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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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VAN DE REDACTIE

KALENDER

WANDELING WILLEMSTAD
Op zondag 20 april beklimmen 
we de vesting van Willemstad.  
 
Deze oude vestingstad is een van 
de parels van West-Brabant.
Het wordt dus een echte 
Koningswandeling. 
 
We verzamelen op de kade aan 
de oude haven. Vergeet uw 
fotocamera niet!

ALGEMENE LEDENVERGA-
DERING
Op zondag 24 mei vindt de 
jaarlijkse ledenvergadering plaats. 
Ook dit jaar bent u als lid weer 
van harte uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn.

Voorafgaand aan de Algemene 
Ledenvergadering is er een 
colliewandeling. De locatie wordt 
nog bekend gemaakt.

LENTE 2020
Voor u ligt het openingsnummer van 2020; het 
lentenummer. Ook deze keer hebben we een grote 
variëteit aan artikelen en foto's geplaatst. Voor 
iedereen wat wils!

Nadat alle goede voornemens voor dit jaar waren 
gerealiseerd, of gesneuveld, dat ligt voor elk individu 
anders, kon de redactie weer aan de slag om het 
eerste magazine van 2020 voor u in elkaar te zetten.

Diana Jansen doet verslag over hoe het nu met haar 
en haar viervoeters gaat in het zonnige Spanje. Het 
doet deugd te horen dat het met onze voormalige 
redactrice goed gaat.
De Raad van Beheer heeft FairDog geïntroduceerd. 
Wat daarvan de bedoeling is, leest u op pagina 12.
De eikenprocessierups, ook dit jaar zullen we daar last 
van ondervinden. Dierenkliniek Kortenoord geeft wat 
tips en trucs. 
Op de terugkerende vraag tijdens de wandelingen, 
hoe verspreid onze leden wonen, laten wij u op 
pagina 23 het antwoord zien. Verder vindt u nieuws 
van de Engelse Kennelclub.

In deze uitgave introduceren wij een nieuwe vaste 
rubriek: Onze leden aan het woord. De eerste 
bijdrage kunt u lezen op pagina 27. 
Het verhaal over de stoere collie Mick en het 
ontroerende artikel over het afscheid nemen, kunnen 
niet verder uiteen liggen. Beide verhalen horen wel 
thuis in ons magazine.

De diverse fotoverslagen, in het bijzonder de 
centerfold en de aankomende workshops 
completeren dit lentenummer.
 
 

ONZE VRIJWILLIGERS
Bij elke vereniging is er een constante behoefte aan 
nieuwe vrijwilligers, zo ook bij de Schotse Herder 
Vrienden. Het is altijd jammer als personen de 
vereniging verlaten. 
Het wordt daarom des te meer gewaardeerd als 
nieuwe personen zich aanmelden en voor de 
vereniging “de schouders er onder willen zetten’. We 
heten onze nieuwe coördinator activiteiten dan ook 
van harte welkom! Op pagina 28 stelt hij zich even aan 
u voor.

EINDE ACTIVITEITENDAG
Tot 2018 organiseerden we de jaarlijkse 
activiteitendag, in 2019 was er de jubileumdag en 
vanaf 2020 gaat er iets veranderen... Nieuwsgierig? 
Op pagina 29 leest u de details.

Zoals altijd hebben wij ons best gedaan voor u een 
gezellig én informatief magazine samen te stellen. 
Wilt u reageren op een artikel of zelf een bijdrage 
leveren, stuur uw tekst en eventuele foto's dan naar 
redactie@schotseherdervrienden.nl
Wij wensen u weer veel leesplezier!

20 april 2020 24 mei 2020

PUPS IN DE BELANGSTEL-
LING
Deze dag wordt de aandacht 
gevestigd op jonge collies tot de 
leeftijd van 1 jaar. 

Bij deze activiteit kunt u lekker 
bezig zijn met uw pup/jonge hond 
en leert u hem bovendien nog 
beter kennen. 
Meer info vindt u op pagina 33.

28 juni 2020
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Lente, Schotten en Spanjaarden 
Mila in Spanje, deel 2

Tekst en foto’s: Diana Jansen

We wonen inmiddels alweer anderhalf jaar in Span-
je en wat genieten we allemaal van het zonnige 
Spaanse leven! De lente is hier inmiddels volop be-
gonnen: de temperaturen komen overdag ruim bo-
ven de twintig graden, er staat weer van alles in bloei, 
de vogeltjes fluiten druk en bouwen naarstig aan hun 
nestjes en de zon schijnt volop. De honden genie-
ten ontzettend van de hele dag buiten zijn en ik ook!  

Helaas zijn de maanden februari en maart hier ook 
de maanden dat de dennenprocessierups uit de bo-
men neerdaalt en dat is natuurlijk oppassen met hon-
den, aangezien deze processierupsen voor flink wat 
problemen kunnen zorgen. De twee natuurgebieden 
hier naast de deur bestaan hoofdzakelijk uit dennen-
bomen. Normaal maken we daar onze dagelijkse lan-
ge wandelingen, maar nu wijken we uit naar ande-

re plekken, zonder dennenbomen. Het strand is ge-
lukkig niet ver weg en favoriet bij al mijn honden. De 
stranden zijn hier buiten het hoogseizoen zo goed als 
uitgestorven en in deze tijd van het jaar is de tempe-
ratuur perfect voor lange strandwandelingen.

Helaas hebben we in september van vorig jaar af-
scheid moeten nemen van podenco Taartje. Zij was 
drie jaar geleden de laatste aanvulling op mijn roe-
del van Mila (collie), Amy (podencokruising uit Span-
je) en Amoz (kruising husky x Duitse herder uit Span-
je). Voor die tijd had Taartje haar leven doorgebracht 
in Spaanse asielen. 

De podenco is een Spaanse halfwindhond die nog 
steeds volop gebruikt wordt in Spanje bij de jacht op 
konijnen, maar ook op gevogelte en groot wild. Ze 
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worden in Spanje door de meeste mensen niet ge-
zien als huisdieren, maar als gebruiksdieren. Dit be-
tekent helaas ook dat ze vaak in slechte omstandig-
heden leven en in groten getale worden gedumpt als 
het jachtseizoen voorbij is.
Taartje kwam ook van een jager en werd gevonden 
met een ingegroeide ijzeren ketting in haar hals. Daar-
na is zij in een asiel terecht gekomen, maar poden-
co’s hebben helaas maar heel weinig kans op adop-
tie. Na acht jaar asiel kwam ze bij ons in Nederland 
wonen op ca. tienjarige leeftijd en paste zich won-
derwel aan. Taartje was een heel zelfverzekerde da-
me die nergens van onder de indruk was en alles van 
haar nieuwe, rare Nederlandse leven met een geamu-
seerde verwondering bekeek. Ze was lief tegen alles 
en iedereen, maar ook heel erg onafhankelijk en zelf-
standig.

Collies en podenco’s verschillen in dat opzicht als 
dag en nacht. Mila’s wereld draait toch vooral om mij, 
zij heeft bij alles wat ze doet oog en oor voor mij en 
luistert in alle omstandigheden zo goed als perfect. 
Bij podenco’s werkt dat heel anders. Taartje had heel 
veel andere hobby’s waar ze mij niet echt bij nodig 
had, zoals zoeken naar hagedisjes, graven naar muis-
jes, spoortjes uitwerken en zonnebaden. Dan moest 
je van heel goede huize komen om haar op andere 
ideeën te brengen. Commando’s volgen podenco’s 
alleen op als je ze laat denken dat ze het zelf hebben 

bedacht.
Podenco’s zijn jachthonden en hun hele wezen is ge-
richt op de jacht. In welke vorm dan ook, tijdens de 
wandeling zijn ze altijd bezig met jagen. Een extra be-
moeilijkende factor was dat Taartje niet alleen Oost-
Indisch doof was, maar de laatste twee jaar bij mij ook 
echt niets meer hoorde. Haar terugroepen als ze tij-
dens de wandeling haar neus achterna ging, was bij 
voorbaat dus al een verloren zaak. Die grote oren za-
ten er echt voor de sier! Daarnaast zijn podenco’s 
heel volhardend en malen ze er meestal ook niet om 
als ze jou als baasje niet meer zien. Ze vertrouwen op 
hun eigen zintuigen (neus) dat ze je wel weer terug 
kunnen vinden als ze hun natje en hun droogje belie-
ven, wat ze ook inderdaad altijd lukt. 

Het was een hele omschakeling voor mij, aangezien 
ik collies was gewend en lange tijd dacht dat zoiets 
met een goede training wel om te buigen was. Maar 
instincten waarop een hond honderden jaren is ge-
fokt, poets je niet weg met training. Podenco’s horen 
zelfstandig en initiatiefrijk te zijn, gericht op elk klein 
geluidje of elke minieme beweging in hun omgeving. 
Het zijn zelfstandige jagers die geen training nodig 
hebben om hun jachttaak te volbrengen, ze worden 
geacht zelfstandig op zoek te gaan naar konijnen en 
die eventueel ook te vangen. Een jager heeft niets aan 
een podenco die vlak bij de jager blijft lopen en wacht 
op een commando. 
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In Nederland betekende dit voor Taartje dat ze meest-
al aangelijnd mee ging op de wandeling, behalve als 
we naar een veilig omheind gebied gingen. Hier in 
Spanje had zij de grote tuin tot haar beschikking om 
lekker los in te kunnen scharrelen, op zoek te gaan 
naar hagedisjes en te graven naar hartenlust. Daar-
naast hebben 99% van de podenco’s een hartgron-
dige hekel aan kou en regen. Ze hebben, in tegen-
stelling tot een collie, ook maar een heel dun vachtje 
dat weinig bescherming biedt tegen weersinvloeden. 
Dus Taartje genoot na onze verhuizing volop van haar 
Spaanse leven in de zon, met meer vrijheid en vooral 
veel minder kou en regen.

Toch zijn er ook overeenkomsten. Net als de col-
lie is de podenco een gevoelige, zachtaardige hond. 
Met een stemverheffing en dwang bereik je helemaal 
niets. Maar doe je ze een vriendelijk verzoek, dan zijn 
ze meestal wel geneigd daarmee in te stemmen, als 
het ze zo uitkomt. Podenco’s zijn vaak wat gereser-
veerd naar vreemden, net als de collie, maar dit gold 
niet voor Taartje. Ook zijn ze beleefd in de kennisma-
king met andere honden, waardoor ze bij mijn col-
lie Mila meestal goed in de smaak vallen. Podenco’s 

jagen in groepen en worden meestal ook in groe-
pen gehouden, waardoor ze vaak bijzonder sociaal en 
makkelijk zijn met andere honden.

Helaas had Taartje al toen ze bij ons in Nederland 
kwam wonen tumoren die niet meer te opereren wa-
ren. Uiteindelijk zijn die haar na ruim drie mooie jaren 
bij ons fataal geworden. Maar naast mijn eerste lief-
de, de collie, heb ik door haar nu ook mijn hart ver-
loren aan de podenco. En juist omdat ze op bepaal-
de vlakken zo verschillend zijn, vullen ze elkaar heel 
mooi aan. Tijdens het wandelen hoef ik niet op Mi-
la te letten, want die let wel op mij, dus kan ik mijn 
aandacht bij de ondeugende podenco’s houden. 
Als ik met Mila speel of train, vermaken de poden-
co’s zich wel met muisjes zoeken of zonnebaden. 
Waar Mila de neiging kan hebben zich met andere 
honden te bemoeien en de orde te willen handha-
ven, laten de podenco’s dat gebeuren en gaan dan 
gewoon iets anders doen (want hobby’s genoeg!).  
 
Een gouden combinatie dus, die Schotten en Span-
jaarden!
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NOOT VAN DE REDACTIE.
Er zijn naar alle waarschijnlijkheid meer leden van onze vereniging die een woning in het buitenland bezitten of 
gaan emigreren, of zelfs al geëmigreerd zijn naar een van de warmere landen in Europa. Wij zijn nieuwsgierig 
hoe uw viervoeter(s) dit hebben ervaren. Als u net als Diana dit aan het papier wilt toevertrouwen en uw artikel 
kan voorzien van mooi fotomateriaal, maken wij graag voor u een plek vrij in ons magazine.
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Fotoverslag eindejaarswandeling
langs de Galderse Meren

Foto’s: Mart Brouwers
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Hondensector, wetenschap en dierenwelzijnsorganisaties 

presenteren plan FairDog
‘Waar kan ik zonder zorgen een gezonde en socia-
le hond aanschaffen?’ Deze vraag blijkt in de prak-
tijk moeilijk te beantwoorden. De wereld van de hon-
denhandel en -fokkerij is gecompliceerd en aan el-
ke vorm kleeft een risico. Dit maakt de aanschaf van 
een hond allesbehalve eenvoudig. Met onder ande-
re kwaliteitscriteria voor de hondenfokkerij en import 
van buitenlandse herplaatsers, een website met be-
trouwbaar aanbod voor consumenten en het stimu-
leren van het bonafide aanbod wil FairDog op termijn 
een goed antwoord kunnen geven op deze vraag.

In Nederland hebben zo'n 1,2 miljoen huishoudens 
een hond, samen goed voor 1,5 miljoen honden. Op 
de kat na het meest gehouden huisdier. Naar schat-
ting is er elk jaar vraag naar 150.000 honden. De vraag 
is groot, het aanbod ook, alleen is dat versnipperd en 
niet altijd even betrouwbaar. Waar moet je zijn als je 
op zoek bent naar een gezonde en sociale hond? Een 
rasvereniging, het dierenasiel, een handelaar, wach-
ten tot de hond van een kennis weer een nestje heeft 
of toch maar via Marktplaats? De consument ziet 
door de bomen het bos niet meer, zeker niet als je 
ook nog wilt voorkomen dat je toekomstige hond uit 
de malafide handel komt, gezondheids- of gedrags-
problemen heeft of ziektes met zich meedraagt.

WEBSITE MET BETROUWBAAR AANBOD
Om zoekende hondenkopers te helpen wil FairDog 
op termijn de consument een website met alleen be-
trouwbaar aanbod bieden. Daarbij maakt het niet uit 
of ze op zoek zijn naar een professioneel gefokte 

hond, een gelegenheidspup of een herplaatser (bij-
voorbeeld een hond uit een asiel) uit binnen- of bui-
tenland. Tegelijkertijd kan gerichte voorlichting en in-
formatie ervoor zorgen dat er een zo goed mogelijke 
match tussen hond en mens wordt gevonden. Op de 
website wordt de nieuwe hondenbezitter ook na de 
aankoop verder geholpen met informatie over de op-
voeding en verzorging van de hond.

KWALITEITSCRITERIA FOKKERIJ EN IMPORT HON-
DEN
Om tot zo'n website te komen moeten er onder meer 
kwaliteitscriteria worden vastgesteld binnen de fok-
kerij. Denk aan gebieden als gezondheid, gedrag, fok-
methode, huisvesting en het welzijn van de honden. 
Daarnaast moet er ook gekeken worden naar manie-
ren om ervoor te zorgen dat er een juiste match wordt 
gevonden tussen hond, mens en omgeving. Voor im-
port van honden uit het buitenland komen daar nog 
een aantal zaken bij. Transparantie over de selectie 
en herkomst, voorkomen van insleep infectieziekten, 
transport en een bijdrage aan het oplossen van pro-
blemen met zwerfhonden in land van herkomst zijn 
daar voorbeelden van. De consument moet er straks 
op kunnen rekenen dat de hond die ze via FairDog 
vinden een gezonde en sociale hond is die op een 
verantwoorde wijze is gefokt of geïmporteerd en dat 
ze de juiste informatie hebben om samen een mooie 
toekomst tegemoet te gaan.

PLAN FAIRDOG
Het plan FairDog vindt u op www.fairdog.nl. 
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Tekst: Dierenkliniek Kortenoord, foto’s: Kleuske

De eikenprocessierups veroorzaakt al enkele jaren 
problemen in Nederland, vooral in de periode april tot 
augustus. De rups vervelt rond deze tijd tot een on-
opvallend nachtvlindertje. De rups is vanuit België en 
Zuid Nederland nu verspreid over heel Nederland tot 
in Groningen. Vooral in eiken langs lanen, parken en 
campings maakt ze haar nesten. In de grotere eiken-
bossen veroorzaakt ze minder problemen omdat daar 
meer natuurlijke vijanden, zoals de sluipwesp, zijn.  
De rups dankt zijn naam aan de lange optocht waar-
in de rupsen ’s nachts over de zuidkant van de eiken-
stammen op zoek gaan naar eikenbladeren. Zo’n pro-
cessie kan wel 10 meter lang worden. De rups ver-
oorzaakt niet alleen schade aan de eikenbomen maar 
kan ook gezondheidsproblemen opleveren voor 
mens, hond en kat.

WAT VEROORZAAKT DE PROBLEMEN?
De volwassen rups is grijsgrauw en wordt ongeveer 
3,5 cm lang. De brandharen van de rups vormen een 
gevaar voor de gezondheid. De haren zijn 0,2 tot 0,3 
millimeter lang. Elke rups heeft er honderdduizen-
den tot een miljoen. Het zijn pijlvormige haren, die bij 
een bedreiging worden afgeschoten. De haren kun-
nen dan makkelijk de huid, de ogen en de luchtwe-
gen binnendringen. De stoffen die van de haren afko-
men veroorzaken een op allergie lijkende huiduitslag, 
zwellingen, rode ogen en  jeuk. In de meeste geval-
len verdwijnen de klachten vanzelf. Niet alle individu-

en zijn even gevoelig voor de brandharen. Wanneer 
een of meer rupsen in de bek komen, of zelfs ingeslikt 
worden, dan kan dat ook nog misselijkheid of een al-
lergische reactie op de slijmvliezen veroorzaken. In 
zeldzame gevallen kunnen andere verschijnselen 
ontstaan, namelijk braken, duizeligheid en koorts.

De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in 
contact te komen met de brandharen. De haartjes 
verspreiden zich met de wind en kunnen zo in con-
tact komen met wandelaars of fietsers. De haren ver-
schijnen vanaf ongeveer half april tot eind juni op de 
rupsen. De haren blijven ook na het vertrek van de 
rupsen in de nesten aanwezig. De nesten blijven aan 
stammen en dikke takken hangen en kunnen zelfs na 
jaren bij aanraking nog overlast veroorzaken.

VOORKOMEN VAN PROBLEMEN.
Als u het vermoeden heeft dat u eikenprocessie-
rupsen in uw omgeving ziet, waarschuw dan de ge-
meente. De meeste gemeentes hebben een speciaal 
meldpunt waar mensen kunnen doorgeven dat ze de 
rups hebben gesignaleerd of problemen door de rups 
hebben ervaren. Er wordt dan een bestrijdingsplan 
gemaakt door de betreffende gemeente.

Mocht u ooit het vermoeden hebben dat uw hond 
contact heeft gehad met deze rups, spoel dan zo snel 
mogelijk de mond van uw dier met veel water en bel 

Eikenprocessierups gevaarlijk 
voor hond en kat
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uw dierenarts zodra er symptomen ontstaan.
Houd in een verspreidingsgebied uw hond goed 
(liefst aangelijnd) in de gaten. Laat hem niet in de ber-
men snuffelen of spelen. De ‘allergische’ reactie kan 
namelijk dodelijk zijn. Kortom: houd uw dieren uit de 
buurt van de besmette bomen.

SYMPTOMEN
Er ontstaat zwelling en roodheid van de lippen en het 
slijmvlies in de bek. De tong kan gaan zwellen en er 
kunnen blaren ontstaan. De dieren krijgen veel jeuk, 
gaan speekselen en kunnen moeite met slikken krij-
gen. Vaak raken ook de ogen ontstoken. Daarnaast 
kunnen ze diarree en koorts krijgen. Huidklachten 
zoals rode bultjes met jeuk bij mensen zijn zeldzaam 
doordat dieren een vacht hebben.

Niet aangelijnde honden die spelenderwijs nesten in 
hun bek nemen kunnen gevaar lopen. Bij katten wordt 
het zelden gezien omdat deze dieren niet zo snel een 
nest in hun bek zullen nemen. De verschijnselen ont-
staan vaak acuut tot hooguit binnen enkele uren.

BEHANDELING
Het is belangrijk als u enkele van bovenstaande ver-
schijnselen bij uw huisdier ziet en het komt moge-
lijk door de processierups, om dan de bek meteen 
te spoelen om de brandharen te verwijderen. Draag 
hierbij handschoenen zodat u zelf geen irritatie op uw 
huid krijgt. 
Neem contact op met de kliniek zodat er een injectie 
kan worden gegeven tegen de allergische reactie zo-

dat de verschijnselen zo snel mogelijk verdwijnen en 
niet erger gaan worden.
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KORTE BERICHTEN

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

COLLIE EN ZO ARCHIEF 
Het digitale archief van dit magazine vindt u terug op 
onze website. Hier kunt u alle oude nummers van het 
magazine bekijken en zelfs downloaden. Ga naar onze 
website en klik onder het menu ‘Informatie’ op de 
button ‘Magazine’. Onder de link ‘Collie en zo Archief’ 
vind je alle magazines die we van 2013 tot en met 2017 
hebben uitgegeven. 

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

DE HOND MEE OP VAKANTIE! 
De vakantieperiodes staan weer voor de deur. Voor 
de weekenden van Pasen en Pinsteren, maar ook de 
komende pre-zomerperiode, hopen we met z’n allen 
op mooi weer. Veel zon en niet te veel regen! Voor 
het komende zomernummer zoeken we fotomateriaal 
over de viervoeters die mee mogen naar het 
vakantieadres van hun baasjes.

We zien graag uw mooiste vakantiefoto’s tegemoet. 
De mooiste, leukste of grappigste foto’s krijgen een 
plaatsje in het komende zomernummer dat eind juni 
op de deurmat zal liggen.
U mag de foto’s en uw tekst opsturen naar  
redactie@schotseherdervrienden.nl. 
We laten ons helemaal verrassen!
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KORTE BERICHTEN

FACEBOOK.
Bent u al lid van onze besloten Facebook pagina? 
Hier kunt u andere collie liefhebbers ontmoeten, tips 
uitwisselen en vragen stellen. 
Ook worden er vaak mooie foto's geplaatst om 
eindeloos van te genieten. 

Alle artikelen worden eerst op inhoud gecontroleerd 
door ons Facebook beheer, hierdoor hebben wij 
een veilige omgeving gecreëerd waarin iedereen 
respectvol met elkaar omgaat. 

Meld u nu aan op onze pagina en geniet nog meer 
van de collie community.

GEVAAR IN EIGEN TUIN.
De lente komt er nu toch echt aan en dan gaan we 
weer werken in onze tuinen. Natuurlijk gaan onze 
viervoetige vrienden dan ook gezellig mee naar 
buiten. Let er dan vooral op dat uw hond niet van 
de planten en bloemen gaat eten. Veel bolgewassen 
zoals narcissen en krokussen zijn giftig. Weet u welke 
gevaarlijke planten in uw tuin groeien...?

Op internet vindt u volop informatie over dit 
onderwerp, bijvoorbeeld https://www.anicura.nl/
kennisbank/hond/giftige-planten-honden/

Het activiteitenteam 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. Zomaar 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 kom 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 activiteitenteam. Zo breiden we ons bestand uit en wie weet, wandelen we binnenkort bij jou in de buurt.

De vereniging zoekt nieuwe wandelgebieden!
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info@mydogandme.nl

www.mydogandme.nl

natuurlijk geperste 
en krokante brokken
KIVO vers vlees
en supplementen

MY 
DOG
AND 
ME
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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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Go ahead, J
ump!
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PETFOOD

DIERVOEDING

Met 3 x 100 gram voer naar keuze 

+ SAMPLE 3in1 cranberry koekjes 

+ SAMPLE schapenvet bonbons 

incl. spaarkaart en infoboekje. 

Naam: ___________________________________________________

Adres: ___________________________________________________

PC/Woonplaats: ______________________________________

Telefoon: ______________________________________________

e-mailadres: ___________________________________________

  adult

  lam&rijst

  diner

  senior

  pup

  high energy

  giant

  geperst mini

  geperst adult  

  geperst lam

  Pup mini 

  adult mini 

  sensitive mini 

  control mini 

  senior mini



Mail deze bon naar : info@biofooddiervoeding.nl 

of stuur naar: Biofood, Postbus 151 , 9200 AD Drachten

Ontvang gratis 
probeerpakket:

DIERVOEDING

Maximaal 1 pakket per gezin. 

probeerA4-liggend.indd   1 18-12-2019   15:10:13
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 Waar wonen onze leden?
Bijna elke maand organiseert onze vereniging een ac-
tiviteit, soms zelfs meerdere per maand. Dit kan vari-
eren van een colliewandeling tot een gecombineer-
de wandeling met een workshop of lezing. Uiteraard 
hebben we in september elk jaar de activiteitendag. 
Overigens kunt u elders in het blad meer lezen over 
de vernieuwde versie hiervan.

Steevast bereikt ons als organisatie vanuit de deelne-
mers de vraag of we een activiteit kunnen organise-
ren bij ‘hun in de buurt’. Het is altijd onze bedoeling 
om de activiteiten zo te verspreiden dat we op jaarba-
sis in elke hoek van het land aanwezig zijn. We kijken 
daarbij wel of we zoveel mogelijk deelnemers kunnen 
interesseren voor de activiteit. Om nu met z’n twee-
en te wandelen is natuurlijk een beetje mager en legt 
een onevenredige druk op het activiteitenteam.

In de afgelopen jaren brachten de diverse activiteiten 
ons in Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant, Noord-
Holland, Zeeland en Flevoland. Zowel in Noord-Bra-
bant als in Gelderland waren we aanwezig op meer-
dere locaties, verspreid over die twee provincies. Zie 
de stippen op de landkaart.

De activiteiten zijn dus over het algemeen op een re-
delijk centrale locatie en dus voor iedereen die een 
dagje uit wil eenvoudig te bereizen.

Onze leden, waarvan een kleine groep de vaste kern 
vormt tijdens de activiteiten, komen voor het over-
grote deel uit Noord-Brabant en Gelderland. 

Waar de andere leden zoal wonen leest men van de 
landkaart.
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Fotoverslag 
Nieuwjaarswandeling Bussloo

Foto’s: Carolyn Hoogenboom
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Onze leden aan het woord 
Mick, een stoere Collie
Tekst: Irma Timmermans, foto’s: Mart Brouwers

Hallo. Ik zal mij even voorstellen.
Ik ben Irma Timmermans en ik woon in Twello. Onze 
Schotse collie heet Mick en hij is geboren op 3 novem-
ber 2013 in Gastel. De vachtkleur is Sable. Het nest-
je waaruit Mick is gekomen was zes puppen groot, drie 
teefjes en drie reutjes.

Op 2 januari 2014 mochten we Mick ophalen met de 
auto. Gelukkig was het meerijden met de auto geen 
probleem.

Mick was zeer leergierig en ging vol enthousiasme 
meelopen in ons gezin. Mick heeft eerst een puppy-
cursus gevolgd en later nog een vervolgcursus.
Hij heeft een hekel aan kammen en borstelen, maar 
daar vonden we snel een oplossing voor; hij gaat vier 
keer per jaar naar een trimsalon in Wilp (een dorpje na-
bij Twello).

Mick is heel sociaal en zorgzaam voor de personen die 
bij ons gezin horen. Als het voor hem niet prettig voelt, 
dan gaat hij voor onze voeten staan. Hij zal ons altijd 
beschermen en hij is ook erg waaks. Je komt dus niet 
zomaar bij ons in huis.

Mick houdt absoluut niet van water en we hebben hem 
dan ook nog nooit in het water zien spelen of zelfs 
zien zwemmen. Verder wil hij de hele dag spelen met 
een bal of een knuffel. Hij is dan onvermoeibaar en wij 
moeten dan ook de speelgrens duidelijk aangeven.
Hij mag bij ons in huis uiteraard niet op de bank liggen, 
maar hij duikt er stiekem en stilletjes op en legt dan zijn 
kop op de leuning, zo van: “Zie eens wat ik kan”.

We vinden het een genot om dit magazine te ontvan-
gen en te lezen. We halen er tips uit om Mick nog be-
ter te kunnen verzorgen en op te voeden. Ook genie-
ten we van de foto’s van de diverse activiteiten, als wij 
er zelf niet bij konden zijn. Wij lopen vaak mee met de 
colliewandeling rondom de recreatieplas van Bussloo. 
Het is altijd weer genieten van de vele honden in alle 
kleuren en formaten.

Ik sluit af met een groot compliment aan de medewer-
kers en fotografen van het magazine. Bladeren door 
het mooie blad, was voor mij een reden om ons ver-
haal ook eens aan het papier toe te vertrouwen.
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De nieuwe coördinator activiteiten

Even voorstellen: Arie Vink
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Hallo beste leden,
Hier een berichtje van jullie nieuwe coördinator 
activiteitencommissie. Mijn naam is Arie Vink, ik 
ben 65 jaar jong en woonachtig in Emmeloord, 
Noordoostpolder. Dat is wonen op de bodem van de 
Zuiderzee, ik ben hier geboren en getogen.
Nadat ik ruim 45 jaren gewerkt had als leidinggevende, 
ben ik in september 2018 met prepensioen gegaan 
waardoor ik in één keer nog veel meer vrije tijd kreeg. 
Nu had ik naast mijn werk al heel veel hobby’s zoals 
voetbalscheidsrechter en kantinediensten draaien bij 
de voetbal. Daarnaast ben ik negen jaar vicevoorzitter 
geweest van mijn voetbalvereniging. Uit al deze 
activiteiten haal ik niet alleen heel veel tevredenheid 
maar ik krijg er ook steeds meer sociale contacten 
door. Zonder vrijwilligerswerk? Nee, dat zou ik niet 
meer kunnen!

Een nieuwe fase in mijn leven ging in en dat betekende 
voor mij ook een nieuwe uitdaging. Ik had al kennis 
gemaakt met de Schotse Herder Vrienden op één van 
de jaarlijkse activiteitendagen. Dat sprak mij enorm 
aan en ik heb toen aangegeven wel iets meer voor de 
vereniging te willen betekenen. Zelf hebben wij twee 
Schotse Herders, mijn lievelingshonden. Ik raakte al 
gepassioneerd door de TV uitzendingen over Lassie en 
die passie is nooit meer overgegaan.
Elke vereniging zit te springen om vrijwilligers en 

het duurde dan ook niet lang tot er een verzoek 
vanuit de vereniging kwam om Coördinator van het 
activiteiten team te worden. Sinds begin dit jaar heb ik 
het stokje overgenomen van Mart Brouwers, die naast 
coördinator ook nog voorzitter is en in het media team 
zit, dat was een beetje veel.

Samen met het activiteitenteam proberen we 
elke maand leuke activiteiten te organiseren zoals 
wandelingen op verschillende locaties door het gehele 
land, al dan niet in combinatie met een workshop. Ons 
doel daarbij is bovenal gezellig samen zijn, uitwisselen 
van Schotse Herder aangelegenheden en door middel 
van de workshops kennis uitbreiden.
Op dit moment zijn wij nieuwe wandelroutes aan 
het verkennen door heel Nederland zodat we de 
reisafstanden van onze leden nog meer kunnen 
beperken. Wij hopen het op deze manier voor alle 
leden mogelijk te maken mee te doen aan een 
wandeling of workshop. Mochten jullie vragen, ideeën 
of voorstellen hebben, die betrekking hebben op de 
activiteiten, neem dan vooral contact op met mij. Ik 
ben bereikbaar onder telefoonnummer 06 54 34 41 62 
Ik heb er zin in en ik hoop samen met het 
activiteitenteam zoveel mogelijk leden en nieuwe 
leden te ontmoeten bij de geplande activiteiten.

Arie Vink, Coördinator Activiteitencommissie.



Einde Activiteitendag
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Niet schrikken hoor! We gaan echt nog heel veel 
leuke dingen doen maar niet meer onder de noemer 
Activiteitendag. De dag, zoals onze trouwe leden die 
tot nu toe kenden, is aan vernieuwing toe. Onder het 
motto: “Ontmoeten en verbinden” gaan we een aantal 
nieuwe elementen toevoegen en wat oude zaken 
schrappen. Het doel is er een laagdrempelige dag vol 
mooie ontmoetingen en ervaringen van te maken, 
waarbij plezier en lol voorop staan.

Bij deze nieuwe invulling hoort ook een nieuwe naam. 
Activiteitendag dekt de lading niet meer dus vanaf 
dit jaar organiseren wij in september de Clubdag. Als 
vereniging zijn we erg blij met het nieuwe concept en 
we hopen natuurlijk dat u als lid van de Schotse Herder 
Vrienden volop zult gaan genieten van de nieuwe 
invulling. 

Wat gaat er dan allemaal veranderen? De grootste 
verandering zal zijn dat ook onze facebook leden 
worden uitgenodigd om te komen kennismaken en  
ontmoeten. Wij als organisatie, vinden het jammer 
dat onze leden opgesplitst zijn in twee groepen en 
we gaan er ons best voor doen deze meer met elkaar 
te verbinden. We hebben immers een gemene deler: 
onze collies!

Verder zullen er meer verschillende spellen op één dag 
te doen zijn dan voorheen o.a.:
- Colliebord, ganzenbord met een twist
- Speeding collie, wie is de snelste van de dag?

- Colliebak, de bekende caviabak van TV maar dan
  anders
- Behendigheid
- Puzzelroute

Daarnaast zal er een professionele fotografe aanwezig 
zijn die een mooi portret van uw hond maakt. 
Natuurlijk mag u ook samen op de foto als u dat leuk 
vindt. Deze foto krijgt u van de vereniging cadeau als 
herinnering aan deze leuke dag. Tussen de spellen 
door is er tijd om elkaar te ontmoeten en (hernieuwd) 
kennis met elkaar te maken. Dit zijn leuke momenten 
om ervaringen met elkaar te delen en gezellig bij te 
kletsen. 

Ook nieuw is de dagafsluiting. Alle bezoekers worden 
uitgenodigd mee te doen aan een ludiek wedstrijdje 
waarbij het bovenal gaat om het plezier. Daarna volgt, 
zoals u van ons gewend bent, de prijsuitreiking.
Omdat we zo goed mogelijk bereikbaar willen zijn 
zal deze dag plaatsvinden in het centraal gelegen 
Woerden.  
Reserveer zondag 27 september alvast in uw agenda.
 
Natuurlijk geven we nog niet alles prijs, want wat is er 
nou leuker dan een kleine verrassing op zijn tijd? Als 
u wilt weten wat er nog meer te beleven is, kom dan 
op 27 september met eigen ogen kijken en vooral 
meedoen.  
Meer informatie volgt nog, houd onze website, uw mail 
en de facebook pagina in de gaten.



 Engeland stelt limiet aan merle

Tekst : DogZine, foto’s: Schotse Herder Vrienden

Engeland gaat restricties stellen aan het inschrijven 
van honden met de merle-aftekening. Dat verzoek 
werd ingediend door meerdere rassen die deze kleur 
niet in hun populatie wensen.

De Engelse Kennelclub had al eerder verzoeken tot 
weigering ontvangen. Merle komt in steeds meer ras-
sen voor, maar kan niet spontaan ontstaan. Onder-
zoek heeft al vele jaren geleden laten zien dat merle 
een gecompliceerde mutatie is die niet zomaar spon-
taan ontstaat, zoals veel rassen graag claimen. De 
wetenschap gaat er vanuit dat de eigenschap alleen 
kan voorkomen als de mutatie bewust in een ras is in-
gebracht. 

Er zijn steeds meer rassen die in merle voorko-
men. het is overigens niet de verdenking van vreemd 
bloed waardoor Engeland de restricties gaat opleg-
gen. Volgens Frank Kane, voorzitter van de KC Breed 
Standards and Stud Book Committee, is het in de ras-
sen waar merle al veel langer bestaat, geen probleem 
omdat men zich daar zeer bewust is van de risico's 
van deze kleurvariant: bij verkeerde combinaties kun-
nen er gehoor- en/of zichtproblemen ontstaan. 

Dat bewustzijn is er in andere rassen niet en daarom, 

aldus Kane, zullen registratieaanvragen uit die rassen 
geweigerd worden.

Er werden al stambomen geweigerd voor een aantal 
rassen, maar de situatie is nu omgedraaid. Er is een 
lijst met rassen die worden geaccepteerd met merle, 
en alle overige rassen zullen worden geweigerd.
De geaccepteerde rassen zijn:

• Australian Shepherd 
• Beauceron 
• Bergamasco
• Border Collie
• Welsh Corgi Cardigan
• Dashond (de kleur heet hier dapple of tijger)
• Duitse dog
• Pyrenese herdershond
• Schotse collie langhaar en korthaar
• Shetland Sheepdog

Alle overige rassen hebben geen historie van merle 
in het ras en in hun rasstandaard wordt de kleur ook 
niet genoemd.

Dieren met een merle-aftekening zullen in Engeland 
dan ook geen stamboom meer krijgen.
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 Puppyconsult

Tekst: Rosanne Breukel-Snuverink, foto: Gabriëlle Vink

Na weken wachten en de nachtjes aftellen heb je dan 
eindelijk je pup in huis, héérlijk maar...wat moet er al-
lemaal geregeld worden om je nieuwe vriend gezond 
op te laten groeien? Een goede start is het halve werk, 
daarom vertelt dierenartsassistente Rosanne Breukel-
Snuverink over het hoe en waarom van de belangrij-
ke puppyconsulten

WAAROM EEN PUPPYCONSULT?
Het puppyconsult wordt aangeboden om verschillen-
de redenen. De belangrijkste reden is dat we u graag 
meer vertellen over de groei, zorg en opvoeding van 
uw puppy. Uit ervaring weten we dat baasjes veel vra-
gen hebben als ze net een nieuwe pup hebben. Daar-
naast staat het internet vol met (soms zelfs gevaarlij-
ke) fabels en tegenstrijdige informatie. Wij proberen 
de eigenaren zo goed mogelijk van de juiste informa-
tie te voorzien.
Ook willen wij uw puppy van jongs af aan laten wen-
nen aan een bezoek aan de dierenarts. Het bezoek 
aan de dierenarts moet leuk en ontspannen zijn en 
niet eng.

WANNEER EEN PUPPYCONSULT?
Bij de laatste puppyvaccinatie wordt het puppycon-
sult besproken en wordt er een afspraak gemaakt op 

4 maanden leeftijd. Aansluitend volgen er consulten 
op 5, 6 en 9 maanden.
Tijdens het puppyconsult kan de pup wennen aan de 
spreekkamer en de behandeltafel. We proberen alles 
zo leuk mogelijk te maken voor de pup en stress te 
vermijden.

WAT DOEN WE TIJDENS HET PUPPYCONSULT?
Tijdens het consult laten we uw puppy op een speel-
se manier wennen aan het staan op de behandelta-
fel, de weegschaal en het onderzoeken van uw hond. 
Zo voorkomen we dat uw hond angstig wordt. Terwijl 
we uw puppy laten wennen kijken we uw hond met-
een na: bijvoorbeeld of het wisselen van het melkge-
bit goed gaat. We bespreken wat er allemaal nodig is 
om ervoor te zorgen dat uw pup zich goed kan ont-
wikkelen. Van uitleg over de groei van uw hond tot en 
met de verzorging en opvoeding, het komt allemaal 
aan bod. Daarnaast laten we u zien hoe u uw pup zelf 
kunt laten wennen aan bepaalde handelingen zoals 
tandenpoetsen en het nakijken van pootjes en oren.

Een leerzaam consult waarbij we van alles bespreken. 
Eigenaren kunnen vragen stellen of problemen be-
spreken maar het is voor de pup vooral een leuk be-
zoek aan de dierenkliniek.
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Zondag 28 juni 2020 organiseert de Schotse Herder 
Vrienden een Puppy meeting, een activiteit met uw 
pup of jonge hond ‘in the picture!’ Deze dag wordt 
de aandacht gevestigd op jonge collies tot de leef-
tijd van 1 jaar.

We hebben al een groot deel van een super leuk pro-
gramma aangeboden gekregen. Het geheel wordt 
georganiseerd door Hondenschool Wiggers in Raal-
te. Het idee om gedrag te observeren tijdens spel van 
de pups wordt ook opgepakt door de instructeur, in 
kleine groepjes. Dit alles in combinatie met theorie.

De baasjes leggen met hun hond een parcours af, 
waarbij ze verschillende opdrachten uitvoeren. 
We zullen ons onder meer bezighouden met: 
• Theorie en praktijk van gedrag tijdens spelen.
• Wie is de slimste pup?
• En nog veel meer leuke activiteiten. 

De hele dag zal door een instructeur van honden-
school Wiggers begeleid worden. De hondenschool 
beschikt over een kantine en een binnen locatie. Een 
activiteit waarbij u lekker bezig bent met uw pup/jon-
ge hond en waardoor u uw hond bovendien nog be-
ter leert kennen. 

Niet te vergeten, dit is een top socialisatie voor de 
hond! Ook is het een leuke gelegenheid voor broer-
tjes en zusjes uit hetzelfde nest om elkaar weer te 
zien. 

Nieuwsgierig? Houd de website én de Facebook pa-
gina van de Schotse Herder Vrienden in de gaten voor 
de aanmelding en meer informatie.
--
U doet toch zeker ook mee?! 

 Pups in de belangstelling!

Tekst: Jacob Lassche, foto: Mart Brouwers
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Afscheid nemen...... 
in het ziekenhuis van geliefd baasje

Tekst en foto’s: Gabriëlle & Arie Vink

Je hoort en leest het nu regelmatig in de media: zie-
kenhuizen die het gedogen dat het huisdier afscheid 
mag nemen van zijn geliefde baasje.

Gaya, onze schotse herder, en mijn familie hebben dit 
persoonlijk ondervonden. Na een ziekbed van vijfen-
halve week kregen wij te horen dat mijn moeder bin-
nen een week zou overlijden. Op haar ziekbed ver-
telde ze haar behandelende arts: “Dokter ik heb nog 
één wens, ik wil heel graag mijn hondje zien”.  De arts 
gaf aan dat de verpleegkundige dit zou gaan rege-
len voor ons. De dag dat wij dit nieuws te horen kre-
gen was Gaya heel onrustig toen we weer thuis kwa-
men. Ze merkte aan ons dat er wat was en ging zoe-
ken naar mijn moeder.

Een dag later kregen wij te horen dat alles geregeld 
was. De receptie en de bewaking van het ziekenhuis 
waren op de hoogte en hadden toestemming gege-
ven om Gaya mee naar binnen te nemen.

Het weerzien tussen beide was zo mooi om te zien! 
Mijn moeder straalde dat ze Gaya weer zag en Ga-
ya werd heel rustig en zorgzaam voor mijn moeder. 
Het eerste wat Gaya deed was op bed springen en 
haar helemaal likken. Voor beide was dit zó goed. Het 
verplegend personeel en de arts zagen dit ook, hier-

door werd besloten dat Gaya tot aan het overlijden 
in het ziekenhuis mocht blijven.  Wat hebben ze nog 
een mooie tijd samen gehad en wat zijn wij blij dat de 
wens van mijn moeder in vervulling is gegaan. Zowel 
voor mijn moeder als voor Gaya is dit voor het pro-
ces van overlijden heel goed geweest. Gaya kon op 
haar manier afscheid nemen van haar geliefde baas-
je en andersom gold dat voor mijn moeder ook. Gaya 
heeft veel bij haar op bed gelegen en heel veel kusjes 
en likjes gegeven.

Het moment van overlijden was Gaya er ook bij. Ze 
sprong nog één keer op het bed, rook aan mijn moe-
der en gaf haar een lik over de wang...dat was Gaya’s 
afscheid. De dagen daarna, mijn moeder lag opge-
baard in ons huis, keek Gaya niet meer naar haar om. 
Mijn moeders wens was ook dat Gaya mee zou gaan 
naar het crematorium. En zo gebeurde dat ook,  Gaya 
ging mee en was bij de hele dienst aanwezig. Op het 
moment dat iedereen ging staan om mijn moeder te 
herdenken gromde Gaya…

Wij merken aan Gaya dat dit haar goed heeft gedaan. 
Het is zo belangrijk om dit mogelijk te maken, voor 
het huisdier en voor de persoon die komt te overlij-
den. Wij zijn heel blij dat het ziekenhuis en het crema-
torium dit mogelijk hebben gemaakt.
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Fotoverslag workshop Bant

Foto’s: Mart Brouwers
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KENNELVERMELDINGEN
Gelderland

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

AustraliëNoord-Holland

Uw kennelvermelding hier?

Stuurt u voor meer informatie over
de mogelijkheden en kosten een
e-mail aan de redactie:
redactie@schotseherdervrienden.nl 

België

Utrecht

FROM BONNY’S PLACE
Mieke Roerdink
Eibergen
T: 0545 474 829
E: info@dierenpensionmax.nl

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

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

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




