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Naam: St. Ninians I Hear You Whisper (Beer)
Geboren: 6 februari 2019, op de foto 3 1/2 week oud

Vader: Passion Lover of the Loving Collies (Davey)
Moeder: St. Ninians Snow-White (April)
 
Fokker: Henk & Alette Westerhuis 

Naam:  St. Ninians Calling On (Leyla) 
Geboren:  5 december 2015 
 
Vader:  St. Ninians Diamond in the Dark (Smokey) 
Moeder:  St. Ninians Fulltime Love (Kira)

Fokker:  Henk & Alette Westerhuis
Eigenaar:  Désirée Cozijnsen
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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

KONINGSWANDELING
Op zondag 28 april, wan-
delen we in de omgeving 
van de oude vestingstad 
Willemstad.  

Een Koningswandeling 
dus. We zijn benieuwd 
naar het mooist uitge-
doste koppel van baas en 
hond.

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING
Op zondag 26 mei vindt de 
jaarlijkse ledenvergadering 
plaats. Dit jaar zijn we te gast 
bij de Hoeve de Nachtegaal 
in Wintelre. 

Voorafgaand aan deze 
Agemene Leden Vergadering 
is er een colliewandeling.

COLLIEWANDELING
De locatie die wij op 
zondag 23 juni bezoeken 
is nog 'geheim'.

Wat we al wel kunnen 
vertellen is dat we die dag 
een combinatie van een 
wandeling en workshop 
organiseren.

VAN HET BESTUUR

Dit jaar vieren we het 15 jarig bestaan van onze 
vereniging. De intentie was om hier een bijzonder 
jaar van te maken met tal van hoogtepunten. We 
wisten alleen niet dat we al snel met een 'hoogtepunt' 
zouden worden geconfronteerd.

Wat we nooit hadden verwacht, gebeurde al snel 
in het nieuwe jaar; het bestuur verloor met ingang 
van 1 februari zijn voorzitter. Ger Houben moest 
om persoonlijke redenen afstand nemen van zijn 
werkzaamheden voor de vereniging. In zijn kielzog 
nam hij zijn echtgenote Jacqueline mee.

Wij zijn Ger veel dank verschuldigd. Hij heeft over het 
laatste decennium met veel inzet en enthousiasme 
richting gegeven aan de vereniging. Als een echte 
duizendpoot wist hij altijd en iedereen te motiveren 
om vooral interessante activiteiten te organiseren. 
Ook zijn onder zijn bezielende leiding de website 
en het magazine Collie en Zo uitgegroeid tot 
schitterende uithangborden van de vereniging. 
Ger, het ga je goed. We hopen je nog vaak te zien 
tijdens een van onze activiteiten en we gaan er 
eigenlijk vanuit dat je nog wel eens wat wilt schrijven 
voor ons magazine.

Tegelijkertijd gaf ons andere bestuurslid, Lieke 
Timmers, aan dat zij om gezondheidsredenen met 
ingang van het nieuwe verenigingsjaar niet meer 
herkiesbaar is.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 mei 
nemen we afscheid van Ger, Jacqueline en Lieke.

Bovenstaande zorgt er dus voor dat we maar liefst 
twee vacatures binnen het bestuur hebben. Twee 
vacatures, waarvan wij hopen dat deze tijdens de 
Algemene Ledenvergadering op 26 mei aanstaande 

weer kunnen worden vervuld. Het is dus aan de leden 
van onze vereniging om eens na te denken over een 
functie binnen het bestuur.

Gezien de ontwikkelingen binnen de vereniging, zijn 
enkele activiteiten voor het jubileumjaar aangepast. 
Helaas gaat het weekend op de camping Den Osse 
niet door. De redenen hiervoor zijn enerzijds het 
kleine aantal bestuursleden en medewerkers en 
anderzijds het wegvallen van de organisatie van het 
weekend door studenten van Helicon opleidingen uit 
Den Bosch.
Het jubileum wordt nu ‘slechts’ een enkele feestdag 
bij de KC Woerden. Deze dag staat nu gepland voor 
1 september 2019. Meer bijzonderheden volgen zo 
spoedig mogelijk.

28 april 2019 26 mei 2019 23 juni 2019



Tekst en foto’s: Linda Metz
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Het verhaal van Arran (Sinkona's Dutch Dream Isle 
of Arran) begint rond 15 februari 2018, of eigenlijk al 
eerder, want met mijn ergotherapeute bespreek ik de 
eventuele aanvraag van een hulphond.

Spannend dus. Na wikken en wegen toch besloten 
dat het weer een korthaar collie zal gaan worden. Dit 
keer een reu. En waar begin je dan? Normaal gespro-
ken bij verschillende fokkers. In mijn geval toch wel 
ietsje anders omdat een pup zindelijk maken, vanwe-
ge mijn lichamelijke beperking, lastig is.

Een oudere hond en dan ook nog een korthaar col-
lie die eventueel geschikt is om op te gaan leiden tot 
hulphond? Hoe pak ik dit aan? Wonder boven won-
der heb ik vrij snel toestemming van mijn zorgver-
zekeraar. Ook de hulphondenschool is vrij snel uit-
gezocht. Na een open dag is het duidelijk, Bulters & 
Mekke gaat het worden.

Nu de hond nog.....na twee teefjes van dezelfde ken-
nel is het vrij logisch dat ik ook nu weer daar begin. 
Niet wetende dat ik in Amerika uit zou komen... Afijn, 
de wereld is klein tegenwoordig en in dit geval: lang 
leve facebook! Via via kom ik uit bij Encore Collies 
en zij heeft een sable reutje die nog een baas zoekt. 
Helaas heeft deze CEA (Collie Eye Anomaly red.), dit 
betekent dat hij niet door de hulphondenkeuring zal 
komen, ook al heeft dit voor de hond meestal geen 
consequenties.

De zoektocht gaat verder, en met behulp van een 
fokker in Nederland en Amerika kom ik uit bij Sinkona 
Collies. Een nest met allemaal reuen waarvan er nog 
een aantal beschikbaar zijn voor een nieuwe baas, 
maar ze moeten nog getest worden. Gelukkig zit er 
nu een geschikte pup bij. Spannend om je pup uit 
te kiezen op basis van een aantal filmpjes. De men-
sen die er inmiddels bij betrokken zijn geven natuur-
lijk ook advies op basis van hun kennis en kunde. De 
betreffende korthaar is een tricolor en hij is inmiddels 
acht weken oud.

 Korthaarcollie Arran
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Vrij snel nadat de keus is gemaakt, maakt hij een au-
toreis over de Rocky Mountains, een reis van 13 uur! 
Hij doorstaat het met vlag en wimpel alsof hij nooit 
anders gedaan heeft. Afspraken gemaakt m.b.t zijn 
verblijf etc. Maar......hoe gaat hij nu naar Neder-
land komen? Gaan we hem zelf halen of zijn er an-
dere mogelijkheden? Alles is besproken en na veel 
heen en weer appen en berichten via messen-
ger is besloten dat Arran rond juni/juli naar Neder-
land zal komen. Het oorspronkelijke plan was om 
een blue merle teefje samen met Arran naar Neder-
land te laten komen, voor de fokster van mijn vori-
ge twee kortharen. De blue merle teef werd maar 
niet geboren of was niet geschikt dus tja, wat nu?  

Bij een andere kennel in Amerika was ook nog een 
mooi tri reutje beschikbaar. Net als Arran is ook dit 
reutje bij Encore Collies opgevangen en verzorgd. 
Het wachten was op nog een nestje en daar is nog 
een tri teefje uit uitgezocht. Omdat dit teefje pas met 
15 weken de grens over zou mogen werd de reis naar 
Nederland pas oktober. Arran zou dan precies negen 
maanden oud zijn en zo gebeurde het. Op 10 oktober 
vlogen er drie tri kortharen naar Nederland.
 
Een mooier verjaardagscadeau kan ik mij niet wen-
sen! Mijn dank gaat dan ook zeker uit naar iedereen 
die hieraan meegeholpen en/of geadviseerd heeft. “A 
once in a life time change!” En wat is het een leukerd, 

lieverd en kanjer! En wat past hij zich goed aan.

De opleiding tot hulphond is pas net begonnen en 
zal nog wel de nodige tijd en aandacht vragen, Arran 
kan het!  De vraag is meer of ik het kan ;)....we zullen 
zien wat de toekomst brengt. Ik ben hoe dan ook erg 
blij met hem en ik had mij geen beter maatje kunnen 
wensen.

De naam Arran komt van een Schots eiland en is een 
Schotse whiskey. Terwijl ik dit stukje schrijf ligt Arran 
heerlijk achter mij in zijn bench te slapen, als vanzelf-
sprekend in mijn buurt. Onze band kan alleen maar 
hechter worden.

Voor www.bultersmekke.nl zal het de eerste korthaar 
Schotse herder zijn die zij via de teamtraining oplei-
den. Neem gerust een kijkje op hun website. Donaties 
zijn meer dan welkom, ook plastic doppen sparen kan 
voor het goede doel. Lang niet iedereen heeft zoveel 
mazzel als ik dat de opleiding vergoed wordt door de 
zorgverzekering.

Linda & Arran



 Mila in Spanje

Oktober 2018 was het zover, na maanden van voor-
bereiding vertrok ik samen met mijn collie Mila en 
mijn andere drie honden Amy, Amoz en Taartje en 
twee katten naar Spanje. Dat plan bestond al jaren 
en na verschillende langere en kortere verblijven in 
de regio van Valencia moest het er nu eindelijk maar 
eens echt van komen. Geen koude winters meer voor 
ons, veel meer rust en ruimte, een heel gemoede-
lijk levenstempo, bijna altijd zon, hele dagen buiten 
zijn en omringd door prachtige en uitgestrekte na-
tuur; wat wil een mens en hond nog meer?

Met zo’n beestenboel ging er een flinke voorberei-
ding aan onze reis vooraf. Alle dieren moesten gevac-
cineerd worden tegen rabiës en voor Spanje is ook 
bescherming nodig tegen zandvliegen die Leishma-
nia kunnen veroorzaken, teken die Ehrlichia, Babe-
sia en Anaplasmose over kunnen brengen en preven-
tie tegen hartworm. Ook andere besmettelijke ziek-
tes komen in Spanje nog meer voor dan in Neder-
land, en gelukkig konden we op de activiteitendag 
van de Schotse Herder Vrienden een titerbepaling la-
ten doen, zodat ik zeker wist dat mijn honden goed 
beschermd mee op reis gingen. 

Met mijn auto met daarin drie honden en een busje met 
daarin één hond, mijn twee katten in een grote hon-
denbench en mijn  huisraad vertrokken we begin ok-
tober naar Spanje. We besloten om vooral ’s nachts te 
reizen en in één keer door te rijden – natuurlijk wel met 
de nodige sanitaire stops en koffiebreaks – omdat dat 
voor de dieren prettiger zou zijn dan ergens onderweg 
te overnachten. En vind maar eens een hotelkamer 
waar je met vier honden en twee katten welkom bent!  
 
 
 

Tekst en foto’s: Diana Jansen
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De reis verliep gelukkig heel vlot en ongeveer 21 uur 
later kwamen we aan op onze bestemming: een huis 
aan de buitenrand van een dorpje zo’n 30 kilometer 
onder Valencia. 

Het huis is vrijstaand op een geheel omheind per-
ceel van ongeveer 800 vierkante meter. De honden 
kunnen hier dus de hele dag buiten zijn zonder dat 
ze van het terrein af kunnen. Het huis staat bijna aan 
het eind van een doodlopend zandweggetje, dus er 
is nauwelijks verkeer en we kunnen altijd zonder riem 
de poort uit lopen de natuur in. We wonen aan de 
rand van twee grote natuurgebieden, dus wandelmo-
gelijkheden te over! Met een autoritje van een halfuur 
zijn we ofwel op het strand, ofwel in de bergen waar 
je prachtige rivieren, bossen en watervallen hebt.  
 
Vergeleken met Nederland is het overal ontzettend 
rustig, we komen zelden andere wandelaars tegen. 
Gelukkig waren de honden en katten erg snel ge-
wend aan hun nieuwe omgeving. Mila kan daar nog 
wel eens wat moeite mee hebben en heeft altijd wat 
meer tijd nodig om aan nieuwe dingen te wennen 
dan mijn andere honden. Maar dit beviel meteen zo 
goed, dat het ook voor haar snel vertrouwd was.

De afgelopen maanden is het hier ook winter geweest 
en ondanks bloeiende planten, een citroenboom in 
de tuin met een geweldige citroenenoogst, bloesem 
aan de amandelbomen en een strakblauwe lucht zo 
goed als elke dag, is het hier in de winter natuurlijk 
ook frisser dan in de zomer. In de koudste maanden, 
december en januari, schommelde de temperatuur 
gemiddeld tussen de 16 en 20 graden, met enkele uit-
schieters naar boven en naar beneden. Dat betekende 
dus dat we op eerste kerstdag konden barbecueën!  
 
Nu we in februari zijn beland, is het overdag meest-
al wel rond de 20 graden of warmer en is de lente in 
volle gang. Op enkele dagen na heb ik hier de hele 
winter overdag buiten op mijn terras kunnen werken 
en zijn de honden ook de hele dag lekker buiten, waar 
ze naar hartenlust kunnen spelen, de omgeving in de 
gaten houden en rond het middaguur een heerlijke 
siësta in de zon houden. En dat doet ze goed, want ik 
heb ze nog nooit zo relaxt gezien allemaal!

We zijn nog volop bezig de omgeving te ontdekken 
en we maken lange wandelingen, die soms onge-
pland nog wat langer uitvallen, omdat ik een talent 
heb om overal en altijd te verdwalen. Maar, zo kom 
je soms op de mooiste plekjes en gelukkig bestaat er 
altijd nog de gps op mijn telefoon om de weg terug 
te vinden. Ik ben heel benieuwd hoe het de honden 
zal bevallen als de temperaturen echt gaan oplopen, 
maar gelukkig hebben we zwemwater in de buurt, 
een zwembad in de tuin en is mijn collie een water-
liefhebber. Dus, kom maar op met die zomer! 
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 Fotoverslag eindejaarswandeling aan

zondag 16 december 2018
Foto’s: Mart Brouwers



Lente 2019 • Schotse Herder Vrienden • 11

 Fotoverslag eindejaarswandeling aan het Noordzeestrand bij Schoorl (NH)
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Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond
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Dat de Schotse Herder Vrienden staan voor iets 
meer dan alleen gezellige wandelingen organise-
ren, werd in februari bewezen door een boeien-
de lezing over gedragsherkenning door Job Oo-
men (kynologisch instructeur en gedragstherapeut). 

We krijgen een boeiende uitleg over de belang-
rijkste communicatiemiddelen van onze hon-
den: de staart en de oren. Die laten ons zien of on-
ze hond angstig (lage stand) of zelfverzekerd (ho-
ge stand) is. Bij de staart moeten we eerst de hond 
in zijn neutrale houding zien staan zodat we daar-
na individueel de staarthoogte kunnen bepalen. 
Geen hond is namelijk hetzelfde en dit geldt natuur-
lijk ook voor de oren. We delen onze honden in, in 
de volgende categorieën: hangend, staand, rozen-
oren en tip-oren. In de laatste categorie zitten na-
tuurlijk onze eigen Schotse herders.  Vervolgens ko-
men de verschijnselen van agressie en stress aan bod. 

Job laat ons zien dat er eigenlijk ook geen do-
minantie of onderdanigheid bestaat. We hebben 
ons te lang vastgehouden aan oude onderzoeken 
van wolven in gevangenschap. Dit zijn geen roe-
dels die op natuurlijke wijze zijn ontstaan. Vreem-
de wolven worden op veel te kleine terreinen bij el-
kaar geplaatst waardoor men wel  moet vechten om 
te overleven. Nieuw onderzoek toont juist het te-
genovergestelde aan. Beschermend en een na-
tuurlijke afvloei om nieuwe roedels te stichten. 

En we leren dat er ook niet zoiets is als probleem-
honden. Het probleem zit bij de eigenaren die bepa-
len wat gewenst en ongewenst gedrag is. Want wat 
ik bijvoorbeeld leuk vind aan mijn hond, kun jij als le-
zer als enorm irritant ervaren. En dat gedrag kun je 
positief of negatief bekrachtigen dan wel corrigeren 
door iets toe te voegen of weg te nemen. Een voor-

beeld kan zijn belonen, waardoor bepaald gedrag 
toeneemt, de hond een prettige associatie krijgt met 
zijn omgeving en hiermee stimuleren we leren. Ui-
teraard moet er soms ook gecorrigeerd worden om 
vervelend gedrag af te laten nemen. Hierdoor krijgt 
de hond een vervelende associatie met zijn omge-
ving, maar ook met diegene die de correctie uitvoert.  

We bespreken ook nog verschillende hulpmid-
delen. Not done zijn natuurlijk blafbanden, jacht-
lijnen, gentle leaders en het u-lead tuig. Goe-
de hulpmiddelen zijn tuigjes op de rug, een 
goed passende halsband en de jachtlijnen met 
stop, zodat de keel niet wordt dichtgeknepen. 

Ook een interessant topic is het kind en de hond. 
Kinderen jonger dan 12 jaar worden namelijk als 
pup gezien door honden. Daarom is het niet raad-
zaam om deze samen alleen te laten. Kinde-
ren moeten leren om met respect om te gaan met 
de honden, dus niet aan de staart en oren trekken; 
de hond met rust te laten tijdens het eten en sla-
pen; niets van de hond afpakken en ook niet al-
leen de hond uitlaten. Volwassenen hebben natuur-
lijk altijd verantwoordelijkheid naar kind en hond. 

Aan het einde van deze lezing krijgen we nog mee dat 
je bij de keuze van een hond het beste kan kijken naar 
het rastypische gedrag. Het doel waarvoor deze hond 
werd gefokt, fysieke eisen zoals een lange vacht en 
een dikke staart, en natuurlijk de eisen aan het karak-
ter. Na de aanschaf is het ook vooral raadzaam lessen 
te volgen bij een erkende hondenschool (www.hon-
denscholen.info). Zoek je een erkende gedragsthera-
peut dan kun je terecht op www.gedragstherapie.info. 

Al met al een bijzonder boeiende middag, die zeker 
een vervolg zal krijgen.

Tekst: Myrna Stevens, foto: Hans van Tongeren
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Lezing Gedrag van de Hond
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In memoriam 
‘Yessy’ 

 

 
 
 

St. Ninians Blacktop (Yessy) 
* 17-02-2011       † 04-03-2019 

 
V: St. Ninians Smile, Smile, Smile 

M: St. Ninians Fly Over The Rainbow 
 

Tot ons grote verdriet hebben wij plotseling afscheid moeten nemen van onze geweldige lieve reu Yessy.   
Yessy was een hele mooie elegante charmante en bovenal lieve reu.  

Wij en Smokey missen hem enorm. 
 

 
Linda Wind & Gerrit Drenten 

 

 

Eigenlijk was hij veel te lief.  
 Bij iedereen die hem kende had hij een speciaal plekje in hun hart veroverd. 

 Yessy was super intelligent. Hij kende ontelbaar veel woorden. 
 Yessy woonde samen met Smokey, zijn grote vriend.  



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!   

COLLIE EN ZO ARCHIEF 
Het digitale archief van dit magazine vindt u terug op 
onze website. Hier kunt u alle oude nummers van het 
magazine bekijken en zelfs downloaden. 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. 

UW VERHAAL, UW COLUMN
We weten het haast wel zeker; ook onder onze leden 
zitten collieliefhebbers  die snel en gemakkelijk iets aan 
het papier kunnen toevertrouwen.
Daarom ons verzoek aan alle leden; zet uw ervaringen 
met uw collies eens op papier en stuur uw verhaal, 
inclusief fotomateriaal in. Dan maken we er een mooi 
item van voor ons magazine.
Durft u het aan? 
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KORTE BERICHTEN

Vacatures

 
De vereniging heeft behoefte aan 
uitbreiding van het mediateam.

Daarom zoeken wij die man of 
vrouw die ervaring heeft met het 
samenstellen van nieuwsbrieven 
en magazines. 

Kennis van InDesign is gevraagd, 
maar de vereniging kan eventueel 
de nieuwe medewerkers wegwijs 
maken in dit desktoppublishing-
programma.

Bent u een enthousiast lid van 
onze vereniging en heeft u altijd 
al willen meewerken aan een 
fantastisch magazine, geef u dan 
op.

Sociale media behoeft continue 
controle en daarom hebben wij als  
vereniging een Facebookteam.

Op dit moment bestaat dit team 
uit slechts een persoon en daar-
om zoekt de vereniging met spoed 
iemand die samen met de huidi-
ge moderator de Facebook-pagina 
wil en kan modereren.

De moderator besluit of iemand lid 
mag worden van onze Facebook-
groep en bekijkt de pagina of er 
niets wordt gepost wat er niet thuis 
hoort. 

Bent u in staat om binnen enke-
le ogenblikken een foto of post te 
beoordelen en niet bang om actie 
te ondernemen, neem dan contact 
op met ons.

Redactie Collie en Zo Moderator Facebook

 
De vereniging zoekt personen 
die zitting willen nemen in het 
bestuur. Het gaat hier om de 
twee algemene functies binnen 
het dagelijks bestuur.

Het bestuur verdeelt onderling 
de diverse functies. De functies 
van voorzitter, secretaris en 
penningmeester liggen al vast.

De algemene functies kunnen 
bestaan uit coördineren van de 
diverse activiteiten, sponsoring, 
advertentiebeleid, etc.

Bent u een enthousiast lid van 
onze vereniging en heeft u tijd en 
energie over om toe te treden tot 
het bestuur, laat het ons weten.

Bestuurslid

Wilt u meer informatie over bovenstaande vacatures, neemt u dan contact op met het bestuur!

WAAROM LEUNT DE HOND OP MIJ?
De hond kan jou natuurlijk niet vertellen hoe hij zich voelt, 
daarom leunen zij graag tegen hun baasje aan. Zij doen 
dit uit een verlangen om dicht bij hun mensen te zijn. 

Honden zijn, en dat weten we maar al te goed, van nature 
zeer sociale wezens en hebben een grote behoefte 
aan aandacht en zelfs fysiek contact. Een kleiner ras 
kan eenvoudig op schoot liggen, als hij geknuffeld wilt 
worden. Bij de collie kan dat alleen in het pup-stadium, 
eenmaal volwassen wordt dat moeilijker. Daarom leunen 
zij vaak tegen het been van hun baas. Sommige collies 
leunen comfortabel zachtjes tegen je been, anderen 
leggen hun hele lichaamsgewicht tegen je onderbeen. 

Hoewel wordt aangenomen dat dit gedrag een 
uitdrukking van genegenheid is, zien anderen dit als een 
blijk van dominantie. Zoiets van “Dit is mijn baas”. Zeker 
is wel dat wanneer de baas het gedrag goedvindt en 
de hond aait, de collie het leunen vaker zal herhalen. 

Ook de baas kan dit gedrag vaak waarderen en voelt 
de genegenheid die hij ontvangt van zijn trouwe 
viervoeter. Het ergste wat hem kan overkomen is dat 
hij de zitpositie even moet aanpassen om comfortabel 
te blijven zitten. Mocht je als baas dit gedrag niet 
waarderen, sta dan gewoon even op. De hond mist 
zijn steun en zal dit niet meer zo snel proberen. 

Kortom, het is dus gewoon een kwestie van liefde voor 
de baas.
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Wat wij mensen zien is niet hetzelfde als wat de hond 
ziet.  Of liever gezegd: de hond ziet beelden anders dan 
wij. Niet in zwart-wit zoals vroeger werd gedacht, maar 
wel minder kleurrijk. Daarnaast speelt de stand van de 
ogen een rol. Hoe verder de ogen zijwaarts zijn geplaatst 
des te groter wijkt het beeld af van wat mensen zien.

DE WERKING VAN HET OOG
Het grondprincipe van het zien is bij hond en mens het-
zelfde. We hebben beiden licht nodig. Licht bestaat uit  
elektromagnetische golven. Ogen vangen uitgezonden 
of teruggekaatst licht op en de hersenen vertalen dit in 
beeld en kleur.
Zo werkt het bij alle zoogdieren. De functie en werking 
van de ogen van zoogdieren komt zodoende in grote lij-
nen met elkaar overeen. Het oog heeft het zogenoem-
de hoornvlies, dat het licht doorlaat, buigt of breekt om 
het zo op de juiste plaats te brengen.
Daarachter bevindt zich de iris met een ‘gat’ en dat is 
de pupil. De pupil vergroot zich bij weinig licht en ver-
kleint zich met veel licht. Vlak achter de iris bevindt zich 
de lens. 
Rondom de lens zitten spiertjes die hem vlakker of boller 
maken. Daardoor worden de lichtstralen zodanig afge-
bogen dat beelden scherp worden waargenomen. Net 
als bij een fototoestel. 
Uiteindelijk komt het gebundelde licht bij de achterwand 
van het oog en daar op het netvlies (retina). Het netvlies 
bestaat uit lichtgevoelige cellen die via de gezichtsze-
nuw met de hersenen in verbinding staan. De lichtsig-

nalen worden via de gezichtszenuw naar de hersenen 
overgebracht. 

DE HOND
Vroeger dacht men dat honden alleen zwart-wit beel-
den zagen, maar dat is niet waar. Een hond ziet wel kleu-
ren. Alleen zien ze andere kleuren dan wij. Honden zien 
niet beter of slechter, maar anders. 
In het netvlies zitten kegeltjes en staafjes. De iris is opge-
bouwd uit twee types van licht gevoelige cellen: kegel-
tjes en staafjes. Mensen hebben drie soorten kegeltjes 
waarvan elk kegeltje gevoelig is voor een andere kleur: 
rood, groen en blauw. Met deze drie kegels kunnen wij 
alles volledig in kleur zien. Bij de hond is dat een beet-
je anders. Zij hebben maar twee soorten kegeltjes. Bo-
vendien hebben ze maar tien procent van het aantal ke-
geltjes dat wij hebben. Dat is de reden waarom honden 
minder kleuren zien en de kleuren die zij wel zien, zijn 
minder intens. 

STAAFJES EN KEGELTJES
Staafjes nemen bewegingen waar en doen dat al bij heel 
weinig licht. Kegeltjes zien kleuren en pikken gedetail-
leerd licht op. Het netvlies van een hond heeft een ho-
ge concentratie van staafjes. Daarom zien honden be-
ter in het donker en zo kunnen zij bewegingen goed op-
merken. Bij daglicht ziet een hond wat minder goed en 
dat geldt vooral voor stilstaande objecten. Bewegende 
beelden ziet de hond juist heel goed. Ook zien ze beter 
in het donker dan in het licht door de pigmentlaag tus-

Tekst: Adriaan Louwrier, foto en afbeelding: Mart Brouwers

Het gezichtsvermogen van de hond
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sen het netvlies en vaatvlies. Deze laag weerkaatst het 
licht. Dat is te zien aan het oplichten van de ogen als het 
donker is. 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
Op de universiteit van Californië is onderzoek gedaan 
naar kleurenblindheid bij honden. De honden kregen 
steeds drie lichtpanelen op een rij te zien. Twee daarvan 
hadden dezelfde kleur. De honden moesten dan de af-
wijkende kleur aanduiden. Bij een goed antwoord werd 
de hond beloond. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 
honden geel en blauw goed kunnen onderscheiden. Zij 
zien geen onderscheid tussen rood en groen. Violet en 
blauw versmelten en zien zij als dezelfde blauwe tint.

BIJ WEINIG LICHT
Er zijn drie redenen waarom honden beter in het don-
ker zien dan mensen. Ze bezitten aanzienlijk meer staaf-
jes dan mensen. Deze staafjes zijn zeer lichtgevoelig en 
daardoor kunnen ze zelfs bij weinig licht toch goed zien. 
Naast de staafjes zijn er nog twee onderdelen van het 
oog die van belang zijn voor de hoeveelheid licht dat het 
oog binnenkomt. Dat zijn het hoornvlies en de lens. Het 
hoornvlies is het doorzichtige deel aan de buitenkant 
van het oog. Daar valt het licht naar binnen. De lens zit 
achter de pupil. Honden hebben een groter hoornvlies 
dan mensen. Zo kunnen ze meer licht opvangen. 
Iedereen heeft wel eens een met flitslicht gemaakte foto 
van een hond gezien. De ogen zijn dan wit. Dat is de re-
flectie van de ‘spiegeltjes’ achter het netvlies. De Latijnse 
naam daarvoor is het tapetum lucidum, dat zo veel bete-
kent als lichtend tapijt. Het glimmende oppervlak weer-
spiegelt het flitslicht. Zo wordt  binnenkomend licht ex-
tra benut. Mensen kunnen dat niet en daarom zien hon-
den beter in het donker dan wij. 

VERSCHIL MET MENSEN
Mensen hebben een veel grotere ooghoogte dan hon-
den, want wij zijn immers langer. Wij zien daarom een 
veel groter gebied de hond. De mens ziet beelden bijna 
parallel. Dat wil zeggen dat beide ogen bijna hetzelfde 
zien.  Het gezichtsveld van een hond is veel groter, maar 
het beeld dat zij met beide ogen samen zien, is kleiner. 
Honden hebben een zogenoemd blind veld. Dat is een 
gebied dat geen van beide ogen ziet. Dat heeft te maken 
met de plaatsing ervan. Op korte afstand kan een mens 
beter zien dan een hond. 

 
TOT SLOT EEN OPMERKELIJK FEIT. 
Europese honden kunnen wel televisiebeelden zien en 
Amerikaanse honden niet. Dat ligt niet aan de hond, 
maar aan de televisietechniek. De Amerikaanse beelden 
bevatten 525 beeldlijnen per seconde en de Europese 
625. 525 beeldlijnen is niet snel genoeg voor de hond 
om een beeld vast te leggen. Hij ziet dan alleen lijnen die 
steeds veranderen, maar ziet daarin geen samenhang.
Overigens geldt dit alleen voor analoge televisie.

Voor een hond, onderste regel,  lijken de kleuren oranje, geel en groen allemaal enigszins op elkaar lijken. Deze 
kleuren worden als een mosterdgele kleur waargenomen door de hond. Rood lijkt nu, net als groen, op een brui-
nige mosterdkleur of neigt soms zelfs naar zwart. De kleuren paars en blauw versmelten als het ware tot een zelfde 
blauwe tint. Honden kunnen dus bijna geen onderscheid maken tussen rood en groen. Gooi dus maar eens een 
rood balletje op het gras!
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Waterrat
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Een mooier onderwerp dan ‘Pupinformatie’ kan ik 
niet bedenken. Serieuze mensen melden zich bij de 
Schotse Herder Vrienden, op zoek naar een pup. Op 
de website kun je een formulier invullen waar je je 
wensen kenbaar maakt. Wensen moet je niet te let-
terlijk nemen, de kleur is niet altijd het belangrijkste. 
Of het een reutje of een teefje wordt is wel over na-
gedacht. Bij Opmerkingen is het veld minder frequent 
blanco. De (a.s.) collieliefhebber beschouwt het als 
een zogenaamde sollicitatie. 
Een kijkje in zijn persoonlijke levensomstandigheden 
heeft een toegevoegde waarde. Vervolgens geef ik de 
namen door aan de fokkers die een nestje hebben of 
een nestje verwachten. 
 
Voor het eerst worden mensen verliefd op een col-
lie pup. Of de colliefans genoten van een collie en … 
eens een collie, altijd een collie ! Ook is het mogelijk 
dat ze vroeger een collie hebben gehad en daarna in 
het bezit waren van een ander ras. Staan ze weer voor 
een keuze, dan hebben ze mooie herinneringen aan 
hun maatje van vroeger, in die tijd de Lassie hond. Is 
het alleen in de zomer(s) druk met a.s. pup kopers ?  
 
Nee, het hele jaar door krijgen we aanvragen binnen. 
Natuurlijk ben ik altijd benieuwd of mensen ‘geslaagd’ 
zijn met een pup van 8 weken. Verrassend om soms 
een foto van trotse bezitters van een pup in de mail-
box te vinden, geweldig. Vragen over pups krijg ik zel-
den. Hoe de pup zich gedraagt, het hoe en waarom 
blijft me boeien. Pup informatie geeft mij plezier en 
voldoening. Nog leuker kunnen we het maken door 
eens opnieuw een foto te plaatsen van de opgroei-
ende pups.  

 

Pupinformatie

Tekst: Christine Lassche, titelfoto: from Scottisch Heroes
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Keter Benelux B.V.
Ericssonstraat 17, 5121 MK Rijen - Postbus 112 5120 AC Rijen 

Email: csindoorbnl@keter.com Tel: +31 (0) 161 228900

Dinner

Dinner. De nieuwe lijn containers voor dierenvoeding van Curver is
praktisch en erg gemakkelijk in gebruik. De range is breed en
functioneel. Dankzij het design zijn deze containers erg aantrekkelijk
en maken ze de etenstijd van onze kleine vrienden nog leuker!

GOED VOOR HUID, 
VACHT EN VERTERING 

GEPERST

geëxtrudeerd

VLEESVOEDINGVLEESVOEDING

geëxtrudeerd

GEPERST

Nederlandse topkwaliteit. Unieke complete natuurlijke premium 
hondenvoeding. Met o.a. veel kwaliteit vlees, zalmolie en kruiden. 
Zeer smaakvol en gezond. Goed voor huid, vacht en vertering. 
Voor alle hondenrassen. Mail of bel voor een gratis proefpakket.

BIOFOOD premium hondenvoeding……natuurlijk het beste! 

NATUURLIJKE 
HONDENVOEDING

30 JARIG

JUBILEUM
o.a. gratis puppypakketten

Acties aangaande BIOFOOD’s 30-jarig jubileum zie Facebook       , 
Twitter       en de ACTIES pagina op onze website.
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Pupinformatie

Drs. Claudia de Kort (Gent, 2005) begeleidt sinds 14 
jaar als wedstrijddierenarts meerdere internationa-
le sledehondenwedstrijden in Nederland, Zwitser-
land, Italië en Noorwegen. In haar praktijk in Veldho-
ven heeft zij verschillende leden van de Schotse Her-
der Vrienden in haar patiëntenbestand. Hieronder een 
verslag van één van haar reizen.

 
HET IS WEER ZOVER, DE WINTER BEGINT!
Elk jaar als de zomer voorbij is en de dagen korter wor-
den, kan het voor mij niet snel genoeg écht koud wor-
den. Dan begint namelijk het sledehondenseizoen!! 

Jaarlijks begeleid ik als internationale sporthonden-
dierenarts meerdere sledehondenwedstrijden in Ita-
lië, Zwitserland en Noorwegen. Dat doe ik samen met 
twee Duitse collega’s. Een geweldig leuke afwisseling 
naast het “gewone” werk in de praktijk. Sledehonden 
zijn namelijk letterlijk een aparte tak van sport, aange-
zien zij niet alleen enorme sportieve prestaties leve-
ren, maar dit ook nog eens doen onder de meest bar-
re en extreme omstandigheden. De hoogte en daar-
door ijle lucht, sneeuw en koude maken het een ex-
tra uitdaging om de honden verantwoord en gezond 
te laten presteren op topniveau. 

De wedstrijden waarbij ik werk zijn de zogenaamde 
mid-distance wedstrijden. Hierbij leggen de honden 
gemiddeld een afstand van zo’n 50 kilometer per dag 
af, soms wel tot 500 km per race.  En dan hebben we 
het nog niet over de hoogtemeters. Die zijn in Noor-
wegen wat minder maar in Italië en Zwitserland loopt 
het soms op tot meer dan 10.000 hoogtemeters in 
een race-week!!  

 

Een paar dagen voordat de wedstrijd begint reis ik naar 
de plaats van bestemming. Eenmaal daar aangekomen 
maken we de Vet-room (behandelruimte) in orde en 
bereiden we ons voor op de dag van de Vet-Check. 
Dat is de meest drukke dag van de hele race, omdat 
we dan alle deelnemende honden volledig moeten 
keuren. Dat wil zeggen: paspoort, chip, vaccinatie-
status, ontwormingsstatus, algemeen onderzoek, uit-
gebreid orthopedisch onderzoek, voedingstoestand 
en trainingsstatus. We kijken dus niet alleen naar de 
algemene zaken maar ook naar training en voeding.  

Om zichzelf warm te houden in de koude omstan-
digheden én daarnaast nog eens sportief te preste-
ren, moet een sledehond eigenlijk bijna meer calo-
rieën opnemen dan dat fysiek mogelijk is. Een he-
le uitdaging dus om deze dieren op een juiste ma-
nier te voeden. Daarnaast moeten de poten en voe-
ten van deze honden goed verzorgd worden, om 
te voorkomen dat ze zich bezeren aan harde stuk-
ken sneeuw en ijs. Alle honden worden door ons be-
keken en als je dan nagaat dat er bijvoorbeeld 40-
50 teams van 10-12 (of meer) honden meedoen, dan 
zijn dat een heleboel snoeten om te onderzoeken! 
En dat doen we niet binnen, dat doen we buiten op 
de stake-out, een lange, koude en drukke dag dus! 
 
Na de Vet-Check gaan we vroeg naar bed, want de 
volgende dag begint immers de race! De honden op 
de stake out laten in de nacht weten dat ze er klaar 
voor zijn. Er begint er eentje te huilen als een wolf, 
een prachtig geluid in de stille nacht. Dan valt er een-
tje bij en nog één en uiteindelijk huilt de hele stake-
out, heel indrukwekkend! Opeens zijn ze allemaal 
weer stil, om dan na een tijdje weer opnieuw te be-
ginnen. Alsof ze zeggen: wij hebben er zin in! Veel 
nachtrust krijgen we dus niet.

Tekst en foto’s: Claudia de Kort

Sledehondensport
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De volgende ochtend kraakt de verse sneeuw onder 
mijn voeten als ik om 7 uur naar de stake-out loop. 
Het is koud, -18! De mushers zijn druk in de weer 
met het voeren van de honden en de voorbereidin-
gen voor de race. Ze maken de slede in orde, slij-
pen en waxen de ski’s van de slede en zorgen dat al-
le harnassen en booties (schoentjes) van de honden 
klaar liggen. De honden herkennen dit en zijn en-
thousiast, ze hebben er zin in en blaffen en joelen. 

 
TWEE UUR VOOR DE START: STAFF-MEETING
Iedereen van de staff krijgt een taak. Dat kan varië-
ren van helpen bij de start tot het bewaken van las-
tige punten op de trail.  Als dierenarts sta je bij de 
start, de finish óf ergens op de trail, meestal halver-
wege. Bij calamiteiten is er dan altijd een dieren-
arts in de buurt om te helpen. Met de sneeuwscoo-
ter word ik weggebracht naar mijn locatie,  met nog 
nét plaats voor een lunchpakketje en een thermos-
fles thee in de rugzak vol met medicijnen en andere 
materialen (verband, potenzalf, infuus, etc.) Het ge-
beurt maar zelden dat je in moet grijpen, deze hon-
den zijn allemaal zo goed getraind en de mushers zo 
ervaren, dat er zelden bijzonderheden zijn. Wel zien 
we op de trail wel eens honden die hun tenen ka-
pot hebben door een stuk harde sneeuw, of hon-
den die zich verstappen in een kuiltje. Maar het komt 
gelukkig zelden voor dat er echt een noodgeval is.  

 

 
ÉÉN UUR VOOR DE START: MUSHERMEETING
De mushers krijgen de laatste info over de trail. De af-
stand van vandaag, lastige punten, het weerbericht, of 
er elanden (jawel!!) op de trail aanwezig kunnen zijn 
en andere zaken waar zij rekening mee moeten hou-
den. We zien in Noorwegen regelmatig elanden op de 
trail. Een fantastisch zicht als je met de sneeuwscoo-
ter een bergkam over gaat. Het zijn er duizenden: op-
eens zijn ze er en als ze gaan rennen zijn ze ook op-
eens weer weg. Het gebeurt soms dat mushers tij-
dens de trail door de kudde elanden passeren, prach-
tig! Maar wel spannend natuurlijk.
 
 
DE START 
Als de start plaatsvindt sta ik allang op de trail. Soms 
alleen, soms met een collega. Op een lijst houden we 
bij wie er al gepasseerd is en of de honden er goed uit 
zagen. Ook zien we of er een hond in de zak zit. In de 
slede is er namelijk een zak met de mogelijkheid om 
een hond tijdelijk te laten uitrusten. Het komt vaak 
voor dat honden bij een deel van de trail dat berg-
af gaat, erg hard gaan. De jonge honden zijn nog 
te onstuimig en lopen zichzelf op die stukken wel-
eens voorbij, in tegenstelling tot de stukken berg-
op, dat zijn juist de delen van de trail waarop de hon-
den zich weer herpakken en (relatief) rustiger aan 
doen. Een vermoeide hond kan in de sledezak even 
bijkomen en na een tijdje weer terug in het team.  
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Als iedereen voorbij is keren we terug naar de sta-
ke-out. Daar eten we iets (even opwarmen) en dan 
gaan we bij alle mushers langs om te vragen hoe het 
gegaan is en hoe het is met de honden. De mushers 
zoeken ons natuurlijk ook zelf op als ze proble-
men hebben. We hebben daarvoor een kleine in-
gerichte Vet-room waar we onder andere fysiothe-
rapie, magneettherapie, infraroodbehandeling, la-
sertherapie, massage, TENS etc. kunnen uitvoe-
ren. De meeste honden zien we in verband met stij-
ve spieren of een ingescheurde nagel, maar ook zien 
we soms een bijtwond of een fractuur en we heb-
ben ook al eens een afgescheurde achillespees ge-
zien. Met zoveel honden bij elkaar is het eigenlijk te 
verwachten dat er wel eens wat gebeurt. In de Vet-
room kunnen we ook opereren en uitgebreide-
re medische behandelingen doen, indien nodig. De 
avond is gevuld met het masseren en behandelen 
van de honden, eigenlijk net zoals voetballers en an-
dere sporters na een wedstrijd behandeld worden. 

Zo gaat de week snel voorbij. We verhuizen na enkele 
dagen naar een ander gebied om daar weer een paar 
race-dagen te doen. De laatste dag is er een massa-
start, dan starten alle teams tegelijkertijd. Een prach-
tig gezicht en een hels kabaal! Tot het startsein gege-
ven wordt, dan is het ineens weer stil. Als de laatste 
racedag ten einde is, is het tijd voor het afsluitings-
feest en de prijsuitreiking. Alhoewel, de classering van 
de mushers is niet belangrijk. Tijdens deze race gaat 
het niet om de winst, maar om het met zijn allen ge-
nieten van de prachtige natuur, de honden en het ge-
voel om samen met je team iets te presteren. Dát is 
de spirit van de sledehondensport!

Drs. Claudia de Kort, Heike Dierrijk Klinieken
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NIEUW IN DE WEBWINKEL
Nieuwe verzorgingsproducten KIVO

Een verzorgingslijn met natuurlijke ingrediënten. De werkzame stoffen in deze lijn zijn onder andere Aloë 
Vera, Sheaboter, Arganolie, Jojobaolie, Vitamine E en Honing. 

De Dog Shampoos zijn ph-neutraal, vrij van parabenen & alcohol. De Dog Sprays zijn ook nog eens vrij van 
sulfaten. De producten reinigen, bieden oplossingen voor klachten bij de hond en maskeren daarnaast 

onaangename geuren.

Bezoek ook eens onze webshop
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Bij de liefhebber van de collie, mogen de vintage col-
liefilms niet ontbreken in de video of DVD-collectie. Er 
zijn in de afgelopen 70 jaar veel films met Lassie in de 
hoofdrol verschenen. De meest klassieke films dateren 
uit de tijd van WOII. 

Bijna iedere, wat oudere collie-liefhebber herkent  met-
een in een van de hoofdrolspelers Elizabeth Taylor. In de 
eerste film, Lassie Come Home, was zij pas 11 jaar oud 
en toen reeds een echte diva. Wie een oude klassieker 
bekijkt, valt meteen van de ene in de andere verbazing. 
Vooral de snelheid van het verhaal en de verfilming er-
van, zijn we heden ten dage niet meer gewend. Het ver-
haal sleept zich maar langzaam voort. De snelheid van 
vroeger, toen alles nog beter was.
 
Zonder volledig te willen zijn, er zijn namelijk nog veel 
meer films verschenen met in de hoofdrol Lassie, heb ik 
de gegevens van het klassieke drietal even opgezocht.

Lassie Come Home.
Deze film dateert van 1943 met Roddy McDowall, Do-
nald Crisp en Elizabeth Taylor onder regie van Fred M. 
Wilcox.
Elke dag wacht Lassie tot Joe (Roddy McDowall) uit 
school komt. Op een dag is zij er niet en Joe krijgt het 
verchrikkelijke nieuws te horen: zijn arme familie heeft 
Lassie verkocht. Na de verhuizing naar Schotland, wilt 
Lassie maar één ding; terug naar huis. Priscilla (Elizabeth 
Taylor) begrijpt Lassie en helpt haar ontsnappen uit de 
kennel. Lassie trotseert stormen, honger en gevaren en 
keert terug naar huis, naar Yorkshire.

Son of Lassie.
Twee jaar later, 1945 volgt de tweede film met Peter 
Lawford, Donald Crisp en June Lockhart 
Yorkshire, Joe Carraclough woont al zijn hele leven op 
het landgoed van de hertog van Radling, een fervent 
hondenliefhebber. Zijn kennel is befaamd en bij het uit-
breken van de Tweede Wereldoorlog worden verschil-
lende honden ingevorderd. Zo ook Laddie, de zoon van 
de wereldberoemde Lassie. Het wordt pas ernstig wan-
neer Laddie met zijn baasje Joe, een piloot, tijdens de 
oorlog gevangen wordt genomen en ze erin slagen te 
ontsnappen... 

Courage of Lassie.
Weer een jaar later in 1946, nu weer onder regie van 
Fred M. Wilcox met Elizabeth Taylor, aangevuld met 
Frank Morgan en Tom Drake. 
De opnames van deze film waren niet in Groot Britan-
nië, maar in het noordwesten van de Verenigde Staten. 
Tijdens WOII is Regiment 4 omsingeld en wordt zwaar 
onder vuur genomen. De enige hoop op versterking is 
de dappere collie van het regiment door de vijandelijke 
linies te sturen.

Enkele andere Lassie films zijn Hills of Home (1948), 
Challenge to Lassie (1949), Lassie's great Adventure 
(1963), Lassie: The Adventures of Neeka (1968), The Ma-
gic of Lassie (1978), Lassie telt af (1983), Lassie (1994), 
Lassie (2005) en Lassie's Grote Wonder (2010).

Daarnaast zijn er nog enkele animatiefilms verschenen 
over de dappere collie.

 Collies op het witte doek
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Fotoverslag nieuwjaarswandeling
aan de recreatieplas van Bussloo

Foto’s: Anita Exterkate en Carolijn Hoogenboom

Zondag 20 januari 2019
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Sinds 2015 zijn er in Nederland vier verschillende 
rasverenigingen voor de Schotse herder: de Schot-
se Herder Vrienden (opgericht in 2004), de SHV De 
Collieclub, de Nederlandse Collie Club en de Smooth 
Collie Friends. De eerste drie verenigingen zijn voor 
de langhaar en korthaar collies, de laatste uitsluitend 
voor de kortharen.
Maar wat is nou het verschil tussen deze verenigin-
gen? De Schotse Herder Vrienden legde ter vergelij-
king de verenigingsfokreglementen eens naast elkaar.

EEN STUKJE HISTORIE
De SHV De Collieclub is de oudste rasvereniging voor 
de schotse herder in Nederland en bestaat al ruim 50 
jaar. Vanwege de ontstane onvrede onder diens leden 
over het gevoerde beleid zijn er in 2015 drie ande-
re verenigingen opgericht. De Schotse Herder Vrien-
den en de Smooth Collie Friends waren de eersten en 
de Nederlandse Collie Club volgde als laatste in 2016.
De oorspronkelijke Collieclub probeerde tevergeefs 
alle kikkers in de kruiwagen te houden en iedereen 
te vriend te houden maar de partijen stonden zo lijn-
recht tegenover elkaar dat er geen samenwerking 
meer mogelijk scheen en veel leden besloten de ver-
eniging te verlaten. Een deel van de leden trad toe tot 
de Schotse Herder Vrienden omdat deze vereniging 
staat en stond voor álle collies, Engels/ Amerikaans/
met-of-zonder stamboom en het bestuur zich voor-
al wilde toeleggen op gezondheid en gedrag van de 
schotse herder. De Nederlandse Collie Club is en was 
mordicus tegen vermenging van de Engelse en Ame-
rikaanse lijnen en houdt tot op de dag van vandaag 
vol dat de enige échte Schotse herder uit de Engel-

se lijnen komt en ijvert nog steeds voor een officië-
le scheiding tussen beide lijnen. De korthaarfokkers 
ten slotte kregen zo genoeg van al dat gekrakeel van 
met name de langhaarfokkers dat ze zich afkeerden 
en hun eigen vereniging oprichtten: de Smooth Col-
lie Friends.
Het resultaat in 2019 is dus een totaal verbrokkeld 
collielandschap waar de gewone collie eigenaar door 
de bomen heen het bos niet meer kan zien. Elke ver-
eniging hanteert ook een eigen verenigingsfokregle-
ment en heeft eigen fokkersleden die helaas vrijwel 
geen gebruik maken van honden van de fokkersleden 
van de andere verenigingen. Iets wat in ieder geval 
het bestuur van de Schotse Herder Vrienden zeer be-
treurt omdat dit de toch al zeer beperkte genetische 
diversiteit zeker niet ten goede komt.
Vandaar deze poging om de verenigingsfokregle-
menten eens naast elkaar te leggen om te kijken wat 
nou écht de verschillen zijn.

DE VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN
De eerste drie hoofdstukken (Algemeen, Fokregels, 
Welzijn) verschillen veel bij de rasverenigingen. Al-
le verenigingsfokreglementen volgen artikel VIII.3 KR 
van de Raad van Beheer ten aanzien van het niet toe-
staan van inteeltcombinaties (ouder/kind, broer/zus, 
grootouder/kleinkind). Herhaalcombinaties worden 
maximaal tweemaal toegestaan met uitzondering van 
expliciete toestemming van het bestuur bij de lang-
haarverenigingen, maximaal driemaal bij de Smooth 
Collie Friends.
 
 

Vergelijking
verenigingsfokreglementen
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DEKREGELS
De minimale leeftijd van de reu is tenminste 13 maan-
den op de dag van de dekking en bij zowel de Neder-
landse Collie Club als de SHV De Collieclub mogen 
reuen maximaal 50 geslaagde dekkingen verrichten 
en per kalenderjaar onbeperkt dekken. De Schotse 
Herder Vrienden wijkt hier van af: de minimale leef-
tijd bij deze rasvereniging voor een reu is 18 maan-
den en een reu mag maximaal 25 geslaagde dekkin-
gen gedurende zijn leven verrichten, met een onbe-
perkt aantal per kalenderjaar. Ook de Smooth Collie 
Friends hanteert strengere normen: bij hen moet de 
reu tenminste 13 maanden zijn en mag hij maximaal 
12 geslaagde dekkingen in zijn hele leven verrichten. 

Cryptorchide en monorchide reuen zijn uitgesloten 
van de fokkerij en buitenlandse reuen dienen bij voor-
keur te voldoen aan de gezondheidseisen van de ver-
enigingen.
De moederhond dient minstens een jaar voor de dek-
king te zijn ingeënt tegen parvo en Weil en de vacci-
natie tegen hondenziekte en hepatitis mag niet ouder 
zijn dan twee jaar.

WELZIJNSREGELS
Ten aanzien van de welzijnsregels geldt bij zowel de 
SHV de Collieclub als de Nederlandse Collie Club en 
de Smooth Collie Friends dat de teef niet mag wor-
den gedekt voor de dag waarop zij 16 maanden is en 
niet worden gedekt na de dag waarop zij 72 maanden 
oud is. Hetzelfde geldt voor een teef die niet eerder 
een nest heeft gehad en een teef die wel eerder een 
nest heeft gehad mag niet meer worden gedekt na de 
dag dat zij 96 maanden is. Een teef mag niet worden 
gedekt na haar vijfde nest en een teef mag niet wor-
den gedekt als er tussen de geboorte van twee op-
eenvolgende nesten minder dan 12 maanden zit.
Ook hier wijkt de Schotse Herder Vrienden af omdat 
een teef bij deze rasvereniging bij dekking de leef-
tijd van 20 maanden moet hebben bereikt en een teef 
die niet eerder een nest heeft gehad niet mag wor-
den gedekt na het bereiken van 60 maanden. Boven-
dien mag een teef bij de Schotse Herder Vrienden niet 
meer worden gedekt na haar vierde nest.

GEZONDHEIDSREGELS
Ten aanzien van de gezondheidsregels wijken de ver-
enigingsfokreglementen echter behoorlijk af. Bij zo-
wel de Nederlandse Collie Club, als bij de SHV De 
Collieclub is alleen HD, CEA en PRA (waarbij alleen 
bij de NCC over ECVO-onderzoek wordt gerept) ver-
plicht. Bij de Schotse Herder Vrienden zijn de regels 
stringenter: HD, CEA middels ECVO-onderzoek, en 
PRA en Degeneratieve Myelopathie middels DNA-on-
derzoek. Daarnaast schrijft  de Schotse Herder Vrien-
den voor dat er geen PRA-of DM-lijder geboren mag 
worden. De Schotse Herder Vrienden adviseert ook 
om fokdieren te testen op de M-locus (Merle). Bij de 
Smooth Collie Friends wordt geadviseerd op MDR1-
gen defect te laten onderzoeken. Ten aanzien van 

CEA, PRA en DM mag een lijder alleen worden ge-
combineerd met een middels DNA-testen vrij bevon-
den hond. Blue merle x sable combinaties zijn toe-
gestaan mits de sable middels DNA-test vrij van het 
merle gen is bevonden. 

GEDRAGSREGELS, WERKGESCHIKTHEID EN EX-
TERIEURREGELS
Ten aanzien van de gedragsregels, werkgeschiktheid 
en exterieurregels komen alle verenigingsfokregle-
menten overeen. 

REGELS VOOR AFGIFTE/WELZIJN PUPS
Ten aanzien van de regels voor afgifte/welzijn pups 
wijkt de Schotse Herder Vrienden ook af in die zin dat 
de vereniging de fokker voorschrijft om bij de pups 
een geldig ECVO-oogonderzoek te laten doen in de 
nestfase tussen de vijfde en negende week. Daar-
naast stelt de vereniging de fokker verplicht om de 
verkoop middels een koopovereenkomst vast te leg-
gen en alle relevante documenten (stamboom/pas-
poort/uitslagen gezondheidsonderzoeken ouderdie-
ren en pup) aan de koper mee te geven. Ook geeft de 
Schotse Herder Vrienden de fokker een informatie-
plicht aan de pupkoper mee. Op het door de Schotse 
Herder Vrienden verplichte ECVO-oogonderzoek na, 
volgt de Smooth Collie Friends dezelfde bepalingen.

TOT SLOT
De Schotse Herder Vrienden betreurt de versnippe-
ring in collieland. Vooral omdat onderzoeken hebben 
aangetoond dat de genetische basis van de schot-
se herdershond (zowel de korthaar als de langhaar) 
gevaarlijk smal is. Zowel in Nederland als in het bui-
tenland. Dat betekent dat de gezondheid van het ras 
in gevaar komt. Doordat fokkers aangesloten bij één 
van de verenigingen niet of nauwelijks gebruik (meer) 
maken van honden van fokkers aangesloten bij de 
andere verenigingen, wordt de genetische basis nóg 
smaller. 
Daarnaast zijn er fundamentele verschillen. Zo zijn 
er fokkers die zich met hand en tand verzetten te-
gen combinaties uit Engelse en Amerikaanse lijnen 
en zijn er fundamentele verschillen van opvatting 
over gezondheidsonderzoeken. De Schotse Herder 
Vrienden en de Smooth Collie Friends zijn van me-
ning dat alleen adequate DNA-testen moeten worden 
gebruikt terwijl de SHV De Collie Club en de Neder-
landse Collie Club vinden dat de ouderwetse manier 
van ogen spiegelen bij CEA- en PRA-testen voldoen-
de zijn. Bovendien gaan de Schotse Herder Vrienden 
en de Smooth Collie Friends uit van de nieuwste we-
tenschappelijke ontwikkelingen en houden de andere 
twee clubs vast aan de traditionele methoden.
 
Kortom, het einde van de controverse is nog lang niet 
in zicht. Al is het wel droevig dat de strijd over de rug-
gen van de honden wordt uitgevochten. 
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15 jaar Schotse Herder Vrienden

De vereniging Schotse Herder Vrienden bestaat dit 
jaar 15 jaar. In die 15 jaar is er veel georganiseerd voor 
onze leden en was de opkomst van onze leden zeer 
groot. Samen genoten we van de colliewandelingen, 
lezingen en workshops. Vooral de jaarlijkse activitei-
tendag in augustus of september werd zeer goed be-
zocht en gewaardeerd.

OPROEP
We vragen aan onze leden om hun ervaringen te de-
len met ons. We vragen u foto's van uw viervoeters in 
actie tijdens een van onze activiteiten, uiteraard met 
begeleidende tekst, maar ook leuke verhalen en/of 
anekdotes in te zenden voor het zomernummer, ons 
jubileumnummer.

HOE?
U mag uw verhaal of foto ('s) tot uiterlijk 10 juni 
2019 inzenden naar het unieke e-mailadres: 15jaar@
schotseherdervrienden.nl of via het formulier op on-
ze website https://schotseherdervrienden.nl/uw-
reactie/15-jaar/
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Wafwafwaferdewaf…waf…rrrrrrr…waaaf..waf…wroef....
oh, wacht, ik zal in mensentaal mijn verhaal doen. Dat 
maakt het voor jullie wat begrijpelijker. 
 
Ik ben Moyra (meestal noemen ze mij Moi) en ik ben 
nu ongeveer 14 jaar (of 2 jaar in hondenjaren geteld) 
mijn mensen-mama heet Jody en mijn mensen-papa 
heet Peter. Ik wil jullie iets belangrijks vertellen over 
wat ik de laatste tijd heb meegemaakt.
 
Er is best wel wat veranderd in mijn leven, maar die 
verandering ging heel erg geleidelijk. Ik had eigenlijk 
eerst helemaal niet door dat mijn leven op de kop ge-
zet ging worden. 
Het begon allemaal toen mensen-papa en mensen-
mama soms wat langer boven waren dan normaal, 
dan hoorde ik af en toe wat gekke geluiden van bo-
ven komen...alsof ze binnen aan het sporten waren. 
Dat was best wel saai, maar ik had wel lekker de bank 
voor mij alleen! 
 
Het gekke was wel dat je meestal slanker wordt van 
sporten en dat gebeurde niet, mensen-mama werd 
zelfs langzaam een beetje dikker. Ze waren dan ook 
wel gestopt met sporten, maar mensen-mama werd 
veel sneller dik dan normaal, terwijl ze helemaal niet 

heel veel meer ging eten. Daar snapte ik niets van maar 
toen voelde ik eigenlijk wel dat er iets ging veranderen.  

Ik ging wat beter opletten op mensen-mama want 
ik voelde aan mijn water dat er iets ging gebeuren. 
Mensen-mama werd niet alleen dikker, ze ging ook 
langzamer lopen, was soms een beetje nukkig, en 
ze ging ook anders ruiken. Ik voelde dus dat ik be-
ter op haar moest letten en voorzichtiger met haar 
moest zijn. Al ging het wel een keer mis door mijn 
schuld. Als ik een poes zie dan wil ik er koste wat 
het kost achteraan...toen dat onverwacht gebeurde 
trok ik mensen-mama omver! Ze was heel verdrietig 
maar uiteindelijk bleek het gelukkig mee te vallen zei 
de vrouw die langs kwam, het was vooral de schrik.  

Die nieuwe geur van mensen-mama vond ik eigenlijk 
wel fijn en ik ging dan ook lekker vaak bij haar liggen. 
Wat ik best wel gek vond, was dat als ik mijn snuitje 
op haar buik legde de buik heel gek bewoog, alsof iets 
contact met mij wou leggen. Ik kon niet zo goed snap-
pen wat er allemaal aan de hand was... Tegelijkertijd 
was het ook leuk, mensen-mama bleef op een gege-
ven moment veel meer thuis en werd lekker knuffelig.  
 
 

Tekst en foto’s: Jody van den Brink-Seegers
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Danno. 
Moyra heeft een nieuw vriendje



Alleen toen ze heel dik werd ging ze mij wel minder uit-
laten, op het laatst was het alleen maar mensen-papa 
die 's ochtends en 's avonds met mij aan de wandel ging.  

Toen mensen-mama megadik was ging ze een keer 
heel hard puffen, alsof ze erg geschrokken was van 
het vuurwerk, net zoals ik . Die dag voelde ik al wel dat 
er iets ging gebeuren, later bleek dat ik gelijk had en 
er iets aan de hand was. Mensen-mama en mensen-
papa gingen weg en ik moest drie dagen wachten tot 
ze weer naar huis kwamen. Ik bleef zo lang maar bij 
oma logeren en zij vertelde mij eindelijk wat er aan de 
hand was, mensen-mama moest geopereerd worden 
om iets uit haar dikke buik te halen. Er was namelijk 
een klein wondertje ontstaan in mensen-mama’s buik! 

Een puppy...euhh... een klein mensenkindje werd er 
geboren!!!  Dus die gekke periode was een voorbo-
de voor mijn kleine mensen-broertje...en, mijn men-
sen-broertje heet Danno. Ik kan niet wachten om met 
hem te spelen, maar tot die tijd moet ik goed op hem 
passen. Mensenkindjes zijn veel minder ontwikkeld 
dan hondjes zoals ik, hij kan nog niet lopen of zelf 
eten, maar dat soort dingen ga ik hem wel leren...
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10 Weetjes over het hondenlichaam

VREEMDE LICHAAMSDELEN
Honden hebben een aantal lichaamsdelen die wij 
mensen niet hebben, maar andersom hebben wij ook 
een aantal botjes die honden weer niet hebben. En 
wist je dat honden superzaad en supereitjes hebben?

1. HUBERTUSKLAUW
De Hubertusklauw (ook wel bijklauw of wolfsklauw 
genoemd) is een extra teentje aan de binnenkant van 
de achterpoot. Sommige rassen hebben op die plek 
zelfs twéé extra teentjes. Bij de Briard, Beauceron Gos 
d’Atura en Pyreneese Berghond horen deze er zelfs 
te zitten bij de achterpoten volgens de rasstandaard. 
Heeft een hond er last van (medische oorzaak), dan 
kunnen deze klauwtjes door een dierenarts worden 
verwijderd. Per 1 juli 2014 is er wel een verbod op het 
verwijderen van bijklauwtjes bij pups tot de leeftijd 
van vier dagen.

2. EEN HOND HEEFT GEEN SLEUTELBEEN
Maar wel een overblijfsel daarvan… ter hoogte van 
het schouderblad is in het midden van de spier ge-
naamd ‘musculus Brachiocephalicus’ een stukje sleu-

telbeen gelegen. Bij de mens is het sleutelbeen ver-
bonden met het schouderblad en het borstbeen. Dit 
maakt het geheel een stevige structuur. De hond 
heeft dat niet waardoor het schouderblad, bekeken 
vanuit het skelet, ‘los’ hangt aan de romp. Natuurlijk 
heeft dit ook zo zijn functie. Doordat de hond op vier 
poten loopt en daarmee de voorpoten anders belast 
dan de mens, is een extra sleutelbeen dat ook verbin-
ding maakt met het borstbeen, niet functioneel voor 
een flexibele voortbeweging. Het schouderblad bij 
de hond hangt met veel bespiering vast aan de romp, 
dit noemen we ook wel de schoudersynsarcosis. Het 
schoudergewricht bestaat uit een mooie ‘kop-kom 
verbinding’ met de bovenarm en is zo gemaakt dat 
over het gewricht extra banden lopen, zodat bij be-
weging voorwaarts het bovenbeen niet teveel naar 
voren door kan slaan.

3. PENISBOTJE (BACULUM)
Honden missen dan misschien een paar botjes, maar 
zij hebben op hun beurt weer een botje wat mensen 
niet hebben. Het lijkt bizar, maar iedere jongenshond 
heeft een botje in zijn penis. En niet alleen honden 
hebben zo’n botje, juist héél veel zoogdieren hebben 
er één, veel roofdieren, walrussen, knaagdieren en 
enkele primaten hebben er een. Het is dus eigenlijk 
best raar dat mensen er geen hebben. Onze voorou-
ders hebben er ooit wel een gehad, maar deze is tij-
dens de evolutie verdwenen. De functie van het bot-
je bij andere dieren moge duidelijk zijn; de penetratie 
wordt hierdoor vergemakkelijkt.

4. DERDE OOGLID
Het derde ooglid, ook wel knipvlies of membrana 
nictitans genoemd, komt niet alleen bij honden voor 
maar ook bij bijvoorbeeld reptielen, kippen en ijsbe-
ren. Mensen hebben alleen een rudimentair overblijf-
sel hiervan in de ooghoeken zitten. Het oogvlies sluit 
zich vanuit de binnenste ooghoek horizontaal naar de 
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buitenste ooghoek en bevindt zich onder de twee an-
dere oogleden.
Wat is de functie van dat derde ooglid? Ten eerste 
fungeert het als een soort ruitenwisser om het oog 
schoon te maken, ten tweede beschermt het het oog 
tegen infecties en beschadigingen.
Bij honden is het vlies vaak niet eens zichtbaar. Je 
kunt het vaak zien als je hond slaapt of wanneer je 
je hond wakker maakt en hij zijn ogen opent. Als het 
derde ooglid wel continue goed zichtbaar is, dan kan 
dat een teken van bijvoorbeeld een allergie of een au-
to-immuun ziekte zijn. Het kan ook betekenen dat de 
oogbal dieper in de oogkas is gezakt, waardoor het 
derde ooglid niet op zijn plek blijft zitten. Dit kan met 
veel pijn gepaard gaan, dus actie ondernemen is geen 
overbodige luxe!

5. NATTE NEUS
Niet zo bijzonder zul je denken, natuurlijk hebben 
honden een natte neus! Maar wat wel wetenswaardig 
is, is dat het een fabeltje is dat een natte neus iets zegt 
over de gezondheid van de hond. Volgens dierenarts 
Leonie Richards kun je er niets uit afleiden. Volgens 
haar wordt de neus extra nat zodra een hond een 
geur beter in zich op wil nemen; kleine kliertjes schei-
den dan extra vocht uit. Een droge neus kan weer ko-
men door het klimaat; op een warme zomerdag met 
een droog briesje zal een hond ook sneller een dro-
ge neus hebben, dit betekent niet dat hij dan ziek is.
Kortom; je kunt de gezondheid van een hond niet af-
lezen aan de natte of droge neus.

6. JACHTKNOBBEL (OCCIPUT)
De jachtknobbel is die ‘rare’ bult op het achterhoofd 
van een hond. Met name de jachthonden hebben een 
prominente jachtknobbel. Vroeger dacht men dat dit 
betekende dat een hond een sterk reukvermogen 
had, maar dit is een fabeltje. Op zich is het een nor-
maal onderdeel van de anatomie, bij mensen heet het 
niet jachtknobbel, maar achterhoofdsbeen (os occi-
pitale).

7. ORGAAN VAN JACOBSON
De meeste hondenliefhebbers weten natuurlijk al wel 
dat honden een superneus hebben, maar dat neemt 
niet weg dat dit een zeer bijzonder ontwikkeld hoog-
standje is! Het orgaan van Jacobson is vergelijkbaar 
met de menselijke reuk- en smaakorganen (neus en 
mond). Wanneer een hond inademt door de mond, 
voert de lucht langs het orgaan van Jacobson wat 
zich a.h.w. bovenin het gehemelte bevindt. De hond 

‘ruikt’ dus niet alleen met zijn neus, maar ook met zijn 
mond. Daarbij komt nog dat de mens ongeveer 5 mil-
joen reukcellen heeft en de hond tussen 125 en 300 
miljoen!

8. HONDEN HEBBEN ZWEETVOETEN
Mensen zweten via de huid, alleen honden kunnen 
dat niet. Zij kunnen hun warmte alleen kwijt via de 
mond en hun poten. Dus ja, jouw hond kan zweet-
voeten hebben…

9. SUPEREITJES EN SUPERZAAD
Honden zijn in tegenstelling tot wolven niet mono-
gaam. Honden doen het, simpel gezegd, met ieder-
een. Een teefje produceert meerdere eitjes die na rij-
ping soms wel tot zeven dagen ontvankelijk zijn voor 
bevruchting, daardoor krijgen honden maar zelden 
één pup. Daar komt nog bij dat het sperma van een 
reu tot acht dagen in leven kan blijven. Als een teefje 
met meerdere reuen paart tijdens de vruchtbare peri-
ode, dan kunnen de puppy’s uit dat ene nest verschil-
lende vaders hebben. Stel dat het Border Collie teefje 
Lily tijdens haar vruchtbare periode paart met Border 
Collie Bliksem, maar óók met zwerfhond Scruffy, dan 
zou ze in theorie een aantal Border Collie pups kun-
nen krijgen van vader Bliksem, maar ook een aantal 
kruisingpups van vader Scruffy.
Bij de American Kennel Club is het toegestaan om 
dergelijk nestjes te registreren, het vaderschap zal 
dan wel m.b.v. DNA vastgesteld moeten worden.

10. DE OREN BIJ DE HOND ZIJN VEELZIJDIG
Honden hebben 18 spieren om hun oren te bewe-
gen en dat is wel twee keer zoveel als bij de mens. 
Dat is niet voor niets. Ze gebruiken hun oren om ge-
luiden op te vangen en dat kunnen ze veel beter dan 
de mens. Een hond kan geluiden op vier keer grote-
re afstand waarnemen en ook nog bepalen uit welke 
richting het geluid komt. Daarnaast gebruiken hon-
den hun oren veel als communicatiemiddel waardoor 
al die oorspieren ervoor zorgen dat de oren naar vo-
ren en achteren kunnen én omhoog en omlaag.
Ze zijn ook bijzonder nuttig om de hond te ontspan-
nen. Het gehele oor heeft een relatie met maar liefst 
vier verschillende hersenzenuwen. Deze zenuwen 
geven zowel bewegings-  als gevoelsinformatie door 
aan de oren, maar… daarnaast ook aan verschillende 
andere gebieden in het hoofd en de nek. Eén van de-
ze zenuwen is zelfs een hele bijzondere zenuw om-
dat deze ook relaties heeft met de borst- en buikor-
ganen. Het masseren van de oren is daarmee niet al-
leen ontspannend voor huid, bindweefsel en spieren 
van hoofd en nek, maar ook voor de organen. An-
dersom, als de organen belast zijn of de spieren van 
hoofd en nek zijn gespannen, dan kun je dat vaak te-
rug voelen in de oren.
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KENNELVERMELDINGEN
Gelderland Limburg

ST. NINIANS
Alette en Henk Westerhuis
Rheden
T: 06 5050 8776
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 5165 0725
E: info@ladybosfuture.nl

HOUBENSLOCH CASTLE
Jacqueline Houben-Spiering
Goirle
T: 013 530 33 15
E: gerenjacq.houben@home.nl

Australië

Noord-Holland

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

Utrecht

SPARKLING JEWELL’S 
Alie Gaasbeek
Driebergen-Rijsenburg
T: 06 2263 2756
E: a.w.gaasbeek@hotmail.com

HET DOORNIK'S HUFKE
Hilda Rikken
Druten
T: 06 2332 7412
E: info@hildarikken.nl

VAN DE KUYTENBERGH
Joke Ackermans
Terblijt
T: 06 4406 6077
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

Overijssel

CHÂTEAU MYSTIQUE
Jan en Thécla Jansen
Mariënheem
T: 06 3655 3648
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 5088 7748
E: merleangus@planet.nl

BALINGSHOEK
Miranda Hamstra
Schagen
T: 06 539 20724
E: miranda@balingshoek.com
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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




