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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. 

The White Collie, pagina 34

De weg van pup naar dekreu, pagina 10

5 VAN HET BESTUUR 

6  EEN VREEMDE EEND IN DE BIJT

9 IN MEMORIAM: SILVER

10 DE WEG VAN PUP NAAR DEKREU

13  ONZE LEDEN AAN HET WOORD

14 VIJF MANIEREN OM UW HONDEN TE

 VERTELLEN DAT U VAN ZE HOUDT

16 KORTE BERICHTEN 

18 ZACHTJES GAAN DE COLLIEVOETJES

20 CENTERFOLD

23 EEN HOND ERBIJ?

24 COLLIES EN KUNST (MET EEN GROTE K)

27 COLUMN FOKKERSCOMMISSIE

28 BANDHU EN ZIJN BAAS

32 JONKIES GEZOCHT

34 THE WHITE COLLIE

37 CHOCOLADE IS GIFTIG

38 KENNELVERMELDINGEN

Een vreemde eend in de bijt, pagina 6
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VAN HET BESTUUR
Voor u ligt alweer het laatste nummer van 2020. 
Een jaar waar wij met z’n allen nog lang aan terug 
zullen denken. Het was vooral het jaar van COVID-19 
en de diverse drastische maatregelen die door het 
Nederlandse kabinet werden afgekondigd.
Een aantal zaken in het leven zijn onzeker en dat is 
iets wat we meestal niet prettig vinden. 

Ook de inperking van onze vrijheden in deze lock-
down tot minstens 19 januari 2021 ervaren we als heel 
vervelend. 
We vinden het allemaal heel moeilijk om te bepalen 
wie we met de kerstdagen gaan zien; de kinderen 
met kleinkinderen, de familie of goede vrienden? De 
beperking in het aantal toegestane bezoekers doet 
veel mensen echt pijn. 

Ook een terechte en veel gestelde vraag is wat 
de mogelijkheden zijn in de vakantieperiodes van 
2021; moeten we dicht bij huis blijven of mogen we 
plannen maken voor een vakantie in een ver land?

Ik vrees, dat we deze onzekerheden voorlopig niet 
kwijt zijn. Zoveel vragen en zo weinig concrete 
antwoorden...

Het enige wat we kunnen doen, is ons er 
bij neerleggen en in de tussentijd zelf de 
coronamaatregelen zo goed mogelijk naleven. We 
zullen moeten afwachten wanneer het vaccin voor 

ons beschikbaar komt.  
Mensen boven de 60 jaar en ernstig zieke mensen, 
die bijvoorbeeld lijden aan ernstige hart- en 
luchtwegaandoeningen of diabetes, zouden een 
coronavaccin als eersten moeten krijgen.  
Aldus de gezondheidsraad. 

Om de ontwrichting van de samenleving zoveel 
mogelijk tegen te gaan, kan de raad er voor 
kiezen zorgmedewerkers en mensen met andere 
vitale beroepen, zoals leraren, politiemensen en 
ambtenaren, als een van eerste te vaccineren.

Er zijn ook nog onzekerheden in ons 
verenigingsleven. Wanneer kunnen we weer gaan 
wandelen en deelnemen aan de activiteiten? Met 
maximaal vier personen is een colliewandeling nooit 
zo leuk als met dertig personen, vergezeld van een 
groot aantal viervoeters.

Ik wens onze leden een gezond 2021 toe. Zij die 
niet aan Corona konden ontkomen, wens ik een 
spoedig en geheel herstel toe. Voor de overigen hoop 
ik dat deze enge ziekte aan hun deur voorbijgaat. 
Wanneer het vaccin beschikbaar komt, komt ook het 
verenigingsleven hopelijk weer snel op gang.

Warme groet,
uw voorzitter
Mart Brouwers
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 Een vreemde eend in de bijt
Tekst en foto’s: Albert Nikkelen

Mijn naam is Albert Nikkelen en ik ben al enkele jaar-
tjes lid van de Schotse Herder Vrienden. Het leek mij 
leuk om ons verhaal te delen met de Vrienden. Ik, en 
later ons gezin, ben opgegroeid met  Collies. Mijn eer-
ste ervaring met een Collie was toen ik als klein jong 
nog thuis woonde. Het was een langhaar dark sable 
die, ondanks dat hij een reu was, de mooie naam Las-
sie mee kreeg. Hij was van het type “vuilnisbakken” ras 
en mocht lekker met de pot mee-eten. Macaroni was 
zijn lievelingskostje en als er friet gehaald werd bij de 
frietboer was er ook altijd een frikandel voor meneer 
bij. Hierdoor kreeg hij het formaat van een bijzettafel-
tje en U zult dus begrijpen, hij is niet oud geworden.
  
Zijn opvolger, ook weer een langhaar dark sable, 
had een wat zwakker darmstelsel waardoor we hem 
strikt aan een diëet moesten houden. Dit nadeel was 
zijn voordeel om zo niet zijn voorganger achterna te 
gaan en hierdoor een mooie slanke hond te blijven. 
Hij kreeg de mooie naam Kimmie mee en had zelfs 
stamboompapieren. Omdat in die tijd deze stam-
boompapieren voor ons niet meer betekenden dan 
dat het een hond was met papieren, lagen deze er-

gens in een stoffige la. Veel later heb ik nog getracht 
te achterhalen van welke fokker hij afkomstig was. 
Mijn moeder was niet zo van het bewaren van papie-
ren en daardoor zijn de stamboompapieren verloren 
gegaan. Dit bemoeilijkte de zoektocht. Ik heb alleen 
nog foto’s met daar achterop de familienaam van de 
fokker en de plaatsnaam. Misschien kan iemand mij 
daar nog een keer bij helpen. Ondanks zijn gezonde-
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re levensstijl heeft hij de 10 jaar net niet mogen halen.

Nadat ik uit huis ging om samen te gaan wonen met 
mijn huidige vrouw Ans, hebben we nog enkele ja-
ren zonder honden geleefd. Ans was van huis uit ook 
honden gewend maar maakte kennis met de Collie 
toen we elkaar leerde kennen. De vonk was niet al-
leen naar mij overgesprongen maar ook naar het ras. 
Nadat de kinderen geboren waren begon het ver-
langen naar een hond weer te kriebelen en natuur-
lijk moest het een Collie worden. What else? Je raadt 
het al, het werd weer een langhaar dark sable met de 
mooie naam Dylan. Hij was naast onze dochter en 
zoon ons derde kind en zo groeide hij ook op als een 
echt familielid. Hij heeft de mooie leeftijd van bijna 15 
jaar mogen bereiken. 

Ikzelf was, door het verdriet van het afscheid moe-
ten nemen van Dylan, er klaar mee om nog een keer 
aan een hondje te beginnen. Maar dit duurde niet 
lang want na enkele maanden werd het verlangen om 
een hond te nemen weer groot. Vooral door het ge-
mis van wandelen en door de stilte in huis. Het moest 
natuurlijk een langhaar Collie worden maar ditmaal 
geen dark sable, we gingen op zoek naar een bleu 
merle. Deze hebben we gevonden en we noemden 
hem Gizmo. 

Kort nadat we Gizmo in huis hadden gehaald keek ik 
op de site van “de Collieclub” bij herplaatsers en zie-
daar, een foto waardoor ik even de tafel moest vast-
houden omdat ik dacht dat ik Dylan daar zag liggen. 
Door deze verbazing was de beslissing snel geno-
men om hem in huis te nemen. We hebben Diesel op 
een leeftijd van bijna vijf jaar in huis genomen. Helaas 
hebben van Diesel in 2020 afscheid moeten nemen 
op een respectabele leeftijd van 14+ jaar.  Gelukkig 
hebben we Gizmo nog maar dat maakt het verdriet 
om het verlies van Diesel er niet minder om.

Mijn dochter heeft bijna twee jaar ron gereisd als 
backpacker door Australië en woont nu, om haar stu-
die af te ronden, bij ons in huis. Zij wilde ook graag 
een hondje voor zichzelf. 
“Pa, Ma, ik ga een hondje kopen!” “ Een Collie natuur-
lijk?”  “Nee, ik ga een Australian shepherd nemen...” “ 
Een wat??? “En zo gebeurde het. Er kwam begin 2020 
een Australian shepherd teefje, als een vreemde eend 
in de bijt, bij de twee jong volwassen Rough Collies 
wonen. Maar is het wel zo’n vreemde eend?

WAT IS HET VERHAAL ACHTER DE AUSTRALIAN 
SHEPHERD?
Inmiddels weten de meeste mensen wel dat de Aus-
tralian Shepherd (ook wel Aussie genoemd) niet uit 
Australië komt, maar in Amerika gefokt is. Wat is het 
verhaal achter deze hond, die steeds meer en meer 
aan populariteit wint? Laten we eens een duik in de 
geschiedenis nemen.

De herkomst van de Australian Shepherd
De geschiedenis van het ontstaan van de Australian 
Shepherd loopt parallel aan die van de Spaanse Me-
rino schapen. Ja, je leest het goed, een hond en een 
schaap en hoe het allemaal begon.
Rond 1500 koloniseerde Spanje Amerika en intro-
duceerde in dit nieuwe land twee soorten schapen, 
waaronder de Merino’s. Deze schapen bleken in staat 
te zijn in hun nieuwe omgeving te overleven en zich 
te vermeerderen, en dienden onder andere als vlees. 
Hun wol werd gebruikt om kleding van te maken.

De honden die met deze schapen en hun herders 
meekwamen, bleken onder alle omstandigheden te 
kunnen functioneren en waren harde, ruwe honden. 
Al in hun thuisland Spanje waren ze gewend om el-
ke lente met een herder en een grote kudde scha-
pen (soms wel 1000 schapen per kudde) de bergen in 
te trekken, om aan het einde van de herfst naar An-
dalusië te trekken en daar te overwinteren. Kleinere 
honden dreven het vee en grotere honden (Mastino’s)  
verdedigden de kudde.

Deze kleinere honden waren Carea Leonés en in hun 
uiterlijke verschijning lijken ze wel iets op Australian 
Shepherds zoals wij deze nu kennen. Het vermoeden 
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bestaat dat zij mede aan de wieg van de Aussie ston-
den. De Carea Leonés bestaan overigens nog altijd, 
maar door de veranderingen in het schapen drijven 
(o.a. het gemotoriseerd werken) zijn zij een zeldzaam-
heid geworden.

In het eerste gedeelte van de 18e eeuw emigreerden 
een aantal Spanjaarden en Portugezen naar Wales en 
Ierland en het is algemeen bekend dat de honden die 
zij met zich meenamen, de voorouders zijn van de 
verschillende Collie soorten Je vraagt je wellicht af 
wat dát er nu weer mee te maken heeft. Welnu, deze 
Welshmen en hun boerenhonden trokken vervolgens 
enkele jaren later weer naar Australië om daar hun ge-
luk te beproeven.

In het begin van 1800 werd een aantal herdershonden 
vanuit Duitsland geïmporteerd, die door de Australiërs 
Koolies genoemd werden. Ook deze honden hebben 
waarschijnlijk hun aandeel geleverd aan de genenpool 
van de Australian Shepherd. Nog steeds is de Koolie 
een ras dat voornamelijk in Australië voorkomt en ook 
deze lijkt qua uiterlijk op de Aussie zoals wij hem uit de 
werklijnen kennen.

In die tijd hield niemand zich bezig met het creëren 
van een ras; als de hond maar goed zijn werk deed, 
dat was de enige voorwaarde. Het is aannemelijk dat 
al deze honden in de loop der tijd met elkaar gekruist 
zijn en dus allemaal aan de wieg stonden van de her-
dershond die uit Australië kwam. Met de herdershond 
die uit Australië komt wordt dus gewoon een hond 
bedoeld die herderwerkzaamheden verrichte, niet de 

Australian Shepherd zoals wij hem kennen.

Ergens halverwege de 19e eeuw maakten een aantal 
Australische veedrijvers de overtocht naar Amerika in 
de hoop daar werk te vinden en een deel van hen nam 
hun eigen herdershonden mee. Deze honden bleken 
in staat te zijn onder alle omstandigheden te werken. 
Schapenboeren besloten met de honden te fokken.

Overigens maakte het die boeren geen mallemoer uit 
hoe de honden uitzagen, als ze hun werk maar goed 
deden. De eerste keren dat er foto’s opduiken van de 
“blauwe honden” zoals de herdershonden genoemd 
werden, is aan het eind van de 19e eeuw. Nog niet “de 
Aussie” zoals wij hem kennen, maar een product van 
de vele kruisingen tussen al die werkende herders-
honden van over de hele wereld.

In de jaren 1940-1950 was er, door de tweede we-
reldoorlog, een groot tekort aan werklieden op Ame-
rikaanse ranches en honderden Baskische veedrijvers 
werden gerekruteerd om hand- en spandiensten te 
verrichten op Amerikaanse boerderijen. En je raadt het 
al… ook zij namen hun honden mee!

Samengevat
Kort samengevat is de Australian Shepherd dus eigen-
lijk een Spaans-Portugees-Iers-Welsh-Australisch- 
Duits-Amerikaans product, ontstaan door een com-
binatie van gelukproevers, crisis, oorlog en… schapen!

Met dank aan Doggo.nl

Dus is een Australian Sheperd een vreemde eend in de 
bijt? Toch wel een beetje! Maar het ras is ontstaan uit 
een mengelmoes van Colliesoorten en de Duitse her-
der die door de Australiërs ‘Koolies’ genoemd werd. 
Dus we hebben nu een Rough Collie en een Australian 
Koolie in huis. Uiteindelijk zal de Aussie het huis gaan 
verlaten als onze dochter op zichzelf gaat wonen.

Tot die tijd is het wel, ondanks dat het geen Rough Col-
lie is, een gezellig drukte in huis want de Aussie heeft 
energie voor tien Rough Collies.
Is dit nu het einde van het verhaal? Nee! We hebben in-
middels een fantastische tricolor reu pup... U leest het 
goed een tricolor! Deze kleur hebben nog niet gehad 
in ons leventje met Rough Collies.

Gizmo en Diesel.
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 De weg van pup naar dekreu
Tekst en foto’s: Gabriëlle Vink

In eerste instantie was het niet de bedoeling een pup 
te nemen. Echter het verlangen van mijn kant was 
toch wel erg groot. Het goede contact dat ik heb met 
de fokker van Gaya heeft mij doen besluiten aan mijn 
innerlijke drang gehoor te geven. Door mijn positieve 
ervaringen met Gaya, wilde ik graag een pup uit de-
zelfde lijn/ouders. Zodat ze bloedverwanten van el-
kaar zijn, maar ook het karakter en de bouw/lijn van 
beide ouders spraken mij aan. 

Op 17 september 2019 werden Silver en Scott ouders 
van een prachtig nest. Op dat moment had ik nog niet 
besloten een tweede pup te nemen. Na zes weken 
besloot ik voor een pup te gaan. Mijn voorkeur ging 
uit naar een blue merle reu. Wat blijkt? Het enige blue 
merle reutje was nog beschikbaar. Tijdens het bezoek 
bleek meteen de klik tussen ons, sindsdien maakt Ja-

son (roepnaam Zino) deel uit van ons gezin. 

Vanaf dat moment kwam bij mij de gedachte op, eens 
te onderzoeken of Zino in de toekomst mogelijk als 
dekreu zou kunnen gaan fungeren. In de tussentijd 
heb ik mij verdiept in wat ik allemaal moet doen om 
Zino een dekreu te laten worden. Vele gesprekken 
met de assistente van de dierenkliniek gehad maar 
ook met Thécla Janssen en research gedaan op in-
ternet en bij de vereniging Schotse Herder Vrienden.
Want ja, je hond wordt niet zomaar een dekreu. Zo 
moet je kijken hoe hij zich ontwikkelt, wat voor karak-
ter heeft’ie, hoe is zijn bouw, achtergrondinformatie 
vanuit zijn lijn en niet te vergeten gezondheidsonder-
zoeken. Onder goede begeleiding vanuit onze die-
renarts zullen DNA testen en klinische onderzoeken 
uitgevoerd worden bij onze inmiddels éénjarige Zino.
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Op 23 september 2020 het is zover. We gaan voor het 
eerste klinische onderzoek. Het ECVO oogonderzoek 
wordt uitgevoerd in een dierenkliniek, door een oog-
arts die geregistreerd is bij de Raad van Beheer. 
Nadat alle papieren zijn ingevuld en de chip bij Zino is 
gecheckt, krijgt Zino druppels in zijn ogen en moeten 
we een half uur wachten. Assistente Rosanne komt 
hem ophalen en ik mag mee naar binnen om te bekij-
ken hoe zo’n onderzoek gedaan wordt. 
De oogarts maak de kamer donker en begint met zijn 
onderzoek. Even later vertelt de arts dat Zino op al-
le onderzochte oogafwijkingen van het ECVO onder-
zoek vrij is van afwijkingen. Yes, gelukkig!

Het is noodzakelijk een account te hebben bij de Raad 
van Beheer. Hierop wordt de HD-uitslag bekend ge-
maakt na het röntgenonderzoek. Tevens vindt via dit 
account dek- en nestaangifte plaats. 
Dus mocht Zino geschikt zijn als dekreu... Ik ga aan de 
slag met het maken van een account.

De week erna volgt het röntgenologische onderzoek 
van de heupen en DNA-testen waaronder de MDR-
1 test. Op 30 september 2020 is het een spannende 
dag. Zino krijgt een roesje toegediend zodat hij rus-
tig blijft liggen in een ongemakkelijke positie, om zo 
goed mogelijke heupfoto’s te kunnen maken. Aange-
zien je graag wilt dat de foto’s direct slagen om goed 
beoordeeld te kunnen worden is het van belang dat 
hij niet beweegt.  
De DNA testen werden met swabs afgenomen via het 
wangslijm uit zijn mond en daarna opgestuurd naar 
Laboklin. Na anderhalf uur wachten, Zino moest eerst 
bijkomen van zijn roesje, mocht hij weer met ons mee 
en is het wachten op de uitslagen.

De uitslagen zijn binnen! En oh, wat is het spannend..
Via de Raad van Beheer kreeg ik een mail. De mooi-
ste uitslag die je maar kunt wensen! HD A met een vrij 
hoge score op de Norberg waarde en geen botafwij-
kingen. Heeft Zino toch maar mooie heupjes.
De uitslagen van de DNA-testen kregen wij per mail 
van de dierenarts te horen. Een hele nette uitslag! 
Nergens lijder op. Dit betekent groen licht om met 
hem te fokken. Natuurlijk mag dit alleen met een 
teefje die DM vrij is en PRA-drager of vrij moet zijn en 
CEA en MDR-1 ook indien mogelijk vrij.

Wij zijn erg blij met deze uitslagen en gaan Zino dan 
ook aanmelden bij deze vereniging als dekreu. Ook 
zullen we weer gesprekken voeren over hoe nu ver-
der, waar moet ik op letten, wat mag wel en wat mag 
niet? Zo ga ik ook een keer mee naar een dekking, zo-
dat ik weet hoe dat in zijn werk gaat. Want ja, je wilt 
het wel goed doen als fokker. In de zomer van 2021 
is Zino pas beschikbaar om te dekken omdat hij acht-
tien maanden oud moet zijn voor zijn eerste dekking. 
Wij verheugen ons op de toekomst.
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Onze leden aan het woord 
Mijn eerste collie

Tekst en foto’s: Jacob Lassche

In het voorjaar 1962 is onze herdershond overleden 
wat natuurlijk erg verdrietig was. Mijn zus en ik wilden 
graag weer een hond als speelkameraad. Later in het 
najaar 1962 had de kapper in het naburig dorp een 
nest met jonge collie pups !!! Gelukkig wilden mijn 
ouders ook weer een hond op de boerderij. Toen ze 
ons vertelden dat wij weer een speelkameraadje kre-
gen waren wij natuurlijk ontzettend blij. Bij toeval een 
collie dankzij de kapper ! Op een dag ging ik bij mijn 
vader achterop de fiets om de pup op te halen. Het 
bolletje wol in een fietstas en zijn hoofdje stak bo-
ven de fietstas uit. Zo fietsten we weer terug naar de 
boerderij. Een mooi tricolor reutje. Nu nog een naam 
voor hem verzinnen. In die tijd keken we altijd naar 
Lassie op tv. Dus de naam was snel gevonden: Lassie!

Lassie groeide op als boerderijhond. Hij liep los op het 
erf en hij had geen halsband om. In die tijd waren er 
geen hondenscholen dus Puppy cursus en dergelijke 
heeft hij nooit gehad. Als wij op het land aan het werk 
waren, bleef Lassie altijd op het erf bij de boerderij in 
de buurt. Als we weer terug waren van het land kwam 
hij ons blij kwispelend met zijn staart tegemoet. 

Dat Lassie ook een goede waakhond was, daar kwam 
de man van de melkcontrole achter. Hij wilde naar de 
stal van de koeien lopen maar dat liet Lassie niet toe, 
grommend bleef hij voor de man staan. De beste man 
riep naar mijn vader om die hond op te halen. Mijn va-
der kwam van de stal om te zorgen dat hij zijn con-

trole kon uitvoeren. Maar Lassie had ook een socia-
le kant, want 1 kat mocht uit zijn etensbak eten. Sa-
men gezellig kauwen. Voor de koeien en paarden had 
hij ontzag omdat hij niet de weilanden in ging waar ze 
stonden te grazen. Als er kalveren of veulens waren 
geboren dan mocht hij kennismaken met de nieuwe 
bewoners. De jonge dieren werden liefdevol besnuf-
feld. Slapen deed hij heerlijk in het hooi. Dat was zijn 
favoriete plek. 
Op 13 november 1972 raasde er een zware storm met 
orkaankracht over het land. Ook in ons dorp was de 
stormschade aan bomen en huizen groot. De opstal-
len van onze boerderij waren zwaar beschadigd. Ge-
lukkig vielen er geen gewonden. Dit deed mijn ouders 
besluiten om te stoppen met het boerenleven en te 
verhuizen. We gingen in een woonwijk van een stad 
wonen. Ook hier paste Lassie zich aan. In zijn druk-
ke bestaan moest hij wel een halsband om en aan de 
riem lopen. Dit was nieuw en wennen voor onze col-
lie. Kon je Lassie maar vertellen dat hij daarna kon 
rennen in het bos. In het voorjaar van 1974 ging zijn 
gezondheid achteruit. De dierenarts kon niets meer 
voor hem doen. We moesten hem helaas in laten sla-
pen. Lassie is 12 jaar geworden.  

Echter de liefde voor de Schotse herder is mij bijge-
bleven. Samen met mijn vrouw, ook een enthousias-
te collie liefhebster, hebben wij inmiddels samen 5 
Schotse herders opgevoed ( Ruska †, Diamond †,  Ne-
wley, Rosa † en Jaylinn).



1. STAAR DIEP IN HUN OGEN
Dr. Brian Hare, hoogleraar cognitieve neurowe-
tenschappen aan de Duke University in North Ca-
rolina, stond bovenaan de bestsellerlijst van de 
NY Times met zijn boek The Genius of Dogs.  
In een interview met Anderson Cooper afgelopen 
voorjaar vertelde hij de hondenliefhebbende journa-
list dat wanneer je hond naar je staart, hij je met zijn 
ogen omhelst.

Dit betekent niet dat je diep in de ogen moet sta-
ren van de hond die je plaatselijke autokerkhof be-
waakt! Direct oogcontact wordt in veel situaties nog 
steeds als een uitdaging of bedreiging beschouwd.  
Maar probeer met je eigen, vertrouwde huisdier in 
zijn ogen te staren als jullie beiden rustig aan het ont-
spannen zijn.

Spreek zachtjes, aai hem zachtjes en houd oogcon-
tact. Volgens Hare stimuleren deze rustige momen-
ten de afgifte van oxytocine in de hersenen van de 
hond - hetzelfde hormoon dat moeder en kind bindt.

2. TREK JE WENKBRAUWEN OP
Een Japanse studie, gepubliceerd in het deel van Be-
havioral Processes van september 2013, wees uit dat 
honden hun wenkbrauwen optrekken - vooral de lin-
ker - wanneer ze worden begroet door hun baas-
jes. Met behulp van een hogesnelheidscamera on-
derzochten ze de gezichtsbewegingen van de hon-
den bij het zien van hun baasjes versus het zien van 
vreemden.

Toen de vreemden langs kwamen om hen te begroe-
ten, vertoonden de testhonden veel minder gezichts-
activiteit en het meeste was rechtszijdig. De beteke-
nis is dat de rechterhersenhelft de linkerkant van het 
gezicht bestuurt die gebonden is aan emotie, terwijl 
de linkerhersenhelft de rechterkant van het gezicht 
bestuurt die gebonden is aan analytisch gedrag.

Kortom, hoe meer gezichtsactiviteit u vertoont wan-
neer u uw hond begroet, hoe meer ze weten dat ze 
geliefd zijn. Als je één wenkbrauw kunt optrekken 
(helaas kan ik dat niet), maak er dan de linker van. Je 
pup zal zich echt speciaal voelen!

Vijf manieren om uw honden te 
vertellen dat u van ze houdt
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3. LEUN OP HEN
Niet alleen figuurlijk, maar fysiek uw gewicht te-
gen uw hond drukken. Niet tot het punt waarop hij 
zich een beetje in het nauw gedreven (of verplet-
terd!) voelt, om te laten zien dat je hem vertrouwt.  
Dit is iets dat onze pups doen om hun genegenheid 
voor ons te tonen, dat vaak over het hoofd wordt ge-
zien.

Heb je ooit je hond tegen de achterkant van je benen 
laten drukken terwijl je bezig bent in de keuken? Dat 
is een soort hondenknuffel! Probeer hem er meteen 
een terug te geven.

4. LAAT ZE BIJ JE SLAPEN
Emory University neurowetenschapper Gregory Berns 
is de auteur van How Dogs Love Us en hij heeft decennia-
lang het hondenbrein bestudeerd met behulp van MRI.  
Volgens zijn onderzoek is slapen met een mens de ul-
tieme blijk van liefde en vertrouwen die onze honden 
kunnen geven, want dan zijn ze het meest kwetsbaar.

Het laat ook zien dat ze ons beschouwen als lid van 
hun roedel. Als je een hondenvrijheidsbeleid hebt, 
probeer dan elke dag een paar minuten op de bank 
of op de grond te liggen om je genegenheid te tonen.

5. WEES GEWOON JEZELF
Tijdens zijn uitgebreide onderzoek heeft Dr. Berns 
ontdekt dat hoewel het soms moeilijk voor ons is om 
te vertellen wat onze honden denken, ze absoluut 
niet hetzelfde probleem hebben met het lezen van 
onze emoties! 

Als uw liefde waar is voor uw pups, weten ze het al 
door uw stem, lichaamstaal en acties te lezen. Blijf 
dus gewoon doen wat u doet en uw honden zullen u 
belonen door hun genegenheid op hun eigen speci-
ale manier te tonen.
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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! 

BELANGRIJKE INFORMATIE!
Recent onderzoek heeft aangetoond 
dat het gebruik van een mondkapje niet 
effectief is tegen besmetting met het 
collie-virus. 
Echter wordt het dragen ervan wel 
dringend aangeraden in de strijd tegen 
corona. 

Effectief mits correct gebruikt....

Foto: Antoinette van Kruijsbergen.
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KORTE BERICHTEN

NIEUWE CONTRIBUTIE VOOR FOKKERS/KENNELS.
Een van de agendapunten tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van 2020 was de nieuwe bijdrage 
voor fokkers en kennels met ingang van het 
verenigingsjaar 2021. Tijdens deze vergadering is het 
voorstel aangenomen.

Met ingang van 2021 worden alle losse bedragen, 
zoals: lidmaatschap, kennelvermelding in het 
magazine, vermelding van de kennel op onze website 
én de (meerdere) nestvermeldingen (verwachte 
en actueel) op de website en de daaruit vloeiende 
rechten om het nest te promoten op onze Facebook 
pagina,
tot een enkel bedrag samengevoegd.
Het nieuwe bedrag wordt €  50,00 per kalenderjaar.

Het voordeel voor de fokkers/kennels én voor onze 
penningmeester is, dat enkel dit ene bedrag jaarlijks in 
rekening wordt gebracht. 

VERJAARDAGSKALENDER.
Bij deze uitgave van Collie en Zo vindt u een leuk 
extraatje, aangeboden door het bestuur en de 
medewerkers van de Schotse Herder Vrienden. 

Vanwege dat vervelende Corona virus hebben 
we elkaar dit jaar niet kunnen ontmoeten en ook 
niet van elkaars honden en gezelschap kunnen 
genieten. Met dit kleine presentje hopen we een 
kleine glimlach op uw gezicht te toveren. Een mooie 
verjaardagskalender, gevuld met prachtige collie foto’s 
voor u. 

U moet er nog wel even een beetje aan knutselen, 
een leuke bezigheid voor de kerstvakantie. Op het 
decemberblad ziet u twee zwarte, ronde markeringen. 
Hier kunt u met een perforator gaatjes in maken om 
een touwtje doorheen te halen waarmee de kalender 
opgehangen kan worden. Het driehoekje tussen de 
bolletjes geeft het midden aan. 

We wensen u heel veel kijkplezier, geniet van de 
mooie viervoeters.

FOTOMODELLEN GEZOCHT!

Hoe leuk is het om je eigen hond in een tijdschrift te zien, en dat gratis en voor niks! Dat kan nu bij de Schotse 
Herder Vrienden.  Omdat we onze leden graag betrekken bij de vereniging, zijn we op zoek naar mooie, grappige, 
ontroerende foto’s van uw trouwe viervoeter(s) om ons prachtige magazine ‘Collie en zo’ nog mooier te maken. 

Het oog wil ook wat. Een mooie foto verhoogt het leesplezier van ons blad enorm en vertelt vaak een eigen verhaal. 
Daarom zijn wij op zoek naar úw mooiste foto’s. U kunt hierbij denken aan seizoensfoto’s zoals uw hond aan het 
strand of in een besneeuwd bos. Maar ook onderwerpen zoals ‘bij de dierenarts’, ‘sport’ of meer abstract ‘liefde’, 
‘humor’ of ‘verdriet’.

Stuur uw foto’s in zo groot mogelijk formaat naar redactie@schotseherdervrienden.nl en wie weet ziet u uw geliefde 
hond terug in één van de volgende uitgaves van Collie en zo.
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Tekst en foto’s: Gabriëlle en Arie Vink

 Zachtjes gaan de Collievoetjes

Sint met zijn maatje Piet
’n grote kindervriend, wie weet dat niet
Elk jaar weer met het grote boek
rond 5 december op bezoek
na het zingen van een welkomstlied  

Daar wordt op de deur geklopt
vele cadeaus in een jute zak gestopt
De man met het lange grijs-witte haar
geloof het of niet, voor ons echt waar
menigeen wordt gefopt

Even staken wij ons wild geraas
voor deze heuse Collieklaas
Zachtjes gaan onze Collievoetjes
met onze neus en staart begroetjes
krijgen wij misschien hondenspeculaas

Snuffelen aan zijn lange baard
gelijkend op onze staart
Doen we het of doen we het niet
een vermanend woord van Piet
de zak vol verassingen waarnaar hij gebaart

Zachtjes gaan de Collievoetjes
we gedragen ons zeer zoetjes
Er volgt een verassende beloning
een heerlijk hapklaar kluifjesding
voor de Collieklaas doetjes

In onze Colliedromen met smacht
hopen wij dat Collieklaas wordt gebracht
Vanuit Spanje coronaproof
Naar hier…woeferdewoef
met een boot vol heerlijke vracht

Lieve groetjes met onze Collievoetjes
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NIEUW IN DE WEBWINKEL
Nieuwe verzorgingsproducten KIVO

Een verzorgingslijn met natuurlijke ingrediënten. De werkzame stoffen in deze lijn zijn onder andere Aloë 
Vera, Sheaboter, Arganolie, Jojobaolie, Vitamine E en Honing. 

De Dog Shampoos zijn ph-neutraal, vrij van parabenen & alcohol. De Dog Sprays zijn ook nog eens vrij van 
sulfaten. De producten reinigen, bieden oplossingen voor klachten bij de hond en maskeren daarnaast 

onaangename geuren.

Bezoek ook eens onze webshop

info@mydogandme.nl

www.mydogandme.nl

natuurlijk geperste 
en krokante brokken
KIVO vers vlees
en supplementen

MY 
DOG
AND 
ME
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GOED VOOR HUID, 
VACHT EN VERTERING 

GEPERST

geëxtrudeerd

VLEESVOEDINGVLEESVOEDING

geëxtrudeerd

GEPERST

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

BIOFOOD premium hondenvoeding……natuurlijk het beste! 

NATUURLIJKE 
HONDENVOEDING

30 JARIG

JUBILEUM
o.a. gratis puppypakketten

Acties aangaande BIOFOOD’s 30-jarig jubileum zie Facebook       , 
Twitter       en de ACTIES pagina op onze website.
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Een hond erbij?
Tekst: Stichting Dierenlot, Foto: Lieke Geurts

Meerdere honden in huis is heel gezellig. En in de 
meeste gevallen levert dit geen problemen op, maar 
het kan ook heel anders zijn. Bij een tweede of zelfs 
derde hond komt van alles kijken en moet je rekening 
houden met verschillende factoren. Het kan bijvoor-
beeld zijn dat de oude hond er helemaal niet op zit 
te wachten. Jarenlang heeft hij zijn eigen speeltjes, 
slaapkussen en baas helemaal voor zichzelf gehad 
en plotseling moet hij alles delen. Het kan ook goed 
gaan. Een hond erbij kan een echte verrijking zijn.

Let op het volgende wanneer je aan een tweede hond 
begint
• Het is belangrijk dat jouw hond al goed luistert 

naar de basiscommando’s.
• Zorg dat de behoeftes overeenkomen. Bij een 

hond die van lange afstanden lopen houdt, is het 
lastig om een hond te combineren die maar klei-
ne afstanden kan lopen.

• Train de honden in het begin apart. Plan dagelijks 
voor de basisopvoeding een uur per hond.

• Honden voeden elkaar in zekere zin een beetje 
op. Als een van de twee honden negatief gedrag 
vertoont is het belangrijk om te voorkomen dat 
de ander dit overneemt.

• Maak voor het eerst kennis op neutraal terrein. Zo 
is de nieuwe hond niet meteen een indringer van 
het territorium.

• Haal van alle spullen een tweede exemplaar. Denk 
hierbij aan speeltjes, slaapkussens of voerbakken.

• Geeft de honden vanaf het begin gelijke aan-
dacht.

• In het begin kun je ze het beste apart meenemen 
voor een wandeling. Zo kunnen jullie goed ken-
nismaken en hebben jullie alle aandacht voor el-
kaar. 

• Voer beide honden gelijktijdig maar doe dit in 

verschillende ruimtes.
Wie past bij wie?
De meeste harmonie vind je meestal tussen een reu 
en een teefje. Als beide ongecastreerd zijn, is het mis-
schien wel nodig om ze te scheiden tijdens de loops-
heid. De geur van een loops teefje is een constante 
bron van stress voor een reu.
 
Een groep van hetzelfde geslacht kan prima met el-
kaar gaan, maar dit kan ook voor problemen zorgen. 
Reutjes kunnen vaak blijven strijden om hun plek in 
de rangorde en wanneer twee vrouwtjes strijd krijgen 
gaat dit meestal er hard aan toe. Soms loopt dit zo 
uit de hand dat een trainer ingeschakeld moet wor-
den of dat de twee zelfs voorgoed gescheiden moe-
ten worden.
 
Twee honden of puppy’s tegelijk in huis halen is een 
hele opgave en wordt daarom ook vaak afgeraden. 
De opvoeding van één hond kost al veel tijd, ener-
gie en geduld. Met twee honden is dit bijna niet te 
doen. Wanneer een jonge hond bij een oude hond 
komt wonen, kan de pup veel leren van zijn oude-
re soortgenoot. Dit is een goede combinatie mits de 
oudere hond zijn basiscommando’s kent. Voor een 
goede onderlinge band tussen de honden en de baas 
moet vanaf het begin al veel interactie zijn, zo dient 
de mens als roedelleider.
Als je twee volwassen honden neemt kunnen ge-
slacht, karakter en castratie doorslaggevende facto-
ren zijn. Maar het is goed te doen als de hond die er al 
was alle basiscommando’s beheerst. Toch hebben de 
honden dan ook aparte training nodig.
 
Kortom, twee honden gaat prima mits je op de ver-
schillende factoren let en niet te overhaast te werk 
gaat. 
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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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Met regelmaat wordt aan de Fokkerscommissie een 
vraag gesteld die interessant kan zijn voor anderen 
binnen de vereniging. Vanuit de Fokkerscommissie 
gaan we iedereen periodiek middels een artikel in dit 
magazine op de hoogte houden van deze vragen (en 
uiteraard de antwoorden).

Deze keer kwam de volgende vraag bij ons binnen: 
Ik heb een mooie reu. Wat moet ik allemaal doen om 
mijn reu voor de fokkerij te kunnen gebruiken? 

Om op stamboom te kunnen fokken, binnen de re-
gels van het fokreglement van de Schotse Herder 
Vrienden, moet er inderdaad het één en ander wor-
den gedaan. Zo is het van belang dat de hond een 
FCI-stamboom heeft. Dat klinkt logisch, echter zijn 
er ook andere stambomen die niet door de Raad van 
Beheer geaccepteerd zullen worden. Hierdoor zou 
het nageslacht geen stamboom ontvangen. 

Als de papieren op orde zijn, kijken we verder de ge-
zondheid van de hond na. Er dienen diverse onder-
zoeken te worden uitgevoerd. Ten eerste moet er een 
röntgen-heupfoto gemaakt worden van de hond, als 
hij een leeftijd van één jaar heeft bereikt. De uitslag 
dient HD-A of HD-B te zijn. HD-C of HD-D worden 
uitgesloten van de fok. 

Zijn de heupen op orde, dan kunnen we weer een 
stap verder en zijn de ogen aan de beurt. Een ECVO-
onderzoek wordt uitgevoerd bij één van de (nu nog 

maar) vijf oog-dierenartsen in Nederland. 

Op naar de volgende fase; het DNA-onderzoek. Via 
een swab wordt wangslijm verzameld en opgestuurd 
naar een lab voor onderzoek. Het DNA wordt onder-
zocht op aanwezigheid van genen waarvan bekend is 
dat deze kunnen resulteren in PRA (netvliesafwijking 
die leidt tot blindheid) en DM (neurologische aandoe-
ning van het ruggenmerg dat leidt tot verlamming). 
De uitslag van het DNA-onderzoek kan drie uitslagen 
hebben: 
• genotype N/N -> betekenis: reu is vrij van het gen
• genotype N/DM  (of N/PRA) -> betekenis: reu is 

drager van het gen, echter zelf geen lijder
• genotype DM/DM (of PRA/PRA) -> betekenis: reu 

is lijder van het gen en zal zelf hoogstwaarschijn-
lijk de ziekte ontwikkelen.

Afhankelijk van de DNA-uitslag, dient bij de fok geko-
zen te worden voor een juiste partner (zie art. 4.3.2 en 
4.3.3 fokreglement https://schotseherdervrienden.nl/
gezondheid/fokkerij/fokreglementen/).

Nu alleen nog mooie foto’s maken van de reu en hem 
aanmelden voor de website van de Schotse Herder 
Vrienden bij de andere dekreuen. Wanneer de reu de 
leeftijd van 18 maanden heeft mag hij als dekreu wor-
den ingezet.

We kunnen vanuit de Fokkerscommissie een ieder die 
vragen heeft informeren, helpen en adviseren. 

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

• Cavom bevat alle essentiële
 voedingssto� en in de juiste
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 Bandhu en zijn baas

Tekst en foto’s: Jessica Blaquire

Ik zal ons even kort voorstellen. Dat is een hele uit-
daging voor mij want als ik begin te praten duurt het 
lang, vooral als het over honden gaat.

Mijn naam is Jessica. Ik ben ergens in Bangladesh ge-
boren. Waar precies, is onbekend. Dit gegeven is 40 
jaar lang een voldongen feit geweest.  
Inmiddels ben ik al 45 jaar in Nederland en opgevoed 
door Nederlandse ouders met Sinterklaas, pindakaas 
en koningin Beatrix...dat was de korte versie van mijn 
bestaan. 

In het verleden had ik drie honden en een vriend, ook 
niet geheel onbelangrijk. Eén van de honden is een 
Schotse collie die luistert naar de naam Bandhu. Prins 
Bandhu kwam vijf jaar geleden in mijn leven. Gezien 
zijn vocale liefhebberijen ook wel liefkozend prins 

Toeter genaamd. Hij was een ster in mij aanblaffen 
om iets van mij gedaan te krijgen. Ook kan hij  thea-
traal, langgerekt piepen en kreunen terwijl hij, liggend 
op zijn hondenbed, het leed van zijn wereld aangeeft. 
Hij laat met al dat gekreun en gesteun weten dat hij 
het reuze naar zijn zin heeft, of hij zegt dat hij het be-
lachelijk vindt dat hij voor de zoveelste keer op zijn 
trage baas moet wachten. Het duurde lange tijd voor 
hij het nut van wachten had ontdekt. 

Toen hij een maand of zes bij mij in huis was werden 
de twee minuten stilte tijdens de dodenherdenking bij 
ons in ons huis verstoord door een perfecte imitatie 
van  "the last post". Op precies dezelfde toonhoogte 
bootste hij zachtjes de eerste vier tonen van de hoorn 
na. Wij stonden perplex. Hij had kennelijk ademloos 
geluisterd naar onze gewoontes, om zijn eigen versie 
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ten gehore te brengen. Dat geluid was niet het eni-
ge wat hij nadeed. Bandhu deed eigenlijk 'alles' na 
en wilde zich overal mee bemoeien, bij voorkeur de 
dingen die met mij te maken hadden. Hij wilde in zijn 
puptijd zielsgraag begrijpen hoe ik in elkaar stak, om 
aan te kunnen haken bij zijn nieuwe gezin.  
Inmiddels is hij vijf jaar, ik zou haast stellen, halleluja, 
we hebben zijn volwassenheid zonder kleerscheuren 
bereikt. Niet helemaal letterlijk, maar daarover een 
andere keer.                     

Ik ben idolaat van honden. In het begin van mijn 
hondbezittende leven, had ik bij voorkeur honden die 
precies deden wat ik zei. Dat dit zó belangrijk voor 
mij was en waarom, daar had ik toendertijd geen 
idee van. Mijn honden deden wat ik zei en dat maak-
te mij gelukkig, punt. Ik heb een Duitse herder gehad 
die echt perfect deed wat ik zei (Lizzy, de schat) en 
een pyrenees herdertje dat luisterde naar de naam 
Ambre en perfect deed wat haar zelf het beste uit 
kwam. En nu heb ik dus Bandhu. Zijn naam betekent 
vriend, beschermer. Deze naam komt veel voor in In-
dia en Bangladesh en is dus een knipoog naar mijn 
roots. Maar voor Bandhu zichzelf echt vriend en be-
schermer kon noemen,  moesten we eerst aan el-
kaar wennen.  

In het verleden was ik altijd vrij fanatiek met dog-
dance bezig. Een soort gehoorzaamheid op muziek, 
waardoor ik was vergroeid met de klikker in mijn hand 
om mijn honden de kunstjes aan te leren. Ik houd van 
de creativiteit en het samenwerken, maar daarbij was 
mij nooit uitgelegd dat, als je iets van elkaar wil, dat 
het handig is als je elkaar kunt vertrouwen. 
Ik had met mijn vorige hond, de pyreneese her-
der Ambre, een blafprobleem in de sport. We had-

den de taken zo verdeeld dat zij blafte en ik het pro-
bleem had. Ik heb werkelijk vanalles geprobeerd. Ie-
mand zei bijvoorbeeld dat ik haar als straf moest la-
ten liggen op het ‘af’commando. Ja, wist ik veel wat 
de oorzaak was. Dat getraind met als resultaat dat 
Ambre blafte (vanuit opwinding) terwijl ze braaf een 
wijde cirkel om mij heen rende. Het geluid uit haar 
trillende stembanden bereikte haar oortjes midden in 
een zweefsprong tijdens die wijde cirkel. Braaf als ze 
was, liet ze zich vanuit de sprong plat op haar buikje 
vallen. Blaffen is ‘af’ en wel acuut had ze zojuist ge-
leerd. Daar stonden mijn vriendin en ik voor het vol-
gende raadsel, geen rekening houdend met de reden 
van het blaffen.  

Uiteindelijk deed ik de ontdekking over het belang 
van vertrouwen en raakte de dogdance als wedstrijd-
sport voor ons naar de achtergrond. Ik had voorheen 
serieus nog nooit stilgestaan bij het opbouwen van 
een vertrouwensband, en al helemaal niet dat ver-
trouwen van twee kanten diende te komen. Mijn 
adoptiemoeder, die geweldig werk verricht heeft, 
heeft van mij nooit de kans gekregen uitleg te geven 
over vertrouwen etc. Dus dat je ook aan vertrouwen 
tussen je hond en de mens kunt bouwen, dat lag bui-
ten mijn begripsvermogen.
Langzaam heb ik aan de hand van Bandhu mogen 
leren, voelen en ervaren om een basale band aan te 
gaan en werden de puzzelstukjes gevonden en ge-
legd. Daarom is deze Schotse collie zo belangrijk 
voor mij.  

Achter de vondeling status ging een weggestop-
te gevoelswereld schuil waar ik geen weet van had. 
Door oefeningen van de Roedelmethode van Arjen 
van Alphen heeft mijn Schotse collie Bandhu mij mo-
gelijkheden geboden om echt te durven vertrouwen 
op een ander. Terwijl ik dit schrijf, krijg ik nog een 
brok in mijn keel. Hoe dat werkte zal ik later eens 
toelichten. 

Op basis van dit vertrouwen heb ik hem uiteindelijk 
vanalles aangeleerd. Inmiddels begrijp ik, dogdance 
is mijn hobby en niet dat van de hond. Maar, ik ben er 
nog steeds weg van. Bandhu kan vanalles op com-
mando. Achteruit lopen, een wijde cirkel lopen, er-
gens overheen springen en onder mijn benen door 
lopen. Dat wil overigens niet zeggen dat hij het al-
tijd doet hè. Met zijn bijna vijf jaar heeft hij de twijfel-
fase achter zich gelaten. Echt, halleluja wederom. Zo 
blij, puberen hoort er bij maar ik moest wel een lan-
ge adem hebben. Hij trekt training en opvoeding niet 
uit elkaar, zoals wij mensen nogal eens geneigd zijn 
te doen.  

Ook buiten de training om leert hij vanalles van ons 
doen en laten en voegt daar het zijne aan toe. Zo 
ontdekte ik dat als ik iets lekkers geef, zijn eten of een 
konijnen oor, dat ik ongemerkt, 'kijk eens' zeg. In het 
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gewone leven zonder gehaktballen en bakken met 
voer zeg ik ook nogal eens kijk eens, en of ik dat nu 
bewust voor de hond deed of zo maar iets aan mijn 
vriend wilde laten zien; kijk eens leverde mij drie vro-
lijke, verwachtingsvolle honden op: kom nu op met 
die gehaktballen! Ze leren dus van zaken uit het da-
gelijks leven zonder dat ik daarop train.  
Gisteren heb ik met hem gewerkt midden in het 
park. Ik ben vereerd, we mogen bij de korthaar col-
lies een demo geven.  Van het vrijblijvende blijft in 
wedstrijd en demo situaties weinig over.  
Daardoor is dogdance mijn liefhebberij en niet dat 
van de hond. Er zijn regels en grenzen, die vele ma-
len strenger zijn dan de gewoonlijke huisregels en 
grenzen van het dagelijks leven. Het is namelijk niet 
de bedoeling dat hondlief tijdens onze voorstelling 
van drie minuten ieder boompje in de verre omtrek 
versiert met gele graffiti of omstanders uitnodigt om 
mee te doen of besluit om ze op hun kop te timme-
ren. Laten we wel wezen, tijdens een demo de volle 
drie minuten lang met zijn snuit in opperste verba-
zing muisstil blijven zitten, is het minst erge wat me 
kan overkomen. Maar het liefst heb ik natuurlijk dat 
hij pittig en vrolijk meezwabbert en desgewenst hier 
en daar een pootje optilt, en liever geen achterpoot-
je!  Daarom is dit ook mijn hobby en niet de zijne. 

Hij heeft andere hobby's, maar hij is niks te beroerd 
om mee te werken als ik dat zo graag wil, zolang 
het maar binnen zijn mogelijkheden blijft en ik lie,f 
leuk, aardig en vriendelijk blijf. Het liefst zonder een 
spoortje van spanning. Dat laatste is een hele op-
gave. Overigens, meestal als ik met dogdance be-
zig ben, is dat in mijn achtertuin. Het liefst is hij dicht 
bij mij.
 
Uit de wedstrijdsfeer gestapt. Dogdance, en dan met 
name het werken op muziek, brengt met zich mee 
dat er weinig tijd voor hondse interpretatie is tijdens 
het werken. Ik sta ook nog wel eens vreemd met 
mijn armen te zwaaien. Helaas vind ik dat achteraf 
zelf soms ook en kom dan tot de ontdekking dat een 
dansbeweging van mijn kant toch echt anders moet 
omdat ik anders erg voor paal sta. 
Zoals ik eerder al zei, de baas wil wel graag dat de 
hond meewerkt en wel nu! Dat vind ik serieus wel 
een dingetje en dat maakt het lopen van wedstrij-
den minder aantrekkelijk voor mij. Immers voor een 
hond is elk gedrag taal, hij bedoelt iets met de din-
gen die hij doet.  Wel gehoorzamen, niet gehoorza-
men, als ik gespannen ben is de kans aanzienlijk dat 
de hond langzaam gaat werken, om mij te kalmeren. 
Maar dat drijft een dogdancer in de sport dan weer 
tot wanhoop, want er moet nog dit en dat en zus en 
zo gebeuren. Terwijl het vertragen van de hond tot 
doel heeft, de baas te kalmeren. Of de hond ziet po-
tentieel gevaar of heeft de tijd nodig om naar het 
publiek te kijken: 'Uh baas heb je gezien, ze kijken 
naar ons!' Een hond heeft dit door en zal dat soort 

zaken aan ons mensen doorgeven door er bijvoor-
beeld letterlijk lang bij stil te staan.   
En wat Bandhu zijn ludieke ideeën aangaat, zal hij 
het in deze roerend met mij eens zijn. Ik kijk ook naar 
wat hij aanbiedt tijdens het in elkaar zetten van een 
dans. Ik kan niet uit de losse pols werken. Daarbij 
komt, als ik geen ruzie met Bandhu wil hebben kan 
ik ook beter goede voorbereidingen treffen en hem 
in training goed uitleggen wat mijn bedoeling is. Die 
worden dan weer aangevuld met zijn ideeën. Zo gaf 
hij aan, vooruit naar een voorwerp op afstand toe lo-
pen, tot halverwege terug lopen en dan achteruit lo-
pen vindt hij gemakkelijker dan in één keer achter-
uit naar het voorwerp. Dan ga ik hem niet pesten 
om hoe dan ook mijn zin te krijgen, ik pas de routine 
aan. Mijn dans is wel tot in de puntjes uitgeschreven, 
dat geeft ons allebei zekerheid.  

Overigens, wanneer ik hem ervan heb weten te over-
tuigen dat meewerken leuk is, kan ik merken dat hij 
nu hij volwassen is, hij voldaan is als hij heeft mogen 
werken. Het is zeer zeker ook een vorm van aan-
dacht krijgen. En dagelijkse regels als wachten, niet 
zelf bepalen maar luisteren en samen doen met spe-
len komen er ook veelvuldig in voor. Ik merk dat het 
juist datgene is, die uitdaging toegevoegd aan da-
gelijkse wandelingen waardoor mijn hond een vol-
daan gevoel krijgt en ik daardoor tijd om te schrij-
ven of tv te kijken.
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Maar goed, Bandhu heeft ook eigen hobby's, wan-
delen, tv, Ambre, balans en overal overheen klau-
teren. Zodra hij een krukje ziet staat hij er al op te 
stampen met een gelukzalig glimlacht op zijn snuit. 
Dit is leuk dit gaan we doen!
Nu hij volwassen is verbaas ik me er iedere keer weer 
over, ik doe hem geen groter plezier dan echt even 
samen werken. Samen een puzzel of raadseltje op-
lossen wordt nog leuker gevonden dan dogdance. 

Sommige mensen kennen wellicht mijn 'puzzel' met 
de banaan aan een lang touw aan de andere kant 
van het hek. Ik zal hem na het uitkomen van dit blad 
op de pagina van de Schotse Herder Vrienden zet-
ten. 
Door middel van nauwgezette samenwerking en 
stevig denkwerk van beide kanten, waarbij de hond 
niet gefrustreerd raakte, heeft hij binnen ruim 7 tot 
10 minuten uitgevogeld hoe hij het lekkers kon be-
machtigen. Hij was toen al ruim vier jaar oud.  
Ik heb een ‘af’ en ‘blijf’ aan de hond gevraagd en 
liet hem zien dat ik een plastic banaan met een stuk 
pens buiten de tuin legde. Daaraan zat dus een touw 
dat onder het hek door liep, binnen zijn bereik. Het 
hek ging dicht met de hond aan de ene ende  belo-
ning aan de andere kant van het hek, met tussen die 
twee een touw dat de hond moet pakken anders kan 
hij niet bij de beloning.
Terwijl de banaan met pens aan de andere kant van 
het hek lag, heeft hij eerst een tijdje op en neer ge-
rend langs het hek om zich vervolgens over het pro-
bleem te buigen en over de grond te gaan rollen: hij 
dacht na.  
'Moeilijk hè?'
Ja, dat vond hij ook. Hij staat op gaat een eindje ver-
derop zitten en kijkt naar de banaan. 

'Ja, daar ligt hij, daar gaat het om!' 
"Kwispel"
Weer gaat hij langs het hek lopen, denkt opnieuw na. 
'Wat ben jij hard aan het werk, knap hoor.'
"Kwispel , kwispel"  
Hij probeert nog het één en ander met mijn begelei-
ding, laat zich nog eens vallen, ik haast hem niet. Dus 
geen commando ‘zoek’ of’ toe dan’, want hij doet al 
zijn uiterste best.  Ik vind het knap dat hij zo hard na-
denkt, echt zijn best doet en prijs hem daarvoor.  Hij 
kijkt even op kwispelt weer kort ter verstandhouding 
en gaat weer verder zoeken. Vervolgens last hij nog 
eens een pauze in...gaat weer zoeken.
Die pauzes.... Ik heb op mijn trainers vingertjes moe-
ten zitten om niet het doel boven de samenwerking 
te stellen en te gaan drammen, doe dit of doe dat. Ik 
vond het spannend, zou hij het opgeven? Dat hoop 
ik natuurlijk niet, maar hij moet ook niet gefrustreerd 
raken. Dus goed kijken, samen van elkaar leren. Hij 
komt voor me staan "kwispel".
'Moet ik helpen?' 
Zijn antwoord op mijn vraag is pointen naar mijn 
hand, direct omdraaien en naar het vraagstuk lopen, 
over zijn schouder naar mij omkijken. 
Ik leg het uit als "Wil je mij helpen?"  Dat doe ik.

Het samen uitvogelen zonder klikker en koekje maar 
wel de nauwe interactie met ‘Do as I’, nadoen wat de 
ander doet. Samen tot die oplossing komen was zo 
gaaf. Alleen ja, ze zijn zo slim, dan moet ik weer iets 
anders verzinnen... 
Het samen oplossen van deze puzzel, geeft blijk 
van onze, inmiddels, dijk van een vertrouwensband 
waarvoor we een lange weg hebben afgelegd. 
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Als redactie zijn we steeds op zoek naar nieuwe idee-
en voor het magazine. Op pagina 11 deden we al een 
oproep voor foto’s van onze viervoeters op leeftijd.

Nu vragen we om fotomateriaal van de jongste on-
der jullie huisgenootjes. Op de website van de Schot-
se Herder Vrienden staan geregeld foto’s van nieu-
we nestjes. Van al dat jonge grut zien we daarna niets 
meer terug. 

Daarom een oproep aan de lezers om hun kleine 
vriendjes te fotograferen en op te sturen naar de re-
dactie. Dan krijgen ook zij de aandacht die zij zo ver-
dienen in de voor hen zo onbekende grote buiten-
wereld.

Foto's kunnen worden ingezonden naar het adres van 
de redactie: redactie@schotseherdervrienden.nl

We zien de plaatjes van uw kleine viervoetertjes graag 
tegemoet.
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Tekst: Marga Megens en foto’s van de CHW: Marga Megens en Sabine Scheinkönig

Net zo gezond als een gekleurde!! Maar hoe zit het 
nu? 
Uit de vroegere verhalen van de herdershond weten 
we dat wit of bijna wit, regelmatig voorkwam en ook 
nog erg geliefd is. Dat kwam, doordat de herdershond 
voor de roofdieren niet te zien was, omdat zijn witte 
kleur niet meer opviel tussen de schapen. Zo kon de 
herder ook goed zien wanneer er wolven, of andere 
roofdieren, in zijn kudde waren. Sommige rassen ont-
wikkelden zich als hoeders, anderen als drijvers om 
met de herder samen te werken, zoals bijv. de kud-
de samendrijven, naar de herder brengen, enz. Bij ve-
le rassen hebben donker kleurige honden met wit een 
voorkeur, denk maar aan de Border Collie.

Met een gekleurde hond kon de herder makkelijk on-
derscheid maken, want de hond viel nu erg goed 
op tussen de witte schapen. Hij kon de hond hier-
door beter sturen op afstand. Door de donkere kleur 
van de hond, liepen de schapen ook makkelijker weg 
van de hond, wat ook weer hielp bij het drijven, want 
schapen zagen de donkere hond voor roofdier aan.

Bij alle rassen die volkomen wit, gedeeltelijk wit of wit 
getekend waren, werd nooit de kleur met gezond-

heidsproblemen als enige belemmering gezien. De 
kleur was louter en alleen een zaak van praktisch nut. 
Geen enkele herder beweerde dat een werkhond, die 
te veel wit zou hebben, geen goede werkhond zou 
zijn.

De Collie stamt af van deze oeroude traditie “herders-
honden”. Color Headed White Collies kent men vanaf 
het begin van het ras. We weten dat koningin Victoria 
(GB) een groot fan ervan was, en ze had er zelfs een 
aantal in haar bezit. De eerste Color Headed White 
Collie, was "The Lily" en is een van de beroemdste 
Collies in de geschiedenis van ons ras, haar kleinzoon 
was, Ch Metchley Wonder. In de loop van de tijd be-
paalde het modebeeld de kleur van de Collie, Sable-
White werd de favoriete kleur maar werd nooit als oor-
spronkelijke kleur gezien. Color Headed White Collies 
hebben normaal gekleurde ogen en neus pigmen-
tatie en meestal een compleet masker, met normaal 
gekleurde oren en geen problemen met het zicht of 
gehoor. Nooit heeft men gezondheid of functionele 
problemen in samenhang met het “White” gezien. Ze 
waren gewoon simpel wit met gekleurde aftekening.

EN GENETISCH?

 The White Collie
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Als we genetisch de Collie gaan bekijken dan is de 
Collie een witte hond, met gekleurde aftekening. De 
kleur vormt een mantel met de gebruikelijke witte af-
tekening, zoals de witte kraag, borst, eventueel voor-
beentjes, voetjes, staartpunt en soms in het gezicht. 
Dit patroon noemt men Irish spotting en komt bij erg 
veel rassen voor. De aftekeningen kunnen Sable zijn, 
die in vele kleurschakeringen voorkomt, Tricolor of 
Blue en Sable Merle. 
Deze kleurige platen zijn alle “kleur over wit”

WAAROM ZIJN WIJ DAN HIER IN EUROPA, TEGEN-
OVER DE COLOR HEADED WHITE COLLIES, ZO NE-
GATIEF INGESTELD?
Er is geen logisch verklaring. De Color Headed White 
Collie’s hebben niet meer problemen dan die we ook 
ondervinden in de gekleurde Collies. Nogmaals de 
problemen hebben niets met de kleur te maken.

PROBLEMATISCH WIT (WHITE DEFECTED)
Toch is er een vorm van witte Collies die wel degelijk 
een groot probleem hebben: de dubbel Merle's (M-M) 
ook wel ’letale factor’ genoemd. Een letale factor is 
een allel dat ervoor zorgt dat een homozygoot indi-
vidu niet levensvatbaar is, in dit geval als M-M samen 
komen, die geboren worden uit een combinatie Mer-

le X Merle. Het Merle gen veroorzaakt een verdunning 
van het pigment dat bij een Tri-colour X Merle, het 
mooie aparte marmer effect veroorzaakt. Een Sable 
Merle, wat veel voorkomt in de Amerikaanse lijnen, 
laat een verdunning zien van de Sable kleur, dat ook 
weer het marmer effect geeft, wat duidelijk te zien is 
als het nog een pupje is. Combineert men twee Mer-
les, dan kan deze verdunningsfactor zich verdubbelen 
en kunnen problemen zoals blindheid en doofheid 
ontstaan. Een duidelijk kenmerk is de witte vacht. Zul-
ke puppen zijn bijna, tot helemaal wit, zonder masker 
of gekleurd hoofd en meestal ontbreekt de pigmen-
tatie van de ogen en de neus. Ze zijn erg gemakkelijk 
hieraan te herkennen.

Omdat het risico erg groot is dat zulke pupjes gebo-
ren worden uit een dubbel Merle combinatie, is het 
gelukkig verboden om deze kleuren met elkaar te 
combineren. Het mooie is dat we tegenwoordig DNA 
testen hebben om je Collie uit een Merle combina-
tie te laten onderzoeken op het M-gen, om dit soort 
problemen te voorkomen!

Deze puppen zijn wat in de genetica genoemd wordt, 
homozygoot op de MM locus, wat het Defected 
White (letale factor) geeft: doof, blind. Op de foto is 
duidelijk te zien dat ze geen volledig masker of ge-
kleurd hoofd hebben!
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ER IS ABSOLUUT GEEN RELATIE TUSSEN DE WHITE 
COLLIE MET TRADITIONELE AFTEKENING, ZOALS 
MASKER EN/OF VLEKKEN EN DE DUBBEL MERLE (DE-
FECTED WHITE)
In Amerika zijn de gezonde "White Collie's", laat ik ze 
zo maar noemen, bekend, geaccepteerd en erkend. 
Dit is een Collie met minimale gekleurde aftekening op 
een witte vacht, alleen op het hoofd zijn ze gekleurd 
zoals wij gewend zijn en sommige hebben hier en daar 
wat vlekken. De kleur van het hoofd geeft aan wat voor 
kleur Collie het is. Deze Collies zijn voor de fok, show, 
sport, enz. erkend en evenzo functioneel en gezond 
als welke andere bekende kleur Collie dan ook.

HOE ONTSTAAT DE GEZONDE COLOR HEADED 
WHITE COLLIE?
Er kan alleen White ontstaan als:
• Beide ouders White zijn, hieruit worden alleen 

White pupjes geboren
• White met een gekleurde gecombineerd wordt die 

de zogenoemde White factor draagt, hieruit wor-
den White pupjes en White factor pupjes geboren

• Beide ouders de White factor dragen, hieruit wor-
den White pupjes, White factor pups en zonder 
White factor pups geboren.

White factor honden kunnen het White-gen (Sp) ver-
erven. Men kan de White factor vaak zien, doordat de 
witte aftekening breder of meer is dan bij de niet White 
factor gekleurde Collie. 

Dat wil zeggen, een zeer brede witte kraag, hoog wit 
tot over de knie aan de buitenkant van een of beide 
achterbenen. Een grotere witte punt aan de staart en 
eventueel een bles of streep in het gezicht en even-
tueel wat witte vlekjes op het lichaam. Toch kan een 
hond een White factor zijn, met zelfs weinig witte af-
tekeningen, men noemt dat een Hidden White factor. 
Ook wil het niet zeggen dat een hond met een White 
factor aftekeningen ook daadwerkelijk het White factor 
gen draagt. Een White Collie kan alleen geboren wor-

den als beide ouders het White factor gen dragen. 
Soms worden er bonte (Piebald) pupjes geboren, die 
veel kleur maar ook veel wit in hun vacht hebben. Dit 
zijn altijd White factors. White factor honden kunnen 
een tot een paar kleine tot grote witte vlekken in hun 
vacht hebben en kunnen de White factor aan de nako-
melingen vererven.

ER ONTSTAAN GEEN AFWIJKINGEN ALS MEN TWEE 
COLOR HEADED WHITE (EFFECTED) COLLIES COM-
BINEERT!
White factor of Color Headed White Collies hebben 
geen gebreken, die door de kleur zouden ontstaan. De 
witte kleur brengt niet de problemen die we bij de dub-
bel Merle zien. Wil een fokker met een White factor 
Collie geen Color Headed White pupjes dan vermijdt 
men simpelweg een White factor partner. White fac-
tor Collies zijn, met hun opvallend veel witte afteke-
ning, zeer aantrekkelijk. Omdat we steeds meer Collies 
zien met steeds minder witte aftekeningen, soms met 
kleine, smalle, halve kraag of zelfs helemaal geen kraag 
of met geheel gekleurde beentjes of voetjes, kan een 
White factor Collie van nut zijn om deze mooie witte 
aftekeningen, waar we zo van houden, weer terug te 
geven aan de gekleurde Collie.

Er is geen enkele reden om vooroordelen te hebben 
tegen de kleur White of White actor. 
Het zijn gewone gezonde Collies met minder kleur dan 
we gewend zijn.
Maar, wat men niet gewend is wordt al gauw als 
vreemd/raar en soms als lelijk gezien. 
Voor mij zijn het de mooiste Collie's die er zijn.

Bron: Collie Revue Duitsland
Foto: Defected white (letale factor): Border Collie Co-
lors
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 Chocoloade is giftig

Dat chocolade giftig is voor honden, is al lang be-
kend. Eerder waren wij in de veronderstelling dat de 
hoeveelheid chocolade die een hond mocht verorbe-
ren voor hij/zij een gevaarlijke dosis had binnen ge-
kregen zodanig klein was, dat het uiterst zelden tot 
nare gevolgen zou leiden. Meestal kon een ongerus-
te eigenaar dan ook gerustgesteld worden omdat de 
hond te weinig chocolade had gegeten om echt ge-
vaarlijk te zijn. Helaas is dit verleden tijd.

Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde cho-
colade-inname inderdaad best hoog kan zijn voor er 
problemen ontstaan, maar dat de individuele gevoe-
ligheid enorm varieert. Als een hond erg gevoelig is, 
kan de inname van een kleine hoeveelheid chocola-
de al leiden tot ernstige problemen. En natuurlijk we-
ten we niet van tevoren welke hond wel of niet ge-
voelig is.
Het giftige bestanddeel van chocolade is theobro-
mine. De eerste verschijnselen van vergiftiging zijn 
braken en diarree, gevolgd door veel plassen en veel 
drinken, eventueel nog gevolgd door rusteloosheid, 
trillen of zelfs toevallen. Uiteindelijk kan sterfte op-
treden door hartritmestoornissen of benauwdheid. 
De eerste verschijnselen ontstaan meestal na enkele 
uren maar het kan ook wel een halve dag duren voor-
dat de eerste verschijnselen worden gezien. De ver-
schijnselen kunnen wel 72 uur aanhouden.

Hoeveel is nu teveel?
Dat is van veel factoren afhankelijk. In de eerste plaats 

is het afhankelijk van het soort chocolade dat gege-
ten wordt. In witte chocolade zit bijna geen theobro-
mine (ongeveer 0,009 mg/gr), in melkchocolade 1,5-
2,2 mg/gr en in pure chocolade 4,5-16 mg/gr. Daar-
naast is de grootte van de hond van belang. Tot voor 
kort gingen we ervan uit dat een dosis lager dan 12 
mg theobromine per kg niet tot problemen zou lei-
den. Gebleken is dat door de individuele gevoeligheid 
deze marge niet meer als absoluut veilig mag worden 
beschouwd. Dat betekent dat honden die chocolade 
hebben gegeten, eigenlijk altijd direct door een die-
renarts gezien moeten worden.

Een van de eerste dingen die dan gedaan kan worden 
is het laten braken van de hond. Hoe eerder dit ge-
beurt hoe beter, maar het kan zelfs na 6 uur nog zin-
vol zijn om de hond te laten braken. Voorts kan ac-
tieve kool gegeven worden om de opname van theo-
bromine uit de darm tegen te gaan. Bovendien kan de 
patiënt eventueel opgenomen worden ter observatie 
en als er dan toch nog verschijnselen van een choco-
ladevergiftiging ontstaan, kan de dierenarts met me-
dicatie en infusen proberen de verschijnselen tot een 
minimum te beperken.

Ons advies is: bel altijd een dierenarts als uw hond 
chocolade heeft gegeten. 

Marèse van Haneghem, Frans Smeur, Esther van Dijk, 
Franka Vasseur (Dierenkliniek Kortenoord).
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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

Winterbuddies.
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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




