De Schapendoes Club
NIEUWSBRIEF 27:
8ste jaargang

1ste kwartaal 05-02-2016
De volgende punten komen aan bod:
1. Van de bestuurstafel
2. Van de leden
1. Recepten voor hondenkoekjes
2. Schapendoes vakantie anekdote
3. Behendigheid: de leukste speeltuin voor honden!
3. Gezondheid: Blaasgruis
4. Gezondheidsuitslagen
5. Contributie 2016

1. Van de bestuurstafel
Naar aanleiding van ons laatste Treffen, waar ons spandoek zo mooi tot z‟n recht kwam,
is binnen het bestuur besloten dat we nog een tweede spandoek zullen aanschaffen.
Aangezien de lay-out e.d. al bij de maker is kost een tweede spandoek zelfs nog minder
dat het eerste.
Belangrijke data voor de bijeenkomsten van onze club,
22-05-2016 Beoordelingsdag en ALV te Hoenderloo
25-09-2016 Schapendoes Treffen te Hoenderloo
21-05-2017 Beoordelingsdag en ALV te Hoenderloo
17-09-2017 Schapendoes Treffen te Hoenderloo
Zet ze in uw agenda zodat u deze dagen vrij kunt houden.
Keurmeesters voor 22-05-2016 zijn Jettie Alberts en Erica Bakker, beide zijn zeer
ervaren schapendoeskeurmeesters. De inschrijving kan vanaf begin april, in de volgende
nieuwsbrief meer hier over en op de website kunt u ook zien wanneer de inschrijving
geopend is.
Jammer genoeg heeft Elizabeth Simons voor haar functie als regiocontact moeten
bedanken, dus in regio Utrecht hebben we nu geen regiocontact, indien iemand uit deze
omgeving het leuk lijkt om vtt een wandeling te organiseren, kunt u zich aanmelden bij
J.Wierda-Gorter: e-mail voorzitter@schapendoesclub.nl
Het bestuur

2. Van de Leden
1. Recepten voor hondenkoekjes
Hondenkoekjes met zalm en rijstebloem.
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250 gram (diepvries, zelf vangen mag ook) zalm
4 eieren
grote scheut olie
2 eetlepels gedroogde kruiden, o.a. peterselie, brandnetel, paardenbloem, enz....
1 teentje knoflook
rijstebloem, (zoveel tot het deeg een stevige brijmassa heeft)
OF
Hondenkoekjes met diverse soorten vis.
1 blikje makreel
1 blikje zalm
1 blikje sardientjes
1 blikje tonijn
4 eieren
grote scheut olijfolie
2 eetlepels gedroogde peterselie
4 teentjes knoflook
200 gram meel
Doe de eieren, olie en de vis in stukjes in de blender. Teentje knoflook en kruiden erbij.
Overgieten in een bak, en de rijstebloem of het meel erdoor mengen tot je een brij hebt.
Oven voorverwarmen op 150°. De brij uitstorten op bakpapier en een half uurtje laten
bakken. Vijf minuten laten afkoelen en in kleine stukjes snijden. Uitspreiden op
keukenpapier en laten drogen. De volgende dag even omscheppen en verder laten
drogen. En nog een dag later heb je keiharde koekjes die je heel lang kunt bewaren.
Hondenkoekjes met tonijn.
1 blikje tonijn in eigen nat
300 gram volkorenbloem
4 tenen knoflook
2 eieren
2 eetlepels olijfolie
2 eetlepels gehakte peterselie
Doe de tonijn met het vocht en de knoflook in de blender en maakt dit fijn. Voeg de
bloem, eieren, peterselie en de olijfolie toe. Maak hiervan een deeg. (voeg eventueel nog
bloem bij tot het deeg niet meer plakt). Rol het deeg uit op 1/2 cm dikte en steek
vormpjes uit. Leg de koekjes op bakpapier op een bakplaat en laat gedurende 20
minuten bakken op 180-200°. Wil je de koekjes redelijk hard, dan zet je de oven uit,
maar laat de koekjes nog enkele uren in de oven verder bakken. Je kunt de koekjes
variëren door bijvoorbeeld een blikje zalm, sardientjes of makreel te gebruiken. In plaats
van peterselie kan je ook brandnetel gebruiken (vooral goed voor honden met
gewrichtsproblemen).
Havermoutkoekjes voor de hond.
200 gram volkorenbloem
1 kop havermout
1 ei
100 ml. kippenbouillon
1 teentje knoflook
De havermout een beetje laten weken in de bouillon (tot de havermout het vocht
opgenomen heeft). De bloem en het ei en de geperste knoflook bijvoegen en een deeg
maken. Uitrollen en vormpjes uitsnijden of er bolletjes van draaien. 20 minuten bakken
op 180-200°C. Kippenbouillon kun je ook vervangen worden door visbouillon.
Voor alle schapendoezen, EET SMAKELIJK!
Marije Kroes
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2. Schapendoes vakantie anekdote
Elk jaar gaan we wel een keertje naar de eilanden, meestal naar Terschelling. Het is al
heel wat jaar geleden en de honden die we toen hadden zijn al uit de tijd maar we
moeten nog vaak lachen wat ons toen overkomen is.
We hadden een huisje gehuurd, en de hondjes Jules (schapendoes) en Neeltje (toen
stokdoof oud Catalaans herderinnetje) konden lekker mee.
Meestal gaan we ‟s ochtends een lekkere lange wandeling maken door de duinen en over
het strand en natuurlijk genieten van een kopje koffie bij een strandtent.
De middag is meestal voor een fietstochtje en dan kunnen de honden lekker slapen. Bij
ons thuis mogen de honden niet op de bank liggen, dus in een vakantiehuis logischerwijs
ook niet.
Nou is het wel zo dat de verleiding natuurlijk erg groot was, vooral voor Jules, die liep al
een beetje te inspecteren waar hij zou kunnen gaan liggen en kon ons het huis wel uit
kijken.
Voor de zekerheid maar even de kussens van de rugleuning voorover geklapt zodat het
wel heel hoog werd om erop te klimmen.
De hondjes een koekje en wij op de fiets weg.
Na onze fietstocht weer (vakantie) huiswaarts, maar hoe dichter wij bij ons huis kwamen
hoe harder er muziek klonk vanuit een van de huisjes. Wij spraken er nog wel een beetje
schande van, want op de jongerencamping zou je dit verwachten maar toch niet in de
vakantiehuizen in het duin?
Bij ons huis aangekomen; hele harde muziek en ik weet zelfs nog welk nummer (Level
42-Love Games) . We snapten er niks van en besloten eerst maar eens door het raam
naar binnen te kijken. Neeltje zat op de uitkijk met de rug naar ons toe maar die zag ons
niet en Jules lag op zijn rug bovenop de stapels kussens op de bank. Ik zag nog 4
pootjes boven de rugleuning uitsteken.
Ze hoorden ons natuurlijk niet binnen komen, maar door het openen van de voordeur
werd er natuurlijk lucht verplaatst en toen zagen we 2 zeer verbaasde hondjes. Jules lag
zo tussen de kussens die had gewoon moeite om weer van de bank af te springen.
Gelijk maar even de stereo uitgezet.
Wat bleek nou: De afstandsbediening van de stereo lag tussen de kussens op de bank en
doordat Jules erop gesprongen was heeft hij de volume knop ingedrukt gehouden.
Toen we een beetje van de schrik bekomen waren hebben we even goed gekeken welke
huisjes er in de buurt verhuurd waren……………. gelukkig niet zo veel.
Schapendoezen? Je kunt er wat mee beleven.
Susan Kwekkeboom
3. Behendigheid: de leukste speeltuin voor honden!
Voor Bobby bestaat er geen groter feest dan behendigheid. Wanneer we naar de training
gaan is hij niet meer te houden en wanneer ik in het weekend, de avond voor een
wedstrijd “de” tas klaarzet, dan weet hij het al precies……partytime….en hoe !!!!!
Toen ik destijds koos voor een doesje hoopte ik dat hij behendigheid net zo‟n leuk
spelletje zou vinden als ik. Nu doet het enthousiasme waarmee je iets aanleert natuurlijk
heel veel, maar in mijn stoutste dromen had ik nooit verwacht zo‟n ongelooflijk
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enthousiast maar ook bedreven hondje te zullen krijgen.
In het nest sprong hij met een week of 6 al uit de ren, dus die springveren werden al
vroeg getest. Bobby bleek een supersnelle leerling, met de nadruk op snel……
Toen we eenmaal begonnen met wedstrijden ging hij helemaal los. We kwamen samen
aan bij de start, maar volgens Bobby telt iedere seconde, dus zodra hij de kans kreeg
was tie al vertrokken en kwamen we elkaar dan wel weer ergens in de buurt van de
finish tegen! Dat was nou niet helemaal de bedoeling maar wat een lol had het ventje!
Nu heb je op wedstrijden altijd 2 verschillende onderdelen om te kunnen promoveren
naar een hogere klasse. In het zogenaamde “Vast Parcours” kunnen alle toestellen
opgesteld staan. Dat betekent ook alle “raakvlaktoestellen” zoals de schutting, wip en de
lange smalle kattenloop.
Aan het begin en aan het eind van deze raakvlaktoestellen zit een gekleurd raakvlak en
het doel daarvan is dat de hond altijd, al is het maar met 1 nagel, het raakvlak moet
raken. En dat is voor heel veel honden toch wel een “dingetje”!
Bobby vindt de 12 meter lange kattenloop echt geweldig: bij de oploop eerst goed vaart
maken, op het vlakke gedeelte de snelheid behouden om vervolgens met een noodgang
naar beneden te gaan om op te stijgen…….
En daar gaat het nu net effies mis: hij stijgt op voor het raakvlak begint, zweeft met vier
pootjes los van de grond en landt weer ver na het raakvlak: gevolg, geen raakvlak
aangetikt, nog niet eens in de buurt daarvan geweest, dus fout!
Dat is samen met de start wel een typisch Bobby- “dingetje” zullen we maar zeggen!
Het andere parcours is de Jumping en daar mogen alle toestellen staan behalve de
raakvlaktoestellen. Voor veel honden en bazen is dat lekker scheuren en dat ging ons
veel beter af.
Nu zijn ze bij de Raad van Beheer natuurlijk niet helemaal van gisteren, dus om te
promoveren moet je 3 keer een U‟tje (Uitmuntend) halen en dat houdt in dat je een
foutloos rondje binnen de gestelde tijd moet hebben gelopen….. maarrrrr, en daar komt
tie, daar moet minimaal één U-rondje bij zitten op het Vast Parcours!
Man, man, man, wat werd die kattenloop een obstakel! U‟tjes zat, maar alleen op de
Jumping!
En dan ineens komt de dag waarvan je wist dat die zou komen! Het werd een
bloedstollend rondje en zeker nadat Bobby het raakvlak goed had, sloegen bij mij de
zenuwen toe dat ik dit nu niet meer uit handen mocht geven en warempel: daar was tie
dan! Het felbegeerde laatste U‟tje en promotie naar de volgende klasse.
Zoals nu geschreven lijkt het een hele tocht maar het waren slechts 9 wedstrijden, dus al
met al viel het mee (achteraf gezien dan hé!). Helaas kreeg ik toen een behoorlijke
gezondheidsopdonder en nogal wat ongevraagde ongemakken voor m‟n kiezen waardoor
het allemaal even niet meer zo lekker ging als zou moeten.
We werden kampioen in het lopen van diskwalificaties (fout parcours, verkeerde
hindernis, teveel weigeringen etc.) maar evengoed hadden we vreselijk veel lol.
Bobby heeft echt niet in de gaten of hij nu 1ste is of een disk (diskwalificatie) loopt.
Dat lolmetertje achter bovenop z‟n rug gaat altijd als een dolle tekeer en tja als je zo snel
door het parcours sjeest, dan ben je dus ook snel klaar en het liefst wilde hij dan gewoon
nog “even” een rondje doen.
Dat mijn tong op m‟n enkels hing en ik nog net niet aan „t zuurstof hoefde, dat zag mijn
manneke niet!
De keren dat ik door vreemden werd (en nog wordt) aangesproken bij het verlaten van
de ring, dat ze hem (Bobby!) geweldig vonden omdat hij zichtbaar zo vreselijk veel
plezier heeft in het spelletje, zijn inmiddels al niet meer te tellen.
Dat blijft voor mij altijd het mooiste compliment en daar kan echt geen gevulde
prijzenkast tegenop!
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Na zo‟n 2 jaar te hebben aan gerotzooid met disks kwam er eind 2014 een lichte
kentering en in januari 2015 liepen wij voor het eerst sinds tijden weer een foutloze
Jumping.
Bobby had altijd al lol maar dit voelde voor mij echt als een enorme overwinning op alles
wat er zich in de afgelopen jaren had afgespeeld.
We zaten ineens weer in de goede flow en de wedstrijd daarop bleken we ineens de beste
mediumcombinatie van de dag te zijn, hoppa!
In de Team Winter Competitie stonden Bobby en ik al een paar jaar garant voor de
meeste punten (in dit geval zéér onvoordelig ;-) ) en ineens behaalde wij de beste
resultaten met het gevolg dat ons team de finale haalden! Het was een feestje!
Daarna begon het buitenseizoen weer en we gingen vrolijk verder met waar we gebleven
waren.
In deze hogere klasse waren de promotieregels precies hetzelfde als in de vorige klasse,
met die uitzondering dat het U‟tje nu een P‟tje (van promotieplaats) heet, maar wel weer
met een aanscherping dat je, behalve foutloos en binnen de gestelde tijd, ook nog eens
bij de eerste 3 moest eindigen.
De tweede buitenwedstrijd van 2016 was het gelijk raak: we haalden een P‟tje maar het
mooiste was nog dat het op het Vast Parcours was!!!
En we kregen de smaak te pakken, want van de 5 wedstrijden die we hebben
meegedaan, hebben we gewoon 3 P‟tjes gehaald en “gewoon” allemaal op het Vast
Parcours!
Dus waar we de A-klasse niet mee uitkwamen, deden we nu in drievoud in de B-klasse,
het kon niet op!
Dat betekende promotie naar de hoogste klasse van Nederland maar bovendien hadden
we ons, zonder het te weten, dus ook gekwalificeerd voor de preselectie van het
Nederlands Kampioenschap en voor de Masters van de Raad van Beheer waar alleen “the
best of the best” voor werden uitgenodigd.
Stonden wij gewoon tussen, mijn Bobbemans en ik! Niet dat we daar iets klaar zouden
maken maar alleen het feit dat we er stonden was al een feestje op zich!
Dit jaar gaan we dus ons debuut maken in de C-klasse, dit is hoogste klasse van
Nederland, iets wat ik me, na alle perikelen en met een verstoorde motoriek en
coördinatie, nooit voor mogelijk had gehouden.
Wij zullen de boel daar eens lekker gaan opleuken en voor het nodige vermaak gaan
zorgen!
Ik voorzie een zeer hoge entertainment waarde! Aan het eind van het jaar degraderen
we dan gewoon weer terug naar de B-klasse, maar dan weet ik zeker dat we dan zullen
merken dat we ongelooflijk veel geleerd hebben!
Want het enige wat telt, met wat je ook doet, is dat je samen met je doesje de grootste
lol hebt. En dat je daarnaast in de leukste speeltuin voor honden ook nog eens een hele
mooie band met je hondje opbouwt is mooi meegenomen en echt iets unieks.
Voor degenen die nog nooit behendigheid (agility) hebben gedaan zou ik zeggen:
ga eens naar een club in de buurt, probeer het een keertje en ervaar hoe leuk het is!
Kom maar op met foto‟s en filmpjes op de facebookpagina van de Schapendoesclub:
kunnen we allemaal genieten van die vrolijke en vliegende haarballen!
Herma Verspuij
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3. Gezondheid: Blaasgruis
Blaasgruis, hoe komt het en wat kun je eraan doen.
Blaasgruis zie je heel regelmatig bij honden. Ook bij de schapendoes komt het voor.
Vaak kom je bij de dierenarts omdat je hond moeilijk of vaak plast en er soms zelfs wat
bloed bij de urine zit. De dierenarts zal dan wat urine willen onderzoeken op de
aanwezigheid van gruis. Daarnaast kan er door middel van een echo gekeken worden of
er veel gruis of zelfs stenen in de blaas aanwezig zijn. Door het opvangen van de urine
met het gruis kan de samenstelling van het gruis worden bepaald. Het gruis ontstaat
doordat de bepaalde mineralen kristallen vormen die samenklonteren tot gruis of zelfs
stenen.
Oorzaak
Er zijn verschillende oorzaken voor blaasgruis. Erfelijke aanleg, soort voeding, een
blaasontsteking of te weinig drinken zijn veelvoorkomende oorzaken.
Sommige kristallen vormen zich bij een lage zuurgraad, anderen juist bij een hoge. De
zuurgraad wordt aangegeven in ph, 7 is neutraal, minder dan 7 is zuur en meer is
basisch of alkalisch. Bij honden ligt de zuurgraad meestal tussen de 6-7. Dat wil zeggen
licht zuur tot neutraal.
Er is ook een verschil tussen reuen en teven. Bij reuen is de urineleider waardoor gruis
minder makkelijk wordt afgevoerd, zij zullen er dus eerder last van hebben. Teven
kunnen ook kleine steentjes nog uitplassen, zij hebben ze wel maar hebben er geen last
van.
Soorten
Er zijn verschillende soorten blaasgruis. De samenstelling van de kristallen zijn anders.
Ook de oorzaak kan verschillend zijn, en daardoor ook de oplossing.
 Struviet.
Struviet is een van de meest voorkomende vormen van gruis. Het ontstaat vaak
als de pH waarde van de urine te hoog is, boven de 7. Dit kan bijvoorbeeld komen
door een blaasontsteking. Dan is het zaak om met antibiotica de blaasontsteking
aan te pakken, en daarna de zuurgraad onder de 7 te krijgen. Soms is het voeren
van een compleet vers vlees voeding of kant en klare diepvries vlees voeding al
voldoende, soms is het nodig om een supplement zoals cranberry (vitamine C) toe
te voegen. Vaak is dit voldoende om te voorkomen dat het gruis weer terug komt.
Struviet is oplosbaar in water, dus vaak is een dieet voldoende en is een operatie
niet nodig.
 Cystine
Cystine is een aminozuur dat vrijkomt bij de vertering van de eiwitten uit de
voeding. Normaal wordt dit door de nieren uitgefilterd en zal het dus niet in de
blaas terechtkomen. Soms gebeurt dit niet en dan kan er gruis ontstaan. Bij
sommige rassen (en bij de mens) is dit een erfelijk defect. Men spreekt dan van
cystinurie, een stofwisselingsziekte. Bij de New Foundlander is er intussen een
gentest voor deze afwijking ontwikkeld. Cystinegruis wordt voornamelijk gevormd
bij een lage pH waarde, het is dus zaak om via de voeding te zorgen voor dat de
urine niet te zuur wordt.
 Ammoniumuraat
Dit soort gruis zie je zelden. Het komt doordat er teveel urinezuur in de blaas
terechtkomt. Dit kan dan neerslaan in de vorm van kristallen. Bij mensen komt dit
ook voor en is de veroorzaker van bijvoorbeeld jicht. Deze afwijking wordt
hyperurikemie (HUU) genoemd. Het kan veroorzaakt worden door een afwijking
aan de lever, bijvoorbeeld een levershunt. Maar meestal is de oorzaak een

6



erfelijke afwijking die ervoor zorgt dat het urinezuur niet voldoende wordt
afgebroken. Bij de Dalmatische Hond is het hele ras lijder aan deze aandoening.
Dit komt omdat de eigenschap voor deze afwijking ligt op hetzelfde gen als het
kenmerkende stippelpatroon van de Dalmaat. Er is een gentest voor ontwikkeld
en het blijkt dat het regelmatig voorkomt. Alleen hebben de meeste honden die
drager of lijder zijn helemaal geen blaasgruis. Er is dus waarschijnlijk nog een
ander gen bij betrokken, of het geeft alleen aan dat de hond aanleg heeft voor
deze afwijking.
In Duitsland is onderzoek gedaan naar deze afwijking bij de Schapendoes. Er is
gebleken dat er inderdaad honden zijn die lijder zijn, dat wil zeggen dat ze
homozygoot zijn voor het afwijkende gen. Maar er zijn geen honden bekend die
last hebben van dit type blaasgruis. Er is dus ook geen reden om alle honden te
gaan testen en uit te sluiten van de fokkerij. Als er gruis gevonden wordt is het
vaak voldoende om het dieet zodanig aan te passen dat er minder purine in
voorkomt. Dat zit bijvoorbeeld in orgaanvlees en wild.
Calciumoxalaat.
Dit type kristallen komt voor bij honden die de stof neprhocaline missen in de
urine. Hierdoor worden de kristallen niet voldoende afgebroken waardoor deze
neerslaan als gruis. Ook hier speelt de erfelijkheid weer een rol. Calciumoxalaat is
niet oplosbaar, dus als er stenen ontstaan zijn zullen deze eerst operatief
verwijderd moeten worden. Daarna kan met een dieet en voldoende vochtinname
voorkomen worden dat er nieuwe kristallen ontstaan.

Wat kun je eraan doen?
Dierenartsen zijn geneigd om je onmiddellijk een zak dieetvoer mee te geven met het
advies om dat de rest van zijn leven te blijven geven. Toch is dit vaak niet nodig. Er zijn
verschillende manieren om bijvoorbeeld de zuurgraad van de urine zo aan te passen dat
de kristallen niet neerslaan als gruis of stenen. Er zijn verschillende natuurlijke middelen
op de markt die kunnen helpen. Het is dan wel van belang om goed te blijven controleren
hoe het ermee staat. Regelmatig de urine laten controleren op gruis bij de dierenarts. Er
zijn strips in de handel waarmee je zelf eenvoudig de zuurgraad kunt controleren.
Het is heel erg belangrijk dat je hond voldoende drinkt. Het komt soms voor dat honden
graag buiten drinken, maar dat tijdens een vorstperiode de vaste drinkplaatsen bevroren
zijn. Hou dan in de gaten dat je hond wel binnen drinkt. Je kunt ook wat extra water over
het voer doen. Dit zorgt ervoor dat de urine minder geconcentreerd wordt waardoor de
kristallen niet zo snel als gruis neerslaan. De kristallen worden dan sneller uitgeplast.
Blaasgruis of stenen zijn over het algemeen goed te verhelpen. Soms is er eerst een
operatie voor nodig, soms kunnen de stenen met een dieet opgelost worden. In sommige
gevallen komen ze dan nooit meer terug, soms zal een hond toch op een speciaal dieet
moeten. Blaasgruis komt bij de Schapendoes voor, maar er zijn geen aanwijzingen dat
ons ras er meer dan gemiddeld gevoelig voor is.
© 2015 Carlian Brauckmann

4. Gezondheidsuitslagen: 01-10-2015 t/m 31-12-2015
NOORTJE LYCKE V.D. KORTE TOREN

HD A en ED vrij
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5. Contributie 2016
Nog even weer een herinnering voor iedereen die GEEN automatische incasso heeft
afgegeven en ook er nog niet aan toe gekomen is om de contributie van 2016 over te
maken. Graag met spoed overmaken op het rekeningnummer onderaan deze nieuwsbrief
met vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

Oproep !
Hierbij doet de club een oproep aan de leden, die in de vakanties op een schapendoes
willen passen. De bedoeling hiervan is, wanneer er over en weer op een does gepast gaat
worden, dat met gesloten beurzen gaat.
Een voorwaarde is dat u lid bent van de Schapendoes Club. U kunt zich opgeven bij:
I.A.K.Töniës e-mail: secretaris@schapendoesclub.nl of 0314-645818
Wilt u ook een leuk stukje voor de nieuwsbrief schrijven of deel uitmaken van de
redactie? Er zijn steeds meer mensen die regelmatig een stukje aanleveren en dat is
alleen maar erg positief. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter en dat wordt door de
leden erg op prijs gesteld. Mail uw bijdrage naar J.W.G. info@schapendoes.net
De volgende nieuwsbrief komt half april uit, dus kopij aanleveren voor 10-04-16

Algemene informatie
Het bestuur van “de Schapendoes Club”
Voorzitter:
J.Wierda-Gorter

voorzitter@schapendoesclub.nl

0513-677588

Vicevoorzitter:
D.Heermeyer

schapendoes@kpnmail.nl

0313-652971

Secretaris:
I.A.K.Töniës

secretaris@schapendoesclub.nl

0314-645818

Penningmeester:
Oene Rozendal

penningmeester@schapendoesclub.nl

0527-292268

Algemeen bestuurslid
P.A.J.Wierda

info@schapendoes.net

0513-677588

Friesland:
Marije Kroes

mamskroes@hetnet.nl

0561-420508

Drenthe/Groningen:
Miriam Scheffer

deoldegrise@kpnmail.nl

06-23103247

Overijssel:
Tanja Rozendal

tanja.rozendal@planet.nl

0527-292268

Flevoland:
Betsy Dommerholt

betsy.dommerholt@gmail.com

036-5223212

Regio contacten
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Veluwe:
Dirk en Dorien Heermeyer schapendoes@kpnmail.nl

0313-652971

Twente:
Susan Kwekkeboom

hulsboom@planet.nl

06-10290866

Betuwe:
Dick en Aleid v.Dam
Carla v.d.Bosch

info@debonteboelenham.com
boschbes@hetnet.nl

0488-412613
06-20915972

N.Holland
Lisette Slagter
Lanny Boshart

lemony@ziggo.nl
lanny-boshart@hotmail.com

06-43122746
06-45039005

Limburg:
Marion Quaedvlieg

marionquaedvlieg@home.nl

045-5743537

Noord Brabant
Micha v.Dijk

mc_cyberspace@hotmail.com

06-41567533

Diverse
Fokbegeleiding-database
J.Wierda-Gorter/P.Wierda info@schapendoes.net

0513-677588

Commissie evenementen:
Dirk en Dorien Heermeyer schapendoestreffen@kpnmail.nl

0313-652971

Herplaatsing, noodopvang en vakantieopvang bemiddeling
I.A.K.Töniës
secretaris@schapendoesclub.nl

0314-645818

Redactie/webmaster en design
J.W.G.
info@schapendoes.net

Overige
Contributie 2016:
Nieuwe leden: eenmalig inschrijfgeld € 5,- alleen voor hoofdlid
Contributie hoofdlid € 16,00 per jaar Aanmelding na 1 juli € 8,00
Contributie gezinslid € 8,00 per jaar Aanmelding na 1 juli € 4,00
Sinds januari 2015 is er de mogelijkheid om een machtiging af te geven voor het innen
van de jaarlijkse contributie, deze machtiging is opvraagbaar bij de penningmeester.
Fokkersvermelding € 10,- per jaar
Na minimaal 6 maanden lidmaatschap recht op gratis nestvermelding(en)
max.14 weken per nest.
Dekreuenvermelding voor NIET leden (met ingang van 01-01-2016) 17,50 per
jaar
Regio Bank Oudehaske t.n.v “de Schapendoes Club”
IBAN nr. NL50RBRB0920703151
BIC RBRBNL21
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