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naam: Killochan Castle Grand Nobel Dame (Anouk)
geboren: 2 november 2010

vader: Steadwyn Nobel Glazer
moeder: Wisewyn Specially for Killochan

fokker: Karin en Rinus van Santvliet
eigenaar: Sandra Hartholt-de Jong

Anouk is op 7 mei 2018 bij een noodlottig ongeval om het 
leven gekomen. 

naam: Tough and Go Of The Loving Collies  
   (Beau-Louie)  
geboren: 30 april 2003  – 10 juli 2015

vader: Gerian Sunpure
moeder: Kiss ’N Tell of The Loving Collies

fokker: Marian van Loo
eigenaar: Mart Brouwers
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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 3
10 Fotowedstrijd Kolder in de kop
11 Het nut van DNA-testen
13 Goed advies is het hele werk
16 Korte berichten
18 Fotoverslag wandeling 15 april 2018
23 Vererving haarlengte
28 Onderzoek gedrag Universiteit Wageningen
30 Korthaarpagina: Balans en coördinatie met Kenzo
32 Titeren, iets voor jouw hond?
35 Sellinkcreekside en Ne Lady’s
37 Anoki, een Schotse herder als hulphond
40 Cartoon
41 Column: Ikke dominant, echt niet!
42 Kennelvermeldingen

25 Gedrag: Trigger stacking

20 Sport & spel: FCI-Obedience6  Gezondheid: tekenziektes
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MEDEDELINGEN

KALENDER

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
activiteitendag 

Op zondag 16 september vindt 
onze activiteitendag plaats, met veel 
activiteiten die je samen met je collie(s) 
kunt doen en een demonstratie 
pakwerk door een van onze leden. 
Ook zal er een collectieve titerbepaling 
plaatsvinden. Houd onze website n de 
gaten voor meer informatie!

16 september 2018
wandeling leenderBos

Op 21 oktober is er een wandeling in 
het Leenderbos bij Eindhoven. Meer 
info volgt binnenkort.
Houd onze website en 
Facebookpagina in de gaten  voor 
meer informatie.

21 oktober 2018

van het Bestuur

In 2013 trad ik aan als eindredacteur van Collie en zo. Een 
complete restyling van het magazine volgde, er kwam een 
nieuw logo, het magazine werd steeds dikker en we wisten 
steeds vaker interessante gastschrijvers te strikken voor het 
schrijven van artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Met 
een klein team kregen we het steeds weer voor elkaar een 
lezenswaardig en gevarieerd magazine te maken voor de 

collieliefhebber. Maar aan elk tijdperk komt een einde... 

Dit najaar verhuis ik naar Spanje en dit is het laatste magazine 
dat ik als eindredacteur heb gemaakt. Een extra dik en 
afwisselend zomernummer met interessante artikelen over 
gezondheid, gedrag, sport & spel, maar ook de wat meer 
luchtige bijdragen van leden en veel foto's.
Ik wens mijn opvolgers veel succes en plezier met het 
samenstellen van de toekomstige magazines, alle lezers veel 
plezier met dit nummer van Collie en zo en een mooie en 
zonnige zomer gewenst!

Diana Jansen

Door onze eindredacteur:
Diana Jansen
redactie@schotseherdervrienden.nl

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. 
Uiteraard moet ook de Schotse Herder Vrienden aan deze 
verordening voldoen. Je deelt immers bewust of onbewust 
persoonsgegevens met onze vereniging, als (toekomstig) 
lid, als deelnemer aan een activiteit, wanneer je een product 
bestelt bij onze clubwinkel, enzovoort. Wij hebben een 
privacyverklaring opgesteld, waarin we in duidelijke taal 
uitleggen hoe wij met je persoonlijke gegevens omgaan. De 
privacyverklaring staat op onze website. 
Behalve via ons magazine, informeren wij onze leden 
regelmatig per e-mail over de activiteiten die we organiseren. 
Mocht je deze e-mails niet meer willen ontvangen, kun je dit 
aan ons doorgeven via de link onder aan de e-mail en word je 
hiervoor uitgeschreven. 

Eind mei, begin juni zouden onze collies op ‘werkbezoek’ gaan 
in drie verzorgingshuizen, in Roosendaal, Druten en Zutphen. 
Omdat de temperaturen in die periode welhaast tropisch waren, 
hebben we moeten besluiten de bezoeken af te zeggen. We 
zouden de bewoners én onze honden er geen plezier mee 
hebben gedaan. Later dit jaar bekijken we of we alsnog langs 
kunnen gaan. 

In dit magazine staat een artikel over titeren van dierenarts 
Annemieke Calis uit Uithoorn. Wij willen jullie er alvast op 

wijzen dat Annemieke tijdens onze activiteitendag op 16 
september a.s. acte de présence zal geven voor een collectieve 
titerbepaling. Iedereen kan zijn of haar hond(en) laten titeren, 
of je nu lid bent van de vereniging of niet, of je nu deelneemt 
aan de activiteitendag of niet, of je nu een collie of een andere 
hond meeneemt. Wij willen hiermee meer bekendheid geven 
aan titeren. In 2014 hebben we voor het eerst zo’n collectieve 
titerbepaling georganiseerd, op ons 10-jarig jubileumweekend. 
Toen zijn ca. 25 honden onderzocht en we hopen dit aantal in 
september minimaal te evenaren.

Ik Vertrek. Ongeveer in deze bewoording gaf Diana Jansen aan 
dat ze haar functie als hoofd- en eindredacteur van Collie en 
zo gaat neerleggen. Diana gaat haar geluk in het buitenland 
beproeven en in oktober met haar honden Mila, Amy, Amoz en 
Tara naar Spanje emigreren. In het herfstnummer zullen we 
uitgebreid stilstaan bij haar verdiensten voor de vereniging. En 
natuurlijk hopen we dat Diana ons over een tijdje laat weten 
hoe het haar en haar honden is vergaan. 
Het zomernummer is het laatste nummer dat zij voor de 
vereniging heeft gemaakt. We hebben ons best gedaan om er 
een extra dik nummer van te maken. Bij het herfstnummer zal 
Diana nog over de schouders van haar opvolgers meekijken 
en vanaf het winternummer worden we geacht op eigen benen 
staan. Een zware taak …
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GEzONDHEID

het is weer mooi weer en dat betekent ook dat de kans 
groot is dat je collie tijdens een wandeling een of meerdere 
teken oploopt. preventie tegen teken en het tijdig weghalen 
van teken is belangrijk om te voorkomen dat je hond 
besmet raakt met een tekenziekte.

Door de klimaatverandering rukken Zuid-Europese 
tekenziektes op naar Noord-Europa. De meest voorkomende 
tekenziektes in Europa zijn Lyme (borreliose), babesiose, 
anaplasmose, ehrlichia en door teken overgebrachte 
encephalitis (TBE). Daarnaast rukt het zogenaamde Krim-
Congo-hemorragische koortsvirus in Zuid-Europa op, wat voor 
mensen levensgevaarlijk is. Er bestaan nog een paar door 
teken overgebrachte ziekten, maar die komen in Europa niet of 
nauwelijks voor. De bovenstaande tekenziektes zijn allemaal 
zoönoses, wat betekent dat zowel honden als mensen hierdoor 
ziek kunnen worden. De naam tekenziektes is eigenlijk niet 
accuraat, want teken veroorzaken de ziekte niet zelf. Maar 
wanneer teken zijn besmet met een besmettelijk virus, bacterie 
of parasiet, kunnen ze door te bijten met hun speeksel hun 
gastheer besmetten. 

wat ziJn teken?
Teken zijn kleine spinachtige insecten en zijn geleedpotige 
parasieten. Ze leven van bloed van gewervelde dieren 
bij wie ze zich vastbijten in de huid en zich na te hebben 
volgezogen – iets wat uren of zelfs dagen kan duren - weer 
van af laten vallen. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een 
bloedmaaltijd als voedsel nodig, maar vrouwtjesteken hebben 
veel meer bloed nodig omdat ze ook proteïnen uit het bloed 
nodig hebben voor de ontwikkeling van eitjes. Teken variëren in 
grootte van een halve tot enkele millimeters en worden zelden 
groter dan een centimeter. De levenscyclus van een teek begint 
als een larve en eindigt via diverse tussenstadia als larve naar 
nimf na 2-3 jaar als een volwassen teek.
Teken waren in het verleden altijd het actiefst in de periode 
maart tot oktober, maar de laatste jaren komen ze door de 
warme en vochtige winters het hele jaar voor. Met name bij 
vochtig weer zijn teken het meest actief. 
Op dit moment zijn in Noord-Europa zeven verschillende 

soorten teken actief (Dermacentor reticulatus, Dermacentor 
marginatus, Haemoaphysialis concinna, Hyalinella punctata, 
Ixodes canisuga, Ixodes hexagonus en Ixodes ricinus). In 
Zuid-Europa en de Balkan zijn maar liefst elf soorten teken 
actief (Boophilus annulatus, Dermacentor marginatus, 
Haemoaphysialis leachi, Haemaphysalis parva, H. punctata, 
Hyalomma anatolicum, Hyalomma marginatum, I. canisuga, 
I. hexagonus, I. ricinus, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus 
sanguineus, Rhipicephalus turanicu) en door de opwarming 
van de aarde is de verwachting dat binnen afzienbare tijd ook 
deze teken zullen migreren naar Noord-Europa.
 
verspreiding tekenziektes
Door de klimaatverandering rukken tekenziektes steeds meer 
op richting Noord-Europa en veroorzaken een steeds groter 
probleem voor mens en dier. Nog enkele decennia geleden 
kwam Lyme nauwelijks voor in Nederland en nu wordt geschat 
dat grofweg 25% van alle teken in Nederland besmet zijn 
met Lyme. Maar ook de soort teken die babesiose, ehrlichia 
en anaplasmose kunnen overbrengen, komen inmiddels in 
Nederland voor. En het is niet ondenkbaar dat op korte termijn 
ook andere tekenziektes in Nederland zullen voorkomen.
Maar welke tekenziektes zijn er nu allemaal? 

lYme
Lyme is verreweg de meest bekende tekenziekte in Nederland 
en krijgt ook de meeste aandacht in de media. Lyme wordt 
veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi en kent bij 
mensen een grillig verloop, waarbij niet iedereen klachten krijgt 
of zelfs ziek wordt. Bij honden is gewrichtsontsteking het meest 
voorkomende symptoom van de ziekte van Lyme, maar honden 
kunnen ook koorts, eetlustverlies, uitdroging, sloomheid, 
gezwollen lymfeklieren en nieraandoeningen krijgen. Net als 
bij mensen is Lyme bij honden lastig vast te stellen, omdat 
de symptomen kunnen wijzen op een scala van andere 
aandoeningen. Daarom moet bij verdenking een uitvoerig 
klinisch bloedonderzoek worden gedaan. Mogelijk moet dit 
bloedonderzoek in een later stadium worden herhaald, omdat 
in de beginfase de hond wel besmet kan zijn, maar de uitslag 
vals-negatief kan zijn. Lyme wordt behandeld met antibiotica, 

tekst: Lieke Timmers • foto: Bjørn Christian Tørrissen

Tekenziektes
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het liefst doxycycline. Het advies is om hier zo snel mogelijk na 
een geconstateerde besmetting mee te beginnen, omdat Lyme 
- net als bij mensen - ook bij honden chronisch kan worden bij 
een te late diagnose.

BaBesiose
Babesiose of babesia is een ziekte die door de bloedparasiet 
babesia wordt overgebracht en vooral voorkomt in Zuid-Europa, 
hoewel in Nederland al enkele gevallen bekend zijn. De ziekte 
tast de rode bloedlichamen aan, waardoor bloedarmoede 
en lusteloosheid ontstaan. Daarnaast tast de ziekte ook de 
lever en de nieren aan, waardoor bijvoorbeeld geelzucht en 
nierfalen kan ontstaan. Babesiose treedt acuut op. De hond 
heeft een bruinrode urine, is koortsig en heeft een veel te 
hoge hartslag. Snel ingrijpen is dan geboden, omdat bij niet 
direct behandelen de hond zal overlijden. Als de hond bij de 
eerste symptomen met imidocarb wordt behandeld, is de kans 
op herstel heel groot. Daarnaast is er een vaccinatie tegen 
babesiose beschikbaar. Mensen die hun hond meenemen op 
vakantie naar Zuid-Europa, doen er verstandig aan om hun 
hond vooraf tegen babesiose te laten inenten. Houd er wel 
rekening mee dat bij het enten voor de eerste keer de enting 
na drie weken moet worden herhaald. Overigens is de hond 
ook na de vaccinatie niet voor 100% beschermd, maar de 
ziekteverschijnselen zullen in ieder geval minder heftig zijn.

anaplasmose
De symptomen van Anaplasmose en Ehrlichia lijken veel 
op elkaar en zijn beiden rickettsia-infecties. Rickettsia zijn 
kleine bacteriën die zich ophopen in witte bloedcellen. Ze zijn 
onderdeel van een veel grotere familie van bacteriën die vaak 
vlekjeskoorts veroorzaken (bijvoorbeeld vlektyfus), maar ook 
bepaalde huidziekten. De bij de hond meest voorkomende 
rickettsia veroorzaken Anaplasmose of Ehrlichia. Beide ziekten 
worden door teken overgebracht. Anders dan Ehrlichia wordt 
Anaplasmose echter door dezelfde teek overgebracht als de 
ziekte van Lyme en daarom kan de hond gelijktijdig worden 
besmet met meerdere tekenziektes. Omdat Anaplasmose in 
heel Europa voorkomt, moeten honden die positief testen op 
Lyme ook worden getest op Anaplasmose. De symptomen 
van Anaplasmose zijn acute lusteloosheid, slechte eetlust, 
koorts, gewrichtsontsteking, bleke slijmvliezen, diarree/braken, 
huidbloedingen, benauwdheid en opgezette lymfeklieren en 
vergrote milt. Anaplasmose wordt gediagnosticeerd middels 
bloedonderzoek, waarbij moet worden opgemerkt dat pas 
na enige tijd (1-4 weken) de hond seropositief is. Net als bij 
Ehrlichia kan een PCR-test hiervoor uitkomst bieden (zie ook 
bij Ehrlichiose). De behandeling met doxycycline is, indien op 
tijd ingezet, afdoende en zorgt voor volledige genezing. 

ehrlichiose
Ehrlichia is een bacterie die door de bruine hondenteek 
in vooral Zuid-Europa wordt overgedragen en de ziekte 
ehrlichiose kan veroorzaken. In Nederland en andere Noord-
Europese landen komen inmiddels ook al bruine hondenteken 
voor.
Een infectie met Ehrlichia heeft verschillende symptomen, 
afhankelijk van het moment van besmetting. De verschijnselen 
in de acute fase, ongeveer 5-20 dagen na besmetting, zijn 
koorts, sloomheid, verminderde eetlust, vergrote lymfeknopen 
en soms ook bloedarmoede. Als Ehrlichia niet wordt 
behandeld, wordt de ziekte chronisch. De verschijnselen in 

de chronische fase, die maanden later kunnen optreden, zijn 
vermageren, gewrichtsontstekingen, te kort aan bloedplaatjes, 
oogproblemen en chronische vermoeidheid. Net als bij 
babesiose en anaplasmose is bij chronische infecties de 
diagnose makkelijker te stellen, omdat bloedonderzoek naar 
antistoffen in die fase heel betrouwbaar is. In het begin van de 
besmetting kan ook bij Ehrlichia de test vals-negatief zijn. Bij 
twijfel kan een PCR-test in de acute en subacute fase meer 
duidelijkheid bieden. Ook bij Ehrlichia bestaat de behandeling 
uit een kuur doxycycline, die mits tijdig ingezet de ziekte 
volledig geneest.

tBe (tekenencefalitis)
Tekenencefalitis is een virus door teken overgebracht dat 
hersenvliesontsteking veroorzaakt en waar zowel honden als 
mensen mee besmet kunnen worden. Tot 2016 kwam dit virus 
niet in Nederland voor, maar in het voorjaar van 2016 bleken 
reeën op de Veluwe hiermee te zijn besmet en zijn er ook 
enkele mensen met TBE gediagnosticeerd. Meestal herstelt 
de geïnfecteerde zonder problemen, maar soms treden er 
wel klinische verschijnselen op zoals koorts, lusteloosheid 
en ernstige hoofdpijn en hersenvliesontsteking. Een deel 
van de patiënten houden neurologische restverschijnselen. 
Honden blijken minder last te hebben van de klinische 
verschijnselen dan mensen. De diagnose wordt gesteld door 
middel van een bloedonderzoek (een Elisa-test) waarbij de 
antilichamen worden aangetoond in het bloed. Er is geen 
specifieke behandeling tegen TBE en er wordt alleen aan 
symptoombestrijding gedaan. Voor mensen is er een vaccinatie 
beschikbaar. 

preventie
Teken zijn niet alleen meer in de periode maart-oktober actief, 
maar honden (en mensen!) lopen het hele jaar het risico op 
een tekenbeet. Er zijn heel veel verschillende middelen voor 
preventie van teken op de markt en veel hondeneigenaren 
zien door de bomen het bos niet meer. Er is echter geen 
eenduidig antwoord op de vraag welk middel het beste 
gebruikt kan worden. Elk middel heeft zijn voor- en nadelen 
en behalve de effectiviteit is het ook verstandig om rekening 
te houden met de gezondheid en leeftijd van de hond. 
Chemische tekenbestrijdingsmiddelen geven altijd een risico 
op bijwerkingen, die uiteenlopen van mild tot zeer ernstig. 
Voor eigenaren van Schotse herders (en andere rassen met 
het MDR-1 gendefect) is het belangrijk om een veilig middel 
te kiezen: https://schotseherdervrienden.nl/wp-content/
uploads/2016/07/GA-Vlooien-teken-en-wormen.pdf. 

Bronnen:

• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2017.

•	 A clear and present danger: Tick-borne diseases in Europe, Heyman, 

Coches, Hofhuis, et al., May 21 2018.

•	 What are tick-borne diseases, European Centre for Disease Prevention and 

Control, 2017.

•	  Anaplasmosis and Ehrlichia, National Center for Emerging and Zoonotic 

Infectious Diseases (NCEZID), Jan. 2016.

•	  Tick borne encephalitis virus in dogs, Parasites & Vectors, Pfeffer and 

Dobler, 2011 Biomed Central.

•	  Babesiose, Diergeneeskundig Centrum Groningen, 2018.

•	  Bloedparasieten, Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht, 2018.

• International Lyme And Associated Diseases Society, Bethesda Maryland, 

2017.
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Een hondenbaan 
voor Leyla deel 3

tekst en foto’s: Désirée Cozijnsen

de oplettende lezer ziet het al, het vraagteken is 
verdwenen. we zijn met vlag en wimpel geslaagd, we 
mogen aan de slag!

Onze beoordeling was echt heel erg mooi, bijna het 
hoogst haalbare aantal punten. We zijn een mooi 
samenwerkend team met gevoel voor elkaar en voor de 
situatie. De enige aantekening is dat Leyla wat onzeker 
kan zijn, maar dat ze door haar vertrouwen in mij, 
zich in wat moeilijkere situaties ook prima zal kunnen 
redden. Wauw, dit is allemaal echt nog mooier dan ik 
had gedacht. Het verslag gaat door en door, maar ik 
wil mezelf hier niet te veel veren op mijn hoed steken...
alhoewel ik moet toegeven dat ik apetrots ben, op mezelf 
en natuurlijk op mijn kanjer!
Nu is het wachten op de match… Vanuit de organisatie 
wordt bekeken wat wij als zorgdierteam te bieden 
hebben en voor welke cliënt we geschikt zijn. Deze 
match is heel erg belangrijk en een heel gepuzzel, 15 
teams moeten verdeeld worden. Ons bezoekadres 
kan variëren van een bezoekplek bij een zelfstandig 
wonende cliënt van de GGZ tot een Beschermde 
Woonvorm met psychiatrische patiënten of misschien 
een verzorgingshuis voor dementerende ouderen. 
Spannend!

Leuk, we mogen gaan kennismaken op een Beschermde 
Woonvorm, niet al te ver rijden bij ons vandaan. Ik heb 
er nu al zin in, maar moet nog even wachten. Over 
twee weken is het zo ver, dan ga ik kennismaken met 
de leiding/verzorging en met de bewoners. Dit eerste 

bezoek is zonder Leyla, want ik moet eerst ook bekijken 
of de situatie voor haar veilig is of dat er misschien 
dingen aangepast moeten worden.
Gedurende de kennismaking wordt het me duidelijk 
dat de groep bewoners zeer divers is. Mensen met 
allerlei psychische aandoeningen en veel verschillende 
achtergronden wonen en leven hier bij en met elkaar, elk 
met zijn eigen persoonlijkheid en zijn eigen problematiek. 
De begeleiding is enthousiast dat we nu echt gaan 
starten met het programma en ik word steeds blijer. 
Spontaan stel ik voor terug naar huis te rijden en Leyla 
op te halen, het voelt goed hier. Dat is een verrassing, 
daar had niemand op gerekend, ik zelf ook niet!

Zo gezegd zo gedaan. Met Leyla aan de korte lijn loop 
ik rustig de tuin van huis in. Leyla kwispelt er vrolijk 
op los en snuffelt ijverig in het rond. Dit is nieuw, dit 
is interessant! Ik laat haar even rustig haar ding doen 
en observeer haar goed, ze lijkt volledig ontspannen 
te zijn. Mooi, dan kunnen we verder lopen, het hoekje 
om, verder de tuin in. Op het gras staan we ons een 
beetje te oriënteren als uit het niets een boom van een 
kerel op ons afgestormd komt! Al zwaaiend met zijn 
enorme armen en keihard roepend stormt hij op Leyla 
af: ‘HAAAAAA HOND, IK BEN EEN KAAAAT, NEEEE, IK 
BEN EEN HOOOOOOND, NEE, IK BEN EEN ENGEL!’ 
Het gaat zo snel, dat ik eigenlijk niet eens tijd heb 
om te reageren of ook maar iets te doen. Leyla gaat 
doodgemoedereerd zitten, kijkt een keer naar mij, dan 
naar de bewoner en begint te kwispelen. Ze blijft hem 
onbeweeglijk heel rustig aankijken alsof ze zeggen wil: 
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‘Rustig maar, is allemaal goed, niks aan de hand.’ En 
net zo onverwacht als hij begon, houdt hij ook weer op, 
midden in een schreeuw. Oké, dat was de vuurdoop, dat 
hebben we dan maar gehad!

We zijn nu ongeveer een jaar verder en in de tussentijd 
zijn er heel veel ongelooflijk mooie dingen gebeurd. Als 
ik dat allemaal op zou schrijven, dan kon ik er een boek 
mee vullen. Toch wil ik er een paar dingetjes uitlichten. 
Leyla voelt heel erg goed aan hoe de sfeer in het huis is 
als we aankomen. Inmiddels laat ik haar aan de lange 
lijn de tuin in lopen, zodat ik aan haar houding kan zien 
of het rustig is in huis. Als de sfeer niet goed is, omdat 
er iemand erg overstuur is bijvoorbeeld, dan kwispelt 
ze niet, doet ze haar kop naar beneden en loopt heel 
langzaam verder. Dan weet ik dat ik verder voorop moet 
gaan lopen en eerst poolshoogte moet gaan nemen.
Ook weet ze precies hoe ze iedereen moet benaderen. 
Bij de onzekere of bange bewoners houdt ze afstand, 
gaat ze rustig zitten en biedt ze heel kalm haar snuit 
aan om te snuffelen. Als er iemand is die wil spelen en 
knuffelen, dan gaat ze voluit. Inmiddels loopt ze in het 
huis gewoon los, zodat ze op haar eigen manier met de 
mensen kan omgaan. Ze komt daarbij steeds terug bij 
mij om bevestiging te vragen. Zo mooi!

Wat ze vooral doet, is onvoorwaardelijke aandacht geven 
aan iedereen, ongeacht wat dan ook. Ze kan heel erg 
intensief oogcontact maken en gaat door met aandacht 
vragen totdat ze die ook krijgt als zij voelt dat iemand dat 
eigenlijk heel graag wil. Op de foto’s is dat erg mooi te 

zien, die blik spreekt boekdelen en het onderonsje wordt 
zelfs afgesloten met een lekkere natte neus.
De bezoeken stimuleren ook de activiteit van de 
bewoners. Voor enkelen is een concentratie van vijf of 
tien minuten echt het maximum, maar als Leyla er is 
gaat de tijd voorbij zonder dat ze er erg in hebben. Dan 
wordt er een uur gekletst en geknuffeld en vinden ze 
het jammer als we weer moeten gaan. Regelmatig komt 
zelfs de vraag om een stukje te gaan wandelen, wat erg  
bijzonder is voor mensen die veelal geen initiatief tonen.

Dat Leyla erg inspirerend kan zijn, is ook zo mooi om te 
zien. Een van de bewoners is begonnen tekeningen van 
haar te maken en oefent nu geregeld om het nog beter 
te doen. De oren zijn een struikelblok, maar hij geeft niet 
op. Leyla poseert als een professional en blijft geduldig 
zitten totdat het klaar is.

Dat ze het voor elkaar krijgt zich te laten aaien door 
iemand die eigenlijk bang is voor honden. Dat ze 
iemand laat lachen door samen te spelen met een 
bal. Dat ze een bewoner aan het praten krijgt over zijn 
eigen honden, van vroeger, van thuis. Dat ze mensen 
in beweging krijgt. Dat ze mensen bij elkaar brengt. Zo 
veel moois! Wie had dat gedacht…? Ik niet. Ik had het 
gehoopt en gedroomd, maar dat het zo mooi zou zijn… 
Dit blijven we nog heel lang doen!

Reactie of vragen n.a.v. dit artikel? Stuur mij gerust een 
berichtje: a-team@schotseherdervrienden.nl.
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Je hoort er nog wel eens iets over. mensen die een 
onherleidbare bastaard (vaak ook uit het buitenland) 
in huis nemen en zich afvragen wat er nou precies 
voor rassen inzitten. er is een aantal laboratoria 
die de laatste jaren veel adverteren met dna-testen 
met prijzen die variëren van € 69 tot soms wel € 200. 
daarvoor krijg je een pakketje met wattenstaafjes 
waarmee je wat wangslijm van je hond kunt afnemen 
en vervolgens in een luchtdicht buisje moet opsturen 
naar het betreffende laboratorium. na een periode 
van een week of vier krijg je dan de dna-uitslag van 
je hond binnen.

Maar wat houdt zo’n uitslag nou precies in? In de 
database van zo’n laboratorium zijn de genen van zo’n 
200 hondenrassen bekend en wordt de swab van je 
hond vergeleken met het DNA van de geregistreerde 
hondenrassen.

De meeste mensen denken echter dat de uitslag 
betekent dat er bijvoorbeeld 50% Duitse herder of 
75% Jack Russel in je hond zit. Maar dat is niet zo. 
Wat er eigenlijk wordt gedaan, is dat er wordt gekeken 
welke haplotypes (groepjes genen) in de swab zitten 
en er wordt gezocht welke overeenkomstig zijn met 
een grote groep honden van een bepaald ras. Die 
genen worden geclassificeerd als zijnde de genen van 
de voorouders. De leeftijd van genen is meetbaar en 
men kan zien of genen al heel lang in een populatie 
zitten of dat ze recent (korter dan 50 jaar geleden) nog 
gemuteerd zijn. Haplotypes zijn dus géén genen die 
zorgen voor rastypische uiterlijkheden, het zijn genen 
die gemeenschappelijk in de voorouders van een ras 

voorkomen.
Een voorbeeld is de uitslag van mijn Bonnie (zie foto). Bij 
de uitslag was te lezen dat zij 40% Duitse herdergenen 
had, gekruist met 30% van de gemeenschappelijke 
genen van een ruwharige viszla met een 5% silky terrier 
en voor 5% een niet-gedetecteerde 'crossbreed'. Het 
DNA van die crossbreed vertoonde 24% overeenkomst 
met de Russische terriër, en nog een klein beetje 
overeenkomst met de llhaso apso, saluki en Ierse en 
Australische terriër.

De uitslag betekent dus dat mijn Bonnie 
gemeenschappelijke voorouders had met de 
bovengenoemde rassen of rassen die daar veel 
gelijkenis mee vertonen. Maar je kunt er ook van uitgaan 
dat heel veel zogenaamd zuivere rassen ook in het 
recent verleden regelmatig zijn gekruist met andere 
honden, waardoor er nooit 100% ‘zuivere’ (oftewel 
homozygote) rassen bestaan. 

De DNA-testen zeggen dus niet zo veel over de 
individuele hond, vooral omdat er (zéker bij buitenlandse 
honden) ook (straat)honden zijn ingekruist die genen 
hebben die nog niet zijn opgenomen in de database. 
Dergelijke ‘niet-gedetecteerde’ genen worden geplaatst 
onder de haplotypes die daar het meest op lijken. 
Kortom, zo’n DNA-test is verschrikkelijk grappig, maar 
zegt uiteindelijk weinig tot niets over het uiterlijk en/of 
karakter van de hond in kwestie.

Zie voor meer informatie bijvoorbeeld:
www.wisdompanel.com.

tekst en foto: Lieke Timmers

Het nut van DNA-
testen bij honden
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de afgelopen decennia is de vraag om hulp bij de 
opvoeding van honden enorm toegenomen. de 
belangrijkste reden daarvoor is misschien wel dat 
wij als maatschappij steeds meer van onze honden 
zijn gaan verwachten. maar daarnaast is informatie 
over hondenopvoeding steeds gemakkelijker voor 
iedereen beschikbaar. via websites, fora, facebook 
en andere social media worden dagelijks ontzettend 
veel tips uitgewisseld. en als je op die manier het 
gedrag van je hond niet in de juiste richting krijgt 
bijgestuurd, dan vind je via google binnen no time 
iemand bij jou in de buurt die je daar advies over kan 
geven. maar hoe beoordeel je nu de kwaliteit van de 
tips of van degene die de tips geeft? 

Vroeger had een hond vooral een praktisch nut. Hij 
ging mee jagen, hield het vee bij elkaar of bewaakte 
het erf. En als hij niet `aan het werk’ was, had hij zijn 
eigen plekje in huis, in een hok buiten of ergens op het 
erf. Tegenwoordig is een hond voor de meeste mensen 
vooral een gezelschapsdier. Hij leeft met ons in huis, 
voor zijn beweging gaan we met hem wandelen en 
verder gaat hij ook mee naar het winkelcentrum of het 
terras. En we verwachten dan natuurlijk dat hij zich 
‘gedraagt’. Zowel naar alle mensen die hij tegenkomt, 
naar alle andere honden(rassen), als naar alle andere 
dieren, zoals de konijnen en reeën in het bos en de 
koeien in de wei. En onder sociaal gedragen verstaan we 
dan dat hij geen angst of agressie laat zien, maar dat hij 
ook geen jachtgedrag laat zien. Dat vraagt nogal wat van 
een hond.

Om te zorgen dat dit allemaal gaat lukken, gaan mensen 

op zoek naar hulp bij de (her)opvoeding van hun hond. 
En dat maakt de hondenopvoeding opeens commercieel 
interessant. 

Quick fix
Er is nog een verschuiving in de maatschappij die van 
invloed is op de tips die mensen zoeken bij het gedrag 
van hun hond; ons levenstempo. Onder invloed van de 
industrialisatie, technologisering en individualisering is 
ons levenstempo sinds 1970 veel sneller geworden. Je 
bent er aan gewend geraakt dat je binnen vijf minuten 
antwoord hebt op je mail naar iemand in Amerika, waar 
je in 1970 nog een week moest wachten op antwoord uit 
Amerika met de post. En als je nu iets nodig hebt, dan 
bestel je dat via internet en heb je het soms al dezelfde 
dag in huis en anders in ieder geval de dag erna. Brits 
onderzoek uit 2007 heeft zelfs aangetoond dat mensen 
tussen 1997 en 2007 10% sneller zijn gaan lopen. 

Bovenstaande maakt dat mensen verwachten dat een 
gedragsverandering bij een hond ook in korte tijd te 
realiseren is, zelfs als dat hondengedrag in de loop van 
jaren ontwikkeld is. Mensen zijn op zoek naar een `quick 
fix’. Terwijl het (her)opvoeden van een hond een proces 
is dat geduld en inspanning vraagt.

prikkels
Onder invloed van ons hogere levenstempo hebben 
we, als mens, steeds meer het idee dat we van alles 
tegelijkertijd moeten bijhouden. Door de veelheid aan 
prikkels die binnenkomen, is het steeds moeilijker 
geworden om je te concentreren op één taak. Maar een 
hond ervaart deze verhoogde prikkelgevoeligheid niet. 

tekst: Job Oomen • foto: Fotolia

Goed advies is
het hele werk

GEDRAG
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Door al die afleidende prikkels zijn mensen zich vaak 
niet bewust van de dingen die zij hun hond aanleren. 
Elke seconde waarin je interactie met je hond hebt, leert 
je hond iets van je. Maar het grootste deel van de tijd 
dat jij interactie hebt met je hond, ben je daar niet van 
bewust . Dit is een mogelijke oorzaak dat je hond allerlei 
dingen leert, waarvan jij je niet bewust bent. Een goede 
gedragstherapeut wijst je op alle dingen die jij onbewust 
doet en legt uit wat daarvan het effect is op het gedrag 
van de hond. Pas als je je daarvan bewust bent, kun je 
je eigen gedrag veranderen. Hierdoor zal je hond anders 
gaan reageren en zal er dus een gedragsverandering bij 
de hond gaan optreden.

advies van een autoriteit
Stanley Milgram toonde in 1963 aan dat mensen geneigd 
zijn om een autoriteit te gehoorzamen, zelfs als dat 
tegen hun eigen geweten in gaat. Proefpersonen gaven 
een hogere dosis stroom aan een ander persoon als zij 
hiertoe opdracht kregen van iemand met een witte jas 
aan dan als dat door iemand in normale kleren werd 
opgedragen. 

Op zoek naar hulp bij de opvoeding van hun hond, 
wenden mensen zich snel tot een autoriteit uit de 
omgeving. Denk daarbij aan de dierenarts, de eigenaar 
van de dierenwinkel, iemand uit de buurt die al jarenlang 
ervaring heeft met honden, of iemand die middels een 
goede PR geregeld op tv en/of social media voorbij 
komt. En omdat men deze personen als autoriteit ziet 
op het gebied van hondengedrag, zijn hondeneigenaren 
geneigd om de adviezen die zij van hen krijgen 
klakkeloos op te volgen. Zonder hierbij kritisch te kijken 
naar de kwaliteit van het advies of naar degene die het 
advies geeft. 
Maar hoe weeg je nu een advies? In de zesjarige 
universitaire opleiding tot dierenarts wordt bijvoorbeeld 
maar één dag specifiek gesproken wordt over 
hondengedrag. Logisch ook, want een dierenarts 
wordt opgeleid om bij allerlei verschillende dieren hun 
lichamelijke gezondheid te onderzoeken en indien nodig 
een behandeling voor te schrijven of uit te voeren. 
Een dierenarts wordt niet opgeleid om de oorzaak 
van probleemgedrag te kunnen achterhalen en daar 
oplossing voor te geven. Toch kloppen hondeneigenaren 
vaak wel bij een dierenarts aan bij gedragsproblemen 
van hun hond. Een goede dierenarts zal dan 
doorverwijzen naar een kynologisch gedragstherapeut. 
Maar wat is de kwaliteit van die gedragstherapeut?

Dierenarts is in Nederland een beschermd beroep; 
men mag dit beroep alleen uitvoeren als men daarvoor 
toestemming krijgt van het ministerie en de juiste 
opleiding heeft gevolgd. Voor het beroep kynologisch 
gedragstherapeut geldt dit helaas niet. Iedereen in 
Nederland mag zich zonder opleiding, ervaring of 
bijscholing kynologisch gedragstherapeut noemen of 
alle daarvan afgeleide titels (zoals gedragsadviseur, 
hondenfluisteraar, hondencoach, etc.). Dat maakt 
het voor de hondenbezitter ontzettend lastig om te 
beoordelen of je te maken hebt met iemand die echt 
weet waar hij over praat, of iemand die op deze manier 

een leuk zakcentje wil bijverdienen, maar eigenlijk geen 
idee heeft hoe het werkelijk zit met het ontstaan en 
bijsturen van hondengedrag.

goed advies
Een goed advies is eigenlijk altijd een advies wat past bij 
de hondeneigenaar en de hond. Een goed advies moet 
dus `op maat’ zijn. Er bestaat geen algemeen advies, 
zelfs niet bij een ogenschijnlijk zelfde problemen, omdat 
iedere hond (en iedere eigenaar) een ander leerproces 
heeft doorlopen dat tot het probleemgedrag heeft geleid. 
Dat betekent automatisch dat een advies alleen maar 
gegeven kan worden op basis van eigen observaties 
van een gedragstherapeut die gedaan zijn in de situatie 
waarin het gedrag voorkomt. Een gedragstherapeut moet 
het probleemgedrag met eigen ogen zien. En het heeft 
vaak weinig zin om het gedrag te observeren in een 
voor de hond onbekende omgeving, want daar vertoont 
hij vaak ander gedrag dan in de voor hem bekende 
omgeving. En daarbij zijn tips die zijn afgestemd op de 
specifieke situatie in en om huis waarin de hond leeft 
voor de eigenaar veel bruikbaarder.
Maar goed advies is waardeloos als het door de eigenaar 
niet of verkeerd wordt opgevolgd. Daarom is het nodig 
om als gedragstherapeut met eigen ogen te zien hoe 
een eigenaar de tips opvolgt en daar eventueel op bij te 
sturen. 

Goed advies bij (probleem)gedrag is onderbouwd met 
uitleg over de communicatie van jouw hond, uitleg over 
hoe honden met mensen samenleven en uitleg over 
hoe honden dingen leren. Goed advies richt zich op 
het vormen van gedrag op de lange termijn en is geen 
`quick fix’. Het gaat om het achterhalen van de oorzaak 
van bepaald gedrag en niet om het onderdrukken van 
de symptomen. Maar uiteindelijk levert dat een hond op 
die de hoge eisen die wij en onze maatschappij aan hem 
stellen, prima aankan.

Bronnen:

•	 The Pace of Life in 31 Countries, Robert V. Levine, Ara 

Norenzayan, 1999.

•	 Quirkology, R. Wiseman, 2007.

•	 Behavioral Study of obedience, Milgram, S. (1963).

Job oomen is 
eigenaar van 
Mack Honden-
opvoeding. Hij 
geeft lessen aan 
hondeneigenaren 
bij hondenschool 
Quiebus in Goirle 
en ondersteunt
als gedrags-
therapeut honden-
eigenaren die 
probleemgedrag bij hun hond ervaren. Tevens werkt 
hij als docent dier & gedrag bij Helicon Opleidingen in 
Den Bosch en is hij praktijkdocent in de opleiding tot 
kynologisch instructeur en kynologisch gedragstherapeut 
bij Aeres Training Centre in Barneveld.
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Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond
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KORtE BERICHtEN

wist Je dat ...

• Onderzoek wijst uit dat honden sneller eten 
zullen stelen wanneer het donker is. Honden 
weten dat mensen niet goed kunnen zien in 
het donker, waardoor ze niet zo snel betrapt 
kunnen worden.

• Een gemiddelde hond het intelligentieniveau 
van een tweejarig kind heeft en 250 
verschillende woorden kan onderscheiden.

• Onderzoek wijst uit dat honden net als mensen 
van nature optimistisch of pessimistisch kunnen 
zijn. Dus die blije labrador is écht blij. En 
die chagrijnige chowchow is van nature een 
brompot en kan er niks aan doen.

warm weer!

Het kan eigenlijk niet vaak genoeg gezegd en 
herhaald worden: laat je hond bij warm weer niet 
achter in de auto! Ondanks vele waarschuwingen 
gebeurt het helaas nog geregeld dat brandweer of 
politie een hond die is bezweken aan de hitte uit 
een auto moeten halen. Soms zelfs met dodelijke 
afloop voor de hond. Een raampje openzetten of je 
auto in de schaduw zetten is niet voldoende; in een 
stilstaande auto loopt de temperatuur al snel op tot 
boven de 50 graden. Neem dus geen risico en laat je 
hond niet in de auto achter met warm weer.

Banaan voor Je hond?

Of een hond een banaan mag eten? Jazeker, dat kan kan 
geen kwaad.

welk groente en welk fruit mag een hond eten?
In groente en fruit zitten belangrijke voedingsstoffen. 
Bijvoorbeeld vitamines, mineralen en vetzuren. Honden zijn 
alleen niet in staat om de plantencellen af te breken van 
groenten. Wel wanneer de groente eerst gekookt is. Een 
hond mag veel soorten groente en fruit eten. Maar let wel: 
alles met mate!

Dit mag een hond wel eten:

groente
Alfalfa, andijvie, sla, asperges, aardappel gekookt, 
bospeen, biet, bleekselderij, bloemkool, boerenkool, 
chinese kool, courgette, fenegriek, groene kool, gember, 
koolraap, koolrabi, knolselderij, komkommer, lamsoor, 
postelein, peterselie, paksoi, paardenbloem, pastinaak, 
pompoen, peultjes, rode kool, radijs, spruiten, snijbiet, 
sperziebonen, schorseneren, taugé, tuinkers, venkel, 
waterkers, witlof, wortels, zeekraal, zoete bataat.
Let wel op met de koolsoorten, deze zijn niet goed voor de 
schildklier en geven vaak winderigheid bij de hond.

fruit
Appel (klokhuis niet), aardbei, abrikoos (pit niet), 
ananas, banaan, bes, framboos, grapefruit, kiwi, mango, 
meloen, mandarijn, papaja, perzik (pit niet), peer, pruim, 
sinaasappel.

Dit mag een hond niet eten:

groente
Aubergine, avocado, champignon, paddenstoelen, paprika, 
prei, aardappel rauw, tomaat, ui.

fruit
Abrikoos pit, druif, appel klokhuis, krent, perzikpit, rozijn.

bron: www.dierapotheker.nl.
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dogs included

Op de website van Dogs Included kun je zoeken naar 
vakantiehuizen en hotels waar je met je viervoeter(s) 
welkom bent. Daarnaast kun je er ook heel veel 
informatie vinden over invoereisen waar je rekening 
mee moet houden als je je hond wilt meenemen naar 
het buitenland en regels die in deze landen gelden. 
Neem jij je hond mee op vakantie naar het buitenland, 
kijk dan op deze website waar je allemaal rekening mee 
moet houden!

Zie: www.dogsincluded.nl.

foto: Erin Koski
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let op: grasaren!

Op veel plaatsen staan op het moment weer hoge 
grassen en sommige honden vinden het heerlijk om 
daar doorheen te rennen. Controleer je hond na elke 
wandeling dus goed op grasaren in vacht, oren en 
tussen de tenen. Deze kunnen voor nare verwondingen 
zorgen.
Zie voor meer info onze website: 
schotseherdervrienden.nl/wp-content/
uploads/2017/07/gvz-het-gevaar-van-grasaren.pdf.

verBod op prik- en stroomBanden

Per 1 juli 2018 wordt artikel II van het Besluit houders 
van dieren gewijzigd met betrekking tot het gebruik van 
electronische of prikbanden. Omdat deze middelen bij 
het vastbinden/aanlijnen van het dier door middel van 
scherpe uitsteeksels pijn kunnen toebrengen en/of het 
gebruik van apparatuur waarmee een dier door middel 
van stroomstoten, elektromagnetische signalen of 
straling pijn kan worden toegebracht. 
De enige uitzondering is het gebruik van elektrische 
afrastering of omheining die is toegelaten voor het 
afzetten en omheinen van een perceel, en apparatuur 
waarvan het gebruik gericht is op het teweegbrengen 
van een gerechtvaardigde verandering in het gedrag 
van het dier ter voorkoming van gevaar voor mens of 
dier of aantasting van het welzijn van het dier en de 
gebruiker van de apparatuur daartoe over voldoende 
deskundigheid beschikt. 
E.e.a. staat te lezen in het Staatsblad van het Koninkrijk 
der Nederlanden, jaargang 2018, nummer 146.

startlicenties aanvragen

Om met je hond te kunnen deelnemen aan officiële 
wedstrijden, heb je voor de meeste hondensporten 
(bijvoorbeeld agility, obedience, flyball) een startlicentie 
nodig. Je kunt niet inschrijven voor een wedstrijd 
als je geen startlicentie hebt. Om een startlicentie 
aan te vragen, heeft de hond een Hondenlogboek 
nodig en moet je lid zijn van een erkende vereniging. 
Startlicenties kunnen ook aangevraagd worden bij 
de Schotse Herder Vrienden. Een startlicentie is een 
kalenderjaar geldig.

Neem voor het aanvragen van een startlicentie 
contact op met het secretariaat: secretariaat@
schotseherdervrienden.nl.
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FOtOVERsLAG

Wandeling Boswachterij Dorst
15 april 2018

tekst: Ger Houben • foto’s: Hans van Tongeren

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering hebben we een wandeling gemaakt door het 
natuurgebied van Boswachterij Dorst, bij Oosterhout. Vergaderd en geluncht werd in de kelderzaal van 
Gasterij De Seterse Hoeve. Maar liefst 41 stemgerechtigde leden gaven acte de présence. 

Jacqueline Planken vd Berg van Trimsalon Daisy uit Delft gaf aansluitend een zeer interessante, duidelijke 
en leerzame lezing over de vachtverzorging bij de collie, waarbij de fijne kneepjes van het vak werden 
gedemonstreerd op ‘gelegenheidsmodel’ Jay-Lo, die deze taak met verve vervulde. 
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fci-obedience is een hondensport: gehoorzaam-
heidstraining voor honden en begeleider op 
(wedstrijd)niveau. er moeten diverse opdrachten zo 
perfect mogelijk worden uitgevoerd en daar krijg je 
dan een beoordeling voor. wie het hoogste aantal 
punten gescoord heeft, heeft gewonnen. ook is het 
mogelijk om tijdens deze wedstrijden diploma’s te 
halen, zodat je weer een niveau hoger kunt gaan 
trainen en wedstrijden lopen. 

In principe mogen alle honden meedoen. Ook rasloze 
honden. Wel is het zo dat bepaalde rassen of kruisingen 
hiervoor meer talent hebben dan andere rassen. Border 
collies en herders zul je vaker boven aan de ranglijst 
treffen dan bijvoorbeeld een Newfoundlander. De 
Schotste herder, met name uit de Amerikaanse lijnen, 
kan prima meekomen. Feit is wel dat collies gevoelig 
zijn en je veel meer bereikt met een positieve training 
(trainen zonder correcties). Dit kost meer tijd en vooral 
creativiteit van de begeleider, maar als de juiste manier 
van trainen en met name de juiste motivatie (spel of 
voertjes) gevonden is, wordt het trainen steeds leuker 
om samen te doen en zal hij/zij het zelf gaan aanbieden. 
Ik moet bijvoorbeeld mijn tas met trainingsspullen echt 
opruimen, anders haalt Mason er zelf zijn favoriete 
spullen uit en legt die voor mijn voeten neer. Een ‘stille’ 
hint.

Je begint in de OBB (beginners), dan OB1, OB2 en als 
laatste het hoogste niveau OB3. Je schrijft je in voor 
wedstrijden per niveau. Ook worden er Nederlandse, 
Europese en wereldkampioenschappen gehouden, maar 
dat is voor ons voorlopig nog niet aan de orde. 
Wat heb je nodig? Uiteraard een hond die het leuk vindt 
om samen te werken en vaak te trainen, een goede 
instructeur (bij veel kynologenverenigingen kun je een 
cursus volgen), een werkboekje (hierin wordt afgetekend 
hoe ver je bent; dit is aan te vragen bij de Raad van 
Beheer) en een startlicentie (hiervoor moet je lid zijn van 
een kynologen- of rasvereniging). Ik heb mijn startlicentie 
aangevraagd via de Schotse Herder Vrienden. Dit is 
een erkende rasvereniging, dus startlicenties voor alle 
hondensporten kunnen hier worden aangevraagd. 
Het voert te ver om alle opdrachten uitgebreid te 
beschrijven die van hond en begeleider worden 
gevraagd, daarom beperk ik me tot de onderdelen van 
de Obedience Beginners. Zoals jullie zullen zien, zijn die 
best moeilijk en zal de hond, voor je mee kunt doen, al 
best op een hoog niveau moeten kunnen werken. Alle 
onderdelen worden los van de lijn gedaan, behalve het 
omcirkelen van andere honden. De hond moet dus zo 
dicht mogelijk bij je in de buurt blijven en mag de ring 
niet verlaten. Alleen dat al is voor sommige honden best 
moeilijk als er mensen en honden langs de kant staan te 
kijken. 

sPORt & sPEL

FCI-Obedience

tekst en foto’s: Sanne Stolze



De onderdelen voor de OB-Beginners:

negeren van andere honden
Een aantal honden met begeleiders staat op een rij en de 
deelnemer moet met zijn/haar hond voor en achterlangs 
de honden. De hond is bij dit onderdeel wel aangelijnd. 
De lijn moet ontspannen zijn. De honden mogen niet 
uitvallen, weglopen, etc. 

1 minuut liggen in zicht
De hond blijft zelfstandig zonder riem op een rij met 
andere honden liggen. De begeleiders staan er 10 meter 
voor. 

los volgen
De honden voeren strak naast lopend (los van de lijn) 
met de kop omhoog een loopparcours uit. Bochten, 
wendingen en halthouden zonder gesproken woord van 
de begeleider.

komen op bevel
Hond zit, begeleider loopt 20 meter weg en roept de 
hond op aanwijzing van de keurmeester. De hond moet 
in een rechte lijn in galop naar de begeleider toe rennen 
en strak naast de begeleider gaan zitten.

rond een pion sturen
De hond  en begeleider staan op 10 meter afstand van 
een pion. De begeleider blijft staan en stuurt de hond 
vooruit. De hond moet strak  om de pion heen en weer 
terug naar de begeleider. De hond eindigt weer strak 
naast de begeleider.

vlak apport
Hond zit naast de begeleider. De begeleider loopt 
alleen (de hond blijft zitten) 10 meter weg en legt een 
apportblok op de grond. De begeleider loopt daarna 
nog 10 meter verder. Op stemcommando rent de hond 
naar het apport, pakt het op en brengt het in een rechte 
lijn naar de begeleider. De hond zit voor of naast de 
begeleider. Het apport wordt pas afgegeven wanneer 
de keurmeester het zegt. Bij bijten in het blok of het niet 
stilhouden van het blok worden punten in mindering 
gebracht.

zitten tijdens volgen
De hond loopt naast de begeleider en krijgt de opdracht 
na een aantal meter te gaan zitten. De begeleider loopt 
verder, de hond blijft zitten. De begeleider sluit na een 
paar bochten weer aan bij de hond en de hond volgt 
mee.

posities op afstand
De geleider laat de hond naast zich liggen. Hij/zij 
gaat 5 meter voor de hond staan en met stem en kort 
handgebaar moet de hond gaan liggen en vervolgens 
weer gaan zitten. De hond mag hierbij niet naar voren 
komen; of de voorpoten blijven op dezelfde plaats of de 
achterpoten. 

vak sturen
Er ligt een vierkant vak van lint met pionnen op de 
hoeken. De hond staat hier met begeleider op ongeveer 
25 meter vandaan. De hond wordt zelfstandig naar het 
vak gestuurd met een stemcommando, de hond moet via 
de kortste weg recht naar het vak en midden in het vak 
gaan liggen. 

algemene indruk
Als laatste wordt er gekeken naar de algehele indruk van 
begeleider met hond samen: de will to please van de 
hond, het werken als team en het wederzijds plezier dat 
de combinatie uitstraalt. 

Mason en ik zijn inmiddels twee jaar serieus aan het 
trainen, waarvan een gedeelte ook opvoedtechnisch 
was. Hij was nou niet bepaald een makkelijke puber en in 
deze sport kon/kan hij al zijn energie kwijt. Vooral het zelf 
mogen nadenken geeft honden enorm veel voldoening. 
Zelf vind ik het samenwerken met de hond erg leuk. We 
moeten het echt samen doen, de één kan niet zonder de 
ander. Hierdoor is onze band enorm gegroeid. Mason is 
van een moeilijke puber veranderd in een fantastische, 
vrolijke en gehoorzame hond. Alles hebben we (mijn 
geweldige, creatieve en vooral geduldige trainer en 
ik) aangeleerd zonder dwang. Samen proberen we 
Mason iedere week weer uit te dagen en te motiveren 
om dingen te doen zoals wij ze graag zien. Inmiddels 
hebben wij ons diploma OBB en trainen we voor OB1. 
Ook hebben we al een aantal trainingswedstrijden 
gelopen. Deze tellen nog niet echt mee, maar geven wel 
een goede indruk van hoever je samen met je hond bent.

Binnenkort zullen we ons inschrijven voor onze eerste 
echte wedstrijd!
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zowel bij de langhaar- als bij de korthaarcollie is 
de beperkte genetische variatie een bron van zorg. 
het zijn allebei schotse herdershonden, maar 
colliefokkers in europa maken nooit combinaties van 
een langhaar en een korthaar. waarom is dat en wat 
gebeurt er met de haarlengte als je ze wel kruist? 

the British collie cluB 
Wanneer je oudere stambomen bekijkt, zie je dat tot 
1994 langhaar- en korthaarcollies in Europa gewoon met 
elkaar werden gekruist. De lengte van de vacht van de 
pup bepaalde tot welke variëteit ze werd gerekend. In 
1994 besloot The British Collie Club echter de langhaar- 
en korthaarcollie als twee apart rassen te definiëren. 
Combinaties werden niet langer toegestaan. 
 
Bij collies die volgens de Amerikaanse rasstandaard 
worden gefokt, is deze scheiding niet doorgevoerd. 
Daar zie je tot op de dag van vandaag combinaties van 
langhaar- en korthaarcollies. Zelf ben ik eigenaar van 
Bess (Now You Know Bess van de Handwerper), een 
prachtige langhaarcollie met een lief karakter. Haar 
overgrootmoeder aan vaderskant is CH Kings Valley Just 
My Style, een sable korthaar uit Amerika, die op haar 
beurt ook weer uit een korthaar x langhaar-combinatie 
komt. 

vererving van haarlengte
De haarlengte van de collie – en overigens ook bij alle 
andere hondenrassen – wordt bepaald door een gen met 
de naam ‘Fibroblast Growth Factor 5’, afgekort FGF5. 

Het gen heeft twee varianten (allelen). Het allel S (short) 
is dominant en leidt tot korthaar. Het allel L (long) is 
recessief en betekent dat een collie alleen lang haar kan 
hebben als hij twee kopieën heeft van het recessieve 
allel L. Omdat sinds 1994 onder de Britse rasstandaard 
geen combinaties meer zijn toegestaan tussen langhaar- 
en korthaarcollies, zullen de korthaarcollies in Nederland 
allemaal twee kopieën hebben van het dominante allel S 
(dit wordt ook wel ‘fok-zuiver’ of ‘homozygoot’ genoemd). 

Wat gebeurt er nu als je een langhaar en een fok-zuivere 
korthaar met elkaar kruist? Dit is gemakkelijk af te lezen 
uit het onderstaand schema: 

haarlengte langhaar

allel L L

korthaar S S/L S/L

S S/L S/L

Alle pups uit deze combinatie hebben één kopie van 
het dominante allel S en één kopie van het recessieve 
allel L. Dit wordt ook wel fok-onzuiver of heterozygoot 
genoemd. Vanwege het dominante allel S zien alle pups 
eruit als een korthaarcollie. Anders dan wat je wel eens 
op internet leest, worden er dus géén pups geboren met 
half lang haar. Genen laten zich niet vermengen, dat is 
echt een fabeltje. 
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Vererving haarlengte



Bess (Now You Know Bess van de Handwerper)
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En wat gebeurt er als je een fok-onzuivere korthaarpup 
uit dit nest op volwassen leeftijd gaat kruisen met een 
langhaarcollie? Ook dat is gemakkelijk in een schema 
weer te geven: 

haarlengte langhaar

allel L L

korthaar S S/L S/L

L L/L L/L

Het resultaat is dat de helft van de pups één kopie 
heeft van allel S en één kopie van allel L. Qua uiterlijk 
zijn dit korthaarpups. De andere helft van de pups 
heeft twee kopieën van het recessieve allel L en dat 
zijn langhaarpups. Deze combinatie levert dus zowel 
korthaar- als langhaarpups op!

En stel nu dat er meerdere fokkers zijn die een 
combinatie korthaar x langhaar hebben gemaakt en 
besluiten de fok-onzuivere pups uit die combinaties – als 
ze volwassen zijn – met elkaar te kruisen. Wat gebeurt er 
dan? Dit levert het volgende resultaat op:

haarlengte korthaar

allel S L

korthaar S S/S S/L

L S/L L/L

Zichtbaar levert zo’n combinatie voor een kwart 
langhaarpups op en voor driekwart korthaarpups. Van 
die korthaarpups heeft 1 op de 3 twee kopieën van 
het dominante allel S, de andere 2 hebben zowel het 
dominantie allel S in zich als het recessieve allel L. 

dna-test
Sinds een paar jaar is er een DNA-test op de markt 
waarmee de genetische status van FGF5 kan worden 
bepaald. Deze test is ras-onafhankelijk en kan bij ieder 
hondenras worden uitgevoerd. Het enige wat je hoeft 
te doen is materiaal aan te leveren bij het laboratorium. 
In de regel wordt hiervoor bloed gebruikt of wordt met 
een soort wattenstaafje wangslijm afgenomen. Met 
behulp van deze test kun je dus perfect voorspellen 
hoe de samenstelling van een nest zal zijn als je een 
van de bovengenoemde combinaties gaat maken. 
Voor de genetische diversiteit bij de langhaar- en de 
korthaarcollie zou het een flinke stap vooruit zijn als 
de combinatie van beide variëteiten weer kan worden 
gemaakt. 

De Vlaamse overheid heeft samen met Sint Hubertus 
(de Belgische Raad van Beheer) een Nationale Fokkerij 

Commissie ingesteld, die tot doel heeft “de gezondheid, 
de diversiteit en het inteeltverloop van de verschillende 
rassen in kaart te brengen en de nodige maatregelen te 
treffen om de diversiteit en gezondheid van de rassen 
te verbeteren”.  Een van de eerste maatregelen die 
deze commissie heeft genomen is het toestaan van 
combinaties van variëteiten die tot hetzelfde ras behoren. 
Oftewel: in België is het al officieel toegestaan om 
langhaar- en korthaarcollies met elkaar te kruisen. 

In Groot-Brittannië heeft The Kennel Club (de Britse 
Raad van Beheer) ook een eerste stap in de goede 
richting gezet. Zij biedt fokkers de mogelijkheid om voor 
langhaar pups die uit een korthaar combinatie worden 
geboren een stamboom aan te vragen. De haarlengte 
wordt op de stamboom vermeld. De fokker moet hier wel 
een aparte brief voor schrijven en voorzien van foto’s van 
de desbetreffende langhaarpup om aan tonen dat het 
ook echt een langhaar is. Een beetje omslachtig, maar 
het begin is er!

De Schotse Herder Vrienden heeft de variëteitskruising 
als mogelijkheid om de genetische diversiteit te vergroten 
omarmd. Ik hoop dat ze erin slagen dit bij de Raad van 
Beheer erkend te krijgen en voldoende fokkers weten 
over te halen om hierop te gaan samenwerken. 
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Trigger stacking

GEDRAG

een zachtaardige, stabiele hond die ineens enorm 
uitvalt naar de buurhond of het kleine kind van het 
huisgezin bijt. een gevalletje ‘dat-doet-ie-anders-
nóóit’! heel veel hondeneigenaren zullen dit zinnetje 
wel hebben gebruikt toen hun anders zo lieve fikkie 
ineens doodsbang of agressief reageerde op een in 
hun ogen volkomen normale situatie.

wat is trigger stacking?
Een goede Nederlandse vertaling voor dit psycholo-
gische begrip is er niet, maar het betekent zoiets als 
‘opeenstapeling van prikkels’. Trigger stacking gebeurt 
als een hond in een korte tijd te maken krijgt met een 
aantal opeenvolgende spannende prikkels zonder 
voldoende tijd om elke prikkel apart te verwerken. Elke 
prikkel apart hoeft nog niet eens serieus te zijn, maar 
door deze opeenstapeling van prikkels kan de hond 
een extreme stressreactie vertonen. Afhankelijk van 
het karakter van de hond kan deze stressreactie angst 
(bevriezen, weglopen) of agressie (aanvallen) zijn.
Trigger stacking komt ook bij mensen voor. Iedereen 
heeft wel eens zo’n dag meegemaakt waarop vanaf het 
opstaan alles misgaat: je verslaapt je, er is geen koffie 
meer, de kat heeft op je dure leren bank gebraakt, je 
knoeit op de laatste schone broek en als klap op de 
vuurpijl start de auto niet. Alle afzonderlijke zaken zijn 
alleen maar kleine rampen, maar alles bij elkaar is 
voldoende om in een enorme woede uit te barsten. Of in 
een grote huilbui. 
De prikkels hoeven overigens niet alleen negatief te 
zijn. Ook opeenvolgende positieve triggers kunnen 

voor een zelfde effect zorgen. Te vergelijken met een 
klein kind dat jarig is en ’s morgens met zijn ouders 
zijn eerste cadeautjes krijgt, vervolgens zijn verjaardag 
op school mag vieren en alle aandacht van de juf 
krijgt, na schooltijd nog even naar oma en opa gaat 
om wat presentjes te ontvangen en ’s middags zijn 
verjaardagsfeestje viert. Tegen de tijd dat het 7 uur is, 
is het kind volledig doorgedraaid, wat vaak eindigt in 
enorme drift- of huilbuien of een kind dat tot ’s avonds 
laat door het huis stuitert.

adrenaline en cortisol
Zowel bij mensen als bij honden komen er bij stress 
of spanning verschillende hormonen vrij die in de 
bijnieren worden aangemaakt: cortisol en adrenaline. In 
stresssituaties maakt het lichaam eerst adrenaline aan 
en daarna cortisol. Adrenaline is een stresshormoon 
dat ervoor zorgt dat het lichaam in een vecht- of 
vluchtreactie kan komen. Adrenaline verdwijnt ook 
weer net zo snel uit het bloed als de situatie wijzigt. 
Cortisol is een zogenaamde steroïde die in actie komt 
nadat je lichaam de neurotransmitter adrenaline heeft 
aangemaakt. Op korte termijn is het een nuttig hormoon, 
maar door een toename van stress zorgt cortisol juist 
voor ongezonde situaties. Het laat de glucose in het 
bloed stijgen, waardoor het lichaam extra insuline 
aanmaakt. Op zich is dit nuttig, omdat het ervoor zorgt 
dat de spieren langere tijd extra fysieke inspanning 
kunnen leveren. Cortisol kan 5 tot 8 uur actief blijven 
en heeft invloed op het immuunsysteem, slaap en 
spijsvertering. Als de stresssituatie niet verdwijnt, blijven 
de bijnieren dus cortisol aanmaken, waardoor normale 

tekst: Lieke Timmers • foto: Diana Jansen
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lichaamsprocessen en organen niet meer goed kunnen 
functioneren en chronische stress kan optreden. 
Als er dus veel prikkels achter elkaar plaatsvinden 
zonder dat het lichaam voldoende gelegenheid krijgt om 
te ontstressen, kan er een uitbarsting volgen van zelfs de 
meest stabiele hond (of mens).

hoe te herkennen en te voorkomen

Door trigger stacking kunnen honden die zich normaal 
gesproken goed gedragen ineens schijnbaar ‘uit het 
niets’ vluchten of bijten. Maar eigenlijk zijn er altijd 
tekenen die voorafgaan aan een dergelijke extreme 
reactie. Stress bij honden kun je herkennen aan 
bepaalde reacties: tongelen, hijgen, wegkijken, staart 
tussen de benen, oren in de nek leggen, borstelen, 
enzovoort. Honden hebben een heel arsenaal aan 
lichaamstaal om hun onbehagen duidelijk te maken 
en het is aan de eigenaar om deze signalen correct 
te interpreteren. Als achter elkaar een serie van 
ongewenste en voor de hond (extreem) stressvolle 
situaties plaatsvinden, kan het zijn dat de hond zich bij 
de eerste situaties nog kan beheersen, maar bij nummer 
vijf kan de hond uitbarsten en van zich af bijten of in 

volslagen paniek de benen nemen. Alle situaties apart 
zouden nog niet echt een probleem zijn, maar juist door 
de opeenstapeling binnen korte tijd wordt de hoeveelheid 
adrenaline en cortisol zo hoog, dat er een ‘uitbarsting’ 
volgt. 

Het is dus altijd belangrijk om te weten wat de eigen 
hond als – extreem - spannend ervaart. Sommige 
honden zijn bijvoorbeeld niet dol op kleine kinderen, 
omdat deze te onvoorspelbaar zijn. Andere honden 
ervaren vreemde honden als eng of houden niet van 
autorijden of zijn bang voor harde geluiden. Elke hond, 
net als elk mens, heeft een eigen stressdrempel. Het 
over deze drempel heen gaan en dan meerdere keren 
in korte tijd, zonder de kans om te herstellen, kan dus 
zorgen voor trigger stacking. 

Bronnen:
•	 Trigger stacking, Daily Dog Discoveries 2016.
•	  Trigger stacking and conflict, Tammy Lenski 2014.
•  Stress en opwinding bij je hond, het korte lontje, Monique Bladder 

2013.
•	  Wat is trigger stacking en waarom moet je het zien te voorkomen, 

Charlotte Phebe Post 2017.

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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Onderzoek
gedrag 
Universiteit 
Wageningen

tekst en foto’s: Antoinette van Kruijsbergen

afgelopen april zijn abby en ik uitgenodigd door de 
universiteit van wageningen om deel te nemen aan 
een onderzoek naar opvoeding. dit was voor ons 
de eerste keer en een hele ervaring. het klinkt nu 
misschien een stuk spannender dan het uiteindelijk 
was, maar het was erg leuk om aan mee te werken. ik 
zal even bij het begin beginnen...

Ergens begin van het jaar zag ik op Facebook in één of 
andere hondengroep een oproep voorbij komen dat ze 
hondenbaasjes zochten om een enquête in te vullen. Ik 
doe wel vaker mee aan dit soort dingen, al is het alleen 
maar om de mensen weer een handje verder te helpen. 
Deze enquête ging over het opvoeden van je hond en 
de relatie die je met je hond hebt. Aangezien ik best 
trots ben (al zeg ik het zelf, haha!) op wat ik met Abby 
allemaal bereikt heb de afgelopen vier jaar, wilde ik die 
enquête graag invullen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb de 
enquête ingevuld en opgestuurd.

Een paar weken later kreeg ik via de mail een bericht 
of ik misschien interesse had in een vervolgonderzoek. 
Hierbij moest ik een aantal vragen invullen en een paar 
foto’s van Abby opsturen. Eén foto van de zijkant en 

één foto van bovenaf. De vragen gingen deze keer iets 
specifieker over de voeding en over de activiteiten die 
ik met haar doe. Abby en ik hebben geen megadruk 
schema, maar we vinden het heerlijk om te steppen, 
te wandelen, te fietsen en sinds kort zijn we ook 
bezig met behendigheid. Uiteraard wordt de voeding 
aangepast aan de activiteit en dit heb ik dan ook netjes 
in de enquête aangegeven. Ervan uitgaande dat ze 
nu alle informatie hadden, had ik dan ook niet meer 
verwacht dat we een uitnodiging zouden krijgen voor 
een aantal tests die ze wilden doen. De datum en tijd 
werden doorgegeven en liet ik op die dag nou net niets 
in de agenda hebben staan! Zo zijn we dus op een 
woensdagmiddag naar Wageningen gereden.

We moesten helemaal achterin op het terrein zijn, bij 
gebouw 20. Hier stond een gebouwtje waar dieren waren 
toegestaan. Abby en ik werden daar hartelijk ontvangen 
door een studente.  Het bleek dat dit hele onderzoek 
opgezet was door studenten en goedkeuring had van de 
Universiteit. Na een kopje thee voor mij en iets lekkers 
voor Abby werd mij het één en ander uitgelegd over hoe 
het allemaal in zijn werk ging.  Het onderzoek zou uit drie 
delen bestaan.
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Voor het eerste deel moest ik samen met Abby een 
kamer in. Hier stonden twee stoelen en er lag een lange 
riem die vastzat aan de muur. Via de luidsprekers in de 
kamer vertelden ze mij wat ik moest doen. Abby mocht 
eerst de kamer onderzoeken, toen zei de stem dat ik 
haar aan de lange riem vast moest maken en op de 
stoel moest gaan zitten. Nadat ik had plaatsgenomen, 
kwam één van de studentes (het waren er in totaal drie) 
de kamer in en ging zonder iets te zeggen op de stoel 
tegenover mij zitten. Abby keek wel even naar haar maar 
kwam vervolgens bij mij staan en vroeg mij met haar 
blik om een instructie. Die kreeg ze niet want ik mocht 
niks doen. Vervolgens stond de studente op, pakte 
een balletje met een touwtje en probeerde (een beetje 
onhandig moet ik er wel bij zeggen) met Abby te spelen. 
Doordat de studente zo onhandig bezig was, snapte 
Abby niet helemaal wat ze moest en vroeg mij weer met 
haar blik om raad. Wederom kreeg ze die niet van mij, 
want ik mocht geen contact maken.

De studente stopte met spelen en verliet de kamer, 
daarna mocht ik met Abby spelen. Dat ging natuurlijk 
super, want ik weet hoe Abby het liefste speelt. Na een 
paar minuten kreeg ik weer de opdracht om te stoppen, 
afscheid van Abby te nemen en de kamer te verlaten via 
deur twee. Deze deur kwam uit in de observatieruimte 
die een doorkijkspiegel had. Abby kon ons niet zien, 
maar wij haar wel. Ik nam dus afscheid en verliet de 
kamer.

Wat de meeste honden dan doen, is naar de deur kijken 
waar hun baasje doorheen is gegaan, maar Abby niet. 
Ze keek recht naar de spiegel, precies naar mij, in mijn 
ogen. De studentes zagen het ook en vroegen of ik op 
een andere plek in de observatieruimte wilde gaan staan. 
Ik deed dit zo stil mogelijk, maar Abby volgde mij de hele 
tijd. Het leek net alsof die spiegel gewoon normaal glas 
was. 

Na een paar minuten mocht ik weer terug en moest 
ik haar begroeten zoals ik dat thuis ook altijd doe. 
Vervolgens moest ik weer op de stoel gaan zitten en 
haar negeren. De studente kwam weer binnen om te 
spelen, maar deze keer moest ik de kamer verlaten. 
Abby had eerst al geen oog voor die studente en nadat 
ik wegging al helemaal niet meer. Ze keerde de studente 
letterlijk de rug toe en ging naast de stoel liggen waar ik 
zonet nog op gezeten had. De student stopte met spelen 
en verliet ook weer de kamer, waarna ik het seintje kreeg 
dat ik weer naar binnen mocht. Weer even begroeten en 
toen mochten we allebei de kamer weer uit.

tiJd voor een pauze
De tweede ronde duurde minder lang. We waren weer in 
dezelfde kamer, maar deze keer stonden er drie stoelen 
en naast iedere stoel stond een doos. Ik moest mijn jas 
over stoel twee neerleggen en vervolgens achter een 
schot gaan staan. Ik moest mijn handen over mijn oren 
leggen en er werd een muziekje afgespeeld. Hoewel 
het geluid gedempt was kon ik nog wel horen dat er 

iemand binnen kwam. Dat kwam Abby mij ook meteen 
even vertellen achter het schot, zonder te blaffen of enig 
ander geluid te maken. De studente riep Abby en liet 
aan haar zien in welke doos zij mijn jas stopte. Daarna 
verliet ze de kamer en mocht ik achter het schot vandaan 
komen. Ik moest achter stoel twee gaan staan en aan 
Abby vragen ‘Waar is mijn jas?’. Het was de bedoeling 
dat Abby dan zou aanwijzen in welke doos de jas zat. De 
eerste keer snapte ik de bedoeling ook niet helemaal en 
dus bleef Abby doelloos naar mij kijken met een blik van 
‘wat bedoel je nou?’. De jas bleek in doos twee te zitten. 
We deden het spelletje nog een keer. De jas weer over 
stoel twee, ik achter het schot, de studente stopte de jas 
in de doos, ik mocht weer achter het schot vandaan en 
vroeg weer aan Abby: ‘Waar is mijn jas?’.
Ze stond recht voor mij en boog haar hoofd naar doos 
drie. Ik mocht doos drie open maken en ja, daar zat mijn 
jas in. Ik was helemaal trots op mijn kleine muis, dus dat 
moest even kort gevierd worden. Hierna mochten we de 
kamer weer uit.

We moesten heel even wachten, zodat ze de kamer 
konden ombouwen voor de laatste fase. 
In deze fase waren in de kamer op diverse plekken 
koekjes en tennisballen neergelegd. De bedoeling was 
dat we door de kamer zouden lopen zonder dat ze iets 
zou aanraken of oppakken. 
De eerste keer dat we door de kamer liepen, wilde ze 
even spelen met de bal, maar na een blik van mij tikte 
ze er alleen even snel met de neus tegenaan. Daarna 
konden we zonder problemen door de kamer lopen. 
Hierna werd alles weer goed gelegd en moesten we het 
nog een keer doen. Hoewel Abby het toch nog een keer 
wilde proberen, bleef ze ervan af, ze zette alleen een 
stap naar de bal. De koekjes liet ze overigens gewoon 
liggen, daar keek ze niet naar om. 

Na ons rondje mochten we nog een keer lopen en aan 
het einde van dat rondje moesten we midden in de 
kamer gaan staan. Hier moest ik Abby loskoppelen en 
wachten tot we het sein kregen dat we klaar waren. Dit 
duurde ongeveer 1,5 minuut. Het sein werd gegeven 
en op mijn teken mocht ze met de ballen spelen en 
de koekjes opeten. Je zou misschien verwachten dat 
ze helemaal los zou gaan, maar nee hoor. Mevrouw 
liep rustig hetzelfde rondje dat we al drie keer hadden 
gelopen en at voorzichtig alle koekjes op die we 
onderweg tegen waren gekomen.

Daarmee was het onderzoek afgelopen. Als bedankje 
voor onze moeite kregen we nog een tasje van de 
Hondenbescherming met wat flyers, een pen en 
pepermuntjes en voor Abby een lekkere snack. 
De uitslag van het onderzoek heb ik nog niet binnen, 
omdat wij één van de eerste waren die werden 
uitgenodigd om langs te komen. 

Al met al zijn we weer een leuke ervaring rijker en was 
het zeker voor herhaling vatbaar!
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tekst en foto’s: Linda van der Kieft

30 • Schotse Herder Vrienden • Zomer 2018

KORtHAARPAGINA Balans en 
coördinatie
met Kenzo

Hallo mede-natte neuzen, mijn naam is Kenzo. Ik ben 
een kortharige Schotse herder van vier jaar. Ik kom uit de 
kennel Mabinogion, officieel heet ik dan ook Mabinogion 
Ragnar. Mijn vrouwtje is opgegroeid met onze langharige 
vrienden, maar ze wilde deze keer een collie met meer 
werkdrift. Nou dat is gelukt, want ze heeft mij gekozen! Ik 
denk maar aan één ding en dat is werken, werken en o 
ja, nog harder werken. Inmiddels heb ik samen met haar 
al veel dingen ondernomen. Soms moet ik haar alleen 
wel delen met mijn andere grote witte vriendin, Noah.

Om jullie een indruk te geven van wat ik allemaal doe, 
neem ik jullie mee naar de eerste dag van de week, 
de maandag, of in het Schots Diluain. Zoals elke dag, 
begint ook de maandag met een grote wandeling van 
45 minuten of met een fietsrondje van 5 km. Als we 
terug zijn van de wandeling krijgen we een kauwstang, 
want mijn vrouwtje moet vandaag namelijk de hele dag 
werken. Geen probleem voor ons, kunnen wij lekker 
luieren, honden slapen tenslotte 16 uur per dag. Als ze 
thuiskomt van haar werk neemt ze ons meteen weer 

mee voor een korte wandeling en krijgen we een lekkere 
maaltijd. Daarna gaat vrouwtje altijd even douchen en 
voor zichzelf  koken. Na het eten gaan we richting de 
hondenvereniging. Daar maken we altijd nog een flinke 
wandeling in een groot stuk park dat net een bos lijkt. In 
de auto kan ik dan nog even bijkomen, want eerst wordt 
er lesgegeven aan andere viervoeters die nog niet zo 
goed luisteren. Na een uurtje komt ze mij gelukkig alweer 
halen voor een les Balans en coördinatie.

Balans en coördinatie
Het idee van deze training is om door middel van 
verschillende oefeningen die tijdens de training worden 
aangeboden mij beter bewust te maken van mijn lijf. Ik 
kan soms best een beetje onzeker zijn, maar door deze 
oefeningen ben ik een stuk zekerder en vrijer geworden.
Ik moet over cavaletti’s lopen, dit om te leren hoe ik 
mijn voeten moet plaatsen, want die kunnen vaak nog 
alle kanten opgaan. Ook mijn concentratie, conditie en 
spierkracht worden op de proef gesteld.
Het lopen over tonnen en planken vind ik nog erg 
lastig. Hier moet ik goed bedenken waar ik mijn voetjes 
neerzet. Gelukkig heeft mijn vrouwtje enorm veel geduld. 
Vandaag was het een moeilijk parcours, met bochten en 
verschillende hoogtes.

Het allerleukste is het gebruik van balanseieren en 
balanskussen. Dit zijn opblaasballen in de vorm van 
een ei of een pinda. Hierop moet ik dan verschillende 
oefeningen doen en dat is best wel vermoeiend. Zo moet 
ik er met mijn voorpoten op staan, vrouwtje houdt dan 
een brokje in het verlengde van mijn rug, zodat ik mijn 
rug strek. Daarna laat ze haar arm zakken en maak ik 
mijn rug bol, af en toe maak ik het mij dan nog makkelijk 
door half op het ei te gaan liggen. Omdat het wiebelt, 
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kost het best veel spierkracht, ik zal morgen dan ook wel 
spierpijn hebben. Gelukkig houdt vrouwtje hier rekening 
mee en gaan we morgenochtend een stukje fietsen om 
de spierpijn eruit te lopen, daarna mag ik lekker rusten. 
Er stond nog een oefening op het programma die heel 
intensief is. Ik moet dan op een grote ovale bal staan 
met alle vier mijn poten. Pff, dat wiebelt zeg! Omdat ik al 
aardig moe was, zoals je kunt zien aan wallen onder mijn 
ogen, hoef ik deze oefening maar twee keer te doen. 
De les is klaar voor mij, nog even met mijn neus brokjes 
scoren in de ballenbak om mijn hoofd leeg te maken. Na 
de les speel ik met mijn witte vriendin nog heerlijk in het 
bosje naast de hondenvereniging en dan is het tijd voor 
een lekker dutje!

Ik moet nog wel van het vrouwtje zeggen dat jullie dit 
niet zonder begeleiding moeten gaan oefenen, ga altijd 
naar een hondenschool waar balans en coördinatie 
wordt gegeven of volg een workshop om te kijken of 
het wat voor jou en je hond is. Het is wel een goede 
voorbereiding als je wilt gaan sporten, ik wist namelijk 
niet dat ik ook zelf die achterpoten kon besturen. 
Normaal volgen ze vanzelf.

Volgende keer zal ik jullie een stukje vertellen over mijn 
andere hobby’s.
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tekst: Annemieke Calis • foto’s: Annemieke Calis, Ger Houben

Titeren, iets voor 
jouw hond?

Nog in veel dierenartspraktijken wordt op een traditionele 
manier omgegaan met het beschermen van je hond 
tegen ziektes. Honden worden als pup een aantal keer 
en later elk jaar gevaccineerd, volgens een vastgelegd 
schema.
Ondertussen worden steeds vaker vraagtekens 
gezet bij die vorm van bescherming. Er is onderzoek 
gedaan naar de zin van vaccineren en een methode 
ontwikkeld waarmee het aantal vaccinaties kan 
worden teruggebracht door het bloed van je hond te 
onderzoeken: titeren. In dit artikel zal ik daar wat meer 
over uitleggen.

Het idee van vaccineren is dat het immuunsysteem 
reageert. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. 
Bij een vaccinatie tegen Leptospirose bijvoorbeeld 
worden cellen aangemaakt die de bacterie aanvallen. 
Maar bij een vaccinatie tegen bijvoorbeeld Hondenziekte  
(Canine Distemper Virus), Parvo (Canine Parvo-2 
Virus) en Hepatitis (Canine Adeno-2 Virus) maakt het 
immuunsysteem antilichamen aan. Het meten van deze 
antilichamen noemen we een titerbepaling of titeren. De 
jaarlijkse vaccinaties blijken overbodig geworden voor 
Parvo, Distemper en Hepatitis. Veel dierenartsen gaven 
deze cocktail elke drie jaar, maar uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat de werkzaamheid vaak jaren langer 
is. 

Het (over)vaccineren van honden is niet onschuldig. 
Vaccinaties kunnen bijwerkingen geven. Dat kunnen 
onschuldige bijwerkingen zijn, denk bijvoorbeeld aan een 
pijnlijke plek en zwelling op de plaats van de vaccinatie. 
Maar helaas kunnen ook ernstige bijwerking optreden, 
zoals huidontstekingen, braken, niet willen eten, koorts, 
flauwvallen en overlijden.
Daarnaast is het geven van een vaccinatie terwijl er nog 

veel antilichamen aanwezig zijn niet zinvol. De vaccinatie 
zal dan geen extra antilichamen aanmaken, maar kan de 
hond wel ziek maken.

Sinds 2003 is er één test op de Nederlandse markt 
om de antilichamen tegen de hiervoor  genoemde drie 
ziektes te bepalen, de Vaccicheck.  Daarnaast kan een 
titerbepaling ook in het laboratorium plaatsvinden. Voor 
de Vaccicheck is slechts een druppel bloed nodig en na 
23 minuten is de test klaar om afgelezen te worden. Het 
aflezen gebeurt op basis van de grijstinten op een strip. 
Afhankelijk van deze grijstint kan er iets gezegd worden 
over de mate van aanwezigheid van antilichamen tegen 
de desbetreffende ziekte.

Het titeren kan al bij pups vanaf zes weken plaatsvinden, 
om te kijken of er nog antilichamen van de moederhond 
aanwezig zijn (maternale antilichamen). Het grote 
voordeel is dat een pup die precies op het juiste moment 
gevaccineerd wordt slechts één vaccinatie nodig heeft 
tegen de drie eerdergenoemde ziektes, in plaats van de 
drie vaccinaties op rij. 
Een pup krijgt in de eerste twee dagen (ongeveer 36 uur) 
de antilichamen van de moederhond binnen via de biest, 
op voorwaarde dat de antilichamen bij de moederhond 
aanwezig zijn. Hoe lang deze maternale antilichamen 
aanwezig blijven, is per pup anders. We zien pups met 
een verlaging rond de 6 weken, maar ook pas rond de 20 
weken.
Pas als deze antilichamen laag genoeg zijn, heeft een 
vaccinatie de mogelijkheid om het immuunsysteem van 
de pup te activeren. Zijn deze nog te hoog, dan ‘vangen’ 
de maternale antilichamen de ziekte weg en ontstaan er 
geen antilichamen van de pup zelf. Dan is vaccineren 
dus zinloos.

GEzONDHEID



Annemieke Calis is sinds 2012 eigenaar van een 
dierenartsenpraktijk. Zij heeft een duidelijke visie 
over hoe zorg eruit hoort te zien. Namelijk naast 
het nastreven van de beste medische zorg mag het 
persoonlijke contact met de eigenaren niet vergeten 
worden. Annemieke volgt veel nascholingen om zich 
steeds verder te verdiepen en om de kwaliteit van de 
zorg op het hoogste niveau te houden. Daarom is zij 
sinds 2012 voorstander van het titeren van dieren. 
In haar praktijk gebeurt dit meermaals per dag en zij 
is bezig met een wetenschappelijk onderzoek naar 
de Vaccicheck. Tevens is zij 13 jaar trotse bezitter 
geweest van een Schotse herdershond.
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Het aflezen en interpreteren van de test verlangt enige 
ervaring van de desbetreffende dierenarts, met name bij 
pups. Dat is vermoedelijk ook de reden dat het titeren 
van pups nog minder plaatsvindt. Zoek hiervoor dus altijd 
een dierenarts die ervaring heeft met het titeren van 
pups. De pups worden ongeveer elke maand getiterd, 
totdat de antilichamen zo laag zijn dat er een vaccinatie 
plaatsvindt. Een maand na deze vaccinatie wordt 
gekeken of de vaccinatie goed is aangeslagen. Als dat 
zo is, wordt de bepaling herhaald als de hond ouder dan 
1 jaar is. 

Bij volwassen honden is het wat eenduidiger. Afhankelijk 
van de waarde kan er nu langer afgetekend worden. 
Het immuunsysteem is een stuk stabieler, dus tot 
drie jaar aftekenen is bij een goede waarde mogelijk. 
Uit meerdere wetenschappelijke studies blijkt dat 
de bescherming kan oplopen tot zeker zeven jaar. 
Desalniettemin adviseert de WSAVA (World Small Animal 
Veterinary Association) eens per drie jaar te titeren. Ook 
kan er gerichter gevaccineerd worden. Dus alleen tegen 
de ziekte vaccineren waarvoor de antilichamen laag zijn.

Het titeren van honden komt niet in de plaats van 
vaccineren. Titeren is een manier om op maat te 
vaccineren en om te bepalen of de vaccinatie goed 
is aangeslagen. Denk hierbij ook aan zieke dieren of 
dieren met een auto-immuunziekte. Deze dieren worden 
niet onnodig belast met vaccinaties, maar worden zeer 
gericht beschermd.

De WSAVA staat achter het titeren van honden. De 
titerbepaling is wettelijk toegestaan. Natuurlijk moet de 
bepaling dan wel juist zijn genoteerd in het paspoort 
van de hond. De KNMvD (de beroepsorganisatie van 
dierenartsen) heeft hier reeds in 2016 over bericht.
Volgens de NVWA mogen titerbepalingen bij honden en 
katten ook worden ingezet om aan de vaccinatieplicht 
te voldoen van pensions en asielen, op voorwaarde dat 
de uitslag van de titerbepaling voldoende onderbouwd 
is door de dierenarts. Ook de overkoepelende 
vakorganisatie DIBEVO heeft de bij hen aangesloten 
leden (o.a. pensions) geadviseerd om titerbepalingen 
te accepteren. Een dierenpensionhouder is vrij om te 
bepalen of hij alleen dieren accepteert met de volledige 
(drie)jaarlijkse entingen of ook dieren accepteert met 
een geldige titerbepaling met onderbouwing van de 

dierenarts. De pensionhouder is er verantwoordelijk 
voor dat de dieren in het pension gezond blijven en bij 
controle alles op orde is. De Raad van Beheer (2015) 
staat de titerbepaling ook toe op hondenshows en bij 
steeds meer rassen is de bepaling ook toegestaan bij 
nesten.

Bent u dus op zoek naar bescherming voor uw 
hond, maar wilt u deze zo min mogelijk belasten met 
overbodige vaccinaties, dan is titeren ook voor jouw 
hond een goed idee.

Noot van de redactie: op onze activiteitendag op zondag 
16 september kunnen leden en niet-leden van de 
vereniging hun hond laten titeren door Annemieke Calis. 
Meer info volgt op onze website en Facebookpagina.
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Tja, en dan krijg je de vraag binnen: wil jij een artikel 
schrijven over jullie kennels? Jullie fokken al zo lang! 
Nou, bij deze dan!
 
Toen mijn ouders Henny en Jan Slotboom in 1962 
trouwden, liepen er al collies rond op het erf van de 
boerderij in Ratum (gemeente Winterswijk). Eerst zonder 
stamboom of kruisingen en vanaf 1989 onze eerste teef 
met stamboom, Rampart Fort’s Laura. Met haar is onze 
liefde voor het fokken begonnen.

Het eerste nestje kwam er omdat Rianne ging 
samenwonen en heel graag een hond wilde hebben. 
Het belang van een goede fokkerij kenden we vanuit 
het boerenbedrijf en daarom wilden we alles volgens de 
regels gaan doen. Er werd er een reu gezocht en een  
kennelnaam aangevraagd: Sellinkcreekside, wetende 
dat de boerderij ‘t Sellink heet en aan de rand van een 
beekje ligt.

Uit de combinatie Wistling Guy of The Cinliboy House x 
Rampart Fort’s Laura werd Dream Lady Kayla geboren. 
Zij is bij Rianne en Henk Bouwmeester gaan wonen. Dit 
teefje is mede naamgever van de kennel Ne Lady’s. Toen 
we eenmaal met succes en onder super begeleiding van 
Ton en Tiny de Wit van de kennel Cinliboy House een 
nest hadden gefokt, kon een vervolg niet uitblijven. Het 
virus had zich definitief genesteld.

Na Laura werd opnieuw een teefje aangeschaft. Far Mills 
Kimberley (Kim). Zij staat aan de basis van onze sable 
lijn. Een ontzettende lieve hond, die menig kind van de 

angst voor honden heeft afgeholpen. En er kwam zelfs 
een tweede hond bij, Wardette Dreamer (Brenda). Zij 
staat aan de basis van onze tricolour- en blue merle-lijn. 
Inmiddels is de vijfde generatie uit beide lijnen geboren. 
In totaal zijn er bij Sellinkcreekside een kleine 100 
pups geboren. Allemaal met stamboom en volgens de 
richtlijnen van de Collieclub. 

In de begintijd was een nest op de deel en in stro nog 
heel normaal. Ook van socialiseren hadden we nog nooit 
gehoord. Wat betreft ziektes hoorde je toen weinig en 
als er eens iets niet in de haak was, werd dit verzwegen 
of in de doofpot gestopt. Ook hadden we nog geen chip 

tekst en foto’s: Rianne Bouwmeester

Cloé

Sellinkcreekside en Ne Lady’s
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en was tatoeëren de standaard. Ook wij hebben wel 
eens problemen ondervonden met de gezondheid, ook 
het erfelijke deel daarvan. Wij hebben hier altijd open 
en eerlijk over gesproken. Gelukkig wordt er binnen de 
Schotse Herder Vrienden veel aandacht geschonken aan 
het erfelijke deel, door middel van DNA-testen voor het 
behoud van een gezond ras met een heerlijk karakter. 
Later werden de pups gewoon in de woonkamer 
geboren en verhuisden ze op een leeftijd van 3,5 week 
naar het stalgedeelte van de boerderij. Daar waren 
heel ruime kennels gemaakt en was het prima toeven. 
Tegenwoordig verblijven al onze honden gewoon in de 
woonkamer, inclusief de pups.

Meestal hebben we één en soms twee nesten per jaar. 
Zo hadden we een keer twee nesten met een aantal 
weken verschil in leeftijd. De Raad van Beheer zou 
komen om het oudste nest te tatoeëren. Het jongste 
nest was net vier weken en net ontwormd. Nou, dat 
hebben we geweten! Ze bleken niet goed tegen de 
wormenkuur (Drontal) te kunnen en waren daardoor 
ontzettend aan de dunne en zaten helemaal onder. 
Voordat de medewerker van de Raad kwam, hebben we 
ze allemaal nog gauw onder de douche gestopt en de 
kennel schoon gesopt, ze komen per slot van rekening 
ook de hygiëne controleren. Nou, die hygiëne was even 
ver te zoeken op dat moment ... Gelukkig voor ons was 
de medewerker van de Raad niet zo streng en werd 
alles toch goedgekeurd. Overigens hebben wij nog nooit 
problemen gehad met de Raad van Beheer.

Ne Lady’s heeft de laatste jaren voornamelijk tricolour 
en blue merle gefokt. Mede doordat Black Promise 
Sellinkcreekside (roepnaam Chloé) een fantastische 
fokteef én moeder was, heeft zij maar liefst 23 pups 
groot gebracht in drie nesten. Ook bij andere nesten 
neemt zij vaak de taak van opvoeder op zich en wordt 
menig pupje door haar terechtgewezen. Ondanks dat 
ze qua leeftijd best nog een nest mocht krijgen, zijn we 
destijds op zesjarige leeftijd gestopt met fokken met 
haar. We vonden het genoeg voor haar. Inmiddels is zij 
14 jaar en 3 maanden, een beetje doof en slechtziend, 

maar nog steeds gezond en met plezier in het leven. Een 
dochter Ne Lady’s Black Lucky Pearl (Dunya) heeft de 
lijn inmiddels succesvol voortgezet. Haar kleindochter 
Mona Lisa Sellinkcreekside (Eline) heeft al voor de vijfde 
generatie gezorgd. 

Op shows zijn we nooit veel geweest. Dit omdat wij 
zelf en onze honden daar geen vreugde uit halen. En 
mocht je ons tegenkomen, dan vaker als toeschouwer 
dan als deelnemer. We hebben met onze honden 
wel altijd cursussen gevolgd. Eerst alleen de puppy- 
en vervolgcursus bij de KC Winterswijk, later ook 
behendigheid en Dogdance. Puur voor de fun en om 
lekker aan het werk te zijn met je hond. Dit komt de 
band tussen jou en je hond zeer ten goede. Zeker de 
cursusperiode in Wehl bij de Schotse Herder Vrienden, 
dat later is overgegaan in Marmyns, hebben we als zeer 
waardevol ervaren.

De KC Winterswijk  heeft er onder andere voor gezorgd 
dat Henny eind jaren ’90 werd  gevraagd om met haar 
hond Kim op bezoek te gaan bij een verzorgingshuis. Nu 
bijna 20 jaar later doen we dat nog steeds en brengen 
we wekelijks wel ergens een bezoek als vrijwilliger, met 
name bij dementerende ouderen. Het plezier en de 
vreugde die deze mensen ervaren in het contact met een 
hond is geweldig. Daar doen we het voor. Ook de kleine 
pups van zes weken gaan al met ons mee. Voor de pups 
een stukje socialisatie en voor de mensen een groot 
plezier.

In verband met de gezondheid en leeftijd van Henny is 
de Sellinkcreekside inmiddels gestopt met de fokkerij. 
Wel zal er in de toekomst nog een enkel sablenest 
onder deze naam worden gefokt, maar dat zal bij Ne 
Lady’s worden geboren en grootgebracht. Ne Lady’s 
gaat wel verder. Henny zul je er dan ook nog regelmatig 
tegenkomen. 

Hierbij wil ik graag mijn ouders en dan met name mijn 
moeder Henny bedanken voor 27 fantastische jaren 
samen met de Sellinkcreeksidehonden. DANKJEWEL!!! 
Ik hoop dat we samen nog vele jaren van onze hobby 
mogen genieten.
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anoki, een schotse 
herder als hulphond

samen het mogelijke 
mogelijk maken

in dit artikel wil ik iets meer vertellen over de teamcoaching 
van Bultersmekke assistancedogs en de kwaliteiten 
en uitdagingen van een schotse herder. anoki als 
assistentiehond. 

Bultersmekke Assistancedogs leidt al tien jaar 
assistentiehonden op door middel van een uniek concept: 
teamcoaching. Onder het motto ‘samen het mogelijke mogelijk 
maken’ leiden zij assistentiehonden op.

Met behulp van het teamcoachingsprogramma begeleidt 
Bultersmekke Assistancedog volwassenen en kinderen om:

• de eigen hond
• in de thuisomgeving
• onder intensieve begeleiding van een instructeur
• zelf te trainen en op te leiden
• tot een officieel erkende assistentiehond
• die daarmee toegang heeft tot vrijwel alle publieke ruimten.

Een assistentiehond vergroot aanmerkelijk de zelfredzaamheid 
van mensen met een beperking. Het maakt dat mensen met 
een beperking meer en beter kunnen meedoen in de eigen 
omgeving en in de samenleving. Het gevoel van eigenwaarde 
wordt sterker. 

eigen kracht
De missie van Bultersmekke Assistancedogs is om zo veel 
mogelijk mensen met een fysieke en/of psychische beperking 
de eigen assistentiehond op te laten leiden. Zij gaan uit van de 
kracht van mensen zelf en van wat zij zelf kunnen doen. 

opleiden van assistentiehonden
Een assistentiehond is een hond die geleerd heeft een persoon 
met een beperking te helpen met het uitvoeren van dagelijkse 
bezigheden. Een assistentiehond kan bij bepaalde beperkingen 
vooraf de persoon waarschuwen en mensen en hulpdiensten 
alarmeren. Eveneens zijn assistentiehonden in staat stress en 
angsten in belangrijke mate weg te nemen.
Elke assistentiehond bezit een aantal basisvaardigheden. 

tekst en foto: Natasja Koeckhoven



38 • Schotse Herder Vrienden • Zomer 2018

Bultersmekke Assistancedogs vindt het belangrijk deze 
aan te vullen met specifieke vaardigheden die aansluiten 
op de beperkingen en behoeften van de persoon. Een 
assistentiehond is ook belangrijk op sociaal-emotioneel vlak. 
Daar zetten zij in het opleidingsprogramma bewust op in.
Bultersmekke Assistancedogs verzorgt de opleiding van 
assistentiehonden voor volwassen en kinderen met:
• fysieke beperkingen
• epilepsie
• autisme
• PTSS, zowel beroepsgerelateerd als niet-beroepsgerelateerd
• overige psychische problemen.

hoe werkt het programma teamcoaching?
De opzet van het teamcoachingsprogramma is dat de cursist 
onder begeleiding van een professionele instructeur ZELF de 
hond op gaat leiden tot assistentiehond. Zo creëert men de 
hulp die nodig is voor meer zelfstandigheid.
Een assistentiehond opleiden volgens dit programma vraagt 
een stevige investering. In eerste instantie van de cursist zelf, 
maar ook van de omgeving. Tijdens het programma gaat er 
veel tijd zitten in het trainen van de hond. Het dagelijkse leven 
wordt een aaneenschakeling van leermomenten en doelen om 
de cursist en de hond een perfect samenwerkend team te laten 
worden.

Op elk moment van start
Het teamcoachingsprogramma van Bultersmekke 
Assistancedogs kan op verschillende momenten van start 
gaan. Dit is afhankelijk van het moment van plaatsing van de 
hond bij de cursist thuis, en diens wensen en mogelijkheden.
Indien er gedurende het eerste levensjaar van de hond bij een 
cursist gestart wordt, zal er vooral gewerkt worden aan een 
goede basis en voorbereiding op de taken die de hond later 

gaat uitvoeren. In het eerste levensjaar is een hond er nog niet 
aan toe om al echte assistentiehondentaken uit te voeren, maar 
kunnen we wel een eerste aanzet geven voor de vaardigheden 
die belangrijk zijn.
In deze periode is er gemiddeld één thuistraining per week, 
waarin er steeds nieuwe vaardigheden en handelingen aan de 
hond worden geleerd. Deze vaardigheden leert de cursist zelf 
aan de hond met zeer intensieve begeleiding van Bultersmekke 
Assistancedogs.

steeds meer vaardigheden
De voortgang is afhankelijk van de ontwikkeling van het 
betreffende team (cursist en hond) en wat er in de situatie van 
de cursist nodig en passend is. De cursist zal gedurende het 
traject steeds meer vaardigheden verder gaan uitbouwen en 
de hond zal taken gaan beheersen. Op deze wijze zal het team 
steeds meer op elkaar gaan inspelen.

officiële assistentiehond
De overdracht tot officiële assistentiehond vindt aan het einde 
van het opleidingsprogramma plaats, nadat de teamtest 
heeft plaatsgevonden. De test wordt afgenomen door een 
examinator.
Hierna zijn er zolang de hond actief is als assistentiehond, 
jaarlijks vaste contactmomenten, waarbij gekeken wordt of 
het team nog voldoende en naar tevredenheid functioneert. 
Daarnaast kunnen cursisten voor vragen en voor het aanleren 
van nieuwe handelingen altijd een beroep blijven doen op de 
instructeurs van Bultersmekke Assistancedogs.

keuze van de hond
Deelname aan het teamcoachingsprogramma kan met een 
eigen hond of met een hond die samen gezocht wordt. Tijdens 
een gesprek worden de wensen en mogelijkheden besproken 
ten aanzien van de te selecteren hond.
De instructeurs testen de hond (eigen hond of geselecteerde 
hond) op geschiktheid voor deelname aan het programma van 
Bultersmekke Assistancedogs. In deze test geven ze zowel 
aandacht aan de fysieke als gedragsmatige aspecten van de 
hond.
Voordat het teamcoachingsprogramma van start gaat, vindt 
eerst een basistraining plaats. Deze kan in iedere situatie 
anders zijn, gekeken naar de mogelijkheden, de keuze en 
leeftijd van de hond.

en zo kwamen we BiJ de schotse herder
Omdat ik, Natasja, eerder een assistentiehond had opgeleid 
via het teamcoachingsprogramma van Bultersmekke 
Assistancedogs, wist ik goed wat me te wachten stond. Ik heb 
veel rassen bekeken en besproken, maar kwam telkens terug 
bij de Schotse herder uit een Amerikaanse lijn. Dit past het 
beste bij mijn persoonlijke situatie.
Na een zoektocht met behulp van de Schotse Herder Vrienden 
ben ik Anoki op gaan halen in Mallorca, hij was toen bijna acht 
maanden. Eenmaal in Nederland zijn we direct gestart met een 
band opbouwen. Dit ging soepel, Anoki had direct besloten dat 
hij heel goed op mij ging letten en maakte veel contact.  

Basisvaardigheden
Het aanleren van de basisvaardigheden verliep ook soepel, 
hoewel Anoki veel tijd nodig had om te wennen aan drukke 
omgevingen en vreemde geluiden. Als bijvoorbeeld de mixer in 
de keuken aan ging, kregen we een heel blafconcert te horen. 
Ook speelgoed van mijn kinderen dat geluid maakte kon hij in 
het begin niet waarderen. Dit bleek wel goed op te lossen door 
Anoki aan alles te laten wennen en vooral aan hem te vertellen 
wanneer hij het goed deed.
In het begin hadden we beiden ook best wel spanning 
in nieuwe situaties, simpelweg omdat we van elkaar niet 
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van de redactie
Eerdere bijdragen van Natasja zijn geplaatst in het 
herfstnummer 2016 ‘Natasja & haar aanstaande collie’ en 
in het lentenummer 2017 ‘Op zoek naar mijn hulphond: 
hoe het verderging’.

wisten hoe we zouden reageren. Door er heel veel met mijn 
teamcoach over te praten en door heel veel gewoon te gaan 
doen en gewenning te laten optreden, ontstond er veel meer 
rust en kon ik leren omgaan met bijvoorbeeld het blaffen van 
Anoki en hem daarin sturen naar gedrag dat ik fijn vond. Het 
blaffen nam daardoor steeds meer af.
Het omgaan met een drukke omgeving bleek ook een kwestie 
te zijn van heel veel doen, Anoki was immers ook niet veel 
gewend door zijn eerste acht maanden op Mallorca. Eindeloos 
zijn we door de winkel gelopen, gewoon om daar samen 
relaxed te worden. En dat werkte! Nu kan hij drukke situaties 
goed aan en worden we vaak geprezen over de rust die we 
beide uitstralen.

specifieke vaardigheden 
Na een tijdje zijn we begonnen met de specifieke vaardigheden 
aan te leren. Dit bleek voor sommige vaardigheden heel 
makkelijk te gaan en moeilijker met andere vaardigheden, in 
Anoki zijn geval voornamelijk met trekken aan de lijn. Dit bleek 
een uitdaging te zijn. Anoki kan tijdens het aanleren van een 
nieuwe vaardigheid echt een periode laten zien, waarin hij de 
opdracht liever ontwijkt. Hij kijkt dan om zich heen en loopt 
het liefst een rondje te ijsberen, waarin hij zich ogenschijnlijk 
afvraagt of hij deze opdracht wel gaat uitvoeren. Dit vraagt 
van mij enorm veel geduld! In het begin vroeg ik me dan af 
of de opdracht niet te zwaar was of te moeilijk, maar telkens 
bleek dit niet het geval. De eerste stap in het aanleren van een 
vaardigheid was voor hem gewoon steeds best wennen.
Nu zijn we een stuk verder en Anoki kent al veel vaardigheden 
om mij te helpen, zoals deuren en kastjes open maken 
en sluiten, spullen aangeven en was uit de droger halen. 
Assisteren bij boodschappen doen, persoonlijke ruimte 
bewaken en signaleren van overbelasting. Kleding uittrekken 
en helpen aantrekken en nog veel meer.
Als ik nu iets nieuws wil aanleren, dan zie ik soms nog 
hetzelfde, hij heeft een drempel om aan iets nieuws te 
beginnen. Ik vertel hem dan weleens hardop: ‘Van proberen 
kun je leren Anoki!’ En we delen de vaardigheid op in hele 
kleine stapjes die haalbaar zijn, net zo lang tot we bij het 
eindresultaat zijn. Dit vraagt van mij geduld en rust, maar is 
zeker de moeite waard!
Ik ervaar veel steun van Anoki, voornamelijk omdat hij echt 
mijn maatje is en altijd voor mij klaarstaat! Hij houdt enorm van 
knuffelen met mij en geeft mij zo veel liefde, zijn hulp is echt 
onbetaalbaar! En samen maken we het mogelijke mogelijk.

amBassadeurschap
De manier van werken van Bultersmekke Assistancedogs vind 
ik echt heel bijzonder. Daarom was ik ook blij dat ik gevraagd 
werd om ambassadeur te worden. Als ambassadeur van 
Bultersmekke Assistancedogs wil ik graag meer bekendheid 
geven aan assistentiehonden, teamcoaching en -training. Maar 
ook aan de mogelijkheden voor financiering van de opleiding 
van een assistentiehond. In principe via de zorgverzekeraar 
of WMO, maar lukt dit niet, dan zijn crowdfunding, fondsen 
en sponsoracties mogelijk een optie. Het ambassadeurschap 
is een mooie manier om voorlichting te geven over 
assistentiehonden. Dit kan via beurzen, gastlessen, het 
schrijven van artikelen, enzovoort. Omdat het mijn leven heel 
erg verrijkt heeft, vertel ik hier graag over aan anderen.

teamcoach aan het woord

Ik ben gewend om met veel verschillende honden te 
werken, maar mijn ervaring met een Schotse herder 
was tot nu toe beperkt. Des te leuker, toen ik hoorde dat 
Natasja graag wilde starten met een collie. Ik vind het 
altijd mooi als mensen duidelijk voor een bepaald ras 
kiezen. En in dit geval ook bijzonder, omdat er nog weinig 
Schotse herders in Nederland als hulphond zijn opgeleid.

Niet alleen de keuze, maar ook het hele traject blijkt 
bijzonder. Omdat Anoki acht maanden oud was en 
van Mallorca kwam, is het soms lastig in te schatten 
welk gedrag van Anoki bij het ras hoort en welk gedrag 
voortvloeit uit zijn eerste (belangrijke) maanden op 
Mallorca. 

Al snel werd duidelijk dat hij ongelooflijk moest wennen 
aan het (hectische) leven in Nederland. Het waakse 
gedrag van een herdershond is toen duidelijk naar voren 
gekomen. Ook het wantrouwende naar onbekenden. 

Met veel geduld en doorzettingsvermogen heeft Natasja 
zijn gedrag in heel goede banen geleid. Hierdoor is nu 
vooral een ander kenmerkend gedrag van een Schotse 
herdershond zichtbaar: sociaal ingesteld, aanhankelijk 
en evenwichtig. Natasja en Anoki zijn een (h)echt team 
geworden en dat is prachtig om te zien. 

Sandra Dekker
Teamcoach Bultersmekke Assistancedogs
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CARtOON
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COLUMN

Ikke dominant, 
echt niet!

Ik hoor altijd iedereen beweren dat veel colliereuen dominant 
zijn of ten minste dominante trekjes hebben. Ik mag dan wel, 
soms tot ergernis van mijn baasje, eigenwijs en eigengereid 
zijn, maar dominant ben ik in geen geval.

Als je een dominante baas had willen ontmoeten, had je mijn 
voorganger moeten zien. Deze baas heette Beau-Louie. Een 
prachtige sable collie, groot, heel lief voor kinderen, trouw 
aan zijn gezin, maar overheersend over alle honden in zijn 
omgeving.

Beau-Louie was nog net geen twee jaar oud, toen de trekjes 
van leiderschap naar boven kwamen. Meestal zat hij aan het 
begin van de oprit en keek hij rustig om zich heen, maar niets 
ontging hem. Wanneer er een andere hond naderde en hij had 
door dat het een reu betrof, plantte hij beide voorpoten naast 
zijn borst en ging fier overeind zitten. Daar zat duidelijk een 
heerser.
Nieuwe honden kenden Beau-Louie al heel snel. Zij werden 
door hem met opgelichte achterpoot ingezegend, met als 
boodschap: in deze omgeving ben IK de baas. Een enkele 
keer tilde een eigenaar zijn pup snel op. Geen nood, zijn 
rechterbeen werd nat geplast. De boodschap was duidelijk.
Als een hond blaft, reageren meestal de honden in de directe 
omgeving. Maar niet wanneer Beau-Louie thuiskwam en uit de 
auto stapte. Hij liet duidelijk horen dat hij weer aanwezig was, 
maar geen enkele hond reageerde. Was dit uit respect? Ik weet 
het niet.

Enkele huizen verder kwam een grote concurrent. En dan 
bedoel ik letterlijk groot. Een jonge Bordeauxdog maakte zijn 
entree in de wijk. Beau-Louie was destijds zeven jaar en kon de 
pup in eerste instantie best aan. Maar het karakter van de dog 
kwam al snel naar boven en Beau-Louie had er een geduchte 
concurrent aan. In de jaren daarna gromde de twee honden 
veelvuldig naar elkaar en moesten ver uit elkanders buurt 
worden gehouden.

Beau-Louie werd ouder en kreeg in het laatste levensjaar last 
van artrose en liep niet meer zo soepeltjes. Dat was voor hem 
heel erg, want hij raakte zijn overwicht over de honden in de 
buurt snel kwijt. In plaats van de confrontatie te zoeken, gaf hij 
zich ook gewonnen aan de dog.

Beau-Louie is er niet meer. Hij siert nu wel de cover, maar 
overleed in 2015. Een geweldige hond, die mijn baasje nooit 
zal vergeten. Ik wilde dat ik Beau-Louie had gekend. We waren 
een mooi stel geweest.
De dog is er nog wel. Ik heb geen moeite met hem en we zijn 
beste maatjes. Dat komt waarschijnlijk door mijn karakter. Ik 
ben niet zo dominant, eerder het tegenovergestelde. Maar ik 
kan wel goed kroelen en knuffelen! Ach, je mag toch ergens 
goed in zijn!

Tot de volgende keer!
Groetjes,
Kjell-Denley

tekst en foto’s: Mart Brouwers
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KENNELVERMELDINGEN

Gelderland

LimburgST. 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

Australië

Noord-Holland

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

TreFoILIAN
Anneke van Mosseveld
Armidale (Australië)
T: +61 419 498 549
E: trefoilian@bigpond.com

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

AmILove LuvINA'S
Els Castermans
Hasselt (België)
T: +32 11 262 349
E: info@amiloveluvinas.be

Friesland

FrISIAN roSeS
Wilma van Teijen
Lippenhuizen
T: 06 241 221 98
E: wilmalovecollies@hotmail.com

merLeANguS
Jeannet van Gemert
Ouderkerk a/d Amstel
T: 06 50887748
E: merleangus@planet.nl
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advertentie

diergeneeskunde in 
roosendaal op hoog niveau

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

kwaliteit is geen kwestie van toeval

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

Gezelschapsdierenpraktijk
Paardenpraktijk
Landbouwhuisdierenpraktijk

dierenhospitaal visdonk
visdonkseweg 2a
4707 pe roosendaal

dierenhospitaal visdonk locatie tolberg 
tolbergcentrum 53
4708 gB roosendaal

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

24 uur 7 dagen per week
BereikBaar
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