheer starten met het implementeren van een 
aantal maatregelen. 

De geschikte kandidaat heeft 
interesse in de kynologie en volgt 
een relevante hbo- of wo-opleiding, 
communiceert zowel mondeling 
als schriftelijk gemakkelijk, is 
creatief, werkt doelgericht en 
zelfstandig. De vereniging heeft 
een aparte commissie ingesteld 
die de studenten begeleidt en 
ondersteunt. 
Voor informatie kun je contact 
opnemen met Ger Houben, voorzit-
ter van de vereniging, telefonisch 
via 013 – 530 33 15 of per mail: 
voorzitter@
schotseherdervrienden.nl.



22 • Schotse Herder Vrienden • Winter 2017

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



de afgelopen tijd hebben we op onze kliniek een paar 
nesten honden onderzocht alle met dezelfde klachten: 
de voorpoten lijken te kort en ze vertonen overstrekte 
polsgewrichten met naar buiten gedraaide ondervoeten 
(figuur 1). Bij nadere beschouwing is er een knobbel 
aan de buitenkant van het ellebooggewricht voelbaar, 
dat het boven-uiteinde van het spaakbeen blijkt te zijn. 
röntgenologisch blijkt dit géén radius curvus syndroom te 
zijn, maar als het ware een 'ulna curvus syndroon' te zijn 
waarbij de spaakbeenkop uit de kom is. dit is een vorm van 
chondrodysplasie. in dit artikel zal deze skeletafwijking 
nader worden beschreven. 

wat houdt deze afwiJking in? 
Chondrodysplasie is een verzamelterm voor afwijkende 
kraakbeengroei in de groeischijven. Dit leidt tot een 
gestoorde botgroei, wat een verminderde lengtegroei 
van het desbetreffende bot veroorzaakt. Hieronder vallen 
verschillende afwijkingen, zoals het radius curvus syndroom, 
dwerggroei en ook het 'ulna curvus syndroom'. Deze vorm 
van chondrodysplasie betreft een onvoldoende lengtegroei 
van de ellepijp (ulna) met een verkromming van dit bot en een 
luxatie van de spaakbeen(radius)kop (figuur 2). Dit wordt in 
de veterinaire literatuur een ‘niet-traumatische elleboogluxatie’ 
genoemd; ‘niet-traumatisch’ wil zeggen dat het niet door een 
val of botsing wordt veroorzaakt, maar dat het een stoornis 
is van de skeletontwikkeling. ‘Elleboogluxatie’ wil zeggen dat 
de drie botten die het ellebooggewricht vormen (spaakbeen, 
ellepijp en opperarmbeen) niet goed op elkaar aansluiten 
en zelfs ‘uit de kom’ zijn. De botten vormen geen normaal 
gewricht. 

De spaakbeenkop is abnormaal ontwikkeld in grootte en 
vorm, steekt te veel uit naar opzij doordat het niet het 
opperarmbeen normaal raakt en laat het gewrichtsvlak van 
het bovenarmbeen kantelen (vergelijk figuur 3 en figuur 4). 
Bij deze aandoening komt het er buiten-uit steken van het 
spaakbeen (radiuskopluxatie) in verschillende gradaties voor, 
van nauwelijks zichtbaar tot totaal ernaast. Daardoor kan 
het ellebooggewricht niet doen wat het normaal gesproken 
kan: buigen en strekken (‘scharnieren’) en draaien (zoals 
bijvoorbeeld bij het gebruik van een schroevendraaier). 
Bij nadere bestudering van de röntgenfoto blijkt er altijd 
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tekst: H.A.W. Hazewinkel, N.A. Dijkshoorn, L.E. Verhaag (Dierenartsenpraktijk Dijkshoorn, 
Utrechtseweg 50, 3704 HE Zeist) • foto’s: Dierenartsenpraktijk Dijkshoorn, Alie Gaasbeek

Chondrodysplasie
(‘ulna curvus syndroom’)
klinisch- en röntgenologisch beeld, vererving en prognose

GEzONDHEID

figuur 1: korte’ voorpoten en naar buiten gedraaide ondervoeten t.g.v. het 
‘ulna curvus syndroom’
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een knik te zitten in het spaakbeen (figuur 3), terwijl dit bot 
kaarsrecht hoort te zijn (figuur 4). Ook is de ellepijp vaak te 
kort en kan een meer of minder sterke bocht vertonen in de 
zijwaartse röntgenopname (vergelijk figuur 5 en figuur 6). Het 
boven-uiteinde van de ellepijp is in sommige gevallen krom 
naar voren toe gericht (figuur 5).
De knik die in het spaakbeen wordt waargenomen, bevindt zich 
bij de pasgeboren pup halverwege het pijpbeen, maar door de 
normale, tragere groei van de bovenste groeischijf van dit bot 
verschuift de knik naar boven toe. Deze zit bij de volgroeide 
hond op ongeveer één derde van de lengte van het spaakbeen. 
Analyse van de groei toont aan dat de onderste groeischijf van 
het spaakbeen en van de ellepijp minder groeit dan bij normale 
honden van dit ras het geval is, hetgeen zichtbaar is in de 
overbouw. De achterhand groeit normaal, waardoor de hond 
achter hoger op de poten staat dan voor (figuur 7).
Doordat de ellepijp van onderen te kort is, ontwikkelen 
de botten van de pols zich ook abnormaal, waardoor 
de voeten naar buiten worden geduwd door het langere 
spaakbeen (figuur 1). Door het abnormaal gevormde 
ellebooggewricht zal er artrose ontstaan en dit kan in 
verschillende gradaties voorkomen. Dit kan eventueel 
samen voorkomen met elleboogdysplasie (vooral een los 

processus coronoïdeus). Bij deze jonge honden kan zich 
soms een abnormale groeischijf aftekenen, een zogenaamde 
‘kraakbeenzuil’.

BiJ welke rassen zien we deze aandoening
Chondrodysplasie is een raskenmerk bij bepaalde 
hondenrassen waaronder de Basset Hound, Dachshund, 
Pembroke Welsh Corgi en de Norwich Terriër, maar daarbij zien 
we een verkorting van voor- en achterpoten en nooit een niet-
traumatische elleboogluxatie. 
Déze vorm van chondrodysplasie, het ‘ulna curvus syndroom’, 
is beschreven bij miniatuur poedels, pekinezen, mopshondjes, 
dwergkeeshondjes, akita inu’s en meer recent door ons 
beschreven bij bouviers en labradors. Onlangs werden er ook 
enkele nestgenoten new foundlanders en Schotse herders 
(langhaar) bij ons aangeboden met deze afwijking. 
Bij de bouviers, labradors, new foundlanders en Schotse 
herders werd de afwijking zowel bij reuen als bij teven gezien. 
In enkele gevallen waren volledige nesten bouviers aangetast 
die in Nederland of in Zweden waren geboren uit dezelfde 
bloedlijn. 
Opmerkelijk is dat de afwijking bij geen van de ouderdieren (zie 
bijlage 1) of andere voorouders was waargenomen.

figuur 2: Links 
een normaal 
ellebooggewricht 
gevormd door het
(1)opperarmbeen,
(2)spaakbeen en
(3) ellepijp. Rechts een 
elleboog met het ‘ulna 
curvus syndroom’.
(4) = het polsgewricht

figuur 3: kop van 
het spaakbeen 
steekt uit naast 
het opperarmbeen 
(blauwe pijl) en er 
is een knik in het 
spaakbeen te zien 
(oranje pijl). 

figuur 4: normaal 
elleboog gewricht 
waarbij spaakbeen 
mooi aansluit op het 
opperarmbeen.

figuur 3 figuur 4

figuur 5: zijwaartse 
opname waar een 
te korte ellepijp te 
zien is (oranje pijl) en 
abnormale aansluiting 
van het spaakbeen 
met opperarmbeen 
(blauwe pijl).figuur 5 figuur 6

figuur 6: Zijwaartse 
opname van een normaal 
ellebooggewricht, rechte 
onderarm en polsgewricht.

figuur 2
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De nesthistorie maakt een traumatische- of voedingsoorzaak 
onwaarschijnlijk. Een aanzet tot chromosoomonderzoek werd 
gemaakt, maar dit heeft tot nog toe geen duidelijkheid gegeven. 
De wijze van vererven is dus onbekend. 

wanneer treden de klachten op
In de regel melden de fokkers dat de hond de eerste 
levensweken geen abnormale stand of locomotie 
(bewegingspatroon) vertoont. De stand van de voeten (naar 
buiten gedraaid), de te korte voorpoten in relatie tot lengte 
van de achterpoten en de locomotieklachten worden vanaf 
de leeftijd van 3-4 maanden duidelijk. De mate van klachten/
hinder is mede afhankelijk van de ernst van de abnormale 
ontwikkeling van het spaakbeen en daardoor van het elleboog- 
en het polsgewricht. Deze variëren van geen klachten 
tot ernstige standsafwijking van de voorvoeten met diep 
doortreden en onvermogen de ellebogen te buigen, waardoor 
een abnormale gang wordt veroorzaakt. Het beperkt buigen en 
strekken van de elleboog komt door de abnormale aansluiting 
van de betreffende botten, hetgeen ook pijnlijk kan zijn.

ziJn er BehandelmogeliJkheden?
Ingrijpende chirurgische correcties werden geprobeerd, zoals 
het verwijderen van de spaakbeenkop bij ernstige luxatie ervan 
in het ellebooggewricht. De ernstige vormverandering van de 
gewrichtsvlakken en de gewrichtsslijtage (artrose) die optreedt 
ten gevolge van de abnormale ontwikkeling van de ellebogen, 
maakt de prognose van dergelijke ingrepen zeer onzeker. Een 
behandeling met medicijnen om de abnormale lengtegroei te 
beperken wordt soms gebruikt. 
Er is een duidelijk verschil tussen het 'ulna curvus syndroom' 
en het radius curvus syndroom (vergelijk figuur 5 en figuur 8). 
Deze laatste is een aandoening waarbij de groeischijf van de 
ellepijp ernstig de lengtegroei van de ellepijp belemmert en een 
uitbochting van het spaakbeen veroorzaakt. Deze afwijking is, 
mits in een vroeg stadium, wél chirurgisch te corrigeren (figuur 
9). 

figuur 7: linkerfiguur waarbij zichtbaar de achterhand hoger staat dan 
voorhand en de hond ‘platvoeten’ heeft.
Rechterfiguur waarbij het verschil tussen de voor- en achterhand (nog) 
niet duidelijk te zien is.

figuur 8: radius curvus syndroom waarbij het 
spaakbeen een abnormale kromming vertoont, 
maar de ellepijp keurig recht is.

figuur 9: de operatieve behandeling van een 
radius curvus syndroom waarbij er een deel 
van de ellepijp wordt verwijderd.

figuur 8 figuur 9
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op 1 juli 2017 zijn zeven pups geboren bij de kennel 
sparkling Jewell’s van alie gaasbeek. Bij vijf pups 
is een vorm van chondrodysplasie geconstateerd, 
een aandoening die tot voor kort niet in verband 
werd gebracht met de collie. de fokster heeft 
contact gezocht met de schotse herder vrienden 
voor hulp en ondersteuning bij het verduidelijken 
en mogelijkerwijs achterhalen van de oorzaak van 
deze aandoening. dit verzoek hebben we uiteraard 
gehonoreerd. wij beschouwen dit als een kerntaak 
van een rasvereniging. 

Het team van Dierenartsenpraktijk Dijkshoorn uit Zeist, 
waar de pups onder behandeling zijn, heeft in een zeer 
kort tijdsbestek een heel heldere toelichting geschreven 
over deze aandoening, waar wij hen zeer erkentelijk voor 
zijn. Met dit artikel hopen we de verwarring en onrust 
weg te nemen, die met name op Facebook is ontstaan. 
Dit artikel zal daarom niet alleen in ons magazine, maar 
ook op onze website worden gepubliceerd en is voor 
iedereen op te vragen. 

Op een oproep om informatie aan te leveren die kan 

bijdragen aan het achterhalen van de oorzaak van de 
aandoening, is heel goed en positief gereageerd. Tal 
van fokkers en collieliefhebbers hebben een schat aan 
informatie aangereikt, die soms wel tien generaties 
teruggaat.
Die informatie wordt geordend, zo veel mogelijk 
geverifieerd en aan de stamboom van dit nest 
gekoppeld. De resultaten van die noeste arbeid worden 
besproken met het team van Dierenartsenpraktijk 
Dijkshoorn voor het bepalen van het vervolgtraject. 
Noeste arbeid, omdat het zeer arbeidsintensief is. 

We mogen ons gelukkig prijzen met de database 
van de heer Ad Mommers (www.roughcollie.nl), waar 
afstammingsgegevens van de collie tot begin jaren zestig 
opgevraagd kunnen worden. Jammer genoeg is een 
goede registratie van aandoeningen bij de collie nooit 
van de grond gekomen. Deze casus rechtvaardigt een 
pleidooi om daar – in het belang van het ras – eindelijk 
werk van te maken. Als Schotse Herder Vrienden zullen 
wij ons daar hard voor maken. 

Bestuur Schotse Herder Vrienden

Bijlage 1: stamboom van een nest schotse herders 
waarvan 5 van de 7 pups in het nest verschillende 
gradaties van ‘ulna curvus syndroom’ vertonen, zoals in 
bovenstaand artikel beschreven.

sparkling Jewell's pups 
geboren 01.07.2017

♂ Aristo of Fire (Apos)* 
♂ Eros of Fire (Eros)*
♂ Helios of Fire (Morris)
♂ Savvas of Fire (Savvas)*
♀ Irini of Fire (Cailin)*
♀ Eleni of Fire (Lily)*
♀ Latonya of Fire (Tony)

* pup met klinische 
verschijnselen (roepnaam 
tussen haakjes)

I Garvey Fire Scot of Brabo 
Country

Mystical's Ezri Dax

PreveNtie
Het is zeer zinvol om alle mogelijke toekomstige gevallen die 
verdacht worden van een 'ulna curvus syndroom' op eenzelfde 
manier te onderzoeken en in kaart te brengen. Er worden 
röntgenfoto’s gemaakt om de afwijking te bevestigen en er 
wordt zo mogelijk direct gestart met de medicamenteuze 
begeleiding ervan. Wij proberen in samenwerking met de 
fokker en de rasvereniging zo veel mogelijk gegevens van de 
aangetaste dieren te verzamelen voor verder onderzoek naar 
de oorzaak van deze afwijking. Ook worden er bloedmonsters 
afgenomen om in archief te houden voor eventuele DNA-
studies.

samenvattend
Niet-traumatische elleboog luxatie wordt gezien bij enkele 
grote en kleine rassen van beide geslachten, vanaf de leeftijd 
van 3-4 maanden, waarbij enkele of zelfs alle nestgenoten 
deze afwijking kunnen vertonen. De wijze van vererven is 
onbekend. Het spaakbeen vertoont een knik en wordt vaak 
naast het ellebooggewricht geduwd (radiuskopluxatie), de 
ellepijp vertoont abnormale krommingen en beide beenderen 
zijn abnormaal verkort. Gevolg hiervan is dat de elleboog 
abnormaal gevormd wordt en slecht kan buigen en strekken. 
De ondervoeten staan naar buiten gekeerd en het polsgewricht 
staat overstrekt, zodat de hond met ‘platvoeten’ staat. In 
ernstige gevallen zijn de vormveranderingen niet chirurgisch te 
corrigeren, waardoor de prognose voor de hond sterk afhangt 
van de ernst van de ontwikkelingsstoornis. Medicamenteuze 
ondersteuning is vaak de enige begeleidende mogelijkheid.
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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 

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



Gedragsproblemen
bij de schotse
herdershond

tekst: sanne stolze • foto: Mike Robinson

regelmatig schrijf ik stukjes voor collie & zo over 
gedrag en gehoorzaamheid van collies, want ook ik 
ben echt helemaal gek met dit prachtige ras. mijn 
uitgangspunt hierbij is positiviteit. alleen de laatste 
maanden merk ik dat ik het moeilijk vind om een 
positief verhaal te schrijven over de collie. naar mijn 
mening gaat het eigenlijk helemaal niet zo goed met 
ons ras. 

faceBook
Ik zit vrij veel op Facebook, zowel bedrijfsmatig als privé, 
en wat me opvalt is hoeveel mensen advies vragen over 
het gedrag van hun collie en dan vooral over angst. 
Een paar voorbeelden: mensen beschrijven dat ze hun 
collie niet mee kunnen nemen naar grote bijeenkomsten 
met andere honden en veel mensen, omdat de hond 
te onzeker/bang is; collies die bang zijn voor kleine 
kinderen en zelfs kunnen snappen; collies die niet geaaid 
of aangekeken willen worden door vreemden; collies die 
bang zijn voor (harde) geluiden; collies die veel blaffen bij 
onbekende dingen; collies die onverwacht uitvallen naar 
vreemde mensen of honden; mensen die gedwongen 
zijn om te stoppen met hondensport, omdat hun collie 
de prikkels niet aan kan, enzovoorts. Ik ben er inmiddels 
van overtuigd dat het geen op zichzelf staande gevallen 
zijn. Blijkbaar is angst of onzekerheid (waardoor de hond 

weer angstig kan worden) in de loop der jaren in ons ras 
geslopen of gefokt. Een eigenschap die eigenlijk niet 
bij de collie hoort. Als kynologisch instructeur weet ik 
hoeveel verdriet er achter een angstige hond schuilt. 

angst
Angst bij honden is één van de moeilijkst uit te trainen 
eigenschappen en angst generaliseert zich razendsnel. 
Eerst is je hond alleen bang voor harde geluiden, later 
voor auto’s, schreeuwende kinderen en ga zo maar door. 
Het vervelende is dat je er als eigenaar ook echt niet 
altijd iets aan kunt doen. Heel veel vormen van angst 
zijn helaas aangeboren. Met lede ogen zie ik dan hoe 
mensen goedbedoeld advies krijgen, waarvan ik weet 
dat het óf een heel lange weg wordt óf gedoemd is te 
mislukken. Angst kun je namelijk nauwelijks zonder 
hulp van een goede gedragstherapeut oplossen, juist 
vanwege dat generaliseren. kregen niet de indruk dat er 
sprake was van een ernstig gedragsprobleem, temeer 
daar er telkens veel tijd lag tussen de voorvallen. 

karakterBeschriJvingen
Met dit alles in mijn achterhoofd ben ik nog eens naar 
een paar karakterbeschrijvingen van de Schotse herder 
gaan kijken. Hieronder twee karakterbeschrijvingen van 
willekeurige sites op internet. 
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karakterbeschrijving 1
Dit zachte ras maakt hem een heerlijke metgezel. De 
collie heeft een gehoorzaam karakter, is eigenzinnig en 
zacht en is geclassificeerd als een van de makkelijkste 
rassen om te trainen. Dit ras is zeer zelfverzekerd, lief, 
zachtaardig en betrouwbaar. De collie heeft een zeer 
gelijkmatig en welgemanierd temperament. Deze hond 
wordt regelmatig gezien in huizen met andere dieren en 
kinderen, omdat ze zeer zacht en passief zijn. Ze zijn 
bereid om te leren en zeer loyaal en deze hond zal u 
zeker veel liefde bieden. 

karakterbeschrijving 2
Hij heeft een vriendelijk karakter, zonder trekken van 
nervositeit of agressiviteit. Van nature is de Schotse 
herder gehoorzaam en leert hij heel snel. De collie heeft 
een hekel aan mopperen en boos worden. Tegenover 
vreemden zijn de collies vaak gereserveerd. Een 
volwassen collie heeft normale lichaamsbeweging nodig. 

Naar mijn mening is een aantal eigenschappen 
niet (meer) correct. Ik denk aan omschrijvingen 
als ‘gemakkelijk te trainen’, ‘zeer zelfverzekerd’, 
‘gelijkmatig karakter’ en ‘zonder trekken van nervositeit’. 
Allemaal eigenschappen die angst in de hand kunnen 
werken. Kortom, de karakterbeschrijving lijkt niet 
meer aan te sluiten bij de werkelijkheid. Een goed 
en waarheidsgetrouw onderzoek is nodig om hier 
duidelijkheid over te verschaffen, zodat we een beter 

beeld krijgen van de Schotse herder en mensen bij 
de aanschaf van een collie weten waar ze aan toe 
zijn en bewuster kiezen voor dit ras. En mocht uit het 
onderzoek blijken dat angst meer voorkomt dan je zou 
mogen verwachten, moeten we hier serieus mee aan de 
slag gaan. Ik hoop dat de Schotse Herder Vrienden het 
initiatief wil nemen voor dit onderzoek. 

reactie van het bestuur
De oproep van Sanne Stolze hebben we ter harte genomen. We hebben contact opgenomen met het 
Departement Dier in Wetenschap & Maatschappij van de Faculteit Diergeneeskunde uit Utrecht en zijn met hen 
in gesprek hoe we zo’n onderzoek kunnen uitvoeren. We houden jullie op de hoogte! 
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foto: Larissa Prechal
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KORtHAARPAGINA
Merleangus,

een jaar
later …

in het herfstnummer collie en zo uit 2016 stond een artikel 
over onze maggie, die op avontuur ging naar zweden om 
daar simon te ontmoeten, the love of her life. op 25 juni 
2016 is maggie trotse moeder geworden van een vierling. 
onlangs hebben we een reünie gehouden met moeder 
maggie, Bamse, Britt, casey en Boy, en een heerlijke wan-
deling gemaakt met de hele familie. merleangus, een jaar 
later …

Bamse
Nadat de rust was teruggekeerd door het vertrek van de 
broertjes en het zusje van Bamse, had Bamse het rijk 
alleen. Nou ja, dat wil zeggen met haar moeder Maggie 
samen. Het is een mooi harmonieus duo! Ze kunnen heel 
hard rennen en spelen samen. Bamse daagt haar moeder 
vaak uit, maar is nog steeds behoorlijk onder de indruk als 
Maggie als een tank komt aan denderen en haar in haar 
lurven grijpt! Bamse is een stevige hond qua karakter. 
Ze stapt te vastberaden af op andere honden, waardoor 
er wel eens knokpartijtjes ontstaan, waar ze overigens 
totaal niet van onder de indruk is. Door de drukte met het 
nest, vakantie en het steeds samen zijn met Maggie, zijn 
sommige dingen er een beetje bij ingeschoten. Bamse zit 
nu dan ook op les. Ze leert supersnel en vindt het allemaal 
erg leuk, daardoor gaat het steeds beter. Het is een 
enthousiaste, speelse, vaak lekker drukke hond. Met haar 
grote lijf wil ze nog steeds bij ons op schoot zitten. Ze is 
echt al een behoorlijk stuk groter dan Maggie, waarschijnlijk 
komt dat voort uit haar Canadese vader. Ook heeft ze de 
bijzondere gewoonte dat ze met één bil en ingetrokken 
pootje op de bank of stoel gaat zitten en dan een beetje 
rond gaat zitten kijken. Inmiddels mag ze naast de fiets mee 
rennen. Dat vindt ze helemaal het einde! Wij hebben voor 
Maggie en Bamse allebei een karretje voor achter de fiets, 
dat vindt ze dan wel meer minder. Onder luid protest laat 
ze zich rijden! Maggie vindt dat juist weer heerlijk. Wat ze 
beide ook heel leuk vinden, is mee hardlopen. We rennen 
al bijna 15 kilometer hard. Met de andere pups hebben we 
nog steeds contact. Het zijn allemaal geweldige honden 
geworden met superfijne baasjes. Wij zijn in ieder geval 
heel erg gelukkig met onze Benjamin die we wellicht ietwat 
te veel vertroeteld hebben …

tekst: Jeannet van Gemert, Peter Reinewald • foto: Larissa Prechal

Bamse



Britt
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BoY
Verleden jaar, augustus 2016, was het zover. We kregen 
onze langverwachte kortharige Schotse herdershond 
genaamd Boy. Nu, een jaar later, hebben we nog altijd 
geen spijt dat we voor dit ras gekozen hebben. Nooit 
eerder hadden wij een hond met zo’n fantastisch karakter. 
Hij is lief, speels, ondeugend, leergierig, komisch en 
daarnaast een fantastisch maatje voor onze Jack Russel 
die Jack heet. Soms denkt Boy dat hij net zo klein is als 
onze Jack en wil hij steevast op schoot. Hij kan dan soms 
erg gefrustreerd en jaloers zijn als Jack weer eens te veel 
aandacht krijgt, volgens hem … Dan vertelt hij je op zijn 
manier wat hij ervan vindt. Dit is soms erg lachwekkend. 
Boy is een hond met veel energie en dat merk je ook. We 
hebben gelukkig een grote tuin, waar Jack en hij doorheen 
zoeven met z’n tweetjes. Rennen achter een bal of achter 
eender welk speeltje, als hij zijn energie maar kwijt kan. Op 
dit moment zitten we nog op les met Boy en dat vindt hij erg 
fijn. Hij kent al heel wat commando’s en voert deze perfect 
uit. Het contact met de andere honden gaat erg goed en 
ook daarin kan hij zijn energie kwijt. Na de les valt hij een 
in heerlijke diepe slaap en heeft het baasje ook een beetje 
rust. Want Boy vraagt veel aandacht, die we hem met 
liefde geven. Dit jaar hebben we een reünie gehad met zijn 
moeder Maggie, broer Casey en zijn zusjes Bamse en Britt. 
Fantastisch was het. Een heerlijke wandeling met al deze 
prachtige honden. Kortom: wat een fantastisch ras.

tekst en foto: Petra en Michel Vossen

Britt
Bij ons in Vlissingen woont een van de telgen van Maggie 
en Simon, haar roepnaam is Britt. Het is onze tweede 
kortharige collie van de fokster Jeannet van Gemert 
(Merleangus). Voor Britt hadden we Amish, een bleu merle. 
Amish is 14 jaar geworden. Britt is sablekleurig. Het is een 
mooie, levendige, beweeglijke hond, die graag met andere 
honden speelt. Ze is altijd vrolijk en vriendelijk zonder een 
spoor van agressiviteit of angst. Ze is werkelijk in alles 
geïnteresseerd en bemoeit zich overal mee. We wandelen 
veel met haar over het strand en door de duinen, waar 
ze graag met andere honden om het hardst loopt. Echter, 
zodra hardlopers, skaters, mensen op rollende plankjes 
of huppelende kinderen in haar buurt komen, begint ze 
vrolijk te blaffen, en dat is jammer. Mensen schrikken 
daar soms van. Om dat te voorkomen, zijn we op zoek 
gegaan naar vermoedelijke oorzaken van dit gedrag. 
Volgens de hondentrainster moet ze meer slapen en zo 
min mogelijk aan prikkels blootgesteld worden. We hebben 
haar advies een paar weken opgevolgd en haar zelfs 
Bachbloesemdruppels gegeven. We zijn helaas nog niet 
tevreden over het resultaat. Zou ze er overheen groeien? 
Mocht iemand die dit herkent adviezen of tips hebben: ons 
e-mailadres is bekend bij de redactie. 

tekst en foto: Frits en Marieke Riechelmann

Boy en Jack
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caseY
Augustus 2016 kwam Casey bij ons wonen. We hadden al 
een andere hond, Jonno (een Groenendaeler) en hoopten 
dat deze mee zou helpen met de opvoeding. Dat was ook 
nodig, want Casey had lak aan alle regels. Alle ruimten 
moesten worden onderzocht, de grond afgesnuffeld voor 
kruimels, de afwasmachine uitgelikt, openhaardhout 
uit de mand én de openhaard gehaald worden en de 
hondenbrokken uit de voorraadbak stelen als we even niet 
opletten. Eén keer heeft hij geprobeerd om de brokken van 
Jonno op te eten, maar hij kreeg een duidelijke correctie. 
Dát heeft Casey nooit meer geprobeerd. De eerste keer 
naar het bos vond ik waarschijnlijker spannender dan 
Casey. Samen met Jonno liep Casey alsof hij er al jaren 
kwam. Alles en iedereen was (en is) leuk in het bos. Hij 
is voor geen hond bang, gaat op iedereen af en krijgt 
de meeste honden aan het spelen. Onder zijn vrienden 
zijn een Ierse wolfshond, een Aussie, een Roemeense 
vluchteling en een stabij. Het enige waar hij een beetje 
bang voor is, zijn kleine meisjes in roze jasjes. Casey 
heeft al veel meer privileges dan Jonno ooit heeft gehad. 
Hij ligt prinsheerlijk in een fauteuil of op de bank (in de 
hobbykamer) en doet daar zijn dutjes. Hij is rustig in huis. 
Meestal is hij lief, maar ook ondeugend en soms ronduit 
stout, maar lang boos kun je niet op hem blijven. Helaas 
hebben we eind september Jonno moeten laten inslapen. 
Maar wat zijn we blij dat we Casey hebben! Alhoewel Casey 
Jonno in het begin ook erg miste, heeft hij mij elke keer als 
ik verdrietig was getroost. Hij kwam dan naar me toe en 
ging tegen me aan liggen of likte mijn tranen weg. Casey is 
kortweg gezegd, geweldig!

tekst en foto: Elz van Betuw en Michiel Alkemade

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.

Casey
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tekst: A-team • foto’s: Mart Brouwers
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op zondag 1 oktober 2017 organiseerde de schotse 
herder vrienden de jaarlijkse collie activiteitendag. 
deze dag, die toegankelijk is voor leden en niet-
leden, vond dit jaar plaats bij het zeer gastvrije kc 
woerden.

Zoals het spreekwoord zegt: ‘Na regen volgt zonne-
schijn', hebben we deze dag kunnen genieten van een 
heerlijk najaarszonnetje. 

workshops
Voor de 45 aanwezige baasjes/bazinnetjes en 
43 viervoeters werden dit jaar drie workshops 
georganiseerd: hoopers, agility en vachtverzorging.

Hoopers werd gegeven door Simone Verhey-van Putten 
van KC Woerden en is geschikt voor sociale honden 
van groot tot klein en van jong tot oud. Simone vond 
het toch wel heel speciaal en erg leuk om voor zo’n 
grote groep collies een workshop te geven. Ook gaf zij 
ons als vereniging een pluim voor het betrekken van 
mensen met beperkingen bij het vervaardigen van het 
ganzenbord.
De agilitybaan was vooral voor de beginners uitgezet. 
Bij de workshop vachtverzorging werd men in de 
gelegenheid gesteld om persoonlijk advies/uitleg te 
vragen bij individuele verzorgingsproblemen. 

Een van de spelelementen op deze dag was het 
eerdergenoemde ganzenbord. In deze zeer uitvergrote 
versie van het oudhollands gezelschapsspel zaten 
spreekwoorden en gezegden verstopt, die allemaal 
betrekking hadden op honden. Uiteraard waren met dit 

spel leuke prijzen te winnen, zoals een tapasplank met 
gebrande collieafbeelding, een snuffelmat met lekkers 
en een lectuurbak voor ons magazine Collie en zo. Deze 
prijzen zijn allemaal vervaardigd door Creaspot.

Voor het eerst tijdens een activiteitendag was er 
een knutsel- en schminkhoek voor kinderen (en 
volwassenen). Kinderen konden zich daar bij Desiree 
en haar dochter Aranka laten schminken en konden 
deelnemen aan een kleurwedstrijd.
Ook voor de eerste keer waren er twee ontzettend 
aaibare furries aanwezig, met wie menigeen op de foto 
wilde. Deze levensgrote furries werden met een heus 
‘collie-blafkoor’ ontvangen.

de organisatie
Mede dankzij het mooie weer kunnen wij wel stellen 
dat het voor eenieder een geslaagde dag was. De 
deelnemers en hun harige lieverds gingen dan ook 
tevreden naar huis.

VERsLAG
Collie
Activiteitendag
1 oktober 2017
Woerden

creaspot
Creaspot is een creatieve werkwinkel voor 
mensen met psychische/motorische/fysieke/ 
sociale beperkingen en een onderdeel van non-
profitstichting De Wettering (www.dewettering.
nl). De inkomsten van verkochte handgemaakte 
artikelen worden geïnvesteerd in nieuwe materialen. 
Ze zijn nu aan het sparen voor een lintzaagmachine 
voor hun houtbewerkers.
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Aangezien wij nog wel wat vrijwillige helpende handen 
binnen het Activiteitenteam kunnen gebruiken, 
verwelkomen we elke vorm van versterking. Of heeft 
u een nieuw te realiseren idee? Laat het ons weten 
en mogelijk komt uw idee aan bod tijdens de Collie 
activiteitendag van 2018.

Onze welgemeende dank gaat uit naar iedereen die 
zich vrijwillig heeft ingezet tijdens de voorbereidingen 
en gedurende deze dag zelf. Ook dank aan de gastvrije 
medewerkers van KC Woerden, de firma Curver voor 
de leuke voedertonnen en afsluitbare reisbakjes en de 
deelnemers van Creaspot. 
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I n  m e m o r i a m
St .  Nin i ans Smi l e ,  Smi l e ,  Smi l e

T e l . :  0 6  5 0 5 0 8 7 7 6
w w w . s t - n i n i a n s . c o m
i n f o @ s t - n i n i a n s . c o m
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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
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

mIcerI'S
Micheline Druyts
Vorselaar (België)
T: +32 496 61 07 39
E: miceris@hotmail.com
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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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