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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 REDACTIEZOMER 2020

VAN HET BESTUUR
Tijdens het schrijven van dit artikel werd ik mij er van 
bewust dat we leven in een vreemde periode. Een 
periode die wordt overheerst door de ongemakken 
die COVID-19 nu eenmaal met zich meebrengt.

Er wordt ongetwijfeld veel gesproken over de 
pre-corona periode, een periode waarin onze 
leden massaal aan de onze activiteiten mochten 
deelnemen. In de eerste maanden van de corona 
periode kon en mocht, op last van het kabinet, 
bijna niets en moesten we allemaal zoveel mogelijk 
thuisblijven. Geen enkele activiteit in groepsverband 
mocht doorgang vinden.

Op het moment van verschijnen van dit magazine 
worden de regels weer wat versoepeld en hopen we 
dat het virus langzaam uitsterft en een tweede golf 
uitblijft.

Hoe de post-corona periode er uit gaat zien, weet 
helaas nog niemand. Het is afwachten wanneer 
en hoe de teugels verder worden gevierd en de 
activiteiten weer kunnen worden opgestart. Gezien 
de ontwikkelingen in de ons omringende landen, zal 
het waarschijnlijk een mix worden van mondkapjes en 
de bewust onderlinge afstand [BOA].

Normalerwijze vindt in mei altijd de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering plaats. Een vergadering 
waarin de aftredende bestuursleden eventueel 
kunnen worden herkozen, nieuwe aspirant 
bestuursleden kunnen worden benoemd en 
belangrijke wijzigingen worden besproken. Deze zal 
door genoemde omstandigheden later plaatsvinden.

Het bestuur hoopt zo snel mogelijk na de 
vakantieperiode de draad met activiteiten weer op 
te mogen pakken. Allereerst zal dan een Algemene 
Ledenvergadering worden gepland. Indien nodig 
zonder onze viervoeters. Zodra een datum voor 
deze vergadering kan worden vastgelegd, wordt u 
geïnformeerd.

Uw voorzitter
Mart Brouwers

DIT MAGAZINE
Tijdens het samenstellen van dit zomernummer, 
merkte wij al snel de gevolgen van de corona-
crisis. Een van die gevolgen is het wegvallen van de 
activiteiten, dus treft u in dit magazine geen enkele 
fotoreportage van een colliewandeling of workshop 
aan. Als vervanging bieden wij u een fotocompilatie 
aan van oudere wandelingen; een "Trip Down 
Memory Lane". 

Met enige regelmaat krijgen wij vragen over de 
verschillen tussen de Britse lijn en de Amerikaanse 
lijn. Dat de laatste lijn grotere collies voortbrengt, 
snapt iedereen. Marga Megens legt uit wat de verdere 
verschillen zijn, maar ook de overeenkomsten.

Door het bestuur en de ondersteunende teams 
zijn een aantal brainstormsessies geweest over de 
oprichting van een team dat zich gaat ontfermen over 
de fokkers. De introductie van dit team en een van 
haar leden, Thècla Jansen, vindt u in dit magazine.

Een weekendje weg; het kwispelarrangement. Het 
verslag van het gezellige uitje. De trouwe viervoeter, 
Leftèri, van Anita Exterkate. De verschillen in 
representatie,. Nieuws van de Raad van Beheer en 
over uw huisdier en corona. Zomaar enkele artikelen 
uit deze uitgave.

Ook vindt u in dit magazine weer een woordzoeker. 
Ditmaal een pittige, maar voor de ervaren puzzelaar 
moet dit geen probleem zijn.

Onder de goede inzendingen verloten wij wat kleine 
prijsjes. Stuur uw oplossing in via het webformulier. 
Kijk hiervoor op https://schotseherdervrienden.nl/uw-
reactie/puzzel/

Veel leesplezier!
De redactie Collie en Zo.

Als activiteitenteam zijn wij het liefst druk in de weer om minstens 10 maal per jaar een activiteit voor onze 
leden te organiseren. Door de uitbraak van het coronavirus,en alle maatregelen daar omheen, doet het 
ons pijn om voor dit jaar de jaarlijkse clubdag(activiteitendag) en diverse andere activiteiten te moeten 
schrappen. Zodra we weer aan de slag kunnen en mogen publiceren we de agenda op deze pagina.

Het Activiteiten-team.

Van het Activiteiten-Team
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Kwispelarrangement
Een weekendje weg!

Tekst en foto’s: baasje van Kjell-Denley

Pas enkele weken bij mijn nieuwe baasje en vrouw-
tje, mocht ik weer eens mee voor een sociaal experi-
ment; shoppen in het winkelcentrum. Hoog gezeten 
in het winkelwagentje kon ik het winkelend publiek en 
de route goed bekijken. Ik kwam ogen tekort om alles 
te kunnen zien, laat staan bevatten.
Na een uiterst langzame, maar leerzame, tocht door 
de supermarkt, waren we dan eindelijk aanbeland bij 
een lopende band. Een dame ‘bliepte’ alle artikelen 
uit ons wagentje en korte tijd had ik het idee opge-
vat dat ik ook langs het bliepmachientje mocht. Ge-
lukkig hield mijn vrouwtje mij op tijd tegen en ging ik 
niet ‘Am laufenden Band’.

Na de supermarkt was het de beurt van de dieren-
speciaalzaak. Al had ik dit niet meteen in  de gaten, 
het rook daar heerlijk en zeer verleidelijk naar koek-
jes, nog meer koekjes en andere lekkere versnaperin-
gen. Bij de kassa aangekomen bleek dat we een prijs 
hadden gewonnen; een kwispelarrangement, oftewel 
op vakantie met de jonge hond….. ikke dus.

Voor een redelijk tarief mocht ik op vakantie en mijn 
baasje en vrouwtje mochten uiteraard mee als be-
geleiding voor deze viervoeter. Thuis konden we 

nog even een keuze maken uit de deelnemende ho-
tels. Achter de computer was dat een fluitje van een 
cent, een hotel in Noord-Holland moest het worden, 
maar... nog enkele weken wachten.
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BIJNA VERDRONKEN

Bijna was de hele vakantie niet doorgegaan en letter-
lijk in het water gevallen. Allemaal dankzij mij. Bij één 
van de wandelingen door de woonwijk schrok ik van 
een grote Duitse Herder. Op dat moment waren al-
le honden groter dan ik, dus schrok ik nogal snel van 
een vreemde viervoeter. In een poging tot het weg-
duiken tussen enkele grote planten door, bemerk-
te ik tot mijn schrik dat de grond onder mijn pootjes 
verdween en met een grote plons belandde ik in een 
sloot. Gelukkig sprong mijn baasje mij snel achterna 
en redde mij uit het vieze, stinkende water. Hij was 
wel even vergeten dat zijn portemonnee en zijn tele-
foon in zijn achterzakken zaten.

Al snel zat ik weer op de waterkant. Wat voelde ik mij 
smerig en bovenal heel zielig. Mijn vrouwtje wilde mij 
niet eens oppakken. Ik stonk wel heel verschrikkelijk.

Thuis viel mij een flinke wasbeurt ten deel en daar-
na rook ik weer als een puppy. Als troost kreeg ik een 
lekker kluifje. Zo zie je maar, uiteindelijk volgt er al-
tijd iets goeds.

HET WEEKENDJE
Na enkele uren in de auto te hebben rondgelum-
meld, bereikten we IJmuiden aan Zee. Het hotel voor 
de komende dagen lag bijna recht achter de duinen. 
Heerlijk veel plaats om te rennen en te spelen.
Aangekomen in de lobby van het hotel, werd ik keu-
rig ontvangen en ingecheckt. Jawel, ik was Kjell-Den-
ley en die twee begeleiders zijn inderdaad mijn baasje 
en vrouwtje en ja, zij mochten dit weekend mee. Al-
tijd handig om iemand in de buurt te hebben om de 
rekeningen te betalen.

Mijn bedje lag al gespreid op de hotelkamer en er was 
een  mandje met speeltjes en snoepjes klaargezet 
voor deze heer.

We konden uiteraard niet te lang op de kamer blijven, 
de omgeving en bovenal het strand moesten worden 
verkend. Dat was voor mij de eerste kennis making 
met veel zand en vooral veel water.

De branding en de golven maakten veel indruk op mij 
en ik koos er maar voor deze zeer voorzichtig te be-
naderen en vooral mijn twee tweevoeters goed in de 
gaten te houden. Ik kon ze wel eens hard nodig heb-
ben, zo had ik door mijn vorige water avontuur ge-
leerd.

Natuurlijk mocht ik nog niet loslopen, maar de lange 
lijn gaf veel bewegingsruimte en ik kon lekker rennen 
en springen; een pup heeft niet veel ruimte nodig!
Na het nodige zand te hebben verzameld in mijn 
vacht en tussen mijn tenen, afspoelen in het water 
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was er niet bij, mocht ik uitrusten op een terras. Heer-
lijk kauwend op een botje keek ik over het strand en 
de mensenmassa. Hier en daar een grote hond, maar 
gelukkig altijd op grote afstand.

Terug in het hotel was het tijd om ons gereed te ma-
ken voor het diner. Jawel, ook ik mocht mee-eten in 
het restaurant. Uiteraard niet van tafel, maar van een 
heerlijk bord naast de stoel van mijn baasje. Super de 
luxe diner á la carte voor deze pup!

Daarna viel ik al snel in slaap onder zijn stoel. De ve-
le indrukken hadden mij zeer vermoeid en ik was 
snel in dromenland. Mijn baasje ging toch nergens 

meer heen; er werd die avond in het hotel een whis-
ky-proeverij georganiseerd, dus wandelen over het 
strand stond niet meer op de planning.
Aan het eind van de avond werd ik naar boven ge-
bracht en sliep ik heerlijk verder op het hotelbed.
Morgen weer een dag.

De zaterdag ving aan met een flinke wandeling over 
het strand. Het lag er nog steeds en ook het wa-
ter probeerde nog steeds op het strand te komen. 
Vreemd gedoe allemaal.

Na een heerlijk verwen-ontbijtje liepen we richting 
wat later een bushalte bleek te zijn. Wauw, we gingen 
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mee met zo’n grote gele auto. Ik op schoot, dus ik 
kon lekker naar buiten kijken. Het reisdoel was Haar-
lem, maar doordat het zo ontzettend druk was met 
marktgangers en toeristen, lieten we deze stad al 
snel achter ons en keerden we terug naar het strand.

We zaten nog met net op een terras of een dame 
knielde voor mij en riep zoiets als Che dolce cane. 
Bellissimo, posso portarlo in Italia. Ze vond mij mooi 
en wilde mij meenemen naar huis. Naar Italië dus, 
nou mooi niet dus!

Na enkele uren te hebben rondgezworven over het 
strand, voornamelijk van strandpaviljoen naar pavil-
joen, was de terugkomst bij het hotel een ware ver-
ademing. Daar konden mijn pootjes weer rust krij-
gen en stond er een heerlijk maaltijdje te wachten. 
Mijn tweevoeters mochten ook niet klagen; BBQ 
op het hoteldak. Wie wordt hier nu het meeste ver-
wend?

Na twee nachten verblijf was het weer tijd om naar 
huis terug te keren. Na nog een laatste wandeling 
naar het strand en langs de jachthaven (interesseer-
de mij totaal niet) werd de bagage weer in de auto 
geladen voor de terugrit naar huis. 

Mijn baasje mocht nog wel effe afrekenen. Een pup 
heeft immers nooit zijn creditcard bij!

Groetjes van Kjell-Denley!



10 • Schotse Herder Vrienden • Zomer 2020

Tekst: Corien Vallinga, foto’s: Christine Lassche

Vanaf het moment dat ik me bewust werd van het be-
staan van deze systemen bij honden werd ik daar zo 
door gegrepen, dat ik ben gaan opletten wat de in-
vloed was voor de relatie mens/hond. Ik heb het ge-
drag dat kenmerkend is voor de representatiesystemen 
bij mensen vergeleken met dat van de hond en dit als 
uitgangspunt gebruikt om een observatielijst voor hon-
den samen te stellen. Wat mij opviel was dat het ge-
drag van de hond sterk lijkt op dat van de mens. Daar-
naast heb ik onderzocht op welke manier de verschil-
lende honden vanuit hun representatiesysteem reage-
ren als degene die met hen werkt hen niet weet te mo-
tiveren. Honden reageren allemaal volgens een basis-
patroon als hun mens ze niet weet te motiveren: ze ha-
ken af en gaan datgene doen wat op dat moment goed 
voelt. Wat dat is blijkt per hond en per representatiesys-
teem verschillend. Waar het uiteindelijk op neerkomt is 
dat de ‘voelers’ gaan voelen en snuffelen, de ‘hoorders’ 
geluid gaan maken en de ‘zieners’ gaan rondkijken. 

De ‘voelers’ gaan eerst snuffelen voordat ze reageren 
met blaffen of ergens naartoe rennen. Ze worden graag 
aangeraakt en geborsteld. Ze liggen vaak op hun plaats 
opgekruld en voordat ze gaan liggen ‘maken ze hun 
bed op’ door te draaien, graven en hun deken op te 
krullen. Hun plaats ligt vol met speeltjes en botten. De 
‘voelers’ zijn vaak met hun lijf bezig, bijvoorbeeld door 
te krabben en te likken. Als ze slapen, slapen ze diep en 

snurken en smakken. Hun ademhaling is diep en laag 
en het lichaam is vaak iets rond gebogen met de kop 
omlaag en naar de grond gericht. Ze zoeken een prooi, 
bal of voedsel en ze snuffelen, likken en kwijlen om-
dat ze iets in hun mond willen hebben. In de auto ligt 
de hond liefst lekker op de bank. Ze apporteren graag 
omdat ze het prettig vinden iets in hun bek te nemen; 
bij stress gaan ze zichzelf of dingen stuk bijten. Dit ty-
pe hond is een goede hulp voor gehandicapte men-
sen, die hun hond nodig hebben om dingen op te ra-
pen. Honden van het gevoelstype eten over het alge-
meen goed en zijn niet kieskeurig; ze zijn gemakke-
lijk te motiveren met voedsel of aaien. Als de ‘voeler’ 
gemotiveerd wordt door zijn baas, kan die hem aller-
lei leuke dingen leren als speuren en apporteren. Maar 
als de hond niet gemotiveerd wordt, zal hij iets met zijn 
bek doen en dat kan lastig zijn voor de baas. Bij ob-
servatie gaat de ene ‘voeler’ snuffelen om iets te eten 
te zoeken, de ander gaat zichzelf likken of krabben en 
nog een andere gaat de baas spelen door tegen zijn 
maatjes op te botsen en in ze te bijten. Het kan ook zijn 
dat hij heel stil bij iemand gaat staan in de hoop aange-
haald te worden. 

Honden die extra veel op reuk werken, snuffelen dik-
wijls hun mens af en lopen hun neus achterna om een 
spoor te kunnen volgen. Veel van hun gedrag lijkt op 
dat van de ‘voeler’, maar ze hebben minder behoef-

Representatiesystemen bij honden
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te aan lichamelijk contact. Ze graven veel omdat ze 
een spoor dat de aarde ingaat, bijvoorbeeld van een 
muis, willen volgen en omdat ze gemakkelijk geur uit 
de aarde oppikken, bijvoorbeeld van een bot. Anders 
dan bij de gevoelshonden, bij wie de tastzin meer 
ontwikkeld is, gaat het hen niet zozeer om het in de 
bek hebben van iets maar om de geur en de smaak. 
‘Ruikers’ zijn vaak kieskeurig met eten. Ze hebben hun 
neus veel omhoog of juist naar de grond gericht. Als 
ze niet gemotiveerd worden, gaan ze snuffelen en bij-
voorbeeld een muizengat uitgraven. Een ‘reuk’hond  
is een goede speurhond.

De ‘gehoorshond’ neemt voornamelijk waar met zijn 
gehoor. Daardoor reageert hij sterk op geluid. Hij re-
ageert met blaffen, voordat hij gaat kijken of voelen 
of er iets aan de hand is, en dat maakt hem vooral in 
de auto onrustig. Hij wordt door geluid snel afgeleid 
en is er soms overgevoelig voor. De ‘hoor”hond blaft, 
piept en jankt veel. Ik zie zijn oren druk bewegen om 
te kunnen luisteren en hij kwispelt hevig als hij iets in-
teressants hoort. Hij herkent situaties, dieren en men-
sen als eerste aan hun geluid, ook van heel grote af-
stand. Hij ligt het liefst op een plaats waar hij – vaak 
uitgestrekt – gemakkelijk geluiden kan opvangen. 
Zijn bewegingen zijn horizontaal en hij ademt vanuit 
het midden van zijn buik. Bij stress gaat dit type hond 
blaffen en janken. De ‘hoor’hond is gevoelig voor de 
stem of andere geluiden en hij is hiermee gemakke-
lijk te motiveren en te trainen. Dit type hond waakt 
door te blaffen en is een goede hulp voor mensen 
die slecht horen. Als de ‘hoor’hond zijn motivatie ver-
liest, gaat hij piepen of blaffen. De ene gaat al blaffend 
rondrennen en de andere gaat de andere honden al 
blaffend opjutten, maar geluid maken zullen ze. 

Als de hond een ‘ziener’ is, reageert hij sterk op be-
wegingen en gaat hij kijken wat er aan de hand is nog 
voor hij gaat blaffen of snuffelen. Ik zie de ‘ziener’ veel 
oogcontact maken zonder dat hij dreigt. Hij loopt 
met zijn kop iets omhoog, zijn lijf is licht naar voren 
gericht en zijn bewegingen zijn verticaal; hij springt 
omhoog en staat tegen dingen op om zoveel moge-
lijk te kunnen zien. Hij beweegt zijn hele kop veelvul-
dig in alle richtingen en kwispelt als hij iets ziet. Hij 
wordt snel afgeleid door bewegingen zoals van dwar-
relende blaadjes, fietsers en trimmers omdat die zijn 
jachtinstinct opwekken. Hij rent gemakkelijk ergens 
achteraan. Voor een racehond is dit een perfecte ei-
genschap. De ‘ziener’ heeft graag een plaats in huis 
waar hij alles kan overzien. Thuis en in de auto kijkt 
hij graag door het raam en dit maakt hem onrustig 
omdat hij alles wil volgen. Zijn ademhaling is hoog, 
boven in de buik. De ‘ziener’ is gemakkelijk te mo-
tiveren met balletjes gooien, kan goed vangen en is 
met handgebaren goed te trainen. Hij herkent men-
sen, dieren en dingen in eerste instantie aan de be-
weging en doet dit vanaf een zeer grote afstand. In 
stresssituaties gaat deze hond bijvoorbeeld achter 

zijn staart aan jagen of vliegen vangen. Dit type hond 
is een goede hulp voor mensen die slecht zien. Als hij 
niet gemotiveerd wordt door zijn baas gaat de ene 
‘ziener’ rondhollen en bij andere honden kijken, de 
andere gaat dingen onderzoeken door ze nauwkeu-
rig te bekijken, of ergens bovenop klimmen om vanaf 
de hoogte om zich heen te zien, maar in alle gevallen 
gaan ze elders kijken.

Vele spannende en leerzame uren heb ik beleefd tij-
dens mijn observaties en ik voelde me dichter bij de 
honden staan dan ooit. Ik besef dat ik er nog lang niet 
ben en dat ik nog veel meer over de representatiesys-
temen wil leren. Zoals het mis kan gaan in de commu-
nicatie tussen mensen met verschillende representa-
tiesystemen, zo kan het ook misgaan in de commu-
nicatie tussen hond en mens. Door je, via de hond, 
hiervan bewust te worden, kun je door zijn honden-
spiegel en directe feedback leren hoe het is om je te 
verplaatsen in een ander systeem. Om de medewer-
king van je hond te krijgen, zul je hem moeten moti-
veren op een manier die bij hem past: dat wat hij voor 
zichzelf gaat doen past bij hem. Als je reukhond niet 
wil komen, probeer dan maar eens met je hand de 
aarde te bewerken en te snuffelen. Ik weet bijna zeker 
dat je ineens zeer interessant voor hem wordt, omdat 
je in zijn systeem met hem communiceert. Als je je 
van dit alles bewust bent en van het feit dat je in an-
dermans systeem mee kunt gaan door je aan te pas-
sen, dan zal het resultaat zijn dat je ook beter kunt 
communiceren met andere mensen.

Bronnen: Bets Engel, Lessen van honden.
De hond als spiegel tot zelfontdekking.
HondenSpiegel in Doorn van Corien Vallinga.
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 Even voorstellen: Thécla Jansen

Laat ik mij even voorstellen. Mijn naam is Thécla Jan-
sen en ik ben al mijn hele leven fan van de Schotse 
herder. Uiteraard, net als bij veel anderen, ooit ont-
staan door de film Lassie.

Sinds 1993 hebben we binnen mijn gezin meerdere 
collies als maatjes gehad. Ooit begonnen met twee 
en inmiddels met zes honden. In 2012 zijn we gestart 
met onze kennel Château Mystique in Overijssel. In-
middels negen nesten en 50 pups verder is de lief-
de voor dit ras niet gedoofd, echter alleen maar ge-
groeid. We richten ons op verrijking van de genen-
pool door zowel Britse als Amerikaanse lijnen te ge-
bruiken.

In oktober van het afgelopen jaar ben ik aangescho-
ven bij het bestuursoverleg van de rasvereniging om 
te bekijken of deelname aan het bestuur iets voor me 
is. Het enthousiasme en de passie voor het ras van de 
andere bestuursleden hebben me over de streep ge-
trokken.

Graag lever ik een bijdrage aan deze betrokken club! 
Inmiddels zijn we vanuit de vereniging ook gestart 
met fokkersbijeenkomsten, waaraan ik ook een bij-
drage mag leveren.

Van de eerste bijeenkomst wordt verderop in het blad 
een eerste impressie gegeven. Tenslotte kan ik mel-
den dat ik met veel plezier uitkijk naar de toekomsti-
ge samenwerking binnen het bestuur.

Zomer 2020 • Schotse Herder Vrienden • 13
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 Huisdieren en Corona

Kunnen huisdieren corona krijgen en verspreiden? 
Laten we met de deur in huis vallen: de kans dat een 
huisdier een mens besmet (of andersom) is volgens 
het RIVM verwaarloosbaar klein.

De afgelopen maanden beleefden we voor de eerste 
keer een lock-down. Of deze als intelligent werd er-
varen, is voor ieder persoon anders. Keken we vooral 
naar elkaar en hielden we ons aan 1,5 meter afstand, 
opeens waren de huisdieren in het nieuws; besmet-
ting met Covid-19.

Enkele honden en katten in Hongkong en België, en 
een tijger in een New Yorkse dierentuin zijn positief 
getest op het virus. De honden en de kat uit Hong-
kong hadden geen klinische verschijnselen; de kat uit 
België had wel klachten, maar of het virus hiervan de 
oorzaak was, is niet onderzocht.

Volgens een Chinees onderzoek is er een indicatie 
dat jonge katten gevoelig zouden zijn voor het virus 
en dat katten het virus op andere katten zouden kun-
nen overdragen. 

Hoewel er dus geen aanwijzingen zijn dat huisdieren, 
dus ook onze honden, een rol spelen bij de versprei-
ding van het coronavirus, is het uit voorzorg verstan-
dig om bij besmetting of klachten zoveel mogelijk het 
contact met de hond te vermijden. 

Dat betekent niet knuffelen, aaien en niet door de 
hond laten likken. Na contact met de zieke hond, uit-
werpselen en voederbakken, dient men de handen 

te wassen. Probeer 1,5 meter afstand te houden en 
de normale hygiënemaatregelen voor omgang met 
huisdieren in acht te nemen, zoals vaak handen was-
sen met water en zeep, gedurende minstens 20 se-
conden

Als er iemand in het gezin ziek, en de hond ook, dan 
moeten alle huisgenoten het contact met de zieke 
hond vermijden. Als je zelf ziek bent of verschijnselen 
hebt, en je hond is ziek, kan de hond het beste bin-
nen blijven. Een ander gezinslid kan de hond wel kort 
uitlaten.

Als de hond ziekteverschijnselen vertoont, ga dan 
niet naar de dierenarts, maar neem eerst telefonisch 
contact op. Zieke honden van mensen met klachten 
of bevestigde COVID-19 patiënten moeten bij deze 
mensen binnen blijven. Als er sprake is van een zieke 
hond in een huishouden waar mensen klachten heb-
ben of patiënt zijn, voorkom dan contact tussen pa-
tiënten, huisgenoten/verzorgers met de zieke hond.

De testcapaciteit die op moment van schrijven be-
schikbaar is wordt op dit moment zo veel mogelijk in-
gezet voor het testen van mensen. Wordt het huisdier 
ziek en heeft het dier contact gehad met een CO-
VID-19 patiënt, neem dan contact op met je dieren-
arts. Deze neemt in geval van een verdenking contact 
op met de NVWA. De NVWA zal afwegen of er moet 
worden getest.

Bron: RIVM
Foto: Fusion Medical Animation



 Fokkersoverleg

Tekst en foto’s: Thécla Jansen

Langs verschillende kanalen bereikten ons vragen die 
betrekking hadden op fokken met de Schotse her-
der. Aangezien er binnen de vereniging veel ervaring 
is met het fokken van dit ras, leek het ons verstandig 
om de koppen eens bij elkaar te steken. 

Zo is er op 1 februari jl. een bijeenkomst georgani-
seerd in Brummen. Hierbij waren acht (potentiële) 
fokkers aanwezig. Naast het leuke weerzien met be-
kenden en ook het kennismaken met nieuwe gezich-
ten is er veel besproken. We zijn gestart met het ge-
zamenlijk doornemen van het huidige fokreglement. 
Hierin zijn de gezondheids- en welzijnsregels en de  
richtlijnen van het fokbeleid binnen onze rasvereni-
ging besproken. De fokkers binnen de rasvereniging 
Schotse Herder Vrienden fokken niet met de minima-
le regels van de Raad van Beheer. Nee, daar bovenop 
stellen wij extra eisen aan de gezondheid van het ou-
derpaar waarmee wordt gefokt. 

Na deze waardevolle presentatie zijn diverse stellin-
gen besproken waarbij er vaak overeenstemming, 
echter ook bij enkele stellingen verschil van mening 
was.
Een voorbeeld van een stelling waarbij er overeen-
stemming was: “Een Schotse Herder mag je nooit ste-
riliseren of castreren, want dan verpest je de vacht.” 
Hierover was overeenstemming. Alleen steriliseren of 
castreren bij medische noodzaak.

Daarnaast was er geen overeenstemming over de 
stelling: “Titeren is veiliger dan vaccineren”. Vaccine-

ren is niet te voorkomen en titeren is een moment-
opname. Een mooie tussenweg zou dan zijn: vacci-
neren en na 14 dagen checken/titeren of de vaccina-
tie aangeslagen is.

Een mooie uitkomst van deze bijeenkomst waren de 
vragen die met elkaar werden besproken over de toe-
komst en de ontwikkeling van het ras. Zo zullen er in 
de toekomst stappen moeten worden genomen om 
het voortbestaan van een gezond ras te garanderen. 
Besproken is om fokhonden die buiten het VFR val-
len toe te laten voor nieuw bloed. Dit kan middels een 
schriftelijke aanvraag bij en met een akkoord van het 
bestuur. 

Daarnaast is het kruisen van de kortharige Schotse 
herder met de langhaar besproken om nieuwe genen 
toe te laten tot het ras. Tevens is sable x merle aan de 
orde geweest. Deze laatste twee opties kunnen alleen 
worden ingezet na akkoord van de Raad van Beheer. 
Op het gebied van de gezondheidsonderzoeken is er 
gesproken over het ECVO oogonderzoek. Hierin lijkt 
de lijn van de fokkers dat een jaarlijkse check overbo-
dig lijkt en dat dit beperkt kan worden tot nestonder-
zoek, voor het eerste nest bij de teef en bij de dekreu 
in het tweede en vijfde jaar.

In de algemene ledenvergadering later dit jaar zul-
len verschillende ideeën/wensen voor stemming naar 
voren worden gebracht. Al met al was het een goede, 
informatieve en leuke bijeenkomst die zeker een ver-
volg gaat krijgen.
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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! 

Op de cover staat Phoenix  White Omi of Lady Bo’s 
Future, roepnaam Why-Omi. Why-Omi is een White 
Sable Headed en is geboren in juli 2019.
Zij is genetisch  getest op DM,  Non carrier (Genetisch 
vrij), GCS, Non carrier (Genetisch vrij), PRA, Non carrier 
(Genetisch vrij), MDR1, Non carrier (Genetisch vrij), 
CEA, Go normal. 
Why-Omi woont net als haar moeder Lady Bo, bij Lady 
Bo’s Future Collies. We hopen in 2021 met Why-Omi 
een nestje te plannen.

Op de backcover staat Lady Bo, White Jewel of Lady 
Bo’s Future, roepnaam Bo
Bo is een White Tri Color Headed en is geboren in april 
2015 en komt uit een 100% Amerikaanse bloedlijn.
Zij is genetisch getest op DM Non carrier (Genetisch 
vrij), GCS Non carrier (Genetisch vrij), PRA Non carrier 
(Genetisch vrij), CEA Carrier, MDR1 Carrier
HD-A Norbergwaarde 40 botafwijking 0  
Bo is moeder van ons N-nest (Nadéya)  en P-nest 
(Phoenix)

COVER EN BACKCOVER.
Op beide covers staan deze keer honden uit één kennel; Lady Bo’s Future. Een bijdrage van Marga Megens.
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KORTE BERICHTEN

HET GEVAAR VAN GRASAREN
De meeste hondeneigenaren zal het bekend voorkomen: 
grasaren die in het voorjaar en de zomer vooral tussen 
het wilde hoge gras groeien. Deze aren bestaan uit zaden 
met venijnige kleine weerhaakjes. Het gevaar is dat ze zich 
kunnen vasthechten aan de huid en in de ogen, oren, neus 
en tussen de tenen komen, met ernstige ontstekingen tot 
gevolg. Maar de laatste jaren kan men ook in de stad in de 
groenstroken steeds vaker grasaren zien groeien die voor 
veel overlast zorgen.

Algemeen
Grasaren groeien vooral in de periode van juni tot en met 
augustus en worden ook wel kruipers genoemd, omdat 
ze als het ware naar voren kunnen kruipen over de huid 
of door het haar heen. Grasaren hebben scherpe haakjes 
en zijn gestroomlijnd van vorm. Vooral honden met lange 
oren en/of lange haren lopen een verhoogd risico om een 
grasaartje in de vacht te krijgen. Wanneer een hond in het 
hoge gras loopt en rent, breken de grasaren van het gras 
af en kleven vast aan de vacht. Door hun specifieke vorm 
kunnen ze maar één richting in en wel naar boven, naar 
binnen. De grasaren zwerven dan door de vacht richting 
de huid en boren zich uiteindelijk langzaam maar zeker 
naar binnen. Er is dan nauwelijks iets meer te zien dan een 
heel klein gaatje in de huid. Maar diep in het weefsel zelf 
ontstaat dan een ontsteking, vaak in de vorm van een fistel 
(pijpzweer). De meest voorkomende plekken waar de aren 
terechtkomen zijn:
• In het oor met een oorontsteking tot gevolg en in 

het ergste geval kan een aar ook helemaal door het 
trommelvlies heendringen.

• In de huid, heel vaak tussen de tenen in het zachte 
weefsel, maar ook op andere plekken van het lichaam.

• In het oog waarbij ze achter de oogbol kunnen 
terechtkomen en zo een ernstige beschadiging en 
ontsteking veroorzaken.

• In de keelholte of slokdarm als de hond een grasaar 
heeft inslikt en daar blijft steken.

• In de neusgaten waar een erge neusontsteking ontstaat.

Tekenen van grasaren
• Als de hond veel met de kop schudt en/of de kop scheef 

houdt en blijft krabben aan de oren, kan er een grasaar 
in een oor zitten.

• Als de hond last krijgt van een oog, blijft wrijven en het 
oog traant. 

• Als de hond plotseling veel gaat niezen of met zijn 
poot over de neus wrijft kan een aar in een neusgat 
gekropen zijn.

• Als de hond kreupel loopt en/of veel tussen de tenen 
blijft likken.

• Als de hond opeens veel gaat hoesten, kan een grasaar 
ingeslikt zijn.

Advies en behandeling
Controleer na elke wandeling de hond op alle mogelijke 
gevoelige plekken waar een grasaar zich kan hechten.

Als een grasaar niet goed wordt verwijderd, kan dit voor 
veel problemen zorgen. Het is dus verstandig om bij twijfel 
naar een dierenarts te gaan. Deze zal dan kijken of de hele 
grasaar verwijderd is. Soms zal dit chirurgisch moeten 
gebeuren. Eventueel schrijft een dierenarts antibiotica voor 
of kiest ervoor de grasaar gecontroleerd uit te laten zweren.

CLUBMATCH KYNOLOGENCLUB WINTERSIJK EO.
De Kynologenclub Winterswijk e.o. organiseert ieder 
jaar een clubmatch onder leiding van gekwalificeerde 
keurmeesters.
Om zoveel mogelijk verschillende hondenrassen mee 
te laten doen, worden ook de leden van de Schotse 
Herder Vrienden hiervoor uitgenodigd.

De eerstvolgende clubmatch wordt gehouden op 
zondag 24 januari 2021  in Theater ‘De Storm’, Haitsma 
Mulierweg 11 te Winterswijk, aanvang 10.00 uur. 
De deur is open vanaf 8.30 uur.

Voor eventueel reacties en meer informatie kunt u 
terecht bij de secretaris van KC Winterswijk, Loes 
Bauhuis, tel. 0543-451227.
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Nederland verbiedt fokken van 
honden met korte snuit
Tekst : HLN.be, foto: Richard Dudley

Fokkers van honden met korte snuit, zoals de mops-
hond, Engelse en Franse buldog, moeten in Neder-
land meteen hun activiteiten stopzetten. De Neder-
landse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft de 
eerste waarschuwingen uitgedeeld, melden de Ne-
derlandse dagbladen. Fokkers die de wet negeren, 
riskeren hoge boetes.

De Nederlandse stichting Dier&Recht strijdt al langer 
voor een fokverbod op deze rassen, omdat de plat-
te snuit voor ademhalingsproblemen zorgt. In maart 
2019 lukte dat, nadat een onafhankelijk onderzoek 
van Universiteit Utrecht aantoonde dat het fokken de 
gezondheid van de dieren inderdaad aantast. Deson-
danks merkte de stichting dat de NVWA, die verant-
woordelijk is voor het handhaven van deze wet, niet 
optrad tegen overtreders.

Om daar verandering in te brengen, diende 
Dier&Recht een handhavingsverzoek in voor een fok-
ker waarvan bekend was dat hij kortsnuitige buldogs 

fokte. “De NVWA ging kijken en gaf een waarschu-
wing”, aldus Kelly Kessen, die als dierenarts verbon-
den is aan Dier&Recht. 

De NVWA geeft nooit direct een boete. Wel kan 
de fokker binnenkort een tweede inspectie ver-
wachten en riskeert dan een boete van 1500 euro.  
 
Nu één fokker gewaarschuwd is, hoopt Dier&Recht 
dat andere dit voorbeeld volgen. De stichting heeft 
een meldpunt waar mensen mogelijke overtre-
dingen kunnen rapporteren. Die worden dan door 
Dier&Recht onderzocht.

Buldogs en mopshonden zijn populair om hun fysieke 
kenmerken, zoals de platte snuit en korte poten. Juist 
die kenmerken zorgen voor medische aandoeningen 
bij de dieren, zoals ademhalingsproblemen, moeilijk-
heid bij het bewegen en ontstekingen. “Fokkers hou-
den vast aan dat uiterlijk, omdat ze dat mooi vinden 
en met prijzen beloond worden”, aldus Kessen.



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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GOED VOOR HUID, 
VACHT EN VERTERING 

GEPERST

geëxtrudeerd

VLEESVOEDINGVLEESVOEDING

geëxtrudeerd

GEPERST

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

BIOFOOD premium hondenvoeding……natuurlijk het beste! 

NATUURLIJKE 
HONDENVOEDING

30 JARIG

JUBILEUM
o.a. gratis puppypakketten

Acties aangaande BIOFOOD’s 30-jarig jubileum zie Facebook       , 
Twitter       en de ACTIES pagina op onze website.
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• Cavom is de volledige en hoog-
 waardige maaltijd voor uw hond.

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

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

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

 cavom.nl

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

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

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond

CAVOM Advertentie 1/1 Pag. def 2016.indd   1 13-05-16   13:16



 Woordzoeker
Beroep van Lassie ?

11 1 7 3 1 7 2

Aangeboren erfelijke afwijking ogen
4 7 14 7 5 7 15 10

Na gebruik WC hergebruik hersenwerk
8 7 14 14 9

Kleine geprikkelde diertjes opzoek naar drinkwater
14 9 11

Een op tip oor gelijkende aanwijzing in een boek
17 14 11 7 7 8

Type Collie
6 7 8 9 1 10 10 8

Erg verlangen, naar vers koel water bij hitte
11 15 10 4 1 9 2

Bij de kwestie leven of dood van hond is juridische term
”zaakwaarneming” van toepassing

5 8 2

Boven 20°C wordt uw auto een …. Synoniem kweekkas
5 8 7 16 6 10 11

Lieve puppy’s zijn …….
11 4 1 10 9 11

Haar bij oren na hondenspel, vastplakkend
6 14 16 9 9 2

Broeiwonden die ontstaan bij natte dikke onder vacht
1 7 9 11 12 7 9 11

Uw hond uitlokken tot, bijvoorbeeld hersenwerk tijdens hitte
13 16 9 10 2

Een hond kan niet zweten zoals mens, alleen hijgen en via ……
Denk aan heet asfalt boven 20°C

7 9 17 7 7 14

Synoniem opleuken, opdirken voor show
7 12 12 16 15 12 2

Het echte beroep van Lassie, denk aan Walk of Fame Hollywood
16 14 15 11 9 8

Af laten gaan bij oververhitte signalen, o.a. rode slijmvliezen
10 14 10 8 15 5 14

Vroege ochtend en late avond activiteit met je viervoeter   
3 10 2 14 2

Smelten deze kubusjes bij 0°C ? (eng.)
16 4 4 13 5 11

Pootje baden, natte handdoek over de hond
10 6 7 14 2

Symmetrische ….. bij hond door afwijkende hormonen,
hypothyreoïdie

6 10 10 14 1 16

Slaapattribuut, koelkleed hond (eng.)
4 7 7 14 12 9 11

Balspel met hond kan funest worden bij hitte, het is ….
2 13 16 6 2

Bent U de verantwoordelijke …. van de hond?
16 2 10 10 8

Schade door oververhitting, nieren en ……
1 8 11 2 2

 

Bij invulling van het juiste woord corresponderen de letters met de vakjes met hetzelfde cijfer 
Oplossing: 

1 7 7  17 7 15  8 1 16 9 9  12 14 10 2 4 7 14 14 16  11 
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• Cavom is de volledige en hoog-
 waardige maaltijd voor uw hond.

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

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

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

 cavom.nl

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

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

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond
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Onze leden aan het woord 
Leftèri: Grieks voor vrijheid.

Tekst en foto’s: Anita Exterkate

Mijn naam is Anita Exterkate en de voorzitter van on-
ze vereniging heeft mij gevraagd of ik een stukje over 
onze geliefde viervoeter wil schrijven. Omdat ik Col-
lie en Zo een prachtig blad vind en wij erg blij zijn met 
onze vierde collie, geef ik daar graag gehoor aan. 

Ons verhaal begint op Valentijnsdag 2019 toen er he-
lemaal boven in Nederland, waar je bijna de Wadden-
zee inrolt, een nestje collies werd geboren bij een 
voor ons bekende fokker. Onze voorkeur ging uit naar 
een grote tricolor reu, maar een fijn (collie) karakter 
was natuurlijk het belangrijkste. Rond de paasdagen 
kwam Leftèri thuis. Al onze dieren zijn naar Griekse 
vrienden vernoemd en Leftèri betekent vrijheid. 

De reis van zijn geboortehuis naar ons huis ging bij-
zonder goed. Hij was de eerste van onze vier pups die 
niet spuugde, maar zelfs onderweg een ‘tukkie’ deed.
In huis gekomen maakte hij direct een grote inspec-
tieronde en toen kwam het moment om hem buiten 
aan de medebewoners voor te stellen.
Dat was geen probleem, onze vrolijke pup vond alle 
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mensen en dieren leuk en genoot van visite, cadeau-
tjes, papier kapot scheuren en het leukst was het als de 
visite ook een of meerdere honden meenam. 
En wat was het leuk om na twee maanden zijn broertjes 
en zusjes en hun eigenaren weer te zien….

Leftèri heeft het geluk dat er in de buurt veel honden 
wonen waar hij het goed mee kan vinden, maar zijn 
grootste vriend is Jimmey, een bleu merle collie reu 
die een half jaar ouder is en vlakbij ons woont. Behal-
ve spelen, bij alles zijn wat wij doen en eten, is zijn neus 
gebruiken zijn grootste passie. Dus hebben wij afge-
lopen januari deelgenomen aan de workshop Detec-
tie. Misschien dat we daar in de toekomst wel verder 
mee gaan. 

Autorijden is nog steeds geen probleem, dus we trek-
ken er regelmatig op uit om ergens anders te wande-
len, zodat de neus weer volop wordt gebruikt. Onze 
favoriete vakantiebestemming is de kust en daar heeft 
onze Leftèri totaal geen problemen mee….

Dus regelmatig lopen we met hem op het strand en als 
mensen dan reageren met:” Wat een grote hond”, dan 
komt er een grote glimlach. Onze wens is helemaal uit-
gekomen.
 
Ons verhaal begon op Valentijnsdag 2019,  en we ho-
pen dat dat verhaal nog een heel lang (en gezond) ver-
volg krijgt….
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Jaarverslag 2019
VOORWOORD
Omdat het nog niet duidelijk is wanneer de Algemene 
Ledenvergadering 2020 kan worden georganiseerd, 
publiceren we hier alvast een samenvatting van het 
jaarverslag.

Er is in 2019 veel gebeurd, maar gelukkig overheersen 
de positieve zaken. Verdeeld over het jaar heeft de 
vereniging goed bezochte activiteiten georganiseerd, 
is vier keer het full color magazine Collie en Zo ver-
schenen, zijn diverse interessante en wetenswaardi-
ge artikelen op de website geplaatst, is de webwinkel 
uitgebreid met praktische maar ook leuke artikelen 
en is het aantal leden ook dit jaar gestaag gegroeid.  

Aan al deze ontwikkelingen hebben het bestuur en 
medewerkers veel werk gehad, maar we hebben het 
met heel veel plezier gedaan. En gelukkig worden we 
in deze taak bijgestaan door deskundigen van binnen 
én buiten de vereniging, op tal van beleidsterreinen. 
Ook in 2020 gaan we verder op de ingeslagen weg. 

DE VERENIGING
Het bestuur van de Schotse Herder Vrienden (stand 
31 december 2019),
• Mart Brouwers, voorzitter
• Myrna Stevens, secretaris
• Alette Westerhuis, penningmeester

De samenstelling van het bestuur is in 2019 behoor-
lijk gewijzigd. Met ingang van 1 februari traden zo-
wel de voorzitter Ger Houben, als het algemeen be-
stuurslid Lieke Timmers, af. Beiden moesten om per-
soonlijke redenen hun functies neerleggen. Met in-
gang van diezelfde datum traden Alette Westerhuis, 
Myrna Stevens en Mart Brouwers aan als bestuur tot 
aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 26 
mei 2019. Tijdens deze vergadering werd afscheid ge-
nomen van Ger Houben en Lieke Timmers. De stem-
ming tijdens deze vergadering had als resultaat dat 
Mart Brouwers de functie van voorzitter overneemt.

De diverse aandachtsgebieden zijn als volgt verdeeld:
• Mart Brouwers, voorzitter, activiteiten, website 

en magazine Collie en Zo
• Myrna Stevens, secretaris, PR en sponsors
• Alette Westerhuis, penningmeester, ledenadmi-

nistratie en webwinkel

De groep vrijwilligers die zich in 2019 belangeloos 
voor de vereniging inzet bestaat uit: 

Redactie Collie en zo:
• Mart Brouwers, hoofdredacteur
• Désirée Cozijnsen, redactielid
• Myrna Stevens, redactielid
• Lieke Timmers, redactielid (verliet in de loop 2019 

het team)
• Ger Houben, redactielid (verliet in de loop 2019 

het team)
• Nita Dubbelman-Engel, ondersteuning (verliet in 

de loop 2019 het team)

Activiteitenteam:
• Mart Brouwers, coördinator activiteiten
• Hilda Rikken, activiteitenbegeleidster
• Désirée Cozijnsen, medewerker
• Gabriëlle Vink, medewerker
• Arie Vink, medewerker
• Jacob Lassche, coördinator workshops

Website:
• Mart Brouwers, sitebeheer
• Sjoerd van Heummen, technische ondersteuning
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Facebook Schotse Herdervrienden: 
• Nita Dubbelman-Engel, beheerder (verliet in de 

loop 2019 het team)
• Jacqueline Houben-Spiering, beheerder (verliet 

in de loop 2019 het team)

Pup- en herplaatsing:
• Christine Lassche, pupinformatie 
• Jacqueline Houben-Spiering, pupinformatie (ver-

liet in de loop 2019 het team)

In de tweede helft van 2019 is er vanuit het bestuur de 
wens geuit om een team samen te stellen bestaande 
uit een of meerdere bestuursleden en enkele aange-
sloten fokkers.

In augustus 2019 heeft dit geresulteerd in een fok-
kerscommissie (in oprichting) bestaande uit:
• Alette Westerhuis
• Thécla Jansen
• Mieke Roerdink
• Rianne Bouwmeester

In september en november 2019 hebben er brain-
stormsessies plaatsgevonden, deze worden gevolgd 
door een overleg met aangesloten fokkers  in febru-
ari 2020.

Behalve als teamlid vervult een aantal vrijwilligers nog 
een of meer andere taken bij de vereniging. Zo heeft 
Nita Dubbelman-Engel tot aan de zomerperiode de 
ledenservice voor haar rekening genomen, daarna 
heeft Myrna Stevens dit overgenomen.

ONZE ACTIVITEITEN
Voor al onze activiteiten geldt dat wij deze niet alleen 
organiseren voor onze leden. Ook niet-leden zijn, 
soms tegen een kleine vergoeding, van harte welkom. 
Daarmee bieden we (aanstaande) collie-eigenaren de 
gelegenheid om op informele wijze kennis te ma-
ken met het ras. Net als voorgaande jaren heeft deze 
zienswijze ons ook in 2019 nieuwe leden opgeleverd.

Leden worden via dit magazine en via e-mail geïn-
formeerd over een aankomende activiteit. Met onze 
Facebookpagina bereiken we de collieliefhebbers die 
(nog) geen lid zijn van de vereniging. We spreiden on-
ze activiteiten zoveel mogelijk over het land om ie-
dereen in de gelegenheid te stellen een keer mee te 
doen, zonder dat daar een enorme reisafstand voor 
moet worden afgelegd. 

Van iedere activiteit hebben we een fotoverslag op 
de website geplaatst. We hebben genoten van de ve-
le foto’s en enthousiaste reacties die de deelnemers 
spontaan op Facebook hebben gezet. 

Onze doelstelling is om iedere maand een activiteit te 
organiseren, met uitzondering van de vakantiemaan-
den. In 2019 zijn we daar met onze activiteiten abso-
luut in geslaagd. 

In 2019 hebben wij de volgende activiteiten georga-
niseerd:
20 januari - Nieuwjaarswandeling Bussloo
24 februari – Workshop Gedrag van de Hond
24 maart – Colliewandeling in het Leenderbos
28 april – Wandeling over de Vesting van Willemstad
26 mei – Wandeling en Algemene Ledenvergadering
1 september – De Jubileumdag
27 oktober – Halloweenwandeling in het Leenderbos
17 november - Colliewandeling Erkemederstrand en 
workshop Angst voor vuurwerk
15 december – Eindejaarswandeling Galderse Meren

De colliewandeling en workshop in Austerlitz op 23 
juni kon niet doorgaan in verband met de hoge tem-
peraturen van dat weekend. Op 29 september viel de 
regen met bakken uit de hemel, het regende dan ook 
afzeggingen voor de wandeling aan het Erkemeder-
strand. Deze wandeling ging dus niet door.

Een uitgebreider verslag van deze wandelingen vindt 
u op onze website.
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HET MAGAZINE COLLIE EN ZO
Door de professionele uitstraling van ons magazine 
Collie en Zo zou je bijna vergeten dat het een blad 
is dat uitsluitend door vrijwilligers van de vereniging 
wordt gemaakt. 

Onze oud-hoofdredacteur, Diana Jansen, is in het 
najaar van 2018 verhuisd naar Spanje. Haar tijdelijke 
vervangster stopte eind 2018. 

Eind 2018 nam Mart Brouwers het stokje van Angie 
over. Als ondersteunende redactie fungeren Désirée 
Cozijnsen en Myrna Stevens. 

In 2019 hebben diverse leden en niet-leden kopij 
aangeleverd voor ons blad. Beeldmateriaal van de 
activiteiten werd verzorgd door het vrijwillige team 
van fotografen. Wij danken deze leden voor hun tijd 
en moeite.

DE CLUBWINKEL EN WEBSHOP
Via de website kunnen mensen bestellingen doen in 
onze clubwinkel. Ook in 2019 werd veel online be-
steld, zowel door leden als niet-leden. Met name 
de verzorgingsproducten zoals de borstels worden 
goed verkocht, mede doordat deze in de reguliere 
dierenspeciaalzaken niet te koop zijn. Wij blijven de 
winkel doorlopend vernieuwen. 

De clubwinkel is bij een aantal activiteiten aanwezig 
geweest en deelnemers konden ter plekke aanko-
pen doen of een bestelling plaatsen. Deze aankopen 
konden contant, maar ook per pintransactie worden 
betaald. In 2019 is voor ruim €  1200,00 aan artike-
len verkocht. 

HET LEDENBESTAND
De vereniging startte 2019 met een ledenbestand 
van 255 personen. Aan het eind van 2019 stond de 
teller op 232 leden. 
Zoals bij iedere vereniging, is de samenstelling en 
omvang van het ledenbestand aan fluctuatie onder-
hevig. Via de website, onze Facebookpagina, activi-
teiten en fokkers die bij onze vereniging zijn aange-
sloten, hebben we in 2019 talrijke nieuwe leden mo-
gen begroeten. 

DE FINANCIËN
De adverteerders en sponsoren hadden voor 2019 
allemaal hun ‘contract verlengd’. Dit gaf de vereni-
ging wat lucht om de vereniging kostendekkend te 
houden. Het aanspreken van nieuwe sponsoren en 
adverteerders bracht niet het gewenste resultaat.
We hebben 2019 afgesloten met een positief resul-
taat van bijna € 1000,00. 
Op 13 mei 2020 heeft de Kascontrolecommissie, be-
staande uit Jacob Lassche en Hilda Rikken, de finan-
ciën van de vereniging gecontroleerd en akkoord 
bevonden.

SLOTWOORD
We zijn en blijven een vereniging die met grote steun 
van onze leden een eigen koers vaart, in het belang 
van de collie. Een koers waarbij we niets inleveren 
op datgene wat we als vereniging al jarenlang zijn en 
ook in de toekomst zullen blijven: een vereniging van 
de echte liefhebbers van de collie, in al z’n verschij-
ningsvormen.

Een uitgebreid jaarverslag zal worden toegevoegd 
aan de uitnodiging voor de ALV. Wanneer deze kan 
worden georganiseerd, is op het tijdstip dat dit ma-
gazine naar de drukker gaat, helaas nog niet bekend.





Historie van de Collie
Tekst: Marga Megens

Amerikaanse type collie, Engels type collie, de meeste 
mensen hebben er vast van gehoord, maar wat is nu 
eigenlijk het verschil en is dat er wel? Om daar achter 
te komen moeten we even terug in de tijd.

HISTORIE
De oorsprong van het hoeden en drijven van vee met 
herdershonden gaat terug tot de 13e eeuw toen de 
herdershonden zich vanuit Spanje naar het noor-
den over het Europees continent verspreidden. 

Daarmee zijn de herdershonden één van de oudste 
hondenrassen. 
De collie van vandaag is afkomstig uit de Schotse 
Hooglanden met zijn ruige landschappen. De collie 
werd voornamelijk gebruikt als herdershond.  Net als 
toen, wordt hij gekenmerkt door zijn loyaliteit, on-
vermoeibaarheid en zelfstandigheid, waarmee hij zijn 
werk kon verrichten, vanwege zijn hoge niveau van 
intelligentie. Lichaamsbouw, grootte, vacht textu-
ren en de kleuren variëerden toentertijd nog veel, de 
werkdrift van de collie was het belangrijkste.
 
In 1840 werd de eerste English Collie Club opgericht. 
De eerste hondenshow vond plaats in 1859 in Bir-
mingham en vanwege zijn uiterlijk en karakter werd 
de collie al snel populair. Ook bij grote landeigenaren 
en de adel, zelfs koningin Victoria had collies. In de 
loop der jaren ontwikkelde koningin Victoria een spe-
ciale voorkeur voor de white collies, die soms in een 
nestje voorkwamen.

In de fok werd “fokken op schoonheid ” een steeds 
belangrijker selectiecriterium.
Old Cockie, geboren in 1868, werd tentoongesteld in 
1871. Zijn naam doemt bij uitstek op als die van de 
stamvader aan wie, wat kleur betreft, de sable col-
lie zijn bestaan te danken heeft. Hij werd beschre-
ven in zijn keurrapporten als het beste exemplaar van 
een collie die ooit is tentoongesteld, in ieder geval de 
winnaar van meerdere prijzen. 
Op 18 augustus 1875 werd Old Cockie op een veiling 
verkocht aan de heer G. Dean Tomlinson uit Birming-
ham, Engeland. Deze gebeurtenis bepaalde Old Coc-
kie’s pensionering van de showring en als dekreu en 
hij leefde een leven van sereniteit tot aan zijn dood in 
augustus 1882.

Old Cockie.
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“Old Cockie”, evenals zijn achter-achter kleinzoon 
“Metchley Wonder” geboren op 02-03-1886,  en 
diens  zoon “Christoper” geboren op 16-04-1887, 
worden beschouwd als de voorlopers van de heden-
daagse collies.

Metchley Wonder.

Christoper.

NAAR AMERIKA.
Rond 1880 kwamen de eerste collies het Amerikaan-
se continent  binnen.
In 1886 werd de Collie Club of America opgericht, on-
der de overkoepelende American Kennel Club (AKC), 
deze werd opgericht in 1884.

Het populaire ras werd steeds populairder door de 
beroemde collie boeken van  Albert Payson Terhune.  
Rond 1943 begon de “Lassie” gekte met de beroem-
de film “Lassie comes home” met de 10 jarige Elisa-
beth Taylor.  Daarna volgden diverse televisieseries en 
films. Helaas was het ras hierdoor ook voor lange tijd 
een mode hond.

Met het Engelse type collie die in Europa verbleven, 
kwam er in de 20e eeuw een nieuwe trend die het ui-
terlijk aanzienlijk veranderde. De ogen werden kleiner 
en smaller, de hoofden werden met meer stop gefokt 
(de stop is het middelpunt tussen de binnenste oog-

hoeken, wat het midden is van een correct geplaatste 
stop) en de vacht werd veel weelderiger. De rug werd 
wat korter, maar nog steeds in verhouding met het li-
chaam, en ze werden kleiner van hoogte.

Een volwassen Engelse collie.

Een volwassen Amerikaanse collie.

Het Amerikaanse type collie is een grotere hond die 
wat grover is, maar nog steeds een wigvormig hoofd 
heeft met expressieve amandelvormige ogen, de rug 
is een klein beetje lang in verhouding tot de hoog-
te en een vacht die veel kan zijn maar absoluut niet 
weelderig. 

DE 4 VERSCHILLENDE RASSENSTANDAARDEN
Nu we iets meer weten over het verleden van de col-
lie, gaan we de rasstandaarden eens bekijken, of er 
zoveel verschil in beschreven staat.
 
Ik heb vier verschillende rasstandaarden ( Amerikaans, 
Brits, Canadees en FCI) eens naast elkaar gelegd en 
wat blijkt,  alle vier de rasstandaarden komen groten-
deels met elkaar overeen op slechts twee punten na 
die meer van elkaar verschillen: de vachtkleuren en 
de grootte.
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Op de volgende punten zijn de vier rasstandaarden 
nagenoeg gelijk: karakter, hoofd, ogen, oren, neus, 
tanden, nek, lichaam, voorbenen, staart, vacht, expre-
sie. Over de ogen vermeldt de Britse standaard nog 
het volgende: middelgroot (nooit erg klein) enigszins 
schuin afgezet. Ook de volgende opmerking is nog te 
lezen bij het onderdeel ogen: In de Britse en de FCI 
Rasstandaard staat onder Eyes vermeldt “Very impor-
tant feature giving sweet expression.”

De verschillen zitten dus in de kleur en grootte.

Vachtkleuren:
Brits en FCI, drie erkende kleuren: Sable (elke tint), Tri-
color, Blue Merle
Amerikaans,  vier erkende kleuren: Sable (elke tint), 
Tricolor, Blue Merle, White
Canadees, vijf erkende kleuren: Sable (elke tint), Trico-
lor,  Blue Merle, White, Sable Merle.

Grootte:
Amerikaans en Canadees: Reu 60 tot 67 cm hoog, teef 
55 tot 61 cm hoog
Brits en FCI: Reu 56 tot 61 cm hoog, teef 51 tot 56cm 
hoog

KORTHAAR (smooth)
Bij de Britse of FCI rasstandaard komt de korthaar 
niet voor. Tot 1992  werd de collie, langhaar (rough) 
en korthaar (smooth) door elkaar gefokt , waarbij de 

vachtlengte van de pups bepaalde tot welke variëteit 
ze werden gerekend. In 1992 besloot de Britse Collie 
Club de langhaar en korthaar collie als apart ras te defi-
niëren en combinaties hiervan niet langer toe te staan.  

In Amerika en Canada worden deze twee varianten 
nog steeds met elkaar gecombineerd. Het is daar ook 
nog steeds één ras met twee verschillende variëtei-
ten. De pupjes worden ingeschreven in het stamboek 
op basis van hun vachttype,  hetgeen dan aangeeft tot 
welke variëteit ze behoren.

FOUTEN
Zowel bij de Canadese Kennel Club als bij de Ameri-
kaanse Kennel Club komen de “Faults” (fouten) veel 
overeen met elkaars rasstandaard.  De Amerikaanse 
Kennel Club heeft het verder nog over onder- of bo-
venmaat van de grootte, hetgeen als fout gerekend 
wordt.

De Britse  Kennel Club  maakt het zich gemakkelijk  en 
schrijft: 
“Elke afwijking van de voorgaande punten moet wor-
den beschouwd als een fout en de ernst waarmee de 
fout moet worden beschouwd, moet in exacte ver-
houding staan tot de mate en het effect ervan op de 
gezondheid en het welzijn van de hond.”
 
De FCI rasstandaard is erg uitgebreid en gaat op alle 
punten in en noemt van kop tot poot wat er fout ge-
rekend wordt. 

VERSCHILLENDE RASSEN?

Uit het bovenstaande blijkt nu dat de grote ver-
schillen alleen zitten in kleuren en grootte. Waar-
om is er dan toch zo’n groot verschil in het Brit-
se type en in het Amerikaans/Canadees type Collie? 

Fokkers en keurmeesters, al dan niet in het verleden, wil-
den kleinere oogjes, meer stop, meer vacht en kleiner van 
stokmaat. Daar heeft men jaren op geselecteerd. Nu is 
het zover dat er duidelijk grote verschillen zijn qua type.  
 
Zijn het Engelse type en het Amerikaanse type Collie 
dan twee verschillende rassen? 
Nee, dat zijn ze niet, ook al denkt men dat of gaat men 
daarvan uit en dat is ook logisch nu we zien hoeveel 
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verschil er tussen de types is. 

HET BEWIJS.
Laund Loyalty of Bellhaven. 

Loyalty werd in 1928 geboren in de Colliekennel 
Laund,  in Engeland. Ada Bishop Stansfield was de 
eigenaar van deze kennel en als jonge pup werd Lo-
yalty geëxporteerd naar Amerika naar de beroemde 
kennel “Bellhaven” in Red Bank, New Jersey van ei-
genaresse Florence Bell Illch.  

Hier werd hij op 13 februari 1929 als jonge hond 
Best of Breed (Beste van het ras) en, de grootste eer 
in Dogdom, Best in Show in de Westminster Ken-
nel Club. Hij was negen maanden oud en vele ja-
ren bleef hij de enige hond, van welk ras dan ook, 
die met negen maanden naar de ere-ring  ging voor 
de Dogdom’s Best in Show titel. Hij deed dat in de 
tijd dat Westminster Kennel club de grootste van alle 
hondenshows was! Heel opmerkelijk was dat Loyalty 
slechts in één klasse, "Open, Any Color",  was inge-
schreven. Dit was een zeldzaamheid in die tijd.  
 
Er waren 121 collies ingeschreven, het was de drukst 
bezochte show in jaren.  Samen met het prestige van 
deze geweldige overwinning  kreeg zijn eigenaresse 
$100 in goud! Dat was een giga bedrag in die tijd!
De blijdschap over deze beide titels was voor zijn ei-
genaresse helaas van korte duur door bedreigingen 
voor het leven van Loyalty. 
Een artikel uit de New York Times uit 1966 kondig-
de de sluiting van Bellhaven Kennel aan en stelde 
dat na Loyalty’s overwinning in Westminster  "zuur in 
de ogen van de hond was gegooid"  waardoor hij zo 
goed als blind was geworden.  Dit was de enige keer 
dat Loyalty uitgebracht was op een show.
 
Het lijdt geen twijfel dat Laund Loyalty of  Bellhaven 
de collie op de kaart heeft gezet en altijd zal blijven 
geëtst in de geschiedenis van de collie, dankzij zijn 
enige prestigieuze overwinning.

Nog een voorbeeld dat bewijst dat beide types één 
ras zijn, is Laund Lector of Bellhaven.
Lector werd in 1928 geboren in dezelfde kennel 
Laund als Loyalty en geëxporteerd naar Amerika, naar 
dezelfde kennel “Bellhaven” waar hij in 1935 American 
Champion werd. 

Zijn hoofd gold als “zo perfect” dat hij als sjabloon 
voor het logo van de Collie Club of America diende. 
Gayle Kaye koos hem als cover voor haar boek “De 
Collie in America”.  Het originele schilderij van Ho-
ward van Dyck is nog steeds in een privé verzameling.
Nu weten we waar  het Amerikaanse  type collie van-
daan komt….. direct uit Engeland! 

Als je hierover nadenkt, wordt het duidelijk hoe ab-
surd de gedachte is, dat het Engelse type en het Ame-
rikaanse type Collie twee verschillende rassen zijn. 

Bronnen.
Collie revue
Amerikanische Collies Europa.
Eigen fotomateriaal
Boek “De Collie” van Jan Rheenen
Laund Loyalty 
• http://www.chelsea-collies.com/laundloyalty.ht-

ml
• http://s iber ia-web.ru/base/col l ie/deta i ls .

php?id=11937
The Collie Family Tree
• http://gsbisco.mysite.syr.edu/ftree.htm
Old Cockie 
• http://www.geocities.ws/internationalwhitecol-

lieclub/OldCockie1868.html

Verder internetmateriaal van:
• http://members.home.nl/diekema/collie/
• https://www.puppytest.nl/hondenrassen/schot-

se-herdershond-korthaar/
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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

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

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

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




