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Naam: Houbensloch Castle Peigi Assynt (Awe)
geboren: 15 december 2010

vader: Killochan Castle Dreamdesigner (Daimh)
moeder: Killochan Castle Catwalk Queen (Anna)

fokker: Jacqueline Houben-Spiering
eigenaar: Jacqueline Houben-Spiering

Naam: Chantilliy Bila Kaifa 
geboren: 1 juli 2015

vader: Mabinogion King Arthur Pendragon
moeder: Etiopie Bila Kaifa

fokker: Dita Ungarová
eigenaar: Carla van Wijngaarden
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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
8 Een hondenbaan voor Leyla? - deel 2
10 Collies in actie
11 Cartoon
13 Stand van zaken in rashondenland
16 Korte berichten
21 Verslag Crufts 2018
23 Natuurlijke geneeswijzen
25 Fotoverslag wandeling Galderse meren
28 Lid van het eerste uur: Boukje Overgaauw
30 Korthaarpagina: Het Zwitserlevengevoel?
32 Collie te water!
34 Groeien
37 Column: Vervoer op stand
38 Kennelvermeldingen

20 Sport & spel: Spelen met je hond

18 Fotoverslag: Nieuwjaarswandeling6  Gezondheid: Herpes bij honden
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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 en wordt er een 
workshop vachtverzorging gegeven.
Kijk voor meer informatie en om je in 
te schrijven op onze website.

15 april 2018
collie en de zorg 

We bezoeken dit jaar onder meer 
op zaterdag 26 mei Roosendaal en 
vrijdag 1 juni Druten. Waarschijnlijk 
volgen er nog meer data en locaties. 
Houd onze website en Facebook-
pagina in de gaten voor meer 
informatie. Wil je graag deelnemen 
met jouw collie(s), stuur dan een mail 
naar ons Activiteitenteam: 
activiteiten@schotseherdervrienden.
nl.

mei-juni 2018
wandeling erkemederstrand

Op zondag 26 augustus is er weer 
een wandeling over de dijk en het 
Erkemederstrand. Houd onze website 
en Facebookpagina in de gaten  voor 
meer informatie en zet de datum 
alvast in je agenda!

26 augustus 2018

van het Bestuur

In dit gevarieerde lentenummer van Collie en zo weer 
veel aandacht voor gezondheid en de stand van zaken in 
rashondenland, maar ook luchtige en persoonlijke bijdragen 
van onze leden ontbreken in dit nummer niet. Kjell-Denley is 

terug van weggeweest met zijn column, er is weer een cartoon 
van Hilda Rikken en lid van het eerste uur Boukje Overgaauw 
vertelt over haar collie en haar lidmaatschap van de vereniging. 
Heb jij als lid ook een leuke bijdrage voor ons magazine, stuur 
deze dan naar de redactie! 

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

Diana Jansen

Door onze eindredacteur:
Diana Jansen
redactie@schotseherdervrienden.nl

In het winternummer hebben we aangegeven een onderzoek 
te willen doen naar het huidige gedrag van de collie, in relatie 
tot wat hierover in de rasstandaard staat beschreven. De 
advertentie hebben we voorgelegd aan het Departement Dier in 
Wetenschap & Maatschappij van de Faculteit Diergeneeskunde 
in Utrecht. De verwachting is dat het onderzoek in het nieuwe 
studiejaar opgepakt gaat worden. De Schotse Herder Vrienden 
zal een aparte commissie instellen, die dit onderzoek namens 
de vereniging gaat begeleiden.

Ook in het winternummer stond een artikel over een bepaalde 
vorm van chondrodysplasie, een aandoening die bij een nest 
colliepups was geconstateerd, maar tot dat moment niet in 
verband werd gebracht met de Schotse herdershond. Naar 
aanleiding van dit artikel hebben we veel positieve reacties 
ontvangen. Over het artikel: informatief en duidelijk geschreven, 
naar de stand van het onderzoek op dat moment. Over de 
fokker, die het heeft aangedurfd hierover in de publiciteit te 
treden. En over de vereniging zelf: andere rasverenigingen 
zouden hier een voorbeeld aan moeten nemen, zo liet men ons 
weten. 
Wij waren dan ook verbijsterd toen we eind januari een 
brief ontvingen van een jurist van een gerenommeerde 
rechtsbijstandverzekering, waarin we werden gesommeerd 
het artikel te rectificeren. Wij hadden “niet conform 
objectieve medische maatstaven informatie gepubliceerd”, 

zo werd ons verweten. Nou dachten wij dat we met 
prof. dr. H.A.W. Hazewinkel – buitengewoon hoogleraar 
skeletontwikkelingsstoornissen bij gezelschapsdieren, 
onbetwiste autoriteit in Nederland op dit vakgebied en onder 
wiens supervisie het artikel was geschreven – wel goed 
zaten. De cliënte van deze jurist was kennelijk een andere 
mening toegedaan ... Om de sommatie kracht bij te zetten, 
stuurde de jurist namens zijn cliënte de uitslag mee van een 
DNA-onderzoek naar chondrodysplasie, waarmee echter 
werd voorbijgegaan aan het feit dat voor deze vorm van 
chondrodysplasie nog geen rasspecifieke DNA-test bestaat. 
De uitgevoerde test is enkel valide voor de Duitse herder, 
de Saarloos wolfhond en de Tsjechoslowaakse wolfhond, 
maar níet voor de Schotse herder. We hebben de jurist bij 
herhaling om tekst en uitleg gevraagd, welke ook enthousiast 
werd toegezegd, maar van zijn cliënte hebben we nooit een 
inhoudelijke reactie gekregen.
Begin maart liet de jurist ons namens zijn cliënte weten de 
sommatie tot rectificatie in te trekken. Wij hadden niet anders 
verwacht. Tegelijkertijd laat dit geschil zien dat er in de 
fokkerswereld anno 2018 nog heel veel ‘oud denken’ is, waar 
gezondheidsproblemen niet bestaan zolang je er niet over 
schrijft of praat en ego’s of showresultaten belangrijker worden 
gevonden dan de gezondheid van het ras. We hebben nog een 
hele wereld te winnen. De Schotse Herder Vrienden blijft zich 
hiervoor inzetten. 
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GEzONDHEID

de laatste jaren wordt er in de rashondenwereld veel 
gesproken over herpes en de gevolgen die herpes 
zou hebben op het leeg blijven van teven, resorbtie 
van pups tijdens de dracht, doodgeboren pups 
en/of sterfte onder pasgeboren pups. ook wordt 
er met een beschuldigende vinger naar dekreuen 
gewezen die ‘herpesdrager’ zouden zijn. maar wat 
is dit herpesvirus en zijn al deze problemen terug 
te voeren op dit virus of zijn er mogelijk andere 
oorzaken? 

wat is het herpesvirus?
Het Canine Herpes Virus (CHV-1) is een wereldwijd 
verbreid, lastig in kaart te brengen virus dat zowel 
bij gedomesticeerde als wilde hondenpopulaties 
voorkomt. Onderzoek wijst uit dat de geografische 
besmettingsgraad van CHV bij honden behoorlijk 
verschilt. Zo is in Engeland een besmettingsgraad van 
88% gemeten, 80% in Noorwegen, 45.8% in België, 
20.7% in Iran, 39.3% in Turkije, 39.3% in Nederland en 
slechts 6% in de staat Washington in Amerika. 

CHV is geen zoönose, oftewel overdraagbaar naar 
mensen. Maar het virus is wel verwant aan talloze 
andere herpesvirussen bij andere soorten, zoals die 
bij katten, paarden of de mens (koortslip of gordelroos 
worden ook door een herpesvirus veroorzaakt). 
Het CHV-1 herpesvirus bij de hond wordt 
verantwoordelijk gehouden voor het veroorzaken van 
een dodelijke hemorragische ziekte (aandoening die 
gepaard gaat met bloedingen) bij pasgeboren pups. Het 
virus is vooral actief bij 34/35 °C, waardoor het met name 
voorkomt in de slijmvliezen van de neus, het oog, de 
mond en de uitwendige geslachtsorganen, maar het kan 
niet lang in leven blijven buiten het lichaam. 

Net als alle andere herpesvirussen blijft het virus na de 
initiële besmetting latent achter in het lichaam om weer 
actief te worden wanneer de weerstand verlaagd is 
door ziekte of medicijngebruik, zoals corticosteroïden. 
Het CHV-1 virus houdt zich schuil in het zenuwstelsel 
en naar alle waarschijnlijkheid ook in de amandelen en 
speekselklieren. Honden kunnen dus zichzelf en elkaar 
besmetten door elkaar te besnuffelen en te likken. 

sYmptomen BiJ volwassen honden
De meeste volwassen honden vertonen geen 
symptomen van een besmetting. Dit wordt dan ook wel 
subklinische infectie genoemd, omdat de hond niet ziek 
toont. Maar op deze manier kunnen dragers ongemerkt 
andere honden besmetten. Het herpesvirus kan echter 
wel gevaarlijk zijn voor zwangere teven en pasgeboren 
pups. Daarnaast kan het herpesvirus bij honden met een 
lage weerstand beschadigingen aan het slijmvlies van 
de buitenste geslachtsorganen veroorzaken in de vorm 
van blaasjes en kleine bloedingen en kan het virus ook 
onderdeel zijn van kennelhoest, waarbij het samen met 
het kennelhoestvirus bij de hond ernstige ontstekingen 
aan de voorste luchtwegen kan veroorzaken. 

Een herpesbesmetting kan een probleem voor 
fokkers zijn, omdat het een mogelijke veroorzaker 
van vruchtbaarheidsproblemen is. Zo kunnen teven 
leeg blijven wanneer ze in een vroeg stadium van de 
dracht worden geïnfecteerd, de pups kunnen worden 
geresorbeerd of geaborteerd of vlak na de geboorte 
komen te overlijden. Ook bij de geboorte van te 
kleine nesten wordt als mogelijke oorzaak een CHV-1 
besmetting genoemd. Er vindt op dit moment onderzoek 
plaats naar de combinatie van CHV-1 met andere 
oorzaken van vruchtbaarheidsproblemen.

tekst: Lieke Timmers • foto: Henk Westerhuis

Herpes bij honden
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herpesvirus BiJ pups
Zoals gezegd, veroorzaakt een besmetting met het CHV-
1 virus bij volwassen honden vaak geen symptomen, 
maar voor pups kan een besmetting dodelijk zijn. 
Dit komt omdat het immuunsysteem van een pup 
nog onderontwikkeld is en pasgeboren pups hun 
lichaamstemperatuur nog niet zelf kunnen regelen. Pups 
krijgen bovendien nog maar ten dele de afweerstoffen 
van hun moeder mee, waardoor ze extra kwetsbaar zijn 
voor infecties. De infectieuze oorzaken van sterfte bij 
pasgeborenen kunnen onderverdeeld worden in virale, 
bacteriële en parasitaire ziekteverwekkers. Hierbij zijn 
herpes en parvo de belangrijkste virale aandoeningen. 
Bacterieel zijn vooral Escherichia coli, streptococcus 
canis en staphylococcus intermedius van belang. 
Toxocara canis, giardia duodenalis en coccidiose zijn 
parasieten die bij pasgeboren pups sterfte kunnen 
veroorzaken. 

Daarom is het extra belangrijk dat pasgeboren pups zo 
snel mogelijk voldoende colostrum (eerste moedermelk 
of biest) opnemen om hun passieve immuniteit op 
te bouwen, want slechts 5-10% van de antistoffen 
wordt via de placenta doorgegeven. De afweerstoffen 
worden de eerste 24 tot 72 uur na de geboorte door 
het maag-darmkanaal geabsorbeerd. Wanneer de 
pups onvoldoende colostrum opnemen (onvoldoende 
zuigreflex, etc.), moeten de pups serum (bij voorkeur van 
hun eigen moeder) toegediend krijgen. Als zwakke pups 
onvoldoende energie hebben om te zuigen, kan een 5% 
glucose-injectie hypoglycemie voorkomen.

sYmptomen mogeliJke Besmetting  BiJ pups
Besmetting van pups vindt voornamelijk plaats tijdens de 
eerste levensweek en de pup sterft dan binnen 24 tot 48 
uur na het begin van de symptomen. 

Zieke pups vertonen vage klinische symptomen: 
rusteloosheid, benauwdheid, onderkoeling, pijn in de 
buik bij aanraking, diarree en ademhalingsproblemen. 
Typisch is ook het doordringend en onophoudelijk 
janken. De pups die voor hun tweede levensweek ziek 
worden, overleven het nooit. Besmette pups die ouder 
dan drie weken zijn, blijven meestal wel leven, maar 
kunnen wel blijvende verschijnselen houden in de vorm 
van luchtwegproblemen, centrale zenuwstoornissen 
en blind- en/of doofheid. Bij pups die nog later besmet 
worden, verloopt de besmetting net als bij volwassen 
honden meestal zonder symptomen. 

Helaas is de definitieve herpesdiagnose alleen te stellen 
door sectie te plegen op de overleden pups. De klinische 
symptomen alleen zijn niet voldoende om een definitieve 
diagnose te stellen, omdat ook andere ziekten (zoals 
het parvovirus) vergelijkbare klinische symptomen 
veroorzaken. 

voorkomen en Behandelen
Abortus of neonatale sterfte (binnen twee weken na 
de geboorte) kan optreden wanneer een teef tijdens 
de laatste drie weken van haar dracht blootgesteld 
wordt aan het CHV-1 virus en dan spelen drie factoren 

een belangrijke rol: leeftijd, lichaamstemperatuur en 
immuunstatus. Meestal is niet te merken dat de teef 
besmet is, maar omdat het virus latent in het lichaam 
blijft, kan zij de pups tijdens de geboorte of daarna 
via het (schoon)likken van de pups besmetten. En 
daarna kunnen de pups elkaar door lichamelijk contact 
besmetten. Besmetting van de teef kan worden 
aangetoond door het meten van antistoffen in het bloed, 
maar dat is niet betrouwbaar, omdat sommige honden 
niet of nauwelijks antistoffen aanmaken. De definitieve 
diagnose voor besmetting bij pups is alleen maar door 
sectie te stellen. 

De beste methode om een herpesbesmetting te 
voorkomen, is een strikte hygiëne van het verblijf van de 
moederhond en pups in acht te nemen en door te zorgen 
dat de zwangere teef drie weken voor de geboorte en tot 
de laatste vaccinatie van de pups apart wordt gehouden 
van andere honden. Verder is er tegenwoordig een 
preventieve enting beschikbaar. De teef wordt voor de 
eerste maal geënt in de periode tijdens de loopsheid tot 
maximaal 10 dagen na de dekking. De tweede enting 
wordt gegeven één tot twee weken voor de geboorte 
van de pups. Het voordeel van de tweede enting is dat 
deze alleen hoeft te worden gegeven bij een geslaagde 
dekking c.q. zwangerschap. Wanneer de teef leeg is 
gebleven, kan deze tweede enting dus achterwege 
blijven. Wel moet de teef bij elke volgende dekking 
opnieuw geënt worden. 

CHV-1 wordt overigens zelden door de dekreu verspreid 
en kunstmatige inseminatie is zinloos, omdat het sperma 
dan al in contact is geweest met het slijmvlies van de 
penis. Alle fokkers dienen zich er rekenschap van te 
geven dat het CHV-1 virus levenslang blijft bij dragers en 
dat de besmetting bij de individuele zieke pup moeilijk 
tot niet te behandelen is. Maar fokkers kunnen ervoor 
zorgen dat een besmetting preventief te beheersen is 
door onder andere enting van de fokteven en goede 
hygiënische maatregelen. Uitroeiing van CHV-1 is 
vooralsnog niet mogelijk, maar het besmettingsgevaar is 
wel te beheersen.

Bronnen:

•	 Canid herpesvirus 1 (CHV-1) – related disease in older puppies 

and CHV-1 shedding in the vagina of adult pregnant dogs, Sanjay 

Kapil, October 8, 2015.

•	  Genome Sequence of Canine Herpesvirus, K.V. Papageorgiou/

N.M. Suárez/G.S. Wilkie/M. McDonald, E. M. Graham, A.J. 

Davison, May 23, 2016.

•	  Viral molecular and pathological investigations of Canid 

herpesvirus 1 infection associated respiratory disease and acute 

death in dogs, C. Piewbang/A. Rungsipipat/Y. Poovorawan/ S. 

Techangamsuwan,2017-03-30 | DOI: https://doi.org/10.1515/acve-

2017-0002.

•	 Infectieuze oorzaken van neonatale sterfte bij pups: een 

literatuurstudie en case bespreking, V. Monstrey, Universiteit Gent 

Faculteit Diergeneeskunde, 2010.

• Dr. M. Kappen, dierenkliniek Eersel.
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Een hondenbaan 
voor Leyla? deel 2

tekst en foto’s: Désirée Cozijnsen

leyla en ik hebben de intake voor de opleiding 
zorgdier-team achter de rug. mogen we verder? het 
duurde maar een weekje voordat de uitslag binnen 
was. het wachten duurde lang…

‘U en uw huisdier zijn tijdens uw intakegesprek geschikt 
bevonden om de cursus tot ZorgDier-team te starten!’

De mail is binnen, jeeeeej, zo blij. Ik doe een klein dansje 
in de woonkamer en Leyla kijkt me aan alsof ik helemaal 
van de ratten besnuffeld ben, al zou je denken dat ze 
ondertussen wel wat van me gewend is. De cursus start 
over drie weken en dat duurt mij natuurlijk weer veel te 
lang. Ik wil beginnen, nu, meteen, vandaag, gisteren!

In de uitgebreide mail staat al veel informatie over 
de cursus en het ziet er geweldig interessant uit. De 
onderwerpen die onder andere aan bod zullen gaan 
komen zijn:
• Speciale behoeften van de cliënten.
• Omgaan met het gedrag van de cliënten.
• Gezondheid- en veiligheidsvoorschriften van de 

zorglocatie.
• Omgaan met vertrouwelijke gegevens.
• ZorgDier-activiteiten en -behandeling (AAA/AAT).
• Vaardigheden van het ZorgDier-team.
• Voorbereiden van uw huisdier voor het bezoek.
• Ethologie (diergedragkunde).

• Het herkennen, voorkomen en verminderen van 
stress bij uw huisdier.

• Gezondheid en veiligheid van uw huisdier.
• En nog veeeeel meer…

Wauw, een beetje overweldigend ook. Ik begrijp dat ik 
natuurlijk moet leren omgaan met de cliënten, maar ik 
vind dat ook wel een beetje spannend. Wat staat ons 
daar te wachten? Hoe heftig gaat dat dan zijn?! Ik moet 
gewoon vertrouwen op de jarenlange ervaring van de 
stichting. Dit gaat gewoon goed komen, dit kan ik…

De eerste cursusdag nadert gestaag en langzaam begint 
het te kriebelen. Moet ik me misschien een beetje gaan 
voorbereiden? Maar hoe dan? Ik verdiep me nog een 
keer in de stof van alle hondencursussen die ik tot nu 
toe gevolgd heb. Het meeste daarvan is goed blijven 
hangen, maar ik kom toch ook best nog een aantal ‘O 
ja-dingetjes’ tegen. Het zal wel loslopen, per slot van 
rekening ga ik daar naartoe om te leren, niet om het al te 
kunnen.

Op de eerste cursusdag worden we van halftien tot 
vijf gebombardeerd met informatie, vragen, testjes, 
verhalen, foto’s, voorbeelden...pfffff, ik ben kapot! Mijn 
vijftien mede-cursisten kijken al net zo verdwaasd als ik. 
Het was veel, heel veel, maar o zo leuk. Hier heb ik wat 
verwerkingstijd voor nodig en ik merk dat het me de hele 
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week bezighoudt. Het is steeds aanwezig, bij alles wat 
ik doe, het laat me niet los. En dan ga ik natuurlijk ook 
weer twijfelen. Kan ik dit, kunnen wij dit? Je moet zo veel 
weten en met zo veel dingen rekening houden. Vooral 
ook voor je hond zorgen en als een team werken, dat is 
eigenlijk wel het allerbelangrijkste, het Team.

Dan ga ik met de Schotse Herder Vrienden mee naar 
een Collie en de Zorg-dag. Wat was dat fantastisch! Nu 
ervaar ik waar ik het allemaal voor doe, de reacties van 
de bewoners in het verzorgingshuis zijn onbetaalbaar. 
Leyla laat zich van alle kanten aanhalen en knuffelen, 
loopt zonder vrees en heel geduldig naast een rolstoel 
mee, legt bij deze en gene haar hoofd op schoot en kijkt 
zo lief! Wat een kanjer van een hond. Waarom twijfelde 
ik nou zo? Dit geeft me weer de motivatie om door te 
zetten, dit kan ik.

Het leuke van dit dagje proefdraaien in de praktijk is 
dat ik meteen tegen een aantal zaken aanloop waar ik 
eigenlijk nog niet bij had stilgestaan. Een heel lieve dame 
in een rolstoel wil Leyla graag aaien, maar ze kan er niet 
bij. Ze is zo beperkt in haar bewegingen dat ze niet naar 
voren kan buigen. Leyla zou dus eigenlijk haar pootjes 
op schoot moeten leggen, zodat die mevrouw erbij kan. 
Dit ga ik haar leren: op schoot (maar alleen met de 
voorpootjes!).

Langzaam maar zeker gaan de cursusdagen voorbij 
en komt het examen in zicht. Heel aardig dat het een 
evaluatie genoemd wordt, maar het voelt toch echt als 
een examen! We zijn goed voorbereid en we weten 
precies wat er van ons als team verwacht wordt, maar 
ik vind het spannend, heel spannend. Dat mag niet, ik 
moet rustig zijn, heel rustig, pffff, adem in, houd vast, 
adem uit... nog een keer en nog eens… Dat helpt...een 
beetje...

Niet alleen de gewone zit, af, blijf-oefeningen (die 
allemaal bij de eerste keer moeten lukken) worden 
getoetst. Ook dingen als eten laten liggen, niets van tafel 
of van de grond oppakken en rustig blijven in de buurt 
van bijvoorbeeld een paraplu of rollator. Het rollenspel is 
spannend: schreeuwende mensen, wapperende badjas, 
spullen die op de grond kletteren! Na drie kwartier mogen 
we naar buiten, wat een klus. Leyla deed het super, ik 
daarentegen heb hier en daar een foutje gemaakt. En 
nu weer het grote wachten...altijd dat wachten, wat ben 
ik daar toch slecht in. Ik heb alvast een pakje nepnagels 
aangeschaft, want mijn eigen nagels moeten er de 
komende tijd vast aan geloven.

Zijn we geslaagd, mogen we gaan werken…? Je leest 
het in de volgende Collie en zo.

Reactie of vragen n.a.v. dit artikel? Stuur mij gerust een 
berichtje: a-team@schotseherdervrienden.nl.
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Mij werd gevraagd of ik een item aan wilde leveren 
over de 'collie in actie'. Al jaren maak ik foto's van 
onze collies. Even voorstellen: Amy (tricolour) 
de zwaan-kleef-aan, Jay-Lo (blue merle) de 
dwarsligger en Romy (sable) de pretletter. Nou, ga 
daar maar eens actiefoto's van maken. Succes hè!
In zit: geen probleem. Amy gaat er zelfs voor zitten. 
Romy begint dat ook door te krijgen en Jay-Lo blijft 
bijna altijd dwars met platte oren. Maar goed, ze zit. 
En zelfs díe foto's lukken niet altijd: belichting niet 
goed, scherpte op verkeerde plek, etc. Of de collies 
zelf: te ver weg of ze doen gewoon niet wat jij wilt. 
Of je bent gewoon zelf te laat.
En toch is het me dan eindelijk gelukt om onze 
drie musketiers redelijk goed in actie op de foto te 
krijgen. De kwaliteit doet er even niet toe. Het gaat 
nu om de actie.  
Met name de foto van Romy waarbij ze, in mijn 
ogen, lijkt op een dansend hert, vind ik zo gaaf. Ik 
kan er niet genoeg naar kijken.  
Vele foto's zullen nog volgen, want ik heb nu de 
smaak te pakken en wil ik nog meer halen uit de 
cameramogelijkheden van mijn mobiel. Tenslotte 
heb je die altijd bij je, toch!?

tekst en foto’s: Yvonne de VosCollies in actie
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CARtOON
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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
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Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond
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het gaat niet goed met de rashond in nederland. al 
jarenlang blijft het aantal bij de raad van Beheer 
ingeschreven honden dalen. in 2015 was er een korte 
opleving, maar daarna ging het aantal ingeschreven 
geboortes en importen van rashonden opnieuw naar 
beneden tot het laagste peil in 2017 in 11 jaar. in 2017 
werden er slechts 36.333 honden ingeschreven, een 
aantal dat nog onder het eerdere dieptepunt van 
2014 bleef. 

De vraag is hoe dat kan. Diverse instanties (Dibevo, 
Dierenbescherming, etc.) hebben berekend dat 
in Nederland een jaarlijkse vervangingsbehoefte 
van 150.000 honden bestaat. Dat betekent dat de 
rashonden in totaal nog maar 24% van alle nieuwe 
honden uitmaken. Van ruim 160 FCI-erkende rassen 
die in Nederland voorkomen, zijn in de afgelopen 11 
jaar minder dan 100 pups ingeschreven. Van 54 rassen 
kwamen in diezelfde periode helemaal geen nieuwe 
inschrijvingen voor. Gezien het feit dat elk ras een 
minimale populatie van 1000 (onverwante) honden moet 
hebben om voldoende genetische diversiteit te behouden 
en gezond te blijven, blijkt dat 267 rassen in Nederland 
deze norm niet halen. Sterker nog, alle rassen met een 
van oudsher kleine(re) omvang zijn in de afgelopen 11 
jaar qua aantallen met 20-60% (!) afgenomen. 

Het is niet helemaal duidelijk wat de redenen voor 
deze terugloop zijn. Het kan de onophoudelijke stroom 
negatieve informatie over rashonden in de (social) media 
zijn, maar ook het feit dat mensen niet (meer) bereid 
zijn om het soms ongehoord hoge bedrag neer te tellen 
voor een dure rashondenpup. Waarbij het de vraag is of 
diezelfde pup wel gezond oud kan worden zonder nog 
een veelvoud van het aankoopbedrag aan medische 
onkosten te moeten uitgeven. Er zijn rassen waarbij 

€ 2.500 voor een pup geen uitzondering meer is. Het 
kan ook zijn dat mensen die besluiten om een hond te 
nemen, niet meer bereid zijn om langer dan een week op 
de komst van hun nieuwe huisgenoot te willen wachten. 
Rashondenfokkers hebben nu eenmaal geen voorraad 
pups op de plank liggen, dus moet er soms wel acht 
maanden tot een jaar worden gewacht. Niet iedereen 
heeft daar het geduld voor. Een reden die ook kan 
meespelen, is de verscherpte regelgeving in het kader 
van de Fairfok vanuit de Raad van Beheer. Maar welke 
redenen er ook zijn, als de daling zich doorzet, dan is de 
toekomst van de rashond in Nederland heel onzeker.

Waar komen de honden vandaan als we gaan kijken 
naar de overige ruim 114.000 honden die jaarlijks worden 
aangeschaft? Ook hier zijn cijfers over.  Volgens NVG 
(Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren) 
komen minstens 26.000 pups uit het buitenland, waarvan 
het overgrote deel niet geregistreerd worden en dus 
feitelijk binnengesmokkelde, vaak ongevaccineerde 
broodfokpups zijn. Feitelijk is ruim 70% van de in totaal 
150.000 honden die jaarlijks worden geregistreerd 
afkomstig uit de commerciële fok (broodfok). Dat komt 
neer op ruim 107.000 honden elk jaar. En verder zijn 
er zo’n 12.000 (ruim 8%) honden die door stichtingen 
vanuit het buitenland worden bemiddeld. Honden die 
vanuit Nederlandse asielen worden geplaatst, zijn in 
deze getallen niet meegenomen, omdat ca. 75% van 
deze honden weer naar hun eigenaar teruggaan en er 
per saldo jaarlijks in de Nederlandse asielen slechts 25% 
van de honden echte afgestane of zwerfhonden zijn. 
Deze aantallen zijn dus te verwaarlozen.

Maar wat houdt die zogenaamde commerciële fok 
in? In Nederland zijn ruim 400 bedrijfsmatige fokkers 
geregistreerd. Dat houdt in dat ze meer dan 20 pups per 

foto: Romy Sminck

Stand van zaken in 
rashondenland
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jaar fokken om aangemerkt te worden als bedrijfsmatige 
fokkers. Daarnaast zijn er ongeveer 50 puppyfarms 
geregistreerd met meer dan 200 fokteven. Als elk van 
deze teven één nest per jaar zou krijgen met gemiddeld 
vijf pups per nest, zou dat betekenen dat er bij deze 
puppyfarms gezamenlijk jaarlijks 50.000 pups geboren 
worden. Daarmee voorzien de broodfokkers een 
aanzienlijk deel van de jaarlijkse markt. 
Gezien de jaarlijkse behoefte in Nederland aan grote 
aantallen honden en de teruglopende markt voor 
rashonden c.q. het dalende aanbod van rashonden, is 
het treurig om te moeten constateren dat de markt voor 
broodfokkers vooralsnog een groeimarkt is.

Bronnen:
• Raad van Beheer 2018
•	 Dogzine, januari 2018
• Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren, NVG, 

onderzoeksrapport 2011.
• Dibevo, januari 2018.

terugloop aantal langhaarcollies

De Raad van Beheer schrijft de pups die geboren 
worden en de honden die uit het buitenland worden 
geïmporteerd in het Nederlands Hondenstamboek 
(NHSB) in. Bij de langhaarcollie loopt het aantal 
geregistreerde honden terug, een tendens die al enige 
jaren gaande is. Bij de korthaarcollie is die afname niet 
zo duidelijk waarneembaar, mede omdat de aantallen 
lager liggen. In de bovenstaande grafiek staan de 
gegevens van 2006 – 2017. 

Het aantal ingeschreven langharen is in tien jaar tijd 
méér dan gehalveerd. Werden er in 2007 nog 482 
langharen ingeschreven, in 2017 waren dat er nog maar 
200. Overigens is deze afname niet iets van de laatste 
tien jaar, die 482 uit 2007 is weer meer dan een halvering 
ten opzichte van 1991 toen er nog meer dan 1.000 
langharen werden ingeschreven bij de Raad. In 2007 
werden 60 korthaarcollies ingeschreven, in 2017 waren 
dat er 42. De aantallen zijn te laag om verregaande 
conclusies aan te verbinden. 

Ook bij ons is het gissen naar de werkelijke oorzaak 
of oorzaken van de daling bij de langhaarcollie. Het 
ras heeft overduidelijk aan populariteit ingeboet. Het 
aantal fokkers dat actief fokt, is drastisch afgenomen, 
terwijl er weinig aanwas van jonge fokkers is. Het kan 
zijn dat potentiële fokkers worden ontmoedigd door 
de strengere eisen die de Raad van Beheer in het 
kader van het Fairfokprogramma stelt, de negatieve 
berichtgeving over de rashondenfokkerij of de dreiging 
van juridische procedures. Maar er zijn ook aanwijzingen 
dat er mogelijk nog iets anders aan de hand is. We 
horen geregeld dat teven na een dekking ‘leeg’ blijven, 
dat de omvang van de nesten afneemt en – wat nog 

zorgelijker is – dat pups dood geboren worden of vlak na 
de geboorte overlijden. 

We beschikken nog niet over cijfers die dit laatste 
vermoeden kunnen onderbouwen, maar als het zo 
is, zou dit te wijten kunnen zijn aan inteeltdepressie. 
Inteeltdepressie is een gevolg van het afnemen van 
de genetische diversiteit in een populatie, waardoor de 
vitaliteit en de fertiliteit afneemt. Dit betekent dat, naast 
de toenemende kans op erfelijke gezondheidsproblemen, 
ook de vruchtbaarheid van zowel de reu als de teef kan 
verminderen en zelfs steriliteit kan voorkomen. 

De Universiteit Wageningen heeft de resultaten van 
twee onderzoeken naar de genetische diversiteit bij de 
langhaarcollie (van het Engelse type) in Nederland in 
2016 en 2017 aan de Schotse Herder Vrienden verstrekt. 
Uit het onderzoek bleek dat in Nederland de gemiddelde 
inteelt iets hoger is dan in de rest van de wereld. De 
gemiddelde verwantschap van de Nederlandse honden 
is zeer hoog (25%) en dat betekent dat er relatief vaak 
combinaties worden gemaakt binnen de landsgrenzen. 
Dat betekent ook dat bij ongewijzigd fokbeleid, de 
inteelt per generatie met 1,34% zal toenemen. Biologen 
hebben berekend dat een inteeltcoëfficiënt van meer dan 
0,5% per generatie een hoog risico heeft op genetische 
afwijkingen en negatieve effecten op vruchtbaarheid, 
gezondheid en levensduur van de soort.

Maar de precieze oorzaak (oorzaken?) van de terugloop 
van het aantal geregistreerde collienesten is vooralsnog 
niet te duiden. Onze gezondheidscommissie doet in 
ieder geval haar best om ons meer inzicht te verschaffen 
in het aantal dekaangiften en het aantal geboren en 
geregistreerde pups bij de Raad van Beheer. Wordt 
vervolgd dus …

aantallen collies ingeschreven in nhsB
2006 - 2017
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KORtE BERICHtEN
lezing international collie societY

Op vrijdag 10 augustus is er na afloop van 
de World Dog Show een lezing met diner 
georganiseerd door The International Collie 
Society, waarvoor alle collieliefhebbers zijn 
uitgenodigd.

De lezing ‘The inheritance of merle and how 
to use it in breeding’ wordt gegeven door 
Marjoleine Roosendaal: fokker, keurmeester en 
journalist, gespecialiseerd in de wetenschap 
van fokken en genetica. Ze is een expert op het 
gebied van kleurgenetica en ze zal vertellen 
over de nieuwste wetenschappelijke inzichten 
over de kleur merle bij honden en waar je als 
fokker rekening mee moet houden bij het fokken 
met merle.

De lezing vindt plaats in Hotel IJmuiden en de 
kosten zijn € 55 (inclusief diner).
Aanvang: 19:00 uur.

Voor meer informatie en aanmelden, kun 
je contact opnemen met Andrea de Groot: 
a.c.degroot@live.nl.

faceBookgroep schotse herdervrienden

Ben jij al lid van onze levendige en gezellige Facebook-
groep? Zowel leden als niet-leden van de vereniging 
kunnen daar terecht voor het laatste nieuws over de 
vereniging, ervaringen uitwisselen, foto’s en belevenissen 
van hun collie(s) delen en meedoen aan polls en foto-
wedstrijden. 
Zoek ons op op Facebook: Schotse herdervrienden en meld 
je aan als lid!

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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knuffelkonten gezocht!

Heb jij ook zo’n heerlijke collie met een hoge 
aaibaarheidsfactor? Dan zijn we op zoek naar jou! 
Eind mei en begin juni organiseren wij weer de Collie 
en de Zorg-dagen. Daarvoor zijn we op zoek naar alle 
soorten en maten collies. Wij bezoeken een aantal 
verzorgingshuizen om mensen een mooie dag te 
bezorgen. Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen, 
geef je dan op via:
activiteiten@schotseherdervrienden.nl.

cover magazine collie en zo

Zou je het leuk vinden om jouw collie op de cover van 
Collie en zo te zien? Zowel leden als niet-leden kunnen 
hun collie op de cover of backcover van dit magazine 
laten plaatsen. Voor leden is het tarief € 25 voor de 
cover en € 15 voor de backcover.
Voor niet-leden hanteren we een toeslag van € 10 (excl. 
verzendkosten van een bewijsexemplaar). Neem voor 
meer informatie contact op met: 
redactie@schotseherdervrienden.nl.

app how to draw dogs

How to draw dogs is een gratis app 
die je laat zien hoe je honden kunt 
tekenen.
Voor veel verschillende rassen, ook 
de collie, is er een tutorial waarmee 
je in eenvoudige stappen zelf een 
prachtige tekening van je collie kunt 

maken. De totorials zijn gemaakt door professionele 
illustratoren en zowel geschikt voor kinderen als voor 
volwassenen.

Deze app is ontwikkeld door Infokombinat en 
verkrijgbaar voor Android via Google Play.
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wist Je dat ...

• de datum voor de activiteitendag van 2018 al 
vastligt? Dit jaar op 16 september, zet ‘m in je 
agenda!

• het A-team elke maand minstens één activiteit 
organiseert?

• je deze planning kunt vinden op de website 
www.schotseherdervrienden.nl?

• veel van deze activiteiten gratis zijn voor leden?
• we op zoek zijn naar knuffelkonten? 

Joe kat show

Op Hemelvaartsdag 10 mei 2018 vindt in Arnhem weer 
de tweejaarlijkse Joe Kat Show plaats. De Joe Kat 
Show is een CAC-tentoonstelling voor herdershonden 
en veedrijvers, georganiseerd door de Federatie van 
herdershonden- en Veedrijversclubs.
De show vindt plaats bij de KC Arnhem en je kunt je 
nog tot 10 april inschrijven!
Kijk voor meer informatie en inschrijven op:
www.joe-kat-show.nl of www.fhv-online.nl.

magazines na te Bestellen in cluBwinkel

Voortaan kun je het magazine Collie en zo eenvoudig 
nabestellen via onze clubwinkel. Ben je een exemplaar 
kwijt, wil je graag een extra exemplaar of ben je pas 
sinds kort lid en wil je graag ook oudere magazines 
ontvangen, ga dan naar onze clubwinkel op 
www.schotseherdervrienden.nl. De clubwinkel vind je 
onder het menu ‘Informatie’.
Oudere magazines kosten € 4,95 per stuk (excl. 
verzendkosten).
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FOtOVERSLAG

Nieuwjaarswandeling Bussloo
28 januari 2018

foto’s: Mart Brouwers
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samen met je hond spelen is erg belangrijk om een fijne 
band met je hond te krijgen, maar ook een geweldige 
manier om spelenderwijs je hond een aantal dingen 
te leren. in mijn (puppy)cursussen leer ik mensen om 
heel bewust met hun hond te spelen. vooral met wat 
moeilijkere, drukkere honden is spelenderwijs leren ideaal. 
uitgangspunt hierbij is: de ranghoogtste bepaalt waarmee 
er gespeeld wordt, wanneer en hoelang. 

hoe speel Je?
We spelen met een vlecht gemaakt van fleecedekens en ben 
je echt gedreven, dan werkt  een speeltje van Tugg-e nuff het 
beste.
We bewegen de vlecht langzaam over de grond als een slang. 
Bijna alle honden zullen de vlecht dan pakken. Dan zeg je ‘vast’ 
en je begint rustig weerstand te bieden, dus aan de vlecht te 
trekken (denk bij je pup wel om z’n melktandjes). 
Rustige honden mag je best een beetje opzwepen, gekke 
geluiden maken, een beetje tegen de zijkant van de hond 
aanduwen of een eindje met de vlecht wegrennen. Met drukke 
honden zorg je in het begin eerst dat de hond het commando 
‘los’ goed leert voordat je hem gekker maakt. Beheerst hij dat 
commando, dan mag je met recht lekker losgaan samen.
Door aan de vlecht te trekken, zal de energie van de hond 
omhooggaan. Dan bos je de vlecht op in de handen, je handen 
zo dicht mogelijk tegen de bek van de hond aan, ga rechtop 
staan en zeg ‘los’.

De hond kan: 
• meteen loslaten; dan ga je rechtop staan en wacht tot de 

hond gaat zitten. Vervolgens bied je nieuw spel aan (dit is 
precies wat je wilt bereiken).

• loslaten, maar toch proberen de vlecht alsnog te pakken: je 
houdt de vlecht op je rug of zo dat de hond er niet bij kan.

• niet loslaten; in dat geval ruil je de vlecht voor een voertje. 
Dan houd je de vlecht buiten bereik van de hond en wacht 
tot hij gaat zitten, pas dan volgt nieuw spel. Na een aantal 
keer zal je hond wel vanzelf gaan zitten en kun je het 
voertje weglaten.  

• de hond wil helemaal de vlecht niet in de bek nemen; de 
hond moet dus nog leren spelen. Alles uit de kast dus, 

vlecht verstoppen en belonen, zelf gek doen met de vlecht 
en vooral over de grond laten volgen. Soms is dat al 
voldoende voor de hond. 

Dit herhaal je een aantal keren. Aan het einde van de 
speelsessie, waarvan jij bepaalt hoelang die duurt (maar vier 
of vijf keer is heus genoeg) ruil je de vlecht altijd om voor een 
voertje, geef je het commando ‘klaar’/’genoeg’ en je ruimt de 
vlecht op. De vlecht blijft van de baas en de hond mag er dus 
niet zelf mee spelen. Niet omdat we hem dat niet gunnen, maar 
omdat dan de lol er dan al snel af is voor een hond. Het is pas 
leuk omdat het van jou is.

De hond leert spelenderwijs los, vast en klaar. Beheerst de 
hond dit, dan kun je de geleerde commando’s ook zonder 
spel gebruiken. Je hond mag bijvoorbeeld een apporteerblok 
vasthouden, ‘vast’. Hij moet een steentje loslaten: ‘los’, hij moet 
stoppen met blaffen, druk springen, etc. ‘klaar’! 
Daarnaast leert de hond schakelen in zijn energieniveau. 
Van druk naar rustig en andersom. De hond leert hiermee 
zelfbeheersing. Bijvoorbeeld: de hond rent op de hei, er komt 
een paard met ruiter aan, je geeft het commando ‘blijf’ of ‘zit’. 
De hond kan schakelen, dus zal je commando opvolgen. Als 
het paard voorbij is, geef je een vrij, hij mag dus weer rennen. 
De hond heeft geleerd door het spel dat een pauze niet altijd 
betekent dat het hij naar huis moet of dat het spel klaar is. Even 
pauze betekent: straks gaan we weer verder. Als de hond alle 
commando’s beheerst, kun je ook het spel gaan inzetten als 
beloning bij goed gedrag, bijvoorbeeld als de hond los in het 
bos loopt om hem naar je toe te laten komen. Roep hem met 
een vrolijke ‘hierrr!’ en bied hem spel met de vlecht aan.  Weer 
keurig beëindigen en je loopt weer verder. Zeker weten dat hij 
volgende keer een stuk sneller bij je terugkomt!
Zelf gebruik ik nu een Tugg-e-Nuff speeltje. Met Mason de 
collie train ik Obedience en wanneer hij een oefening goed 
heeft gedaan, spelen we samen als beloning. Hij mag dan 
echt los, grommen (speels), trekken erin springen, etc. om 
vervolgens op mijn commando ‘klaar’ weer rustig te worden en 
door te gaan met de training. 
Ga het ook eens proberen en ontdek hoe leren luisteren een 
andere dimensie krijgt!

sPORt & SPEL Spelen met
je hond

tekst en foto: Sanne Stolze 



het is alweer een aantal jaren geleden dat we voor het 
laatst op de crufts waren. de hoogste tijd om weer eens de 
schotse herders in het land van oorsprong te bekijken!

We zagen al snel in de catalogus dat er veel veranderd was 
in de jaren. Zo waren er meer buitenlandse inschrijvingen 
dan ooit tevoren en liepen de Britse inschrijvingen terug ten 
opzichte van het verleden.  Met meer dan 200 inschrijvingen 
was er zeker nog wel veel te zien. En we waren niet de enige 
Nederlandse toeschouwers.
Ruim op tijd hadden we de ringen gevonden waarin de Schotse 
herders werden gekeurd en vonden we een mooi plekje, vrijwel 
naast de keurmeester Mrs. F. Kaye, vanwaar we de reuen 
goed konden zien. We gingen tenslotte hoofdzakelijk om naar 
mogelijke toekomstige dekreuen te kijken.

Het aantal ingeschreven teven was veel groter dan het aantal 
reuen. De keuring van de teven (keurmeester Mr. B. House) 
begon daardoor eerder, zodat verwacht werd dat de reuen 
en teven tegelijk klaar zouden zijn. En dat klopte ook redelijk. 
Tussendoor hebben we ook geregeld  even de plaatsingen 
van de teven bekeken. Bij de teven en reuen waren elf  
verschillende leeftijdsklassen. Dat hebben ze wel goed gedaan, 
je hebt een eerlijkere vergelijking van leeftijdsgenoten. Helaas 

waren er maar enkele pups ingeschreven.
De kwaliteit bij de teven was beter dan bij de reuen. Alhoewel 
in de veteranenklasse van de reuen wel een aantal mooie, 
goedgebouwde, grote reuen rondliep. Wat opviel was dat veel 
reuen een te korte staart hadden. Wij als fokkers en liefhebbers 
van bluemerle collies hebben toch een behoorlijk aantal mooie 
reuen en teven gezien. 
De winnaars waren:
Beste teef en best in show: Ch. Chelborn Desirable
Beste reu: Jotars Blue Moon 
Alle uitslagen zijn de zien op de website: crufts.fossedata.
co.uk.

Rond halftwee waren de keuringen afgelopen en hebben we 
de rest van de middag de vijf  hallen met stands bekeken en 
zoals altijd te veel geld uitgegeven aan beeldjes (van www.
vicandtimsculptures.com), halsbanden, vetbedden, etc.

De dag na de show hebben we een bezoek gebracht aan een 
kennel in de omgeving van Birmingham, waarvan we een reu 
willen gaan gebruiken om zo weer wat vers bloed in onze lijn 
te fokken. De betreffende reu was niet ingeschreven op de 
Crufts (was bekend) en zo hebben we hem toch in zijn eigen 
omgeving kunnen zien.
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tekst en foto’s: Alette en Henk Westerhuis
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helaas is het nog steeds vaak zo dat als het om reguliere 
of natuurlijke geneeswijzen gaat, mensen het gevoel 
hebben dat ze moeten kiezen. of het één of het ander, 
is vaak het credo. nergens voor nodig, zo vindt steven 
schukking van dierenkliniek kortenoord in wageningen. 
‘reguliere en natuurlijke diergeneeskunde vullen elkaar 
goed aan en kunnen in een goede synergie gelijktijdig 
ingezet worden.’ dat bewijst hij dagelijks in zijn praktijk.

Steven Schukking is de enige homeopathisch werkend 
dierenarts in Dierenkliniek Kortenoord. De andere dierenartsen 
in de praktijk, die Schukking in 1990 met zijn toenmalige 
collega’s startte, hebben de reguliere diergeneeskunde 
als uitgangspunt. Met elkaar delen zij de visie dat 
natuurlijke geneeswijzen als homeopathie en fytotherapie 
in veel gevallen een goede aanvulling en vaak een beter 
gezondheidsperspectief bieden voor het dier. Schukking: 
‘Ik merk in de praktijk dat in de acute gevallen een reguliere 
aanpak het beste werkt. Bij chronische aandoeningen of 
recidiverende klachten bereik je met een natuurlijke aanpak 
– met homeopathie, fytotherapie en supplementen – beter de 
oorzaak van de aandoening en klacht.’

Je spreekt van een natuurlijke aanpak, waarom niet 
alternatief?
‘Binnen de groep veterinair homeopaten hebben we onlangs 
de discussie gevoerd hoe we onze benaderingswijze zouden 
moeten noemen. Uiteindelijk is er gekozen voor de term 
‘geneeswijze op the natural way’. Eerlijk gezegd voel ik me 
niet thuis bij deze Engelse term en kies ik liever voor het 
Nederlandse ‘natuurlijk’. Want dat is het. Bij een natuurlijke 

aanpak gebruiken we de kruiden en mineralen uit de natuur. 
Alternatief vind ik ook geen goede term, omdat je dan meteen 
in een zweverige hoek wordt weggezet. En dat is het natuurlijk 
niet. Kruiden en mineralen zijn ook voor veel reguliere 
medicijnen de basis, waarbij de homeopathie al veel ouder is. 
Het is jammer dat er nog zo veel weerstand tegen bestaat: aan 
homeopathie, supplementen en fytotherapie is niets alternatiefs 
en zweverigs.’

Een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing?
‘Dagelijks zie ik in mijn praktijk hoe een natuurlijke aanpak 
bij dieren werkt, daar heb ik geen wetenschappelijke 
onderbouwing voor nodig. Neem de auto-immuunziekte SLO 
(Symmetrische Lupoide Onychodystrofie) waarbij de nagels 
worden afgestoten door het lichaam en weer misvormd 
teruggroeien. Die behandel ik zuiver homeopathisch, soms 
bijgestaan met een septisch voetenbadje, en ik durf te zeggen 
met bijna altijd succes. Alleen duurt het soms wat langer, 
maar je hebt niet de ellende van de reguliere aanpak waar ze 
zelfs soms kiezen voor cytostatica, met de daarbij behorende 
bijwerkingen: een doodzieke hond.’

Hoe is jouw vertrouwen in natuurlijke aanpak gegroeid?
‘In 1980, toen ik begon met de opleiding tot reguliere 
dierenarts, kwam ik in de praktijk terecht waar ook 
homeopathisch werkend dierenarts Atjo Westerhuis werkte. 
Dat was in Wageningen. Atjo kun je beschouwen als de 
grondlegger in Nederland van de homeopathie bij dieren. 
Aanvankelijk stond ik als jong broekie een beetje sceptisch 
tegenover zijn aanpak. Het zal wel, dacht ik, als reguliere 
dierenarts in spé. Maar ik heb door hem ontdekt dat als je 
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op de reguliere weg soms vastloopt in je behandeling en 
niet verder kunt, je met homeopathie vaak wel wat bereikt. 
Neem bijvoorbeeld gedragsafwijkingen. Regulier kun je met 
tranquilizers de scherpe randjes eraf halen, maar je doet niets 
aan de basis. In die gevallen raadpleegde ik dan Atjo en dan 
zei hij: ‘Gebruik maar eens dat en dat middel.’ En zo kreeg 
ik de ervaring dat ik met homeopathie vaak raak schoot en 
resultaat kreeg, waar ik anders stagneerde in een behandeling.  
Ik ging me er steeds verder in verdiepen en zie het nu als een 
waardevolle aanvulling in de diergeneeskunde.’

Door het effect van homeopathie bij dieren ben je 
veranderd in je aanpak?
‘Klopt. Ik kom uit een nest van ‘meten is weten’, mijn ouders 
hebben allebei gestudeerd en hebben niets met homeopathie. 
Mijn vrouw is toxicologe, als er nou iets is wat zuiver gaat 
voor bewijzen dan is dat wel de discipline. Ook verder in mijn 
familie zijn ze vooral van de reguliere benadering als het om 
geneeswijzen gaat. Maar grappig genoeg is het wel zo dat 
mij steeds vaker om advies wordt gevraagd als ze daarin 
vastlopen. Dat geef ik met plezier en met hen ben ik blij als het 
goed uitpakt. Maar ik zal dan nooit zeggen: zie je wel!’

Maar nooit het bewijs dat het succes van de behandeling 
door het middel komt?
‘Soms zeggen sceptische mensen bij wie ik bijvoorbeeld 
de huidklachten van hun hond behandel met natuurlijke 
middelen: ‘Misschien was de klacht zonder dat middel ook wel 
overgegaan’. Dan zeg ik: ‘Goed, dan stoppen we ermee.’ En 
dan zie je dat de huidklachten weer terugkomen en start je 
in overleg opnieuw met dat middel. En kijk, hij doet het weer. 
Ik laat mensen zelf de conclusie trekken. Ik zal nooit mensen 
proberen te overtuigen dat ze met natuurlijke middelen aan 
de slag moeten. Laat ze er zelf maar voor kiezen en zelf hun 
conclusies trekken. Dieren reageren veel objectiever dan 
mensen, dus dat is eigenlijk het bewijs dat een middel wel 
degelijk wat toevoegt. Elke casus is een bewijs.’

Je bent je verder gaan verdiepen?
‘Al heel snel na mijn opleiding diergeneeskunde ben ik gestart 
met de SHO, een vierjarige opleiding in de homeopathie voor 
artsen, tandartsen en dierenartsen. Ik heb later zelfs een paar 
jaar bij die opleiding lesgegeven. Het was een pittige opleiding 
en de basis voor mijn werk als homeopathisch werkend 
dierenarts.’

Wat is nu jouw eerste insteek bij een ziek dier?
‘De acute patiënt wordt eigenlijk altijd primair regulier 
behandeld. Maar op het moment dat een dier voor een tweede 
of een derde keer terugkomt met dezelfde problemen, dan 
kies ik voor een natuurlijke benadering. Waarom ook niet bij 
acuut kiezen voor homeopathie, vraag je je dan af? Dat is 
omdat het effect van homeopathie vertraagd is, de effecten 
van een behandeling komen later op gang. Je moet wel heel 
zeker zijn van je diagnose wil je in een acuut geval kiest voor 
homeopathie. Als voorbeeld noem ik acute diaree. Dan willen 
mensen snel resultaat zien en snel van de klacht af, ze willen 
niet nog een nacht met een zieke hond doormaken. Dus 
kies je voor een snelwerkend middel. Terwijl je eigenlijk nog 
onvoldoende van de oorzaak weet. Krijgt zo’n dier dan nog een 
paar keer diaree, dan is het klaar en wil ik echt weten waar het 
vandaan komt en de oorzaak aanpakken met homeopathie.’

Moet je baasjes overtuigen?
‘Dat komt maar weinig voor. Maar als mensen het niet zien 
zitten voor hun dier, dan doen we het niet. Ik adviseer mensen 
een bepaalde aanpak, en meestal gaan ze daar wel in mee. 
Dat komt ook omdat ik beide geneeswijzen omarm en geen 
geitenwollensokkendierenarts ben. Onze kliniek straalt dat 
ook niet uit. Een kankergezwel gaan we ook niet behandelen 
met een korreltje, dat snijden we eruit. Wij kiezen de aanpak 
waarvan wij denken dat het op dat moment het beste is voor 
het dier.’

Baat het niet, schaadt het niet?
‘Dat hoor je weleens zeggen als het gaat over natuurlijke 
middelen, maar daar ben ik het absoluut niet mee eens. Als 
je een homeopathisch middel niet juist inzet, kan het effect 
weleens averechts zijn van wat je had verwacht. Dat is ook 
mijn bezwaar dat er door leken naar natuurlijke middelen wordt 
gegrepen. Je moet weten wat je doet.’

Geef eens een voorbeeld?
‘Stel dat een hond braakt en je geeft een homeopathisch 
middel zonder dat je klinisch onderzoek hebt gedaan en dan 
blijkt dat de oorzaak in slecht functionerende nieren zit. Als je 
dan lukraak een antibraakmiddel geeft, dan kan het probleem 
zich alleen maar verergeren. Dat wil je niet en dat moet je 
voorkomen. Dat doe je door de oorzaak te achterhalen en niet 
met de symptomen aan de haal te gaan.’

Je pleit voor meer aandacht voor wetenschappelijke 
onderbouwing van homeopathie bij dieren?
‘Dat zou goed zijn, ook omdat de NVWA steeds strengere 
regels hanteert. Het mooie van een natuurlijke benadering 
bij dieren is dat dieren objectiever op een middel reageren 
dan mensen. Zij kennen het placebo-effect niet. Maar 
wetenschappelijk onderzoek met doelgroepen en testgroepen 
blijkt in de praktijk lastig te organiseren in diergeneeskunde. 
Dus tot die tijd zeg ik: blijf goed kijken naar een dier, kies voor 
de juiste aanpak en zie en ervaar hoe je met een natuurlijk 
middel het dier ondersteunt.’

Hoe ver ga je als dierenarts in een behandeling van een 
ziek dier?
‘Dat is een ethisch vraagstuk. Ik ben bereid om heel ver te 
gaan, mits er aan een aantal criteria wordt voldaan: goed eten 
en drinken; geen pijn; geen benauwdheid; geen jeuk; kunnen 
lopen; moet zindelijk zijn; heeft een besef van bestaan; moet 
oude gewoonten kunnen laten zien in gedrag.’

Steven Schukking 
werkt veel met 

producten uit de serie 
PUUR van

NML health.
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Boukje Overgaauw:
lid van het eerste uur

tekst en foto’s: Boukje overgaauw

op zomaar een 
ochtend in januari kreeg ik voorzitter ger 

houben aan de telefoon. hij wilde even stilstaan bij 
een memorabel feit: vanaf februari 2004 ben ik lid 
van de schotse herder vrienden, wat betekent dat 
ik een van de oudste leden ben. ger vroeg of ik een 
artikel wilde schrijven voor het magazine, iets over 
mezelf of over de honden …

Ik viel even stil en vertelde Ger dat mijn Jan en ik al 
een tijdje ‘zonder hond’ zijn. Want op 5 augustus 2011 
overleed onze geweldige collie Laska (Ebb-Tide of the 
Scottish Heights) op bijna 15-jarige leeftijd. 
‘Maar we zijn lid gebleven van de Schotse Herder 
Vrienden,’ verklaarde ik, ‘omdat we het blad zo graag 
lezen. De verhalen en de foto’s zijn zo herkenbaar en 
zo typisch collie. We smullen van de verslagen over de 
wandelingen of de hondensportartikelen.’ 
Dit wordt dus geen voor de hand liggend verhaal van 
een oud lid, die haar hele leven collies heeft gehad, 
maar wel een bijzonder verhaal.

In 1995 gingen Jan en ik samenwonen. We hadden 
allebei een scheiding achter de rug en de toekomst zag 
er liefdevol uit. Onze wederzijdse kinderen waren toen 
17, 13, 9, 7 en 5 jaar oud; 4 dochters en een zoon. 
Eindelijk had ik dan een man die van honden houdt, 
opgegroeid was met honden en er dolgraag weer eentje 
wilde. Het was ook een grote wens van mijn zoon en mij, 
maar omdat mijn ex-man niet van honden hield, had ik 

het niet aangedurfd, met reden.
Want toen ik vijf was, ging mijn grote kinderwens in 
vervulling: er kwam een pup in ons gezin. 
Een tricolour collie nog wel, luisterend naar de naam 
Scotty. Hij groeide op tot een grote, stoere, speelse, 
beschermende kameraad van mij. Drie jaar later 
verkochten mijn ouders Scotty, omdat mijn vader kortweg 
niet van honden hield. Ik had dit drama niet willen 
herhalen in mijn vorige huwelijk. 

Wat voor een ras zouden we nemen? Jan was 
opgegroeid met een boxer, waar hij prachtige 
herinneringen aan had en ik was natuurlijk nog altijd weg 
van de collie. Jan gaf de doorslag: ‘We gaan voor een 
collie, want jouw verhaal was nog niet af!’
Er werd contact gelegd met de Collieclub en een halfjaar 
later had Helen Snelders in haar kennel ‘Of the Scottish 
Heights’ een nestje met vier teefjes. Bij de tweede 
kraamvisite wisten man, zoon, Helen en ik dat Ebb-
tide ons hart gestolen had. Haar roepnaam werd Laska, 
Tsjechisch voor ‘liefde’, uit het land waar we onze eerste 
vakantie samen hadden gevierd. 
En die liefde maakte Laska dubbel en dwars waar. Met 
Helen hielden we een fijn en gezellig contact en zij was 
ook degene die ons attent maakte op de oprichting van 
de Schotse Herder Vrienden. 

Laska was een prachtige langhaar sable collie, 
vriendelijk, gezellig, een beetje aristocratisch, erg 
nieuwsgierig en heel fanatiek sportief in agility en frisbee. 
Al gauw werd ze wegens haar snelle wendbaarheid 
en enthousiasme bij agility gezien als een nieuw 
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aanstormend wedstrijdtalent, maar ik wilde alleen maar 
lekker bezig zijn met mijn hond en hondenpraatjes 
uitwisselen met hondenliefhebbers. 
Ze was ook dol op het najagen en afblaffen van katten. 
Een enkele keer trof ze een hoger ontwikkelde kat die 
het spel doorhad en blazend terugbekte. Laska ging 
dan vol in de remmen, wendde het hoofd af van de kat 
en bestudeerde geïnteresseerd de omgeving. Een kat? 
Nee, die had ze echt niet gezien. 
Andere honden waren allemaal haar speelkameraad 
tot het tegendeel bewezen was. Een agressieve hond 
maakte hetzelfde gedrag bij haar los als een zittende kat. 
Ruzie had ze nooit. 
Mijn Jan heeft een reumatische ziekte die gepaard gaat 
met terugkerende pijnaanvallen. Ik zag aan Laska als hij 
veel last had, want dan ging ze met haar rug tegen zijn 
knieën zitten, zodat hij haar kon aaien tegen de pijn. 

Op vakantie gaan stond bij Laska boven aan de lijst van 
pretmomenten. Als de koffers de trap af kwamen, keek 
ze me vragend aan met een aarzelende kwispel. Bij de 
verlossende woorden: ‘Ja, je mag mee,’ brak ze uit in 
hoog gejubel en maakte ze een rondje bokkesprongen 
door de kamer. 
Slapen in de auto op reis? Echt niet! Veel te veel te 
zien en te beleven. Ze zou die koeien in de wei kunnen 
missen of andere honden. En als ze over een brug rijdt 
en ze kijkt door het rechterraam, dan is er ook uit het 
linkerraam water te zien, da’s logisch hè. 
We hadden altijd veel bekijks met haar, maar een 
buslading Japanners spande de kroon in de stad 
Luxemburg. Eerst werd er van afstand bewonderd met 
‘Oh’ en ‘Ah’ op z’n Japans. Een van de dames gebaarde 
Jan of ze met Laska op de foto mocht. Natuurlijk. 
Tja, en toen wilde iedereen zo’n fotomoment, zittend 
naast Laska, of staand achter haar naast Jan. En na 
individueel ook nog met de hele familie erbij natuurlijk.  

Ze was een keurige hond, gastvrij en vriendelijk voor 
alle mensen die ons huis bezochten, waarin ook onze 
beider ondernemingen kantoor en praktijk hielden. Maar 
één keer in al die jaren vertoonde ze wangedrag tegen 
een ‘op alle slakken zout leggende’, controlerende 
belastinginspecteur. 
Of de goede man nu liep of ging zitten, de collieneus 
boorde zich keer op keer met geweld in zijn kruis. Ze 
luisterde altijd goed, maar nu niet, dus we gaven haar 
een time-out met gesloten deuren in de hal. Op het 
kantoor van de ook aanwezige accountant is dit nog 
steeds een legendarisch verhaal. 

Toen ze twaalf jaar was, kreeg ze een GVS (Geriatrisch 
Vestibulair syndroom) en we dachten dat haar laatste 
uren geslagen hadden. Het was een schok om haar 
van het een op het andere moment zo hulpeloos te 
zien, met haar scheve kopje en het verlies van al haar 
vaardigheden en zindelijkheid. Onze dierenarts stelde 
ons gerust en hij kreeg gelijk. Langzaam kwam alles 
weer terug en op een dag stond ze zomaar ineens weer 
achter me met een balletje in haar bek en een scheef 
kopje dat nu vroeg: ‘Gaan we spelen?’

Haar laatste jaren kreeg ze erg last van haar gewrichten, 
maar een Dogs Companion hondenbed, uiteraard 
met Schotse ruit hoes, hielp haar goed. Haar plas 
ophouden werd moeilijker, vooral ’s nachts, maar toen ze 
moeiteloos elke avond in een Dry Nites kinderluier stapte 
met een opening voor haar staart, was ook dat probleem 
uit de wereld. 
Tot ze zomer 2011 steeds slechter begon te eten en 
we begrepen dat ze weer op reis wilde gaan, maar nu 
zonder ons. Op een dag stopte ze helemaal met eten en 
drinken en wisten we dat het zover was. Met hulp van 
de dierenarts sliep ze rustig in, thuis op haar vertrouwde 
plekje met uitzicht op de tuin. Het duurde lang voor we 
gewend waren aan een leven zonder Laska, maar het 
lukte uiteindelijk wel.  
Wat blijft zijn de mooie en malle herinneringen aan deze 
geweldige hond. 

Het moge duidelijk zijn dat we nog jaren lid van de 
Schotse Herder Vrienden blijven en jullie (alvast) danken 
voor alle artikelen en mooie verhalen over de collie. 
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tekst en foto’s: Carla van Wijngaarden
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KORtHAARPAGINA

Het Zwitserleven-
gevoel?

hallo allemaal, ik zal me even voorstellen. ik ben carla 
van wijngaarden, geboren en getogen op het mooie eiland 
texel en ik ga iets over mezelf en mijn honden vertellen. 
van kinds af aan ben ik met honden opgegroeid, dus is het 
een logisch vervolg dat ik nu ook zelf honden heb. ik zeg 
zelf altijd dat ik 1½ hond heb, Jaycee een korthaarcollie en 
guus, een ruwharige teckel. een bijzondere combinatie, al 
zeg ik het zelf, maar wel een geweldige combinatie en een 
leuk stel met elkaar.

Maar even naar het begin toen ik mijn eerste hond zelf kocht. 
Zoals de meeste jonge eilandbewoners wil je op een gegeven 
moment naar ‘de overkant’, de wijde wereld in. Dus ik ook. 
Daar heb ik ook kennisgemaakt met de KNPV (Koninklijke 
Nederlandse Politiehonden Vereniging) en heb daar ruim drie 
jaar verschillende honden (Mechelse herders) met veel plezier 

getraind, onderlinge wedstrijden gelopen en heel veel geleerd. 
Maar ook bij mij kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Ik 
kreeg heimwee en ben weer teruggegaan naar Texel met een 
Mechelse herder (Nora) en gestopt bij de KNPV. 

Nadat Nora was overleden, wilde ik wel een herdershond, maar 
geen Mechelse herder meer. Ja, wat wordt het dan? Na wat 
zoeken heb ik me in de korthaarcollie verdiept en dat sprak 
me erg aan. Een ontzettende vrolijke hond, wil graag voor je 
werken, lief, en slim. Die wil ik hebben! Schijnbaar heb ik een 
soort collie-gen vererft, mijn oma had vroeger ook (langhaar)
collies. Maar dat kan ik me niet meer zo goed herinneren.

Mijn eerste kennismaking met de korthaarcollie is wel grappig. 
Toen ik ze voor het eerst zag, vond ik ze zo lelijk. Wat een 
neus! Maar na kennismaking met de fokster van mijn eerste 
collie, was ik verkocht. Ik zag bij haar mooie, lieve honden en 
die neus was ik helemaal vergeten. Zo kwam ik op de lijst voor 
een pup.
Ceallaigh van Shaka’s Royal Kraal was een geweldige hond 
in alles. Toen ik met Ceallaigh op de puppycursus zat, heb ik 
de opleiding Gehoorzaamheidinstructeur gedaan en jarenlang 
gehoorzaamheidstrainingen gegeven op de hondenclub. Naast 
gehoorzaamheid heb ook behendigheid met Ceallaigh gedaan. 
Behendigheid was helemaal ons ding en daar hadden we beide 
veel plezier in.

Met vakanties ging Ceallaigh vaak mee, zelfs in de stoeltjeslift. 
Ze zat daar zo op haar gemak alsof we het elke dag deden. En 
waar het kon liep ze ook altijd los. Ze liep altijd in de buurt en 
hield me goed in de gaten, ze was mijn schaduw. Zaten we in 
een restaurant, dan lag ze keurig onder de tafel en je zag en 
hoorde haar niet. Het commando ‘af’ beheerste ze ook perfect. 
Zo liep ik een keer met iemand een rondje en ik zei het woord 
‘af’ in een zin.  Na een paar minuten keek ik om en zag ik dat 
Ceallaigh een kleine honderd meter terug, keurig op het pad af 



Ceallaigh
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was gegaan en ook keurig lag te wachten totdat ik haar weer 
riep. Het is dat ik toen geen biefstuk bij me had, anders had ze 
het zo gekregen.

Regelmatig nam ik haar ook mee als ik ging paardrijden. 
Ceallaigh liep dan helemaal los mee. Naast was in de berm 
lopen en terug was achter het paard lopen. Paard en hond 
waren helemaal vertrouwd met elkaar. Zodra het kon mocht ze 
‘vrij’. Het is echt genieten om zo met je hond en paard op pad 
te gaan. We hebben zo heel wat ritten gemaakt over het eiland. 
Ceallaigh is uiteindelijk twaalf jaar geworden.

Jaycee (Chantilly Bila Kaifa) is mijn tweede korthaarcollie. 
‘Eens een collie, altijd een collie’ is ook bij mij van toepassing. 
Jaycee is geboren op 1 juli 2015 in Tsjechië. Jaycee is nog jong 
en na de gehoorzaamheid ben ik ook met haar behendigheid 
gaan doen. Soms volgen we een workshop aan de ‘overkant’ 

en verder maken we veel lange wandelingen door het bos of 
over het strand.

Ik wil ook een keer een langeafstandswandeling met haar gaan 
lopen. De kilometers zitten al in de benen / poten, maar de 
planning is nog niet helemaal rond.

Het Zwitserlevengevoel? Ja dat ken, ik voel me ontzettend rijk 
dat ik op zo’n mooi eiland woon en geniet elke keer weer van 
de (lange) wandelingen met mijn honden.

Jaycee
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Vanmorgen met de honden uitlaten, besloot ik eens 
een andere route te nemen. Richting een groot park in 
aanbouw dat tussen Arnhem, Nijmegen, Lent en Bemmel 
ligt. Daar kun je uren ronddwalen over heuvels, weiland 
en bos en omdat de helft nog niet beplant is volgens 
ambtelijke spoorboekjes, staat het vol met wilde hei, 
bloemen en uitbundig bloeiende bosjes. Ergens in het 
midden hebben ze al wel een speelbos voor kinderen 
aangelegd vol met beekjes, bruggetjes, klimpalen en wat 
dies meer zij.

Mijn honden vinden het enig om daardoor en overheen te 
racen. De meeste bruggetjes zijn geen probleem, maar 
er liggen dus her en der ook van die dunne loopbalkjes 
over de beekjes heen. Normaal gesproken hou ik mijn 
honden in de gaten en houd ik ze tegen als ze daar 
overheen willen. Maar ik was net lachend naar Maggie 
aan het kijken die als een debiel konijn heen en weer aan 
het springen was en zag niet dat Abby aanstalten maakte 
om over zo’n balkje te lopen. Die balk hield halverwege 
de beek op en ze hadden er haaks een andere balk 
tegenaan gelegd. Abby was helaas niet snugger (of 
lenig genoeg) om die overstap te maken, maar achteruit 
teruglopen op 5 cm was ook geen optie.

Dus jawel hoor, ze slipte en donderde unverfroren in 
het water. Die kop van haar was onbetaalbaar: ze bleef 
wijdbeens in het water staan (wat overigens slechts tot 
haar borstbeen kwam, dus zo diep was het niet) en keek 
mij smekend aan. Ik twijfelde tussen de emoties ‘Hélp, 

mijn baby ligt in het water!’ en ‘Achterlijke gladiool, kijk 
dan toch uit!’. Helaas ligt de tijd dat ik als een hinde over 
5cm-brede balkjes huppel reeds enkele decennia achter 
me, dus ik peinsde er niet over om me op die balk te 
wagen en bij Abby in het koude water te eindigen.
 
Ik besloot aanwijzingen te geven in de trant van 
‘doorlopen’ en ‘op de kant springen’, gelardeerd met 
(hopelijk) duidelijke gebarentaal.  Wat overigens niet 
veel effect sorteerde, gezien haar niet-begrijpende ogen. 
Maggie amuseerde zich klaarblijkelijk kostelijk om de 
penibele toestand van haar roedelgenote, want met een 
grijns van oor tot oor rende ze rondjes, heuvel op, heuvel 
af.

Na een minuut of vijf kreeg Maggie echter medelijden 
met domme Abby en wanhopige vrouwtje, want ze rende 
ineens de andere kant op, ging een bruggetje over (dat 
wij nog niet hadden gezien) en dook op aan de andere 
kant van de sloot waar Abby nog steeds in bivakkeerde. 
Ze blafte even kort en jawel hoor, moeizaam ploegde 
Abby zich door het water naar de kant en krabbelde 
druipend en wel de oever op. 

Je zou denken dat ik na al die jaren wel gewend 
moet zijn aan domme, domme collies en pientere 
straathondjes. Maar ze blijven me elke keer weer 
verrassen ... (Jammer alleen dat ik geen fototoestel bij 
me had!)

Collie
te water!
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Groeien
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er is misschien geen diersoort waarin zo veel variatie 
in groei en groeisnelheid is te zien als bij honden. een 
chihuahua weegt slechts enkele kilo's, terwijl een flinke 
st. Bernard tussen de zestig en zeventig kilo uit kan 
komen. de verschillen zijn extreem en dat geldt ook voor 
de groeisnelheid. een st. Bernard doet er globaal twee 
keer zo lang over om zijn volwassen gewicht te halen 
dan een chihuahua, terwijl het verschil in gewicht het 
twintigvoudige kan bedragen. een grote hond groeit dus 
wel tien keer zo snel als een kleine hond in het uiterste 
geval. dit blijft niet zonder gevolgen.

groei en groeisnelheid
Hoe groot een hond uiteindelijk kan worden, is in zijn genen 
vastgelegd. Grootte is genetisch bepaald: de St. Bernard 
wordt groot, de chihuahua blijft klein. Groeisnelheid is 
deels leeftijdsgebonden, hetgeen ook genetisch bepaald 
is. Pasgeboren pups groeien het snelst en geleidelijk 
neemt de groeisnelheid af totdat die aan het einde van de 
puberteit grotendeels ten einde is. Dit heeft consequenties: 
problemen met de groei op een jonge leeftijd hebben vaak 
grote gevolgen. Dit is duidelijk te zien wanneer het verkeerd 
gaat. Vroeger zag je nog wel eens jonge pups met rachitis of 
Engelse ziekte. Dit ontstond door een tekort aan vitamine D en 
calcium. Het gevolg was dat de pups zijwaarts door de polsen 
zakten en stoornissen aan het skelet kregen. In de moderne 
hondenvoeders is dit zodanig in balans aanwezig dat het 
tegenwoordig een weinig voorkomend verschijnsel is.

Wat niet genetisch bepaald is, is of de pup die genetisch 
bepaalde grootte ook uiteindelijk zal halen. De weg ernaartoe 
is niet genetisch vastgelegd en kan beïnvloed worden 
door bijvoorbeeld voeding. Ziekte, groeistoornissen door 
gebreksziektes of anderszins niet optimale omstandigheden 
kunnen ertoe leiden dat een pup zijn 'groeipotentieel' 
uiteindelijk niet benut. Het milieu is dus van grote invloed.

groeihormoon
De groei staat onder controle van een stofwisselingscentrum 
in de hersenen, de hypofyse. De hypofyse geeft het groei-
hormoon of somatotropine, af aan de bloedbaan. Via een 
regelkring waarbij verschillende hormonen betrokken zijn wordt 
de groeihormoonspiegel geregeld.
Deze spiegel is niet contant, maar vertoont een circadiaan 
ritme. Dit houdt in dat de hormoonspiegel in het bloed varieert 
volgens een vast patroon dat zich houdt aan een 24-uursritme. 
Zo neemt de groeihormoonspiegel toe tijdens de slaap. 
Het lichaam is tijdens de slaap in staat zich te herstellen en 
het verder op te bouwen: groeien dus! Voor pups is slaap 
buitengewoon belangrijk. Maar ook inspanning, zoals bij 
lichaamsbeweging of andere vormen van fysieke stress, leidt 
tot een toename van het groeihormoon. Naast de stimulering 
van de groei speelt het groeihormoon een rol bij het lichamelijk 
herstel.

Soms gaat er ook wat mis in deze regelkring. Het kan gebeuren 
dat het lichaam van een pup te weinig groeihormoon aanmaakt. 
De pup blijft dan klein en puppyachtig. Maar ook het herstel 
blijft achter en deze pups hebben dus een zwak gestel. Veelal 
worden ze ook niet zo oud, een jaar of vijf is de gemiddelde 
levensverwachting. Dwerggroei komt voor bij Duitse herders en 
ook bij de Saarloos wolfhond.

skeletgroei
In dit artikel wordt enige nadruk gelegd op de groei van het 
skelet. Dat is een beetje arbitrair, want het hele lichaam groeit. 
Maar omdat de zorgen van veel eigenaars zich toespitsen op 
afwijkingen aan het skelet, gaan we daar wat dieper op in.
Het skelet is grofweg uit drie typen beenderen opgebouwd:
• pijpbeenderen, zoals het opperarmbeen, het dijbeen of de 

middenvoetsbeentjes;
• platte beenderen, zoals het schouderblad, het bekken of de 

schedelbeenderen; 

GEzONDHEID
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• onregelmatige beenderen, zoals de wervels en de 
voetwortelbeentjes.

Het groei- en verbeningsproces verloopt verschillend van 
elkaar. Laten we met de pijpbeenderen beginnen. Wanneer 
een pup opgroeit tot volwassen hond, zal zijn skelet zowel in 
de lengte als in omvang toe moeten nemen. De lengtegroei 
bij de pijpbeenderen in de ledematen ontstaat doordat er 
groeischijven in de beenderen aanwezig zijn tijdens de jeugd.
Groeischijven (epifysairschijven) zijn schijven van kraakbeen 
die zich bevinden tussen het brede uiteinde van het bot, de 
zogenaamde epifyse, en het smallere middengedeelte, de 
schacht of diafyse. Vanuit deze kraakbeenschijven wordt bot 
gevormd waardoor het pijpbeen dus langer wordt. Het is een 
beetje het idee van een uitschuifbare telescoop.

Groei in de breedte gaat volgens een ander principe. 
Elk botstuk is omgeven door het beenvlies dat zeer veel 
zenuwen bevat en erg gevoelig is. Dit beenvlies is in staat om 
beenweefsel te vormen dat op de buitenwand van het pijpbeen 
wordt afgezet.
Aan de binnenzijde van het pijpbeen wordt wat bot afgebroken 
door speciaal voor dit doel aanwezige cellen. Hierdoor blijft 
de dikte van de wand stabiel. Bleven de beenderen massief, 
dan zou het skelet veel te zwaar worden en goed bewegen 
verhinderen. De natuur streeft hier naar een optimale balans 
tussen stevigheid en beweeglijkheid met een minimaal gebruik 
van materiaal. Omdat de krachten op de ledematen en dus 
op de pijpbeenderen vrij groot zijn, ontstaan hier nogal eens 
problemen in de vorm van groei- en verbeningsproblemen.

De groep van platte beenderen heeft een ander verloop van 
de groei. De schedelbeenderen en de bekkenbeenderen van 
jonge honden bevatten min of meer cirkelvormige beenkernen. 
Daartussen bevindt zich stevig kraakbeen. De verbening van 
de schedel en het bekken ontstaat in de loop der tijd doordat 
de beenkernen steeds groter worden. Het tussenliggende 
kraakbeen verbeent steeds verder, totdat de groeikernen zich 
samenvoegen en er dus een volledig verbeende schedel of 

bekken ontstaat. Het is een beetje het idee van een olievlek op 
het water die groter wordt.

Gezien het kleinere aantal stoornissen is dit groeiproces minder 
gevoelig voor problemen en ligt er begrijpelijkerwijs ook minder 
nadruk op. Ook de onregelmatige beenderen maken een 
vergelijkbaar groeiproces door.

gecompliceerd
Helaas is de geschetste driedeling niet helemaal conform de 
werkelijkheid. De pijpbeenderen groeien zoals beschreven, 
maar veelal zitten aan deze pijpbeenderen kleine uitsteeksels 
die een aparte groeischijf hebben of een aparte groeikern zijn. 
Zo is de kop van het dijbeen een aparte groeikern die pas rond 
de twaalfde week vergroeit met de hals van het dijbeen. Hierin 
zit overigens wel wat variatie. Deze dijbeenkop heeft ook een 
eigen bloedvoorziening.

Bij elleboogdysplasie speelt iets soortgelijks. De afkortingen 
LPC en LPA staan voor 'los processus coronoïdeus' en 
'los processus anconeus'. Processus is potjeslatijn voor 
uitsteeksel en de toevoegingen anconeus en coracoïdeus zijn 
de anatomische benamingen van deze uitsteeksels. Normaal 
gesproken groeien deze uitsteeksels bij pups tussen dertien en 
zestien weken vast aan de ellepijp. Bij elleboogdysplasie treden 
er variaties op in de groei- en verbeningssnelheid die buiten de 
natuurlijke grenzen vallen. Als na zestien weken een processus 
anconeus nog niet vastzit aan de ellepijp, kan onder invloed 
van het toenemende lichaamsgewicht van de groeiende pup 
dit losgedrukt worden. Springen en rennen kan dit bijvoorbeeld 
provoceren. En dan is er sprake van een los processus. Maar 
de vertraagde verbening is in feite de erfelijke factor in het 
verhaal. De toename van het lichaamsgewicht of het sprongetje 
is de provocerende milieufactor. Een hond die gelijkmatiger en 
iets langzamer groeit blijft misschien net aan de goede kant 
van de scheidslijn. Te grote variaties op het genetisch bepaalde 
stappenplan van groei en ontwikkeling leiden in de regel tot 
afwijkingen. Groei is een heel gecompliceerde en moeilijke 
legpuzzel waarvan alle stukjes goed moeten passen.

Skelet hond
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geslachtshormonen
De lengtegroei van de pijpbeenderen gaat door tot het einde 
van de puberteit. Vanaf een leeftijd van vier tot zes maanden 
neemt de hoeveelheid testosteron bij reuen en oestrogeen 
bij teven snel toe. Met zes tot acht maanden is de hond in de 
puberteit. Onder invloed van de geslachtshormonen gaan de 
groeischijven zich sluiten. Oestrogeen werkt in dit opzicht nog 
sterker dan testosteron en daardoor sluiten de groeischijven 
in de pijpbeenderen bij teven zich iets sneller. Dit verklaart 
waarom teven meestal een wat langer lichaamsmodel hebben 
en naar verhouding iets lager op de benen staan. Reuen 
krijgen hierdoor juist de wat grotere en fiere uitstraling.

Wanneer een pup voor de puberteit gecastreerd wordt, 
zie je dat in de groei terug. Doordat de invloed van de 
geslachtshormonen uitblijft, groeien de pijpbeenderen van 
de pup langer door. Vroegtijdig gecastreerde honden worden 
daardoor hoger en krijgen een hoogbeniger model dan 
wanneer ze niet gecastreerd zouden zijn. Reuen bouwen ook 
wat minder bespiering op, zodat ze vaak een wat hoogbenig 
en iel uiterlijk krijgen. Met name de spieren in het hals- en 
schoudergebied blijven wat minder geprononceerd. Het is een 
factor waarmee rekening gehouden moet worden.

Beweging
Een jonge hond in de groei heeft ook beweging nodig om zijn 
spieren te oefenen. Het toegenomen lichaamsgewicht moet 
ook gedragen worden en daar is kracht voor nodig. In de regel 
zijn veel hondenliefhebbers bang voor 'te veel' bewegen en 
letten ze te weinig op de kwaliteit van bewegen. Het schema 
van 'vijf minuten per levensmaand' gaat uit van een relatie 
tussen leeftijd en wandeltijd. Die relatie is er helemaal niet. 
Pups mogen niet afgemat worden, maar zolang ze vrolijk en 
alert zijn mogen ze blijven wandelen. Beter buiten wandelen, 
dan binnen afreageren op de parketvloer, zeg ik altijd maar. 
En het is altijd beter vaker een kleinere afstand te lopen. Een 
pup in één wandeling voor de rest van de dag 'afwerken' is 
schadelijk, maar het is ook niet zinvol zo voorzichtig te zijn dat 
de pup binnenshuis verder gaat.

De kwaliteit van bewegen is wel belangrijk. Plotselinge 
zware belastingen zoals met springen, en vooral bal- en 
stoeispelletjes kunnen dramatisch uitpakken. Hoe leuk het ook 
is om te doen: ballen gooien is met pups uit den boze. Leer 
de pup liever een bal zoeken in bijvoorbeeld hoog gras en 
gooi de bal hooguit een paar meter weg. Dat houdt de vaart 
eruit en de pup beleeft zijn 'buitdrift' net zo sterk als wanneer 
hij achter een bal aansjouwt. De werpstok kan het eerste jaar 
rustig in de kast blijven staan. Stoeien is ook geen vrijblijvende 
activiteit. Pups gaan over hun grenzen heen als ze zich in een 
competitief stoeispel begeven. Veel problemen starten na een 
potje stoeien.
Daarentegen is stevig wandelen en wat draven geen enkel 
probleem. De pup mag ook best een stukje galopperen, maar 
mag daarbij niet geprikkeld worden om tot het uiterste te gaan. 
Eigenlijk is dat het meest kenmerkende aan verantwoord 
bewegen: door het te matigen blijf je binnen de grenzen van 
belastbaarheid.
Is de hond eenmaal in zijn puberteit beland, dan is de snelle 
groei ten einde en kan er begonnen worden met bijvoorbeeld 
fietsen.

groeipiJnen
Jonge pups van met name grote rassen hebben regelmatig 
last van kreupelheid, die veroorzaakt wordt door groeipijnen. 
Groeipijn wordt ook wel met de medische term panosteïtis 
of enostosis aangeduid en ontstaat vooral in de lange 
pijpbeenderen van de ledematen. Het ontstaat door het te 
snel groeien van de jonge hond. Voeding is van invloed op 
het verloop en de snelheid waarmee de pup groeit en de 
hondenvoedingsindustrie heeft voeding op de markt gebracht 
die is aangepast aan de gemiddelde groeisnelheid van 
een bepaalde 'gewichtsklasse' met inachtneming van de 
bijzonderheden van de groei.

Zoals gezegd lijden met name de grotere rassen aan groeipijn 
en vooral Duitse herderpups worden vaak getroffen. In 75% 
van de gevallen betreft het reutjes. Ook bij retrievers, doggen 
en verschillende andere herdershonden (Witte herder) komen 
groeipijnen geregeld voor. Daarentegen komt het bij Berner 
sennenhonden weer minder vaak voor. Over het algemeen zijn 
de honden 5-12 maanden oud.

De 'Haverse kanalen' zijn de kanaaltjes die de bloedvaten 
toegang geven tot het beenweefsel, zodat zuurstof en 
voedingsstoffen alle beencellen kunnen bereiken. Dit is nodig 
voor het in stand houden van het beenweefsel en de groei 
ervan. Als een pup snel groeit, moeten de Haverse kanalen 
naar verhouding meegroeien. Dit gebeurt bij groeipijn echter 
niet. De grootte en de massa van het skelet nemen sneller 
toe dan de doorsnede van de kanaaltjes. Hierdoor wordt 
de bloedcirculatie belemmerd. In de toetredende slagaders 
heerst een hogere druk, dus er wordt nog wel bloed in het 
pijpbeen gepompt, maar de afvoer via de aders raakt verstoord 
en er ontstaat stuwing en druktoename in het vaatbed en 
het pijpbeen. Hierdoor treedt er vocht uit en ontstaan de 
pijnklachten. Vooral wanneer het beenvlies onder druk komt 
te staan is dat enorm pijnlijk. En juist dit beenvlies is zeer 
gevoelig. Hierdoor kan de jonge hond last hebben van enorme 
pijnen met forse kreupelheid tot gevolg. Er ontstaat vaak een 
wisselende kreupelheid, omdat het nooit één been alleen 
betreft. Wanneer er meer druk op het been uitgeoefend wordt, 
kan de pup het uitpiepen, soms met agressie tot gevolg.

Deze acute fase kan één tot drie weken duren, waarna de 
klachten minder heftig worden. Wel kan de aandoening zich 
ook in de andere ledematen openbaren, waardoor de hond 
soms aan de andere kant kreupel gaat lopen. De ziekte 
kan door uw dierenarts gediagnosticeerd worden door een 
lichamelijk onderzoek en een aanvullende röntgenfoto. Hij kan 
u ook goed adviseren over de behandeling en de begeleiding 
van de pup. Aanpassing van de voeding en eventuele 
pijnstilling zijn meestal nodig om de klachten te verminderen.
Overigens kan kreupelheid bij pups ook door andere 
aandoeningen en blessures veroorzaakt worden, zodat de 
diagnose 'groeipijn' nooit op een trainingsveld door een 
'ervaren instructeur' gesteld kan worden. Met name is het 
belangrijk een vroeg onderscheid te maken met bijvoorbeeld 
elleboogdysplasie. Uiteindelijk gaat de aandoening over, maar 
het kan in het eerste levensjaar een flinke domper op de 
vreugde zijn.

Artikel afkomstig uit: Marcel Nijland, Hondse Hoogstandjes. 2003, 

Uitgeverij Libre, ISBN: 90-75531-29-X.
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COLUMN

Vervoer op stand

Meestal, nou bijna altijd, is mijn vervoer keurig geregeld. 
Ik heb de hele achterbak van de auto voor mijzelf en dat 
is best luxe. Gelegen op een 5 cm dik matras met een 
flink oppervlak, is het onderweg goed vertoeven. Maar 
op een zonnige dag ging het toch iets anders dan ik had 
verwacht.
Mijn baasje houdt nogal van fietsen en als hij een 
toertocht maakt, kan ik heerlijk slapen op de bank of 
waar ik mezelf in huis maar wil neervlijen. Gewoon 
geweldig lekker.

Tot op een dag er een vreemd rood vehikel in de 
achtertuin verscheen. Een vierkant apparaat, waarin 
mijn baas een koekje had gelegd. Met enige schroom 
haalde ik die lekkernij eruit. Ik begreep niet helemaal wat 
de bedoeling was, maar het ritueel herhaalde zich en ik 
kroop steeds verder in dit te klein bemeten ‘hondenhok’. 
Wanneer mijn bal erin lag - hoe dat kwam weet ik nog 
steeds niet - durfde ik al snel mijn favoriete speeltje eruit 
te halen. Gewoon geen probleem.

Op een moment stond dat ‘hondenhok’ ineens op wielen. 
Raar gezicht en als ik er iets uit wilde halen, schommelde 
dat ding enorm. Wat was hier nou de bedoeling van? Ik 
begreep het echt niet en vond het niet meer zo fijn om er 
de koekjes en mijn bal uit te halen. Vreemd apparaat.
Het kon nog erger. Ik weet het nog goed. Het was een 
heel zonnige dag en de toerfiets van mijn baas kwam 
weer van stal. Al snel merkte ik dat het rode vehikel 
aan de fiets was gekoppeld en dat ik snel het lijdend 
voorwerp zou worden. Met enige moeite werd ik in die 
hondenbak gepropt en daar gingen we!

Het was dus de bedoeling dat ik meeging op toertocht. 
Man, man, wat een ervaring. Ik vond het totaal niet leuk 
en liet dat ook duidelijk merken. De baas vond mijn 

geblaf en gepiep in het begin nog leuk, maar al snel 
sloeg ook zijn humeur om. Na een korte trip door de wijk 
waren we alweer thuis en sprong ik pijlsnel uit de bak. 
Wat een uitvinding.

Enkele dagen later volgde een nieuwe poging. Het 
resultaat was hetzelfde; ik vond er totaal niets aan en 
voor mijn baasje was de lol er ook af. Gelukkig maar. 
Nu stap ik weer tevreden in de auto en de fietskar, die is 
gelukkig verkocht!

tekst en foto’s: Mart Brouwers
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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

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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