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Naam: St. Ninians Love of my Life (Senja) 
Geboren: 12 februari 2017

Vader: Passion Lover of the Loving Collies (Davey)
Moeder: St. Ninians Snow-White (April) 
 
Fokker: Colliekennel St. Ninians, Rheden
Eigenaar: Anita en Eric Burgers

Naam:  Duke Château Mystique (Scott)
Geboren:  9 januari 2015
 
Vader:  Cordiline Sixth Sense           
Moeder:  Kiss and Love of the loving collies

Fokker:  Jan & Thécla Jansen
Eigenaar:  Jan & Thécla Jansen
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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

BUSSLOO
Als aftrap van de activiteiten voor 
2020 maken we de bijna jaarlijks 
terugkerende wandeling rondom 
het meer van het Recreatiegebied 
Bussloo. 
Er is een lange en een korte 
wandeling langs het grote meer 
mogelijk!

Op naar de glühwein en de altijd 
gezellige lunch!

KUINDERBOS
Dit bos is het grootste aaneengeslo-
ten bos van de Noordoostpolder. In 
het westelijk deel van het Kuinder-
bos mogen honden loslopen.  
 
De route komt langs een groot 
speelveld met een klein zwem-
strandje.

VAN HET BESTUUR

Voor u ligt alweer het laatste nummer van Collie en 
Zo van 2019. Ditmaal voorzien van vrolijke berichten, 
maar ook van artikelen die ons zeer raken. 
Eric en Anita Burgers schrijven over hun vakantie met 
Senja in Noorwegen en Alette en Henk Westerhuis 
beschrijven de 25-jarige geschiedenis van hun kennel 
St.Ninians. Passend bij de tijd van het jaar verzorgde 
Kenniscentrum Argos een lezing, na de wandeling aan 
het Erkemederstrand, en zorgden zij voor een artikel 
over angst en vuurwerk. 
Een ingrijpende gebeurtenis voor elke collie 
liefhebber is het afscheid nemen van hun trouwe 
viervoeter. Gabriëlle Vink geeft ons een inkijk in het 
persoonlijke afscheid van haar lieve collie Luna. 
In het tweede deel van Hoofdzaken kunnen we lezen 
over de betekenis en het belang van de hondenblik. 

We kijken in december altijd even terug op het 
voorbij gevlogen jaar. Er is in 2019 veel gebeurd bij de 
vereniging.  
Zo traden dit jaar twee bestuursleden, waaronder 
de voorzitter, om persoonlijke redenen onverwacht 
af. Ook het medewerkersbestand was in 2018 
al flink gekrompen. Reden te meer om dit jaar 
goed te zorgen voor onze vrijwilligers. Zij zijn 
het immers, die de er voor zorgen dat de diverse 
wandelingen, lezingen en workshops kunnen worden 
georganiseerd.  
Ook het magazine, de website en onze Facebook-
pagina zijn geheel afhankelijk van hardwerkende 
vrijwilligers. 
Ik neem voor hen mijn petje af en hoop dat zij de 
vereniging ook in 2020 willen bijstaan!

26 januari 2020 23 februari 2020

LEENDERBOS
Inmiddels niet meer weg te den-
ken van onze wandelkalender, het 
Leenderbos. In het voorjaar gaan wij 
weer genieten van wat deze mooie 
omgeving ons te bieden heeft.  
 
Als de weersomstandigheden gun-
stig zijn is deze wandeling ook ge-
schikt voor scootmobiel en wandel-
wagen én zullen we tijdens de pau-
ze genieten van een picknick.

29 maart 2020



 Vakantie Noorwegen 2019

Tekst en foto’s: Anita en Eric Burgers

Mag ik mij even voorstellen: mijn naam is Senja, ik ben 
een blue merle collie reu en woonachtig in Drenthe. 
Hieronder de belevenissen van mij en mijn baasjes 
(Anita en Eric) tijdens onze vakantie in Noorwegen.
Ik zit in de kofferbak van de auto rustig te wachten 
op wat er komen gaat. Mijn baasjes zijn al dagen be-
zig met de voorbereidingen voor de vakantie: bood-
schappen halen, mijn voer en (heel veel) speeltjes bij 
elkaar verzamelen om mee te nemen, de dakkoffer 
op de auto monteren, gras maaien en ga zo nog maar 
even door. Ik snap niet waar ze zich zo druk om ma-
ken: vakantie is toch ontspanning? Nou, daar is niets 
van te merken bij ze.
Eindelijk is de auto ingeladen, ik kan nog net op het 
navigatiesysteem zien dat het een lange reis gaat 
worden: Noorwegen is de bestemming. Maar geluk-
kig gaat het wel in etappes. 

De eerste stop is in Duitsland, een prachtige parkeer-
plek met bos vlakbij een golfterrein. Het werd ook tijd 
want m’n spieren zijn aardig stijf geworden na drie 
uur in de kofferbak zitten. Ik doe wat rek-en-strek oe-
feningen en ga samen met Eric aan de wandel. We lo-
pen langs het golfterrein en aangezien ik een goede 
neus heb voor ballen is het meteen raak: ik zie een 
paar verdwaalde golfballen liggen. Ze zijn wel kleiner 
dan de ballen die ik thuis heb maar een kniesoor die 
daar op let. Het is rond en het rolt, dat is het belang-
rijkste. We verzamelen de ballen en lopen weer ver-
der. Schijnbaar is het een oefenveld want even ver-
derop liggen er weer een paar. Ik attendeer Eric er-
op (het hebben van een kleine voorraad ballen tijdens 
je vakantie kan nooit kwaad) die ze verzamelt in zijn 
inmiddels enigszins uitpuilende jaszakken. Terugge-
komen bij de auto wordt onze verzameling trots ge-
toond aan Anita...we besluiten ze toch maar weer te-

rug te brengen naar het golfterrein.
De tweede stop is op de boot van Denemarken naar 
Zweden. Ik hou helemaal niet van water maar ben 
wel gek op varen. Met name het restaurant aan boord 
waar ze worstenbroodjes verkopen heeft mijn voor-
keur. Ik wacht geduldig op mijn beurt en even la-
ter staan we met z’n drieën op het dek te genieten 
van worstenbroodjes en de zeewind door onze ha-
ren (hoewel Eric daar wat minder van heeft dan ik). 
Ik krijg volop aandacht van kinderen en volwasse-
nen die mij willen aaien. Ik vind het allemaal prima, 
op voorwaarde dat ik een worstenbroodje krijg, maar 
dat snappen ze schijnbaar niet. Het enige nadeel is 
dat de lift aan boord wel erg klein is, daar heb ik ech-
ter wat op gevonden: zodra we de lift instappen maak 
ik mij breed en kijk de nog wachtende mensen strak 
aan, dat helpt, blijkbaar ben ik toch wel indrukwek-
kend om te zien want ze durven niet in de lift te stap-
pen. Genoeg ruimte voor ons drieën dus, het is weer 
gelukt!
Na nog een tussenstop in Zweden waar ik het liever 
niet over wil hebben (het regende er pijpenstelen en 
ze hadden mij nog wel zo verteld dat we op zomerva-
kantie zouden gaan, met de nadruk op ‘zomer’) kwa-
men we aan op ons overnachtingsadres in Zweden. 
Hier blijven we twee nachten. Ik spring uit de koffer-
bak, doe mijn rek-en-strek oefeningen weer en loop 
het vakantiehuis in. Hier gaan we ons wel vermaken, 
het ligt aan de rand van een groot bos. 
De volgende dag maken we prachtige wandelingen 
door de Zweedse natuur, wat hebben ze daar veel 
bomen om tegenaan te plassen zeg, ik krijg er een 
lamme achterpoot van.
We zijn aangekomen op onze eindbestemming: een 
mooi vakantiehuis op een heel rustige, afgelegen plek 
in Noorwegen. Het ligt aan een gravelweg met aar-
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dig wat gaten en kuilen waardoor ik slecht heb kun-
nen slapen in de kofferbak maar dat neem ik voor lief. 
Wat een uitzicht en nog belangrijker: wat een ruim-
te om het huis. Terwijl Anita en Eric de auto uitladen 
vermaak ik mij prima met het verkennen van het huis 
en de tuin.

De volgende ochtend maken we een wandeling in de 
omgeving, wat een indrukwekkend land is Noorwe-
gen: ruige natuur, waar je als hond officieel aange-
lijnd moet worden, maar aangezien we geen hond (of 
mens) tegenkomen laten we dat maar achterwege.
Op een gegeven moment komen we schapen tegen, 
die lopen hier gewoon los. Ik ben wel wat gewend 
thuis in Drenthe als het om schapen gaat maar hier 
lopen er wel heel veel. 
Ik besluit op onderzoek uit te gaan en loop op een 
paar lammeren af. Tot mijn verbazing komen ze ook 
op mij af, dat wordt spelen! Ik ga in de spelboog staan 
en verwacht dat zij dat ook gaan doen maar dat is 
niet het geval, ze komen steeds dichterbij. Ik ga nog 
dieper in de spelboog staan en uiteindelijk staan we 
dicht bij elkaar. Uit mijn ooghoeken zie ik moeder 
schaap komen aanlopen. ‘Kom niet aan mijn kinde-
ren’, ze wurmt zich tussen mij en haar kinderen in en 
begint met haar voorpoten op de grond te stampen 
terwijl ze naar mij toeloopt. Dit heb ik thuis nog nooit 
meegemaakt, daar zijn ze altijd veel aardiger voor mij. 
Aangezien ik een vredelievend karakter heb besluit ik 
geen ruzie met ze te maken, ik loop langzaam achter-
uit om uiteindelijk tussen de benen van Eric te gaan 
zitten om zodoende op afstand de kudde te kunnen 
bestuderen. Moeder schaap sommeert haar jongen 
om te vertrekken, ‘chagrijn’ denk ik en wandel weer 
verder.
Ik heb jullie al verteld dat ik een hekel heb aan wa-
ter, in Noorwegen met z’n vele beekjes is dat wel 
een handicap. Tijdens een van de vele wandelingen 

moeten we een beekje over. Anita en Eric gaan via de 
stapstenen naar de overkant maar daar heb ik een he-
kel aan. Van die natte, glibberige stenen, bah. Ik loop 
wat heen en weer langs het beekje maar een sprong 
naar de overkant zie ik ook niet zitten. Anita moe-
digt mij aan om over de stapstenen te gaan en lokt 
mij met wat lekkers. Dat maakt het interessant, voor 
eten doe ik alles. Ik glibber naar de overkant en neem 
het lekkers in ontvangst. Als ik bij alle beekjes wat lek-
kers krijg dan kan mijn vakantie niet meer stuk. Maar 
schijnbaar hebben mijn baasjes niet zo veel vakantie-
geld gekregen want bij de volgende beekjes is er geen 
lekkers meer te bekennen, stelletje krenten!
We wandelen iedere dag door bossen, over hoog-
vlaktes en beklimmen bergtoppen. We genieten van 
indrukwekkende vergezichten, rust en ruimte. Mijn 
conditie wordt met de dag beter. De loslopende 
schapen blijven interessant maar ik ga geen confron-
tatie met lammetjes meer aan. Als het aan mij ligt blij-
ven we hier, ik heb het goed naar m’n zin maar helaas 
komt aan alles een einde, zo ook aan deze vakantie.

Norge: vi komme tilbake!
(Noorwegen: we komen terug!)
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Colliewandeling Leenderbos
Foto’s: Mart Brouwers
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Tekst en foto’s: Alette en Henk Westerhuis

 25 jaar St. Ninians

HOE HET BEGON
Toen wij elkaar leerden kennen was er geen twijfel: 
we wilden allebei een hond en die zou er ook ko-
men. Henk wilde van jongs af aan een Schotse Her-
dershond en Alette een Groenendaeler. Vanwege het 
karakter en uiterlijk werd er gekozen voor de Schot-
se Herder. Kort na ons huwelijk in 1989 gingen we op 
zoek naar een pup en hebben we in 1990 Lazer (Aris-

tocrat of the Scottish Heights) gekocht bij een kennel 
in Dieren. De fokker adviseerde ons deze pup, vol-
gens haar de mooiste uit het nest, terwijl we zelf ei-
genlijk één met een volledige witte kraag op het oog 
hadden. De fokker bleek gelijk te hebben, Lazer was 
de mooiste ondanks zijn niet witte kraag. Ook wij zien 
nog regelmatig dat pupkopers bij ons in eerste in-
stantie selecteren op een volledig witte kraag.

Lazer
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Lazer was een pittige reu, kwam uit een nest van zes 
reuen en dat hebben we geweten. Zijn karakter was 
eerlijk, maar pittig. Hij had het wel eens aan de stok 
met andere reuen, het maakte hem niet uit hoe groot 
of klein. Altijd hadden we geluk, op de cursus, in een 
groep met vrijwel alleen reuen, gedragstherapie ge-
volgd en na al die ervaringen en een uiteindelijk goed 
opgevoede hond durfden we het aan er nog een reu 
bij te nemen. Als gezelschap voor Lazer, omdat hij vrij 
veel alleen was door onze werkzaamheden.
Na een lange zoektocht en veel gesprekken zijn wij 
naar Engeland gegaan. Daar hebben we Andor (Ka-
rava Kirk Steven) gekocht bij de Karava kennel, vlak-
bij Manchester. Andor was het tegenovergestelde van 
Lazer, een echte Engelse gentleman. Het klikte gelijk 
goed, vanaf de eerste dagen waren ze onafscheidelijk 
en deelden samen de mand. 

Andor

Het collievirus deed zijn werk, al snel begon het te 
kriebelen en zijn wij gaan nadenken over een teefje 
en over het fokken. We hebben veel nesten bekeken 
en veel met fokkers gepraat om te onderzoeken wat 
we wilden. In een gesprek met Tonnie Den Otter van 
de kennel ‘Of The Cleveland Hills’, waarin wij aanga-
ven op zoek te zijn naar een tricolour teefje voor de 
fokkerij, liet hij ons een video zien van een show in 
Schotland. Op deze video stonden opnames van de 
teef Roanburn Black Cherry, zijn commentaar daarbij 
was: “Ik ben meer van de sable collies, maar als ik een 
tricolour zocht zou ik eens contact opnemen met die 
kennel”. Hij vertelde erbij dat de meeste fokkers niet 
naar Schotland keken, maar naar Engeland. Vervol-
gens hebben wij na een aantal telefonische contac-
ten en wetende dat ze een nest hadden van die teef, 
een vakantie naar Schotland gepland en werden we 
bij Gwen en George Hartley hartelijk en gastvrij ont-
vangen. Tijdens ons verblijf hebben ze ons langs veel 
fokkers gestuurd om ervaring op te doen en ons veel 

geleerd. 
Helaas zat er bij het nest van Black Cherry geen trico-
lour teefje, maar het bleek dat ze nog een nestje van 
de Lynaire lijn hadden liggen met vijf tricolour teef-
jes erin. Uiteindelijk hebben we daar onze Detta uit-
gekozen.

Detta

Detta was een lieve teef, maar haar karakter was ei-
genzinnig (waarschijnlijk echt een Schot). Lopen op 
een show deed ze meestal maar één keer. Toch won 
ze in 1994 al haar eerste prijs op de leeftijd van ne-
gen maanden. Zij werd tot onze verrassing de beste 
teef (van circa 100 teven) van de KCM, de clubshow 
van S.H.V. ‘De Collieclub’. In die tijd had je nog shows 
met heel veel ingeschreven collies. Zo stond Andor 
een keer in de ring met 68 reuen. Het was een an-
dere tijd dan tegenwoordig met nog maar weinig in-
schrijvingen.

ONZE FOKLIJNEN
Nu we een teef hadden kwamen we op het punt van 
hoe verder? We hadden twee reuen en een teef, een 
sable en twee tricolours maar we wilden toch ook 
nog wel een blue-merle erbij want dan hadden we 
de drie kleurslagen. In 1994 hebben we onze kennel-
naam laten registeren en konden we gaan fokken. 

Op zoek dus naar een geschikte reu, in overleg met 
Gwen. We kozen voor een mooie, geïmporteerde 
blue-merle reu uit die tijd, Troydon Blind Date (Coco). 
En ja, hij kwam uit de buurt van Edinburgh, dus ook 
een echte Schot. Detta werd gedekt en in 1995 werd 
met hulp van ervaren fokkers ons eerste nest gebo-
ren. Alles verliep volgens het boekje. Het nest be-
stond uit zes pups, waarvan één tricolour teef en vijf 
blue-merles. De tricolour teef (St. Ninians Once And 
For All) werd verkocht aan de Duitse kennel Fresena 

Winter 2019 • Schotse Herder Vrienden • 11



en haar naam zie je nu nog regelmatig terug in aller-
lei stambomen. Uit het nest hebben we zelf een blue-
merle teefje, Misty, gehouden. Veel mensen waren ja-
loers op het grote aantal blue-merles en het zou be-
ginnersgeluk zijn. En inderdaad, bij de volgende nes-
ten ging het helemaal mis. We hadden toen twee nes-
ten tegelijk. Het eerste nest van Misty en het twee-
de van Detta. Met de pups ging het goed. Misty ver-
zorgde beide nesten, terwijl zijzelf ernstig ziek bleek 
te zijn, acute leukemie. We kwamen erachter toen de 
pups zeven weken oud waren en we moesten Misty in 
laten slapen.

Misty

Mister.

Daar ging onze droom... en alle pups waren al ver-
kocht. Uiteindelijk belde een koper om zich terug te 
trekken. Het moest zo zijn en we hebben de pup zelf 
gehouden. Ter nagedachtenis aan Misty hebben wij 
hem St. Ninians Never Say Goodbye (roepnaam Mis-
ter) genoemd.

Shannon 

Mister is de vader geworden van het derde en laatste
nest van Detta, omdat we maximaal drie nesten fok-
ken met een teef wilden we hier iets van behouden. 
Detta kreeg 10 pups, waaronder vier tricolour teven. 
Van hen bleef Shannon (St. Ninians Don’t Give Up) bij 
ons.

In de daaropvolgende jaren zijn wij bij ons eigen plan 
gebleven. Naast het gebruik van onze eigen reuen zijn 
we een aantal keren naar Engeland en Schotland ge-
reden om een teef te laten dekken om vers bloed in 
onze lijn te brengen. Uit die combinaties hebben we 
meerdere pups aangehouden. Ook in Duitsland heb- 
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Sunday & Shannon 

ben we voor ons bepalende reuen gebruikt, waarmee 
we onder andere terug fokten op onze eerste teef uit 
Schotland.
Uit de statistieken blijkt duidelijk dat we voornamelijk 
blue-merle/tricolour fokker zijn. 92% van de pups en 21 
van de 24 nesten.

Wij hebben een duidelijke visie hoe onze pups er uit 
moeten zien. Na veel gesproken te hebben met diver-
se kennels in Engeland en Schotland, wisten we wel-
ke reuen we wilden gebruiken. Er werden reuen uit-
gezocht die in Nederland niet zo bekend waren, maar 
waar wij inmiddels de lijnen goed van kenden. We wis-
ten ook wat de plus- en minpunten waren. Verder is het 
altijd afwachten of het uitkomt zoals je verwacht, want 
de natuur geeft leuke dingen, maar ook wel eens on-
aangename verrassingen. Helaas hebben ook wij wel 
eens een reu gebruikt die we, met de wetenschap ach-
teraf, beter niet hadden kunnen gebruiken.

Ook hebben we het geluk gehad dat we een aan-
tal teven onder fokkersvoorwaarden bij vrienden kon-
den plaatsen. Je kunt als fokker nu eenmaal niet uit elk 
nest iets aanhouden. Ook wil je eigen fokmateriaal niet 
kwijt. Een aantal van onze uitzetteven zijn voor onze 

kennel belangrijk geweest, te weten: Detta (St. Ninians 
Fly over the Rainbow) en haar dochter Kira (St. Ninians
Fulltime Love), Gentle (St. Ninians No Doubt), de doch-
ter van Lazer en Jewel (St. Ninians Stolen Breath), de 
moeder van Silver en Detta. Wij zijn hun baasjes veel 
dank verschuldigd.

Verder heeft Smokey (een blue-merle reu die onlangs is 
overleden) nog veel voor onze lijn kunnen betekenen. 
Twee van zijn zoons zijn onze toekomst.
24 nesten verder bestaat onze kennel nu uit vijf teven, 
onze oudste teef Silver, haar dochter April, Summer en 
Floor (dochters van April) en als laatste onze blue-mer-
le teef Saga. Met haar hopen we onze sable lijn terug 
te krijgen daar haar opa Sunday (St. Ninians Smile Smi-
le Smile) is overleden en een warme plek heeft achter-
gelaten.

Mochten er mensen zijn die overwegen te gaan fokken, 
dan kunnen we alleen maar zeggen: praat er veel over, 
bekijk oude handboeken en stambomen, ga veel kijken 
in binnen- en buitenland en maak dan een eigen plan 
en volg dat plan. 
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Dance, Floor & Gentle

 Silver, Aprel & Jewel

Pups Kira x Smokey
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KORTE BERICHTEN

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. 

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! 



Photo by Frank Marino on Unsplash
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KORTE BERICHTEN

HONDEN ZIJN SCHONER DAN MANNEN MET 
BAARDEN 
Honden, ze lopen buiten en verzamelen zo vreselijk 
veel vieze, soms zelfs gevaarlijke bacteriën. En 
mensen die zeggen dat de hond bij ze in bed slaapt 
worden zelfs meewarig aangekeken of voor “viezerik” 
uitgemaakt. Toch is er iets nog “viezer” dan een hond 
in bed, en dat is...  een man met een baard. 

Uit recent Zwitsers onderzoek blijkt namelijk dat 
mannen met baarden meer (en meer schadelijke) 
bacteriën bij zich dragen in hun gezichtsbeharing dan 
honden in hun vacht. 

In het onderzoek wilden wetenschappers ontdekken 
of er een risico bestond dat mensen een door honden 
overgebrachte ziekte zouden kunnen oppakken 
van een MRI-scanner die ook werd gebruikt voor 
onderzoeken door dierenartsen.   
Oftewel, moest de scanner elke keer gedesinfecteerd 
worden? En dus namen de onderzoekers uitstrijkjes 
van de baarden van 18 mannen en de halzen van 
30 honden,  van allerlei rassen, en vergeleken de 
resultaten. 

Alarmerend nieuws, want wat bleek:  elke 
bemonsterde baard vol zat met bacteriën en bijna de 
helft had er specimen in die gevaarlijk waren voor de 
menselijke gezondheid. 

Professor Andreas Gutzeit, van de Zwitserse 
Hirslanden-kliniek, laat weten aan de Daily Mail, de 
krant die het nieuws bracht: ‘De onderzoekers vonden 

een significant hogere bacteriële belasting in monsters 
van de baarden van de man in vergelijking met de 
vacht van de hond.’  

Uit de studie bleek dat alle mannen met baard, in 
de leeftijd van 18 tot 76, een hoog aantal microben 
hadden, maar slechts 23 van de 30 honden hadden 
hoge waardes. De rest had gematigde niveaus. Zeven 
mannen bleken zelfs microben te hebben die een 
bedreiging vormden voor de menselijke gezondheid. 

Na de MRI-onderzoeken van de honden, werden 
de scanners gedesinfecteerd en vertoonden ze een 
‘significant’ lager aantal bacteriën in vergelijking met 
niveaus die werden gezien bij gebruik door mensen. 
‘Op basis van deze bevindingen kunnen honden 
als schoon worden beschouwd in vergelijking met 
mannen met een baard’, zei dr. Gutzeit. 

Goed nieuws voor hondenliefhebbers, maar mannen 
met baarden zijn boos. Volgens hen gaat het om het 
zoveelste voorbeeld van pogonofobie (ja, het bestaat), 
de irrationele angst voor baarden. De voorzitter van het 
Beard Liberation Front (ook dat bestaat dus) zet grote 
vraagtekens bij het onderzoek. 

Hoe dan ook, de conclusie van de onderzoekers (en ja, 
het was een zeer serieus onderzoek) is duidelijk: Dogs 
are no risk to humans if they use the same MRI. Deficits 
in hospital hygiene are a relevant risk for patients.

Bron: Dogzine
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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

info@mydogandme.nl

www.mydogandme.nl

natuurlijk geperste 
en krokante brokken
KIVO vers vlees
en supplementen

MY 
DOG
AND 
ME
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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.



Met de hond op vakantie

HELFT VAN ‘S WERELDS DRUKSTE VLIEGVELDEN ONPRAKTISCH VOOR REIZIGERS MET HONDEN
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De helft van ‘s werelds drukste vliegvelden kan grote 
stappen maken op het gebied van comfort voor reizigers 
met honden. Dit concludeert internationaal taxiplatform 
Taxi2Airport, dat naging op welke manier reizigers 
met honden hun viervoeter op de luchthaven kunnen 
onderbrengen in een zogeheten ‘dierenopvangruimte’. 

Met een dierenopvangruimte houden vliegvelden 
rekening met reizigers en hun honden. Naast recreatieve 
doeleinden en rustmogelijkheden biedt de opvangruimte 
ook plaats voor honden om hun behoefte te doen.

HELFT LUCHTHAVENS KENT GEEN 
DIERENOPVANGRUIMTE
In totaal onderzocht Taxi2airport 30 vliegvelden, waarvan 
10 in Noord-Amerika, 6 in Europa en 14 in Azië. Bijna de 
helft (14 van de 30) van de onderzochte vliegvelden heeft 
één (of meer) opvangruimte(s) voor honden, binnen of 
buiten een van de terminals. Op deze 14 ‘diervriendelijke’ 
airports werden in totaal 66 dierenopvangruimtes geteld, 
waarvan 34 binnen de terminal en 32 erbuiten.

NOORD-AMERIKA HONDVRIENDELIJK, AZIË NIET
Van de 66 getelde opvangruimtes voor honden bevinden 
zich er liefst 55 in de Verenigde Staten. Een gemiddelde 
Amerikaanse luchthaven biedt 6 opvangruimtes. 
Los Angeles International Airport telt de meeste 
dierenopvangruimtes (11) van de onderzochte 30 
vliegvelden. Toronto Pearson International Airport, het 
grootste vliegveld van Canada, telt 5 opvangruimtes.

In Europa werden 6 luchthavens onderzocht die in de 
top 30 van ‘s werelds drukste luchthavens staan. Van 
deze luchthavens hebben 4 luchthavens, waaronder 
Schiphol, één of meer opvangruimtes voor honden.

Azië is, vergeleken met Amerika en Europa, relatief 
dieronvriendelijk te noemen. 14 van de 30 drukste 
airports van de wereld bevinden zich in Azië, en op 
geen van deze airports werd een dierenopvangruimte 
gevonden. Het vliegveld Kuala Lumpur International 
Airport (Maleisië) is, van alle onderzochte vliegvelden, het 
enige vliegveld dat zelfs niet toegankelijk is voor reizigers 
met honden.  
Een volledig overzicht van alle onderzochte luchthavens 
is te vinden op de website van Taxi2Airport.
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 Persoonlijke crematie
Tekst en foto’s: Gabriëlle Vink

Hoe mooi is het om je geliefde huisdier een mooi af-
scheid te geven? In dit stuk neem ik je mee naar mijn 
persoonlijke ervaring over het persoonlijk cremeren 
van een hond.

Je kent dat wel je komt voor de beslissing te staat dat 
je geliefde huisgenoot niet meer verder kan met le-
ven. Je gaat naar de dierenarts en dan verder. Mijn 
wens was, toen onze Luna overleed, haar een mooi 
afscheid te geven. Het idee dat ik had was een cre-
matie voor haar, één waarbij ik zelf overal aanwezig 
mocht zijn. Na lang zoeken kwam ik uit bij een cre-
matorium dat aan al mijn wensen voldeed. 

Bij dit crematorium maak je na het overlijden van je 
hond een afspraak en geef je je wensen door. Door-
dat dit crematorium zoveel te bieden heeft is er voor 
ieder een keuze. Nadat ik mijn wens uitgesproken had 
maakten wij een afspraak. 

De dag van het cremeren word je heel hartelijk ont-
vangen door een medewerker.  Ze geven je de tijd en 
de ruimte om je verdriet een plek te geven. Je geeft 
je hond aan de medewerker mee naar de ruimte waar 
zij jouw geliefde vriend mooi gaan maken voor de 

opbaarruimte. Zelf neem je plaats in de wachtruim-
te waar je een kopje koffie of thee kunt nemen. Als 
de medewerker klaar is, word je begeleid naar de op-
baarruimte waar jouw geliefde huisdier heel mooi 
opgebaard ligt. Het is een hele fijne ruimte waar je 
naartoe gebracht wordt. Je krijgt alle tijd om afscheid 
te nemen. 
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Het proces wordt met je besproken en van tevoren 
laten ze je de oven ruimte zien en hoe het proces 
gaat. De medewerker geeft jou ook de gelegenheid 
om te kijken of je daar een urn wilt of een afdruk van 
een poot. Ze geven je zo veel opties dat je niet na-
derhand denkt  ‘Oh dat had ik ook gewild’ wat ik erg 
prettig vond. Zelf had ik de wens om een pootafdruk 
van Luna te laten maken. De medewerkster vroeg of 
ik zelf Luna’s pootje in model wilde knippen en vase-
line op haar voetzool wilde smeren voordat de afdruk 
gemaakt werd. Nadat de afdruk was gemaakt zette de 
medewerkster Luna’s naam nog in de rand.

Als alles besproken is en jij voldoende afscheid ge-
nomen hebt mag je zelf jouw geliefde huisdier naar 
de ovenruimte verplaatsen. Ik had de wens om Luna 
zelf in de oven te doen.  Je krijgt beschermende kle-
ding, handschoenen en een veiligheidsbril. De mede-
werkster legt uit dat de oven erg heet is omdat de-
ze op een bepaalde temperatuur moet zijn.  Ze gaf 
ook aan dat we niet moesten schrikken, omdat Luna 
een Schotse Herder is en prachtige mooie lange ha-
ren heeft die op het moment dat je haar in de oven 
legt, gaan roken en gaan schroeien aan de onderkant. 
Het is heel prettig dat de medewerker zoveel vertelt 
en je daarin meeneemt. 

Het moment is daar, de oven gaat open en ik leg sa-
men met de medewerkster van het crematorium Lu-
na in de oven. Het geeft mij een heel prettig gevoel 
dat ik dit zelf kan doen. Ik weet nu zeker dat het Luna 
is die in de oven ligt en als het straks klaar is dat ik ze-
ker Luna in mijn urn heb zitten. Het is heel mooi om 
dit proces zo van dichtbij mee te maken.

Een crematie duurt ongeveer vijf kwartier. Nadat het 
proces klaar is worden wij weer opgehaald door de 
medewerkster om erbij te zijn wanneer de oven ge-
opend wordt. De vraag of ik zelf Luna uit de oven wil 
halen beantwoord ik met een volmondig ’Ja!’. We-
derom krijg ik beschermde kleding en handschoenen 
aan. De oven gaat open en ik zie het geraamte van 
botjes van Luna. Ja, mijn geliefde Luna... Ik krijg een 
ijzeren stok met daaraan een ijzeren plaat waarmee je 
de botjes uit de oven kunt schrapen zodat ze in een 
speciale bak vallen. Dan neemt de medewerkster die 
bak mee naar een speciaal apparaat waarin de botjes 
verder vermalen worden tot as. Het mooiste was dat 
ze nog twee kiezen terugvond van Luna. De mede-
werkster vroeg of ik die wilde bewaren en gaf als tip 
ze af te lakken met blanke nagellak.

Luna wordt nu vermalen tot as en omdat wij al een 
urn hadden wordt ze in een speciale bus gedaan zo-
dat wij haar zelf over kunnen zetten naar de ande-
re urn. Luna’s naam wordt erop gezet en de papie-
ren worden in orde gemaakt. We krijgen daar nog een 
mooi gedicht bij.  Met een voldaan gevoel rijden we 
terug naar huis, met Luna’s asbus en een pootafdruk 
van haar rijker.

Ik kan iedereen aanraden om op zo’n mooie manier 
afscheid te nemen van je huisdier. Het heeft mij per-
soonlijk heel goed gedaan bij mijn eigen verwerkings-
proces! 
Ik wil Huisdieren Crematorium Oost-Nederland dan 
ook bedanken voor de persoonlijke aandacht, het ge-
duld en de super service.
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 Colliewandeling Erkemederstrand
Foto’s: Carolijn Hoogenboom



Winter 2019 • Schotse Herder Vrienden • 27



28 • Schotse Herder Vrienden • Winter 2019

Angst voor vuurwerk 
en de do’s en don’ts voor Oud & Nieuw
Tekst en foto’s: Kenniscentrum Argos & de Schotse Herder Vrienden

De decembermaanden en met name het afsteken van 
vuurwerk brengt voor veel honden en hun eigenaren 
een hoop stress met zich mee. Misschien heb je zelf wel 
een hond die vuurwerkangst heeft ontwikkeld. In dit ar-
tikel wordt uiteengezet wat je als eigenaar kunt doen 
om deze angst te voorkomen of te verminderen.

ANGST VOORKOMEN
Het is natuurlijk het mooiste als wordt voorkomen dat 
een hond bang wordt voor vuurwerk. Dit begint al bij 
de fokker, die als het goed is niet alleen geschikte ou-
derdieren selecteert die zelf een stabiel en niet-angstige 
aanleg hebben, maar ook al een begin maakt met de so-
cialisatie van de pups. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
honden die vóór de leeftijd van 6 maanden worden ge-
socialiseerd met allerlei geluiden, hiervoor minder snel 
angst ontwikkelen. Mocht je dus in de eerste helft van 
het jaar een pup in huis krijgen, vergeet dan niet om je 
pup ook aan vuurwerkgeluiden te laten wennen, ook al 
lijkt Oud en Nieuw nog zo ver weg! Hiervoor zijn CD’s 

of YouTube-filmpjes een goed hulpmiddel. Door deze 
ook nog eens te koppelen aan iets leuks, zoals een leuk 
snuffelspelletje, zal de pup een positieve associatie ont-
wikkelen met deze geluiden.
Probeer op 31 december om de hond zo vroeg moge-
lijk uit te laten, voordat alle kinderen uit de buurt begin-
nen met het afsteken van vuurwerk. Heb je een tuin? 
Dan kun je de hond deze dag ook alleen in de tuin uitla-
ten, om vervelende ervaringen met vuurwerk te voorko-
men. Laat je hond in ieder geval niet loslopen op de da-
gen rondom Oud & Nieuw! Elk jaar zijn er tientallen be-
richten over honden die weggelopen zijn omdat ze zijn 
geschrokken van vuurwerk. Laat de hond bovendien de 
laatste dagen van het jaar niet alleen thuis; de kans be-
staat dat hij op dat moment schrikt en daarna niet meer 
alleen durft te zijn.
Tijdens Oudejaarsavond kun je er bovendien voor zor-
gen dat je voldoende afleidingsmateriaal voor de hond 
hebt liggen. Denk bijvoorbeeld aan een heel lekker kluif-
je, hersenwerkpuzzels of een snuffelmat. Ook kun je 

Na de colliewandeling van 17 november aan het Erkemederstrand, was er een lezing georganiseerd in samenwer-
king met het kenniscentrum Argos uit Almere. Linda Vermaas informeerde de aanwezige leden hoe te handelen met 
de honden die angst hebben voor vuurwerk en andere harde knallen. In ruim twee uur tijd leidde Linda ons door de 
vele voorbeelden en korte filmpjes. De lezing was zeer informatief en werd zeer gewaardeerd door de aanwezigen.
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een speciale vuurwerkdoos maken door in de maan-
den voorafgaand aan Oud en Nieuw een grote doos 
te vullen met lege wc-rolletjes, eierdoosjes en ander 
oud papier waar je op de avond zelf flink wat snoep-
jes in verstopt.

ANGST VERMINDEREN
Heb je een hond die helaas wel al angst voor vuur-
werk heeft ontwikkeld? Dan kun je mogelijk nu nog 
aan de slag met training om de negatieve associa-
tie met vuurwerk te veranderen in een positieve. Dit 
kun je bijvoorbeeld doen met een vuurwerk-CD, wel-
ke je aanvankelijk heel zachtjes afspeelt. Terwijl de 
CD draait geef je de hond iets lekkers of doe je een 
(snuffel)spelletje met de hond. Langzaamaan zet je 
de CD harder, maar nooit zo hard dat de hond ang-
stig wordt! Je kunt hiervoor een gedragsdeskundige 
raadplegen, die je kan begeleiden bij deze training. 
Deze kan je ook advies geven over het gebruik van 
natuurlijke middelen of supplementen ter ondersteu-
ning van de training. Enkele voorbeelden hiervan zijn 
Adaptil, Puur Tranquil, Zylkène of Telizen.

Mocht training niet mogelijk zijn, dan zijn er nog an-
dere manieren om de angst bij je hond te verminde-
ren. Zo kun je een schuilplaats voor je hond maken, 
waar hij zich veilig terug kan trekken van alle herrie. 
Zet bijvoorbeeld een open bench neer op een rusti-
ge plek met een handdoek eroverheen. Doe de gor-
dijnen dicht, het licht aan en de TV of radio hard aan, 
zodat het vuurwerk zoveel mogelijk gedempt wordt. 
Er bestaan ook geluidsdichte benches die speciaal 
zijn ontworpen voor honden die bang zijn voor on-
weer of vuurwerk (de “quiet kennel”). En mocht jouw 
hond zijn heil zoeken onder de bank, onder de kast of 
op zolder, laat hem daar dan rustig liggen en dwing 
hem er niet onder vandaan! Ook zijn er koptelefoons 
voor honden die het geluid dempen (de “mutt muffs”). 
Tot slot zou je ook nog een Thundershirt of Anxiety 
Wrap (of andere strak zittend shirt) kunnen aandoen 
bij je hond. Dit “inbakeren” kan ook een rustgeven-
de werking hebben, al is dat niet bij elke hond het ge-
val. En mocht jouw hond het liefst heel dicht tegen je 
aan komen zitten, geef hem dan de steun die hij no-
dig heeft! Vroeger werd gezegd dat je angstige hon-
den moet negeren, maar inmiddels is vast komen te 
staan dat je angst niet kunt verergeren door de hond 
te aaien of aandacht te geven. Juist door de hond te 
steunen, rustig te aaien of rustig tegen hem te praten 
voelt de hond zicht veilig.

EXTREME ANGST
Mocht jouw hond echt extreem bang zijn voor vuur-
werk, dan kun je het beste een vuurwerkvrij vakantie-
park boeken of bij vrienden op bezoek gaan die in een 
rustig gebied wonen. Als dat geen optie is, kun je de 
dierenarts raadplegen voor angstremmende medica-
tie. Wees er echter op bedacht dat je niet het mid-

del Vetranquil mee naar huis krijgt; dit middel verslapt 
wel de spieren, maar verhoogt de geluidsgevoelig-
heid, wat resulteert in een extra bange hond die zich 
niet kan bewegen.

CONCLUSIE
Wil je vuurwerkangst voorkomen of verminderen? 
Begin dan op tijd! Gebruik de komende maanden 
om de hond een positieve associatie met vuurwerk 
te leren met behulp van een CD en spelletjes, raad-
pleeg een gedragsdeskundige of een dierenarts voor 
(natuurlijke) ondersteuning, boek alvast een vakan-
tie naar een vuurwerkvrij park of creëer een veilige 
schuilplaats. Hopelijk is de decemberstress voor zo-
wel jou als jouw hond dan een stuk minder!

DE DO’S EN DON’TS VOOR OUD & NIEUW
Hoe help je je hond Oud & Nieuw door? Wat moet je 
wel en vooral niet doen tijdens deze voor veel hon-
den stressvolle periode? Als mijn hond bang is, moet 
ik hem dan negeren of juist niet? Is er iets wat ik kan 
doen om mijn hond te ondersteunen?

DO’S:
• Wordt er veel vuurwerk afgestoken bij jou in de 

buurt, houd je hond dan, ook overdag, aangelijnd 
tijdens het uitlaten. Ook als je hond (nog) niet 
bang is. Voorkom dat hij kan vluchten.

• Is jouw hond bang voor vuurwerk of harde gelui-
den, beperk de wandelingen in de buurt op ou-
dejaarsdag dan tot korte rondjes en vermijd druk-
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ke tijdstippen.
• Zoek een plek waar geen vuurwerk afgesto-

ken wordt en waar de hond los kan lopen. Het 
is even zoeken maar ze zijn te vinden. Laat hem 
daar lekker zijn energie kwijtraken. Een voldane 
hond is meer ontspannen dan een hond die vol 
energie zit.

• Lukt het toch niet om naar zo’n plek te gaan 
maak hem dan geestelijk moe door overdag her-
senwerkjes of zoekspelletjes te doen.

• Vanaf 18.00 uur mag vuurwerk officieel afgesto-
ken worden. Ga daarna alleen naar buiten voor 
een snelle plas. Of, als je hond echt bang is, blijf 
dan binnen zodra het donker is.

• Laat je hond zelf een veilige plek in huis opzoe-
ken als hij angstig is en dwing hem niet bij jou 
te blijven als hij dit niet wil. Reageert hij nu al op 
vuurwerk door te proberen ergens weg te krui-
pen? Maak dan op die plek een voor de hond 
prettige plek door een fijn kussen neer te leggen 
en hem daar een aantal keer wat lekkers te ge-
ven. Op oudejaarsavond kun je als extra ruggen-
steuntje een shirt met jouw geur eraan erbij leg-
gen.

• Sluit gordijnen en zet muziek aan op een redelijk 
volume. Het geluid van het vuurwerk verdwijnt 
zo iets meer naar de achtergrond.

• Gebruik eventueel een speciale koptelefoon 
voor honden (de ‘Mutt Muffs’) om de knalgelui-
den te dempen.

• Geef je hond een paar minuten voor 24.00u een 
overheerlijk bot, gevulde Kong of maak een Sur-
vival-Kit waar hij langere tijd mee bezig is. Zorg 
er wel voor dat je hond het spelletje al kent, dus 
oefen dit de dagen voor oudejaarsdag een paar 
keer en maak het extra leuk!

• Steun je hond door hem rustig aan te halen wan-
neer hij naar je toe komt. Laat hem lekker bij je 
liggen en zeg hem met een rustige stem dat al-
les goed is en ga verder waar je mee bezig was.

• Check jaarlijks of de chip van jouw hond nog 
wel correct geregistreerd staat. Dit kun je doen 
via deze link. Vergeet ook niet om regelmatig te 
checken of de chip zelf nog wel werkt. Dit kun je 
eenvoudig bij de dierenarts vragen.

DON’TS:
• Laat je hond niet alleen met Oud & Nieuw, ook 

niet als je weet dat hij niet bang is voor vuurwerk. 
Laat hem ook niet alleen binnen om zelf naar het 
vuurwerk te gaan kijken. Hij heeft je steun hard 
nodig. Bovendien kan je hond als hij schrikt van 
een knal terwijl hij alleen thuis is, ook bang wor-
den om alleen thuis te zijn.

• Ga niet meer met de hond naar buiten na 20.00u. 
Natuurlijk vooral niet om samen met hem naar 
het vuurwerk te kijken!

• Geef je hond geen medicatie als Ventraquil of 
Acepromazine, ook niet als het is voorgeschre-
ven door een dierenarts. Deze middelen zor-
gen er namelijk voor dat je hond alles mee-

maakt maar hier door versuffing niet op kan re-
ageren. Het gevolg hiervan is dat de angst  juist 
toeneemt! Kies liever voor middelen als Alprazo-
lam, Pexion of Sileo (in overleg met je dieren-
arts) of (natuurlijke) middelen zoals Puur Tranquil 
en Puur Nervo of de middelen van AminoCalm. 
De meeste natuurlijke middelen hebben echter 
een langere inwerktijd en moeten vanaf enkele 
weken vóór Oud & Nieuw gegeven worden. Heb 
je een extreem bange hond, overleg dan met je 
dierenarts over het geven van medicatie zoals Al-
prazolam.

• Negeer je angstige hond niet!
• Straf je hond niet voor angstig/gestrest gedrag, 

ook al ervaar jij het zelf als irritant.
• Probeer jezelf maar eens voor te stellen hoe het 

zou zijn om wekenlang om de haverklap bang te 
zijn… Zo is het namelijk voor je hond wanneer 
deze vuurwerkangst heeft. En hij is het zeker 
waard om er iets aan te doen! Als je hond ang-
stig is of je ziet signalen dat hij niet op zijn gemak 
is dan is er gelukkig veel wat je kunt doen om de 
angst te verminderen of te voorkomen dat het 
erger wordt.

Wacht daarmee niet tot de volgende jaarwisseling 
maar begin zo snel mogelijk in het nieuwe jaar. Dat 
geeft jullie alle tijd om aan het probleem te werken. 
Voor advies op maat is het aan te raden om een ge-
diplomeerd hondengedragstherapeut te raadplegen.
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Als de winter weer in aantocht is, halen we voor onszelf 
de winterjas, muts en handschoenen te voorschijn. 
Maar wat kunnen we doen om onze huisdieren te 
beschermen en wanneer is dat echt nodig? Voor alle 
dieren die in de winter buiten gehuisvest worden, 
geldt dat er extra aandacht moet worden besteed 
aan de bodembedekking (droog en schoon) en de 
drinkwatervoorziening (beschermen tegen bevriezing).

Door de verwarming van onze huizen is het ook in de 
winter binnen lekker behaaglijk. Veel honden krijgen 
daarom geen echte wintervacht meer. Voor de meeste 
is dat geen probleem. Voor sommige dun behaarde 
rassen en oude of zieke honden kan bescherming 
tegen vrieskou door middel van een dekje nodig zijn. In 
het algemeen geldt dat honden die buiten lekker actief 
zijn voldoende warm blijven. Begint uw huisdier echter 
te rillen, dan heeft hij het koud. Let vooral op bij kleine 
honden.

Laat uw hond niet met een natte vacht buiten, een 
natte vacht isoleert slecht. Laat dieren bij vrieskou 
niet in een auto achter want daar wordt het net zo 
koud als buiten. Bovendien kunnen ze zich in de auto 
onvoldoende bewegen om warm te blijven.

Sneeuwballen gooien is natuurlijk echt winterplezier, 
maar doe dat liever niet met uw hond. Veel honden 
bijten de sneeuwbal kapot en eten hem op. Dit kan 
maag- en darmklachten veroorzaken.

Houd er op onbekend besneeuwd terrein rekening 
mee dat geursporen sneller zijn uitgewist waardoor 
de hond de weg terug niet kan vinden. Mocht 
het mis gaan dan is de kans dat de vinder contact 
met u opneemt veel groter als het dier gechipt en 
geregistreerd is.

Sommige heldhaftige honden gaan graag het ijs op, 
maar kunnen niet inschatten of het ijs te dun is. Als een 
hond door het ijs zakt, zal hij er moeilijk zelf weer uit 
kunnen komen: de spieren zijn door de kou al snel niet 
meer zo gewillig en er is nauwelijks houvast. Bovendien 
worden er bij een reddingspoging ook mensen in 
gevaar gebracht. Houd uw hond dus liever op het vaste 
land of leer uw hond te wachten op uw toestemming 
voor hij het ijs op mag.

Als de wegen glad zijn, wordt er gestrooid met pekel. 
Het zout kan irritatie van de voetzooltjes geven. Dit 
kunt u voorkomen door de voetzooltjes voor het 
uitlaten even in te smeren met vaseline. Bij thuiskomst 
kunt u de voeten afspoelen met lauw water en 
vervolgens even goed afdrogen.

Bron: Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren

 

Winter en kou
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Zoek de 10 verschillen
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In het herfstnummer van Collie en zo heeft u kun-
nen lezen over het belang van onze lichaamshouding 
en gezichtsuitdrukking bij omgang met onze hond. 
In deel 2 gaan we in op de lichaamstaal van de hond.

HOE ZIT HET MET DE HONDENBLIK?
Tot nu toe ging het om de blik en de lichaamshou-
ding van de hondentrainer, die is per slot van rekening 
bepalend in de omgang met de hond. Toch kan het 
geen kwaad ook iets te weten over de interpretatie 
van de hondenblik. Deze laat u weten of de viervoe-
ter zich in de trainingssituatie prettig voelt, of de hond 
de signalen begrijpt of juist helemaal in verwarring is. 
Blikken, gebaren, mimiek, lichaamshouding en gelui-
den verraden veel over de emoties van de hond. Hier-
bij is het samenspel van alle signalen doorslaggevend, 
niet slechts het enkele signaal dat afgegeven wordt.
Een neutrale hond heeft een ontspannen blik, die ge-
interesseerd zijn omgeving of wie tegenover hem 
staat, observeert. Het knipperen van de ogen is regel-
matig, de gezichtsspieren zijn ontspannen. Knipoogt 
hij, dan is dat een vriendelijk signaal.
Verhoogde oplettendheid is geboden wanneer de 
ogen van de hond plotseling verder uit elkaar lijken 
te staan dan normaal. Deze indruk ontstaat omdat de 
hond op dat moment de hoofd- en gezichtsspieren 
aanspant. Ziet de blik er bovendien onrustig uit dan is 
de hond mogelijk onzeker.
Het tegenovergestelde is het geval wanneer de hond 

indruk op anderen wil maken. Op dat moment ver-
mijdt hij direct oogcontact maar vertoont tegelijker-
tijd typisch gedrag zoals een houterige manier van lo-
pen, die hem groter doet lijken. Slaat het imponeer-
gedrag om in aanvalsdreiging, dan fixeert de hond 
zijn tegenstander strak met de ogen. Dat is de reden 
waarom honden zich absoluut bedreigd voelen wan-
neer een mens hen aanstaart. Dat is in het algemeen 
genomen vooral zo bij zeer dominante of zeer ang-
stige honden of bij honden met negatieve ervaringen. 
Een goed gesocialiseerde gezinshond zal niet met-
een onrustig worden als iemand hem aanstaart. Een 
goede basisregel is: onbekende honden nooit aan-
staren. Bij de eigen hond kan men het staren op een 
rustige manier inzetten om ongewenst gedrag te ver-
hinderen of te onderbreken.
Richt de hond de blik naar beneden dan kan dat een 
teken van onderdanigheid zijn, als ook de overige li-
chaamssignalen –zoals bijvoorbeeld het wegdraaien 
van het hoofd, het naar achteren draaien van de oren 
en het horizontaal terugtrekken van de lippen- te zien 
zijn.

DE PUPILLEN VAN DE HOND
Net als bij mensen, verraden ook de pupillen het een 
en ander over de emotionele toestand van de hond. 
Deze interpretatie moet echter met voorzichtigheid 
worden toegepast omdat de exacte pupilgrootte bij 
veel honden niet goed te zien is en ook de hoeveel-

 Hoofdzaken, deel 2
Tekst: Gabrielle Metz en Ramona Teschner, Foto’s: Aranka Cozijnsen
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heid omgevingslicht daar invloed op heeft. Niettemin: 
verwijde pupillen betekenen meestal interesse of een 
andere vorm van opwinding. Kleine pupillen beteken 
meest verveling en slaperigheid. Kort voor en aanval 
verkleinen de pupillen zich overigens extreem, om di-
rect daarna weer heel groot te worden.

Wat zeggen de pupillen van jouw hond?

HOUDING VAN HET HOOFD
Ook de houding van het hoofd speelt mee in bij de 
communicatie: men kan het hoofd overmoedig in de 
nek werpen of diep tussen de schouders begraven. 
Schuin houden, recht naar voren richten of naar de 
zijkant wegdraaien. Dankzij een veelvoud aan spieren 
zijn talrijke varianten mogelijk. Vaak zijn het emoties, 
die heel onbewust tot een bepaalde houding van het 
hoofd leiden. Het bewust gebruik hiervan komt minder 
voor. Vooral voor mensen met psychologische of ge-
dragstherapeutische achtergrond is dit nuttig. Zij we-
ten welke werking de houding van het hoofd heeft op 
de omgeving. Goede leiders en ook handige verkopers 
beheersen deze vaardigheid vaak tot in de puntjes.
Hondeneigenaren zouden deze vaardigheid ook moe-
ten benutten. Een gericht ingezette hoofdhouding on-
derstreept stemcommando’s en kan deze zelfs, naar 
verloop van tijd, overbodig maken. Omgekeerd kan 
een toevallige houding van het hoofd tot misverstan-
den leiden. Misschien heeft de trainer het net koud en 
trekt het hoofd diep in de kraag van de jas, net op het 
moment dat hij een commando geeft. Het ene past 
niet bij het andere, een oplettende hond reageert mis-
schien verward en aarzelend.
Bij honden speelt de houding van het hoofd een be-
langrijke rol, vooral wanneer het om levensbepalen-
de beslissingen gaat zoals terugtrekken of aanvallen. 
Weliswaar komen deze extremen vooral voor bij alle in 

het wild levende roedels, toch zit dit typerende gedrag 
ook diep verankerd in onze gezinshonden. Ook de-
ze registreert precies of zijn tegenstander de kop pre-
cies naar voren richt of misschien wegdraait. Uit de-
ze waarneming trekt hij conclusies die wederom effect 
hebben op zijn eigen gedrag.

DE KOP VAN DE HOND
Een kort uitstapje naar de wereld van typische houdin-
gen van de hondenkop helpt ons het perspectief van 
de hond beter te begrijpen. Te beginnen met de nor-
male uitdrukking van een hond die zich volledig neu-
traal gedraagt. Bij hem is de kop lichtjes omhoogge-
richt. Honden met prikoren zullen deze geïnteresseerd 
omhoog en met de gehooropening naar voren richten. 
Ook bij hangoren is duidelijk het aanspannen van de 
oorspieren aan de oor aanzet te zien. Is de hond on-
zeker, dan zal hij de kop laten zakken en de oren op-
zij draaien. Bij prikoren is dat duidelijk te zien. Bij hang-
oren zien we de onderkant van de oren opzij bewe-
gen. Als een hond indruk wil maken valt de horizonta-
le houding van de kop op. De oor aanzet beweegt naar 
voren. Bij prikoren lijkt het op dat moment zelfs alsof 
de oren een beetje naar voren buigen. Bij tip- en hang-
oren zal de oor aanzet -voor zover anatomisch moge-
lijk- lichtjes naar boven bewegen. Als de situatie nog 
meer gespannen wordt dan gaat de hond naar de fa-
se van aanvalsdreiging. Nu laat hij de kop nog een klein 
beetje meer zakken, tot rug hoogte. Als de hond een 
escalatie uit de weg wil gaan zal hij de kop wegdraai-
en van een mogelijke tegenstander. Dat is een teken 
van onderdanigheid die gepaard gaat met een onder-
breking van het directe oogcontact. Als de hond dan 
ook nog op de rug gaat liggen toont hij een passie-
ve onderwerping. Er bestaat ook een actieve vorm van 
onderwerping waarbij de kop van de hond toenade-
ring zoekt tot de kop van de tegenstander. De hond 
zoekt contact met de snuit van een soortgenoot of 
met de mondhoeken van een mens. Het gaat hier om 
een vorm van sociale begroeting, de poging afstand te 
overbruggen waarbij het er niet om gaat aanspraak te 
maken op een machtspositie. De hond is bereid zich 
te onderwerpen

De hond kijkt aandachtig naar het gezicht, 
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UITSTRALING VERANDEREN MET BEHULP VAN DE 
KIN
Nu naar de verschillende hoofdhoudingen van de trai-
ner, te beginnen met de neutrale positie die lijkt op 
die van de hond. Het hoofd is naar voren gericht, de 
kin buigt niet naar de borst en wordt ook niet opge-
heven. De gezichtsspieren zijn ontspannen, de blik is 
rustig.  Dit is de ideale hoofdhouding wanneer tijdens 
de training alles loopt zoals bedoeld. Er is geen re-
den tot correctie, geen aanleiding voor sterke com-
mando’s en geen overdreven belonen.  Deze hoofd-
houding laat aan de hond zien dat alles OK is geeft 
hem de vrijheid zich binnen de bestaande situatie vrij 
te bewegen. Dat kan zijn tijdens het besnuffelen van 
de stoeprand, bij het verkennen van de hondenuit-
laatplaats of tijdens het spelen met een andere hond. 
Wanneer de trainer het hoofd optilt door de kin een 
of twee centimeter naar boven te bewegen dan ver-
andert daarmee de uitstraling meteen. Deze houding 
brengt gezag over, macht over de huidige situatie. Dat 
zal op zijn beurt de oplettendheid van de hond ver-
hogen. Hij is onder de indruk van de zelfverzekerd-
heid van de trainer hetgeen de bereidheid zich bij hem 
aan te sluiten bevordert. Een opgeheven hoofd staat 
voor absoluut overzicht. Voor het vermogen de ver-
antwoordelijkheid te nemen en geloof in de juistheid 
van de eigen beslissingen. Daardoor is dit de perfec-
te hoofdhouding als iets van de hond gevraagd wordt. 
Veel stemcommando’s kunnen door het opheffen 
van de kin prachtig onderstreept worden. Op mensen 
heeft deze houding overigens hetzelfde effect. Het 
moet echter met beleid worden gebruikt anders zal 
men snel hooghartig en arrogant overkomen. 
 

De positie van de kin brengt een duidelijke boodschap 
over aan de hond

KARAKTER AFHANKELIJK
Een gebogen hoofd, met de kin naar de borst komt 
heel anders over. Afhankelijk van de situatie straalt de-
ze houding bedachtzaamheid, schuldgevoel, defen-
sief terugtrekken, onzekerheid, bescheidenheid, on-
derdanigheid, verdriet of zelfs pijn uit. Honden ma-
ken het zichzelf makkelijker bij het duiden van deze 
houding. Gaat de houding gepaard met een vriende-
lijk, uitnodigend commando zoals “Hier!” dan volgt 
de hond graag omdat het gebogen hoofd vriendelijk 
oogt en geenszins bedreigend overkomt. En precies 
op dit punt verschillen de betekenissen van elkaar: 
van een mens met een gebogen hoofd hoef je in het 
algemeen geen aanval te verwachten, integendeel, 
misschien kun je hem zelfs manipuleren. Of de hond 
van deze gelegenheid gebruik maakt of niet, hangt af 
van het bereikte trainingsniveau en van zijn karakter. 
Sommige zullen het proberen, andere niet. De trai-
ner reageert daar heel individueel op. Bij gevoelige 
honden zet hij versterkte defensieve lichaamstaal in, 
om het zelfvertrouwen te versterken. Bij dominante 
exemplaren is het verstandig de gebogen hoofdhou-
ding in mindere mate in te zetten. De houding wordt 
door vierbenige krachtpatsers graag uitgelegd als ge-
brek aan zelfvertrouwen of zal schaamteloos worden 
uitgebuit ter versterking van de eigen machtspositie.  

Lichaamstaal wordt aangepast aan het karakter van de 
hond.
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BELONING INTENSIVEREN
Als we in iemand geïnteresseerd zijn en hem welwil-
lend onze aandacht geven, dan buigen wij het hoofd 
vaak naar rechts. Er zijn natuurlijk uitzonderingen 
maar bij de meeste mensen is dat zo. Daar komt nog 
bij dat deze houding zeker geen onderdanigheid aan-
geeft. Het is eerder zo dat dit de eigen positie beves-
tigt en tegelijkertijd uitnodigend over komt bij de an-
der. Natuurlijk komt dit signaal ook op een volledig 
natuurlijke manier tegenover honden voor. “Oh, wat 
een schatje!”, “Dat heb je goed gedaan!”, “Knappe jon-
gen!” -welke houding van het hoofd zou beter bij de-
ze vleiende woorden passen dan die van het licht naar 
rechts gebogen hoofd? Maar, ervaren honden bij dit 
signaal dezelfde emoties? Het lijkt er wel op. In ieder 
geval nemen ze de lovende woorden, die door een 
naar rechts gebogen hoofd worden begeleid, vaak 
vrolijker aan dan de goedkeuring van een trainer die 
de kin verbeten naar de borst trekt.
Deste verbluffender is het dat we instinctief twijfel en 
scepsis bespeuren als iemand het hoofd naar links 
buigt. Meestal is dat daadwerkelijk een teken van dis-
harmonie, die ander deelt onze mening niet. Wil nog 
iets verder uitdiepen, heeft meer informatie en over-
tuigingskracht nodig. Of honden het verschil tussen 
de naar links of naar rechts gebogen hoofdhouding 
van de trainer instinctief waarnemen werd nog niet 
wetenschappelijk onderzocht. Dat ze verschillend op 
beide posities reageren is echter een feit. De verkla-
ring hiervoor ligt voor de hand: mensen veranderen 
hun mimiek en lichaamshouding als twijfel en scep-
sis bovenkomen. Ze komen heel anders over wan-
neer sympathie en ontvankelijkheid meespelen. Om-
dat honden de gehele lichaamstaal en ook de kleuring 
van de stem waarnemen, herkennen zij het verschil 
tussen het naar links of naar rechts gebogen hoofd. 
Juist omdat beide varianten van een in de basis ver-
schillende uitstraling vergezeld gaan.

AFWENDEN VAN DE KOP
Bij het afwenden van het hoofd daarentegen kan het 
tot fundamentele misverstanden komen. Terwijl de 
hond de kop afwendt om de tegenstander te kal-
meren en vooral geen escalatie te riskeren, doen wij 
hetzelfde vanuit geheel andere beweegredenen. Het 
hoofd wegdraaien betekent: ”Ik veracht je. Het inte-
resseert me totaal niet wat jij zegt!”. Afwijzing en des-
interesse komen hier tot uitdrukking. Beide abso-
luut geen onderdanige maar regelrecht offensieve ui-
tingen. De hond begrijpt echter een volledig andere 
boodschap en zie daar, het misverstand. Bijvoorbeeld: 
de hond negeert het stemcommando “Zit”. De trai-
ner reageert verontwaardigd en draait vol minachting 
het hoofd opzij: “Jij leert het nooit!”, hij denkt op de-
ze manier de hond zijn kritiek op het slechte gedrag 
duidelijk te hebben gemaakt. Voor de hond betekent 
dit signaal onderdanigheid, vanuit de hond gezien een 
uitgemaakte zaak. Die tweebener wilde iets, ik heb het 
niet gedaan, hij draait het hoofd weg om mij te kalme-

ren...ik ben de sterkste in de ring!
Bij schuwe of extreem bange honden kan het afwen-
den van het hoofd gericht worden ingezet om druk 
van de situatie weg te nemen. Voor zulke honden is 
direct oogcontact met naar voren gericht hoofd vaak 
al te veel. Het zelfvertrouwen neemt toe als de trai-
ner het hoofd afwendt en zo laat zien dat hij onge-
vaarlijk is.

OP EN NEER, HEEN EN WEER
Mensen maken vaak gebruik van twee bewegingen 
met het hoofd, die in de dialoog met een hond ech-
ter niet werken: het ‘ja’ knikken en het ‘nee’ schud-
den. Beide varianten zijn niet verankerd in het natuur-
lijke gedrag van de hond. Je kunt je toch niet voor-
stellen, dat een roedelleider de andere honden vrien-
delijk toeknikt wanneer ze de resten van zijn buit mo-
gen verorberen. Hoe bevreemdend is die gedachte, 
hij zou afwegend de kop van rechts naar links laten 
bewegen omdat hij toch nog niet zeker weet of hij 
nog iets wil eten. Ja knikken en nee schudden kunnen 
honden natuurlijk wel leren als kunstje dat zij op com-
mando uitvoeren. Bij de dagelijkse dialoog speelt de-
ze beweging beslist geen rol en zorgt hoogstens voor 
verwarring.

Verwarring wordt overigens nog erger als de houding 
van het hoofd niet overeenkomt met de richting waar-
in gewerkt wordt. Dat betekent bijvoorbeeld, als de 
hond naast loopt en rechtdoor gaat, dan zou de blik 
van de trainer ook in die richting moeten gaan. Wordt 
er links- of rechtsaf geslagen dan geeft de kijkrichting 
als eerste de looprichting aan. Daardoor zal de hond 
de bocht soepeler nemen en blijft zo keurig dicht bij 
de voet lopen. Voelt hij de vooruitkijkende blik van 
de trainer? Misschien. Vaststaat dat de lichaamshou-
ding van de trainer zich voorbereidt op de aankomen-
de taak, het nemen van een bocht, door de verander-
de houding van het hoofd. Deze signalen van het li-
chaam begrijpt de hond heel goed. Altijd in de rich-
ting kijken waar je naartoe wilt – dat is een basis tip 
die ook bij veel hondensporten voor verrassende re-
sultaten kan zorgen. Agility liefhebbers hebben steeds 
de volgende hindernis in het oog en spreken daarbij 
duidelijke taal met hun lichaam. Of het nou om obe-
dience gaat, hulphond training of gewoon voor de lol 
een hindernisparcours lopen...wie zijn blik altijd richt 
op het volgende punt waar de volledige aandacht van 
de hond naartoe moet, zal zeker in het voordeel zijn.

Bronvermelding: Johanna Esser
Om verder te lezen: Metz, Gabriële/Teschner, Ramo-
na (2011): Body Talk, Körpersprache für 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.
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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




