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Naam: Liberty Rosa vom Paradies (Rosa)
Geboren: 2 april 2017

Vader: Double Scotch Gold Edward Cullen
Moeder: Joy of Life vom Paradies
 
Fokker: Hannelore Rode
Eigenaar: Jacob en Christine Lassche

Naam:  Liberty Lincoln Lady Bo’s Future (Tarquin) 
Geboren:  29 april 2015 
 
Vader:  Heritage’s Loyal Fellow 
Moeder:  Immortal Lady’s Lenora Leonara

Fokker:  Marga Megens 
Eigenaar:  Irma Knippenberg
Foto: Yvonne de Vos – Daemen
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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. 
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MEDEDELINGEN

KALENDER

NIEUWJAARSWANDELING

Op 20 januari zal de traditi-
onele nieuwjaarwandeling 
in Bussloo plaatsvinden. 
Dit is de eerste wandeling 
van ons jubileumjaar, hier-
mee gaan we een mooi en 
actief jaar inluiden!

WORKSHOP

Op 24 februari zijn we te 
gast bij KC Woerden voor 
een interessante workshop. 
Het thema houden we nog 
even voor ons, maar dat het 
een interessante bijeenkomst 
wordt kunnen we jullie wel 
garanderen. Door de centrale 
ligging rekenen wij op een 
grote opkomst. 

KROKUSWANDELING

Op 24 maart zal de eerste 
krokuswandeling plaats-
vinden in het Leender-
bos. Dit mooie natuur-
gebied kennen we al van 
de herfstwandeling en 
nu gaan we daar van het 
voorjaar genieten. Deze 
wandeling is ook geschikt 
voor mensen met een 
scootmobiel. . 

VAN HET BESTUUR

Alweer het vierde en laatste nummer van Collie en zo in 
2018, wederom met een gevarieerde inhoud. De meeste 
artikelen zijn door leden van onze vereniging geschreven 
en zo hoort het ook: Collie en zo is een blad voor en door 
leden van de Schotse Herder Vrienden. Deze lijn willen we 
in 2019 voortzetten, maar daarvoor hebben we wel jullie 
hulp nodig! Onze redactie is 24/7 op zoek naar leden die 
het leuk vinden om een bijdrage aan ons blad te leveren. 
Dit kan een eenmalige bijdrage zijn, maar ook een reeks 
artikelen over een bepaald onderwerp. In principe is alles 
bespreekbaar. Vind je jezelf niet zo’n schrijverstalent, maar 
beschik je over andere talenten die voor onze vereniging 
interessant zijn? Laat het ons weten en wie weet staat jouw 
bijdrage al in het eerste nummer van 2019. Mocht je jezelf 
helemaal geen talenten toedichten – iets wat wij ons totaal 
niet kunnen voorstellen – dan kun je nog je eigen collie 
de status van ‘Bekende Nederlander’ bezorgen, door een 
mooie foto voor de cover of backcover aan te leveren. 
Neem voor informatie over de voorwaarden contact op met 
de redactie.  
 
Nu we het toch over 2019 hebben, het volgend jaar is een 
heel bijzonder jaar. De Schotse Herder Vrienden bestaat dan 
namelijk vijftien jaar. Net als bij het 1e en 2e lustrum willen 
we dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan en zijn 
we voornemens om in het laatste weekend van augustus 
een heus jubileumweekend te organiseren, met tal van 
activiteiten, lezingen en workshops. Pas je vakantieplanning 
erop aan en reserveer dit weekend dus voor de Schotse 
Herder Vrienden. De locatie hebben we al bepaald: 
camping Den Osse in Brouwershaven (Zeeland), net als in 
2014 en 2009. Het jubileumweekend wordt georganiseerd 
door studenten van Helicon Opleidingen in Den Bosch en 
naar verluid hebben de Mannen van Staal al toegezegd een 
hartverwarmende bijdrage te leveren ...  
 
Behalve het jubileumweekend staan voor 2019 nog tal van 
andere activiteiten op stapel. In de onderstaande kalender 

staat het programma voor het eerste kwartaal. Op de 
website staat het volledige programma, met daarbij de 
kanttekening dat dit programma niet in beton is gegoten 
en gedurende het jaar mogelijk nog wordt aangevuld of 
aangepast. Houd daarom onze website en Facebookpagina 
in de gaten en natuurlijk blijven we jullie ook via de mail 
informeren.  
 
De wandelingen die we organiseren worden steevast 
goed bezocht, maar toch horen we regelmatig dat het 
te ver rijden is. We beschikken over een programma van 
eisen en draaiboek voor wandelingen, zodat we heel snel 
kunnen schakelen. Woon jij in een omgeving waar het mooi 
wandelen is, maar waar we nog nooit zijn geweest? Laat het 
ons weten en wie weet wandelen we in 2019 met een hele 
groep collies in jouw achtertuin!

20 januari 2019 24 februari 2019 24 maart 2019

Herfst 2018 • Schotse Herder Vrienden • 1
IN DIT NUMMER  ATOPIE BIJ HONDEN • FRISBEE MET KENZO • VERDRIET EN WEER GELUK  

‘COLLIES ‘DOWN UNDER’ • CHONDRODYSPLASIE • HERDERS ECHTPAAR • EN MEER...

UITGAVE VAN DE SCHOTSE HERDER VRIENDEN •HERFST 2018 • JAARGANG 14



6 • Schotse Herder Vrienden • Winter 2018

Zoek de 20 verschillen

 
Bijdrage: Hilda Rikken
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Hallo, ik zal me even voorstellen. Ik ben Bettina Debe-
leyr en ik woon samen met mijn man Jean-Luc en on-
ze zoon Aaron in Sint-Pauwels, een gemeente in België, 
vlakbij Hulst. Wij hebben drie honden waaronder een 
collie, Cezanne. 
 
Thuis ben ik opgegroeid met honden maar nooit met 
een collie. Toen ik alleen ging wonen, kocht ik mijn eer-
ste hondje, Picasso, een langharige dwergteckel. Zij ging 
overal met mij mee. Later leerde ik mijn man, Jean-Luc, 
kennen. Wij trouwden en gingen samenwonen. Het is 
eigenlijk mijn man die mij heeft besmet met het ‘collie 
virus’, want ook hij was thuis opgegroeid met honden, 
meer bepaald met collies. Zoals je kunt raden kwam er 
na enige tijd een tweede hond, Ensor, een tricolor collie. 
Aan beide honden hebben we heel goede herinnerin-
gen, maar helaas na 16 jaar moesten we van alle twee 
afscheid nemen. 
 
In eerste instantie wensten we geen nieuwe honden 
meer wegens het verdriet, maar na een tijd begon het 
gemis door te wegen en na een aantal maanden beslo-
ten we om weer op zoek te gaan naar nieuwe viervoe-
ters. Eerst kwam Dali, een border collie, daarna Cezan-
ne, een langharige sable collie en als laatste Toulouse, 
een blue merle sheltie. 

Met Cezanne kwamen we er achter dat er meerde-
re soorten collies bestaan. De eerste keer dat mijn man 
haar ouders zag, gaf hij de opmerking dat het wel ‘klei-
ne’ collies waren. Daarna werd het ons duidelijk dat Ce-

zanne een Schotse collie is, terwijl onze voorgaande 
collie een Amerikaanse collie was. 
 
Alledrie de honden komen goed met elkaar overeen, er 
is wel een duidelijke rangorde. Dali is de baas, dat zie je 
o.a. bij het eten. Zowel Cezanne als Toulouse laten toe 
dat Dali in hun etensbakken komt snuffelen maar owee, 
als het omgekeerd is ... Als je ze vergelijkt dan zie je dat 
Cezanne meer gevoelig is van aard. Je merkt onmiddel-
lijk aan haar lichaamshouding als ze in de tuin iets heeft 
uitgespookt, dan komt ze stilletjes en haar oren laag te-
rug in huis. Cezanne blijft altijd in de buurt van ons als 
we gaan wandelen. Dit in tegenstelling tot Dali en Tou-
louse, die je altijd in de gaten moet houden zodat ze 
niet te ver afdwalen. 
Cezanne noemen we onze “dramaqueen”. Zij houdt 
niet van natte pootjes als we gaan wandelen in het bos. 
Ze zal niet snel door het natte gras lopen en als er wa-
terplassen zijn zoekt ze een weg rond die plassen om 
toch maar niet haar pootjes vuil te maken. Zo ook op 
het strand. Gooi ik een speeltje of een stok weg dan 
loopt ze er achteraan en brengt die dan terug, zolang 
dat speeltje maar niet in zee wordt gegooid. Dan houdt 
ze haar hoofd schuin en bekijkt ze mij met de gedach-
te van: ‘Baas, je weet dat ik mijn pootjes niet graag vuil 
maak, ga zelf die bal maar halen’.  
 
Ze is en blijft een beetje een ‘specialleke’, maar ze heeft 
toch haar plaats gevonden hier bij ons. Cezanne wordt 
volgend jaar negen jaar, en hopelijk komen daar nog 
heel wat jaren bij. 

Winter 2018 • Schotse Herder Vrienden • 7

Tekst en foto’s: Bettina Debeleyr

 Cezanne
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Tekst en foto’s: Marije Versendaal

Mijn naam is Marije en ik ben 34 jaar jong. Ik wil jullie 
graag vertellen over Aedan, mijn hulphond. Daarvoor 
moet ik eerst even een klein beetje terug in de tijd. 
Door meerdere trauma’s in mijn jeugd ben ik op 20- 
jarige leeftijd ingestort, er volgde therapie na thera-
pie en zelfs opnames. Maar de PTSS (Post Trauma-
tisch Stress Syndroom, red.) was heftig en resulteer-
de in angst- en paniekaanvallen, nachtmerries en 
pleinvrees. Dat betekende dat ik niet meer zelfstan-
dig de deur uit kon, zodra ik de drempel over moest 
naar buiten, kreeg ik een paniekaanval. Er moest al-
tijd iemand mee, meestal begeleiding, soms familie. 
Ik at dagenlang droog brood als er niets anders meer 
in huis was en niemand met mij mee kon om bood-
schappen te doen. 
Ik vertel dit zodat het voor jullie iets makkelijker te  
begrijpen is hoe belangrijk een hulphond kan zijn. 
 
Zeven jaar geleden kreeg ik van mijn moeder voor 
mijn verjaardag een chihuahua. Ik was net verhuisd 
en ik wilde een nieuwe start maken. Bella moest mij 
daarbij helpen. Dat deed ze ook, tot op bepaalde hoog-
te. Ik liet haar uit aan de overkant van de straat, maar als 
het donker was kon ze op de bak. Ze was gek op knuf-
felen en het was fijn een maatje te hebben die de aan-
vallen korter maakte en mij troostte. Met Bella ben 
ik naar training gegaan, het was het eerste en enige 
waar ik na een aantal keer zelfstandig naartoe durf-
de. Ik kreeg aanspraak en werd goede vrienden met 
de trainers die mij met mijn problematiek met open ar-
men verwelkomden. Helaas zit er aan het trainen met 
een chihuahua als Bella een nadeel … Mevrouw is echt 
een prinses op de erwt, zodra het kouder en natter 
wordt weigert ze nog een poot buiten de deur te zet-
ten. Dus besloot ik op zoek te gaan naar een spor-

thond. 
Na veel onderzoeken en contact met o.a. fokkers kwam 
ik bij de fokker van Aedan terecht. Aedan is een sheltie 
(Shetland sheepdog). Hij was nog maar drie weekjes 
oud toen ik samen met mijn trainster bij het nest ben 
gaan kijken. Daarna ben ik elke week, samen met Bel-
la met het openbaar vervoer op bezoek geweest. Dat 
is bijzonder want daarvoor durfde ik helemaal niet de 
deur uit. Aedan kwam, na alle testen goed te heb-
ben doorstaan, met negen weken bij mij in huis wo-
nen. Hij kon niet op de bak zoals Bella, dus werd ik 
gedwongen nu meerdere keren per dag naar buiten 
te gaan. Moeilijk, maar met beide neusjes bij mij luk-
te het wel. Ik startte met de basistraining bij mijn trai-
ners. Toen hoorde ik via de fokker van Aedan over 
een stichting die voornamelijk shelties gebruikte voor 
jongeren met eetstoornissen, autisme en PTSS. Hoe-
wel ik, met mijn toen 30 jaar, niet meer onder ‘jonge-
ren’ viel besloot ik toch een brief te schrijven. Ik ver-
telde over mijn situatie, dat ik Aedan graag zou willen 
opleiden tot hulphond en dat ik veel training zelf kon 
doen, met mijn trainers als steun. 
 
Ik mocht komen voor een intake en ik werd toegelaten. 
Aedan kreeg zijn tuigje met een mooie ‘L’ erop en  
samen gingen we keihard aan de gang. Toen Aedan 
een jaar was mochten we de basistest afleggen en 
dat ging op één foutje na foutloos. Ik heb altijd ge-
traind op het tempo van Aedan, ik wilde niet teveel 
vragen en moest hem soms zelfs afremmen. Aedan 
is enorm leergierig en voor ik het wist liepen wij in de 
GG1 groep (nu heet dat obedience) en deden we al 
oefeningen uit de GG3. Na de basistest van de Hulp-
hond Stichting zijn we begonnen met de verdieping 
voor de certificeringstest. Nu moest hij echt leren wat 

Hulphond 
Aedan
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te doen als ik in paniek raak, hij leidt mij dan af zodat 
ik op hem focus en niet op de omgeving die mij bang 
maakt. Hij leerde spullen oppakken en aangeven, want 
ondertussen bleek ik ook een lichamelijke aandoe-
ning te hebben en belandde ik in een rolstoel. Hij heeft 
geleerd mij wakker te maken bij nachtmerries, hij geeft 
deels pressure therapie, door op mijn benen te gaan 
liggen zodat ik kalmeer. Na een jaar, op 2-jarige leef-
tijd hebben Aedan en ik de test voor certificering af-
gelegd en was Aedan een volleerd hulphond. Aedan 
gaat overal met mij naartoe. Niet alleen naar de win-
kel of de supermarket, maar ook naar de dokter, tand-
arts, fysiotherapeut en naar het ziekenhuis. 
 
Sinds het VN-verdrag over assistentiehonden in 2016 
geratificeerd is mogen wij niet meer geweigerd worden 
in openbare ruimten, dat is echt superfijn! Door Aedan 
durf ik nu zelfstandig de deur uit. Ik kan samen met 
hem de boodschappen doen, naar de dokter of even 
lekker een rondje door het bos. Ja, ik vind dat tegen-
woordig zelfs lekker. Voordat ik Aedan had, had ik  
ongeveer drie paniekaanvallen per dag, nu nog maar 
één per week. Dat is echt een heel verschil! Ik vind het 
dan ook jammer dat, volgens het Zorginstituut Ne-
derland, het niet wetenschappelijk bewezen is dat een 
hulphond bij PTSS werkt. Dit betekent dat de opleiding 
voor deze honden niet vergoed wordt. Ik heb het met 
hulp van mijn familie gelukkig kunnen betalen, maar 
wij strijden nu samen voor erkenning. Dat doe ik onder  
andere door voorlichting te geven op scholen uit 
naam van Stichting Dutch Assistance Dogs. We vertel-
len in klassen over hulphonden en over Aedan. Vaak 
gaan we naar basisscholen, maar dit jaar geven we op 
burgerschapsdag voor het derde jaar op rij gastlessen 
aan de Landstede Hogeschool in Zwolle. Ik vind het 

belangrijk dat kinderen en jongeren weten van het be-
staan van hulphonden en wat ze betekenen. Want Ae-
dan betekent voor mij mijn vrijheid en zelfstandigheid. 
Zonder hem durf ik letterlijk de deur niet uit. 

Het is overigens niet zo dat Aedan alleen maar aan 
het werk is. Het grootste gedeelte van de dag is hij 
gewoon vrij en hoewel hij op mij let speelt hij lekker 
met Bella of de kat, en hij mag ook met andere hond-
jes spelen. Ik moet immers heel goed voor hem zor-
gen, zodat hij voor mij kan zorgen. 
 
Aedan is nu vier jaar en hij is mijn eigendom. Dit bete-
kent dat als hij aangeeft dat het werk teveel wordt hij 
langzaamaan met pensioen gaat. De bedoeling is dat 
er dan een opvolger bij komt. Ik wil hiervoor graag een  
collie gaan gebruiken, omdat mijn ADL taken (Alge-
mene Dagelijkse Levensverrichtingen, red.) steeds meer  
zullen worden. Aedan is al een hele grote sheltie geluk-
kig, maar voor een grotere hond is het assisteren bij 
deze taken makkelijker. Aedan kan dan helpen met het  
opleiden van zijn opvolger en zal tot zijn dood ge-
woon bij mij wonen. 
 
Aedan en ik hebben een Facebook pagina: Het dag-
boek van een Hulphond. Daar posten we alles wat wij 
tegenkomen. Mocht je meer shelties willen zien die 
hulphond zijn dan kan dat via www.dutchassistance-
dogs.nl. Als je nog vragen hebt over mij en Aedan of 
over de stichting dan hoor ik het graag. 
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Foto verslag wandeling Leenderbos

zondag 21 oktober 2018
Foto’s: Désirée  en Jan Dirk Cozijnsen
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Foto verslag wandeling Leenderbos Fotoverslag Smokkelaarsroute

zondag 11 november 2018

Foto’s: Carolijn Hoogenboom en Wil Koremans
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• Cavom is de volledige en hoog-
 waardige maaltijd voor uw hond.

• Cavom bevat alle essentiële
 voedingssto� en in de juiste
 verhouding.

• Cavom is voordelig in gebruik,
 door de hoge energiewaarde en   
 de lichte verteerbaarheid.

 Kijk op onze website of neem
 contact met ons op voor speci� eke   
 vragen over welk Cavom product 
 voor uw hond het beste is.  
 Wij adviseren u graag!

 cavom.nl

Diervoederfabriek B.V. | Tussendiepen 1-13 | 9206 AA Drachten

                     Tel. +31(0)512-515955 | Fax +31(0)512-516050 | vdm@cavom.nl
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Hallo allemaal. Hier ben ik weer, jullie hebben vast al 
door dat ik een reuze actieve collie ben.  
Samen met mijn witte vriendin Noah beoefen ik 
gehoorzaamheid of, heel deftig, obedience. Bij 
obedience heb je verschillende klassen, beginners, 
1, 2 en 3. Hierin moet je examens doen om verder te 
kunnen. Het vrouwtje heb ik wel eens horen zeggen 
dat ze ooit met een hond in de obedience 3 wil 
uitkomen. Jullie raden het al, ik ga hier mijn uiterste 
best voor doen. 
 
Met Noah doet het vrouwtje ook aan obedience, 
maar ja, die vindt het nogal spannend als de vrouw 
zenuwachtig is. Anderhalf jaar geleden heeft ze het 
examen obedience 1 dan ook niet gehaald. Ik deed 
toen de obedience beginners en dat heb ik gehaald. Na 
een pauze van een jaartje zijn we een half jaar geleden 
weer begonnen. Nu neem ik jullie mee naar de week 
voor het examen obedience 1. Op woensdag trainen 
we op de hondenvereniging. 
 
De dag begint zoals altijd met een lekkere wandeling. 
Vandaag is het een andere route, ze zijn weer eens 
met de weg bezig. Erg jammer, want hierdoor kunnen 
we minder lang lekker los snuffelen. De vrouw heeft 
vandaag een gewone werkdag dus ‘s middag komt de 
moeder van het vrouwtje om voor ons te zorgen. In 
de loop van de middag hoor ik de brommer van mijn 
vrouwtje, ik waarschuw Noah en we rennen snel naar 
het hek. We worden uitgebreid geknuffeld, ik zorg 
natuurlijk wel dat ik de meeste knuffels krijg. Daarna 
worden de trainingstas en de “hondenschoenen” 
gepakt. Het is weer feest, wij mogen mee naar de 
vereniging.  

Mijn vrouwtje pakt uit de garage de hoogtesprong die 
we nodig hebben tijdens de les, de andere materialen 
liggen al op het veld. Vol trots trek ik het vrouwtje naar 
het goede trainingsveld. De lijn mag er tijdens deze 
training af, van vreugde spring ik als een soort hertje 
heen en weer, begeleid door mijn prachtige zang. De 
vrouw roept mij naast zich en met volle snelheid kwak 
ik mijzelf strak tegen haar aan. ‘Koekje?!’ Ja natuurlijk 
krijg ik die en de vrouw moet lachen, zal wel zijn 
omdat ik in mijn rennen naar haar toe al draaiend naast 
haar ging zitten. Beetje lomp misschien? Verder ben ik 
altijd heel beheerst hoor! 
De training gaat beginnen en ik moet eerst netjes naast 
de vrouw lopen. Volgen noemen ze dat, dit vind ik 
leuk om te doen. Ik draai tijdens de wendingen netjes 
mijn knappe gespierde billen mee. Vooruit en achteruit 
allemaal geen probleem, oh en zit en sta tijdens volgen 
is ook een makkie. Daarna moet ik met de andere 
honden op een lijn blijven zitten, naja ik moet zitten 
de rest mag liggen want die zijn al verder begrijp ik. 
Na deze oefening lopen we alle oefeningen na die ik 
voor het examen moet doen. Ik doe goed mijn best 
en de vrouw is erg vrolijk. Na de training mag ik even 

in de auto bijkomen, de vrouw neemt 
Noah ook nog even kort mee voor een 
training. 
 
Een paar dagen later is het zo ver. Ik 
voel aan de vrouw dat ze zenuwachtig 
is, in tegenstelling tot Noah kan ik er 
wel goed tegen en probeer ik altijd nog 
meer mijn best te doen. We gaan naar 
de hondenvereniging en Noah mag 
mee als mascotte. Ik krijg een mooie 

Tekst en foto’s: Linda van der Kieft 

Obedience  
met Kenzo
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halsband om en mag even inlopen, dan snel naar het 
examenveld. Daar staat een rare, enge meneer met 
een petje op en een papiertje, hierop komen de op- 
en aanmerkingen. Ook staat er nog een meneer op 
het veld die ik als pup wel eens heb gezien en een paar 
weken geleden was hij er ook, hij zegt wat we moeten 
doen. Ik ben de enige die dit examen doet, alleen 
tijdens de blijf oefeningen zijn er meer honden nodig. 
De andere cursisten die bij mij in de les zitten zijn zo 
aardig om even als dummyhond mee te lopen, die ken 
ik gelukkig en dat voelt vertrouwd. De blijf oefening 
gaat goed, daarna gaan de andere honden weer het 
veld af en beginnen wij met de eerste oefening. 
 
Het los volgen, met allerlei wendingen en 
tempowisselingen. Daarna de staan tijdens volgen, ook 
deze ken ik goed. Dan het komen op bevel, de vrouw 
gaat heel ver weg staan en ik moet blijven liggen, 
totdat ze zegt dat ik mag komen. Als ze roept kom 
ik snel aangerend, die enge meneer gaat ook aan de 
wandel dus met een klein boogje ben ik snel naast de 
vrouw gaan zitten. Gered zeg! Daarna de zit tijdens 
volgen. Dit kan ik normaal erg goed, maar ik ben nog 
even onder de indruk van die enge meneer met dat 
fladderende papiertje. Ik blijf dus maar even staan, 
dan kan ik snel weg als dat papier mij gaat aanvallen. 
Na deze oefeningen doet de vrouw effe gek met mij 
en ik ben weer helemaal met mijn aandacht bij haar. 
Ik moet netjes naast haar gaan zitten en ze geeft het 
commando vak. Op een drafje loop ik snel naar het 
plekje tussen de pionnen een stukje verder op. Daar 
moet ik gaan liggen, de vrouw komt daarna naast mij 
staan en moet ik weer gaan zitten. Nu volgt nog de 
oefening posities op afstand, dit vind ik nog een beetje 
moeilijk, maar ik doe ze goed denk ik want de vrouw 
is helemaal blij. Rond de pion is mijn favoriet en dat 
is veel te snel voorbij. Daarna nog apporteren, ik ben 
nog zo blij van rond de pion dat ik iets te vroeg het 
blok ga halen. Ik maak dat maar goed door snel terug 
te komen en netjes naast te gaan zitten. Het examen 
is afgelopen en de vrouw en ik worden helemaal 
enthousiast, ik begin rond te springen en laat die enge 
man mijn mooie zang horen. 
De mensen langs de kant feliciteren mijn vrouwtje en 
ik krijg eindelijk wat lekkers. Tijdens het examen mag er 
niet beloond worden met wat lekkers, maar dat vind ik 
gelukkig niet erg. We zijn geslaagd en gaan door naar 
de volgende klasse. Die enge meneer vertelt nog even 
wat op- en aanmerkingen, het klinkt vrij streng, maar ja 
geslaagd is geslaagd. 
 
Ik heb jullie nu een paar keer meegenomen naar een 
dag uit mijn leven. Ik doe nog veel meer en ik ga daar 
ook nog wel over vertellen. Voor nu was dit even mijn 
laatste verhaal, de vrouw is namelijk komende tijd heel 
erg druk met afstuderen. 



Tel. (0513) 57 11 91 • www.energique.nl

Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond
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KORTE BERICHTEN

 
 

 

FOTOVERSLAGEN 
De trouwe deelnemers aan onze activiteiten en de 
leden van onze Facebookgroep weten het al lang: van 
iedere activiteit wordt een fotoverslag gemaakt voor 
op de website. Nog niet gezien en nieuwsgierig? Ga 
naar onze website en klik onder het menu ‘Activiteiten’ 
op de button ‘Historie’. Onze verslagen gaan terug tot 
en met 2012!   

CHONDRODYSPLASIE 
In het winternummer 2017 van ‘Collie en zo’ hebben 
we een artikel geplaatst over een relatief onbekende 
aandoening die bij een aantal colliepups uit één nest 
bij de kennel Sparkling Jewell’s was geconstateerd: 
chondrodysplasie. Het artikel is geschreven door prof. 
Hazewinkel c.s. Met veel genoegen kunnen we melden 
dat het toonaangevende hondenmagazine ‘Dogzine’ 
nu ook over deze aandoening heeft gepubliceerd. 
De aandoening blijkt namelijk bij meerdere rassen 
voor te komen. Er wordt een oproep gedaan aan 
rasverenigingen om zoveel mogelijk gegevens 
van aangetaste dieren te verzamelen voor verder 
onderzoek naar de oorzaak van deze afwijking. Deze 
oproep ondersteunen wij natuurlijk van harte. 
 

COLLIE EN ZO ARCHIEF 
Twee pagina’s op onze website steken qua 
bezoekersaantallen met kop en schouder boven 
de rest uit, namelijk de pagina waar fokkers hun 
(aankomend) nest aankondigen en de pagina waar 
alle mogelijke aandoeningen worden beschreven. Iets 
minder bekend, maar daarom niet minder interessant, 
is de pagina waar alle oude nummer van het magazine 
online kunnen worden bekeken en zelfs gedownload. 
Ga naar onze website en klik onder het menu 
‘Informatie’ op de button ‘Magazine’. Onder de link 
‘Collie en zo Archief’ vind je alle magazines die we van 
2013 tot en met 2017 hebben uitgegeven. 

VROUWEN SLAPEN BETER MET... 
Je kunt het zo gek nog niet bedenken of er is 
onderzoek naar gedaan. Een van onze medewerksters 
attendeerde de redactie welhaast euforisch op een 



Winter 2018 • Schotse Herder Vrienden • 17

KORTE BERICHTEN

wetenschappelijk onderzoek waaruit zou blijken dat 
vrouwen beter slapen met honden dan met mannen. 
Honden die in het bed van de eigenaar sliepen, 
“bleken de slaap minder te verstoren”. Bovendien 
werden honden geassocieerd “met een sterk gevoel 
van comfort en veiligheid”. De verbeterde slaap, zo 
stelden de onderzoekers, “kan het gevolg zijn van 
het vermogen van honden om hun eigenaren te 
waarschuwen voor mogelijke bedreigingen. Honden 
zijn meer beschermend dan mannen.” Dus, als je 
midden in de nacht een mysterieus geluid hoort en 
bang bent dat het een inbreker kan zijn, zal je hond de 
indringer dapper confronteren, terwijl je mannelijke 
metgezel onder het dekbed duikt.  
Onze medewerkster had toen ze dit allemaal las een 
‘zie je wel’ gevoel, maar of het voor de mannelijke 
wederhelften van alle andere collieliefhebbers geldt? 
Nader onderzoek is dus nodig. Tot die tijd snurken we 
op de redactie stug door. 
 
Bron: http://dogzine.nl/nl/nieuwsartikelen/vrouwen-
slapen-beter-met-een-hond-dan-met-een-man

MAAK VAN DE PENNINGMESTER GEEN 
SPOORZOEKER 
Eind november heeft onze penningmeester per email 
de contributienota voor 2019 verstuurd. Sommige 
mails komen niet op de plaats van bestemming 
aan, omdat het emailadres is gewijzigd. Heb je de 
contributienota niet ontvangen, neem dan contact 
op met Alette Westerhuis, email penningmeester@
schotseherdervrienden.nl. Of maak gebruik van het 
invulformulier ‘Doorgeven wijzigingen’ op onze 

website. Je vindt dit formulier in het menu ‘Informatie’ 
onder de button ‘Ledenservice’.

KRALEN TEGEN TEKEN 
Met onze overgevoelige collies is het altijd oppassen 
geblazen met de medicijnen die je geeft. Zo ook met 
de middelen tegen teken. Wil je liever geen pil of spot-
on middel gebruiken en eens een keer wat anders 
gebruiken, dan is dit wellicht een goed alternatief: 
EM-X keramiek kralen. In EM kralen (pijpjes/buisjes) 
zijn Effectieve Micro-organismen ingebakken, zonder 
toegang van lucht (anaeroob). De kralen worden 
steeds vaker ingezet om teken en/of vlooien van het 
lijf van honden te houden, door ze in een halsband 
te verwerken. De resultaten zijn wisselend, maar 
misschien is het voor jou dé oplossing voor het 
alsmaar groeiend tekenprobleem. Heb je concrete 
ervaringen? Laat het ons weten!  
 
De natuurlijke anti-tekenband met EM-X keramiek 
kralen is o.a. te koop bij Dierenoppas Amersfoort.  
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Dat honing een uitstekende remedie is om een mooie 
en snelle wondheling te bewerkstelligen, is al decennia 
bekend binnen de praktijk van de veterinaire en huma-
ne geneeskunde. Al in de oudheid werd honing inge-
zet bij wonden en huidproblemen. Inmiddels weten we 
dat niet alle honing geschikt is voor dit doel. Honing is 
een natuurproduct en dat betekent dat de samenstelling 
kan variëren door invloeden als het weer, de bloemsoort 
en bereidingswijze. Voor een goede werking in de wond 
is het belangrijk dat de honing een hoog enzymgehalte 
heeft en een lage pH. Consumentenhoning wordt vaak 
verhit en dit vernietigt de enzymwerking. Dit is de re-
den waarom honing uit de supermarkt absoluut niet ge-
schikt is voor wondbehandeling. Medical grade honing-
producten daarentegen worden onder gecontroleerde 
omstandigheden gemaakt, waardoor de samenstelling 
van het product constant is en een vaste lage pH waar-
borgt. Dit is een belangrijke voorwaarde om honing op 
een verantwoorde manier toe te passen bij het bevorde-
ren van wondheling. 

Om meer te weten wanneer honing een goede keu-
ze is bij het herstel van wonden, vroeg NML health  
deskundigen naar hun ervaring. 

Drs. Anneleen Spillebeen is specialistisch chirurg en do-
cent aan de Faculteit Diergeneeskunde van universitei-
ten Utrecht en Gent. Een belangrijk deel van haar werk is 
het managen van wonden. Ze geeft workshops aan die-
renartsen over wondbehandeling. Spillebeen: “Ik ben op 
de eerste plaats een dierenarts en geen wetenschapper. 
Ik spreek uit ervaring, waarbij uiteraard evidence based 
geneeskunde een belangrijke factor speelt. Dat laatste 
– wetenschappelijke bewijsvoering -zou wat mij betreft 

voor het gebruik van honing bij wonden nog wel wat 
steviger mogen worden.”

Voor Spillebeen heeft de toepassing van honing 
bij wonden zeker voordelen. Spillebeen: “Met na-
me het osmotische effect van honing, waardoor het 
vocht uit cellen wordt onttrokken, is waardevol om 
het herstelproces van de wond op gang te brengen. 
Hierdoor worden bacteriën uitgedroogd en sterven ze 
af. Het nadeel ervan is dat ook fibroblasten, die juist voor 
wondherstel moeten zorgen, ook uitdrogen en dat is iets 
wat je niet wilt. Om die reden adviseer ik honing voor-
al in te zetten in de inflammatoire fase van het wond-
herstel, dus de eerste fase waarbij de bacteriën moeten 
worden gedood en de ontstekingsreactie nog op gang 
moet komen.”  

Bij acute wonden, zo stelt Spillebeen, is je eerste zorg 
dat de wond goed schoon wordt. Dat bereik je door 
te spoelen met water of ringerlactaat. “Ik kies niet voor 
producten met jodium omdat dat te agressief is en het 
de leukocyten en fibroblasten in een wond beschadigt. 
Vervolgens haal ik chirurgisch het vuil en de viezigheid 
weg. Bij niet stabiele wonden leg ik verband aan met 
een verbandvloeistof die lief is voor de wond, meestal  
glycerol. Als de wond besmet is en er zich dus bacteri-
en in de wond bevinden, dan kies ik voor een honing-
zalf waar minimaal 5 procent honing in zit. Ik heb geen 
voorkeur voor een merk. Maar het moet wel zalf zijn, 
juist zalf, omdat de honing voor langere tijd moet inwer-
ken om het optimale antibacteriële effect te bereiken. 
Is de wond weer fris en zie je mooi granulatieweefsel  
ontstaan, dan kies ik weer voor een verband met gly-
cerol of andere ondersteunende stoffen voor het  

Tekst: Ruth van Kessel, NML health  Foto: Shutterstock

Honing bij wondbehandeling: 
een bewuste keuze
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ontwikkelen van mooi granulatieweefsel. ” 

Biologe en wetenschapper Tineke Creemers is ont-
wikkelaar van de Medical grade honingproducten  
van Vetramil. Op het wondcongres EWMH 2017 in  
Amsterdam presenteerde zij de bevindingen van haar 
onderzoek aan de Universiteit van Wageningen naar de 
werking van verschillende soorten honing en hun effect 
op wondheling. Uit het onderzoek blijkt dat de honings-
oort Medical grade de enige is met een high Bee defen-
sin-1 peptide en daarmee over de goede eigenschappen  
beschikt voor een snelle wondheling. In tegenstel-
ling tot Spillebeen is Creemers van mening dat het 
wel uitmaakt welke soort honing wordt toegepast bij  
wondmanagement.  

Creemers: “Als je het hebt over wondheling en medici-
nale honingzalf dan duiken de namen van de honing-
soorten Manuka en Medical grade al snel op. Zij heb-
ben allebei een bacteriële werking en stimuleren wond- 
heling. Alleen de systemen die daarbij in werking  
treden zijn verschillend.” 

“Manuka is honing afkomstig van de nectar van de  
Leptospermumstruik. In deze nectar zit een stof-
je dat zorgt dat er methylglyoxal wordt gevormd in de  
honing. Dat zorgt voor de antibacteriële werking van 
de Manuka. Op basis van de literatuur zou methyl-
glyoxal ongunstig zijn voor mensen en dieren met  
diabetes, omdat het een verhardende werking op 
bloedvaten zou hebben. Een andere reden om voor-
zichtig te zijn met methylglyoxal bij wondheling is dat 
de stof collageeneiwitten kan aantasten. En dat ter-
wijl je juist bij een wond de collageenvorming wil  
stimuleren.“ 

In Medical grade honing zorgt het enzym glucose  
oxidase voor de antibacteriële werking door afgifte van 
kleine hoeveelheden waterstofperoxide. In de prak-
tijk blijken sommige behandelaars terughoudend te zijn 
over de toepassing van honing tijdens de granulatiefa-
se, omdat ze bang zijn dat waterstofperoxide het gra-
nulatieweefsel kan aantasten. Volgens Creemers is dit 
echter niet nodig omdat de concentratie waterstofper-
oxide zeer laag is en over een lange periode wordt ge-
produceerd. Deze zogenaamde ‘slow release’ zorgt er-
voor dat het gezonde granulatieweefsel niet wordt aan-
getast, maar de wondheling juist wordt bevorderd.  

Creemers benadrukt dat een wond eerst goed moet 
worden gereinigd en droog gemaakt voordat de medi-
cinale honingzalf wordt aangebracht. “Voor een snelle 
ontsmetting van de wond kies je op de eerste plaats voor 
spoelen met water of een mild desinfecterend middel 
en als het nodig is door het mechanisch verwijderen van 
de viezigheid. Honing heeft geen acute desinfecterende 
werking, maar heeft langere tijd nodig om haar antibac-
teriële werk te doen. Het is dus belangrijk de wond eerst 
zover mogelijk schoon te maken en daarna pas de zalf 
aan te brengen.” Het vochtige wondmilieu wat door de 

medicinale honing ontstaat, zorgt ervoor dat restanten 
dood en vies weefsel vanzelf oplossen. Creemers: ‘Dat 
hoeft dus dan niet meer te worden weggesneden. Ook 
bij schaafwonden krijg je doordat de wond zacht blijft 
een mooiere wondheling en zie je door dit effect minder 
snel hypergranulatie optreden. Verder adviseer ik altijd 
om een wond af te dekken met een doorlaatbaar gaasje, 
zodat het vocht eruit kan en de wond niet gaat broeden.” 
 
Agilitysporter Katja Slippens van Hondenschool Blazing 
Amber Training en Coaching is een ervaringsdeskundige 
als het gaat om de behandeling van wonden met Medi-
cal grade medicinale honingzalf. Tijdens deze intensieve 
sport voor baas en hond ligt een ongelukje of een con-
frontatie met een andere hond op de loer. Zo ook die 
keer tijdens een werkvakantie in de Pyreneeën.
  

Slippens: ‘Mijn kleine Mechel-
se herder Dayzee werd gebe-
ten door een andere hond. 
Het bleek een flinke scheur in 
haar huid ter hoogte van het 
polsgewricht. Omdat we niet  
direct terecht konden bij een 
dierenarts (hechting was echt 
nodig!) hebben we zelf de 
vier centimeter grote open-
staande wond zelf schoon-
gemaakt en bedekt met 
een vette laag honingzalf.” 

De volgende dag werd de wond gehecht. Alles zag er  
rustig uit. Totdat Dayzee na vijf dagen weer ging rennen: 
‘splash! De wond sprong weer open.’  

Slippens: “Vanaf dat mo-
ment hebben we ons in 
de wondverzorging la-
ten begeleiden door een  
Nederlandse holisti-
sche dierenarts. Lang 
leve de foto’s die 
haar een goed beeld  
gaven van de conditie 
van de wond. Het beleid 

was strikt: drie keer per dag schoonmaken, honingzalf en  
benchrust. Na een aantal dagen aanzien, ging het herstel  
ineens heel snel is en zie je haast niet meer dat er ooit een 
wond heeft gezeten.“ 

“Deze ervaring is voor mij weer een bevestiging van de 
kracht van Medical grade medicinale honing. Het zijn 
middelen waar ik graag naar grijp bij wondbehandeling. 
Zeker met de toevoeging van Cardiospermumextract 
en kruiden die ervoor zorgen dat de hond weinig hinder 
heeft van de wond en voorkomt dat het eraan gaat lik-
ken. Echter de eerste stap blijft altijd bij een verwonding: 
wat is er aan de hand, wat heeft de wond nodig en wel-
ke interventie is op welk moment de juiste. Het blijft bij 
elke wond toch maatwerk.” 



Tekst: Sanne Stolze Foto’s: Diana Jansen en Marja Spiering
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Hoe gezellig kan het zijn. Met een grote groep mensen 
en hun honden, liefst van hetzelfde ras want dat 
verbindt, samen wandelen. Al keuvelend met elkaar 
lopen we een eind samen door de bossen of de hei 
en onze honden “spelen” zo fijn samen. Maar is dat 
ook wel zo? Voor ons ziet het eruit als spelen maar 
we weten inmiddels dat na 10 minuten echt samen 
spelen, het speelse gedrag vaak veranderd in rangorde 
bepalen. Zolang de eigenaren goed op hun hond letten 
en hun hond bij vervelend spelgedrag corrigeren of 
aanlijnen gaat het vaak allemaal wel goed. Soms zijn er 
ook in een groep honden die het opspitsen van twee 
onruststokers heel goed beheersen en voorkomen 
vaak rottigheid. Maar letten alle mensen wel op hun 
hond? Is het mogelijk om je hond goed in de gaten te 
houden terwijl je sociaal loopt te wezen met andere 
mensen en je hond van vaak hetzelfde uiterlijk moet 
kunnen onderscheiden tussen ik weet niet hoeveel 
andere honden?  

Pestgedrag onder honden bestaat echt. We noemen 
het “mobbing” of “ganging up”. Een goede vertaling 
hiervoor is meute-agressie. Dit gedrag ontstaat vaak 
doordat er een onderliggende spanning is in een groep 
honden, vaak zonder een duidelijke leider,  die zich 
om welke reden dan ook ontlaadt op een willekeurig 
en onschuldig slachtoffer. Vaak is dit een hond die 
toevallig in de buurt is maar niet in de tijdelijke groep 
hoort of een hond die om welde reden dan ook  
“anders” is dan de rest van de groep. Sociale regels 

gelden niet meer en alle remmen gaan los. Zo kan 
het dus gebeuren dat ineens een hele roedel honden 
zich op dat ene slachtoffer stort, het gaat razendsnel, 
eigenaren hebben vaak niet eens tijd om na te denken 
en moeten met lede ogen aanzien hoe een onschuldig 
slachtoffer zwaar beschadigd raakt en in een enkel 
geval zelfs uit elkaar wordt getrokken. Ingrijpen is 
vaak moeilijk omdat de agressie zich dan ook tegen 
de eigenaar kan richten en er veel moed voor nodig 
is om jezelf in een groep met vechtende honden te 
storten. Er komt bij dit gedrag bij honden een enorm 
oerinstinct naar boven en de rode waas in hun brein 
laat zelfs de liefste schoothondjes veranderen in grote 
monsters die voor “de kill” gaan.  

Dit gedrag komt oorspronkelijk, ooit heel lang geleden 
toen Fikkie nog in het wild leefde,  voort uit de 
jacht. Als een  roedel honden een prooi benaderen, 
opjagen/uitputten, vangen en opeten. Onderling in 
de roedel waren er toen eigenlijk zelden problemen 
omdat er altijd een goede leider van de roedel was. 
In onze tijd komt dit gedrag een enkele keer voor in  
gelegenheidsroedels waar geen duidelijke leider is en 
waar honden zich makkelijker over laten halen door de 
groep mee te doen maar ook de druk voelen van eten 
of gegeten worden. Het verschilt eigenlijk niet heel 
veel met de groepsdruk die we vaak onder jongeren 
zien bij mensen. 

Pestgedrag van honden komt overigens ook voor bij 

Gezellig met z’n alle wandelen



honden die niet in een roedel lopen. Hoe vaak zie 
je niet dat een hond zijn houding laag maakt, vaak 
één voorpoot iets opgetild, soms zelfs op de grond 
gaat liggen en dan ineens als een gek naar voren 
springt op een moment dat een tegemoetkomende 
of passerende hond langs komt. De meeste mensen 
herkennen het gedrag niet als pesten, vinden het 
grappig en corrigeren het gedrag niet  Dit gedrag is 
heel erg zelfbelonend doordat het veel effect heeft 
op de andere partij en al snel naar meer smaakt en 
de betreffende hond “het slachtoffer” ook nog zal 
gaan opjagen of de weg terug naar de eigenaar zal 
blokkeren zodat een flinke paniek kan ontstaan.  

HOE KUN JE DIT GEDRAG VOORKOMEN? 
Het allerbeste zou zijn wanneer groepswandelingen 
plaatsvinden met aangelijnde honden. Ik begrijp 
echter ook wel dat het veel “leuker” is om de honden 
los te laten. Wees je dan altijd bewust van dit gedrag. 
Let dus in groepen altijd op je eigen hond. Lijn je hond 
aan als je ziet dat hij niet sociaal gedrag vertoond. 
Komen er “vreemde” honden de groep tegen, 
spreek dan af dat je allemaal je hond even vasthoudt 
totdat de hond voorbij is. Denk je eens in dat jij daar 
nietsvermoedend je teckel uitlaat en je komt ineens 
een zo’n 20 loslopende collies tegen die allemaal even 
aan je teckel willen ruiken of er iets anders van willen 
vinden. Belangrijk is ook dat de groep vooral door blijft 
lopen. Stilstaan is vaak gelegenheid scheppen voor 
rottigheid. Honden zijn veel slimmer dan wij denken 

en zij weten donders goed dat wanneer wij gezellig 
staan te kletsen, wij niet de volle aandacht voor hun 
hebben en juist dat zijn uitgelezen momenten voor 
rottigheid. Inmiddels is ook uitgezocht dat “ganging 
up” vaker voorkomt wanneer er meerdere honden 
uit één roedel meelopen in een groep. Zo ken ik het 
verhaal van een groep Belgische herders die al jaren 
samen wandelden. In de groep liep ook een fokker 
mee met twee jonge reuen. Door het wegvallen van 
de roedelleider in haar roedel ontbrak goede leiding. 
De reuen hebben samen de ganging up gestart en 
zich een op rustige en onderdanige andere reu uit 
de groep gestort. De gevolgen waren verschrikkelijk. 
Het slachtoffer is ternauwernood aan de dood 
ontsnapt. Dus heb je een roedel, denk er goed over 
na welke honden je wel en niet meeneemt naar een 
groepswandeling.  
Het is niet mijn bedoeling om mensen met dit verhaal 
bang te maken. Ik hoop alleen dat mensen zich 
meer bewust worden van wat er kan gebeuren. Dat 
mensen meer op hun eigen hond letten en  honden 
vaker aanlijnen als dat nodig is. Dat mensen tijdens 
groepswandelingen zich realiseren hoe imponerend 
de groep kan zijn voor andere honden en eigenaren 
die niet bij de groep horen. Dat we ons weer even 
bewust worden dat ook een hond een dier is met een 
instinct dat soms voor ander gedrag kan zorgen.   
 

Winter 2018 • Schotse Herder Vrienden • 21



22 • Schotse Herder Vrienden • Winter 2018

NATUURLIJK HET BESTE! 

GOED VOOR HUID, 
VACHT EN VERTERING 

Bij elke hondenvoeding bepalen de kwaliteit, herkomst en
samenstelling van de grondstoffen de kwaliteit van het product.

BIOFOOD natuurlijke hondenvoeding, geëxtrudeerd, geperst en vleesvoeding,
bevat naast o.a. veel vlees, zalmolie en natuurkruiden, de optimale dagelijkse
hoeveelheid essentiële voedingsstoffen, waaronder eiwitten,vetten, vitaminen en
mineralen, die bijdragen aan een goede gezondheid van uw hond.

BIOFOOD natuurlijke hondenvoeding.......natuurlijk het beste! Meer informatie:
www.biofooddiervoeding.nl

GEPERST

geëxtrudeerd

VLEESVOEDINGVLEESVOEDING

geëxtrudeerd

GEPERST

®

Best

NatuurlijkhetbesteA5liggend.indd   1 4-1-2018   12:22:38

Curver Benelux BV | Ericssonstraat 17 | Tel: 0161-228900 | www.curver.com

MORE 
PETLIFE 
RATTAN

Bingo’s favorite toy
Bingo’s favorite place

What used to be 
my favorite shoe

My secret weapon

The new Petlife 
Rattan products

Your pet deserves 
0nly the Best



Wat ontzettend leuk om een stukje te 
mogen schrijven voor dit mooie magazine. 
Ik heb eigenlijk een beetje het gevoel dat ik 
vals speel, aangezien ik pas net een collie 
heb. Maar ik zie het ook als geluk, omdat ik 
dit mooie magazine, met interesante, mooie 
en ontroerende verhalen mag opmaken.

Het begon allemaal 1,5 jaar geleden toen 
we besloten te gaan verhuizen naar een 
grotere woning. Het eerste wat de kinderen 
zeiden toen we dit hadden aangekondigd 
was: "Yes, dan krijgen we een hond!" 
"O ja dat hadden we inderdaad beloofd een 
aantal jaren geleden. Ik hoor het me nog 
zeggen: "mochten we ooit wat groter gaan 
wonen, dan kunnen we een hond nemen!"

Dus het was tijd om goed onderzoek te 
gaan doen. We hadden wel wat eisen 
en voorwaarden, zo mocht onze hond 
niet van een broodfokker komen, geen 
ademhalingproblemen of andere ernstige 
gezondheidsproblemen hebben of op 
latere leeftijd kunnen ontwikkelen. Als 
laatste hadden we graag een hond met en 
zachtaardig karakter, zodat hij makkelijk 
deel van ons gezin kan zijn.

In mijn studententijd woonde ik in Haren-

Groningen bij een ouder stel in. Zij hadden 
een collie. Ik had niet zo veel met honden 
omdat ik er zelf niet mee opgegroeid ben, 
maar deze collie (Alaia) werd echt een 
vriendje van me. Ik keek er naar uit om haar 
na mijn werk uit te laten en met haar te 
knuffelen. Ik had niet kunnen dromen dat ik 
zo gehecht zou raken aan hem. Dus toen ik 
op het internet ging zoeken naar een pup, 
kwam ik al snel bij de Schotse Herder uit. 

Ik heb contact gehad met meerdere 
mensen van de Schotse Herder Vrienden 
en heb veel vragen gesteld en hele goede 
antwoorden gekregen.

SKYE
Ons kleine wollige hondje is inmiddels al 
een behoorlijke hond. Hij is dol op water! 
Nee niet op de douche of het bad, maar 
wel op een plas, ven of meer. Skye is een 
echte mensen- en dierenvriend. Hij brengt 
de kippen ‘s avonds naar hun hok, snuffelt 
wat bij de konijnen maar laat ze verder hun 
gang gaan. Auto's daarentegen blaft hij heel 
hard weg. 

Skye hoort helemaal bij ons gezin. Het is 
net of hij er altijd is geweest. Een vriendje 
van ons allemaal.

Verdriet en 
weer Geluk

Tekst en foto’s: Angie Gratton
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Jaarlijks worden er ca. 36.000 pups geboren waar een 
stamboom voor wordt aangevraagd bij de Raad van 
Beheer. Er is in totaal behoefte aan 150.000 pups per 
jaar in Nederland. Driekwart van de verkochte pups 
heeft dus geen stamboom en is veelal afkomstig uit 
de commerciële hondenhandel. Ook voor de collie is 
sprake van een vraagoverschot. Het aantal colliepups 
met stamboom is in jaren niet zo laag geweest. Over 
de periode 2014 – 2018 per jaar gemiddeld ca. 200 
langhaar en ca. 25 korthaar colliepups. Tot en met 
oktober van dit jaar zijn slechts 102 stambomen voor 
de langhaar afgegeven en voor de korthaar maar 14. 
Schrikbarend lage aantallen.   
 
BROODFOK  
De broodfok speelt handig op dit vraagoverschot in, 
zoals ook Marianne en Frans onlangs aan den lijve 
hebben ondervonden. Ze hebben al twee reuen in huis, 
een St. Bernard genaamd Mozart van zeven jaar en 
Rakker, een Chinese Powder Puff van vijf jaar. Ondanks 
het verschil in grootte zijn het ‘acht poten op een buik’. 
Maar Mozart loopt letterlijk en figuurlijk op z’n laatste 
benen en Marianne en Frans vinden de tijd rijp voor 
een nieuw vriendje, zodat Rakker niet in een groot gat 
valt als de St. Bernard komt te overlijden. Marianne 
heeft vroeger altijd collies gehad, dus de beslissing dat 
er een collie zou komen was snel genomen. Frans had 
de beslissende stem bij de keuze van de kleur: het zou 
een blue merle worden.  
 
Nadat de keuze was bepaald werd het internet 
geraadpleegd en al snel zagen ze een advertentie van 
een blue merle pup die in België werd aangeboden. 
Marianne en Frans vielen als een blok voor het 
ontzettend lieve snoetje en namen gelijk contact op 
met de adverteerder. Deze vertelde de pup te hebben 
gekregen als betaling voor een dekking door een reu 
van hem, een handelwijze die wel meer voorkomt in 

de hondenfokkerij. Marianne en Frans zochten er in 
ieder geval niets achter. De verkoper dacht aan een 
vraagprijs van ca. € 750 en de reis naar het dorpje net 
over de grens bij Breda begon. De verkoper woonde 
buiten het dorp, in een afgelegen boerderij. De dekreu 
was ‘net weg’ zo vertelde de verkoper. Er waren 
sowieso geen honden in of bij het huis van de verkoper 
te bekennen. Vanwege de uitzonderlijke schoonheid 
bleek de vraagprijs ‘iets hoger’ dan Marianne en Frans 
dachten gehoord te hebben, namelijk € 925. Maar de 
pup was zo ontzettend mooi … en Marianne en Frans 
zaten al op de roze wolk nog voordat ze van huis 
vertrokken ...  
 
De koopsom werd cash voldaan en de pup ging mee 
naar Nederland. Jammer genoeg kon de verkoper het 
paspoort niet zo snel vinden en hij beloofde dit na te 
sturen. Voor de verhuizing naar Nederland vormde dit 
geen enkel probleem, zo vertelde hij. De pup was op 
immers op 23 mei 2018 geboren, had met 12 weken 
z’n rabiësenting gehad en op de dag van de verhuizing 
ruim 16 weken oud.  
 
Marianne en Frans geven de pup de naam Misty, wat 
gezien de tekening van de blue merle vacht heel 
toepasselijk is. Bij het controlebezoek bij de eigen 
dierenarts lijkt fysiek alles in orde, maar de dierenarts 
twijfelt aan de leeftijd van de pup. Hij denkt dat ze veel 
jonger is. Het paspoort blijkt een rommeltje, er zijn 
lukraak wat stickers van entingen in geplakt en het 
vermoeden rijst dat de pup helemaal niet is ingeënt. 
Op advies van de dierenarts stemmen Marianne en 
Frans in met een volledige enting en wordt zowel de 
cocktail als de enting tegen Weil gegeven. Titeren 
wordt niet overwogen. Ook bij deze dierenarts lijkt de 
eigen schoorsteen te prevaleren boven de gezondheid 
van de hond ...  
 

tekst en foto's: Ger Houben  

MISTY
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Een week later gaat het niet zo goed met Misty, ze 
is lusteloos, heeft diarree en hoge koorts. Maar met 
de medicijnen die de dierenarts voorschrijft knapt ze 
zienderogen op. Amper twee weken later gaat het 
weer mis, dit keer veel ernstiger. Misty gaf geen teken 
van leven en bewoog niet meer, ze leek op sterven 
na dood. In paniek reden Marianne en Frans naar de 
dierenarts. Onderweg braakte Misty een donkerbruin 
goedje op en bij het onderzoek bleek ook bloed in haar 
ontlasting te zitten. Ze werd aan het infuus gelegd, 
kreeg een dubbele dosis antibiotica toegediend en 
onder de warmtelamp gelegd. Er werden röntgenfoto’s 
gemaakt en een echo. Het ziektebeeld leek op Parvo, 
maar dat bleek het niet te zijn. Ook Giardia kon worden 
uitgesloten. Na een opname van vier dagen was 
Misty voldoende hersteld en kon ze weer naar huis. 
De dierenarts vermoedt dat de maag- en darmwand 
volledig door wormen zijn aangetast. Hij geeft Marianne 
en Frans een speciaal voer mee, RC Gastro Intestinal 
Junior, waar Misty het tot op de dag van vandaag erg 
goed op doet.  
 
Op 28 september – Misty was toen net een week in 
Nederland – waagt Marianne het om op Facebook 
om raad te vragen over de diarree. Al snel hebben de 
mensen door dat Misty een hond uit de broodfok is en 
krijgt ze behalve goede en goedbedoelde adviezen ook 
de nodige verwensingen naar haar hoofd geslingerd 
en ontpoppen sommige ‘Facebookvrienden’ zich 
tot ware toetsenbord terroristen en betweters. Die 
discussie was voor de Schotse Herder Vrienden reden 
om contact op te nemen met Marianne en Frans, met 
de vraag of ze hun verhaal aan ons wilden vertellen.  
 
De verlate wisseling van het gebit bevestigt het 
vermoeden van de dierenarts dat Misty veel jonger 
is dan de 16 weken die de verkoper noemde. Terug 
rekenend denken Marianne en Frans dat Misty amper 
5 weken oud moet zijn geweest toen ze haar hebben 
meegekregen en dat haar zwakke start mede in de 
hand is gewerkt doordat ze Misty onbewust het 
verkeerde voer voor die leeftijd hebben gegeven. 
Marianne en Frans hebben zelfs getwijfeld of Misty 
wel een ‘echte’ collie is, ze was naar verhouding zo 
klein. Maar het gaat nu zo voorspoedig met haar en ze 
groeit zo goed, dat die twijfel langzaam wegebt. Voor 
Marianne en Frans zou dat overigens geen probleem 
zijn geweest, zo’n hechte band voelden ze al vanaf het 
allereerste moment met Misty. Nog los van de vraag 
of het überhaupt zin had gehad, hebben ze ook nooit 
overwogen om haar terug te brengen naar België, de 
aankoopsom terug te vragen of compensatie voor al 
die extra kosten te eisen.  
 
En Misty? Misty is een vrolijke jonge hond, die prima kan 
opschieten met Mozart en Rakker. Inmiddels zijn het 
‘12 poten op een buik’. Vreemden benadert Misty met 
enige reserve en wat dat betreft lijkt ze toch echt op 
een collie. Na haar ziekte is ze nog twee keer getiterd 
en blijkt dat ze op alle onderdelen ruim beschermd is.  
 

Marianne en Frans beseffen dat ze met open ogen in 
de mooie praatjes van een broodfokker zijn getuind, 
niet in de laatste plaats vanwege het schattige uiterlijk. 
Schamen doen ze zich hier echter niet voor, het kan 
de beste overkomen! Zonder te aarzelen hebben ze 
ingestemd met een interview voor ons magazine, om 
anderen te waarschuwen: “laat onze ervaring een wijze 
les zijn voor alle toekomstige pupkopers”. Marianne 
en Frans zijn de verpersoonlijking van het adagium 
‘puppies zien is puppies kopen’.  

Misty is volgens het paspoort afkomstig van Puppy 
Export s.r.o. uit Pata, Slowakije. In het paspoort staat 
een stempel van dierenarts MVDr. Radovan Bozalka uit 
Sered’, eveneens uit Slowakije. Uit diverse publicaties 
(waaronder ‘wantoestanden bij professionele 
kwekers’, naar aanleiding van vragen in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers in België) blijkt dat deze 
fokker nauwe banden onderhoudt met de verkoper uit 
Rijkevorsel.
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Fotoactie 
Honden met Ballen 
De winnaar deze keer 
is Floyd (foto links) 

26 • Schotse Herder Vrienden • Winter 2018



Winter 2018 • Schotse Herder Vrienden • 27

De beste producten
en voeding van de dierenarts 

thuisbezorgd!
en voeding van de dierenarts en voeding van de dierenarts en voeding van de dierenarts 

U wilt toch ook het beste voor uw dieren?U wilt toch ook het beste voor uw dieren?

Dierapotheker.nl

Levering uit apotheek van Dierenkliniek Horst

DAP_Dierapotheker_Adv_A5_liggend_alg_2018.indd   1 24-01-18   14:09



Graag wil ik iets met jullie delen. Al een tijdje spookt 
het door mijn hoofd dat wij veel méér doen dan al-
leen technieken toepassen om te ontspannen of los te  
maken. En nu is het mij helemaal duidelijk! Het 
allerbelangrijkste in ons werk is dat we ‘IN VERBINDING’ 
masseren. Dat wil ik jullie graag nader uitleggen en er 
ook een voorbeeld bij geven. 
 
‘In verbinding’ masseren wil zeggen dat je werkt in 
communicatie mét de hond én op het tempo van de 
hond. Alleen dan kun je echte ontspanning bereiken 
en dat is het ook waar het om draait in ons vak. Een 
groot deel van de sessie is dan gericht op een eerste 
contact maken en daarin het tempo van de hond aan 
te houden. Als je er open in gaat zonder verwachtingen 
en je geeft de hond de ruimte om de aanraking te er-
varen en te verwerken, zul je versteld staan van de re-
actie van de hond.  
 
Een paar maanden geleden heb ik Skye, een Australian 
Shephard van 8,5 jaar in behandeling gehad. Toen ze 
4,5 jaar was, is ze gebeten door een andere hond ter 
hoogte van haar linker heup. Als gevolg daarvan is de 
kop/kom verbinding kunstmatig hersteld. Zeven maan-
den na dit incident is ze aangereden op haar rechter 
voorhand. Dit geeft een blijvende compensatie in het 
lichaam, waardoor het belangrijk is om met onder-
houd ervoor te zorgen dat ze ‘in balans’ kan blijven. 
Na deze incidenten heeft Skye hydrotherapie gekregen 
en is ondersteund met natuurgeneeskundige midde-
len. Voor onderhoud krijgt ze periodiek osteopathie 
en acupunctuur. De holistisch dierenarts die dit geeft 
heeft doorverwezen voor massage, om de klant zelf te 

leren de blijvende compensatie te onderhouden.  
 
De eerste sessie parkeerde ze zowaar bij me in en ging 
tussen mijn benen zitten met de rug naar me toe. Het 
was hilarisch want de klant vertelde net dat ze het niet 
zo op vreemden heeft, maar als je geluk hebt, dan 
vindt ze je wel aardig. Nou ik had geluk, haha, of … zou 
ze precies ‘weten’ of voelen wat ik haar kan bieden? In al 
die tijd dat ik met honden werk, kan ik jullie zeggen dat 
het hier om het laatste gaat. Honden weten en voelen 
precies wat goed voor ze is. Het is voor mij inmiddels  
‘gewoon’ om er open in te gaan en de hond te vragen 
wat zij zou willen. Ik bied mijn handen aan en Skye 
vormt zich er tegen aan. Ik zet een zachte strijking in 
met de binnenzijde van mijn hand met één hand en 
haal mijn hand eraf om te kijken wat ze er van vindt. 
Ze kijkt om en duwt haar lijfje tegen mijn hand. Ik mag 
doorgaan, graag zelfs. Toch zie ik dat het al wel wat 
met haar doet, dus houd ik de 2e keer aanraken kort 
en kijk ik weer wat ze doet. Ze loopt even weg, schudt 
zich uit, blijft even staan en komt vervolgens weer te-
rug. Mooi! Ze verwerkt de nieuwe prikkels erg goed, 
maar ik zie ook dat ze niet teveel in deze sessie kan 
hebben. Ik mag haar daarna kort palperen en ook de 
schouders zacht masseren, eerst met een hand, daar-
na ook met twee handen tegelijk en de klant mag 
daarna ook oefenen. Het gaat goed zo met veel pau-
ze tussendoor.  
 
Sessie 2 komt de klant helemaal enthousiast binnen. 
Het werkt zo goed! Haha leuk, dat is heel fijn, dan heeft 
ze thuis een goede basis kunnen leggen en kunnen we 
vandaag misschien meer probleemgericht werken. En 

Tekst: Judith Hofman, Kynologisch Massagetherapeut

Kom ‘in verbinding’ 
met kynomassage
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jawel, Skye parkeert weer in en ik 
mag nu uitgebreid palperen.  
 
Voordat ik over de sessie verder ga, 
eerst nog een klein stukje verdie-
ping over ‘IN VERBINDING’ masse-
ren. Door veel oefenen ontwikkel 
je meer gevoel in je handen en ga 
je steeds meer voelen welke weef-
sels aandacht nodig hebben. Je 
kunt je dan meer gaan richten op 
het bindweefsel, de spieren, de ge-
wrichten of juist de peesaanhech-
tingen.  
 
Vanwege haar compensatie ontlast 
ze in stand linksachter en rechts-
voor. In beweging komen deze 
aandachtspunten nog wel terug, 
maar laat ze wel een mooie draf 
zien en trekt ze haar lichaam meer 
in balans. Opvallend is de span-
ning op de schouders, de rug en 
het bekken. Daar kan de klant ze-
ker wat extra’s voor haar gaan be-
tekenen met de massage. 
 
De klant heeft een erg leuke band 
met Skye, dat zie ik in alles, alleen 
mag ze vanaf de middenrug niet 
meer dan zacht aaien. Nadat ze 
was ingeparkeerd mocht ik dezelf-
de technieken toepassen als vorige 
sessie en tot mijn verbazing ging 
ze opeens liggen. Dat is een mooie 
positie om de wervelkolom goed 
te kunnen behandelen, alleen wat 
vindt Skye daar van? Het mag, als 
het maar heel zacht is, ze com-
municeert erg mooi. Ik heb mijn 
hand over de wervelkolom liggen, 
met mijn vinger aan de ene kant en 
duim aan de andere kant. Ik geef 
warmte en zet een zachte leng-
testrijking in langs de wervelkom 
met duim en vingers. Op dit plek-
je is het helemaal goed. Haar oog-
jes gaan dicht. Ik ga een plekje la-
ger en dan kijkt ze even om. Ik haal 
mijn handen er even af en dan gaat 
ze weer liggen met oogjes dicht. Ik 
mag toch verdergaan. In hele klei-
ne stapjes mag ik haar rug tot aan 
het bekken masseren. Bij het bek-
ken gekomen kijkt ze op en kijkt ze 
me indringend aan, een duidelijke 
NEE. 
Ik ben vol verwondering, ze geeft 
het zo mooi aan en ik mag samen 
met haar dit trauma doorwerken. 

Dat is wat ik nu met haar aan het 
doen ben, dit is niet alleen fysiek, 
maar ook een groot stuk emotie 
verwerken van wat haar is overko-
men. 
 
De 3e sessie komt de klant weer 
erg blij binnen, ze heeft Skye zelf 
ook al mogen masseren alleen het 
bekken nog niet, dan loopt ze weg. 
Skye heeft het volste vertrouwen 
in me, ze gaat meteen liggen, alsof 
ze wil zeggen, ga je gang maar! Ik 
mag weer de technieken langs haar  
wervelkolom uitvoeren en heel 
langzaam en zacht mag ik nu ook 
het bekken meenemen. Ik richt me 
op de peesaanhechtingen langs de 
wervelkolom en rondom het bek-
ken en werk met zachte stretches 
om het bindweefsel soepeler te 
krijgen. Ze vindt het allemaal goed. 
Ze heeft nog wel haar ogen open. 
Ik geef haar tussendoor ruimte om te 
bekijken wat ze zelf zou willen, stop-
pen of doorgaan. Ik mag doorwer-
ken op de spieren van de achter-
poot, op de achillespees en op de 
voeten. Alles mag nu aangeraakt 
worden, het trauma lijkt doorleefd 
te zijn. 
 
We zijn samen erg gelukkig dat 
Skye het zo goed toelaat, ook de 
klant mag deze technieken nu uit-
voeren. Het lijkt wel of ik ben op-
geroepen om de klant het even te 
leren haha! Ik ben ontroerd, Skye 
heeft iets in mij losgemaakt, ze 
heeft mij gevraagd ‘in verbinding’ 
te werken en het is gewoon 100% 
gelukt.  
 
Ik wil dit graag met jullie delen om-
dat dit zoveel meer is dan alleen 
masseren. Vanuit deze invalshoek 
kunnen wij mens en hond meer 
‘in verbinding’ brengen en ze samen 
een nieuwe weg laten inslaan. Ik 
hoop dat jullie mijn voorbeeld  
volgen, je zult ervoor beloond 
worden! 
 
Als je vragen over dit artikel hebt, 
kun je mailen via  
info@kynomassage.nl 
of bellen op 06 – 180 17 617.  

Foto 2: duidelijke communicatie door
opkijken

Foto 1: kennismaking en palpatie op  
aandachtsplekken 

Foto 4: volledige ontspanning

Foto 3: rust maar toch nog controle 
houden met de voorpoot 

Afbeelding 5: vol vertrouwen op de 
achterhand mogen werken 
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Tekst: Annemieke Calis, Renske Roosendaal  Foto’s: Christine Lassche

NEWLEY  
Newley is een tricolor teef, geboren op 6 augustus 
2014. Samen met haar baasjes Christine en Jacob 
heeft ze de puppycursus gevolgd en verschillende 
gehoorzaamheidscursussen.  Toen ze oud genoeg was 
werd een begin gemaakt met obedience, maar al snel 
bleek dat Newley daar niet voor in de wieg was gelegd. 
Met de bal spelen vond ze machtig interessant. Newley 
bleek een natuurtalent voor Flyball te zijn. Hoewel ze het 
liefst gelijk over de hindernissen wilde vliegen, hoorde 
een goede warming up en cooling down standaard 
bij de les en heeft ze vier seizoenen genoten van deze 
intensieve sport. Flyball was haar lust en haar leven!  
Na het 4e seizoen kwamen de klachten. Newley liep niet 
meer in draf, ging steeds zitten, wilde niet meer spelen, 
had een in zichzelf gekeerde blik en was heel aanhankelijk. 
Uit het onderzoek bleek dat ze niet alleen een overbelaste 
knie had (voorste kruisband letsel of VKL), maar ook 
lumbal transitional vertebrae. Newley heeft acht in plaats 
van zeven lendenwervels. Een tamelijk onbekende en 
voor een collie zeer zeldzame afwijking. 
Door de goede warming up en cooling 
down heeft Newley vier seizoenen 
lang deze sport kunnen beoefenen. 
Maar de onverwachte bewegingen 
– inherent aan deze sport – bleken 
ook haar uiteindelijk te machtig. De 
voorgeschreven medicatie heeft goed 
gewerkt en vier maanden later loopt 
Newley weer vrolijk rond. Ze is pijnvrij 
en zit goed in haar vel. Newley mag 
nu nog alleen in haar dromen achter 
de ballen aanvliegen. Maar dat gemis 
wordt ruimschoots gecompenseerd 
door de wandelingen met Christine 
en Jacob en enthousiast spelen met 
andere honden.  

Omdat er zo weinig over de aandoening bekend is, heeft 
de redactie dierenarts Annemieke Calis en haar collega 
Renske Roosendaal gevraagd hier een artikel over te 
schrijven. 

8E LEDENWERVEL  
Rugproblemen bij sporthonden komen helaas veel voor. 
Voor honden met deze problemen is de beoefening 
van hun sport op het oude niveau in veel gevallen niet 
meer haalbaar. Ook bij de Schotse herdershond komen 
rugproblemen voor. Veel voorkomend zijn:  
Artrose (gewrichtsslijtage) tussen de rugwervels 
Spondylose (een benige vergroeiing tussen 2 wervels) 
Discospondylitis (ontsteking van de tussenwervelschijf)  
Cauda equina syndroom (CES, verdrukking van de 
zenuwen die uittreden tussen de wervels L7-S1-S3, Cd1-
Cd5, met pijn en uitvalsverschijnselen). 
De gebruikelijke manier voor het aangeven van het 
aantal wervels van een hond is: C7-T13-L7-S3-Covar. Dit 

8e Lendenwervel
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betekent dat er zeven Cervicale (nek)wervels zijn, dertien 
Thoracale (borst)wervels, zeven Lumbale (lenden)
wervels, drie Sacrale (heiligbeen)wervels en een variabel 
aantal Coxygeale (staart)wervels.  
 
Soms is er bij honden een extra lendenwervel (lumbosacral 
transitional vertebrae) aanwezig, een L8. Deze L8 bestaat 
in veel verschillende vormen. Zo kan deze erg veel lijken 
op een lendenwervel of op een sarcrale wervel en alle 
vormen hiertussen. Een L8 kan een verhoogd risico 
geven op het ontstaan van spondylose of CES. Een 8e 
lendenwervel is een congenitale (aangeboren) afwijking. 
Meestal is het hebben van deze ‘extra’ wervel niet klinisch 
relevant en een incidentele bevinding. Oftewel: de extra 

lendenwervel wordt per toeval gezien en de hond heeft 
nergens last van. 
 
In sommige gevallen is het echter wel van belang. Door 
asymmetrie kan de wervel een draaiing van zichzelf of 
van het bekken veroorzaken. Bij een asymmetrische 
L8 is de bekken–heiligbeenverbinding in 50% van de 
gevallen symmetrisch. Is de L8 symmetrisch dan is in 
15% van de gevallen de wervel gedraaid. Juist het draaien 
of de asymmetrie kunnen de hond problemen geven. 
Vaak geven deze honden pijnklachten aan en is de 
spieropbouw links en rechts niet gelijk. Daarnaast kan L8 
de oorzaak zijn van Spondylose, Discospondylitis of het 
Cauda equina syndroom (CES).  
 
Het Cauda equine syndroom (paardenstaartsyndroom 
= CES) is een veel voorkomende oorzaak van pijn in 
de rug en hierbij ook vaak kreupelheid. Het gaat hierbij 
om een vernauwing tussen de wervels van L7/L8-S1, 
waardoor het ruggenmerg en/of uittredende zenuwen 
in dit gebied worden bekneld. Bij een L8 zie je relatief 
vaak CES, vermoedelijk door een vernauwing tussen de 
wervels. Heeft een hond een L8 en Spondylose dan is de 

kans op CES 78%. 
 Klachten bij CES zijn chronische rugpijn, manken van 
de achterpoten, soms met verminderde kracht van de 
achterpoot. De honden kunnen ook incontinent zijn 
en urine verlies vertonen. Klachten die vaak worden 
genoemd bij honden met CES zijn: moeilijkheden met 
traplopen, niet willen springen, abnormaal dragen van de 
staart, spierverlies van de achterpoten. Soms bijten deze 
honden excessief op de staart of op de buitenkant van de 
achterpoten. 
 
CONCLUSIE IN DE PRAKTIJK  
Het hebben van een 8e lendenwervel is meestal erfelijk. 
Daarom is het belangrijk om hiermee rekening te houden 
bij het inzetten van het dier voor de fokkerij.  
 
Honden met een symmetrische, niet verdraaide en 
onvervormde L8 zijn minder geschikt voor sport en werk, 
vanwege een verhoogde kans op rugproblemen op 
latere leeftijd, zoals met name CES. 
 
De diagnose is gemakkelijk met een röntgenfoto 
(zijdelingse opname) van de rug vast te stellen. Hierop 
zijn dan 8 lendenwervels te tellen. Dit kan al met een 
leeftijd van 7 weken. 
 Bronnen: 
https://www.vetstream.com/treat/canis/diseases/transitional-
vertebrae 
http://www.belgischeherder.nl/algemene-informatie/
gezondheid/extra-wervel 
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H K E D I E H G I R O H M A A S D T E R P W U E E N S 
E E E J E S M I S T L E T O E C O S K E T L H E O P J 
W R T R K C T L S E I T P E C E R A D R E E N H A R O 
I S V M S U E A S R E D R E H E A F A F B O G A E O Z 
N T E E E T T M R D B E V A I R E A F E L A H O R O E 
T M R D V I B S B H O O P D S I K U R A I C B E D S F 
E A H E N D S O T E L E N L L T N E E R S N G Y G T E 
R R A R W E K J O S R E I E S K S M R P I N E N N O I 
F K A V B A A S E M R C T R T E O K A S I J I S T U T 
A T L B L N N A A M H E E R J H U H E M T L P T H D A 
I F I K U W A R M T E K K N I J C O R R E K K R C J T 
R R O A L E M E H N G T A E N S G A D O K K R O A A P 
K E R E S P E C T N F T D T L E M E D A E E A A D A E 
N I E M A R I A I S S S L E E O T E L E K R C T N R C 
M O E D S L B T K A D A Z K Z R B S G U G S H V A S C 
S O E I N E H O K P R E I W K W A N O K K T T U A D A 
A H M J G C O E O R G N L A I E A M H O O M S U R A N 
L E I R I R T P A A D L A A E J H V L U E U T R D G N 
G W I L E F W A G J A R B R Z J Z K E A L T D W E O A 
N P R I O U J N E E S D T D E A T E G L A S S E S K M 
I E W P E W E I N U E T S I L S N H N P S R T R T E T 
V T E E U D K E O Z E B R G R S U Z E J E T D K A N S 
E G N E N I A R R E S L E E M O O R T E U O O L L J R 
G S I E R E T S T S R E K W E K E R S T M I S K I J E 
R N I P L E Z I E R U U V D R A A H R W E N S A J E K 
E R F E I L E R R O B S R A A J W U E I N M I R R E F 
V E R T R O U W E N A R G N I N O K K I N D E R M I S 

 

os 

ave 

das 

god 

ijs 

jas 

lam 

baby 

ezel 

glas 

heer 

hooi 

hoop 

kado 

kerk 

koud 

lief 

maan 

moed 

moor 

prei 

rijp 

slee 

soep 

stal 

stro 

wens 

wijn 

aarde 

geluk 

gemis 

hemel 

hulst 

jezus 

jozef 

kaars 

licht 

maria 

mirre 

steun 

vrede 

aardig 

begrip 

bezoek 

kindje 

koning 

kracht 

kribbe 

liefde 

oosten 

proost 

schaap 

warmte 

wijzen 

herders 

januari 

kalkoen 

knuffel 

maretak 

oliebol 

plezier 

 

rendier  

respect 

verhaal 

wierook 

aandacht 

aardlief 

arreslee  

december 

kerstbal 

kerstman 

Als je de puzzel juist oplost, vormen de overgebleven letters een zin.

Kerstwoordzoeker

kerstmis 

omarming 

receptie 

vrienden 

vuurwerk 

bedoeling  

haardvuur 

Home alone  

kerstboom 

kerstklok 

kerstmuts 

kerstster 

kindermis 

mistletoe 

nieuwjaar 

sneeuwpop 

vergeving 

acceptatie 

gezelschap 

kaarslicht 

kerstengel 

kerstkaart 

kerstkrans 

kerstmarkt 

sneeuwpret 

vertrouwen 

winterfair 

kerststukje 

oudjaarsdag 

verlichting 

saamhorigheid 

kerstgedachten 

gepofte kastanjes 

nieuwjaarsborrel 

het meisje met de 

zwavelstokjes 
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Tekst: Job Oomen Foto’s: Diana Jansen

34 • Schotse Herder Vrienden • Winter 2018

Veel eigenaren schrikken er zelf van als hun hond 
schrikt of angst vertoont naar prikkels uit de omgeving 
(zoals mensen, andere honden, verkeer, geluiden, etc.). 
Tegelijkertijd is er ook een groep eigenaren die de angst 
van hun hond bagatelliseert: “Ach, hij moet zich niet zo 
aanstellen”. En dan moet het ook nog zo zijn, dat zij in 
eerste instantie wel doorhebben dat hun hond ergens 
bang van is. Maar wat is dan wel een passende reactie op 
de angst van je hond in een bepaalde situatie? 
 
Om daar antwoord op te kunnen geven, moeten we 
eerst naar een aantal zaken rondom angst kijken. Hoe 
herken je nu angst bij je hond? Hoe zit het met het herstel 
van angst en wat is de invloed van stress? 
 
ANGST HERKENNEN 
De meeste mensen zullen signalen als trillen, janken/
piepen en wegvluchten wel kennen en herkennen 
als signalen van angst. Maar een hond heeft ook veel 
subtielere signalen om angst te laten zien. Dit begint vaak 
al met stress-signalen. Hiermee geeft een hond aan dat 
voor hem de situatie onvoorspelbaar of onbeïnvloedbaar 
is. Hij kan dus niet inschatten wat er gaat gebeuren of hij 
wil graag iets anders, maar dat lukt niet. Stress is zeker 
niet altijd verkeerd. Een beetje stress is nodig om nieuwe 
dingen te kunnen leren. Maar bij te veel stress blokkeert 
het leren en kan dat omslaan naar angst. Het is dus 
belangrijk om de stress-signalen die je hond laat zien, 
goed te observeren. 
 
De belangrijkste stress-signalen zijn uitingen die in het 
normale gedragsspectrum van een hond voorkomen. 
Dat betekent dat zij dus ook kunnen voorkomen als de 
hond geen stress ervaart. Als deze signalen voorkomen 
als reactie op een prikkel of situatie mag je er wel vanuit 
gaan dat het met stress te maken heeft. Onderzoek heeft 
het verband aangetoond tussen deze signalen en de 
fysiek meetbare reacties die bij stress horen (verhoogde 
hartslag, hoge hartslagvariaties, toename van het 
hormoon cortisol). 
Deze signalen zijn: 

• Gapen 
• Hijgen 
• Bek af likken 
• Tongelen (tong snel naar buiten en naar binnen) 

Daarnaast valt het zogenaamde overspronggedrag ook 
onder stress-signalen. De hond gaat dan (als reactie 
op een prikkel of situatie) ineens gedrag vertonen, dat 
op zich niks met de situatie te maken heeft. Zo kan hij 
bijvoorbeeld ineens zichzelf gaan krabben of op de grond 
gaan snuffelen. Maar ook happen in de lijn of zichzelf 
gaan likken kan daar onder vallen. Ook bij deze signalen 
geldt dat die natuurlijk kunnen voorkomen als de hond 
jeuk heeft of als hij iets op de grond ruikt. 
 
HOUDING 
Het is daarom belangrijk om telkens te kijken naar de 
houding van de hond. Een lage lichaamshouding in 
combinatie met één of meerdere stress-signalen is een 
goede indicatie voor angst bij de hond. Maar ook bij het 
‘lezen’ van de lichaamshouding van de hond spelen een 
aantal valkuilen. 
 
Natuurlijk kun je een hoop lezen aan de gehele houding 
van de hond (maakt hij zichzelf klein of groot). Ook aan 
de oren en de staart valt een hoop te zien. De grootste 
valkuil daarbij is wel dat de oor- en staarthouding van 
een hond bekeken moet worden ten opzichte van zijn 
neutrale oor- en staarthouding. Dat is de houding die 
de hond heeft als hij zich gewoon op zijn gemak voelt. 
Die neutrale houding is afhankelijk van het ras van de 
hond en soms zelfs nog afhankelijk van het individu. Dat 
komt natuurlijk doordat mensen allerlei verschillende 
hondenrassen hebben gefokt, met dus een grote variëteit 
aan oor- en staartdracht. Sommige rassen hebben hun 
staart in neutrale houding over hun rug gekruld, terwijl 
andere een horizontale of afhangende neutrale houding 
hebben. Oren kunnen staand zijn of hangend, of diverse 
varianten daartussen. 
Neutrale houding Schotse herder: tiporen en afhangende 
staart met krul onderin 

Angst? Wat nu?
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Voor een Schotse herder is het bij de meeste honden van 
dat ras zo dat hun oren `tippen’ en hun staart afhangend 
is met een krul onderin. De oren staan dus vanaf de 
ooraanzet eerst wat overeind en het puntje van de oren 
`tipt’ naar beneden toe.  
 
Als de staart en oren lager worden gedragen dan deze 
neutrale houding, dan geeft de hond hiermee angst aan. 
Hoe lager de houding, hoe meer angst op dat moment. 
Dus de staart recht naar beneden hangend, zonder krul 
en de oren nog neutraal betekent een beetje bang. Als 
de oren naar achter staan en de staart is onder de buik 
betekent dat dus heel erg bang.  
Overigens kan een hond zijn staart en oren natuurlijk ook 
hoger dan de neutrale houding dragen. Dit betekent dat 
hij op dat moment zeker van zichzelf is; hoe hoger, hoe 
zekerder. 
 
(NB pups zijn hierin een uitzondering. Zij hebben nog niet 
de volledige controle over de spieren van hun achterlijf 
en staart en laten dus over het algemeen alleen een hoge 
houding zien, een neutrale of een hele lage houding. 
Zij kunnen nog niet de nuances van alle mogelijke 
staarthoudingen tussenin laten zien). 
 
ANGST ALS NATUURLIJK MECHANISME 
De laatste jaren is door de wetenschap redelijk wat 
onderzoek gedaan naar diverse behandelmethodes bij 
angst. Daarbij kun je denken aan methodes die sturen op 
verandering van gedrag (therapie-methodes), medicatie 
(via dierenarts), homeopathie, feromoontherapie, etc. Elk 
van deze methodes werkt in meer of mindere mate en is 
soms zelfs alleen in specifieke situaties te gebruiken. 
 
Het is van belang om te beseffen dat angst voor 
honden (en dieren, inclusief de mens) een natuurlijk 
overlevingsmechanisme is. Datzelfde geldt overigens 
ook voor agressie. Voor een hond is het dus vaak 
volkomen natuurlijk gedrag om ergens van te schrikken. 
Als een hond in een natuurlijke situatie ergens van schrikt, 
zou hij kunnen overleven door te vluchten (flight), te 
vechten (fight) of door te bevriezen (freeze). Maar een 
hond die met ons samenleeft, heeft die mogelijkheden 
vaak niet. Hij zit bijvoorbeeld aan de lijn of in huis en kan 
niet vluchten. Daarnaast is het vanuit het perspectief van 
de hond volkomen normaal om te schrikken van diverse 
prikkels die hij in onze mensenmaatschappij tegenkomt 
(verkeersgeluiden, harde knallen, andere honden, 
onbekende mensen – zeker als die plotseling hun hand 
uitsteken naar de hond, etc.). 
 
Het tweede wat van belang is om te beseffen, is dat 
een hond leert van opgedane ervaringen. Stel je voor 
dat een hond voor het eerst geconfronteerd wordt met 
een bepaalde prikkel en hij schrikt daarvan. Dan is het 
bepalend wat er precies in die situatie gebeurt, voor de 
reactie van de hond als hij later in zijn leven nog eens met 
die prikkel wordt geconfronteerd.  

“Neutrale houding Schotse herder: tiporen en afhangende 
staart met krul onderin”

STEUNEN OF NIET STEUNEN? 
Onderzoeken uit 2012 en 2013 hebben aangetoond dat de 
aanwezigheid van de eigenaar het stress- en angstniveau 
van een hond verlagen in een stressvolle situatie. Zeker 
als de eigenaar bemoedigende woorden tot de hond 
spreekt [1, 2]. In het ene onderzoek werd gekeken naar 
de variatie in hartslagritme als een onbekend persoon 
de hond strak aankijkend benaderde. Dit werd gedaan 
zónder en mét de eigenaar erbij. De hond bleek minder 
variaties in hartslag te vertonen als de eigenaar erbij was. 
Dit geeft dus aan dat de hond zich minder gestresst 
voelde als zijn eigenaar erbij is.  
 
In een ander onderzoek werd gekeken naar de tijd die 
het duurde voor een hond een onbekend object durfde 
te benaderen (een ventilator met groene wapperende 
linten er aan). Dit werd gedaan in bijzijn van de eigenaar 
en van een onbekend persoon. Er werd tevens gekeken 
of er verschil was als de hond een negatieve boodschap 
of een positieve boodschap ontving van de aanwezige 
persoon. In de situatie waarbij de eigenaar een positieve 
boodschap gaf, benaderde de hond het object het snelst 
en durfde hij het dichtst bij te komen. Er was veel verschil 
in het gedrag tussen deze situatie en de situatie waarbij 
de eigenaar een negatieve boodschap gaf. Veel meer 
verschil dan wanneer een onbekende een negatieve of 
positieve boodschap gaf. Kortom: een hond die angst 
heeft in een bepaalde situatie, heeft baat bij een positieve 
aanmoediging van iemand met wie hij een goede band 
heeft. 
 
Helaas wordt toch nog vaak gezegd dat je op de angst 
van je hond niet moet reageren, omdat je dan de angst 
zou belonen. Maar bovenstaande onderzoeken geven 
juist aan dat het erg zinvol is om je hond te steunen als 
hij ergens van schrikt. Het zorgt er voor dat hij sneller 
over zijn eerste angst heen is en daarbij treedt ook op 
de lange termijn een gewenst effect op. De hond leert 
namelijk dat hij eigenlijk geen angst hoeft te hebben 
voor die specifieke prikkel. Prikkels waar leuke dingen bij 
gebeuren, worden vanzelf prikkels waar je niet bang voor 
hoeft te zijn. 

MEDICATIEMOGELIJKHEDEN 
Medicatie is iets wat pas van toepassing is bij een hond 
die al een chronische angst heeft opgedaan voor een 
bepaalde prikkel en daardoor bij die prikkel (zelfs als 
die op een lage intensiteit wordt aangeboden) niet 
meer bereikbaar is voor de positieve boodschap van de 
eigenaar of met lekker voer te bereiken is. Daarin zijn 



diverse mogelijkheden die ingezet kunnen worden. Daar 
is al wel onderzoek naar gedaan, maar daar komen ook 
geregeld nog nieuwe onderzoeken bij.  
 Kort samengevat is er op dit moment geen bewijs voor 
de effectiviteit van homeopathische middelen. Indien bij 
behandeling van homeopathische middelen toch een 
effect ervaren wordt, wordt dit toegeschreven aan het 
placebo-effect (Cracknell and Mills, 2008, 2011; Overall 
and Dunham, 2009). Behalve dat de eigenaar kan denken 
een effect te merken, kan het ook zo zijn dat het gedrag 
van de eigenaar onbewust verandert door het idee dat de 
hond behandeld wordt.  
 
Middelen die wel enige werking vertoonden, zijn 
middelen die bijvoorbeeld werken op de zogenaamde 
`GABA-receptors’. Hierdoor worden prikkels minder sterk 
ervaren, worden dingen minder goed onthouden (wat in 
het geval van angst juist wenselijk is) en vermindert soms 
het oriëntatie vermogen en de controle over het eigen 
lichaam. Alcohol is bijvoorbeeld ook een middel dat op 
GABA-receptors werkt.  
 
De middelen die je zonder recept van de dierenarts kunt 
krijgen werken licht op deze receptors, wat kan werken 
bij een hond die niet heel bang is. Zylkène is een bekend 
voorbeeld daarvan. Middelen die je alleen op recept 
kunt krijgen werken veel sterker. Alprazolam verdient 
dan de voorkeur, omdat dit zowel positief werkt op de 
acute angst, als op hoe sterk de ervaring in het geheugen 
blijft hangen. Middelen op basis van Acepromazine (bv. 
Vetranquil, Neurotranq, Calmivet en Sedalin) zijn zeker af 
te raden. Dit zorgt er namelijk voor dat de hond wel fysiek 
gesedeerd wordt, maar nog steeds alle prikkels binnen 
krijgt. Hij lijkt dus rustig, maar hoort en ziet ondertussen 
wel de prikkel en kan er niet voor weg. 
 
Alle middelen werken echter primair tegen de acute 
angst. Zij zorgen er voor dat de prikkels minder sterk 
binnen komen. Zij zorgen er niet voor dat de hond 
nieuwe dingen leert. Hiervoor is dus altijd een therapie 
nodig die de hond stapsgewijs ongevoelig maakt voor de 
prikkel (systematische desensitisatie) of die de hond ander 
gedrag leert bij die prikkel (counter-conditionering). Het 
middel zorgt er alleen voor dat de hond meer ontvankelijk 
is voor deze training [3, 4]. 
 

SAMENGEVAT 
Als je hond ergens van schrikt, is het goed je te realiseren 
dat dat normaal is.  
Herstelt je hond binnen een paar tellen, hoef je daar dus 
niets aan te doen.  
Herstelt je hond niet zo snel, maar kan hij wel zelf 
ontdekken dat de prikkel waar hij van schrok niet zo eng 
is, geef hem dan de tijd daarvoor. Dit werkt bijvoorbeeld 
goed bij prikkels die zelf niet bewegen of verdwijnen. 
Herstelt je hond niet zo snel en bewegen of verdwijnen 
de prikkels zelf wel (verkeer, andere dieren, mensen, 
onweer, vuurwerk) dan helpt het als je je hond steun geeft 
(tegen hem praten of hem aaien) en als je leuke dingen 
laat gebeuren in die situatie (voer, trek- of zoekspelletjes). 
Als je de prikkel waar je hond bang voor is op een lagere 
intensiteit aanbiedt (minder luid, verder weg, minder 
prikkels tegelijkertijd), kun je hem stapje voor stapje leren 
dat hij niet bang hoeft te zijn voor die prikkel. 
Stap pas over op medicatie als je hond chronische 
angst heeft ontwikkeld voor een bepaalde prikkel en op 
advies van een gedragstherapeut in combinatie met een 
dierenarts. 
Laat je adviseren door iemand die gespecialiseerd is in 
hondengedrag en het effect van medicatie op gedrag 
(zie ook het artikel ‘Goed advies is het halve werk’ in de 
zomeruitgave 2018 van Collie en Zo) .
 
Bronnen: 
1 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.

pone.0058475  

2 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.

pone.0047653 

3 http://www.emotions-r-us.com/behaviour/pets-fear-and-

fireworks-the-fallout-and-terrible-consequences-of-fear-and-

anxiety-for-our-pets-part-4-using-alternative-non-prescription-

therapies/ 

4 http://www.emotions-r-us.com/behaviour/pets-fear-and-

fireworks-the-fallout-and-terrible-consequences-of-fear-and-

anxiety-for-our-pets-part-3-using-prescription-medication/ 

Job Oomen is eigenaar van Mack Hondenopvoeding. 
Hij geeft lessen aan hondeneigenaren bij hondenschool 
Quiebus in Goirle en ondersteunt als gedragstherapeut 
hondeneigenaren 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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Journalist en columnist Ton Verlind deelt zijn ervaringen 
uit de eerste twee en een half jaar in de opvoeding van 
zijn hond Suzie. 
 
Nadat hun herder Lumi was overleden zijn Ton en Letty, 
op aanraden van vrienden, toch weer aan een pup 
begonnen. Het nestje en de pup worden zeer zorgvuldig 
uitgekozen. Als je het boek leest moet je regelmatig 
glimlachen omdat je heel veel situaties herkent van je 
eigen hond(en) als pup. Ik vond het ook een verademing 
om te lezen dat ik niet de enige ben die af en toe dacht: 
”Waar ben ik aan begonnen met weer een pup in huis?!” 
 
Dit boek gaat veel meer over de relatie tussen mens 
en hond dan bij andere leermethodes. Ze hebben 
onder andere de roedelmethode van Arjen van Alphen 

gebruikt. Respect voor en vertrouwen in elkaar zijn 
daarbij zeer belangrijk. Je hond krijgt dan meer de kans 
om zijn of haar eigen karakter te ontwikkelen. Het boek 
is erg toegankelijk en liefdevol geschreven. Na het lezen 
word je nieuwsgierig hoe het verder gaat met Suzie de 
witte herder. Als je een vertrouwensband met je hond 
wil opbouwen en een maatje voor het leven wil hebben 
is dit boek echt een aanrader.  
Ik praatte al met mijn honden, maar sinds ik het boek 
gelezen heb gebruik ik wat langere zinnen om ze 
duidelijk te maken wat ik bedoel. Het blijkt trouwens ook 
dat als je je hond wat meer ruimte geeft en wat minder 
resultaatgericht bent, je vaak betere resultaten krijgt met 
de opvoeding. Bovendien wordt de band  tussen jou en 
je hond ook beter daardoor, en wie wil dat nou niet?! 
 
Ton Verlind en Suzie waren 4 december op visite bij 
het tv programma Koffietijd om het boek te promoten. 
Ik vond het heel leuk om Suzie in actie te zien bij het 
speuren naar presentatrice Loretta Schrijver die zich in 
de tuin had verstopt. Suzie gedroeg zich ook heel netjes 
in de studio. 
 
Ik ben niet snel ‘lyrisch’ over een boek, maar dit moet 
echt iedere hondenbezitter lezen. Een zeer herkenbaar 
en humoristisch geschreven boek, een boek om 
nog een keer te lezen. Het is echt een aanrader voor 
iedereen die een of meerdere honden heeft of een 
pup wil aanschaffen. Heel leuk én attent was het 
handgeschreven briefje bij het boek van Letty van der 
Geest, eigenaar van uitgeverij DogTime, vrouw van Ton 
en dus mede eigenaar van Suzie.

SUSIE 
BOEKBESPREKING

Tekst: Nita Dubbelman
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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 Tol-
bergcentrum 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




