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INHOUD

DE VERENIGING SCHOTSE HERDER VRIENDEN
De vereniging Schotse Herder Vrienden is opgericht op 1 

januari 2004, ter behartiging van de belangen van de Schotse 

herdershond langhaar en Schotse herdershond korthaar. In 

de statuten is vastgelegd dat de vereniging zich ten doel stelt 

liefhebbers en vrienden van de Schotse herdershond nader 

tot elkaar te brengen en het hebben, houden en fokken van 

de Schotse herdershond in kwalitatieve zin te bevorderen.

De vereniging is zich bewust van de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid ten aanzien van het gedrag, karakter en 

gezondheid van de Schotse herdershond.

De vereniging wil een positieve bijdrage leveren aan het 

totaalbeeld van de Schotse herdershond. Deze bijdrage is 

gericht op zowel uiterlijk, gedrag, karakter als gezondheid. De 

vereniging tracht dit doel te bereiken door goede voorlichting 

te geven aan kopers en (beginnende) fokkers. Het streven 

is gericht op het fokken van een stabiele en intelligente 

hond, vrij van erfelijke afwijkingen. Een Schotse herdershond 

zal met deze eigenschappen uitermate geschikt zijn als 

gezinshond.

Binnen de vereniging is kennis op allerlei gebied aanwezig. 

Leden, maar ook niet-leden, kunnen daar altijd een beroep 

op doen.

 

Activiteiten

Ter bevordering van de onderlinge contacten worden er 

diverse activiteiten georganiseerd, zoals:

•  het geven van workshops, cursussen en lezingen voor

 liefhebbers en fokkers;

• gezamenlijke wandelingen op verschillende locaties;

• het testen van de Schotse herdershond op gedrag en

 karakter;

• het organiseren van een dag waarbij het uiterlijk centraal 

staat.

Verenigingsblad

Leden van de Schotse Herder Vrienden ontvangen elk 

kwartaal het verenigingsblad met daarin allerlei artikelen over 

de Schotse herder en aanverwante zaken. 

5  MEDEDELINGEN EN KALENDER

6   ATOPIE BIJ HONDEN

8   HERDERSECHTPAAR

10  FOTOVERSLAG WANDELING  

 ERKEMEDERSTRAND

13   DOGFRISBEE MET KENZOO

16  KORTE BERICHTEN

18  COLLIES “DOWN UNDER”

20  HELP, HOE KIES IK EEN PUP?

21  KENNELDAG ST. NINIANS

23  VERDRIET EN WEER GELUK

26  FOTO ACTIE “50 TINTEN GRIJS”

28  ACTIVITEITENDAG 16 SEPTEMBER 2018

30  MIJN LEVEN MET COLLIES

34  LEREN KIJKEN

37  VERZORGING VAN BIJTWONDEN BIJ COLLIES

38  KENNELVERMELDINGEN

Activiteitendag pag. 28 

Verdriet en weer geluk pag. 23Dogfrisbee met Kenzo pag. 13
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MEDEDELINGEN

KALENDER

EINDEJAARDWANDELING 

Zondag 16 december staat een 
klassieker op het programma: de 
eindejaarswandeling in Schoorl in 
Noord-Holland. Omdat we dicht 
tegen Kerst aan zitten en het de 
laatste activiteit van 2018 is, hebben 
we voor de deelnemers een speciale 
verrassing in petto, waar nog lang 
over zal worden nagepraat.

WANDELING SMOKKELROUTE

Zondag 11 november nemen we je 
mee terug in de tijd en volgen we 
de Smokkelroute over de Strijbeekse 
Heide, ten zuiden van Breda. 

Voor onze Belgische leden is het 
bijna een thuiswedstrijd, we hopen 
dan ook op groot  
internationaal deelnemersveld. 

WANDELING LEENDERBOSSEN 

Zondag 21 oktober organiseren 
we een wandeling door de 
Leenderbossen, tussen 
Valkenswaard en Leende. In 
dit losloopgebied kunnen de 
honden naar hartenlust rennen en 
ravotten. Houd onze website en 
Facebookpagina in de gaten voor 
meer informatie en zet de datum 
alvast in je agenda.

Tijdens een vergadering met alle medewerkers van 
de vereniging eind maart, vertelde Diana ons dat het 
zomernummer het laatste magazine zou zijn dat zij als 
eindredacteur zou maken, omdat ze naar Spanje ging 
emigreren. Behalve stikjaloers – wie wil er nou niet naar 
Spanje verhuizen? – sloeg ons de schrik wel even om het 
hart. Hoe moet dat nou verder met Collie en zo? Na enig 
gepuzzel hebben we tot het eind van het jaar een mooie 
oplossing gevonden en het resultaat daarvan ligt nu voor 
je. Het herfstnummer is door Angie Gratton gemaakt, in 
samenwerking met Mart Brouwers. Angie is sinds kort 
trotse eigenaresse van tricolor collie Skye en lid van onze 
vereniging. En Mart kennen jullie allemaal als beheerder van 
onze website en als activiteitencoördinator. Wij zijn beiden 
zeer erkentelijk voor de tijd en energie die ze erin hebben 
gestoken om er weer een mooi en lezenswaardig magazine 
van te maken. En ondertussen werken we hard aan een 
duurzame oplossing, zodat we jullie ook in 2019 – nota bene 
een jubileumjaar, want de Schotse Herder Vrienden bestaat 
dan 15 jaar – weer vier prachtige nummers van Collie en zo 
in het vooruitzicht kunnen stellen.

Diana is op 1 februari 2013 lid geworden van onze vereniging. 
Lieke kende haar al langer van allerlei hondenforums, waar ze 
opviel door haar inhoudelijke, deskundige en constructieve 

bijdragen. En omdat zij zelf ook een collie had, was de link 
snel gelegd. Diana heeft veel klussen voor ons gedaan en 
een onmiskenbare bijdrage geleverd aan het imago van de 
vereniging.

Twee grote klussen springen er toch wel uit: het magazine 
en de website. Toen wij eind 2011 als bestuur aantraden 
vonden we dat ons magazine wel een forse opknapbeurt 
kon gebruiken. Die klus heeft Diana begin 2013 met verve 
opgepakt. Diverse kleurrijke voorstellen volgden, het ene 
nog mooier dan het andere. En hebben we unaniem gekozen 
voor de stijl waarin we het blad nu alweer vijf jaar uitgeven. 
Na het magazine was de website aan de beurt en ook die 
uitdaging pakte Diana enthousiast op. De websitebouwer 
heeft er een stevige klus aan gehad, maar het resultaat mag 
er zijn. Wij zijn er in ieder geval super trots op.

Tal van ontwerpopgaven heeft Diana voor haar rekening 
genomen. Zonder volledig te willen zijn kunnen we noemen 
de beachvlag en verenigingsvlag (speciaal ontworpen voor 
het 10-jarig jubileum van onze vereniging in 2014 en te zien 
bij tal van activiteiten), de visitekaartjes voor de medewerkers 
en – last but not least – het MDR1 kaartje ter grootte van 
een betaalpas voor in de portemonnee, zodat iedereen een 
handzaam overzicht heeft van de medicijnen die schadelijk 
zijn voor de collie. Diana heeft ook talrijke artikelen 
geschreven, waaronder een aangrijpend verhaal over het 
trieste lot van veel zwerfhonden in Spanje (De zwarte kant 
van Spanje, zomer 2015, te vinden in het Collie en zo archief 
op onze website). Naast de meest fantastische foto’s van 
haar honden die ze op Facebook plaatst, is de zorg voor de 
zwerfhond toch wel een andere grote passie van Diana.

Wij wensen Diana heel veel succes in Spanje en hopen dat 
haar toekomstdroom uitkomt. En wij? Wij blijven achter in 
Nederland, hopen zo af en toe een mooi verhaal uit Spanje 
te krijgen en over een tijdje een uitnodiging om met de 
medewerkers eens op werkbezoek te komen ...

VAN HET BESTUUR

21 oktober 2018 11 november 2018 16 december 2018



Atopie is een verzamelnaam voor allergische reacties 
tegen normale omgevingsstoffen. Deze stoffen kunnen 
variëren van grassen, pollen, schoonmaakmiddelen, 
voedingsbestanddelen, huismijt, of een combinatie 
ervan. Daarnaast kan een erfelijke component een 
rol spelen. Vaak uit atopie zich in enorme jeuk, 
veranderingen in de huid, kaalheid en oor- en 
oogproblemen. Het is moeilijk om er achter te komen 
welke stof precies de allergische reactie veroorzaakt 
en vaak nog moeilijker om, als het wel duidelijk is, te 
zorgen dat de hond nooit meer in aanraking komt met 
het allergeen. Atopie kan dus erg lastig zijn om onder 
controle te houden.

WAT IS ATOPIE  
Atopie wordt veroorzaakt doordat het immuunsysteem 
een overdreven reactie geeft op aanraking en/
of inademing van lichaamsvreemde maar op zich 
onschadelijke stoffen, zoals vlooien, pollen, stuifmeel, 
huismijt, schimmels of voedselbestanddelen. Het 
immuunsysteem maakt dan antistoffen aan. Bij de 
mens veroorzaakt atopie aandoeningen zoals astma, 
eczeem of hooikoorts, maar bij de hond veroorzaakt 
atopie meestal ernstige huidaandoeningen en 
bindweefselontstekingen.

Bij atopie is er vaak sprake van een erfelijke aandoening. 
Studies bij mensen hebben uitgewezen dat de kans op 
het ontwikkelen van atopie bij kinderen verhoogd is, 
als een direct familielid ook een atopische aandoening 
heeft. En het lijkt erop dat een erfelijke factor ook 
bij honden een rol speelt. De erfelijkheid komt 
waarschijnlijk door een verandering in een aantal genen 
die coderen voor proteïnen (eiwitten), welke betrokken 
zijn bij een normaal immuun reactiemechanisme. 
Er is echter nog geen wetenschappelijk bewijs over 
welke specifieke genen die atopie zouden kunnen 
veroorzaken. Atopie kan seizoensgebonden zijn als er 
een overgevoeligheid is voor bepaalde grassen en/of 
pollen, maar zelfs dan kunnen de symptomen het hele 
jaar voorkomen.

SYMPTOMEN ATOPIE
De volgende symptomen kunnen voorkomen bij atopie:

• jeuk, voornamelijk aan poten, kop, oksels en liezen
•  bacteriële en/of gistinfectie (dermatitis) van de  
 huid, met als gevolg rode plekken op de huid
•  korstvorming op de huid
•  kaalheid
• verdikking en donkerverkleuring van de huid
•  zwartbruine verkleuring van de haren  
 (door het likken)
•  oorontsteking (otitis externa), de uitwendige  
 gehoorgang is gewoon een voortzetting van 
  de huid, alleen is het vochtige milieu in het oor nog 
 gunstiger voor bacteriën en gisten
•  bindvliesontsteking van het oog (conjunctivitis)

DIAGNOSE  
Zoals gezegd, is het lastig om vast te stellen 
welke stoffen atopie veroorzaken, zeker omdat 
het ook mogelijk is dat de hond voor meerdere 
lichaamsvreemde stoffen allergisch is. Daarnaast wordt 
in het lichaam de gevoeligheid opgebouwd, waardoor 
het immuunsysteem over de tijd heen steeds heftiger 
kan gaan reageren op nieuwe allergenen en dus 
allergische reacties op stoffen gaan ontwikkelen die 
voorheen geen probleem waren. Daarnaast veroorzaakt 
de allergie ernstige jeuk, waardoor de hond gaat bijten 
en krabben. De huid gaat stuk en bacteriën veroorzaken 
ontstekingen, die op hun beurt voor nieuwe pijn en 
jeuk zorgen. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel die 
slechts kan worden onderbroken door de hond eerst 
voor de secundaire infecties (dermatitis) te behandelen 
met een combinatie van antibiotica, corticosteroïden 
(jeukremmers) en soms prednison.

Er zijn een aantal verschillende diagnostische methoden. 
Eén daarvan is een huidtest. Door middel van deze 
huidtest, waarbij meerdere stoffen in de huid worden 
geïnjecteerd, wordt gekeken of er een allergische 
reactie optreedt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 
tot het doen van een bloedtest, waarbij wordt getest 
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Atopie bij 
honden
Tekst: Lieke Timmers  
Foto’s: University of Minnesota en Kelsey MacDonald / Flickr



op vlooien/mijten/schimmels, bomen en grassen/
kruiden. Een derde mogelijkheid is een eliminatiedieet, 
waarbij de hond 6 - 8 weken lang uitsluitend één soort 
voedsel mag eten om het lichaam te ontdoen van 
alle allergenen. Meestal wordt geit gegeven, omdat 
de meeste honden dit vlees nog nooit hebben gehad 
en derhalve geen allergische reactie zal veroorzaken. 
Na deze periode wordt langzaam, over een periode 
van 3 - 4 weken, telkens één extra soort voedsel aan 
het dieet toegevoegd en wordt gekeken of de hond 
daar allergisch op reageert. Als de hond niet negatief 
reageert, wordt een volgend ingrediënt geïntroduceerd. 
Bij een atopische reactie wordt direct terug gegaan 
naar het eerste voedselingrediënt. Dit is een tijdrovend 
en lastig proces, omdat de hond helemaal niets anders 
mag eten, geen koekje, niets van de straat, om geen 
allergische reactie op te wekken.

Soms is niet duidelijk wat het allergeen is of wat de 
allergenen zijn en kan alleen een symptomatische 
behandeling worden ingezet.

BEHANDELING  
Meestal lijdt de hond al aan kaalheid en (atopische) 
dermatitis, oftewel huidontsteking, die als eerste moet 
worden behandeld. Dit gebeurt met antibiotica, speciale 
shampoo waarmee de hond tijdens de eerste weken 
één of twee maal per week moet worden gewassen, en 
jeuk onderdrukkende medicatie (corticosteroïden) en 
soms zelfs prednison.

Het vermijden van het contact met allergenen is in de 
meeste gevallen lastig tot onmogelijk. Als het om een 
vlooienallergie gaat moet de hond te allen tijden worden 
beschermd met een goed vlooienmiddel, maar de 
meeste vlooien middelen werken door het doden van 
een vlo ná het bijten. Helaas is juist het vlooienspeeksel 
van één beet al voldoende om een allergische reactie 
op te wekken. Als pollen en grassen de allergenen zijn, 
is het praktisch onmogelijk om die te ontwijken, omdat 
de hond ook in dat bepaalde seizoen uitgelaten moet 
worden.

Men kan ook kiezen voor immunotherapie, oftewel 
hyposensibilisatie. Dit houdt in dat de hond injecties 
krijgt met kleine hoeveelheden van de allergenen 
waar hij positief op heeft gereageerd. Dit gebeurt 
met een bepaalde regelmaat en over een periode 
van een paar maanden tot een half jaar. Er moet 
rekening worden gehouden met het feit dat dat de 
hond hoogstwaarschijnlijk de rest van leven elke 1 à 2 
maanden een injectie moet krijgen. Omdat op deze 
manier het immuunsysteem went aan de allergenen is 
er een 70% kans op verdwijnen of vermindering van de 
allergische reactie.

Daarnaast is er nog medicatie. Op dit moment zijn 
twee medicijnen op de markt waarmee goede 
resultaten worden bereikt: Apoquel en Cytopoint. Beide 
medicijnen werken als rem op het doorgeven van de 

jeukprikkel aan de zenuwen. De jeuk is er nog wel, maar 
wordt niet gevoeld door de hond, waardoor de huid de 
kans krijgt om te herstellen.

Apoquel heeft een immunosuppressieve werking, wat 
betekent dat het kunstmatig de immuunreactie van 
het lichaam onderdrukt. Daarmee is het vergelijkbaar 
met prednisonachtige preparaten, maar dan zonder 
de ongewenste bijwerkingen. Zoals elk medicijn, kan 
ook apoquel bijwerkingen vertonen. Maar niet de 
extreem negatieve bijwerkingen, zoals bij langdurig 
prednisongebruik ontstaat. Apoquel wordt in de vorm 
van tabletten voorgeschreven die dagelijks moet 
worden ingenomen.

Cytopoint is ook een jeukremmer en geneest de 
allergie dus ook niet. Het heeft nauwelijks effect op 
de symptomen van allergische dermatitis die vaak als 
secundaire infectie optreden. Cytopoint werkt dus alleen 
maar goed als ‘onderhoudsmiddel’, wanneer er dus 
geen wonden, verdikkingen of korsten zijn. Er zijn geen 
bijwerkingen van cytopoint ook al omdat het niet via 
lever of nieren wordt afgevoerd. Cytopoint wordt door 
middel van een injectie toegediend die ongeveer 4 tot 
8 weken werkzaam is en kan in combinatie met andere 
medicijnen, pijnstillers of antibiotica worden gegeven.

Maar apoquel en cytopoint genezen niet, maar 
bestrijden slechts de symptomen. Dat betekent dat de 
hond de rest van zijn leven één van beiden medicijnen 
moet blijven gebruiken om geen allergische reactie te 
krijgen.

Bronnen:
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•  Atopische dermatitis, Medpets.nl 2017

•  A prospective study on the clinical features of chronic canine 

atopic dermatitis and its diagnosis, Claude Favrot Jean Steffan 

Wolfgang Seewald Federicca Picco, 28 January 2010

•  The ACVD task force on canine atopic dermatitis (I): incidence and 

prevalence, by Andrew Hillier/Craig E. Griffin, 20 September 2001

•  A Systematic Review of Randomized Controlled Trials for 

Prevention or Treatment of Atopic Dermatitis in Dogs, by Thierry 

Olivry/Petra Bizikova: 2008–2011 Update
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Herders
Echtpaar

Tekst: Judith Steginga Foto’s: Annette Hagemeijer

Ik nam je al eens mee op mijn eerste dagje hei naar 
de Schaapskudde in Havelte. Inmiddels zijn we aange-
nomen; in januari heb ik het contract ondertekend en 
ben officieel ‘hulpherder’. Hiervoor hebben Glenn en ik 
moeten bewijzen dat we ons volledig weten te redden; 
vanaf de heide veilig terug keren met de hele kudde na 
een dag hoeden. Ik ben er blij mee en trots dat onze 
jonge Schotse Herder mij helpt met deze geweldige 
job.

MOEDERDAG
De kudde is groot en telt 400 volwassen ooien, met 
lammeren is het aantal opgelopen naar 600 +. Na 
een winterstop van 3 maanden gaat hoofdherder 
Jelle twee weken op stap om de lammeren te laten 
wennen. Daarna mogen de hulpherders starten. Op 
moederdag, hoe toepasselijk, loop ik met de kudde en 
omdat de kudde flink groter is en de lammeren jong, 
vraag ik mijn man Bert mee om te helpen. Lyndi gaat 
voor het eerst mee aan een longeerlijn. Voor Bert is 
dat handig: hij weet niet welke commando’s hij moet 
geven, waar Lyndi ook ineens moeite mee heeft, want 
ha… stel je eens voor… trainen met een groepje van 
25 schaapjes en nu ineens een veelvoud ervan! We 
gaan met zijn vieren op stap… een heus herders echt-
paar in het kwadraat! Om dit mooi vast te leggen, gaat  
fotografe Annette Hagemeijer mee. Ze heeft een dub-
bel doel, genieten van hetzelfde Zwitserleven gevoel 
dat wij ervaren, maar ook foto’s maken voor kaarten. 
Kaarten die we willen verkopen in de toekomstige  
ontmoetingsruimte van de schaapskooi. 

OP PAD
We vertrekken rond 10.00 uur. Het weer is goed, de 
voorspellingen zonnig en droog maar er is kans op 
een onweersbui rond drieën. Ik geef een aantal aan-
wijzingen aan Bert en spreek met hem af om de kudde  
zoveel mogelijk tussen ons in te houden, contra te lopen 
met mij en Lyndi eerst even kort te houden aan de lijn 
en als het goed gaat haar gang laten gaan door de lijn 
te laten vieren en haar natuurlijke drang voorrang te 
geven. Zelf heb ik Glenn bij vertrek ook aan de riem, hij 
is ’s morgens altijd fris en enthousiast en kan zo ineens 
de kolder in de kop krijgen en een gedeelte van de 
kudde willen halen voor mij. Dat is ook een passie van 
onze Collies… van alle Collies! Beweging stopzetten. Het 
is je vast wel eens opgevallen dat een voorbijgaande fietser 
enorm interessant is. De Collie wil er achteraan. Een 
bal die weggegooid wordt… moet worden gestopt. Het 
terugbrengen van de schapen moet niet verward wor-
den met apporteren. Apporteren moet bij vele Collies 
worden aangeleerd, terwijl het brengen van schapen 
een natuurlijke drang is. Bij onze trainingen moet ik 
ook altijd enthousiast blijven wanneer mijn honden de 
schapen brengen, ook al was dat niet de bedoeling. 
Het blijft een trigger voor de hond en is beslist niet 
fout! Bert en ik lopen eerst samen achter de kudde. 
De schapen weten hun dagelijkse route en lopen mooi 
voor ons uit. Ergens halverwege de route probeer ik de 
kudde in te halen om voorop te gaan lopen, een hele 
toer want de kudde is ditmaal stukken groter dan ik 
het afgelopen jaar gewend was. Door voorop te lopen 
hou je de kudde ook in bedwang en voorkom je dat 
ze sneller lopen dan je achter kan bijhouden. Ik wijs 
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Annette een kortere route door het bos zodat ze snel-
ler beneden op het pad is Het is een indrukwekkend 
gezicht om de kudde op je af te zien komen. We berei-
ken de heide en laten de honden even rusten en wat 
drinken. Annette krijgt de gelegenheid om zich tussen 
de schapen te voegen. Valt niet mee om dan leuke 
plaatjes te schieten want de koppen van de dieren gaan 
natuurlijk naar beneden in graasstand. Dat is immers waar-
voor we de heide opgaan! Als we de route vervolgen, 
vraagt Annette of ik de kudde over een zandpad wil 
laten lopen… alles voor een foto. Een leuke oefening 
voor onze honden! Annette blijft de hele ochtend en is 
dol enthousiast. Tegen het middaguur heeft ze genoeg  
fotomateriaal. Ik wijs haar de weg terug naar de 
schaapskooi en trek met Bert weer een eindje ver-
der. De zon is goed aanwezig en warm. We brengen 
de kudde naar een gedeelte waar meer bomen staan 
zodat de lammeren gelegenheid krijgen om te rusten. 
Ook iets waar we rekening mee moeten houden bij ver-
trek, een slapend lam zie je zo over het hoofd en ik zou 
niet willen dat er een diertje achterblijft. Regelmatig een 
rondje lopen om de kudde is dus onze voornaamste taak. 
Er is ook veel meer gemekker met zoveel lammeren, stel 
je eens voor… om je heen zie je heel veel moeders, zoek 
dan maar eens de jouwe op! Ieder lam herkent z’n moeder 
aan een eigen geluid en andersom werkt dat natuurlijk 
ook. Dat wordt er bij de geboorte al ingeprent. Heel blij 
ben ik als we rond 16.00 uur de kudde veilig terug hebben 
gebracht. De eerste keer met zo’n enorm aantal onder 
mijn volle verantwoording. De voorspelde onweersbui 
hebben we gelukkig niet gehad. 

PLUK DE DAG
Zondag 1 juli is het voor Bert en Lyndi opnieuw feest; 
weer mee de heide op om te hoeden. Gemakkelijker, 
omdat beiden nu weten wat de bedoeling is. Ook vriendin 
Cora gaat mee. Iedereen wil dit wel eens meemaken en 
dat mag! Het is altijd mogelijk om je aan te sluiten bij 
de herder. De kudde loopt dagelijks. Het is en blijft een 
bijzonder schouwspel en een hele ervaring. Zelfs wan-
neer ik dit schrijf voel ik de adrenaline weer stromen, dit 
werk met mijn hond geeft voldoening. Omdat het een 
warme dag zal worden, mogen we vroeger vertrekken. 
Pluk de dag! Het windje maakt onze tocht lekker, de 
tijd vliegt. Het is druk op de heide met wandelaars, een 
jong stel met kinderen volgen GPS coördinaten, Geo-
caching, om een schat te vinden. Spannende manier 
om de natuur te ontdekken. Er zijn diverse ruiters te 
paard en zelfs de Heide Expres rijdt rond; een oude 
legertruck die door de schitterende omgeving rijdt 
en alle bezienswaardigheden toont. Tja… en verder is 
het leven van de herder niets meer dan het brengen 
van de kudde naar de heide om te grazen en het be-
hoeden voor gevaar van vreemde honden. Het lijkt een 
zwerfroute zonder doel, maar niets is minder waar, we 
werken volgens een strak begrazingsschema. Het be-
grip vrijheid heeft een bijzondere betekenis: Zorgeloos  
banjeren over eindeloze heidevelden en er uiteindelijk 
voor zorgen dat de hele kudde, inclusief lammeren 
veilig thuis komt. We mogen nagenieten van een ver-
moeiende maar enerverende dag… die we voor geen 
goud meer willen missen! 
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Foto verslag wandeling
Erkemederstrand

Foto’s: Hans van Tongeren

DE WANDELAARS
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DE VIERVOETERS

Foto’s: Yvonne de Vos-Daemen
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Hoi hoi lieve Collie Wollies, met en zonder wollie. Voor 
diegenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Kenzo, 
ik ben een Schotse herdershond korthaar. 

Samen met mijn witte vriendin Noah beoefen ik de 
sport Dogfrisbee, wel hobbymatig. Ons vrouwtje is 
hier ruim 13 jaar geleden mee begonnen met Max, 
een kruising van (waarschijnlijk) een Hollandse herder 
en een Border collie. Wat ik heb gehoord was frisbee 
alles voor hem en hebben ze samen aan heel wat 
wedstrijden deelgenomen. 

Ik neem jullie deze keer mee naar Diardaoin, vrij 
vertaald vanuit het Schots, donderdag. De dag begint 
zoals altijd met een grote wandeling van vier kilometer. 
Het vrouwtje heeft vandaag een schooldag en begint 
dan later. Na de wandeling hebben we dan ook nog 
even gespeeld in de tuin, snoepjes zoeken en balletje 
gooien. Ik ben altijd van de partij. Het voordeel van 
de schooldagen is dat het vrouwtje ook weer vroeg 
thuis is en terwijl zij weg is kunnen wij lekker luieren 
en slapen. 

Zodra het vrouwtje thuiskomt van school, neemt 
ze ons mee voor een korte wandeling. Als we terug 
zijn krijgen we gelijk een klein hapje te eten. Nadat 
vrouwtje voor zichzelf heeft gezorgd, doet ze nog wat 
huishoudelijke taken. Gelukkig is het droog, want wij 
moeten dan altijd naar buiten. Het duurt niet lang en 
als ze klaar is zie ik dat ze de goede tas pakt, die met de 
paarse schijven: de frisbeetas! De ‘hondenschoenen’ 
worden ook uit de kast gehaald en dat voorspelt alleen 
maar leuke dingen doen. We mogen allebei mee naar 
de hondenvereniging. Daar aangekomen maken we 
eerst weer een lekkere wandeling in het park naast de 
hondenvereniging. Na de wandeling kunnen we even 
bijkomen in de auto. Het is Frisbee dag en dan is het 

belangrijk dat het vrouwtje zelf eerst ingooit, voordat 
wij mogen spelen. Techniek is erg belangrijk, anders 
zouden wij ons kunnen bezeren.

DOGFRISBEE
Dit doen witje en ik allebei. Eerst moeten we in de auto 
wachten, dit vinden we gelukkig niet erg. Vrouwtje 
heeft mooie hokken gemaakt met een lekker kussen 
erin. Ik kan niet zien wat het vrouwtje aan het doen is, 
maar ze zal vast aan het oefenen zijn om de frisbees 
zo ver mogelijk weg te gooien. Oh ze komt er al aan! 
Gelukkig, ze neemt mij eerst mee, heb ik even mazzel!

Op het veld zie ik allemaal grote pionnen in een rechte 
lijn staan. Bij de eerste pion staat iemand met een 
stopwatch in zijn hand en halverwege staat die leuke 
trainer met een scorepapier. Ik geloof dat dit keer 
‘afstand gooien met punten’ wordt gedaan. Eerst moet 
ik warm lopen en wat gehoorzaamheidsoefeningen 
doen, anders kan ik mij blesseren. De warming-up is 
erg belangrijk vindt het vrouwtje. We lopen een aantal 
rechte lijnen en ik moet zowel links als rechts volgen. 
We doen de wave en ik mag een paar frisbees op korte 

afstand vangen. Daarna lopen 
we naar de startlijn, dit is een 
witte lijn op het veld. Het is de 
bedoeling dat ik daarachter 
vandaan vertrek. Het vrouwtje 
moet achter de lijn blijven op 
het moment dat ze de frisbee 
gooit.

In een bepaalde tijd moet ik 
dan de frisbee zo ver mogelijk 
vangen en zo snel mogelijk 
weer terugbrengen. Gelukkig 
ben ik heel snel en gooit het 

Tekst: Linda van der Kieft 
Foto’s: Jos van Oostrum van PPPrints

Dogfrisbee  
met Kenzo
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vrouwtje de frisbee pas als ik al een stuk vooruit ben 
gerend. Zodra ik de frisbee heb gevangen draai ik mij zo 
snel mogelijk om want het vrouwtje staat een partij gek 
te doen en te juichen. Zodra ik bij haar ben druk ik die 
frisbee in haar hand: nog een keer? Na een bepaalde 
tijd wordt er afgeteld en heb ik vijf frisbees gevangen 
van de zes die het vrouwtje kon gooien in die tijd. 
Nadat ik op adem ben gekomen door water te drinken 
en een stukje uitlopen, ga ik even in de auto en mag 
witje met de paarse frisbees spelen. Ik heb dat wel eens 
gezien. Vrouwtje gebruikt er dan veel meer en Noah 
moet allerlei rare dingen doen. Niks voor mij denk ik. 
Sprongen over het been, het vrouwtje als springplank 
gebruiken, in een rondje lopen en een paar frisbees 
vangen. Nou ik breng ze liever netjes terug. Nadat het 
vrouwtje ook Noah heeft laten uitlopen, mag ze na te 
hebben gedronken ook even uitrusten in de auto.

Het is dubbel feest, ik mag nog een keer mee naar het 
veld. Wel raar, het vrouwtje heeft meerdere frisbees bij 
zich. Wat is ze nu van plan? Gaan we hetzelfde doen 
als wat Noah doet? Spannend! Eerst gooit ze nog een 
paar lange afstandsworpen en ik probeer goed mijn 
best te doen. Na een paar worpen, pakt ze meerdere 
frisbees in haar handen. Ze vraagt of ik om haar heen 
wil lopen en gooit een frisbee dichtbij, daarna gelijk het 
commando ‘los’. Dat vind ik maar raar. Moet ik hem 
dan niet terugbrengen? Nee, dit is niet de bedoeling, 
zodra ik de frisbee loslaat gooit ze gelijk weer een 
frisbee dichtbij. Uiteindelijk lopen we een rondje. Dit 
heb ik Noah ook zien doen, best ingewikkeld hoor. 
Daarna gooit ze er gelukkig nog eentje ver weg. Toen 
ik terugkwam, stond ze alweer klaar met een nieuwe 
frisbee en moest ik over haar been springen. Nou daar 
moeten we nog een beetje op oefenen want ik geloof 
dat het vrouwtje nu een blauwe knie heeft. Oeps … We 
doen nog een paar verschillende oefeningen, allemaal 
onder het toeziend oog van de trainster. 

Moe en voldaan kunnen we even op adem komen en 
loslopen in het park. Het is belangrijk dat ik na deze 
intensieve training niet gelijk stil wordt gelegd, dan 
kunnen mijn spieren verzuren. Na de wandeling 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 Dogfrisbee wordt 
gegeven en volg een workshop om te kijken of het wat 
voor jou en je hond is. In zo’n training of workshop 
leer je precies welke frisbees geschikt zijn, je leert 
verschillende worpen en werptechnieken, hoe om te 
gaan met weersomstandigheden en nog veel meer. 
Voor meer informatie kun je kijken op de website 
www.dogfrisbee.nl. 
Volgende keer zal ik jullie vertellen over een andere tak 
van hondensport.
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KORTE BERICHTEN

 
 

 

CBD-OLIE VOOR PIJNBESTRIJDING 
CBD-olie (voluit cannabidiol olie) wordt al langer 
gebruikt als pijnbestrijding bij mensen, maar nieuw 
onderzoek uit Canada toont aan dat het ook effectief 
is in pijnbestrijding bij honden en vooral bij chronische 
pijn, zoals artrose. Dagelijkse dosering tussen de 
2-20mg/kg gedurende vier weken verbeterde de 
conditie van de honden aanzienlijk en de CBD-
olie geeft geen van de bijwerkingen die NSAID’s 
(zoals metacam of carporal) hebben en die normaal 
gesproken als pijnstiller voorgeschreven worden. CDB-
olie is zonder recept verkrijgbaar.  

GRIEP VAN HONDEN? 
Iedereen herinnert zich nog wel de H1N1-
griepepidemie een decennium geleden. Dat virus 
kostte wereldwijd aan honderdduizenden mensen 
het leven. Maar nu is het H1N1-virus ook bij honden 
aangetroffen en feit is dat honden veel vaker in contact 
met mensen komen dan met varkens. Daarnaast 
hebben onderzoekers in Amerika aangetoond dat het 
H1N1-virus ook met de types H3N8- en H3N2-virussen 
interacteert waardoor er een drietal nieuwe, nog 
gevaarlijker mutaties dreigt te ontstaan die via varkens 
en vogels ook honden kunnen besmetten en daarmee 
ook hun baasjes. Gezien de eerdere ervaringen van 
overheidswege om bij dreigende pandemieën in grote 
gebieden rücksichtslos varkens en pluimvee te ruimen, 
doen hondeneigenaren er goed aan om bij dreiging 
hun honden te laten vaccineren. 

GLUTENVRIJ HONDENVOER OORZAAK VAN DCM? 
In juni heeft de Amerikaanse Food and Drug 
Administration (FDA) een bijzondere waarschuwing 
gepubliceerd, dat er aanwijzingen zijn dat glutenvrij 
hondenvoer bij honden zonder erfelijke aanleg 
voor DCM (dilated cardiomyopathie, verminderde 
pompfunctie van het hart) dit toch zouden kunnen 
krijgen. Bewijs daarvoor zou liggen in het feit dat 
rassen waar deze aandoening niet voorkomt en 
die genetisch niet vatbaar zouden zijn (Labradors, 
Bulldoggen, Shih Tzu’s), daar toch aan bleken te lijden. 
En het enige verband was dat alle lijders glutenvrij 
hondenvoer bleken te krijgen, waarbij een tekort aan 
taurine een mogelijke verklaring zou kunnen zijn. De 
FDA zal hierover in gesprek gaan met producenten van 
huisdierenvoeders en dierenartsen om dit verder te 
onderzoeken. Wordt vervolgd dus … 

MULTI SIRE DEKKING 
Gezien de huidige evolutie binnen de 
rashondenpopulatie en de inzet om de diversiteit 
binnen de verschillende populaties te verhogen, 
heeft de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus 
(de Belgische Raad van Beheer) besloten om vanaf 
juni 2018 het principe van de ‘multi sire dekking’ 
te aanvaarden. Van een dubbele dekking is sprake 
wanneer een teef gedurende haar loopsheid door 
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twee verschillende reuen wordt gedekt. Alle reuen die 
de teef dekken moeten een erkende FCI-stamboom 
hebben en een DNA-certificaat conform ISAG 2006. 
Aan de hand van de DNA-resultaten van de pups 
zullen de stambomen de gegevens van de correcte 
vader bevatten.  Ook in Nederland, onder meer in 
de werkgroep Fokkerij & Gezondheid van de Raad 
van Beheer, wordt gediscussieerd over de eventuele 
wenselijkheid van het toestaan van dubbele dekkingen, 
met name bij díe rassen waar een verbreding van de 
genenpool noodzakelijk is. Het Kynologisch Reglement 
staat dubbele dekkingen op dit moment niet toe, maar 
wellicht dat daar in de nabije toekomst verandering in 
komt. 

TITERBEPALING GROOT SUCCES 
Tijdens de activiteitendag op 16 september heeft 
dierenarts Annemieke Calis bij dertien collies een 
titerbepaling uitgevoerd. Op één hond na, hadden alle 
honden voldoende antistoffen en bleek enting niet 
nodig. Voor Mila, de collie van Diana Jansen, was dit 
de 2e titerbepaling. Mila was al eens in 2010 getest, bij 
het 10-jarig jubileumweekend van de Schotse Herder 
Vrienden in Brouwershaven. De paspoorten van de 12 
Schotse herders zijn weer voor drie jaar afgetekend.  

LEZING OVER VUURWERKANGST 
De samenwerking met Annemieke Calis is zo 
goed bevallen, dat spontaan het idee ontstaan 
om Annemieke na afloop van de wandeling op 
11 november een lezing te laten verzorgen over 
vuurwerkangst. Meer informatie hierover binnenkort op 
onze website! 

HONDEN INTELLIGENTER DAN KATTEN
Onderzoekers in Amerika zijn er achter: honden zijn 
inderdaad intelligenter dan katten. Uit een onderzoek 

blijkt dat honden meer dan tweemaal zoveel neuronen 
en verbindingen in de hersenen hebben dan katten, 
en dan vooral in het gedeelte van de hersenen dat 
geassocieerd wordt met denken, plannen en complex 
gedrag.

EINDE HONDENSHOWS IN AMSTERDAM? 
Iedereen in (ras-)hondenland kent natuurlijk de 
jaarlijkse internationale Winner Show of de World 
Dog Show in Amsterdam die elk jaar vele duizenden 
hondenliefhebbers uit binnen- en buitenland trekken. 
Maar er gaan stemmen op in de Amsterdamse 
politiek om deze hondenshows te verbieden, omdat 
hondenshows dieronvriendelijke evenementen 
zouden zijn, waar volgens Groen Links en de Partij 
voor de Dieren zieke en doorgefokte honden worden 
tentoongesteld op een dieronvriendelijke manier. 
Vooralsnog heeft de gemeenteraad geen besluit 
hierover genomen, maar de kans is aanwezig dat na 
ruim honderd jaar het fenomeen hondenshows in 
Amsterdam ten einde gaat.
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Australië is zo groot als heel West Europa en reikt 
van het zuiden van Skandinavië tot aan Noord-
Afrika, maar het heeft een bevolking die ongeveer 
gelijk staat met Nederland. Collies zijn al vanaf het 
midden van de 19e eeuw met Engelse, Schotse en 
Ierse immigranten meegekomen en werden in het 
begin als schaapshonden ingezet. Helaas bleek al 
snel, dat de Australische begroeiing en het klimaat 
minder geschikt waren voor het inspannende en 
vaak hete werk in de ‘paddocks’. Hier ging het niet 
om genoeglijke dagelijkse wandelingen van en naar 
de schaapskooi met een kudde schapen, maar om 
opsporing en opdrijving van schapen, die soms over 
vele kilometers verspreid waren en in hoog tempo 
naar de ‘yards’ gedreven moesten worden om 
geschoren, opgedeeld of verkocht te worden. Het 
landschap vol ruige struiksoorten met zaadbollen 
die zich in de vacht vastzetten en slechts met veel 
moeite verwijderd konden worden, betekende al snel 
het einde van de collie als werkende schaapshond. 
Kortharige rassen zoals de kelpie en de cattle dog 
namen de taak over.

COLLIECLUBS
Zoals vrijwel in alle westerse landen groeide de collie 
in populariteit, toen de film ‘Lassie Come Home’ 
in 1943 op het witte scherm verscheen, gevolgd 
door een televisieserie in 1954, die gedurende de 
daaropvolgende 17 jaar uitgezonden werd. Al snel 
verschenen dan ook de eerste collieclubs. De Collie 
Club of Victoria was al in 1931 opgericht, maar werd 
nu gevolgd door de Collie Club of New South Wales 

in 1943 en de Scotch Collie Society of Queensland in 
1951 (nu de Collie Rough and Smooth Club in 
Queensland). En vrijwel meteen werden ook de 
eerste collieshows als aparte rasshows georganiseerd. 
Een klein aantal geïmporteerde collies uit Engeland, 
waaronder de reu Eden Exporter, lieten hun spoor na 
in de daaropvolgende generaties.
 

KLIMAATZONES 
Wie in het bezit is van een collie in Australië, moet 
zeker rekening houden met de verschillende 
klimaatzones. Van een tropisch klimaat in het 
noorden, sneeuwbedekte berglandschappen in het 
zuiden van New South Wales en noordelijk Victoria, 
een subtropisch klimaat langs de oostkust, tot droge 
woestijngebieden in het centrum van het land. De 
hitte kan collies noodlottig worden en het is dan 
ook belangrijk om voor voldoende water en koelte 
te zorgen, hetzij binnenshuis via airconditioning, of 
buiten in de schaduw of overdekte koele ligplaats. 
Een vochtige handdoek over de rug geeft al snel wat 
verlichting. 

De warmte houdt ook in, dat er een aantal natuurlijke 
gevaren voor honden (niet alleen voor collies) 
voorkomen, waar men rekening mee moet houden. 
Allereerst is daar de cattle tick, een levensgevaarlijke 
teeksoort die binnen enkele dagen verlamming 
en dood kan betekenen. Deze teek komt vooral 
langs de vochtige oostkust en in Queensland voor 
en wordt daarom ook vaak de ‘Queensland cattle 
tick’ genoemd. Maandelijkse toepassing van een 

Tekst en illustratie: Anneke van de Mosseveld

 Collies 
“Down Under”

‘We zitten er al klaar voor!’ - Collie Catch Up Walk in the Wilson 

Botanic Park, Melbourne, Victoria, juni 2018  (foto met toestemming 

van Katrina Wenzler, fotograaf).
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antivlooien- en tekenmiddel direct op de huid is dus 
noodzakelijk. 

Verder moet men de hond niet in oude houtstapels of 
vochtige afvalhopen laten snuffelen; het zijn plekken 
waar gevaarlijke spinnen – zoals de redback spider 
en de funnelweb spider – bij uitstek thuis zijn. Een 
beet van een van deze spinnen is levensgevaarlijk. 
Verder is het natuurlijk bekend, dat er in Australië 
een aantal slangensoorten zijn, die men beter uit de 
weg kan gaan vanwege hun gif. De bekendste en 
meest voorkomende hiervan zijn de brown snake 
(bruine slang), de red belly black snake (roodbuikige 
zwarte slang) en de tiger snake (tijgergestreepte 
slang). Ze komen bijna overal in Australië voor, zelfs 
langs beekjes in parken midden in de stad. Een van 
mijn eigen collies was eens in de eigen hondenren 
door een red belly black snake gebeten, wat gelukkig 
direkt ontdekt was, zodat hij in grote vaart naar de 
dierenarts gebracht kon worden en met tegengif 
behandeld kon worden. Hij heeft bijna een week in 
het dierenhospitaal doorgebracht, maar is er gelukkig 
helemaal bovenop gekomen. Wij hadden geluk, maar 
het had anders kunnen uitpakken. Dit alles betekent 
natuurlijk niet, dat men als hondeneigenaar constant 
in bange vreze leeft. Wel betekent het, dat men heeft 
geleerd om gevaarlijke omstandigheden te herkennen 
en deze dus automatisch vermijdt

COLLIEPOPULATIE 
In 1986 stonden er 2.571 langhaar collies en 59 
korthaar collies geregistreerd bij de Australian 
National Kennel Council (ANKC), maar zoals de 
grafiek laat zien, ging het snel bergafwaarts met de 
langhaar collies. Het aantal korthaar collies, alhoewel 
klein, bleef min of meer constant.
Bron: Australian National Kennel Council Limited, National Animal 

Registration Analysis

Het aantal collies dat op shows ingeschreven, is vaak 
op één hand te tellen. Het gaat niet goed, de ‘gene 
pool’ wordt te klein en dat slaat ook over op de collies 
die niet voor de show verkocht worden. Over het 
aantal hiervan is overigens niets bekend. 

COLLIE CATCH UP WALK 
Helaas kent men in Australië (nog) geen organisatie 
voor collieliefhebbers, zoals de Schotse Herder 

Vrienden in Nederland, maar de Collie Club van 
Victoria is onlangs begonnen met een Collie Catch 
Up Walk, met als eerste een gezellige wandeling door 
een botanisch park in de metropolis van Melbourne. 
Deze wandeling is met zoveel belangstelling begroet, 
dat een tweede evenement al op het programma 
staat. Wie binnen Australië iets wil organiseren, 
heeft natuurlijk ook met grote afstanden te kampen, 
waarover collies verspreid zijn, zodat aktiviteiten 
waarschijnlijk allereerst tot de stedelijke regio’s 
beperkt worden. Het zal me niet verbazen, als er in 
de nabije toekomst meerdere aktiviteiten voor onze 
collieliefhebbers in het verschiet liggen met wellicht 
ook betere informatieverschaffing voor het welzijn 
van onze collies. 
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Tekst: Sanne Stolze Foto: Ger Houben
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Laatst las ik een post op Facebook met de vraag 
“Hoe kies ik een pup uit een nest, ze zijn allemaal zo 
leuk, lief en schattig?” Mensen realiseren zich niet 
dat die ene keuze bij een fokker je een hondenleven 
lang zal achtervolgen, in positieve maar ook in 
negatieve zin. Het meest gehoorde advies is om de 
pup te kiezen die als eerste naar je toe komt. “Jij 
hoeft niet te kiezen, de pup kiest jou!” Helaas berust 
dit verhaal op een fabeltje. En dan is er bij de keuze 
voor een Schotse herder nog een hele grote valkuil: 
het prachtige uiterlijk van ons ras. De vachtkleur, de 
tekening van het gezicht en uiteraard wel of geen 
doorlopende witte kraag. Onbewust vallen we hier 
toch voor.  
 
HOE KIES JE DAN WEL DE JUISTE PUP? 
Allereerst is het belangrijk om te bedenken wat je van 
een hond verwacht. Wat wil je met hem gaan doen. 
Wil je met hem gaan sporten of wil je een gezellige 
huishond. Hoeveel tijd ben je bereid in de hond te 
investeren en past de collie bij dat beeld. Dit kan 
bijvoorbeeld je keuze beïnvloeden om al dan niet voor 
het Engelse type of voor een collie uit Amerikaanse 
lijnen te gaan. Deze laatste zijn over het algemeen 
iets pittiger in de opvoeding en iets sportiever dan 
een collie uit Engelse lijnen. Denk ook eens na over 
je eigen karakter. Houd je van een uitdaging of ben 
je een wat gevoeliger type. Als er al een hond in 
het gezin is, is het ook belangrijk om naar zijn/haar 
karakter te kijken. Is deze hond een rustig type of 
juist erg zelfverzekerd. Twee zelfverzekerde honden 
in een gezin, kan bij gebrek aan de juiste leiding voor 
problemen zorgen. Zie je dat als een uitdaging, of doe 
je het liever iets rustiger aan. Allemaal dingen om mee 

te laten wegen in de keuze voor een hond.  
 
Maar mijn beste advies is: neem de tijd! Probeer 
geen haast te hebben, er komen vast nog veel meer 
geschikte pups op een later tijdstip voorbij als het bij 
de eerste fokker niet lukt. Haast is echt een enorme 
valkuil. Als we eenmaal het besluit hebben genomen 
om een pup te nemen, dan het liefst zo snel mogelijk. 
Juist dan verliezen we soms de realiteit uit het oog of 
vinden we die vaak minder belangrijk. 
 
KIES EERST EEN FOKKER 
Kies een fokker die je vertrouwt en waar je een klik 
mee hebt. Ga eerst eens praten als er nog geen pups 
zijn. Kijk en voel goed hoe je de moederhond vindt. 
Stel vragen over de vader, bijvoorbeeld waarom de 
fokker voor deze reu heeft gekozen, zijn karakter, 
etc. Bij collies is het ook belangrijk om te weten of 
de juiste gezondheidstesten zijn afgenomen. Lees 
je hierover van te voren goed in. Dan is de keuze 
gemaakt: het juiste type collie en de juiste fokker is 
gekozen. Op een dag belt de fokker je met de blijde 
boodschap op: de pups zijn geboren.   
 
KIES EEN PUP 
Na een week of drie mag je naar de pupjes komen 
kijken. Realiseer je dat het moment dat jij de pups 
bij de fokker ziet slechts een momentopname is. 
Sommige pups zullen dan net slapen en andere zullen 
actiever zijn. Dat betekent niet dat de slapers slome 
hondjes zijn en de actieve pupjes de werkhondjes in 
spé. Vraag daarom de fokker om advies. Een fokker 
leeft de eerste weken 24 uur per dag samen met de 
pups en heeft vaak al een beeld van de karakters. 

HELP, hoe kies ik een pup?



Hoe beter jij weet wat je wilt, hoe beter een fokker 
je kan helpen en adviseren. Ook kun je vragen of de 
fokker een paar keer per week filmpjes wil maken 
en die wil toesturen. De eerste drie weken is het een 
kwestie van observeren, vanaf week 4 kun je zelf 
ook al karaktereigenschappen zien. Zo krijg je een 
realistischer beeld van een pup. De stoeipartijtjes 
van de pups onderling bestaan vooral uit rangorde 
bepalen. Maak voor jezelf een lijstje van de volgorde. 
Een zelfverzekerde pup zal vaker vooraan staan 
bij eten, spelen en bezoek. Dus als je nu voor de 
pup was gegaan die naar je toe was gekomen, had 
je waarschijnlijk de pup gekozen met het meeste 
zelfvertrouwen. Prima als je van een uitdaging houdt, 
je nog geen andere hond in huis hebt en graag actief 
met je hond aan de gang wilt gaan. Maar niet als je 
een gezin hebt met kleine kinderen of als je van jezelf 
weet dat je snel nerveus bent en dus voor een iets 
rustiger type zou hebben gekozen. Kijk met kiezen 
dus vooral naar het energieniveau van de pup. Zoek je 
een uitdaging, kies dan de pup die erg zelfverzekerd 
is. Zoek je niet een heleboel uitdaging maar ook geen 
hele rustige hond, kies dan voor een middenmoter. 
Kies je voor een hondje met een zachter karakter, dan 
kies je een pup die onderaan staat in de rangorde. In 
een iets groter nest zie je vaak dat een aantal pups 
qua energieniveau dichtbij elkaar liggen. In dat geval 
kun je dan toch het uiterlijk laten meetellen, het oog 
wil tenslotte ook wat. 

Kenneldag
St. Ninians

Onze Mila is onlangs één jaar geworden. Haar 
verjaardag heeft ze op originele wijze gevierd, samen 
met haar moeder, broers en zusjes. Hieronder een 
kort verslag. 
 
Zondag 1 juli was het precies een jaar geleden dat 
onze lieve Mila het levenslicht zag in Rheden, bij Henk 
en Alette Westerhuis van de kennel St. Ninians. Het 
nest bestond uit acht pups. 
 
Het afgelopen jaar troffen we weleens een pup uit dit 
nest, bijvoorbeeld bij een wandeling van de Schotse 
Herder Vrienden, maar nooit waren de pups allemaal 
bij elkaar. Zelfs niet toen het nest ongeveer een half 
jaar oud was. In februari hadden we namelijk een 
kleine reünie in Bussloo, samen met een ander nest 
van de St. Ninians. Dus best wel bijzonder dat nu 
iedereen in de gelegenheid was om te komen. Ook 
Kira, de moeder van het nest, was erbij.  
We werden die zondag tussen 10.30 u en 11.30 u 
verwacht bij Henk en Alette thuis. Het was prachtig 

weer en we werden in de tuin verwelkomd. Het leek 
wel alsof Mila reageerde op de stem van Alette, heel 
bijzonder. Wij mensen verwachten dat de honden 
gelijk door hebben ‘hé, daar loopt mijn moeder!’ of 
‘kijk, daar gaat mijn zusje!’ Maar of dat ook zo is ...? 
In ieder geval werden de honden voluit besnuffeld 
en wij mensen hebben het maar gehouden op een 
handdruk en een blik van herkenning. 
 
Leuk om zoveel honden bij elkaar te zien en dat het 
vrijwel direct goed gaat. De een is wat dominanter 
dan een ander, maar dat levert geen enkel probleem 
op. De verhalen van de baasjes kwamen al snel los 
en dan waren de ‘oh ja’ en de ‘inderdaad’ niet van de 
lucht. Je zou denken dat je je eigen hond niet herkent 
bij zoveel dezelfde collies, maar dat viel behoorlijk 
mee. 

 

Na een heerlijk bakje koffie en cake zijn we vertrokken 
voor een wandeling in de buurt. 
Niet te lang vanwege het warme weer. Niet iedereen 
ging mee, vanwege lichamelijke klachten en de 
warmte. Ook Henk bleef thuis, om het fort te 
bewaken en ervoor te zorgen dat de soep op tijd klaar 
was. Het bekijks onderweg was erg grappig, zoveel 
collies bij elkaar! 
 
Na een klein uurtje kwamen we weer terug. Precies 
op tijd  om aan te schuiven voor een kopje Drentse 
groentesoep (naar een recept van Henk, dit keer 
zonder vermicelli ...) en lekkere broodjes. De honden 
gingen nog even door met ravotten en hadden weinig 
hinder van de warmte. 
 
Na de lunch werd het een sport om het gehele 
nest op de foto te krijgen, maar ik moet zeggen dat 
dat redelijk snel voor elkaar was . Het zijn niet voor 
niets collies hè! Daarna heeft Henk nog een korte 
workshop vachtverzorging gegeven en gingen we 
tevreden naar huis. Een erg gezellige, zonnige en 
goed verzorgde dag. 
 
Henk en Alette, hartelijk dank voor de goede zorgen 
en de leuke dag, maar zeker ook voor de heerlijke 
pups waar wij de trotse baasjes van mogen zijn! 

Tekst: Yvon Dijkman Foto: Henk Westerhuis
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Als je een hond hebt, weet je dat ze normaal 
gesproken niet zo oud worden als een mens. Toch 
wil je ze zo lang mogelijk bij je houden. Als een hond 
‘op’ is, dan hebben we het vaak over een hond op 
leeftijd. Vanaf een jaar of 13 of zo. Dan komt het 
onvermijdelijke einde in zicht en werk je toe naar een 
waardig afscheid. Je geliefde hond mag dan alles 
eten wat hij lekker vindt. De dierenarts schrijft extra 
pijnstillers voor die je normaal niet kan geven, omdat 
ze slecht zijn voor de lever. Je gaat nog een keer naar 
die plek op de hei of het strand waar jij en je hond 
zoveel plezier hebben gehad. Samen loop je daar, 
je probeert je verdriet te verbergen, want honden 
voelen dat zo goed aan. Het moet een mooie laatste 
wandeling zijn. In gedachten passeren al die fijne en 
minder fijne momenten die je met je hond beleefd 
hebt, je denkt weer aan hoe de hond was als pup 
en hoe trots je was als de hond met je op stap was. 
Dertien jaar samen is een lange tijd, dan is er van alles 
in je leven gebeurd.  
 
EEN MOMENT OM NOOIT TE VERGETEN  
Zo had ik me het afscheid van Trifin voorgesteld, zo 
moest het gaan als ze ooit ‘op’ was. Trifje was nog 
maar net 10 jaar oud, dus dat afscheid was nog lang 

niet aan de orde. Totdat ze ineens binnen 2 dagen 
ingeslapen moest worden.  
Het was op een woensdagavond, ik gaf de honden 
een lepeltje van mijn kwark, Trifje hapte naast de 
lepel. Vreemd, zou ze het niet goed zien? Die avond 
werd het erger. De dierenarts zag nog wel een 
oogreflex en de volgende dag zouden we verder 
kijken. Donderdagmorgen, gelukkig, Trifin liep weer 
redelijk normaal mee met de andere honden. De 
afspraak bij de dierenarts was gemaakt, ik wilde toch 
weten wat dat nou geweest kon zijn en ze had ineens 
grote bulten bij haar oksels. Donderdagmorgen 11 
uur, Josefien, een van onze andere honden komt me 
waarschuwen. Trifin lag op ons bed, ze was helemaal 
blind en er was bloed te zien in haar ogen. Het was zo 
gruwelijk, ik wist gelijk dat het iets in het hoofd moest 
zijn. De dierenarts dacht aan een hersenbloeding, 
maar vreesde ook voor een tumor, omdat er ineens 
allemaal zwellingen waren bij de lymfeklieren. Dit was 
echt héél slecht nieuws.  
 
Normaal gesproken ga ik bij twijfel gelijk naar de 
universiteitskliniek in Utrecht of het Dierenziekenhuis 
in Dordrecht. Daar ben ik al zo vaak geweest met 
onze andere twee, veel te jong overleden collies. In 

Verdriet en 
weer Geluk

Tekst en foto’s: Vivian Stemerdink
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Trifin, Daisy Gamgee from Hobbit’s Home, mijn hertje. 24 juni 2006 - 18 november 2016
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dit geval was het zinloos, niemand kon Trifje genezen, 
dit was het eind, er was geen tijd meer voor het me 
voorgestelde ideale afscheid. Trifin ging dood. Bam!  
 
Er was nog een heel klein kansje dat het binnen 48 
uur wat zou verbeteren. Trifin en ik gingen naar huis, 
daar heb ik gehoopt op een wonder. Dat wonder 
bleef uit. Trifin mocht bij ons in bed, samen met Bram 
en Josefien, haar hondenvrienden. Zelfs Govert de kat 
lag in bed. Erik, mijn echtgenoot en ik konden er nog 
net bij. Trifin lag strak tegen me aan, in mijn armen, 
met haar warme snuit in mijn nek. Ze wilde alleen 
maar tegen me aan liggen. Zo hadden we de hele 
avond ook al op de bank gelegen.  
 
Het was rond vijf uur in de ochtend, ik zal dit moment 
nooit vergeten. Trifje legt haar snuit in mijn gezicht 
en kijkt me met haar blinde ogen aan, alsof ze wilde 
zeggen “het is goed geweest, laat me maar gaan”. 
Dat kan natuurlijk helemaal niet, maar zo voelde het 
wel. Alsof we een gesprek met elkaar voerden en we 
elkaar volledig begrepen.  
 
Vrijdagavond is Bart de dierenarts gekomen, hij is ook 
een goede vriend van ons en dat maakte het enerzijds 
heel fijn, maar anderzijds ook heel lastig. Erik en ik 
moesten de hele tijd huilen. Voor Trifin en de andere 
honden was het fijn dat Bart er was, omdat zij hem 
allemaal goed kennen. Voor Bart was het moeilijk 
omdat hij ook gek op Trifin was. Trifin is op de bank 
en in mijn armen heel rustig overleden. Om elf uur 
kwam de uitvaartonderneming. Trifin werd naar het 
crematorium gebracht. Ik heb haar op de brancard 
gelegd en nog een laatste keer op haar hoofd gekust, 

op schedel tussen haar oren. Ik weet nog precies hoe 
dat voelt, dat plekje op haar hoofd. Samen met de 
chauffeur heb ik Trifin in de auto gelegd. Ik heb haar 
uitgezwaaid, haar laatste rit langs ons huis, langs het 
water, langs de weilanden waar ze zo graag liep. Ik 
stond daar maar, ze was allang weg. Ik voelde me zo 
verlaten, zo gebroken, alsof er een deel van mijzelf 
was overleden. Dit komt nooit meer goed dacht 
ik. Trifje was echt alles voor mij, mijn zielsverwant. 
De volgende dag is Trifin gecremeerd. Ik ben erbij 
geweest. Haar asbus staat samen naast de andere 
asbussen op een dressoir.  
 
EEN UNIEKE PERSOONLIJKHEID  
We hebben zoveel avonturen beleefd, we reisden veel 
samen. Ze is een tijdje mijn hulphond geweest, toen 
ik door diverse rugoperaties niet zo goed kon lopen. 
Eigenlijk was ze helemaal geen goede hulphond, 
maar ik vond het gewoon reuze gezellig dat ze overal 
mee naartoe mocht met haar hulphonden dekje. Ze 
raapte wel dingen voor me op, maar ik weet nog dat 
we een keer in het museum waren en ze wel met mij 
de trap opliep naar boven, maar niet meer met de 
trap naar beneden durfde. Toen moest iemand haar 
naar beneden dragen. Ik vertelde de wat aangeslagen 
museummevrouw dat Trifin nog in opleiding was. 
Achteraf moest ik daar ontzettend om lachen.  
 
Wat ook zo bijzonder was aan Trifin, was haar 
eigenwijze karakter. Ze luisterde helemaal naar 
niemand, behalve naar mij. Hoe vaak stond Erik haar 
te roepen in het bos tot hij een ons woog, maar 
ze kwam niet. Als Erik zei we gaan naar links, ging 
Trifin naar rechts. Een vriendelijk verzoek van mij en 



Herfst 2018 • Schotse Herder Vrienden • 25

ze stond naast me. Ze was ontzettend goed met 
dogfrisbee, ze wist gewoon waar ze moest gaan 
staan om de frisbee te vangen, ze liep nooit een 
meter te veel voor de frisbee. Trifin maakte geen 
spectaculaire sprongen, ben je mal, ze ging gewoon 
daar staan waar de frisbee zou landen. Bij dogfrisbee 
krijg je extra punten als de hond met de poten van de 
grond de frisbee vangt, maar dat gekke gespring was 
beneden haar waardigheid.  
 
Trifin was gek op mensen, vooral op kinderen. Daar 
werd ze enorm vrolijk van. Ook andere honden vond 
ze leuk, vooral Jack Russels. Als ze die tegenkwam 
ging ze heel gek rennen en blaffen, zo blij werd ze 
daarvan. Trifin is opgegroeid met onze drie Jack 
Russeltjes. Die werden allemaal zestien.  
 
Trifin was echt een fantastische hond, eentje die je 
nooit meer terugkrijgt. Ze had gewoon geen nare 
eigenschappen. Een unieke persoonlijkheid, mijn 
zielsverwant. Hoe moest ik verder zonder haar? Hoe 
moesten Bram en Josefien, onze andere honden, 
verder zonder haar? Natuurlijk kan dat en moet dat, 
maar het was wel een verdrietige tijd. Uit recent 
onderzoek blijkt dat het rouwen om een huisdier 
vergelijkbaar is met het rouwen om een mens. Wat 
mij dan weer verwondert is dat er gesproken wordt 
over rouw om een ‘dierbare’. Daar wordt een mens 
mee bedoeld. Gaat je dierbare hond dood, dan heet 
dat rouw om een ‘huisdier’.  
 
Toegegeven, het werd ook wel wat ongemakkelijk 
dat, zodra iemand maar over Trifin sprak, ik ging 
huilen. Dat vinden mensen de eerste paar weken nog 
wel oké, maar na een jaar wordt dat toch wat vreemd 
gevonden. Dan gaan mensen denken dat er wat 
anders loos is, dat er een steekje los zit daarboven, of 
gaan ze opmerkingen maken over ander onverwerkt 
verdriet. Ik wil zeker niet beweren dat ik mevrouw 
doorsnee ben, maar erger dan prettig gestoord ben ik 
niet ...  
Ook honden kunnen rouwen om het verlies van een 
huisgenoot. In Trifin’s leven waren nog twee collies 
waar zij en wij gek op waren. Floor, de grote lieveling 
van Erik, overleed op vijfjarige leeftijd aan kanker En 
nog geen twee jaar later moesten we afscheid nemen 
van onze mooie Boudewijn die heel veel pijn had 
door een auto-immuun ziekte. Hij werd maar vier. 
Bij Boudewijn was het verdriet vooral groot, omdat 
hij zo vaak en veel pijn had. Misschien wordt al dat 
verdriet nu gekoppeld aan de dood van Trifin, een 
soort onverwerkte rouw. Ik weet het niet. Ik denk zelf 
dat het gewoon komt door Trifin zelf, omdat ze zo 
speciaal was.  
 
EEN GODSGESCHENK 
Vorig jaar zomer is er bij vriendin en 
korthaarcolliefokster Jolanda, een ontzettend lieve 
hond die een nare miskraam meemaakt. Fae heet ze. 
Ze krijgt bovenop alle ellende nog een ontsteking aan 

haar baarmoeder, die later operatief verwijderd wordt. 
Fae kan nooit meer puppies krijgen en sneeuwt 
wat onder in de grote roedel bij Jolanda. Jolanda 
ziet dat ik nog steeds zo verdrietig ben om Trifin en 
stelt voor dat Fae bij ons komt wonen. Het was een 
godsgeschenk, ik zal Jolanda daar altijd dankbaar 
voor blijven. Wat Fae’s komst naar ons extra bijzonder 
maakt is dat Trifin en ik drie jaar eerder mee waren 
om Fae van Schiphol te halen. Fae komt uit Zweden.  
  
Fae lijkt totaal niet op Trifin. Fae is spontaan, luistert 
naar iedereen, zelfs naar de kat. Ze is enthousiast en 
heel vocaal. In een ding lijkt ze wel op Trifin en dat 
is haar lieve karakter. Ze is super lief. Trifin was sable, 
Fae is een tricolor. Trifin was een elegant hertje, Fae 
een lompe boerin. Ik hoef Fae niet te vergelijken met 
Trifin. Ze heeft haar eigen geweldige persoonlijkheid. 
Bram en Josefien zijn helemaal opgeleefd, eindelijk 
weer compleet. Ze hebben Fae nooit gezien als 
‘vreemd’. Vanaf dag een hoorde Fae er bij. Blijkbaar 
hebben ze gedacht dat Trifin lang op vakantie was 
geweest, naar een ver exotisch oord. Ze was dit keer 
wel erg bruin geworden ...  
 
Fae woont nu een jaar bij ons, het is echt gezellig. 
We maken met de drie honden nieuwe, fijne 
herinneringen. Het leven is weer goed.  
 
Ger Houben vroeg mij al minstens anderhalf jaar 
geleden of ik een stukje wilde schrijven over Trifin. Ik 
heb er zó tegenop gezien. Ik kon het gewoon niet. Ik 
kon niet over Trifin praten, laat staan schrijven. Ook 
nu ik dit aan het schrijven ben, huil ik voortdurend. 
Ook al wordt het in november alweer twee jaar dat ze 
er niet meer is, ik mis haar echt nog iedere dag.   

Ter nagedachtenis aan Trifin, Daisy Gamgee from 
Hobbit’s Home, 24 juni 2006 - 18 november 
2016. 
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Deze fotoactie onder de leden van 
de Schotse Herder Vrienden hield 
de opdracht in om, nu niet eens 
in kleur, maar zwart/wit foto’s te 
maken van de geliefde viervoeter(s) 
in het gezin.  
Ondanks de vakantieperiode 
ontvingen we ware pareltjes onder 
de inzendingen. Op de twintig 
mooiste inzendingen konden de 
bezoekers van onze Facebook-
pagina hun stem uitbrengen via 
‘liken’, met als resultaat deze acht 
topfoto’s. 
De grote foto met als titel “Liefde 
tussen mens en dier” won met 
maar liefst 51 stemmen, de foto 
rechtsboven was een zeer goede 
tweede met 48 stemmen.

6
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De jaarlijks terugkerende activiteitendag werd ook dit 
jaar weer gehouden bij de Kynologenclub Woerden. 
De hele dag scheen de zon heerlijk. Onze viervoeters 
en hun baasjes konden kennis maken met Hoopers 
en Sport & Appèl. Het spelelement bestond uit een 
groot ganzenbord, een uitvergrote caviabak en een 
ren/sprinttraject. De demonstratie pakwerk door het 
team van Irma Knippenberg en de titerbepaling door 
dierenarts Annemieke Calis maakte de dag compleet. 
Het was weer ouderwets gezellig. En omdat foto’s veel 
meer zeggen dan woorden een sfeerimpressie van de 
dag. 

Activiteitendag
16 september 2018

Foto’s: Hans van Tongeren en Mart Brouwers
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Mijn leven 
met collies

Tekst en foto’s: Agnes Verver

MIJN LEVEN MET COLLIES 
Enkele weken geleden werd mij gevraagd of ik een 
verhaal wilde schrijven over mijn collies. Als je twee 
honden van 11 jaar oud hebt, dan moet je toch wat 
kunnen vertellen ... Laat ik enkele jaren geleden al 
eens aan een verhaal over mijn leven met de collie 
begonnen zijn. 
 
De collie kwam in mijn leven toen ik een jaar of 8 was. 
Zelf wilde ik heel graag een hond, maar mijn moeder 
vond honden maar niets en mijn vader wilde graag 
een Duitse herder. Onze buren hadden in die tijd, eind 
zestiger jaren, een collieteefje Tanja. Tanja was gek 
op apporteren van balletjes en zo was ik heel vaak bij 
de buren te vinden. Al snel mocht ik met haar gaan 
wandelen, ik was de koning te rijk. Toen Tanja overleed, 
kwam er een andere collie en daarna weer een andere. 
Het waren altijd volwassen, oudere honden. Wellicht 
waren het herplaatsers, dat heb ik als kind nooit zo 
begrepen, maar ik heb wat met ze afgewandeld. 
 
SONNY  
Intussen was in ons gezin een Dwergpincher gekomen. 
Mijn moeder vond zo’n klein hondje wel leuk en ik had 
mijn eigen hond. Maar toen dit hondje in mijn laatste 
jaar van de middelbare school overleed wist ik wat ik 
zou vragen voor mijn diploma: een collie voor mijzelf! 
Ter voorbereiding gingen wij naar de Clubmatch 
van de Collieclub, het was september 1976. Op de 
clubmatch zo eens wat mensen aangesproken en we 
moesten toch echt even naar die ene reu kijken: Knight 

Matchmaker of Rokeby. Een prachtige hond en het 
“toeval” wilde dat er van hem een nestje lag bij kennel 
Von der Ruhrstadt in Dortmund. Uit dat nestje kozen 
we een sable teefje Sonny, die we na enkele weken 
mochten ophalen. Ik had eindelijk mijn eigen collie!  
 
Sonny groeide voorspoedig op en ik heb zelfs 
enkele shows met haar gelopen. Ze was een echte 
gezinshond. Toen ik zelf uit huis ging is ze in eerste 
instantie bij mijn ouders gebleven. Ze was negen jaar 
toen mijn man en ik voor 4 jaar naar België vertrokken. 
We namen haar mee, woonden er heerlijk buiten en 
Sonny had een prachtig vrij leven. In die tijd kregen wij 
er voor bewaking een Rottweiler bij, maar Sonny bleef 
tot kort voor haar dood de onbetwiste roedelleider. De 
laatste maanden – ze was 13 geweest – zag je dat ze 
op was. Ik hoorde toen van iemand de uitdrukking: “a 
collie does not die, she just fades away”. En dat was 
op onze Sonny wel van toepassing. Maar ze heeft een 
prachtige leeftijd bereikt.  
 
QUINTA  
De Rottweiler van toen, Tinka, ging als huishond mee 
terug naar Nederland. En na haar kwam er nog een 
Rottweiler, Elja. Fijne honden die we allebei helaas aan 
botkanker verloren. En na Elja kwam de vraag: willen 
we weer een Rottweiler? Man en zoon twijfelden 
hoefden niet, er moest weer een Rottweiler komen. 
Zelf was ik daar echter niet meer zo zeker van. Mensen 
liepen vaak met een boog om mij en mijn Rottweiler 
heen, er waren zoveel slechte berichten over dit ras in 

30 • Schotse Herder Vrienden • Herfst 2018



het nieuws. En kwam toch de collie weer in beeld.  
Onze dochter ging zich in het ras verdiepen en was al 
snel om: er moest een collie komen. Het was voorjaar 
2007. We gingen weer eens op shows kijken en met 
colliemensen praten. Uiteindelijk waren we er uit: 
we zouden op zoek naar een teefje. Ik wilde ook wel 
weer gaan showen en natuurlijk moest er ook worden 
getraind, misschien wel behendigheid. We hadden dus 
wel wat eisen. We waren intussen weer lid geworden 
van de Collieclub en lieten ons op de wachtlijst voor 
een pup plaatsen. Maar ja, als je éénmaal (het had 
ruim een half jaar geduurd voordat we er uit waren 
met discussiëren thuis) hebt besloten dat je een collie 
wil dan ga je ook verder kijken wat er kan en belde ik 
een aantal fokkers. Helaas bleken pups uit interessante 
nestjes al besproken. Via via kwam ik bij Rita Bosveld 
van de kennel Of The Night Raiders Home terecht, die 
toen 2 nestjes verwachtte. We mochten komen kijken 
toen de pupjes enkele dagen oud waren en het klikte 
tussen ons. Wij vonden een fokker met hart voor haar 
honden en gelukkig vond zij ons ook geschikt voor een 
pupje van één van haar honden! We gingen regelmatig 
kijken bij moederhonden en pups en na enkele weken 
werd duidelijk welk pupje, een tricolour teefje, voor 
ons zou worden.  
 
Toen de pups 6 weken waren gebeurde er een 
tragedie, de moeder van onze pup kwam onverwacht 
te overlijden. Dat was echt een domper op de vreugde. 
Gelukkig ging met de pups alles voorspoedig en 
konden wij onze Quinta begin augustus 2007 mee 

naar huis nemen. Wat waren wij gelukkig met haar, wat 
een schatje!  
 
Ik ging met Quinta op puppycursus, want dat was 
een belangrijk onderdeel van haar socialisatie. Quinta 
bleek toch wel heel wat anders dan de Rottweilers 
van de voorgaande 18 jaar … Ze is ook nog eens een 
heel gevoelig hondje. Dus ik, die dacht alles wel te 
weten over honden trainen moest weer van alles 
opnieuw leren. Maar o, wat had ik veel eer van mijn 
werk! Quinta was en is echt altijd het braafste meisje 
van de klas. Met zachte hand leerde ze verbazend snel. 
Diverse gehoorzaamheidstrainingen volgden en een 
zogenoemde ‘oriëntatietraining’, waarin diverse takken 
van hondensport aan bod kwamen. Behendigheid 
bleek de meeste uitdaging te hebben en dus gingen we 
daarmee aan de slag. Recreatief, lekker ontspannen. 
Quinta was zo enthousiast dat ze regelmatig een keer 
extra de kattenloop of schutting nam als je even niet 
oplette. Quinta was wel een kieskeurige eter. Brokjes, 
zoals mijn vorige honden altijd hadden gegeten, vond 
zij maar niks, dus zetten wij haar op vers vlees voeding. 
Dat was een goed zet, want al eet ze haar hele leven 
rustig, dit eet ze goed. Ze hield en houdt ook niet van 
de gangbare hondensnoepjes. Menigmaal zette ze een 
vriendelijke medewerker uit een dierenwinkel voor een 
raadsel als ze resoluut de aangeboden snack weigerde.  
 

YENTL 
Na twee jaar kwam er een tweede collie bij. Want één 
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collie is geen collie, vond ik inmiddels. En het zou ook 
vast leuk zijn voor onze Quinta. Zo kwam Yentl bij ons 
wonen, een sable teefje van 8 weken. Een beeldschoon 
hondje met een stabiel, zelfverzekerd karakter. Ze was 
wel minder actief dan Quinta, maar omdat ze sable 
was en Quinta tricolour zou dat het verschil in activiteit 
verklaren. Toen Yentl bijna twee was bleek helaas dat 
ze aan chronisch nierfalen leed. Dat verklaarde ook 
haar minder actief zijn. Nog anderhalf jaar hebben 
wij van Yentl mogen genieten. Ze was een clown en 
een heerlijk vrolijk hondje. Met dieet ging het af en 
aan goed en minder goed met Yentl. Zij was wel de 
sterke in karakter van de twee. Quinta ontwikkelde in 
die tijd de grappige gewoonte om heel kleine stokjes 
(lucifergroot of kleiner) te apporteren. Die kon Yentl 
niet afpakken, zó slim die Quinta. Toen Yentl 3,5 jaar 
was hebben we haar helaas moeten laten inslapen, 
haar lijfje was op.  
 
De ziekte van Yentl had wel invloed gehad op Quinta. 
Na haar overlijden was ze even wat verward, maar ze 
bloeide ook weer op. De stress die Quinta had ervaren 
tijdens de laatste weken/maanden van Yentl’s leven 
was blijkbaar meer geweest dan wij hadden gedacht.  
En was Quinta weer alleen. Ik was verdrietig, een hond 
verliezen heb ik altijd heel erg gevonden. Maar een 
zo jonge hond als Yentl verliezen, was voor mij bijna 
traumatisch. Ik ben me in de tijd dat Yentl ziek was 
gaan verdiepen in zaken als voeding, vaccinaties en 
gezondheid e.d. Sindsdien ben ik terughoudend met 
preventieve behandelingen voor vlooien en teken en 
ben ik bewust gaan vaccineren. Eerst bijvoorbeeld de 
VacciCheck om te zien of de vaccinatie wel nodig is.  
 
RYSUN 
Behoefte aan een nieuwe tweede hond was er na het 
overlijden van Yentl niet. Het ging relatief goed met 
Quinta en ik was ook bang om misschien opnieuw 
geconfronteerd te worden met ziekte. In die periode 
kwam degeneratieve myelopathie in het nieuws, 
maar ook berichten over andere collies met nierfalen 
kwamen mij ter ore. Hoe zou ik met dit risico en het 
verdriet om een zo zieke hond kunnen leven?  
 
Een half jaar na het overlijden van Yentl kreeg ik het 
verzoek om na te denken over het opnemen van 
Quinta’s zusje Rysun in ons gezin. En dan gaat het 
toch weer kriebelen. Een tweede hond erbij, Quinta en 
Rysun waren inmiddels 6 jaar. Ik wist veel over Rysun 

en dat zij een stabiele goed opgevoede hond was. 
Maar hoe het samen zou gaan met de twee zusjes die 
elkaar al die jaren slechts heel af en toe hadden gezien, 
dat wist ik niet. Rysun kwam, officieel eerst op proef, 
maar vanaf dag één was ze mijn maatje. Nog nooit een 
hond gehad die zó duidelijk liet merken dat ze mij het 
belangrijkste vond in haar leven. Het was heerlijk om 
mee te maken! En met Quinta ging het ook prima. De 
zusjes lagen nooit tegen elkaar aan te slapen, maar 
waren verder in alles “samen”. Dezelfde energie met 
wandelen, balletjes ophalen, balletjes zoeken. Geen 
strijd, geen concurrentie. Gewoon heerlijk ontspannen 
samen. Rysun leerde kamperen en ging net als Quinta 
overal met ons naar toe.  
 
Behendigheid was Rysun haar passie. Ik heb een 
poosje op recreatief niveau met haar getraind en haar 
enthousiasme was super. Bij de hondenschool vroeg 
menigeen met een knipoog of er geen Bordercollie 
in Rysun zat, zo gedreven was ze als ze luid blaffend 
de ene na de andere hindernis nam. Het was echt 
genieten. Quinta vond trainen in een groep niet meer 
zo leuk. Gevoelig als ze was voor geluiden – vooral 
het ‘kuchen’ van andere honden – was een groepsles 
geen optie meer. Op het hondenveld in onze buurt, 
waar een behendigheidsparcours is opgebouwd, deed 
ik met de honden regelmatig een rondje behendigheid 
en dan raceten de zusjes samen over alle hindernissen. 
Zo kenden de mensen ons ook: de tweeling die leuk 
al die toestellen doet. De laatste tijd minder omdat er 
wel een vermoeden was van artrose bij Rysun. Maar 
nog steeds met hun 11 jaar twee actieve honden die 
ruim een uur meewandelden, zeker sinds we veel op 
de camping in het bos waren.  
 
En zo zou dit verhaal een happy end moeten hebben, 
bijna vijf jaar nadat Rysun bij ons is komen wonen. Maar 
helaas. Wij hebben eind juli afscheid moeten nemen 
van Rysun. Spondylose in de rug, een grote tumor in 
de milt. We wilden een lijdensweg besparen. Opnieuw 
afscheid van een hond, een superhond. Quinta is 
opnieuw alleen. Dat zal zo blijven is het plan. Wekelijks 
een dag een Welsh Corgipup in huis, regelmatig een 
collievriend(inne)tje te logeren. Maar dat de collie mijn 
hart heeft, is wel duidelijk. Misschien in de toekomst 
een korthaar, omdat het borstelen voor mij wellicht 
te moeilijk wordt ... of toch weer een langhaar, of een 
Sheltie? We zullen wel zien. Ik hoop nog lang van mijn 
“Quinnie” te mogen genieten.  
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Deze zomer werd mij door de Schotse Herder 
Vrienden gevraagd of ik een beoordeling wilde maken 
van het gangwerk van enkele collies uit hetzelfde 
nest die op dat moment exact een jaar oud waren. 
Een aantal pups uit dit nest had een groeistoornis, 
genaamd chondrodysplasie. In het winternummer 
van 2017 van dit magazine heeft een beschrijving van 
die aandoening gestaan. Chondrodysplasie is een 
groeistoornis die geconstateerd werd bij verschillende 
pups van één nest collies. Die pups werden expliciet in 
het artikel genoemd. Op zaterdag 30 juni 2018 waren 
drie honden aanwezig die beoordeeld gingen worden. 
 
CHONDRODYSPLASIE 
In het winternummer van 2017 van Collie en zo 
heeft een beschrijving gestaan van de aandoening 
chondrodysplasie, geschreven door prof. dr. H.A.W. 
Hazewinkel, dr. N.A. Dijkshoorn en L.E. Verhaag MSc. 
Ik citeer hun omschrijving van de aandoening uit het 
betreffende artikel: 
 
“Chondrodysplasie is een verzamelterm voor afwijkende 
kraakbeengroei in de groeischijven. Dit leidt tot een 
gestoorde botgroei, wat een verminderde lengtegroei 
van het desbetreffende bot veroorzaakt. Hieronder 
vallen verschillende afwijkingen, zoals het radius 
curvus syndroom, dwerggroei en ook het ‘ulna curvus 
syndroom’. Deze vorm van chondrodysplasie betreft 
een onvoldoende lengtegroei van de ellepijp (ulna) 
met een verkromming van dit bot en een luxatie van 
de spaakbeen(radius)kop.” 
 
Het is een aandoening die kan variëren in de ernst van 
de symptomen en daarmee in de mate van klachten 
die een hond ervan ondervindt. Daarnaast is het bij 
dit soort aandoeningen belangrijk om de mate van 
erfelijkheid vast te stellen en welke consequenties 
dit heeft voor het fokbeleid. Het is dus een kerntaak 
van een rasvereniging om hierin sturing te geven 
ten aanzien van het fokbeleid. Transparantie is dan 
een belangrijke voorwaarde om op het gebied van 
fokbeleid resultaten te boeken. Bij transparantie hoort 
ook: welke informatie weeg je en op elke manier doe 
je dat. 

ACHTERGROND 
Het maakt vrij veel uit of je als keurmeester, dierenarts 
of als fysiotherapeut naar het gangwerk van een hond 
kijkt. De bril waarmee je kijkt bepaalt nog wel eens wat 
je ziet en onvermijdelijk beïnvloedt dat je beoordeling. 
Ik wil dit verschil toch even aanstippen, omdat een 
beoordeling door een andere deskundige regelmatig 
tot een andere beoordeling leidt. De verschillen zijn niet 
per definitie meningsverschillen of tegenstrijdigheden. 
Vaak wordt er wat anders beschreven dat evenzeer kan 
kloppen. 
Om het niet onnodig ingewikkeld te maken verdelen 
we de hond even gemakshalve en wat simplistisch in 
de waarneembare ‘buitenkant’ en de niet of moeilijk 
waarneembare ‘binnenkant’, alles wat zich onder de 
huid bevindt. Chondrodysplasie is een aandoening van 
de binnenkant met als consequentie dat je het ook 
over het hoofd kunt zien vanaf de buitenkant als niet-
deskundige. 
 
Keurmeesters zijn in hun beoordelingen gericht op de 
rastypische eigenschappen van een individuele hond, 
de buitenkant dus. Daar vallen naast lichaamsbouw 
en gangwerk ook de presentatie door de exposant, 
de vachtverzorging en rastypische kenmerken onder, 
zoals oog- of vachtkleur. Keurmeesters zijn niet gericht 
op het stellen van diagnoses en het constateren van 
afwijkingen. Wel is het natuurlijk zo dat als een afwijking 
in het oog springt, de keurmeester dat wel moet 
beschrijven. Het weegt mee in de eindbeoordeling, 
maar als alle overige punten goed zijn kan zijn algehele 
beoordeling positief uitvallen. Zo kan het dus gebeuren 
dat een hond met een afwijking toch goed beoordeeld 
wordt. Daar komt bij dat veel keurmeesters alle 
individuele afwijkingen van iedere hond binnen hun 
ras niet zullen weten. Dat is een haast ondoenlijke klus. 
Uiteindelijk is de tentoonstelling ook een wedstrijd die 
zich volgens bepaalde regels voltrekt. De exposant 
die zijn of haar hond het mooiste voorbrengt en de 
zwakheden het beste weet te verbloemen, maakt kans 
op een prijs. En het kunnen winnen van prijzen maakt 
de tentoonstelling tot een wedstrijd, zoals in iedere 
andere sport waar wat te winnen valt. De deelnemers 
conformeren zich daarbij aan de spelregels. 
 
Bij de dierenarts draait het niet om prijzen en sport. De 
dierenarts is een arts die geacht wordt een medisch 
onderzoek te starten naar aanleiding van symptomen 
bij het dier of een vraag van de eigenaar. Het stellen 
van een diagnose is zijn werk en de dierenarts kijkt 
niet langdurig naar de ‘buitenkant’ van een hond als 
het probleem aan de ‘binnenkant’ zit. Zijn manier 
van diagnose stellen omvat naast een lichamelijk 
onderzoek van de hond, allerlei ander onderzoek, 
zoals bloedonderzoek of medische beeldvorming. Als 
het probleem aan de binnenkant zit is het ook goed 
om aan de binnenkant te gaan kijken om tot een 
diagnose te komen. Je kunt niet alles aan de buitenkant 
zien en dan is het ook niet zinvol om langdurig naar 
de buitenkant te blijven kijken, zeker niet als er een 

Leren kijken
Tekst: Marcel Nijland Foto’s: Yvonne de Vos-Daemen
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indicatie is van een inwendige afwijking. Dierenartsen 
werken graag vanuit een zo exact mogelijke diagnose. 
Daar zijn het artsen voor. 
Fysiotherapeuten hebben beperkt de mogelijkheid 
om iets te zeggen over wat er in de hond mis is. 
Een fysiotherapeut kan een lichamelijk onderzoek 
uitvoeren en een aantal specifieke testen uitvoeren 
die iets kunnen zeggen over hoe bepaalde 
anatomische structuren, zoals een gewricht of 
spieren, er aan toe zijn. Hun grootste deskundigheid 
ligt bij het bewegingsapparaat: skelet, spieren en 
de zenuwvoorziening daarvan. Om die reden is het 
voor fysiotherapeuten belangrijk dat een hond via 
de dierenarts komt die een complete diagnose heeft 
gesteld. Fysiotherapeuten zijn aangewezen op een 
diagnose om te kunnen behandelen, maar kunnen die 
vaak niet volledig zelf stellen. Waar fysiotherapeuten 
zich in onderscheiden is dat hun beoordeling veel meer 
gericht is op het functioneren van de hond. Hoe kan een 
hond verder met een bepaalde beperking, in hoeverre 
is iets trainbaar en waar liggen verder mogelijkheden 
om klachten te verminderen. Dierenartsen trainen in 
de regel niet met een dier, maar training kan wel goede 
effecten hebben. Fysiotherapeuten zijn dus meer 
gericht op hoe een dier met een beperking toch nog 
optimaal kan gaan functioneren. Daar zit meer overlap 
met het werk van de dierenarts dan met dat van de 
keurmeester. 
 

In het zijaanzicht behoort een loodlijn vanuit de top 
van het schouderblad vlak achter de voorpoot te 
vallen. Een loodlijn vanuit het dijbeen behoort net 
voor de achterpoot te vallen. Is dit niet het geval, dan 
zegt dat iets over de verdeling van het gewicht over 
de vier poten. Foto: Marcel Nijland © 

DE BEOORDELING 
De beoordeling werd gedaan vanuit de laatste 
vraagstelling. Een aantal honden uit het nest lijdt aan 
chondrodysplasie (de diagnose), waarbij de uiting 
van de klachten nogal varieerde en daarmee het 
functioneren van de hond. De vraag was: hoe ernstig 
komt de aandoening tot uiting in het bewegen van de 
hond en welke gevolgen heeft dat op langere termijn 
voor de mogelijkheden van de hond. Uitspraken over 
een langere termijn zijn altijd riskant. Er kan altijd 
wat anders gebeuren en wanneer iets precies gaat 

optreden, is op voorhand vaak niet te zeggen. Er 
waren drie honden aanwezig: Savvas, Cailin en Tony. 
Het beoordelen van het gangwerk wordt ook wel 
monsteren genoemd. De honden zijn dus in stand en 
tijdens het lopen beoordeeld. 

SAVVAS  
Loodlijnen: in het vooraanzicht staat Savvas met 
behoorlijk uitgesproken Franse stand (valgus) in de 
polsgewrichten en een kromming in de voorpoten. In 
het zijaanzicht staat Savvas volledig uit het lood. De 
voorpoten zijn duidelijk te kort, waardoor de loodlijn 
ruim achter de voorpoten valt. De loodlijn achter valt 
vanuit de dijbeenknobbel (trochanter major) ver achter 
het achterbeen. Het lichaamszwaartepunt ligt ver naar 
achteren verschoven. 
Ruglijn: overbouwd en met een uitgesproken, 
doorgezakte rug (lordose), die het gevolg is van het 
grote beenlengteverschil tussen de voorbenen en 
achterbenen. 
Bespiering: weinig, er is verlies van spiermassa o.a. 
door inactiviteit. 
Overgewicht: nee. 

Op de foto zijn lijnen 
getrokken over de 
onderpoot, de pols en de 
voet. In het ideale geval 
behoren deze vrijwel 
loodrecht boven elkaar te 
staan. De zijwaarts naar 
binnen geknikte stand van 
het polsgewricht noemt 
men een ‘Franse stand’. 
Ook de voet staat scheef 
onder de voorpoot. Bij 
Savvas was ook sprake van 
een zijwaartse kromming 
van de onderpoot. Door 
deze stand ontstaat een 
ongelijkmatige belasting 
van de gewrichten. 

MONSTEREN 
Savvas loopt in stap rechtsvoor kreupel. De paslengte is 
zowel achter als voor te kort. Ook rechts achter loopt 
Savvas met een te korte paslengte en tilt hij het been te 
hoog op. Bij de vrije beweging is te zien dat Savvas voor 
geen echte passen maakt met de voorbenen, maar dat 
hij vrijwel gelijktijdig landt op beide voorbenen. Ook 
achter is er nauwelijks sprake van een echte paslengte. 
Savvas loopt moeilijk. 
  
CONCLUSIES 
Savvas is een hond met forse fysieke beperkingen door 
een tekort aan gewrichtsmobiliteit in de ellebogen 
en achterhand. Hij laat een kreupelheid zien die 
er op wijst dat hij hinder ervaart tijdens het lopen. 
Ongetwijfeld heeft hij daar ook wel pijn aan. Gezien 
het gedrag en de levenslust is er nu geen aanleiding 



zaken aan te passen in de belasting. Voor Savvas is 
het van belang om hem niet te zwaar te belasten. Dat 
houdt in dat vrije beweging liefst op lage snelheid/
intensiteit mag plaatsvinden en te actieve beweging 
(balspel, stoeien met snelle of sterkere honden) moet 
worden vermeden. Wandelingen mogen eventueel 
wat uitgebreid worden, maar de eigenaresse heeft 
een goede beslissing genomen door hem vooral 
in de tuin zijn vrije beweging te geven. Op langere 
termijn zijn er problemen te verwachten in de vorm 
van artrose e.d., maar op dit moment is Savvas 
gezien zijn mogelijkheden op een goed niveau actief. 
Eventueel kan met de dierenarts over een aanvullende 
pijnmedicatie overleg gevoerd worden. 
 
CAILIN 
Loodlijnen: zowel van voren als van achteren staat 
Cailin iets meer op rechts. In het zijaanzicht valt de 
loodlijn vanuit de top van het schouderblad wat ruim 
achter het voorbeen. De loodlijn achter valt vanuit de 
buitenzijde van het dijbeen (trochanter major) mooi 
voor het achterbeen. In principe staat Cailin dus iets 
uit het lood naar rechts. 
Ruglijn:  overbouwd en met een holle rug, iets 
doorgezakt dus. De voorbenen zijn iets tekort, 
waardoor dit beeld ontstaat. Overigens staat ze recht 
boven haar voet en is er geen sprake van een echte 
Franse stand in de polsgewrichten. Er is een wat 
versterkte kromming voelbaar, zo op gevoel lijkt dat 
recht iets sterker dan links. 
Bespiering: normaal 
Spierverlies: geen 
Overgewicht: nee 
 

Op deze foto vallen de loodlijnen in het zijaanzicht bij 
Cailin achter het achterbeen en achter het voorbeen. 
Hierdoor wordt duidelijk dat Cailin het gewicht iets 
naar achteren verplaatst heeft. 

MONSTEREN 
De symmetrie in stap is goed, er zijn dan geen afwijkingen 
waarneembaar. In draf is Cailin licht onregelmatig over 
links. Ze lijkt dus rechts iets te ontlasten, hetgeen niet 
overeenkomt met de gewichtsverdeling in stand. De 
polsgewrichten buigen relatief ver door, gezien de 
rustige gang waarin ze lopen. Er zijn geen uitgesproken 
afwijkingen waarneembaar 

CONCLUSIES 
Cailin lijkt fysiek goed uit te groeien en geen echte 
afwijkingen te vertonen en mag derhalve ook op 
recreatief sportief gebied actief worden. 
Enige kromming in de onderpoot is wel aanwezig en 
in combinatie met de wat slappe polsgewrichten is 
het aan te raden eerst haar conditie op te bouwen via 
wandelen/joggen of een opbouwend fietsprogramma. 
Intensieve sporten zoals frisbee of behendigheid zou 
ik af willen raden. Flybal kan goed, zeker in combinatie 
met een kleine hond in het team als de hordes op een 
lage stand komen.  

TONY 
Loodlijnen: in het voor- en achteraanzicht staat Tony 
recht op haar benen zonder verschuiving van het 
zwaartepunt. In het zijaanzicht valt de loodlijn vanuit de 
top van het schouderblad wat ruim achter het voorbeen 
en is het gewicht wat naar achteren verschoven. 
De loodlijn achter valt vanuit de buitenzijde van het 
dijbeen (trochanter major) mooi voor het achterbeen. 
Ruglijn: iets overbouwd en met een lordose, iets 
doorgezakt dus. 
Bespiering: normaal  
Atrofie: geen  
Overgewicht: nee 
 
MONSTEREN 
De symmetrie in stap is goed, er zijn dan geen 
afwijkingen waarneembaar. In draf vertoont de 
voorhand een circumductiebeweging (cirkelvormig 
zijwaarts uitzwaaiend) in de zwaaifase naar voren. Dit 
is links iets sterker dan rechts. De polsgewrichten staan 
mooi recht. Er zijn geen afwijkingen waarneembaar 
 
CONCLUSIES 
Tony lijkt fysiek goed uit te groeien en geen afwijkingen 
te vertonen en kan derhalve ook op sportief gebied 
actief worden. Aangezien ook door de dierenarts geen 
klinische afwijkingen geconstateerd zijn, zijn er geen 
fysieke beperkingen op sportief gebied. 
 
Samenvattend: van deze drie honden is Savvas de 
hond die goed gevolgd moet worden om doorlopend 
te evalueren hoe zijn situatie is. De hond is levenslustig 
en ondanks de ongemakken lijkt zijn situatie nu 
onder controle en goed verenigbaar met een tamelijk 
goede kwaliteit van leven. Zijn beperkingen en 
gewrichtsafwijkingen zullen op termijn een toename 
van de klachten met zich mee brengen en daarom 
is een goed vervolg belangrijk. Tegelijkertijd vervult 
Savvas zijn rol als vriendelijke, gezellige huisvriend voor 
de familie en dat is een rol waarin hij goed ontzien kan 
worden.
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Vrijwel elke hondeneigenaar zal wel eens in de 
situatie komen dat zijn hond in conflict komt met 
een andere hond. Meestal zal de hond er zonder 
– ernstige – kleerscheuren vanaf komen, maar 
soms ook niet. En dan is het goed om te weten hoe 
je als eigenaar het beste de verwondingen kunt 
behandelen.

HET GEBIT VAN HONDACHTIGEN  
Het gebit is het belangrijkste wapen voor de hond, 
om te jagen en om zijn territorium te verdedigen. 
In het wild bijten wolven, vossen en honden hun 
prooi dood, door ze met de kaken op de grond te 
drukken waarbij de hoektanden als klemmen dienen 
en de kiezen gebruikt worden om het spierweefsel te 
scheuren. Hierdoor ontstaan grote wonden. Het gebit 
van een hond zit vol bacteriën waardoor een bijtwond 
dus per definitie geïnfecteerd is. Daarnaast wordt 
de bloedvoorziening door (grote) weefselschade 
verstoord en de kans op een ontsteking nog 
groter wordt. De punctie van de hoektanden in 
het weefsel is vaak nog dieper dan de wonden die 
door de scheurkiezen worden veroorzaakt en dat 
betekent dat bacteriën in de gaatjes, veroorzaakt 
door de hoektanden, nog dieper het lichaam in 
worden gedreven. Omdat de kleine gaatjes vaak 
snel dichttrekken, krijgen de bacteriën de kans om 
abcessen te veroorzaken.

EERSTE HULP BIJ BIJTWONDEN  
Het is belangrijk om zo snel mogelijk bijtwonden 
te behandelen om de kans op ontstekingen te 
verkleinen. Check de hond visueel en manueel op 
verwondingen. Vooral bij langharige honden is het 
soms lastig om wonden van hoektanden te vinden. 
En juist deze relatief kleine, maar wel diepe wonden 
kunnen binnen 48 uur tot flinke abcessen leiden 
omdat de huid snel dichttrekt en de bacteriën onder 
de gesloten huid kunnen voortwoekeren. Voel 
dus over het hele lichaam onder de vacht de huid 
zorgvuldig na. Als er een bijtwond is, knip of scheer 
de vacht ruim om de wond weg en spoel de wond 

zorgvuldig uit met schoon water waarin een eetlepel 
keukenzout is opgelost. Dep de wond voorzicht 
droog en doe er betadine op. Grote wonden 
bedekken met een steriel gaasje en verband.
 
 
WANNEER NAAR DE DIERENARTS MET EEN 
BIJTWOND BIJ UW HOND 
Als de hond hevig bloedt, is het beter om naar de 
dierenarts te gaan. Bij een bloeding aan een poot 
moet er druk op de wond gehouden worden om te 
groot bloedverlies te voorkomen. Ook als een hond 
veel pijn lijkt te hebben is het verstandig om naar de 
dierenarts te gaan. Daarnaast is het beter om naar de 
dierenarts te gaan voor eerste hulp bij de volgende 
verwondingen:

• bij verwondingen aan de ogen
• bij benauwdheid of een bijtwond in de borstkas, 
 omdat een beet door de spieren tussen de ribben 
 tot een klaplong kan leiden
• verwondingen aan de anus
• bij grote verwondingen
• als de wond warm aanvoelt, gezwollen en rood is
• als de hond koorts heeft.

 
BEHANDELING VAN EEN BIJTWOND VAN DE 
HOND BIJ DE DIERENARTS 
Kleine wonden kunnen door de eigenaar zelf worden 
behandeld maar bij grote(re) bijtwonden is het altijd 
verstandig om snel naar de dierenarts te gaan. Een 
wond die niet ouder is dan zes uur, kan – afhankelijk 
van de schade aan de weefsels – nog gesloten 
worden door te hechten of nietjes te plaatsen. Na 
zes uur is het vanwege de onderhuidse zwellingen 
onmogelijk om nog te hechten. Soms moet er 
tijdelijk een ‘drain‘ in de wond gelegd worden, om te 
zorgen dat wond– en ontstekingsvocht buiten het 
lichaam afgevoerd wordt. Om de kans op ontsteking 
te verkleinen is het verstandig om breed spectrum 
antibiotica te geven en daarnaast pijnstillers omdat 
bijtwonden erg pijnlijk zijn.

Verzorging van  
bijtwonden bij honden
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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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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

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
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