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Vader: Barca van het Melkmeisje
Moeder: Frisian Roses Eyes Like Yours Rosa (Grace)
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Moeder:  Joy of Life vom Paradies

Fokker:  Hannelore Rode
Eigenaar:  Jacob en Christine Lassche
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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

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.

Op deze speciale dag zijn er leu-
ke prijsjes te winnen voor de leukst 
verklede combinatie hond en baas. 
Wees niet verlegen en doe mee. Dit 
is de kans om je creativiteit de vrije 
loop te laten!

VAN HET BESTUUR

Dit is alweer het derde magazine van 2019; het 
herfstnummer. Dankzij Anneke van Mosseveld kunnen 
we genieten van haar avonturen Down Under in het 
tweede deel van Pasta de Collie en Keeny de Volder 
maakt ons nog eens wegwijs in de vachtverzorging 
van de collie.

De invulling van onze cover was duidelijk aan 
vernieuwing toe en het loslaten van de portretfoto 
geeft toegang tot een ruim aanbod aan fotomateriaal.

Ook nieuw in dit nummer is de centerfold. In het 
midden van het magazine zit een uitneembare foto 
van maar liefst twee pagina's breed. Door verplaatsing 
van enkele advertenties kan de centerfold, zonder 
verlies aan artikelen, worden opgehangen.

ONS JUBILEUM
Dit jaar is ook het jubileumjaar voor de vereniging. 
Het 15-jarig bestaan werd bescheiden gevierd met 
een Jubileumdag op 1 september j.l. Naast een korte 
lezing/workshop van Nikki Rethmeier van de stichting 
Contacthond, was er een vrijblijvende deelname aan 
een korte cursus Hoopers.

Tijdens de hele middag waren de viervoeters welkom 
voor een heuse fotoshoot. Fotografe Dannie legde 
alle aanwezige honden vast op de gevoelige plaat. 
Alle deelnemers krijgen een foto via de e-mail 
thuisgestuurd. Zie bladzijde 31 voor een impressie.

De jubileumdag werd afgesloten met een barbecue 
die geheel werd verzorgd via de K.C. Woerden.

FACEBOOK
Wegens onrust op de facebook pagina heeft het 
bestuur haar verantwoordelijkheid genomen en 

besloten de structuur van de pagina te wijzigen.  
Leden van de facebook groep zijn niet langer 
'bevriend' met de beheerders waardoor deze hun 
werk in anonimiteit kunnen uitvoeren. Bovendien 
moeten berichten nu eerst goedgekeurd worden door 
het beheerdersteam, waardoor de informatiestroom 
beter te controleren is.  
Op deze manier wordt er een beschermde, veilige 
omgeving gecreēerd.

HET WINTERNUMMER
Voor het vierde magazine van dit jaar, zoeken we 
leuke verhalen rondom sneeuw en kerst. Kortom
alles wat in een winternummer thuishoort. U kunt
uw verhalen en/of foto's versturen naar 
redactie@schotseherdervrienden.nl

FOKKERONDERSTEUNING
Door de Raad van Beheer is een eerste editie 
uitgebracht van de Raadar Fokker Special, die geheel 
gewijd is aan de introductie van de Raad van Beheer 
Fokkerondersteuning. Alle geregistreerde fokker-
accounts hebben de Raadar Fokker Special via een 
mailing ontvangen. Heeft u nog vragen, dan kunt u 
terecht op de website www.houdenvanhonden.nl/
fokkerondersteuning.

29 september 2019 27 oktober 2019
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Pasta de Collie gaat naar  
Australië - Het grote avontuur [2]
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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.  In het vorige ma-
gazine begon ik met het vehaal over Pasta de Collie. 
In dit magazine het vervolg.

Het enige wat ons toen nog te doen stond, was dit 
rapport door te sturen naar de Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit in Utrecht, die een officiele ver-
klaring zou moeten tekenen om aan te geven, dat het 
RNATT rapport inderdaad aan alle voorschriften voor 
Australië voldoet.  Ook dat ging van een leien dak-
je.  Daar had men kennelijk regelmatig ervaring met 
het bereiden van zo’n verklaring en men had er het 
voorgeschreven formulier ook klaarliggen.  Het kwam 
netjes met de post terug, want er staat een handteke-
ning en een stempel op, die in het origineel voorge-
legd moet worden.

Nu begonnen de verplichte zes maanden waarin Pas-
ta in Europa moest blijven, in z.g. Level 3 landen, dus 
landen die door het australische Department of Agri-

culture het minste gevaar voor Rabies opleverden.  
De lijst van landen is op de website te vinden.  Neder-
land en Engeland behoren tot de Level 3 landen.

Achteraf gezien had ik met de verklaring door het 
NVW één fout begaan.  De RNATT verklaring moet 
namelijk door de Officiele Dierenarts van het land 
van uitvoer gemaakt worden.  Als Pasta vanuit Schip-
hol naar Australië was gevlogen, was de verklaring 
van het NVW de juiste geweest.  Maar Pasta zou van-
uit Londen-Heathrow vertrekken en dus moest dit 
de verklaring van de Officiele Dierenarts van Enge-
land zijn.  Gelukkig heeft Petair UK me er later op at-
tent gemaakt en ervoor gezorgd, dat er een nieuwe 
verklaring kwam, dit keer van een Officiele Dierenarts 
van het Animal Plant & Health Agency (APHA).

Maar dat wist ik toen dus nog niet en voor ons was 
het dan even heerlijk vakantie in de bossen van Vlier-
den.  Mijn reisgenoot vertrok op 6 september en we 
zetten haar op Schiphol af.  Vanaf toen waren Pas-
ta en ik helemaal samen.  We genoten van het war-
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me weer en van onze dagelijkse wandelingen.  Einde-
lijk konden Pasta en ik helemaal aan elkaar wennen, 
wat voor hem kennelijk totaal geen probleem was.  
Hij vond alles even fijn, at zijn eten met veel plezier 
op en was een heerlijke pup.

Op 16 september verlieten we Bospark “De Bikkels” 
om een oppas te beginnen voor mensen in Heteren. 
Dat had ik via mijn lidmaatschap van oppasvereniging 
Holidaylink georganiseerd.  Op dat adres was Gaya, 
een leuke jonge teef van een jachthondenras, aan-
wezig waar Pasta een hele week mee gespeeld heeft.  
Die twee waren aan elkaar gewaagd en vonden rond-
jes rennen door de achtertuin het zaligste wat er be-
stond.

Nu de RNATT verklaring binnen was, kon ik ook de 
australische invoervergunning voor Pasta aanvragen.  
Dat doe je via het BICON computersysteem van het 
Department of Agriculture, waar je een persoonlijk ID 
en wachtwoord  klaarmaakt.  Je betaalt meteen voor 
de vergunning en het Mnisterie houdt kontakt met je 
via de Inbox van BICON.  Alles ging prima, de belang-
rijkste stappen waren gezet en op 21 september was 
dit gedeelte klaar en hadden we een invoervergun-
ning.

Over een week zouden we naar Engeland varen met 
de veerboot.  De reservering was voor 27 september 
met P&O Ferries vanuit Calais.  Maar voordat hij En-
geland in mocht, moest Pasta nog een lintwormbe-
handeling ondergaan.  Dat mag alleen door een die-
renarts gebeuren, die ervoor tekent in zijn dierenpas-
poort.  De behandeling mag niet eerder dan 5 dagen 
voor aankomst in Engeland plaatsvinden.  Ik maak-
te een afspraak met Dr Stephen Schukking voor 24 
september, drie dagen voor onze aanlegging in En-
geland.  Dit was een routineaangelegenheid: Pas-
ta kreeg een Drontaltablet te slikken, het werd geno-
teerd in zijn paspoort en klaar was kees.

Op 26 september reden we met de auto naar Calais, 
waar we eerst rustig een nachtje bleven slapen in het 
Ibis Hotel vlakbij de veerboot.  Pasta vond alles best 
(behalve het rijden in de auto dan).  Hij was al in zo-
veel hotels geweest, dat iedere hotelkamer toch zijn 
‘thuis’ leek te zijn.  We hebben nog even heerlijk kun-
nen wandelen in een parkje in de nabijheid van het 
hotel.  De volgende morgen hadden we ook nog al-
le tijd, want ik had de boot van 14.20u geboekt. Maar 
wel moest je je een paar uur van tevoren melden, als 
je een dier in de auto had.  We waren dan ook uren te 
vroeg en de eerste auto in de rij.  Pasta’s paspoort en 
chip werd gekontroleerd, alles werd goedgekeurd en 
we konden de boot oprijden.  Eenmaal geparkeerd op 
de aangegeven plek ergens onderin de boot moest 
ik het dek op, maar Pasta moest in de auto blijven 
met de ramen een beetje open.  Het werd een rusti-
ge passage en na een paar uur reden we in Dover En-

geland binnen.  Dit was best een gekke ervaring, want 
hoewel ik natuurlijk in Australië aan linksrijden op de 
weg gewend ben, reed ik nog steeds met mijn franse 
Peugeot waar het stuur natuurlijk links zat.  Achteraf 
was dit nog een voordeel, want ik kon de auto aan de 
stoeprand uitstappen en hoefde er dus niet midden in 
het verkeer uit!

We hadden een lange dag achter de rug en ik had 
in Brighton een B&B geboekt.  De kamer was op de 
eerste verdieping, dus dat werd weer een gehijs om 
Pasta naar boven te dragen.  Het zou mooi zijn als 
hij eenmaal zelf de trap op en af kon!  De volgende 
dag reden we het laatste stuk van deze reis, naar het 
dorpje Toller Porcorum, 20 minuten ten westen van 
Dorchester in Dorset.  Daar woonden Vince en Chris-
tine en hun collies Sasha en Bruno.  We werden ste-
vig begroet, door mens en dier.  Dit zou Pasta’s thuis 
zijn tot zijn vlucht naar Melbourne.  Vince en Christine 
vertrokken de volgende dag op vakantie naar Spanje 
en ik had het hele huis en de drie collies voor mezelf.  
Elke dag maakten we een wandeling door de weilan-
den rond het dorp.  Het kan er erg modderig zijn en ik 
had al gauw een paar stevige rubberen laarzen aan-
geschaft.  De pootjes van de collies waren soms zwart 
van de modder, maar daar was echt niets tegen te 
doen.  Ze hadden plezier en daar ging het om. Pas-
ta en Bruno, allebei nog jong, trokken samen op en 
Sasha vond het wel prima om eens wat rust in haar 
leven te krijgen.  In de achtertuin speelden die twee 
lustig.  Bruno is zo’n heerlijk ronde collie, Pasta veel 
slanker en langer van lichaam.  Maar Pasta was hem 
de baas met zijn lenigheid en Bruno rolde dan al op 
zijn rug als Pasta hem maar aankeek.  En dan maar 
speelvechten samen, in elkaars kraag bijten en grom-
men.  Dan springen ze weer op om een paar rondjes 
rond het tuinhuisje te rennen.  Tot op de dag van van-
daag ligt daar een renbaan!

Het huis van Vince en Christine

Toen de twee weken om waren en Vince en Christi-
ne weer thuis kwamen, vertrok ik naar de volgende 
huisoppas, in het nabijzijnde dorp Frome Vauchurch.  
Daar kreeg ik de verantwoording voor een echte ma-
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nor farm, een herenboerderij met een prachtig huis 
van lokale steen opgetrokken.  Er in waren enorme 
formele en informele kamers en een boerderijkeuken 
met een AGA fornuis.  Het had grote landerijen om 
zich heen, waar fazanten en patrijzen in het wild rond-
liepen. Wekelijks kwam de schoonmaakster, alsmede 
houthakkers en tuinlieden.  De schapen werden door 
weer een andere farmer onderhouden.  Ik was daar 
Lady of the Manor!  En het was maar tien minuten van 
Toller Porcorum, zodat ik toch regelmatig met Pasta 
en de collies op pad kon.

De Manor Farm, Frome Vauchurch

Op 24 oktober verhuisde ik naar mijn volgende op-
paswoning in Chiselborough in Somerset, een schat-
tig dorp tussen de heuvels.  Het was een goede drie 
kwartier rijden van Pasta vandaan.  Alle huizen waren 
weer van dezelfde gele steensoort, sommige huizen 
met rieten dak.  Ik paste op Harley, een jachthond, en 
maakte alweer lange wandelingen over een jaagpad 
door het bos of door de weilanden naar het volgen-
de dorp en terug.  Elke paar dagen reed ik naar Toller 
Porcorum en ook organiseerden we iets gezelligs met 
Vince en Christine.  Een diner in een oude Inn, een 
concert in Beaminster, of roast lamb bij hen thuis.  Op 
10 november nam ik deel aan Remembrance Day bo-
venop de berg van Stoke-sub-Hamdon en ’s avonds 
was er een concert met blaasorkest in de village hall 
van het dorp.  Intussen had ik via eBay een tweede-
hands akkordeon kunnen bemachtigen en gaf ik me 
op als tijdelijk lid van het Dorset Accordion Orchestra 
in Ringwood in het oosten van Dorset.  Dat betekende 
anderhalf uur rijden heen een ook weer terug voor de 
repetities op maandagavond, maar aan lange afstan-
den rijden ben je wel gewend als je in Australië woont.

Op 1 december was er weer een wisseling van huisop-
pas.  Dit keer moest ik wat verder weg, naar Chelten-
ham, en dat was te ver om regelmatig naar Toller Por-
corum te rijden.  Maar het was maar voor 19 dagen en 
daarna zou ik weer op het huis van Vince en Christi-
ne passen.  In Cheltenham paste ik op een lieve bor-
der collie, Tess, in een modern huis.  Het lag vlakbij de 
grens van de Cotswolds en Tess was eraan gewend 
om in de auto te rijden, dus maakten we samen een 
paar dagtripjes door dat prachtige gebied met al zijn 
lieve dorpjes.  Ik liep heel wat af, met of zonder Tess, 
want Cheltenham is niet zo groot.  Het merendeel van 

de architektuur is Regency-stijl, in zachtgele steen 
met wit houtwerk langs ramen en deuren. 

Intussen had ik voor Pasta van de Britse Kennel Club 
een vergunning gekregen om hem als buitenlandse 
hond in engelse shows in te schrijven.  Die vergun-
ning heet “Authority to Compete’ (ATC) en gaat on-
der een nummer, dat je bij inschrijving opgeeft.  Het 
neemt dus de plaats in van een registratienummer.  Zo 
is Pasta op 9 december naar de Bristol & District Dog 
Show geweest.  Vince heeft hem gewassen en is met 
hem noordwaarts naar Bristol gereden, terwijl ik van-
uit Cheltenham zuidwaarts reed.  Bristol ligt ongeveer 
halverwege beide plaatsen. Dit was voor mij ook de 
eerste ervaring met een engelse show. 

Er zijn een aantal verschillen met de australische 
shows.  Het overgrote deel van de australische shows 
wordt in de buitenlucht gehouden, wat in Engeland 
(en de rest van  Europa) vanwege het weer natuur-
lijk veelal uitgesloten is.  Sommige klassen zijn anders, 
ook mag je in Australië de hond maar in één klas in-
schrijven, terwijl dat in Engeland in meerdere klassen 
mag.  In Australië is de eerste prijs het blauwe lintje 
en de tweede prijs een rood lintje (in Engeland is het 
omgekeerd), de engelse keurmeester geeft een kri-
tiek voor alleen de winnaars van de eerste en tweede 
plaats, terwijl er in Australië geen enkele kritiek voor 
all-breed shows wordt gegeven, met uitzondering van 
specialty shows zoals collie club shows en sinds 1 ja-
nuari 2019 worden er voor het eerst in Australië ook 
een zestal CACIB shows per jaar gehouden met kri-
tiek. 

 Pasta op de show in Bristol

Het was een drukbezochte show in Bristol en Pas-
ta stond de hele tijd vol interesse alles op te nemen.  
Hij was al getraind voor shows in Italië en dat was te 
merken.  Toen de Puppy klasse met zes inschrijvin-
gen werd gekeurd, verdiende hij van keurmeester Nick 
Grosvenor de 3e prijs.  Wat waren we blij!  Onze dag 
kon niet meer stuk.

Op 20 december was het weer mijn beurt om in Toller 
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Porcorum op de drie collies te passen.  En op 28 de-
cember was Pasta in de Yeovil & District Dog Show.  
Dit was slechts een heel kleine show, in de village 
hall gehouden.  Hier kwam Pasta met een 2e plaats 
uit, onder keurmeesteres Jessie Smith.

Op 31 december waren Vince en Christine weer 
thuis, net op tijd voor het oudejaarsfeest, dat bij de 
buren werd gehouden.  De volgende dag begon mijn 
oppas bij Jen en Chris even verderop in het dorp, 
waar twee zwarte labradors me met veel enthousi-
asme opwachtten.  Het was alweer zo’n huis in na-
tuursteen opgetrokken en het had een grote lap 
grond met een riviertje achter het huis, waar de la-
bradors heerlijk konden dollen.  Het was maar een 
paar minuten van Pasta vandaan en vaak wandelden 
Vince en ik met alle honden samen in de weilanden. 
Wat hadden ze allemaal een plezier!

Op 15 januari moesten we naar de dierenarts voor 
Pasta’s eerste vlooien- en tekenbehandeling.  De 
dierenarts moet hem dan ook meteen helemaal na-
kijken en als alles goed is, gaat zijn handtekening 
in het dierenpaspoort en ook op een formulier wat 
voor het australische Ministerie van Landbouw be-
doeld is en naar Petair UK doorgefaxt moet worden.  
We hadden een afspraak met een dierenarts in het 
leuke stadje Dorchester, waar de collies van Vince 
en Christine altijd heengingen.  Het was een korte 
trip van 20 minuten, maar Pasta was natuurlijk weer 
ziek in de auto!  We gebruikten Vectra3D, een spot-
on die op de huid gaat.  Het is één van de vlooien- 
en tekenbehandelingen die door Australië geaccep-
teerd wordt. De lijst van goedgekeurde merken staat 
op de website van het ministerie.

Op 18 januari kwamen Jen en Chris weer thuis en de 
volgende dag gingen Vince en Christine op vakan-
tie naar de Canarische Eilanden.  Op 28 januari ver-
liep mijn lease van de Peugeot en moest ik naar He-
athrow om hem terug te brengen en daar een ge-
wone huurauto op te halen.  Hoera, nu had ik ein-
delijk weer een auto met het stuur aan de rechter-
kant!  Het was ook een grotere wagen, die wat sta-
bieler op de weg lag.  Zou het verschil uitmaken voor 
Pasta, vroeg ik me af.  Het daaropvolgende weekend 
zouden Vince en Christine weer thuis zijn en zou ik 
met Pasta helemaal naar Yorkshire rijden voor twee 
dagen van collie shows,  Ik had accommodatie ge-
boekt en nog een paar dagen extra vakantie.  Maar 
helaas moest ik de reis afzeggen,want ..... het be-
gon flink te sneeuwen en een beetje te ijzelen en ik 
kon met de auto het dorp niet uit.  Er wordt daar niet 
gestrooid en die heel smalle weggetjes vol bochten 
waar maar één auto tegelijk door kan, zijn vreselijk 
gevaarlijk met glad weer.  We bleven dus thuis.  

Na het weekend waren de wegen weer begaanbaar 
en omdat ik Vince en Christine niet in de weg wil-
de zitten, boekte ik een korte 3-daagse vakantie in 
Oxford.  Die stad had ik altijd willen bezoeken, maar 

met een hond is dat een beetje lastig.  Nu mijn vrien-
den weer thuis waren, was daar mooi de gelegen-
heid voor.  Bij terugkomst begon ik meteen aan mijn 
laatste huisoppas van deze reis, weer met de zorg 
voor twee honden.  Ook dit keer had ik het geluk om 
in een echte Manor Farm huis te houden, dit keer in 
Tarrant Monkton bij Blandford Forum.  Het was on-
geveer 40 minuten rijden ten oosten van Toller Por-
corum.  Het huis was zelfs een grotere herenboer-
derij dan de eerste, met zeven slaapkamers, verschil-
lende zitkamers, open haarden en alweer een boer-
derijkeuken met een AGA fornuis.  Buiten het huis 
waren verschillende tuinen (onderhouden door een 
tuindame), een zwembad, tennisbaan en daarbui-
ten grote weilanden tot zover het oog reikte, verder 
koeienstallen en daarnaast een rij paardenstallen die 
verhuurd waren.  Elke dag kwam een mannetje kij-
ken, of ik nog hout voor de haard nodig had en hij 
hield het gras bij en veegde alles aan.  Hij was 82 jaar 
geleden in een huisje op de farm geboren en nooit 
weggeweest tot een paar jaar geleden, toen hij een 
eigen woning in het nabij gelegen stadje had gekre-
gen. Het leek wel, alsof ik in een andere eeuw leefde. 

 

Pasta ziet voor het eerst sneeuw 
 
Op 12 februari had ik de laatste afspraak met de die-
renarts.  En zowaar, Pasta was niet ziek in de nieu-
we huurauto!  Pasta werd weer nagekeken, zijn chip 
werd gecheckt en hij kreeg nu de tweede behan-
deling met Vectra 3D alsmede de eerste wormbe-
handeling. Ook de lijst van goedgekeurde wormbe-
handelingen staat op de website van het australische 
Ministerie van Landbouw.  De dierenarts onderte-
kende het dierenpaspoort en het speciale formulier.  
Het formulier werd naar Petair UK gefaxt. 

De oppas in de Manor Farm van Tarrant Monkton 
kwam op 23 februari ten einde.  Pasta was de vol-
gende dag op de collieshow van de London & Pro-
vincial Collie Club ingeschreven.  Dit keer dus een 
‘specialty’ show met alleen maar collies.  De dag er-



10 • Schotse Herder Vrienden • Herfst 2019

voor had ik hem bij Vince en Christine al gewassen en 
gedroogd en nu hoefde ik hem alleen maar op te ha-
len en reden we naar ons hotelletje vlakbij de village 
hall in Bletchingley ten zuiden van Londen.  Nogmaals 
hoera, Pasta was weer niet ziek!  Het werd een gezellig 
avondje, want tijdens het diner kwam de keurmees-
teres van de kortharige collies bij me aan tafel zitten.  
Dat kon, want Pasta zou door een andere keurmeester, 
Derek Brown voor langharige collies, gekeurd worden.  
Zo raakte ik bevriend met Brenda Piears.  De volgen-
de dag kreeg Pasta de 3e plaats onder Derek Brown, 
maar er werd ook een speciale Puppy Award klasse na 
afloop gehouden met als keurmeesteres Jessie Smith.  
Hier kwam Pasta als eerste prijswinnaar uit de bus! Een 
mooie prestatie.  We bleven nog een avondje in het 
hotel logeren en aangezien ik een van de mensen van 
het komité van de Club kende, Janine Hanson, trok-
ken we samen naar een restaurant in de buurt.  Het 
toeval wil, dat Janine niet alleen in Australië was op-
gegroeid, maar zelfs in dezelfde straat schuin tegen-
over mij in Sydney heeft gewoond!  Zo groot als de 
wereld is, zo klein is hij ook.  De volgende dag reden 
Pasta en ik, beladen met rozettes en lintjes terug naar 
Toller Porcorum.  En je raadt het: Pasta was niet ziek!

We bleven de rest van de week bij Vince en Christine.  
Voor mij was het even uitblazen van alle verhuizingen 
en ik genoot dan ook van mijn vrije tijd. Maar we had-
den nog één show op het programma staan: de Bri-
tish Collie Club Kampioenshow, gehouden op 2 maart 
in Coventry vlakbij Birmingham.  Dit is een belang-
rijke show in de colliewereld van Engeland en ik kon 
dan ook flinke konkurrentie verwachten.  Bovendien 
werd de show een week voor de beroemde Crufts in 
Birmingham gehouden, wat betekende, dat er waar-
schijnlijk ook andere europese collies getoond wer-
den, die dan meteen doorgingen naar Crufts. Ik ver-
wachtte dan ook niets anders, dan dat het een reu-
ze ervaring voor ons zou zijn.  Ik reed met Pasta op 1 
maart naar onze AirB&B accommodatie in Pattishall, 
ongeveer 20 minuten van Coventry en de volgende 
dag stonden we paraat op de show.  Er waren ook al 
enkele fokkers uit Australië aanwezig, die deze show 
als bezoekers met grote interesse volgden.  Pasta was 
in de puppyklas ingeschreven, wat een vrij grote klas 
was, maar toch sleepte hij de 3e prijs in de wacht.  Wat 
waren we blij!  En wat een goede introduktie was het 
voor hem in het bijzijn van deze australische fokkers, 
die al het een en ander via Facebook over hem had-
den gelezen.

Tijdens mijn verblijf in Dorset heb ik met veel ple-
zier vier repetities mee kunnen maken van het Dorset 
Accordion Orchestra (DOA) en nieuwe vrienden ge-
maakt.  Na de laatste repetitie op 4 maart heb ik mijn 
accordeon aan het orkest geschonken, zodat ze altijd 
een extra instrument hadden als dat nodig mocht zijn.  
En wie weet, misschien kom ik zelf nog eens terug!
Pasta’s verplichte verblijf van 6 maanden in a Level 3 

land in Europa liep nu af.  Alle vaccinaties en behande-
lingen waren kant en klaar, alles was betaald, ook zijn 
transport van Toller Porcorum naar de Petair UK ken-
nels bij de luchthaven.  Ik had ook een ziekte- en on-
gevallenverzekering voor hem afgesloten om hem tij-
dens de reis en direkt na aankomst te dekken.  Pasta 
zou op 6 maart met Qantas QF10 vanuit Heathrow naar 
Melbourne vliegen.  Daags ervoor, op 5 maart, werd hij 
door Petair UK van huis opgehaald.  In de kennels zou 
hij zijn laatste wormbehandeling krijgen en zijn papie-
ren zouden door de Officiele Dierenarts goedgekeurd 
worden. Petair UK heeft zelf zo’n Officiele Dierenarts, 
wat het allemaal veel makkelijker maakt.

Pasta door Petair UK opgehaald

En daar ging hij! Dit was voor ons allemaal toch een 
emotioneel moment en er werden dan ook een paar 
traantjes weggeveegd.  Er was een loeigrote houten 
kooi speciaal op maat voor hem gemaakt en de kooi 
zou van binnen met pheromoon bespoten worden, 
waardoor Pasta het gevoel zou krijgen, dat hij gezel-
lig bij moeder thuis is.  Vanaf dat moment was alles 
uit mijn handen.  Het enige wat ik nog kon doen, is de 
vlucht via de flight tracker volgen.  En zo zag ik, dat het 
vliegtuig op tijd vertrokken was, ook de normale stop-
tijd in Perth had gehad en vlak voor 21:00u plaatselij-
ke tijd in Melbourne landde.  Ik had extra moeten bij-
betalen, omdat hij buiten de normale kantoortijd door 
de quarantaine opgehaald moest worden.  Alles leek 
volgens plan verlopen te zijn.  Nu had ik nog 10 dagen, 
voordat ik Pasta kon ophalen.

Intussen bleef ik nog even in Engeland om de Crufts 
bij te wonen en de collies te zien op vrijdag 8 maart.  
Wel vond ik het jammer, dat de reuen en teven in apar-
te rings maar wel tegelijkertijd werden gekeurd.  Ik kan 
mezelf niet in tweeën knippen, dus bleef ik voor het 
overgrote deel bij de reuenring met zo nu en dan even 
een kijkje bij de tevenring.  Voor mij mogen deze keu-
ringen best na elkaar, ook al betekent dat een langere 
periode voordat de keuring van de collies helemaal af-
gerond is.  Met zoveel fokkers van Engeland en elders 
uit Europa was het natuurlijk een prachtige gelegen-
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heid om handen te schudden en kennis te maken.  
Ook Pasta’s fokster, Maria Teresa, was aanwezig, als-
mede de eigenaar van Pasta’s beroemde vader.  Het 
was een welbestede dag en een mooie afsluiting van 
de zeven maanden in Europa, die ook met een hon-
denshow was begonnen.

De volgende dag vloog ik van Birmingham naar 
Schiphol, waar mijn zus Yvonne en haar partner 
Rob mij opwachtten.  Het was Yvonnes verjaardag 
en na 50 jaar was ik eindelijk in de gelegenheid om 
het feest in hoogst eigen persoon luister bij te zet-
ten.  Het werd een heel speciaal diner in Hilversum.  
Op 10 maart nam ik afscheid en zag ik het Holland-
se landschap onder me verdwijnen, op weg naar Sy-
dney via een korte hotelstop in Doha.  Na aankomst 
in Sydney op 12 maart vloog ik enkele uren later het 
laatste stukje naar Armidale.

Eindelijk kon ik het hek van mijn eigen farm weer 
openmaken, maar ik was te moe om lang van mijn 
eigen bedje te genieten.  Ik had maar 1½ dag tijd, 
voordat ik in de auto stapte om de eerste etappe 
naar Melbourne te rijden om Pasta op te halen.  Maar 
thuis heb ik nog de quarantaine gebeld om te horen, 
hoe het met Pasta ging.  Ik kreeg een uitvoerig ver-
slag over zijn eten, zijn ontlasting en ook werd me 
verteld, dat hij na een paar dagen zijn eigen speeltje 
had gekregen en er blij mee aan het spelen was.  Al-
les werd minutieus bijgehouden in een rapport.  Ook 
kon bevestigd worden, dat ik hem op 17 maart op 
mocht halen. Op de website mocht ik de tijd van op-
halen kiezen. Ik koos voor tussen 10:00u en 10:15u.  
Ook dit gaat heel minutieus

Nog steeds met jetlag reed ik op 14 maart, met ex-
tra veel stops voor een klein dutje, de eerste 500 km 
naar Sydney. Daar overnachtte ik bij dezelfde vrien-
din, waarmee ik in augustus naar de Wereldhon-
denshow was gevlogen.  De volgende dag voelde ik 
me stukken beter en kon ik de volgende etappe van 
ook weer zo’n 500 km naar de grens van New Sou-
th Wales en Victoria rijden.  Overnachting in AirB&B 
accommodatie en de volgende dag reed ik de laat-
ste 300km naar een motel in Kilmore, wat niet ver 
van de Mickleham quarantaine is.  Nog één nacht-
je slapen.....!!

Ingang van Mickleham Biosecurity Facility

En toen kwam de grote dag. Ik stond natuurlijk veel 
te vroeg voor het hek van de Mickleham Biosecuri-
ty Facility en er werd me via de praatpaal aangera-
den om precies om 10:00u terug te komen.  Ik her-
inner me ook nog, dat ik hoognodig naar een toilet 
moest en dat die op zondagochtend nergens in de 
wijde omtrek te vinden was.  Dan maar ophouden.  

En toen kwam dan het moment, dat het hek open 
ging en ik, samen met nog twee auto’s, naar een au-
tomatische deur moest rijden. Deze ging open en 
we konden parkeren.  Binnen was een kantoor, waar 
ik mijn gegevens doorgaf en identificatie moest ver-
schaffen (ja, je zal toch niet iemand anders met jouw 
hond af willen zien gaan na al die kosten en moei-
te!).  

Ik kreeg een grote envelop met alle papieren van 
Pasta erin.  En uit een andere deur werd zijn gro-
te houten kooi naar buiten gereden en daar zat hij!!  
Ik riep meteen zijn naam en ja, hij keek direkt op en 
begon te kwispelen. Het deurtje ging open en Pas-
ta deed wat hij altijd doet: hij sprong huizenhoog te-
gen me op!  Wat waren we gelukkig! Na veel geknuf-
fel mocht hij de auto in.

Pasta uit de quarantaine
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De kooi paste bij lange na niet in de cargoruimte 
van mijn stationwagon, maar dat gaf niet.  Ik had 
die kooi toch nergens voor nodig, want de garage 
stond al vol met opklapbare kooien, die ik voor de 
show gebruik.  De quarantaine mensen vonden het 
allang mooi, dat ze hem konden doorgeven naar de 
RSPCA (asiel) of een ander goed doel. 

Pasta bij de Big Merino in Goulburn 

En zo reden we naar huis, ook weer in etappes, eerst 
met een farmstay na zo’n 400 km, een fotostop bij 
de Big Merino van Goulburn en daarna met een 
overnachting van twee nachten in Sydney.  Tijdens 
de laatste etappe maakten we nog een korte foto-
stop bij de Golden Guitar van Tamworth. En toen 
naar huis, waar we in de middag van 20 maart aan-
kwamen.  Home Sweet Home. 

We hebben zoveel samen gereisd en meegemaakt, 
van Italië naar Nederland, van Nederland naar En-
geland, van Engeland naar Australië. Maar nu is het 
Grote Avontuur ten einde en beleven we een heel 
nieuw avontuur temidden van de kangaroes op de 
farm.

 
Pasta thuis op de farm

Dr Anneke van Mosseveld
trefoilian@bigpond.com

Alle informatie over het invoeren van honden en 
katten in Australië vind je op
http://www.agriculture.gov.au/cats-dogs

Je kunt op die site een invoerdatum geven en als je 
op “Submit” drukt, volgt er een volledige kalender 
waarop behandelingen moeten plaatsvinden.
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Beste lezers, mijn naam is Keeny De Volder. Ik ben 
eigenaar van de natuurvriendelijke trimsalon en voe-
dingswinkel : ‘’De Groene Poot”
 
Ik heb twee collies, Duffy en Llyr en Aikira, een lang-
harige chihuahua. Ik heb een grote passie ontwik-
keld voor vachtverzorging van honden op een zo 
huid- haar- en hondvriendelijk mogelijke manier.  
Dit houdt in:
• De natuur zoveel mogelijk respecteren door 

schadelijke producten te vermijden. 
• De natuurlijke haargroei en huidflora zo weinig 

mogelijk beïnvloeden. 

Vaak hoor en lees ik “foute” adviezen of overtuigin-
gen over de vachtverzorging, waarvan veel ondertus-
sen achterhaald is. We zijn nu veel verder in de we-
tenschap en zeker ook op het vlak van dermatolo-
gie. We moeten durven om overtuigingen van twintig 
jaar geleden los te laten en open te staan voor nieu-
we, onderbouwde informatie. Graag geef ik dan ook  
enkele adviezen over het verzorgen van die weelde-
rige collievacht.

De vacht van de collie bestaat uit dekharen en wol-
haren. Vooral deze wolharen, maar ook de huid, zijn 
een plek waar een groot deel van de natuurlijke af-
weer huishoudt, met name op het gebied van bac-
teriën, virussen, gisten, schimmels en parasieten. De 
kleine wolharen zitten los in de haarzakjes en komen 
een paar keer per jaar redelijk gezamenlijk los. Dit 

noemen wij dan de ‘’voorjaarsrui’’ of ‘’wisselen van de 
vacht’’. Wat echter belangrijk is om te weten, is dat de 
haren geleidelijk aan vervangen worden en de hond 
in principe het hele jaar door zijn haren verliest.

Fabel: Uw hond wassen is niet goed, hiermee verwij-
dert u de vetlaag van de hondenhuid.

Waarom is dit niet zo?
Elke haartje heeft een talgklier die voortdurend talg 
aanmaakt, het zogenaamde 'vetlaagje' waar we het 
steeds over hebben. Deze talgklieren maken constant 
nieuwe talg aan. De haren en de huid staan steeds 
onder 'belasting' van de omgeving, denk aan de wind, 
zon, uitdroging en dergelijke.
 
Willen we een hond proper krijgen dan moeten we 
de reeds aangemaakte talg op de huid en haren in-
derdaad verwijderen, want vuil 'plakt' als het ware in 
deze talg. Het duurt echter niet lang voor de nieu-
we talg weer helemaal is aangemaakt en weer tot elk 
haarpuntje verspreid is. Vuil en dergelijke zorgt er juist 
voor dat wolharen veel gemakkelijker gaan knopen, 
wat we dus niet willen. Beschadigde haren distribu-
eren talg ook niet meer tot aan het puntje, waardoor 
deze nog brozer en gevoeliger worden.

Daarom willen we als we een langharige hond was-
sen, even een conditioner gebruiken die de haar-
schubben weer sluit tot de talg weer terug is. Het her-
stellen van de talglaag gaat echt heel snel, van een 

 De collie en vachtverzorging

Tekst en foto’s: Keeny de Volder
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paar uur tot een paar dagen, afhankelijk van de haar-
lengte.
Het wassen van de hond gaat dus geen onbalans ma-
ken in de talgklieren of overstimulatie opwekken want 
deze klieren werken toch al de klok rond.

Fabel: U moet uw hond elke dag borstelen.
Hoe houden we nu eigenlijk een mooie verzorgde 
vacht? Het allerbelangrijkste is de vacht knoopvrij hou-
den. Meer moeten wij eigenlijk niet doen. Maar wat 
zorgt er voor knopen?
Beschadigde haren, losgekomen wolharen die blijven 
zitten, vuil, uitgedroogde vacht.

Borstelen en kammen brengt mechanische schade 
toe aan de haren. Niet alleen beschadigen wij de huid, 
maar ook trekken wij een hoop haren uit die eigenlijk 
nog niet aan vervanging toe waren. Haren die op de-
ze manier verwijderd worden, zullen op een versneld 
tempo weer vervangen moeten worden, de vacht van 
de hond is namelijk zijn bescherming en deze moet 
goed in orde zijn. Denk aan de leefomgeving van tal-
rijke micro-organismen, de huidflora. Trekken wij ‘’ga-
ten’’ in de vacht door perfect goede haren mee uit te 
trekken, dan geven wij ook kans aan slechte micro-or-
ganismen om gemakkelijker de huid binnen te dringen 
en overstimuleren wij de haargroei.

Wat moeten we dan doen?
Het gemakkelijkste is natuurlijk om het meeste werk 
uit handen te geven aan een professionele trimmer die 
volgens de ‘’was- en blaasmethode" werkt. 
Er wordt dan niet geborsteld vóór het wassen, maar 
de collie gaat gewoon direct in bad. Hier wordt hij uit-
gebreid gewassen en in de conditioner gezet. Zo gaan 
alle dode haren het water en de shampoo al opslor-
pen. Daarna gaat de trimmer met een krachtige wa-
terblazer de hond droogblazen, daardoor komen al die 

dode haren los. Elke centimeter wordt zo grondig be-
handeld, dit dient op tijd en stond te gebeuren anders 
moet er wel wat geholpen worden met een borstel om 
de reeds gevormde knopen uit de vacht los te helpen. 
Voor een niet castraat is 3 - 4 keer per jaar aangeraden 
voor een castraatvacht zelfs 4 - 6 keer per jaar. Vaker 
mag uiteraard ook, u kunt de was- en blaasmethode 
nooit overmatig toepassen. Hierdoor heeft u zelf na-
genoeg geen onderhoud meer en weinig haarverlies 
in huis.

Wat kunt u zelf doen?
Zelf hoeft u dan enkel nog te zorgen dat de haren ach-
ter de oren niet knopen, door hier elke week eventjes 
met de kam door te gaan. Om de drie weken de vuilig-
heden uit de vacht borstelen, zachtjes, met een ijzeren 
pinnenborstel of met een brede ijzeren kam. Denk dan 
vooral aan de langere stukken: de broek en de borst. 
De rug en flanken laten we ongemoeid.

Indien u de dikke collievacht zelf gaat wassen, is het 
belangrijk dat deze daarna echt grondig uitgeblazen 
wordt, anders kunnen reeds gevormde knopen tijdens 
het opdrogen nog erger in de klit geraken. Let er ook 
op dat u tijdens het uitblazen geen cirkelbewegingen 
maakt maar in rechte, vloeiende bewegingen door de 
vacht gaat. Dit voorkomt het in de knoop slaan van de 
vacht.

Wilt u een mooie, onderhoudsvriendelijke langharige 
hond? Stop dan met elke dag te borstelen. Ga enkel 
borstelen wanneer het echt nodig is en met de juis-
te materialen, of doe uw hond regelmatig binnen in 
een vachtbesparende trimsalon. Zo wordt een trim-
beurt voor uw hond alleen maar aangenamer, korter 
en goedkoper en uw hond zal niet meer overmatig in 
de rui raken. Uw hond  krijgt een wondermooie volle 
en glanzende vacht zoals nooit voorheen!

Herfst 2019 • Schotse Herder Vrienden • 15



16 • Schotse Herder Vrienden • Herfst 2019

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

Redactie Collie en Zo

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

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 VERENIGING ZOEKT NIEUWE WANDELGEBIEDEN.
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. 

ALS HET BEESTJE MAAR EEN NAAM HEEFT.
Collie, Schotse herder, Schotse collie, rough collie...
hoe zit het nou eigenlijk? Hoe heet het mooie 
hondenras waar wij zo dol op zijn nu precies?
De verwarring ontstaat door het gebruik van Engelse en 
Nederlandse benamingen door elkaar. Wat wij over het 
algemeen een collie noemen, heet in het nederlands 
een Schotse herder langhaar, collie is een Engels woord. 
Om het nog verwarrender te maken: er wordt, zowel in 
het Nederlands als in het Engels, onderscheid gemaakt 
tussen korthaar en langhaar. Dit zijn de juiste benamingen:

Nederlands:   Engels:
Schotse herder langhaar Rough collie
Schotse herder korthaar  Smooth collie

Of je zegt gewoon :”Ik heb een Lassie!”, dat begrijpt 
iedereen. Als het beestje maar een naampje heeft.



• Cavom is de volledige en hoog-
 waardige maaltijd voor uw hond.

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

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

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

 cavom.nl

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

                     Tel. +31(0)512-515955 | Fax +31(0)512-516050 | vdm@cavom.nl

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond
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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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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.



Fotoactie: Water
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Wij mogen niet op de bank! 
Maar het ligt zo lekker!

Foto’s: Nita Dubbelman en Hilda Rikken 

Het begint uiteraard al na binnenkomst van de pup in de woning. “Pootjes op de grond” en “Nee, je mag niet op de 
bank”. We kennen het allemaal wel. Goede bedoelingen en goede voornemens.
Zoals veel voornemens, sneuvelen ook deze vaak snel bij het aanzicht van die lieve puppy-oogjes en schijnbaar on-
vervuld verlangen om dicht bij het baasje te kunnen zijn.

Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen, nou ja uitzonderingen. Bij menigeen collieliefhebber heeft de viervoeter een ei-
gen plekje op de bank. Sommige collies hebben zelfs een eigen bank, uiteraard dichtbij de baasjes en misschien wel 
recht tegenover de televisie. Het enige wat dan nog ontbreekt, is de eigen afstandbediening.
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Velen boeken, tijdschriften en websites zijn gewijd 
aan probleemgedrag bij honden. De meeste honde-
neigenaren kunnen wel minstens één ding noemen 
wat ze niet prettig vinden aan het gedrag van hun 
hond; hun hond eet poep, valt uit naar andere hon-
den, trekt aan de lijn of springt op tegen bezoek.
Maar wat zouden de honden van ons vinden? Verto-
nen wij in hun ogen ook wel eens ongewenst gedrag? 
Met welk ‘gedragsprobleem’ zouden onze honden bij 
een mensengedragstherapeut aankloppen?

TOP 10 GEDRAGSPROBLEMEN BIJ MENSEN

1. MIJN MENS LEGT ME NIET GOED UIT WAT DE RE-
GELS ZIJN.
Als hond moet je een andere taal leren en je een an-
dere cultuur eigen maken als je bij mensen in huis 
gaat wonen. Een pup kent die taal en cultuur nog niet. 
Een mens kan dit een hond prima bijbrengen, ech-
ter dit vergt tijd en geduld. Ik begrijp niet altijd wat 
mijn mens bedoelt en dat maakt hem dan ongedul-
dig en soms zelfs boos. Toen ik nog klein was mocht 
ik tegen mijn baas opspringen, dan kroelde hij lekker 
door  mijn vacht. Plotseling mocht ik dat niet meer, 
nu wordt hij zelfs boos als ik dat doe. Dat is heel ver-
warrend en soms ook stressvol, ik weet niet waar ik 
aan toe ben. Ik heb duidelijkheid nodig, maar ik denk 
dat mijn mens ook duidelijkheid nodig heeft, want 
mijn mens krijgt veel verschillende adviezen over hoe 
je het beste met honden kunt omgaan. Sommige 
trainers zeggen dat mensen zich dominant en asser-
tief moeten opstellen naar hun hond, maar op Dog-
go.nl staat te lezen dat dat echt niet nodig is. Ik kan 
me voorstellen dat mijn mens het dan ook niet meer 
weet.
Mensen geven ook veel signalen af met hun lichaam. 

Wanneer ze met mij proberen te communiceren be-
wegen ze vaak met allebei de handen en daar doen 
ze allerlei verschillende dingen mee! Daarnaast pra-
ten ze er veel bij! Waar moet ik dan op letten?

2. MIJN MENS LUISTERT NIET
Zoals hierboven staat beschreven begrijp ik mijn 
mens vaak niet, maar ik merk dat mijn mens mij ook 
vaak niet begrijpt. Al meerdere keren heb ik proberen 
uit te leggen dat ik niet van omhelzen houdt, maar ze 
blijft het toch doen. Ik gaap, ik tongel, ik geef allerlei 
signalen om aan te geven dat ik het niet fijn vind. Mijn 
mens bedoelt het goed, ze is heel lief en ze houdt 
van mij, maar ik zou graag duidelijk willen maken wat 
mijn behoeften zijn en hoe ik me voel. Zo mag ik bij-
voorbeeld nooit los lopen, vies worden of met ande-
re honden spelen.

Het zou fijn zijn als ze leert over hondentaal, zodat ik 
me beter verstaanbaar kan maken. Weet u een goed 
boek of weet u iemand die lezingen geeft over hon-
dentaal?

3. MIJN MENS IS ONRUSTIG EN OVERPRIKKELD
Mijn mens is hyperactief en eigenlijk zijn er nooit echt 
rustmomenten op een dag. Werken, werken, werken, 
snel boodschappen doen, kinderen uit school halen, 
familiefeestjes, sportschool en als ze dan op de bank 
zitten dan lezen ze de krant, kijken ze naar de TV, op 
de iPad of op hun telefoon, het liefst met een mu-
ziekje op de achtergrond. Eigenlijk zijn er de hele dag 
door prikkels en daar wordt mijn mens onrustig van. 
Wat zou het heerlijk zijn als mijn mens meer ontspan-
nen is, zodat we weer wezenlijk contact kunnen heb-
ben, dan heb ik ook meer rust en kan ik beter omgaan 
met situaties. Hoe pak ik dit aan?

 Gedragsproblemen bij mensen
Tekst: Doggo.nl, foto’s: Schotse Herder Vrienden



Herfst 2019 • Schotse Herder Vrienden • 27

4. MIJN MENS TREKT AAN DE LIJN
Wandelen is de laatste tijd niet echt leuk meer. Zo-
dra we de deur uit zijn, begint mijn mens aan me te 
trekken, van die korte rukjes. Dat voelt niet fijn in mijn 
nek. Of ik nu te snel loop of even stil sta om te snuf-
felen, het maakt niet uit, hij blijft aan de lijn trekken. 
Hoe kan ik het hem afleren? Bestaat er misschien een 
cursus ‘wandelen zonder trekken’ voor hem?

5. MIJN MENS IS HARDHANDIG
Er woont ook een jongetje van twee jaar bij ons in 
huis. Hij vindt mij reuze-interessant en het is mis-
schien niet kwaad bedoeld, maar hij trekt regelmatig 
aan mijn oren en staart. Als ik slaap springt hij soms 
bovenop me. Ik heb best veel geduld met hem, hij 
moet nog veel leren, maar ik wil dat hij hiermee stopt. 
Wat kan ik het beste doen? Kunnen zijn ouders mis-
schien helpen met dit probleem? Graag uw advies.

6. MIJN MENS RAAKT ME GRAAG EN VAAK AAN
Veel mensen zijn best handtastelijk. Waarom willen 
mensen mij altijd aanraken en knuffelen? Ik vind dat 
niet prettig en voel me er soms onveilig bij, het be-
knelt me en dan wil ik liever weg. Ik mag niet grom-
men, dus hoe maak ik dit dan duidelijk? Ook mensen 
op straat komen soms recht op me af lopen om me 
te aaien. Blijkbaar mag je dat doen bij honden, maar 
bij mensen doe je dat toch ook niet? Dan kom je toch 
ook niet bruut in de persoonlijke zone van de ander?

“Die klopjes op mijn kop ben ik gelukkig al wel ge-
wend. Gewoon ogen dicht en het stopt vanzelf wel.” 
(Kiki Vanhoenacker)

7. MIJN MENS IS DOMINANT
Mijn mens wil altijd alles bepalen en de baas spe-
len. Ze bepaalt zelfs wanneer ik moet zitten of lig-
gen en waar ik dat moet doen. Ze vindt het ook heel 
belangrijk dat zij als eerste door de deur gaat… geen 
idee waarom. Ik wil graag meewerken, maar de hele 
dag commando’s krijgen is niet fijn. Zelf wil ook graag 
keuzes maken over wat, wanneer, hoe en waar. Het 
gekke is dat mijn mens denkt dat ik een dominante 
hond ben, maar ik wil gewoon graag zelf kunnen kie-
zen en niet altijd beperkt worden in ruimte en vrijheid.

8. MIJN MENS HEEFT TE HOGE VERWACHTINGEN
Mijn mens wil dat ik thuis altijd gehoorzaam en luis-
ter. Als ik iets fout doe tijdens de training dan ver-
heft hij zijn stem en zijn houding wordt heel intimi-
derend. Winnen vindt hij heel belangrijk, ik mag daar-
om geen fouten maken. Eigenlijk wil ik gewoon sa-
men plezier hebben en met hem samenwerken. De 
diploma’s, prijzen en certificaten vind ik niet belang-
rijk. Ik wil soms ook gewoon rausen, snuffelen, graven 
en lekker de in modder rollen. Ik wil graag gewoon 
hond kunnen zijn. Daarnaast hebben honden, net als 
mensen, verschillende karakters en zo ook verschil-
lende individuele interesses en behoeften. Kunt u ons 
helpen?

9. MIJN MENSEN HEBBEN GEEN TIJD VOOR MIJ
Ze zijn altijd maar in de weer; een voltijdbaan en een 
druk sociaal leven. Ik wil graag naar buiten om te 
wandelen of samen iets leuks doen, maar daar is bijna 
geen tijd voor. We lopen dan een kort rondje rond de 
kerk zodat ik snel kan plassen en poepen, want mijn 
mens denkt dat ik dat nodig heb. Maar ik wil zo graag 
nog even snuffelen en rennen. Thuis verveel ik me 
vaak. Dan ga ik maar in een hoekje op iets liggen kau-
wen (laatst nog op een pantoffel) of ik wacht bij de 
voordeur tot mijn mens weer thuis komt.

10. MIJN MENS VALT UIT NAAR HONDEN EN ANDE-
RE MENSEN
Vaak is het onvoorspelbaar, mijn mens kan dan uit het 
niets uitvallen naar mij. Ik heb dan blijkbaar iets fout 
gedaan, maar ik weet niet wat. Maar mijn mens valt 
ook uit naar andere mensen in het huis. Er is niet altijd 
een duidelijke aanleiding waarom dit gebeurt. Zou het 
stress-gerelateerd kunnen zijn? Hoe pak ik dit aan?

CONCLUSIE
Niemand is perfect. Wij mensen zijn dat niet en onze 
honden ook niet. We maken allemaal wel eens een fout 
en proberen daarvan te leren. Daarnaast zijn honden 
individuen net als wij. Ze hebben hun eigen persoon-
lijkheid, voorkeuren, hobby’s, talenten en emoties.  

Wil je met je hond in contact komen? Een fijne relatie 
opbouwen? Luister naar hem en verdiep je in zijn taal, 
daarmee kun je veel onnodige conflicten en misver-
standen voorkomen.
Veel plezier met je hond!
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 Fotoverslag Jubileumdag
Foto’s: Aranka Cozijnsen, Christine Lassche en Mart Brouwers
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 Fotoshoot op de Jubileumdag
Tijdens de jubileumdag verzorgde Dannie Fotografie een fotshoot voor de aanwezige viervoeters van onze leden.
Alle deelnemers aan deze dag krijgen het resultaat digitaal thuisgestuurd. Hieronder een greep uit de collectie!



De collie, zand en water
“Baasje, ik weet nergens van”
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Ogen kunnen verleiden, vervelen of dreigen. Een 
glimlachende mond vleit, geïrriteerde, naar beneden 
getrokken mondhoeken schrikken af. Een uitgelaten, 
in de nek geworpen hoofd straalt levensvreugde uit. 
Het hoofd diep weggedoken tussen de schouders, 
brengt over dat je niet lekker in je vel zit. Lichaams-
taal kan meer zeggen dan veel woorden. Het hoofd 
neemt hierbij een centrale plaats in. Het is het eerste 
waar iemand je op beoordeelt, en dit geldt ook voor 
honden. Ze hebben altijd een soort zesde zintuig als 
het om de uitdrukking van de ogen bij de mens gaat. 
Ze weten exact of een mond vriendelijkheid of irritatie 
uitstraalt. Een typische houding van het hoofd inter-
preteren ze uitermate precies, zelfs op grote afstand. 
Reden genoeg om ons te verdiepen in het non-ver-
bale gedrag van het hoofd, tijdens de dialoog met on-
ze hond.
Een diepe blik in de ogen verraadt veel over mensen. 
Deze blik openbaart in een paar seconden tijdens de 
kennismaking of je iemand sympathiek vindt of niet. 
Ogen kunnen vriendelijkheid uitstralen, twijfel of zelfs 
afwijzing betekenen, druk opbouwen of wegnemen 
in een situatie. Er is een verschil tussen direct en indi-
rect oogcontact. Kortom: een scala aan verschillen-
de mogelijkheden.

DE BETEKENIS VAN EEN OOGOPSLAG
Honden nemen de signalen van het menselijke oog 
intensief waar. Ze nemen hierbij veel meer op dan 

vaak wordt aangenomen. Waar vroeger standaard 
werd gezegd:” Staar een hond nooit aan want dan 
bijt hij je!” weten moderne hondentrainers al lang dat 
direct oogcontact zeker ook een positief effect kan 
hebben indien, op het juiste moment, op de juiste 
manier toegepast. Maar wacht even, eerst even te-
rug naar de uitdrukking van de ogen. Hoe komt die 
eigenlijk tot stand? 
Het oog is eigenlijk maar een relatief onbeweeglijke 
bol die naar beneden, naar boven en naar de zijkan-
ten kan draaien. De pupillen zijn groot of klein, afhan-
kelijk van de lichtinval. Is dat voldoende om aan een 
hond een eenduidigen boodschap over te brengen? 
Nee. Om dit te bereiken, hebben de ogen ondersteu-
ning nodig van de oogleden, de wenkbrauwen, de 
rimpeltjes in het voorhoofd en natuurlijk ook van de 
houding van het hoofd.
De volgende oefeningen kunnen helpen, om van een 
ondefinieerbare oogopslag een duidelijke boodschap 
te maken.

BLIK IN DE SPIEGEL
Oefenen voor de spiegel helpt om het repertoire, de 
mogelijkheden, van de ogen te observeren en te ge-
bruiken. Om te beginnen ga je een neutrale blik oefe-
nen. Deze wordt gekenmerkt door het hoofd recht-
op maar ontspannen te houden. De ogen zijn open 
waarbij de oogleden niet te ver en niet te weinig ge-
opend zijn. Te weinig geopende ogen geven een sla-

 Hoofdzaken
Tekst: Gabrielle Metz en Ramona Teschner, Foto’s: Aranka Cozijnsen
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perige blik. De wenkbrauwen zijn ontspannen en het 
voorhoofd vertoont geen expressierimpels. Ook tus-
sen de wenkbrauwen is geen gespannen rimpel zicht-
baar. De blik is recht vooruit gericht, hierdoor ont-
staat rechtstreeks oogcontact.  De oogleden openen 
en sluiten in een natuurlijk ritme. De mondhoeken zijn 
ontspannen dus niet omhoog of naar beneden getrok-
ken. De ademhaling is rustig en gelijkmatig, de schou-
ders hangen ontspannen naar beneden. Nu is in de 
spiegel de uitdrukking te zien die honden als volko-
men neutraal ervaren. Daarachter verbergt zich geen 
uitdaging, geen druk, geen bedreiging maar ook geen 
compliment.

INVLOED VAN DE MONDHOEKEN
De volgende oefening is een vriendelijke, uitnodigen-
de oogopslag. De houding zoals hiervoor beschreven 
aanhouden maar nu de mondhoeken omhoog trek-
ken. Blijft de blik nog steeds neutraal? Ja, inderdaad. 
Want om ogen te laten lachen, hebben we meer no-
dig dan alleen het maskerachtige omhoogtrekken van 
de mondhoeken. De gedachte aan iets moois helpt 
om een geloofwaardige uitdrukking te stimuleren. Nu 
bewegen ook de spieren in de wangen. Rondom de 
ogen ontstaan vele kleine sympathieke rimpeltjes en 
met een diepe inademing komt er ook een twinkeling 
in de ogen. De oogleden bewegen sneller en daar-
door knipperen de ogen vriendelijk. Nu alleen nog het 
hoofd iets scheef houden en met een licht indirecte 
blik in de spiegel glimlachen. Of de kin naar de borst 
brengen en van beneden naar boven kijken. Dat is een 
vriendelijke oogopslag. 

Om een dreigende uitdrukking tot stand te brengen 
moet er het een en ander veranderen. De blik is nu 
heel direct, het gezicht recht tegenover het spiegel-
beeld. Het knipperen van de oogleden is beduidend 
langzamer. De wenkbrauwen worden naar ekaar toe 
getrokken en daartussen ontstaat een diepe rimpel. 
Daarbij voegen zich voorhoofdsrimpels en neutra-
le of zelfs licht naar benden getrokken mondhoeken. 
Dit werkt ook met de kin naar de borst getrokken. De 
ademhaling is vlak en sneller dan in de neutrale toe-
stand.

Wat voor de spiegel lukt moet nu nog zijn werking 
in het dagelijkse leven bewijzen. Zoek iemand die je 
wil assisteren en probeer uit hoe de verschillende ge-
zichtsuitdrukkingen overkomen. Verraad van tevoren 
niet wat die blikken betekenen maar laat het gewoon 
gebeuren. Belangrijk is dat de assistent precies uitlegt 
wat in elke afzonderlijk situatie ervaren wordt. Is het 
gevoel prettig of juist niet? Pas wanneer de gewens-
te boodschap bij je proefpersoon overkomt zoals be-
doeld lukt dit later ook bij de training met honden. 

EEN VRIENDELIJKE UITNODIGING
Dus net als op de hondenschool, het geleerde meteen 
uit proberen. Zorg voor een oefenplek met weinig af-
leidende prikkels. Juist tijdens de eerste trainingsuren 
hinderen andere honden, knetterende bromfietsen, 
fluitende fietsers en andere afleidingen enorm. Een 
rustige, aangename omgeving is een belangrijke voor-
waarde om de werking van het gerichte oogcontact te 
observeren en te trainen. 

Hier klopt de communicatie
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Alles begint met de vriendelijke uitnodiging. De hond 
moet op commando naar de trainer komen. Met trai-
ner wordt hier bedoeld de persoon die met de hond 
oefent, dat kan de eigenaar zijn maar ook een beken-
de of een professionele instructeur. Het beste is om te 
hurken, naar de hond toe draaien, een vriendelijke blik 
opzetten en “Hier!” of “Kom!” roepen. Bij knie- of an-
dere beweginsproblemen gewoon blijven staan. 
Of de positie van vriendelijke oogopslag frontaal voor 
de hond is of met het hoofd meer van beneden naar 
boven, hangt af van de positie van de hondentrainer 
en het formaat van de hond. Vanuit een staande li-
chaamshouding gaat automatisch de kin richting de 
borst wanneer de hond dichterbij komt. Zit de hon-
dentrainer gehurkt en is de blik gericht op een grote 
hond, zoals een Labrador Retriever, dan kijkt de trai-
ner recht vooruit terwijl bij een kleiner ras de blik eer-
der van beneden naar boven gericht zal zijn. 
Reageert de hond zoals bedoeld dan is een beloning 
natuurlijk op zijn plaats. Dat kan een vriendelijk ”Goed 
zo!“ zijn, een zachte aai of iets lekkers. Belangrijk is dat 
de beloning direct volgt, alleen dan bevestig je het ge-
leerde met succes. 

ALLES BLIJFT ZOALS HET IS
De neutrale ooguitdrukking mag banaal klinken, dit is 
het echter helemaal niet. Deze blik speelt binnen de 
communicatie tussen hond en mens een net zo be-
langrijke rol als vragende, kalmerende of vriendelijke 
trainersogen, per slot van rekening is er in de omgang 
met de hond geen constante actie nodig. Vaak hoeft 
er aan een bestaande situatie helemaal niets veran-
derd te worden, juist dan is een neutrale uitstraling zo 
belangrijk. Bijvoorbeeld, de hond heeft de vriendelij-
ke uitnodiging van de trainer opgevolgd en is op zijn 
commando naar hem toe gekomen. Hij werd daar-
voor beloond en wil nu heel graag een nieuwe uit-
daging, de hond wil werken. De instructeur wil ech-
ter even iets anders doen, misschien een kort gesprek 
voeren op zijn mobiel. Hij laat de hond weten dat er 
geen commando zal volgen door de hond neutraal 
aan te kijken en vervolgens geen aandacht meer te 
aan de hond te schenken. Met een vriendelijk “Blijf!” 
kun je de ooguitdrukking benadrukken. Met veel oe-
fenen zal in de toekomst de blik alleen voldoende zijn.

Een neutrale blik is ook op zijn plaats als je de hond 
vraagt zichzelf bezig te houden. Misschien speelt hij 
net met zijn lievelingsspeelgoed en kijkt tussendoor 
steeds even naar zijn mens. Reageer je dan met een 
vrolijke stem en een uitnodigende blik dan pakt hij 
waarschijnlijk zijn speelgoed, brengt dit naar je toe en 
hup, je bent weer bij de situatie betrokken. Wil de trai-
ner dit niet, dan communiceert de neutrale blik dat de 
hond zichzelf bezig moet houden.
Een neutrale blik geeft de hond het signaal dat alles 
kan blijven zoals het is of dient ter overbrugging tot-
dat een nieuwe boodschap wordt gegeven.

TOT HIER EN NIET VERDER!  
Hoe staat het met de dreigende blik? Wat moet je daar 
eigenlijk mee bij moderne hondenopvoeding die ge-
stoeld is op positieve impulsen? Heel veel, want ook 
dit facet van gezichtsuitdrukkingen hoort bij het na-
tuurlijke gedrag van mens en hond. Dit uit te sluiten 
zou verkeerd zijn, veel beter is het de omgang met dit 
signaal gericht te trainen. Tenslotte gaat het er toch 
absoluut niet om, de hond zomaar te intimideren. 
Een dreigende uitdrukking wordt veel meer gebruikt 
om grenzen aan te geven die, bij het samenleven van 
mens en hond, nu eenmaal belangrijk zijn. Zonder de-
ze grenzen zal het uit de hand lopen, de hond springt 
op de tafel of in het bed wanneer hij maar wil. Hij ne-
geert bekende commando’s omdat hij net even geen 
zin heeft om te luisteren. Kortom, als hij zijn middel-
vinger op kon steken zou hij het doen.

Wie dat prima vindt en een anti-autoritair leven op 
prijs stelt, met een hond die zijn eigen beslissingen 
neemt kan de dreigende blik uit het oefenprogram-
ma schrappen. Wie harmonie, hiërarchie en een soe-
pele communicatie prefereert, doet er goed aan ook 
de dreigende blik te oefenen. Dit gedrag is overigens 
ook bij in het wild levende hondenroedels te zien. Als 

Ook het omhoog trekken van de mondhoeken neemt de 
hond precies waar
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de chef iets niet bevalt, zal hij dat duidelijk maken met 
een angstaanjagende tronie. Juist deze roedelleiders 
worden door de roedelleden gerespecteerd en ge-
waardeerd. In tegenstelling tot de mens, proberen zij 
hun populariteit niet te kopen met een overdaad aan 
vertroeteling en hondenkoekjes. Dominant gedrag 
straalt kracht en besluitvaardigheid uit, hetgeen een 
roedelleider heel veel pluspunten oplevert.

Op de hondenschool kun je de wisselwerking tussen 
vriendelijke en dreigende blik goed oefenen. Het doel 
is om de hond gericht naar je toe te lokken en weg 
te sturen. Het inleiden en eindigen van commando’s 
wordt zo geoefend, waardoor een stabiele basis ont-
staat voor alledaagse en trainigssituaties.

DRUKOPBOUW EN -AFBOUW
Met elke volgende trainingssessie zal iets steeds dui-
delijker worden: blikken zijn machtig. Ze kunnen enor-
me druk opbouwen en ook weer laten afnemen. Hon-
den weten heel precies waar hun trainer naar kijkt. Zo 
vestigt zich de blik voorbij de hond als hij vooruit ge-
stuurd wordt. De ruimte achter de hond is nu taboe, 
hij moet vooruit. Bij een “Blijf” is het precies andersom, 
de ruimte voor de hond is nu taboe. De blik van de 
trainer is nu op dat gebied gericht, verboden toegang. 
Als het commando wordt opgeheven wendt de trai-
ner zijn blik af waardoor de taboeruimte weer wordt 

vrijgegeven.
Gerichte drukopbouw en -afbouw helpt ook bij leu-
ke vrijetijdsbestedingen zoals Doggy Dance of Trick 
Dogging, bij beide activiteiten wordt veel op afstand 
gewerkt. Moet de hond met de voorhand uitwijken, 
dan helpt een gerichte blik. De trainer fixeert zijn ogen 
op de schouderpartij van de hond. Moet hij versnel-
len dan helpt een gerichte blik op de achterhand. Zo 
lang er power wordt gevraagd, richt de trainer de blik 
frontaal op de hond, wanneer spanning weggenomen 
moet worden slaat hij de ogen neer.

Tot nu toe ging het over de blik van de hondentrainer. 
In de volgende uitgave van Collie en zo kunt u lezen 
over het belang en de betekenis van de hondenblik. 

Bronvermelding: Johanna Esser

Om verder te lezen:
Metz, Gabriele/Teschner, Ramona (2011): Body Talk, 
Korpersprache fur Hundehalter.
Kosmos Verlag (ISBN 9783440122853)

Gezien de slechte beeldkwaliteit van de begeleidende 
foto's in het originele artikel zagen wij ons genood-
zaakt deze te reproduceren. Hieraan kunnen dan ook 
geen rechten worden ontleend.

Een neutrale blik kan de tijd tot een volgend signaal overbruggen
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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: +32 486 13 61 78
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 4017 5264
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




