De Schapendoes Club
NIEUWSBRIEF 29:
8ste jaargang

3de kwartaal 24-08-2016
De volgende punten komen aan bod:
1. Van de bestuurstafel
2. Schapendoes Treffen 2016
3. Uitslagen Beoordelingsdag
4. Van de leden
1. Met de beste bedoelingen, maar toch te veel?
5. Gezondheid:
a. Nieuw tekenvirus
b. De zuid Europese Processierups
6. Gezondheidsuitslagen

1. Van de bestuurstafel
Het samenwerkingsverband “de Nederlandse hondenrassen” is op dit moment niet meer
actief, onderlinge meningsverschillen hebben het bestuur doen opstappen. De show van
de Nederlandse hondenrassen in 2017 gaat gewoon door.
Het bestuur

2. Schapendoes Treffen 2016
Op 25 september zal weer het jaarlijkse Schapendoes Treffen plaatsvinden op onze vaste
locatie bij manege “Fjordhest-Gard” Krimweg 125 in Hoenderloo.
We hopen op mooi weer zodat we lekker buiten kunnen zijn, maar mocht het slecht
worden kunnen we altijd terecht in de rijhal van de manege.
Het programma voor deze dag is in een aparte mail naar alle leden verstuurd, vergeet
niet op tijd in te schrijven, vol is vol.
In tegenstelling wat in de extra nieuwsbrief over het Treffen staat, zijn er wel borden en
bestek aanwezig.

3. Beoordelingsdag 22 mei 2016:
De beoordelingsdag was weer een doorslaand succes, de uitslagen worden op een aparte
bijlage bijgesloten in deze nieuwsbrief.
De keurmeesters Jettie Alberts en Erica Bakker waren over het algemeen tevreden over
de aangeboden honden, vachtverzorging blijft een punt van aandacht bij sommige
honden. De karakters waren over bijzonder aangenaam, en de sfeer onderling erg
prettig. Ringtraining was bij sommige honden aan te bevelen
Punt van aandacht blijft het maatverschil, ook nu weer erg grote honden en ook toch nog
weer lage honden. Totale indruk was prima.
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Nestverslagen:
Jettie Alberts
N-nest de Olde Grise
1 reu 2 teven.
Goede schapendoezen, sterk variërend in maat en vachtstructuur. Plezierig gedrag.
N-nest v.d.Waalkijkers
2 reuen 1 teef.
Behoorlijk aan de maat alle 3, 2 met mooi licht bone, 1 erg zwaar. Goede hoofden,
vachten nog volledig in ontwikkeling. Plezierig gedrag.
G-nest d’Escaut Vivant
2 reuen 2 teven + vader en moeder.
Sterk op elkaar en vader en moeder gelijkende pups. Goed type, maar verscholen in
overvloedige vacht. Mooie hoofden en goede expressie. Plezierig gedrag, iets
terughoudend.
F-nest Duindonder
5 reuen 1 teef + vader en moeder.
Homogeen nest, veelbelovend. Over het geheel goed gebouwde reuen en teef. Hoofden
wat lang, grote ogen, prima vachten voor leeftijd. Plezierig gedrag.
A-nest v.d.Blije Does
4 reuen + moeder
In bouw behoorlijk homogeen nest, goede types. Stevige reuen. Zeer uiteenlopende
vachtconditie, goede hoofden. Plezierig gedrag.
M-nest v.d. Blije Does
3 reuen 1 teef + moeder
Moeder is een grote goed gebouwde teef, de meesten hebben die kwaliteiten
overgenomen. Goede hoofden, voldoende hoekingen. Vachten al goed voor de leeftijd.
Plezierig gedrag.
Erica Bakker
M-nest de Olde Grise
1 reu 1 teef.
Goed geslachtstype, mooie rastypes. Prima gebouwd. Goede gangenwerken en
staartdracht. Fijn gedrag.
E-nest v.’t Strutje
3 reuen 2 teven.
Rastype en geslachtstype over ‘t algemeen goed. Goede hoofden. Donkere ogen. Sterke
gebitten. In bouw hier en daar nog wat te wensen. Vachten moeten meer structuur
krijgen. Allemaal keurig opgevoed en vriendelijk.
Z-nest v.h.Haskerhûs
3 reuen 1 teef
Goed ras en geslachtstype. Goede verhoudingen. Donkere ogen Goed onderhouden
jeugdvachten. Prima gedrag.
Y-nest v.h.Haskerhûs
1 reu 2 teven
Goede types. Mooie hoofden, vooral de teefjes. Donkere ogen. Goede gebitten. Mooi fijn
bone. In aanleg al goede vachten. Prima rastypisch gedrag.
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O-nest v.d. Bonte Boelenham
2 reuen 5 teven
Goed geslachtstype. In rastype nogal verschillend. Goede hoofden en ogen. Gebitten in
orde. Veel vachten met al goede structuur. Prima gedrag.
Q-nest v.d.Bonte Boelenham
1 reu 2 teven
Voldoende geslachtstype. Goede hoofden en ogen. Prima bone. Goed onderhouden
jeugdvachten. Fijn gedrag.
P-nest v.d.Bonte Boelenham
2 teven
2 vrouwelijke teefjes van goed type. Fijn bone. Donkere ogen. Goede jeugdvachten.
Vrolijk gedrag.
A-nest Bam Bam Samsalabims
2 reuen 5 teven
Grote opkomst. Veel types. Correcte maten. Mooie hoofden. Goed lichaamsbouw. Goed
verzorgde jeugdvachten. Leuk gedrag.
T-nest v.d.Waalkijkers
4 reuen
Door de verschillende vachten lijken ze nogal van elkaar te verschillen maar qua bouw en
type komen ze wel overeen. Goede verhoudingen in hoofd en lichaam. Goede gebitten.
Leuk gedrag.
S-nest v.d.Waalkijkers
4 teven
Eenheid in type. Voor leeftijd al goed ontwikkeld. In aanleg mooie vachten. Fijn bone.
Donkere ogen. Gebitten in orde. Prima gedrag en conditie.

4. Van de Leden
1. Met de beste bedoelingen, maar toch te veel?
Veel hondeneigenaren zijn ervan overtuigd dat je honden goed moe moet maken, ze als
het ware non-stop actie moet bieden. Behendigheid, gehoorzaamheid, dogdance,
mantrailing, longeren – het aanbod is groot en er wordt ook veel gebruik van gemaakt.
Van jongs af aan is de hond druk bezet: puppyklas, jonge hondencursus, gevorderden
cursus.
De moderne en verantwoordelijke eigenaar van de hond is goed op de hoogte, heeft een
kast vol hondenboeken en is actief in diverse fora op het internet. Kort gezegd: hij – en
dat geldt ook voor mijzelf – wil het beste voor zijn hond! Immers, "Voor ons zijn het
slechts een paar jaar, voor hem is het zijn hele leven". Maar schieten we wellicht het doel
voorbij? Kun je ook teveel doen?
Ook wij als dierenartsen raden sinds jaar en dag aan zoveel mogelijk tijd en moeite in de
hond te investeren. Wij hebben ons zeer beijverd het publiek te winnen voor het concept
van puppyklassen. Ook hebben we erkende en zelfbenoemde gedragsspecialisten
nagepraat, dat het zeker slecht zou aflopen wanneer je, bijvoorbeeld, een Border Collie
niet van 's ochtend vroeg tot 's avonds laat bezig zou houden. Zogenaamde
hondenfluisteraars als Cesar Millan verlangen lange wandelingen (of moet ik zeggen
'marsen'?) in een vlot tempo met de hond aangelijnd.
Een hele industrie houdt zich inmiddels bezig met het opleiden, het soort-specifiek
bezighouden en plezieren van onze honden.
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In ruil daarvoor, zogezegd als een soort van rendement op onze investeringen,
verwachten we van onze hond niets minder dan perfectie. Vrolijk, speels en zelfs
uitgelaten moet hij zijn, maar liefst alleen wanneer en waar het ons in onze kraam te pas
komt - en de samenleving uitkomt. Zelfverzekerd en zelfstandig moet hij zijn, maar
tegelijk moet hij slaafs de kleinste van onze instructies opvolgen.
Na al onze inspanningen moet hij perfect gesocialiseerd zijn, de ideale pacifist. Want als
hij maar één keer gromt naar een soortgenoot, laat staan die zelfs bijt, wordt hij direct
als een asociale probleemhond aangemerkt. Die alleen door middel van uitgebreide
therapeutische maatregelen weer op het pad der deugd kan worden gebracht.
Gaan we misschien te ver? Vragen we te veel? Kan het zijn dat we met de beste
bedoelingen aan de werkelijke behoeften van onze honden voorbijgaan?
Helaas is het namelijk zo, dat ik het subjectieve gevoel heb dat ik de laatste jaren niet
minder, maar juist meer honden met psychische problemen zie in mijn praktijk. Vooral
stress en angststoornissen lijken sterk toe te nemen. En dat uitgerekend bij de honden,
waarmee op het eerste gezicht alles correct is gedaan.
Wellicht is het tijd, om onze ideeën over wat onze hond wil of moet eens kritisch onder
de loep te nemen. Behulpzaam kan daarbij zijn, dat het wetenschappelijk onderzoek naar
honden zijn blik in de afgelopen jaren steeds meer heeft gericht op het gedrag en de
sociale structuren van zwerfhonden.
Wat is daarbij ontdekt? Nou, in de eerste plaats dat honden die zelfstandig leven niet
veel doen de hele dag. Ze zijn bepaald geen liefhebber van energieverbruikende
inspanningen. Natuurlijk, bepaalde dingen moeten gedaan worden.
Zoals daar zijn: Het gebied moet dagelijks nagelopen worden om de controle op
voedselbronnen te behouden, concurrenten te identificeren en eventuele mogelijkheden
om de eigen genen door te geven op tijd waar te nemen. Dit gebied rondstruinen vindt
echter op geen enkele wijze in looppas plaats, maar in plaats daarvan langzamer, met
veel neuswerk, zeg snuffelen.
De voedselvoorziening moet worden gewaarborgd. Er wordt dus veel tijd besteed aan de
verwerving en de opname van voedsel.
Bij voldoende voedselvoorraad wordt ook wel eens kort gespeeld. Hoe jonger het dier,
hoe waarschijnlijker.
Sociale interacties met andere honden zijn niet zo gebruikelijk als je zou denken. Andere
honden kunnen als concurrenten (vaak), potentiële seksuele partners (meer zelden) of
als een buddy / vriend / speelkameraad gezien worden. Er worden geen permanente
roedelstructuren opgebouwd!
De rest van de tijd wordt met rusten en slapen doorgebracht. Waarbij 'de rest van de
tijd' een verkeerde uitdrukking is, omdat het met tot wel 18 uur (!) gaat over het
leeuwendeel van de dag.
Dus wat kunnen we hieruit voor het dagelijks leven met onze honden voor conclusies
trekken?
Veel rust! Veel meer rust dan dat we onszelf als mensen ooit zouden gunnen. En ook
werkelijk rust in die zin, dat de hond de mogelijkheid heeft om zich terug te trekken op
een geschikte plaats.
Wandelingen (in de ogen van de hond: gebiedscontrolepatrouilles) moeten minder aan
de afgelegde afstand dan aan de grondigheid worden afgemeten. De hond moet de kans
krijgen om zijn gebied uitgebreid met de neus te verkennen. Dus beter niet altijd 'vooruit
met flinke pas'; richt je liever meer op het tempo van de hond, vooral als die aangelijnd
is. Neuswerk is hersenwerk en zeer boeiend voor de hond.
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Een hond hoeft echt niet met alle andere honden door een deur te kunnen, zonder dat
het eens wat ruwer wordt. Andere honden zijn in zijn ogen vooral concurrenten. Heb je
een exemplaar dat dit wat serieuzer neemt dan andere, laat je dan niet aanpraten dat
het verkeerd is om - afhankelijk van je buikgevoel - het contact met andere honden
soms niet toe te laten of te stoppen. Het wijdverbreide geloof dat de honden het
onderling wel regelen, heeft al vaak geleid tot tranen, dierenartsbezoeken en
gerechtelijke geschillen.
Wanneer de honden namelijk daadwerkelijk soort-specifiek, dus met hun tanden, de
zaken regelen, wordt de bloedige uitkomst meestal juist door degene die daarover vooraf
zo gemakkelijk deed helemaal niet geaccepteerd...
Overwerk je hond niet! Behendigheid, mantrailing, reddingshondenwerk, flyball,
coursing, frisbee, enz. - dat is allemaal goed en wel, maar alleen zolang het gaat om de
hond en niet om het bevredigen van de eigen ambities. Honden hebben op zich niet
zoveel actie nodig als we geloven of ons laten aanpraten.
Neem het voorbeeld van de beroemde Border Collie, die zogenaamd enkele uren per dag
bezigheid moet krijgen opdat hij geen gevaarlijke kolder in z'n kop krijgt. Dit omdat hij in
zijn land van oorsprong gebruikt wordt als zeer gespecialiseerde herdershond en de hele
dag van de herder met verschillende fluitsignalen instructies krijgt.
Het is waar: dat is mentaal en fysiek hard werk. Maar moeten we dat zo ongeveer
kopiëren om deze hond tevreden te stellen?
Wat doet eigenlijk een Border Collie in de winter, wanneer de schapen in de stal zijn en
niet gehoed hoeven te worden? Nou, als een typische seizoenarbeider is hij dan
werkloos. In het ideale geval gedraagt hij zich dan als een Italiaanse straathond: hij trekt
om de huizen, op zoek naar iets te knabbelen, kijkt naar de meisjes of jongens, en
verder ligt of slaapt hij wat.
Krijgt hij daarvan kolder in z'n kop? Nope! Kolder in z'n kop krijgt met veel grotere
waarschijnlijkheid wanneer hij met bepaalde activiteiten is opgejut en daaraan verslaafd
is gemaakt. Dan heeft hij (evenals bijvoorbeeld veel Terriërs) duidelijk de ingrediënten
van hyperactieve actiejunkie, die helemaal geen rust meer vindt en ten slotte kampt met
psychische problemen...
Overtrain je hond niet! Er zijn eigenlijk maar een paar signalen, instructies,
commando's, opdrachten (kies zelf welke term het beste bij je past), die een hond
noodzakelijk moet beheersen, zodat je hem veilig en maatschappelijk aanvaardbaar kunt
meenemen. Als je hem tussendoor ook los van de lijn wilt laten, moet hij op een signaal
of op je roepen betrouwbaar bij je terugkomen. Aangelijnd of niet, moet hij in staat zijn
zich dicht bij je van punt A naar punt B te verplaatsen. Hij moet op jouw aangeven gaan
zitten of liggen, en op een gekozen plaats kunnen blijven gedurende een bepaalde tijd.
Dat is eigenlijk alles.
Natuurlijk, er is niets op tegen om je hond in de loop der tijd voor de lol veel meer te
leren, maar maak daarvan geen 'heilig moeten'.
Laten we elkaar goed begrijpen: dit is niet bedoeld als pleidooi om activiteiten in te
perken die beide partijen, dus zowel hond als eigenaar, plezier geven. Zoals spelen,
sporten, wandelen, zwemmen of wat dan ook.
We moeten er naar mijn mening alleen telkens over nadenken, of we wellicht onze eigen
hectische levensstijl en ons door anderen aangeprate en rijkelijk overtrokken
verwachtingen op de hond overdragen. En hem daarmee hopeloos overvragen. Daarom:
blijf ontspannen, en vooral geen stress!
J.W.G
Bron: Ralph Rückert, dierenarts, 11-02-2015
http://www.tierarzt-rueckert.de/blog/details.php?Kunde=1489&Modul=3&ID=19106
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5. Gezondheid:
a. Nieuw tekenvirus
Nieuw virus ontdekt dat door teken kan worden verspreid Naast de beruchte ziekte van
Lyme blijken teken in Nederland sinds kort ook een virus te kunnen overdragen: het
teken-encefalitisvirus. Een extra reden om goed op tekenbeten te letten, waarschuwt het
RIVM.
In Nederland zouden nog geen mensen besmet zijn geraakt met het virus, dat ook wel
TBE wordt genoemd. Het werd ontdekt bij reeën die leven op de Sallandse Heuvelrug.
Daarna werden teken gevangen die hetzelfde virus bij zich droegen.
Koorts, hoofdpijn, vermoeidheid.
Mensen die besmet raken met TBE hebben meestal geen klachten. Maar als je wél ziek
wordt, krijg je na één tot twee weken last van koorts, hoofdpijn, vermoeidheid en spieren gewrichtspijn. Je zou er zelfs hersen(vlies)-ontsteking door kunnen oplopen en in het
ziekenhuis terecht kunnen komen.
1 tot 2 procent van de mensen die ernstige klachten krijgen door het tekenencefalitisvirus, houdt last van restverschijnselen of komt te overlijden.
Of dit virus ook bij honden is gevonden is nog niet bekend.
Na publicatie van bovenstaand artikel zijn de eerste gevallen in Nederland bij mensen
geconstateerd.
b. De zuid Europese Processierups
Inwoners Spanje opgelet: de processierups is gearriveerd, gevaarlijk voor kinderen en
dodelijk voor honden, dit stond in een krant in Madrid, maar dit geldt voor alle zuid
Europese landen en natuurlijk niet alleen voor de inwoners maar ook voor de toeristen.
De desbetreffende processie rups leeft, in tegen stelling van de rups hier in Nederland, in
pijnbomen i.p.v. eikenbomen en m.n. aan de noordkant van de heuvels en bergen.
MADRID – De hoge temperaturen in veel delen van Spanje hebben ervoor gezorgd dat de
gevaarlijke processierupsen weer in grote getalen aanwezig zijn. Deze kleine beestjes
zien er ogenschijnlijk niet gevaarlijk uit maar schijn doet bedriegen aangezien kinderen
goed ziek kunnen worden door het aanraken van deze rups en huisdieren zoals honden
er zelfs aan kunnen overlijden.
De processierups of in het Spaans “oruga procesionaria” is een klein, gemeen en
gevaarlijk beestje die normaal gesproken in groepsverband gezien wordt. Zoals de naam
al aangeeft lopen ze vaak over de grond in een processiestijl, achter elkaar aan maar zijn
ze ook in bomen en op takken te vinden. Experts raden aan om elk contact met deze
beestjes te vermijden aangezien ze dodelijk kunnen zijn voor honden en kleine kinderen
behoorlijk ziek kunnen maken.
De processierupsen of thaumetopoea pityocampa, zijn vermoedelijk een van de meest
onaangename insecten die je in Spanje kan vinden, zeker in gebieden waar
dennenbomen in grote getallen voorkomen. Deze rupsen zijn te vinden in de warmere
regio’s van Zuid-Europa en dus ook in Spanje. Zij veroorzaken grote schade aan de
pijnboombossen en zij zijn tevens een groot gevaar voor dieren en in sommige gevallen
voor mensen.
Raak hen niet aan!
Waarschuw kinderen dat deze rupsen anders zijn dan degene die zij kennen uit België en
Nederland. De zeer fijne haren van deze dieren zijn giftig en gevaarlijk. Als je huisdieren
hebt moet je speciaal opletten want de processierupsen kunnen beesten doden of zeer
ernstig ziek laten worden.
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Waar:
Men kan processierupsen vinden in zijden cocons die in pijnbomen hangen, hier zijn ze
gevaarlijk voor de bomen, ze verwijderen alle naalden. Krijgen ze meer honger dan
trekken ze naar de volgende boom waar ze vervolgens de naalden opeten. Zij
verplaatsen zich neus tegen staart, in een lange rij. Daarvan hebben zij trouwens hun
naam van gekregen, processierups.
Wanneer:
Men ziet ze meestal van januari tot midden april en ze zijn op zijn gevaarlijkst van
midden tot einde februari. Soms worden ze echter ook al waargenomen in de maand
december zoals dit jaar aangezien de temperaturen gunstig en warm zijn.
Let op:
Als ze op u of op uw huisdier vallen, veeg ze niet af met uw handen want het effect is
zeer onaangenaam, het veroorzaakt een grote irritatie, jeuk en pijn. Mensen, honden en
katten kunnen in shock gaan!
De haartjes van de rupsen blijven gevaarlijk, ook al zijn de rupsen dood. Pook ze niet op
met een stok, de haartjes vliegen rond en blijven gevaarlijk. Men kan ze best verbranden
zodat de haartjes niet meer kunnen rondvliegen.
Tips
•Zitten ze nog in de cocon in de boom, spuit er haarspray op om de haartjes vast te
kleven, doe er een plastiek zak rond en verbrand de zak op de grond.
•Kruipen de rupsen reeds over de grond, besproei ze met benzine en steek ze in brand.
Dit reduceert de rond vliegende haren. Wees wel voorzichtig dat men geen brand sticht.
•Woon je vlakbij pijnbomen, dan is het aangewezen dat je anti Histamine tabletten bij de
hand hebt. Honden lopen met deze dieren een groter risico als ze snuffelen aan de grond
waar de rupsen geweest zijn.
•Wees ook voorzichtig voor je ogen, indien ze geïnfecteerd zijn krijg je hevige pijn en
een zwelling aan de ogen.

6. Gezondheidsuitslagen: 01-04-2016 t/m 31-06-2016
OONS GINO V. ELSAN’S NUST
ONNE BEAFKE FÂN É WÂLDBLAFFERS

Cataract (niet congenitaal) niet vrij
Cataract (niet congenitaal) niet vrij

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 wordt door de leden
erg op prijs gesteld. Mail uw bijdrage naar J.W.G. info@schapendoes.net
De volgende nieuwsbrief komt eind november uit, dus kopij aanleveren voor 15-11-16

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 wel lid bent van de Schapendoes Club.
U kunt zich opgeven bij: I.A.K.Töniës
e-mail: secretaris@schapendoesclub.nl of 0314-645818
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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

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

8

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

Ledenadministratie
P.A.J.Wierda

0513-677588

info@schapendoes.net

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. NL50 RBRB 0920 7031 51
BIC RBRBNL21
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