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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

JUBILEUMDAG
Op zondag 1 september 
vieren we de 15e verjaar-
dag van onze vereniging.

Dit jaar geen activiteiten-
dag, maar een gezellig
samenzijn. Uiteraard zijn 
ook de viervoeters van 
harte welkom.
We eindigen de dag met 
een gezellige BBQ.

ERKEMEDERSTRAND
Wat later dan normaal op het 
programma, wandelen we op 
zondag 29 september over 
de dijk en langs het strand bij 
Zeewolde.

Traditiegetrouw is dit een 
van de drukste wandelingen. 
We rekenen ook deze 
keer weer op een groot 
deelnemersveld.

HALLOWEEN-
WANDELING
Tijdens deze periode 
wandelen we op zondag 
27 oktober weer door het 
Leenderbos.
Deze keer een andere 
route en vallen er prijsjes 
te winnen voor de
spannendste Halloween-
outfit.

VAN HET BESTUUR

Voor u ligt het zomernummer van ons prachtige 
magazine. Een kwartaalblad dat door de leden zeer 
wordt gewaardeerd en waar veel hondenverenigingen 
jaloers op mogen zijn. Ook deze keer hebben we 
leden, maar ook dierenartsen, kunnen overhalen om 
hun verhaal te vertellen aan onze leden. Bijzonder zijn 
de artikelen uit Australië van Anneke van Mosselveld 
en van onze oud-voorzitter Ger Houben. Ger heeft 
een 10-jarige ervaring met de vereniging en deelt dit 
met ons.

In deze uitgave treft u ook een bijdrage aan van 
Judith Hofmann en de Dierenkliniek Koortenoord. Zij 
nemen ons mee in de wereld van hondenmassage 
en laparoscopie. Judith Hofman geeft uitleg over de 
massage en Marèse van Haneghem (dierenarts) legt 
uit wat een kijkoperatie inhoudt.

Zoals zo veel verenigingen, heeft ook de Schotse 
Herder Vrienden een uitdaging in het vinden van 

bestuursleden en vrijwilligers om de vereniging 
draaiende te kunnen houden.
Al in de weken voorafgaande aan de Algemene 
Ledenvergadering werd duidelijk dat uit de leden 
van de Schotse Herder Vrienden geen aanmelding 
kon worden verwacht voor een bestuursfunctie. 
Jammer, maar dit is nu eenmaal de realiteit voor veel 
verenigingen, waarom dan niet voor ons?

Omdat wij geen stap terug willen doen, hebben we 
met de overgebleven bestuursleden besloten om niet 
bij de pakken neer te zitten, maar de schouders er 
onder te zetten.
Het bestuur draait, zoals enkele jaren geleden, 
ook met slechts drie leden gewoon door. Het 
activiteitenteam zorgt ook in 2019 én in 2020 voor 
een maandelijkse activiteit en de mediagroep staat 
garant voor het magazine Collie en Zo. De fokkers 
van de vereniging staan onder hoede van onze 
penningmeester.

1 september 2019 29 september 2019 27 oktober2019



 Titel van het artikel
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Even voorstellen: ik ben Anneke van Mosseveld en ik 
woon sinds 1971 in Australië, waar ik schotse herders-
honden (collies) fok, show en train.  Net als in veel an-
dere landen gaat het aantal collies in Australië dras-
tisch omlaag en dus is de keuze van een geschikte 
fokreu, die geen nauw bloedverwantschap met de 
uitverkoren teef heeft, al heel erg beperkt.  Er zijn een 
aantal fokkers die daarom stappen hebben onder-
nomen om nieuw bloed in de voorraad genen te la-
ten vloeien en dat betekent invoeren, meestal van-
uit Europa en soms uit de Verenigde Staten of Cana-
da.  De collies die ik tot twee jaar geleden nog over 
had, beantwoordden niet helemaal aan het ideaal dat 
ik voor ogen had en dus besloot ik deze lieverds tot 
hun dood als huisvriendjes te houden en daarna op-
nieuw te beginnen.  En dan maar meteen met naar 
mijn idee één van de mooiste bloedlijnen in Europa. 

Al bijna twintig jaar heb ik met ingehouden adem de 
mooie collies van de Cambiano kennel in Italië be-
wonderd.  Ik bezocht de fokster, Maria Teresa Gara-
belli, in 2000 en had bijna toen al een mooie trico-
lour reu ingevoerd.  Dat is door verschillende rede-

nen niet doorgegaan, mede omdat zij niet in de ge-
legenheid was om een jonge hond voor een perio-
de van zeven maanden aan te houden en alle voor-
bereidingen voor de uitvoer te treffen.  Dit is namelijk 
de voorgeschreven tijd voordat een hond Australië in 
mag, maar daarover straks meer.  Daarmee stond ik 
dus voor een dilemma: ik wilde dolgraag een reu van 
haar, maar kende verder niemand die bereid was de-
ze voorbereidingen te treffen.
  
Hoe zit het dan eigenlijk met die australische invoer-
reglementen voor honden?  Om te beginnen moet 
de hond natuurlijk tegen alle normale hondenziek-
tes ingeënt zijn, maar nog belangrijker: hij moet te-
gen hondsdolheid (Rabiës) ingeënt zijn.  Er is namelijk 
geen hondsdolheid in Australië en dus is de overheid 
uitermate streng op het gebied van inenting. En niet 
alleen de inenting, maar tevens moet daarna door 
middel van een bloedtest bewezen zijn, dat de hond 
inderdaad genoeg antibodies heeft ontwikkeld, zodat 
hij geen hondsdolheid kan opdoen en dan verder ver-
spreiden.  Deze test heet de Rabies Neutralising An-
tibody Titre Test (RNATT) en moet op zijn vroegst zes 

Pasta de Collie gaat naar  
Australië - Het grote avontuur
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maanden voor export naar Australië plaatsvinden en 
daarmee is dan meteen duidelijk, dat je niet zomaar 
vandaag kan beginnen met vliegtuigruimte boeken 
en dan morgen de hond op het vliegtuig zet.  Bo-
vendien zijn er nog een viertal andere bloedtesten en 
twee behandelingen tegen wormen en teken, die in 
de laatste maand vóór de export zijn voorgeschreven.  
Mijn dilemma: hoe ging ik het regelen om de uitgeko-
zen pup minstens zes maanden in Europa te houden 
en ervoor te zorgen, dat al die testen en behandelin-
gen op de voorgeschreven tijd zouden plaatsvinden?  
Nu was ik intussen met pensioen gegaan en dus be-
sloot ik zelf het heft in handen te nemen.  Ik zou naar 
Europa vliegen om de voorbereidingen en de export 
zelf te regelen.  Met deze beslissing werd de kiem van 
het Grote Avontuur gelegd.

Begin 2018 nam ik weer kontakt op met Maria Tere-
sa en het geluk wilde, dat ze twee nestjes in april ver-
wachtte. Van beide nestjes was One Extraordinary Blu 
di Cambiano de vader, een prachtige blue merle col-
lie die al verschillende europese kampioenschappen 
had veroverd.  Nu maar duimen, dat er in deze nestjes 
een mooi tricolour reutje tevoorschijn kwamen.  En ja 
hoor, er was keuze genoeg in beide nestjes, geboren 
op 4 en 5 april respectievelijk.  Het zou nog moeilijk 
worden, want alle puppies zagen er heel gezond uit 
en de meeste hadden ook mooie volle kragen.

Ik had de fokster aangegeven, dat mijn puppy klinisch 
vrij moest zijn van CEA (Collie Eye Anomaly), wat pas 
tussen 6-8 weken door een honden-oogarts getest 
kan worden.  Ook had ik het liefst een tricolour met 
twee witte voorpootjes.  Dat laatste staat niet in de 
collie standaard voorgeschreven, ik vind het alleen 
zelf mooier bij een tricolour.  In het tweede nestje 
van 5 april was er precies eentje, die witte voorpoot-
jes had.  Nu maar hopen, dat hij ook nog vrij van CEA 
zou zijn, althans volgens de oogarts.  (Let wel: een 

volledig DNA-profiel zou ik pas in Australië laten uit-
voeren, waar de resultaten meteen in de stamboom-
registratie opgenomen konden worden.)  

Het geval wil, dat die ene pup met zijn witte voor-
pootjes inderdaad klinisch vrij van CEA was.  En hier-
mee was dan zijn toekomst bezegeld.  Hij zou naar 
Australië gaan!  Ik kon mijn trip naar Europa in de 
planning nemen en uitzoeken, waar ik met mijn nieu-
we colliepup zou gaan verblijven.  Verder werd hij in 
Italië ingeschreven onder een mooie naam en kreeg 
hij van mij nu ook een roepnaam: Pasta - om zijn ita-
liaanse geboorte aan te geven en ook omdat het een 
‘lekkere’ naam is om te onthouden.  Het is ook een 
goede naam om zijn aandacht te trekken en vanaf 
een afstand te roepen, met open klinkers, en een ‘s’ 
en een ‘t’ erin.

Normaal gesproken zou Pasta met acht weken opge-
haald kunnen worden, wat dus rond 5 juni zou zijn.  
Maar begin augustus zou de Wereldhondenshow in 
de RAI in Amsterdam plaatsvinden en ik had al veel 
eerder, lang voordat ik kontakt met de fokster had, 
met een australische vriendin afgesproken, dat we 
naar Amsterdam zouden vliegen en dan een paar we-
ken in Nederland op vakantie zouden gaan.  De vlucht 
was al geboekt en accommodatie geregeld, dus dat 
moest zo blijven.  Pasta ophalen kon dan pas eind 
augustus.  Gelukkig kende Maria Teresa iemand, die 
Pasta tegen een redelijke vergoeding tot eind augus-
tus in huis zou opnemen en hem ook alvast voor de 
shows zou trainen.  Zo gezegd zo gedaan.  We zou-
den Pasta dan op 28 augustus ophalen.  Het begin 
van het avontuur was dus geregeld.
Ik begon al rond te kijken naar accommodatie in Ne-
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derland voor mezelf en Pasta gedurende de rest van 
de periode, maar het bleek erg moeilijk om een flat 
of huis te huren zonder eigen meubilair en op zulke 
korte termijn.  Wat eventueel wel kon was een bun-
galowtje in een hondvriendelijk bungalowpark huren.  
Zo verzamelde ik al wat prijsopgaven.  Het bleek, niet 
verwonderlijk, flink duur komen te staan.  Ook keek 
ik naar mogelijkheden om via een oppasorganisatie 
op huizen te passen van bewoners, die met vakan-
tie gingen en die hun dieren thuis lieten.  Dat had ik al 
meerdere malen gedaan, ook in Nederland, en ik had 
goede referenties.  Maar het bleek erg moeilijk om 
aan aansluitende oppasperiodes te komen.  Boven-
dien was niet iedereen gediend van een oppasser, die 
zelf met hond kwam aandragen.

Toen kwam er plotseling bericht van Vince en Christi-
ne in Dorset, Engeland, met het aanbod om Pasta de 
hele periode in huis te nemen.  Ze hebben zelf  twee 
collies, Sasha en Bruno.  Bruno is een paar maanden 
ouder dan Pasta en net als hij een tricolour reu.  Dat 
beloofde veel speelplezier!  Ik had voor hen al eer-
der opgepast en het gaf hen nu de gelegenheid om 
verschillende malen twee weken op vakantie te gaan, 
waarbij ik dan voor hun huis en de collies zorgde.  Een 
prachtige oplossing, nu de rest van de accommodatie 
nog.  Gelukkig zijn er veel meer oppasmogelijkheden 
in Engeland.  Het is daar heel populair om oppassers 
in huis te nemen en natuurlijk is het ook een groter 
land met een grotere bevolking.  Binnen de korste tijd 
had ik de HELE periode vol, bijna alles aansluitend en 
alle adressen waren in Dorset of er vlakbij.  Zo kon ik 
regelmatig Pasta opzoeken en kontakt met hem hou-
den, want een beetje stabiliteit binnen al het gereis 
was wel belangrijk.

Met Engeland in het programma was het ook meteen 
duidelijk, dat Pasta vanuit Londen naar Australië zou 
vliegen.  De eindbestemming is Melbourne, waar Pas-
ta nog eens tien dagen in quarantaine zou gaan.  De 
Mickleham Biosecurity Facility net buiten Melbourne 
is de enige quarantainefaciliteit in Australië, dus al-
le dieren moeten eerst naar Melbourne, zonder een 
overstap in een andere australische stad waar ze dan 
voet op de grond zouden zetten.  Dieren vliegen in 
de cargoruimte van het vliegtuig en moeten in een 
kooi vervoerd worden, die goedgekeurd is door IA-
TA en geschikt is voor hun lichaamsmaat, waarvan de 
deur niet per ongeluk open kan gaan en waar vol-
doende drinkwater aanwezig is voor onderweg.  De 
reservering met de luchtlijn mag je niet zelf regelen, 
alle luchtvrachtpapieren moeten door een dierenex-
portbedrijf ingevuld worden en dat bedrijf verzorgt 
ook de cargo reservering met het luchtvaartbedrijf.   
Na wat vergelijking van prijzen en service van enkele
dierenexportbedrijven kwam ik uit op Petair UK, die 
bovendien ook de direkte vlucht per Qantas van He-
athrow via Perth naar Melbourne kon regelen.  Het-
zelfde vliegtuig vliegt door naar Melbourne, dus Pas-

ta zou geen voet op de grond zetten in Perth.  Omdat 
het een direkte vlucht is naar Australië en dus geen 
transferkosten ergens onderweg heeft, is deze vlucht 
goedkoper. Nu kon het Grote Avontuur van start gaan!

Op 7 augustus 2018 arriveerden we op Schiphol en 
een paar uur later reden we met een lease-auto van 
Peugeot naar ons hotel in Ijmuiden, waar de Inter-
national Collie Society kamers had gereserveerd en 
waar we verschillende evenementen zouden bij-
wonen gedurende de Wereldhondenshow.  De vol-
gende vijf dagen bewogen zich rond en in de RAI en 
werd over niets anders gesproken dan collies, col-
lies en nog meer collies.  Er werden vriendschappen 
gemaakt en er werd gelachen.  Het gebruikelijke uit-
stapje naar Volendam stond ook op het program-
ma en resulteerde in een verkleedpartij in Volendams 
kostuum.

Na afloop van de Wereldhondenshow en na een korte 
vakantie in Nederland reden we via Würzburg, Bam-
berg, Augsburg, de Romantische Route, Neuschwan-
stein, Innsbruck, Verona en Florence naar Toscane in 
Italië, waar we Pasta op 28 augustus ophaalden.  Hij 
was toen bijna vijf maanden oud en had alle routine 
vaccinaties gehad alsmede zijn Rabiës inenting.  Al-
le paperassen werden doorgenomen en in orde be-
vonden.  Het was heet weer en we zouden die eerste 
dag in de buurt blijven overnachten om Pasta te laten 
wennen.  We bemerkten al snel, dat hij het autorijden 
maar niks vond.  Hij hijgde en pufte en na 20 minuten 
was hij ziek.  Dat beloofde wat met een lange rit naar 
Nederland voor de boeg!

De titelfoto toont duidelijk aan hoe Pasta zich voelde!

De volgende dag begonnen we aan de terugtocht.  
We deden het rustig aan, stopten regelmatig om Pasta 
uit te laten en van de frisse lucht te genieten en over-
nachtten in Luzern, Weil am Rhein en Rüdesheim am 
Rhein.  En iedere dag opnieuw was hij ziek in de au-
to! Alleen al bij het aanzien van de auto wilde hij weg, 
maar het kon niet anders.  Het was een hele ervaring 
voor hem, want elke dag was hij weer in een ande-
re omgeving.  Er waren hotels waar de buitendeuren 
automatisch openden en soms moesten we met de 
lift naar onze kamer.  Gelukkig bleek hij een makke-
lijke collie te zijn, die alles meestal over zich heen liet 
gaan.  Soms maakte de liftdeur een krakend lawaai, 
waar hij van schrok en terugdeinsde, maar het wende 
al gauw. Waar we maar konden, bezochten we nog 
wat interessante toeristische plekjes.  Bij het kasteel 
van Heidelberg moesten we een lange stenen trap 
beklimmen naar het terras voor onze lunch.  Pasta 
had nog nooit trappen beklommen en ik droeg hem 
naar boven en na de lunch voor het grootste deel ook 
weer naar beneden.  Maar dit was meteen een mooie 
gelegenheid om hem een beetje aan trappen te laten 
wennen, dus ik zette hem neer op de laatste treden.  
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Het resultaat is op de foto te zien en Pasta (en ik!) wa-
ren het middelpunt van groot plezier van de menig-
te rondom ons.

Op 3 september arriveerden we in onze bungalow op 
Bospark “De Bikkels” bij Vlierden in Noord Brabant.  
Eindelijk een paar weken op dezelfde plek!  Maar 
eerst moest er een heel belangrijk stuk voorbereiding 
voor Pasta’s export plaatsvinden.  Zoals gezegd had 
hij zijn Rabiës inenting gehad, op 7 juli om precies te 
zijn.  Volgens het australisch voorschrift moest er dan 
een titertest (de RNATT test)gedaan worden, liefst vier 
weken na de inenting, om te bepalen of Pasta genoeg 
antibodies had gekweekt.  Het minimum niveau is 0.5 
IU/ml.  Het is uitermate belangrijk, dat Pasta’s chip-
nummer bij elke behandeling wordt gecheckt en op 
elke formulier vermeld wordt.  Want uiteindelijk is het 
chipnummer de enige manier om er zeker van te zijn, 
dat het om dezelfde hond gaat.  

Elke dierenarts kan zijn bloed voor de titertest af-
nemen, maar er is maar één laboratorium in Neder-
land, dat door de australische overheid geaccepteerd 
wordt om de test uit te voeren.  Dat is Wageningen 
Bioveterinary Research, verbonden aan Wageningen 
Universiteit & Research.  Het lab is gelegen in Lely-
stad.  De naam van Wageningen Bioveterinary Re-
search staat ergens helemaal verscholen in de doku-
menten op de website van het australische Depart-
ment of Agriculture en het was met een behoorlijke 
dosis geluk, dat ik het toch tegen was gekomen.

En zo had ik voor 4 september een afspraak voor Pas-
ta gemaakt met een voor ons totaal onbekende die-
renarts in Wageningen met het idee, dat die kliniek 
waarschijnlijk ook wel kontakt met het lab van de uni-
versiteit had.  En dat bleek ook het geval te zijn.  We 
kwamen terecht bij Dierenkliniek Kortenoord, waar Dr 
Stephen Schukking ons te woord stond.  Voor hem 
was dit ook een nieuwigheid en hij wilde er zeker van 
zijn, dat alles op de korrekte manier uitgevoerd werd.  
Na enkele telefoontjes naar een kollega op het lab 
was de zaak bevestigd.  Pasta’s bloed werd op de aan-

gegeven manier en in de juiste hoeveelheid afgeno-
men en het buisje ging naar het lab.  Ik had gevraagd 
om meteen ook te testen voor Ehrlichia canis.  Dit is 
een test die eigenlijk pas later in de exportprocedure 
gedaan wordt, maar het is veiliger om nu al te weten, 
of ook deze titeruitslag gunstig uitvalt en er geen Ehr-
lichia in het bloed te bekennen is.  Mocht dat niet het 
geval zijn bij later testen, dat zou de export wel eens 
grote vertraging kunnen ondervinden. 

Op 14 september kreeg ik de uitslag.  Pasta’s niveau 
van antibodies tegen Rabiës was ruim voldoende met 
1.6 IU/ml en er was ook geen Ehrlichia canis te be-
kennen.  Hoera, het belangrijkste onderdeel was goed 
verlopen en nu kon ik weer gewoon ademhalen.  Wel 
bemerkte ik, dat Pasta’s chipnummer verkeerd geno-
teerd stond.  Dat zou dus nooit geaccepteerd wor-
den door de australische overheid.  Ik heb meteen 
via Dierenkliniek Kortenoord een nieuw rapport aan-
gevraagd, dit keer met het juiste nummer.  Via email 
kwam het gekorrigeerde rapport direkt terug. 

Meer lezen over Pasta; in het herfstnummer komt het 
vervolg van zijn grote avontuur!



Foto’s: Mart Brouwers
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Zondag 24 maart 2019

Colliewandeling in het Leenderbos
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PIJN WERKT DOOR OP HET GEHELE HONDENLI-
CHAAM
Pijn zorgt voor stilstand en spanning en heeft een 
sterke doorwerking fysiek, emotioneel én mentaal. 
Met zachte aanrakingen en opbouwende massage 
kan het lichaam weer in beweging komen en span-
ning leren loslaten. Loslaten is niet alleen fysiek ge-
richt, het kan ook dieper gaan en pijn door geeste-
lijk trauma in beweging brengen. Naast aanraking en 
massage kun je nog zoveel andere dingen zelf doen 
om het welzijn van jouw hond met pijn te vergroten, 
lees maar! 

INVLOED OP EMOTIE EN GEDRAG?
Pijn heeft een sterke doorwerking op emoties en ge-
drag. In de wetenschap wordt hier steeds meer over 
bekend. Emoties bepalen een groot deel van het wel-
bevinden van de hond en liggen ten grondslag aan 
het gedrag. Ze geven een positieve of negatieve la-
ding, welke wordt opgeslagen in het geheugen. 
Pijn wordt beschreven als een emotie die zorgt voor 
zelfbescherming en snellere genezing. Bij pijn zal een 
hond zich terugtrekken en anderen op afstand hou-
den. Uit onderzoek is gebleken dat pijn bij circa 68% 
van de honden met probleemgedrag een rol speelt. 
Deze resultaten zijn gebaseerd op onderzoek van 
wetenschapper Daniel Mills, hij denkt zelf dat dit nog 
hoger ligt. 
Als je pijn analyseert, heeft het een relatie met meer-
dere ‘negatieve’ emoties. Als een hond pijn heeft kun-
nen de prikkels van binnenuit agitatie of frustratie op-
wekken. Aanraking kan gevoeliger worden waardoor 

het ook een emotionele lading kan krijgen en een 
hond zelfs angst kan ontwikkelen. Neem het voor-
beeld van een hond met heupdysplasie. Deze aan-
doening gaat vaak gepaard met pijn in het gewricht. 
Pijn geeft spanning op de omliggende lichaamsweef-
sels, waardoor deze weefsels minder goed verse voe-
dingsstoffen kunnen aanvoeren en minder goed hun 
afvalstoffen kwijt kunnen. Bij chronische pijn ontwik-
kelt zich een spanningspatroon in het lichaam, wat 
ook doorwerkt op de emoties en het gedrag van de 
hond. 

EMOTIES EN BALANS
Bij pijn is het daarom belangrijk om de positieve emo-
ties te stimuleren. Dit kan je heel goed zelf doen door 
met de hond samen te spelen, een snuffelwandeling 
te maken, zoekspelletjes te doen (ook speuren en de-
tectiewerk) én bewuste aanrakingen en opbouwen-
de massage. 
In de wetenschap is bewezen dat door aanraking na 
5 minuten ‘gelukshormonen’ vrijkomen en na 30 mi-
nuten de ‘stresshormonen’ afnemen. Bewuste aanra-
kingen gaan verder dan aaien. We kunnen hiermee 
in kleine stappen een positieve associatie met han-
den en aanraking opbouwen, waarmee je tevens aan 
meer lichaamsbewustzijn werkt en ook het lichame-
lijke spanningspatroon kan doorbreken. Als de hond 
lichamelijke spanning in kleine stappen kan loslaten, 
zal de hond zich beter gaan voelen en kan ook emo-
tioneel trauma door pijn in beweging komen en los-
gelaten worden. 

Tekst: Judith Hofman, foto’s: Judith Hofman / Mart Brouwers

Heeft jouw hond pijn? 
Hondenmassage kan helpen
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INVLOED OP HET LICHAAM
Als we nog even kijken naar de hond met heupdys-
plasie ontwikkelt de pijn zich lokaal. Pijnreceptoren 
nemen pijn waar en stemmen een gepaste reactie af 
met de hersenen. Als pijn chronisch wordt, is op den 
duur de reactie van de pijnreceptoren niet meer in 
verhouding tot de oorspronkelijke pijn. Lokaal wordt 
het lichaam steeds gevoeliger én wat we in ons werk 
merken, wordt ook het aangrenzende weefsel steeds 
gevoeliger. Dat kan maken dat deze hond een pijnre-
actie geeft, als je de knie of de lage rug aanraakt. Vaak 
is de doorwerking ook terug te zien in de vacht en zie 
je een doffere vacht of een opeens opstaande vacht. 
Vaak geeft deze pijn een beperkte beweging en daar-
mee ook een verminderde proprioceptie, ofwel ver-
storingen in het bewegingsgevoel. Verstoringen zor-
gen voor vervuiling en opgeteld met de emotionele 
doorwerking, kan pijn een grote invloed hebben op 
het immuunsysteem en kan bij chronische pijn ook 
een neerwaartse spiraal ontstaan, zowel lichamelijk 
als geestelijk.
Een veelvoorkomend spanningspatroon bij een hond 
met heupdysplasie is dat de hond de achterhand 
meer wil gaan stabiliseren door deze in stand stei-
ler op te trekken en de poten meer naar achteren uit 
te zetten én in beweging de achterhand te ontzien. 
Vaak ontstaan hierdoor problemen in de spieren van 
de schouderophanging, wat doorwerking kan hebben 
naar nek, hoofd en middenrug.  De achterhand gaat 
vaak in kracht en bespiering achteruit, wat doorwer-
king heeft op de lage rug, staart en knieën.

HET PIJNPATROON DOORBREKEN
Pijn betekent niet dat je niets meer kunt doen met 
de hond, vaak geeft het wel beperkingen in bewe-
ging, spel of training. Als je het vermoeden hebt dat 
de hond pijn heeft, is het belangrijk dat je samen met 
de medisch specialist gaat uitzoeken wat er speelt. Na 
diagnose kun je op een rijtje gaan zetten wat je zelf 
kunt doen en waar je hulp bij nodig hebt. Vaak kun je 
al heel veel zelf. Eerder in dit artikel heb je kunnen le-
zen over wat je zelf kunt doen om de emoties in ba-
lans te houden. Hieronder volgt nog een aantal tips 
om het pijnpatroon bij jouw hond te doorbreken.

Het is erg belangrijk dat je de hond niet gaat stil leg-
gen, maar met de hond ‘aangepast’ gaat bewegen. Als 
we kijken naar de hond met heupdysplasie en deze 
hond is al op leeftijd, is het voor de ‘smering’ van de 
gewrichten goed als je met deze hond verspreid over 
de dag steeds een korte wandeling gaat maken. Je 
hoeft ook niet altijd te gaan wandelen, zoeken in de 
tuin is vaak ook erg vermoeiend voor het hoofd en 
daarbij kan de hond naar eigen inzicht zijn lichaam 
bewegen.

Beweging zorgt ervoor dat vacht, bindweefsel, spie-
ren en gewrichten van verse voedingsstoffen worden 
voorzien en afvalproducten beter afgevoerd worden. 
Zo kun je lokaal het weefsel ‘in beweging’ houden, 
maar ook de doorwerking op de spanning op omlig-
gende weefsels. Als een hond door pijn niet goed kan 
bewegen dan is ondersteuning met pijnmedicatie be-
langrijk en indien mogelijk passieve bewegingen aan-
bieden met fysiotherapie, osteopathie, orthomanuele 
therapie en/of massagetherapie. 

WAT KAN MASSAGETHERAPIE BETEKENEN?
Vanuit de massagetherapie leren wij de mensen zelf 
om spanning te voelen en deze in beweging te bren-
gen. Je kunt immers meer voor je hond doen, als je 
er zelf dagelijks een stukje aan werkt. De behandeling 
is gericht op ‘opruimen’ van lichamelijke vervuiling en 
het ‘verminderen’ van spanning en pijn. De grootse 
uitdaging voor ons ligt hem vaak in het doorbreken 
van de vicieuze cirkel van pijnherinnering, pijnbele-
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ving en pijngedrag en het omzetten van pijn naar een 
positieve associatie. Andere positieve effecten zijn dat 
de hond meer bewust wordt van het gehele lichaam 
en kan leren ontspannen.
Vanuit de massagetherapie werken wij alleen met pijn 
als de hond onderzocht is door een medisch specia-
list en er diagnose is gesteld.

TIPS OM PIJN TE HERKENNEN
Honden kunnen pijn heel goed laten zien, alleen soms 
zijn wij ons er niet zo bewust van dat het te maken 
heeft met pijn. Hieronder volgt een aantal tips om bij 
vermoeden van pijn eens wat ander te onderzoeken:

• Een hond laat vaak met communicatiesignalen 
zien dat er ergens een gevoelig gebied of pijn 
is. Als de hond bij het aanraken op de lage rug 
steeds naar jou omkijkt, jouw hand gaat likken en 
hij laat dat herhaaldelijk zien, dan speelt er dui-
delijk meer in dat gebied. Honden zijn er ook erg 
goed in om bij aanraking zelf weg te lopen en 
iets anders te bedenken, bijvoorbeeld een speel-
tje pakken, een poot geven of op de rug draai-
en. In de afbeeldingen kun je goed zien dat de 
hond opkijkt bij het aanraken van de achterhand.  

• Als je goed leert kijken naar een hond, kun je al 
veel informatie halen uit de alledaagse bewegin-
gen van de hond. Kijk tijdens samen spelen of tij-
dens het wandelen maar eens vanuit zijaanzicht, 
vooraanzicht en achteraanzicht of de hond soepel 
beweegt op de voorhand en achterhand. Bij het 
voorbeeld van de hond met heupdysplasie zien 
we vaak dat de achterhand stijver is en kortere 
passen maakt. Soms kun je ook zien dat de hond 
steeds weer zijn gewicht op links of rechts zet. 

• Vaak kun je pijn ook waarnemen in het gelaat, 
de hond raakt sneller moe of maakt zich zorgen, 
wat zich veelal uit in rimpels of zorgelijke ogen. 

• De vacht is voor ons ook een indicatie voor pijn, 
bijvoorbeeld een gekke borstel ergens, een doffe 
vacht, een opeens opspringende vacht, een ver-
kleuring in de vacht.

• Het gedrag van de hond verandert vaak mee met 
de mate van pijn, daardoor heb je soms niet door 
dat de hond pijn heeft. Sommigen worden wat 
‘knorriger’, krijgen korter lontje. Extreem gedrag 
op jonge leeftijd heeft vaak ook te maken met pijn. 

• De wervelkolom en de grote gewrichten zijn 
plekken waar de meeste pijn voorkomt. Je kunt 
zelf pijn onderzoeken door met hele zachte aan-
rakingen deze plekken te onderzoeken. Zie je er-
gens steeds terugkerende communicatiesigna-
len, en heb je zelf het vermoeden van pijn, laat 
het dan nakijken door de medisch specialist. 

• Je kunt de aanrakingen ook combineren met 
spel. Erg belangrijk is dan dat je niet aanraakt tij-
dens het spel maar het afwisselt en het spel inzet 
als een beloning. 

ZELF LEREN JOUW HOND TE ONDERSTEUNEN
Met eerder genoemde tips kun je al veel zelf, maar… 
als het buiten jouw kennis en ervaring reikt, zoek dan 
een specialist. Wil je zelf meer kunnen doen voor 
jouw hond met pijn, dan kun je bij Kynomassage te-
recht voor een ‘Pijnconsult’. Hierin gaan we samen 
het spanningspatroon doorlopen en gericht aan het 
werk met bewuste aanrakingen en massage.
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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’ 
vindu u 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? 

WIJZIGINGEN VAN NAAM, ADRES, E-MAIL
Geef uw wijzgingen zo snel mogelijk door. Dit kan ook 
via de website. Zo verliezen we elkaar niet uit het oog!
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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!

DE PERSOONLIJKHEID VAN DE HOND VERANDERT 
OOK......
Iets wat we natuurlijk allemaal al lang weten, 
honden hebben zo hun eigen stemmingen en 
persoonlijkheidstrekjes. Net zoals wij mensen. Die 
persoonlijkheidstrekjes laten honden reageren zoals 
ze reageren in bepaalde situaties. Maar, zo blijkt uit 
een nieuw groot onderzoek, die persoonlijkheid van je 
hond kan –net zoals bij mensen-  in de loop van de tijd 
veranderen.

Het onderzoek, dat recent werd gepubliceerd in het 
Journal of Research in Personality, is het grootste 
onderzoek tot dusver over de persoonlijkheid van 
honden ooit uitgevoerd. Meer dan 1600 honden 
verspreid over 50 verschillende rassen deden mee 
aan het onderzoek, waarbij eigenaren van de dieren 
werden bevraagd en de onderzoekers pogingen deden 
om verbanden te leggen tussen levensgebeurtenissen 
en veranderingen in het gedrag van de honden en hun 
verzorgers.

“Wanneer mensen grote veranderingen in hun leven 

ondergaan, kunnen hun persoonlijkheidskenmerken 
veranderen. We ontdekten dat dit ook met honden 
gebeurt - en in een verrassend grote mate, “zegt 
William Chopik, auteur van het onderzoek.
“We verwachtten dat de persoonlijkheden van de 
honden redelijk stabiel zijn omdat ze geen wilde 
levensstijlveranderingen hebben zoals mensen die vaak 
wel ondergaan, maar honden veranderen eigenlijk 
heel erg. We hebben overeenkomsten ontdekt met 
hun eigenaren, de optimale trainingsduur en zelfs 
een periode  in hun leven dat ze agressiever kunnen 
worden tegenover andere dieren. “

De onderzoekers ontdekten dat het oude gezegde dat 
je een oude hond geen nieuwe trucjes kunt leren, wel 
degelijk terecht lijkt, omdat oudere dieren moeilijker 
te trainen zijn als ze eenmaal iets op een bepaalde 
manier hebben geleerd of gedaan. Maar wat vooral 
interessant was voor de wetenschappers, was hoe de 
persoonlijkheden van honden meestal die van hun 
eigenaars volgden.

Auteur: Andre Heuzer voor Dogzine



Tekst: Lieke Timmers

Verlatingsangst is gedrag dat door honden wordt ver-
toond wanneer ze door hun eigenaars alleen thuis 
worden gelaten. Het gedrag kan bestaan uit blaf-
fen en huilen, slopen maar ook poepen en plassen 
in huis. Verlatingsangst is niet alleen akelig voor de 
hond zelf, maar ook vervelend voor de eigenaar en 
voor de buren.

WAT IS VERLATINGSANGST PRECIES
Verlatingsangst (separatie gerelateerd gedrag) wordt 
meestal pas gezien als het een probleem voor de om-
geving wordt. Buren die klagen dat honden huilen en 
blaffen en eigenaren die thuiskomen en merken dat 
hun huis of het bankstel is gesloopt. Maar er zijn meer 
tekenen die op verlatingsangst kunnen wijzen alleen 
die zien we als eigenaar niet omdat we nu eenmaal 
van huis weg zijn als de hond die tekenen vertoont. 
Zo zijn er honden die opvallend actief gedrag laten 
zien als de eigenaar het huis verlaat. De hond blijft 
constant zoekend rondlopend, luisterend, zoekend 
of de baas misschien terugkomt. Maar ook honden 
die wel de hele tijd rustig liggen vertonen soms op-
vallend gedrag, zijn veel alerter op geluiden en rea-
geren, al is het door de kop op te heffen, op elk on-
verwacht geluidje. Maar ook vaak de lippen likkend, 
extreem kwijlen, hijgen en mogelijk ook trillen, kun-
nen tekenen van verlatingsangst zijn. De angstreac-
ties treden al heel snel op na het vertrek van de eige-
naar, uiterlijk binnen dertig minuten, maar meestal al 
binnen enkele minuten.
Verlatingsangst komt eigenlijk veel vaker voor dan we 

denken. Bij een onderzoek in Engeland kwam men er-
achter dat ongeveer 13-18% van de eigenaren aangaf 
dat hun hond problemen had met alleen thuis blijven. 
Dat betekent dat met 1,5 miljoen honden in Neder-
land er dus bijna elke dag 150.000 tot 200.000 hon-
den lijden aan verlatingsangst. Maar de situatie kan 
nog erger: dit heeft onderzoek aangetoond waarbij 
men het gedrag bestudeerde van honden die alleen 
werden gelaten. Namelijk 34% van alle onderzoch-
te honden toonde tekenen van verlatingsangst. Wel-
iswaar iets minder evident angstig gedrag, maar wel 
degelijk onrustig gedrag, kwam zelfs voor bij 47%, dus 
bijna de helft van alle honden in de onderzoeksgroep.

Hoe merk je dat je hond aan verlatingsangst lijdt?
Tekenen dat je hond last heeft van verlatingsangst is 
al te merken aan het gedrag van de hond voor dat 
de eigenaar het huis verlaat. Veel mensen hanteren 
een vaste routine voor ze vertrekken (jas en schoenen 
aantrekken, sleutels pakken, etc.). Honden zijn heel 
erg goed in het herkennen van onze gewoonten. Zo-
dra honden dit gedrag van je herkennen, beginnen ze 
al de eerste tekenen van verlatingsangst te vertonen. 

HOE ONTWIKKELT VERLATINGSANGST ZICH 
Honden zijn sociale wezens en kunnen niet goed te-
gen alleen zijn. Daarom moet alleen blijven ook echt 
aangeleerd worden vanaf de pup periode. Als een pup 
het alleen zijn niet goed leert, is de kans op (ernstige) 
verlatingsangst als volwassen hond behoorlijk groot. 
Maar honden kunnen tijdens het alleen zijn ook in hun 

Verlatingsangst
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ogen enge dingen hebben meegemaakt waardoor ze 
angstig geworden zijn. Sommige honden slopen ook 
wel eens uit verveling als ze lang alleen zijn, zonder 
direct angstig te zijn, maar worden ze door de eige-
naar daarvoor gestraft dan kan dat uiteindelijk ook tot 
angst leiden. 

WAT KAN MEN DOEN AAN VERLATINGSANGST
• Moedig de hond aan om naar hun mand of vas-

te plaats te gaan en blijf daar samen met de hond 
een poosje zitten. Beloon de hond als hij rustig 
blijft liggen op zijn slaapplaats of mand.

• Vraag de hond om op deze plaats te blijven ter-
wijl je even kort wegloopt en beloon hem daar-
na weer als hij rustig blijft. Ga eerst kort weg, dan 
steeds iets langer en verder weg. Zodra je hond 
wel angstig reageert, ga direct terug.

• Verlaat je huis, maar laat de voordeur eerst eens 
open en kom snel terug, naarmate je hond het 
beter doet kun je de deur sluiten, en dan wat lan-
ger weggaan. Varieer de lengtes van weg zijn.

• Word in ieder geval bij het thuiskomen niet boos 
als er iets kapot of vies is, dat verergert alleen 
maar. En het helpt om ervoor te zorgen dat je 
hond niet alleen een volle buik heeft, dus lekker 
heeft gegeten, maar ook flink wat energie is kwijt-
geraakt door wandelen of spelen voordat je weg-
gaat. 

• Er is ook onderzoek gedaan naar antidepressiva 
bij verlatingsangst en de eerste resultaten zijn be-
moedigend.

Herhaal bovenstaande stappen en beloon je hond als 
hij ontspannen is met speelgoed, traktaties of loven-
de woordjes. 
Zodra je zeker weet dat je hond zich prettig voelt, ga 
je verder naar de volgende stap. En vergeet niet: de 
snelheid hangt af van je hond niet van het ongeduld 
van de eigenaar.

Voor honden met ernstige verlatingsangst is het goed 
om advies te vragen bij een goede gedragstherapeut.

Het activiteiten-team organiseert bijna maandelijks een colliewandeling. Soms in combinatie met een workshop. 
Sommmige prachtige wandelgebieden doen we vaker aan dan gemiddeld en daarom zoekt het team steeds weer 
naar nieuwe gebieden.
Het Erkemederstrand, het Leenderbos, de recreatieplas Bussloo en het Naarderbos. Zo maar een viertal gebieden 
waar we vaak met onze viervoeters te gast zijn geweest. Fijne wandelingen en een goed eindpunt voor de lunch.

Vernieuwing van ons wandelportofolio is niet zo eenvoudig. We zoeken gebieden waar we de collies niet 
verplicht aan de lijn hoeven te houden, met andere woorden; losloopgebieden. Met behulp van Google komt je 
tegenwoordig al heel ver, maar niet ver genoeg. Elk gevonden gebied dient te worden verkend. Is de route lang 
genoeg, kan men er terecht met scootmobiel, is er een rustpunt halverwege en ook zo belangrijk; is er een start/
finish met een restaurant voor het parkeren van de auto's en het eventueel gebruiken van de lunch.

We hebben dus scouts nodig die op een vrije dag zo'n route gaan verkennen en hiervan verslag uitbrengen aan 
het activiteiten-team. Zo breiden we ons bestand uit en wie weet, wandelen we binnenkort bij jou in de buurt.

De vereniging zoekt nieuwe wandelgebieden!
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 Laparoscopie

Tekst en foto’s: Tekst en foto’s Marèse van Haneghem

Reeds jarenlang wordt er in Dierenkliniek Kortenoord  
laparoscopie gedaan. Dit is een kijkoperatie in de buik 
(laparo = buik en scopie = kijken). 
Bij de laparoscopie worden drie kleine insneden ge-
maakt in de buik. Een kijkinstrument (de laparoscoop) 
wordt ingebracht en via dezelfde insneden kan de be-
handeling plaatsvinden. Het grote voordeel is dat de-
ze methode een beperkte belasting voor de patiënt 
met zich meebrengt. Immers, er zijn maar kleine sne-
des nodig. Er hoeft dus geen snede gemaakt te wor-
den waar minimaal een hand doorheen kan.

Er zijn verschillende ingrepen waarvoor de laparo-
scopie een zeer geschikte methode is. Onder andere 
de sterilisatie (castratie van de teef, nl. het verwijde-
ren van de eierstokken). Verder het vastzetten van de 
maag (gastropexie) en ook het verwijderen van een 
binnenbal (cryptorche reu). Er zijn echter nog veel 
meer mogelijkheden, omdat de laparoscopie een 
goed overzicht in de buik verschaft.

CASTRATIE VAN DE TEEF
Bij honden wordt altijd een castratie gedaan. “Sterili-
seren” is het onderbinden van de eileiders, waarbij de 
eierstokken behouden blijven. Dit wordt niet gedaan 
bij de laparoscopische castratie van de teef. De eier-
stokken worden dan volledig verwijderd.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 
dieren 75% minder pijn hebben na een laparoscopi-
sche castratie ten opzichte van een castratie via een 
open-buik ingreep. 
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Dit geldt voor honden die zwaarder zijn dan 10 kilo-
gram lichaamsgewicht. De hersteltijd na een laparo-
scopische castratie is ook veel korter. De nazorg wel-
ke nodig is na een open-buik operatie is na een lapa-
roscopie niet van toepassing. 

De patiënten zijn direct na de ingreep weer op de 
been en de sneetjes zijn zo klein dat er geen nazorg 
nodig is voor de wondjes. Er hoeft dus geen rust ge-
houden te worden voor de buikwond.

GASTROPEXIE (VASTZETTEN VAN DE MAAG)
Een maagtorsie of verdraaiing van de maag is een acu-
te, levensbedreigende aandoening waarbij onmiddel-
lijk moet worden ingegrepen. Gasvorming in de maag 
maakt van de maag een ballon. De maag wordt opge-
blazen met gas (maagdilatatie) en de draaiende maag 
leidt ertoe dat de in- en uitgang van de maag wordt 
afgeknepen. Ook worden bloedvaten en de milt mee-
getrokken, en deze kunnen ook afgekneld worden.
Het is niet gezegd dat uw hond deze aandoening 
krijgt,  maar bij de risico rassen (zoals Duitse Dog, 
Bloedhond, Ierse  Wolfshond, Duitse herder, Dober-
mann Pincher, Berner-en Zwitserse Sennenhonden, 
Bordeaux Dog, Poedel, Akita, Malamute,
Ierse Setter, St. Bernard en Old English Sheepdog), 
of in geval van eerdere problemen, is het preventief 
vastzetten van de maag zeker aan te raden. Dit is met 
de laparoscopie een eenvoudige procedure.

CRYPTORCHE REU
Bij sommige reuen zijn de testikels niet ingedaald. 
De achtergebleven testikels kunnen in het lieskanaal 
zitten, maar ook in de buik. Omdat deze testikels in 

een warmere omgeving zitten hebben ze eerder de 
neiging om tumoreus te ontaarden. Daarom is het 
verstandig om deze testikel(s) te verwijderen. Hier-
bij worden slechts twee kleine snedes in de buik ge-
maakt. Door het goede overzicht in de buik is deze 
laparoscopische methode veel korter, waardoor de 
hond een kortere narcoseduur hoeft te ondergaan.

KORTOM, DE VOORDELEN VAN LAPAROSCOPIE 
ZIJN AANZIENLIJK:
Er hoeft geen snede gemaakt te worden waar mini-
maal een hand doorheen kan.
Er is veel beter zicht in de buik, de eierstok, maag of 
testikel liggen helemaal vrij in beeld.
Minder kans op infectie: uitsluitend steriele instru-
menten gaan de buik in (er bestaat geen kans op 
scheuren van een handschoen).
De wondjes zijn veel kleiner, er is dus minder wond-
pijn, minder kans op wondinfectie en geen kans op 
wondbreuk.
Er is minimale nazorg.
Een nadeel is dat de kosten, met name voor de ste-
rilisatie (castratie) van de teef, hoger zijn. Dit is niet 
van toepassing voor de gastropexie (vastzetten van 
de maag) omdat deze ingreep veel minder tijd vraagt 
bij de laparoscopie. Ook de cryptorche reuen zul-
len door het goede overzicht veel minder tijd vragen 
ten opzichte van de chirurgische benadering zonder 
scoop.

 
Marèse van Haneghem (dierenarts)
Dierenkliniek Kortenoord
Wageningen
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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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Foto’s: Mart Brouwers

Colliewandeling over de  
vestiging van Willemstad
Zondag 28 april 2019

Een nieuwe wandeling en dan zelfs over de oude vestingwerken van het historische havenplaatsje Willemstad. Bij de 
start viel even een miezerige regen, maar het enthousiasme leed er niet onder. Voor de hond en baasje(s) die er het 
koninklijkst uitzagen was er een prijsje. Jody Seegers uit Doesburg nam deze mee naar huis.
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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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WATER... SOMMIGE HONDEN HOUDEN ERVAN, ANDERE RENNEN ER HARD VOOR WEG! 

 Fotoactie: Water

Ook jij hebt vast en zeker een mooie, grappige of bij-
zondere foto van je viervoeter in, aan of op het water.  
Misschien van je vorige vakantie of van een mooie 
wandeling. Of houdt'ie niet van water maar ligt wel in 
elke plas die je onderweg tegenkomt? 

Verras ons met jouw waterfoto en laat ons zien of 
jouw collie lef of watervrees heeft! De beste en mooi-
ste foto's worden afgedrukt in het herfstnummer.

Kies een foto met een zo groot mogelijk formaat (mi-
nimaal 3000 x 2000 pixels), het liefst in jpg-formaat.

De maximale grootte voor de foto is 4 MB (4096 KB) 
per foto. 

De foto mag niet eerder zijn gebruikt in ons magazine, 
Facebook of op onze website. Deze fotoactie is alleen 
voor leden van de vereniging.  
Reclame en andere opschriften zijn niet toegestaan.
Wanneer uw inzending niet voldoet, kunt u ook niet 
deelnemen. 

Stuur je foto voor 01 september 2019 in via https://
schotseherdervrienden.nl/aanmelding/foto-actie/



Foto’s: Christine Lassche, Hans van Tongeren en Mart Brouwers

Colliewandeling en de Algemene 
Ledenvergadering
Zondag 26 mei 2019
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Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Schotse Herdervrienden namen we afscheid van twee bestuursleden.
Onze voorzitter, Ger Houben, was al eerder terug getreden en Lieke Timmers stelde zich vanaf de ALV niet meer 
beschikbaar voor herbenoeming in ons bestuur. Wij danken Ger en Lieke voor hun inzet en hopen dat zij in de 
toekomst af en toe nog eens beschikbaar willen zijn voor de vereniging. Ger en Lieke bedankt!
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Tekst en foto’s: Hennie en Martin Bakker

Even voorstellen: wij zijn Hennie en Martin Bakker en 
we hebben twee honden: een Collie Sable langhaar, 
genaamd Sepp en een bijna witte Sheltie/Collie (van 
allebei wat) genaamd Spot. 
Toen we Sepp kregen zijn we lid geworden van de 
Schotse Herder Vrienden en we gaan vaak mee met 
de wandelingen, met veel plezier. Een leuke groep 
mensen met dezelfde interesse: de honden. 

Na Sepp hebben we Spot erbij gekregen. Ik was thuis 
met pensioen en had daardoor genoeg tijd voor twee 
honden. 
Spot komt bij de Stichting Collie & Co in Nood in Lim-
burg vandaan. Daar hebben we hem op de site ge-
zien met foto en een kort filmpje, zijn naam was Andy.  
Wij hebben hem Spot genoemd, vanwege zijn bruine 
vlekken op zijn witte vacht vonden wij deze naam be-
ter bij hem passen.
Achteraf hadden we hem beter Speedy kunnen noe-
men, daar hij snel van begrip is en heel hard kan ren-
nen. 

Spot is geboren op 28 spril 2017, hij was vier maan-
den oud en bleek doof. Dat was de reden waarom 
hij bij de Stichting aangeboden was. Er was niet veel 
bekend over zijn achtergrond. De eigenaar die hem 
aanbood wilde niet veel over zijn afkomst kwijt. Wij 
vermoeden dat hij uit een gezin met kleine kinderen 
komt aangezien hij nogal angstig op kinderen kan re-

ageren. Met veel geduld gaat dat echter steeds beter. 

Na contact opgenomen te hebben met Teya, van de 
Stichting, zijn wij met Sepp naar Limburg gereden. De 
kennismaking ging goed, eerst even aftasten maar de 
klik was er vrij snel en zo konden wij een week later 
weer afreizen naar Limburg om Spot te gaan halen. 

Sepp was deze dag bij Butch, zijn grote vriend, een 
Tri-color Collie Amerikaan, ook lid van de Vereniging. 
Toen wij daar met Spot aankwamen begonnen ze di-
rect met zijn drieën te spelen. Heel leuk om te zien. 
Ze zijn vrienden voor het leven geworden.

Het was voor ons best spannend met Spot, want ja 
een dove hond, hoe ga je daarmee om? Teya heeft 
ons een telefoonnummer gegeven van een kennis 
van haar die ook een dove hond heeft. Deze mensen 
maakten gebruik van een trilbandje om de nek, zodra 
dit een signaal afgeeft komt de hond naar je toe (voor 
een snoepje/koekje). Na even oefenen werkte dit bij 
Spot geweldig. Bij een trilling keek hij direct waar de 
baas was en kwam snel aan rennen voor wat lekkers. 

Hij ziet Sepp als zijn grote steun en toeverlaat, daar 
hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt door hem 
de basiscommando’s zoals zit, kom en lig aan te le-
ren door eerst Sepp het commando te geven en te la-
ten doen, en daarbij gebaren te gebruiken voor Spot. 

Spot, ons dove hondje en zijn 
maatje Sepp

30 • Schotse Herder Vrienden • Zomer 2019



Spot is zeer leergierig en had dit snel door. 

De tweede dag bij ons ging hij al mee naar de San-
delingen. Een losloopgebied in Hendrik Ido Ambacht, 
op zo’n 10 minuten rijden. Eerst aan de lange lijn maar 
al vrij snel was het vertrouwd om hem los te laten 
rennen, omdat hij goed reageerde op het trilbandje 
en Sepp en Butch in de gaten hield.

Daar leeft hij zich nu iedere ochtend uit met zijn “gro-
te broer” Sepp, vriend Butch en nog heel veel ande-
re speelmaatjes. Hij kan daar heerlijk vrij rondrennen, 
rent mee als één van zijn vrienden ergens gaat kijken, 
maar hij houdt ons goed in de gaten en komt dan ook 
weer snel terugrennen als hij vindt dat ze te ver weg-
gaan. 

Op een gegeven moment hebben we het trilbandje 
afgedaan want  zijn kraag werd zo dik, hij voelde de 
trillingen niet meer.  Hij had het ook niet meer nodig, 
hij ging en gaat nog steeds niet ver bij ons vandaan en 
zodra Sepp of Butch terugrennen is hij erbij. 

Tijdens de wandelingen van de Vereniging loopt hij 
meestal aan de lange lijn mee, vooral in het bos, het is 
dan iets te overweldigend voor hem, zoveel honden 
met hun baasjes, hoe houd ik dan mijn eigen baas-
jes in de gaten lijkt hij te denken, maar zodra we uit 
het bos zijn op open terrein kan hij heerlijk rennen en 
spelen met de rest. 

Terwijl we dit schrijven zijn we op ons favoriete eiland 
Texel. Rondom het huisje dat we daar huren, is een 
groot grasveld, daar leven Sepp en Spot zich heer-
lijk uit. 

In het bos blijft Spot op de smallere paden aan de lan-
ge lijn, als hij een spoor heeft gaat hij er achteraan en 
dan is hij natuurlijk niet terug te roepen en zijn wij snel 
uit het zicht. Maar op de open velden kan hij naar har-
tenlust spelen met de bal of een stok. 
Ook op het strand leeft hij zich helemaal uit.

Spot is echt een heel vrolijk, parmantig, speels hond-
je. We zijn ontzettend blij met hem, hij brengt veel 
vrolijkheid bij ons thuis en lijkt totaal geen hinder te 
hebben van zijn “handicap”. 
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Met pijn in het hart heb ik vanwege privé besognes 
begin dit jaar mijn functie als voorzitter van de Schot-
se Herder Vrienden neer moeten leggen. Op de al-
gemene ledenvergadering van 26 mei jl. heeft Mart 
Brouwers aangegeven deze taak over te willen ne-
men en vanaf deze plaats wens ik hem heel veel suc-
ces! Nu mijn opvolging is geregeld, kan ik met een 
gerust hart terugkijken op mijn tien jaar bij de Schot-
se Herder Vrienden.

HET BEGIN
Zoals zoveel verhalen in Collie en zo, begint ook ons 
verhaal met de aanschaf van een colliepup. Eind 2007 
is Daimh bij ons komen wonen, een tricolor reu van 
de kennel Killochan Castle uit Usquert. Voor ons de 
mooiste hond van de wereld, zoals ieder baasje dat 
natuurlijk van zijn eigen hond vindt. In die periode 
had je twee collieverenigingen: de officiële rasvereni-
ging ‘de Collieclub’ en de ‘onofficiële’ rasvereniging 
Schotse Herder Vrienden. We zijn van beide vereni-
gingen lid geworden. 

Wij zagen de Schotse Herder Vrienden vooral als een 
gezelligheidsvereniging, waar je andere collieliefheb-
bers kon ontmoeten en leuke activiteiten mee kon 
ondernemen. We hebben genoten van hun wandelin-
gen, over de Loonse en Drunense duinen en de Ruc-
phense heide. 

In het begin van onze ‘carrière’ in de hondenwereld 
hebben we een aantal shows gelopen, maar wat ons 
niet zo kon bekoren was de sfeer bij die wedstrijden. 
Hoewel we wisten dat het een jurysport was – en 
het zomaar kon gebeuren dat de keurmeester onze 
Daimh geen U’tje (van uitmuntend) zou geven, maar 
‘slechts’ een ZG (van zeer goed) – waren wij verbaasd 
over de onvriendelijke, soms zelfs vijandige sfeer op 
die shows. Een gezellig praatje voor of na de keu-
ring werd niet door iedereen op prijs gesteld ... Pas la-
ter werd ons duidelijk dat dat kwam doordat wij een 
klassieke collie hadden gekocht, uit lijnen die werden 
verfoeid door een grote groep fokkers van de moder-
ne collie, fokkers die toen de dienst uitmaakten bij de 

Tekst en foto’s: Ger Houben

 Mijn tien jaar

Zomer 2019 • Schotse Herder Vrienden • 33



Collieclub. Bovendien hadden we Daimh gekocht bij 
een fokker die door die eerder genoemde groep fok-
kers werd verguisd. We begrepen er helemaal niets 
van en voelden ons op die shows personae non gra-
tae … 

In 2011 hebben we het nog een keer aangedurfd om 
met de pups uit ons eerste nest aan de kampioen-
schapsclubmatch (KCM) van de Collieclub mee te 
doen, de pups waren toen vier maanden oud. De vi-
leine opmerkingen uit de hoek van de moderne col-
lie fokkers waren niet van de lucht, met als dieptepunt 
de uitlating ‘wat doen die gedrochten hier? Een van 
onze pupkopers – die toch werkelijk dacht dat hij de 
mooiste pup van de wereld had, die hij in de ring naar 
voren bracht – kreeg bijna slaande ruzie over die op-
merking. Inpakken en wegwezen dus. 

Op de foto’s twee van die ‘gedrochten’: onze Awe, 
waar we onze kennel mee hebben opgebouwd en 
haar broer Bowen, beiden op volwassen leeftijd. 
Prachtige collies als je het mij vraagt.

ALS VRIJWILLIGER AAN DE SLAG
Bij de wandelingen van de Schotse Herder Vrien-
den raakten we aan de praat met het bestuur dat – 
toen ook al – op zoek was naar vrijwilligers. De ver-
eniging was klein (minder dan 70 leden), draaide op 
een handjevol vrijwilligers en leidde – anders dan we 
in eerste instantie dachten – een zieltogend bestaan. 
We hebben de handschoen opgepakt en zijn als vrij-
williger aan de slag gegaan. 

In eerste instantie heb ik in 2008 het penningmees-
terschap op me genomen, maar daar kwam al snel de 
redactie van het magazine bij. Organiseren en schrij-
ven konden we wel en Jacqueline was helemaal ver-
zot op colliegadgets verzamelen (op de foto staat on-
ze laatste aanwinst: een windgong van collies, die ik 
heb gekregen voor mijn 60ste verjaardag). Ambiti-
eus als we waren, brachten we tal van ideeën in. Van 
een eenvoudige verenigingssticker voor op de auto 
tot lezingen door deskundigen. Maar op onze idee-
ën werd steevast met aangetrokken handrem gerea-
geerd, omdat ieder idee door diezelfde (kleine) groep 
vrijwilligers moest worden uitgewerkt en er toch nie-
mand in geïnteresseerd zou zijn. Bestuurlijk was het 
glas in die periode eerder half leeg dan half vol ...  
 
Daarnaast sluimerde ook in deze vereniging de con-
troverse tussen de moderne collie versus de collie uit 
klassieke en Amerikaanse lijnen, alleen kon dat niet 
zo expliciet worden uitgesproken omdat de Schotse 
Herder Vrienden een ‘onofficiële’ rasvereniging was. 
Ook collies zonder stamboom lagen bij deze en gene 
zwaar op de maag en kon het gebeuren dat een lo-
vend artikel over de zeer te respecteren stichting Col-
lie & Co in Nood of over de klassieke colliefokker Kil-
lochan Castle tot een exodus van leden leidde ... 
 
Naarmate we dieper ingevoerd raakten in de collie-
wereld werd duidelijk dat ook qua gezondheid de 
meningen (soms ver) uiteen liepen en serieuze ge-
zondheidskwesties, zoals Degeneratieve Myelopathie 
of DNA-onderzoeken, werden gemeden. Gezond-
heidsproblemen in de fokkerij werden bij voorkeur 
niet uitgesproken, behalve als het om een fokker ging 
die er een afwijkende mening op nahield of anders-
zins buiten de ‘gevestigde orde’ opereerde. Transpa-
rantie was geen gemeengoed. 
 
Omdat ik daar een andere mening over was toege-
daan heb ik onder het motto ‘van dik hout zaagt men 
planken’ enkele zéér indringende gesprekken over de 
koers van de vereniging gevoerd en het toenmalige 
bestuur uiteindelijk verzocht een stap opzij te doen. 
Op 20 november 2011 hebben we gedrieën (Alette, 
Lieke en ondergetekende) een extra ledenvergade-
ring uitgeschreven. We hebben op gepaste wijze af-
scheid genomen van het bestuur en het stokje over-
genomen. De taakverdeling lag van het begin af aan 
vast: Alette penningmeester, Lieke secretaris en ik 
voorzitter. De visie over de te volgen koers stond ver-
woord in het position paper ‘Vereniging Schotse Her-
der Vrienden: een bloeiende vereniging!’: een vereni-
ging voor en door collieliefhebbers, waar collies in al-
le soorten en maten, met en zonder stamboom wel-
kom zijn en prioriteit wordt toegekend aan gezond-
heids-, gedrags- en welzijnsvraagstukken. 
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GESTAGE GROEI
Omdat we geen officiële rasvereniging waren duur-
de het overigens nog wel een tijdje voordat we seri-
eus werden genomen in de collie(fokkers)wereld. We 
werden toch vooral gezien als ‘het veredelde wan-
delclubje’. 

We hebben gestaag gewerkt aan de realisatie van de 
doelstellingen die we ons hadden opgelegd in het 
position paper. We zijn begonnen met een Faceboo-
kgroep, waar ik zelfs nog een tijdje beheerder van ben 
geweest. De combinatie van voorzitter van de ver-
eniging en beheerder van de Facebookgroep werk-
te voor een aantal lieden als de spreekwoordelijke ro-
de lap op de stier. In de beginperiode van onze Face-
bookgroep heb ik aan den lijve ondervonden wat het 
woord ‘toetsenbordterrorisme’ inhield. Wat een azijn-
zeikers lopen er in die colliewereld rond … 

We hebben afscheid genomen van het gedateer-
de logo en zijn een fris eigentijds logo gaan gebrui-
ken, een ontwerp van Sonja Kok – Krooshof. Diana 
Jansen heeft op basis van de typologie van dit logo 
een nieuwe website ontworpen, die vervolgens door 
Sjoerd van Heummen van WordPressCursus is ge-
bouwd. Op die website ben ik  nog steeds apetrots.  
 
Op de vernieuwde website zijn allerlei informatieve 
artikelen geplaatst over gezondheid, gedrag, opvoe-
ding, voeding etc. De artikelen hebben we voor een 
deel zelf geschreven, maar daar waar het om spe-
cialistische of controversiële kwesties ging heb ik – 
dankzij mijn groeiend netwerk aan contacten in de 
hondenwereld – een beroep kunnen doen op profes-
sionals. Behalve dat ze inhoudelijk van een hoog ni-
veau waren, was het grote voordeel van die externe 
schrijvers dat de personen die de vereniging niet zo 
welgezind waren, de artikelen niet konden bekritise-
ren zoals ze dat met de vereniging deden. Anno 2019 
doet het me deugd te constateren dat zelfs de groot-
ste criticasters van de vereniging met enige regelmaat 
verwijzen naar of zelfs citeren uit de artikelen op on-
ze website. Het kan verkeren …
 
MAGAZINE
De grootste sprong voorwaarts hebben we met ons 
magazine gemaakt, net als de website naar een ont-
werp van Diana Jansen. We wilden het blad een naam 
geven, passend bij de ambities van de vereniging en 
hebben hiervoor een wedstrijd uitgeschreven. Uitein-
delijk hebben we uit ca. 20 inzendingen voor ‘Collie 
en zo’ gekozen, ingediend door Suzanne van Ouwer-
kerk. Naar goed gebruik werd deze keuze fors bekri-
tiseerd op Facebook, vooral door personen die geen 
binding met de vereniging hadden. Tot op de dag van 
vandaag heb ik geen seconde spijt gehad van deze 
keuze. De naam van het magazine verwoordt kort en 
krachtig waar de Schotse Herder Vrienden voor staat. 

Op de cover van het blad staat altijd een portretfoto 
van de kanjer van een van onze leden. In ieder num-
mer plaatsen we minimaal één artikel van onze le-
den. De taak om leden hiervoor uit te nodigen – en 
soms zelfs uit te dagen – heb ik altijd met veel plezier 
voor mijn rekening genomen. Sommige leden heb ik 
twee jaar of zelfs nog langer ‘achter de broek aange-
zeten’, omdat ik uit het persoonlijk contact wist dat 
ze een geweldig verhaal te vertellen hadden. De af-
gelopen jaren heb ik dan ook talrijke pareltjes voorbij 
zien komen, die me soms tot tranen toe ontroerden. 
Van verdriet, maar ook van plezier. Deze persoonlijke 
verhalen symboliseren ieder op hun eigen manier dat 
de collie een maatje in ons leven is, of je nou fokker 
of ‘gewoon’ collieliefhebber bent. Ook de kortharen 
– een ietwat ondergeschoven maar o zo belangrijke 
groep in de colliewereld – heb ik geprobeerd in iede-
re editie een plek te geven en dat is me redelijk ge-
lukt. Showuitslagen heb ik nooit in het magazine ge-
plaatst, om de eenvoudige reden dat het gros van de 
collieliefhebbers dit niet interesseert. Maar als een lid 
een artikel wilde schrijven over zijn of haar showerva-
ringen, was dat natuurlijk prima. 
 
Net als voor het magazine heb ik professionals ge-
vraagd om kosteloos (of tegen een zeer geringe ver-
goeding ‘in natura’, door eenmalig een advertentie 
in het magazine of op de website te plaatsen o.i.d.) 
een bijdrage te schrijven. Het gros van deze schrijvers 
kwam uit mijn eigen netwerk. De specialist chirurgie 
en orthopedie die een van onze honden met een ge-
scheurde kruisband had geopereerd, onze vaste EC-
VO-oogarts waar we met onze collies en de bij ons 
geboren pups voor ECVO-oogonderzoek kwamen, 
de gedragsdeskundige van de hondenschool waar 
we sinds jaar en dag over de vloer kwamen, en ga zo 
maar door. 
 
Met droge ogen durf ik te beweren dat de groei van 
de vereniging – begin dit jaar hadden we bijna 300 
leden, een verviervoudiging van het aantal leden – 
eerst en vooral te danken is aan het magazine. 
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ACTIVITEITEN
Het gros van de collies gaat als huishond door het le-
ven en de meeste baasjes vinden het gewoon leuk 
om hun collie te laten ravotten met andere collies. 
Ook met kennis verbreden of vaardigheden trainen 
doe je veel mensen een groot plezier. Daarom heb-
ben we stevig ingezet op het uitbreiden van de ac-
tiviteitenkalender: wandelingen, lezingen en ‘hands 
on’ in workshops over de meest uiteenlopende on-
derwerpen zoals gebitsverzorging, balanstraining, het 
beoordelen van het gangwerk van je collie of zelfs 
colliekerstcreaties maken. De vereniging heeft in die 
tien jaar een keer een showkeuring georganiseerd, 
waar uiteraard ook stamboomloze collies aan heb-
ben meegedaan. 
Met veel genoegen denk ik terug aan het 10-jarig ju-
bileumweekend in 2014, op camping Den Osse in 
Brouwershaven, met een bomvol en zeer gevarieerd 
programma en qua verzorging ‘met alles erop en er-
aan’. In de uitnodiging hadden we een hartverwar-
mend avondoptreden van  de ‘Mannen van Staal’ in 
het vooruitzicht gesteld. De verwachtingen waren zo 
hoog gespannen, dat een enkele dame een lichte te-
leurstelling niet kon onderdrukken toen bleek dat het 
‘slechts’ om onze buitenkachel ging die we hadden 
meegenomen ... Jack van den Heuvel heeft een film 
van het weekend gemaakt, dat je op de website kunt 
bekijken (onder het kopje Activiteiten/Historie/2014).

Ik had mijn zinnen gezet op een nieuw jubileum 
weekend – het 3e lustrum van de vereniging – in 
2019. Doordat ik mijn functie heb neergelegd heeft 
de vereniging die ambitie noodgedwongen losgela-
ten. De organisatie van zo’n weekend is namelijk ‘a 
hell of a job’, zoals ik in 2014 heb mogen ervaren … 
 
LIDMAATSCHAP RAAD VAN BEHEER 
Iets wat ik bij mijn aantreden als voorzitter niet had 
kunnen bevroeden, is dat de Schotse Herder Vrienden 
lid zou worden van de Raad van Beheer. We zagen 
ons vooral buiten de officiële kynologie opereren, als 
een soort luis in de pels, om vanuit die positie de ge-
vestigde orde een spiegel voor te houden op de the-
ma’s die wij belangrijk vonden: gezondheid, gedrag, 
welzijn en respect voor alle typen collies. 
 
Maar in 2015 brak de spreekwoordelijke pleuris uit bij 
de Collieclub, toen een groep van ca. 25 fokkers van 
de moderne collie het bestuur van die vereniging wil-
de dwingen exclusief voor het door hun gefokte En-
gelse type collie te kiezen. Fokkers die Amerikaans, 
klassiek Engels of gecombineerd Amerikaans – En-
gels fokten moesten worden uitgesloten en gezond-
heidsonderzoeken zoveel mogelijk van tafel, want dat 
kost alleen maar geld … Bij de onderbouwing citeer-
de de groep driftig uit de Britse rasstandaard en was 
men uiteraard van mening dat hún interpretatie de 
enig juiste was. Ik heb die houding wel eens verge-
leken met het geloofsextremisme, met als enige ver-
schil dat ze niet terugvallen op de Bijbel of de Ko-
ran, maar op de Britse rasstandaard. Naar mijn me-
ning wordt met zo’n flirt met het extremisme het fun-
dament gelegd voor stilstand of zelfs achteruitgang. 
 
Wij hebben ons als vereniging nooit in die discussie 
gemengd, maar ervoeren het als een stap terug in de 
tijd, niet passend in het huidige tijdsgewricht waar de 
officiële kynologie toch al onder een vergrootglas 
ligt. De denigrerende opmerkingen over DNA-testen 
hebben we ronduit als dom ervaren. Maar doordat we 
geen positie in de officiële kynologie innamen kon men 
schouderophalend doorgaan deze visie uit te dragen 
en moest je als niet wetende collieliefhebber wel héél 
sterk in je schoenen staan om daar tegenin te gaan.  

Gegeven die ontwikkelingen vonden we dat we niet 
langer aan de zijlijn konden blijven staan en heb-
ben we met hulp van een extern deskundige succes-
vol het lidmaatschap van de Raad van Beheer aange-
vraagd. We wisten dat ook de Smooth Collie Friends 
die stap hadden gezet, ziek als ze waren van het ge-
krakeel onder de fokkers van de langharen. Pas la-
ter werd ons duidelijk dat ook die eerder genoem-
de groep fokkers van de moderne collie een eigen 
rasvereniging hadden opgericht en het lidmaatschap 
hadden aangevraagd bij de Raad. Die vereniging gaat 
als Nederlandse Collieclub door het leven. 
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Voor zover ik weet is de collie het enige ras met vier 
officiële rasverenigingen: drie voor de langhaar- en 
drie voor de korthaar collie. Een bizarre situatie – ze-
ker als je bedenkt dat er bijvoorbeeld in 2018 min-
der dan 150 stambomen voor pups zijn afgegeven – 
maar wel tekenend voor de sfeer onder de fokkers. In 
het lentenummer van Collie en zo zijn de fokregle-
menten vergeleken. Die vergelijking maakt duidelijk 
dat het nog wel een tijdje zal duren voordat fokkers 
datgene gaan doen wat ze eigenlijk zouden moeten 
doen, in het belang van het ras: samenwerken! 
 
Met veel genoegen denk ik terug aan het weten-
schappelijk onderzoek naar de genetische diversi-
teit in de colliepopulatie door de Universiteit van Wa-
geningen. Voor dat onderzoek konden we gebruik 
maken van de database van Ad Mommers (rough-
collie.nl), waar de afstammingsgegevens in stonden 
van (op dat moment) meer 220.000 collies, een uni-
cum in de internationale kynologie. Ik had het levens-
werk van Ad graag met de vereniging willen voortzet-
ten, maar dat is me niet meer gelukt. Het onderzoek 
maakte duidelijk dat er dringend maatregelen moeten 

worden genomen om de hoge inteelt een halt toe te 
roepen. En dat kan alleen maar door samen te wer-
ken, collies uit andere lijnen niet rigide uit te sluiten 
en buiten de gebaande paden te durven denken. Bij-
voorbeeld door de weg vrij te maken voor combina-
ties als langhaar x korthaar, sable x merle of zelfs in-
kruisvarianten. Hopelijk wordt met de normenmatrix 
van de Raad van Beheer een eerste stapje richting sa-
menwerking gezet. 
 
TOEKOMST 
De afgelopen 10 jaar is er veel gebeurd en gedaan. 
Het heeft mij misschien wel teveel bloed, zweet en 
tranen gekost, maar dat is mijn probleem. Er staat een 
vereniging, zoals ons dat in 2011 voor ogen stond 
toen we het stokje overnamen en ik ben er trots op. 
Het is nu aan het bestuur en de vrijwilligers om de 
swung erin te houden. Ik wens ze daarbij heel veel 
sterkte en succes. Jacqueline en ik richten ons nu op 
onze kennel. We zullen jullie vast nog wel tegenko-
men op een van de activiteiten van de vereniging. Wie 
weet tot ziens!
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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

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: +32 476 64 39 71
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




