De Schapendoes Club
NIEUWSBRIEF 31:
9ste jaargang
1ste kwartaal 20-02-2017
De volgende punten komen aan bod:
1. Van de bestuurstafel
2. Van de leden
1. Dinobotten
2. Zwanger, baby en schapendoezen
3. Gezondheid: Titeren
4. FB groep Schapendoesclub
5. Gezondheidsuitslagen

1. Van de bestuurstafel
Namens het bestuur plaats ik een oproepje aan onze leden om ideeën en/of artikelen aan
te leveren voor de nieuwsbrief. Artikelen zoals in deze nieuwsbrief over titeren en
dinobotten, maar ook leuke, grappige, gezellige of verdrietige verhalen over de
schapendoezen zijn welkom zoals b.v. het verhaal van Emilia “baby en schapendoezen”
Als redactie raak ik ondertussen een beetje door m’n ideeën heen. Dus alle ideeën zijn
welkom.
J.W.G

2. Van de Leden
1. Dinobotten
Het gevaar van het eten van een dinobot.
November 2016 is Ruby (Schapendoes) op 3,5 jarige leeftijd overleden na het eten van
een dinobot.Op zaterdagavond en zondagochtend heeft ze een stukje van het dinobot
gegeten, waarna ze op maandagochtend niet meer wilde eten.
‘s Middags begon ze te spugen en heeft ze een klein beetje witte kalk gepoept. Daarna
wilde ze om de paar minuten naar buiten omdat ze drang voelde, maar er kwam niets.
Ruby werd opgenomen bij de dierenarts, kreeg pijnstilling en laxeermiddel en er is een
röntgenfoto gemaakt. Op de foto was op verschillende plaatsen versteend bot te zien.
Uiteindelijk is Ruby op woensdagochtend om 8.00 uur na een verschrikkelijke strijd
overleden te gevolge van het eten van een dinobot.
Een dinobot is een gerookt bot, meestal afkomstig van
een varken. Bevat veel calcium, wordt zacht wanneer je
hond erop kauwt, kan versplinteren en in de darm kan
dit bot weer verstenen. Het bot wordt in bijna alle
dierenspeciaalzaken en markten verkocht.
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Nadat ik gebeld werd dat Ruby overleden was,
ben ik mij gaan verdiepen in het feit of deze
botten wel zo onschuldig zijn.
Op Google stuitte ik op een krantenartikel van
Sander Giebels, die 3 maanden daarvoor zijn
hond Buff aan het eten van dit bot verloren is.
We hebben de koppen bij elkaar gestoken en
zijn een facebookpagina STOP DE
DINOBOTTEN gestart.
Binnen 24 uur kwamen er vele reacties op en
werd deze pagina zoveel gedeeld dat de
volgende ochtend de krant op de stoep stond
en inmiddels heeft Honden-TV van RTL4
aandacht aan dit bot besteed.
Het bedrijf Landman heeft ondertussen alle dinobotten van zowel varken als rund uit de
schappen gehaald. Voskes (de leverancier van het bot waar Ruby aan overleden is) heeft
op dit moment alleen de varkensbotten uit het assortiment gehaald.
Ons streven is om alle dinobotten uit de schappen te halen en dat de leveranciers de
verantwoordelijkheid dragen. Want veel hoeven ze hier niet van te eten om eraan te
sterven.
Ruby en Buff hebben geknokt voor hun leven. Nu knokken wij door !!
Wij willen graag in contact komen met mensen die problemen hebben ondervonden te
gevolge van het dinobot. Mocht u ons willen contacteren dan kan dat via
stopdedinobotten@gmail.com of via onze facebookpagina STOP DE DINOBOTTEN
Ellen Jetten
2. Zwanger, baby en schapendoezen
“Leuk! Maareh, hoe moet dat nou met je honden?”
Zoals jullie misschien wel weten ben ik 24 april 2016 van een prachtige lachebek
bevallen genaamd Tomasz.
Al vanaf het moment dat wij mensen vertelden dat ik zwanger was, werd ons gevraagd
hoe het nu moet de honden moest. Enerzijds een logische vraag, maar anderzijds mega
irritant als je toch al een grote hormoonbom bent die steeds maar dezelfde vraag te
horen krijgt.
Natuurlijk hebben wij erover nagedacht hoe we dat gaan doen. Dat deden we zelfs al
voor dat we überhaupt wisten wanneer we een kindje zouden verwachten.
Voordat je een hond in huis neemt, zijn er tig vragen die je jezelf moet stellen voordat je
een ras kiest. Lang niet iedereen doet dat helaas, maar wij wisten dat we een
gezinsvriendelijke hond moesten kiezen. We kenden dit geweldige ras al en wisten dat
het prima zou passen, en later, ooit, met een ukkie erbij. En dat klopt!
Voor de mensen die mij niet kennen, zal ik eerst wat over onze woefies vertellen.
Sem is bijna 5 jaar oud en is een super vriendelijke maar ook waakse does. Het is mijn
maatje, ook als hij lekker knorrig is als ik hem per ongeluk met één vinger aanraak.
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Sem is ook heel slim en kan goed omgaan met onze oudste poes Pusia. Omdat hij altijd
goed met de andere huisdieren omging, verwachtten wij geen jaloezie problemen.
Puck is de tweede does en hij is bijna 3 jaar. Puck is altijd blij, heerlijk ondeugend (soms
minder heerlijk) en doet lekker “dom” alles na wat Sem doet (ook als hij niet weet waar
het over gaat).
Sem is zijn voorbeeld en als Sem een trucje doet, denkt Puck “hey, dat ga ik ook
proberen”. Het is een lekkere losbol en hij is echte vriendjes met onze andere kat Tosia.
Verder trekt Puck echt naar Boyd toe, dus wat dat betreft is het eerlijk verdeeld: Sem en
Pusia van mij, Puck en Tosia van Boyd.
Maar dan, komt er opeens een baby. Veel mensen vonden dat spannend, maar wij
eigenlijk niet. Onze honden zijn nooit jaloers geweest, al wil Puck wel snel hetzelfde als
een ander beestje iets doet of krijgt en meestal (als ze er zin in hebben) luisteren ze ook
prima naar ons. Toch wisten we dat we onze baby en hondjes tijd moesten geven om aan
elkaar te wennen en dat deden we dus ook.
We namen de tijd. Misschien is het stom, maar ik praat altijd heel veel met mijn hondjes
en ik heb ze ook verteld dat er een mensje in mijn buik groeide. Om en om wilden de
woefies altijd tegen mijn buik liggen. Dat was zo speciaal! Ze werden dan getrapt door
Tomasz, maar dat vonden ze allemaal prima. Het matchte dus meteen al.
Toen Tomasz er echt was, hebben we hem aan de hondjes laten zien. Eerst op een
veilige afstand en daarna mochten ze steeds dichterbij komen.
Alle mensen, wat vonden de hondjes ons wondertje interessant. De eerste regel volgde al
snel: niet likken. Soms is dat nog moeilijk, maar meestal gaat het wel goed.
En zo was dat stap 1 van ons plan: de hondjes
zo vaak mogelijk laten snuffelen en mee laten
kijken/ lopen met wat wij allemaal met onze
Tomasz doen.
Zo ook met de luiers. Die lieten we ze aan het
begin ruiken, de flesjes ook, al het speelgoed,
eigenlijk mochten de woefies alles met ons
mee ontdekken. Wel weten Sem en Puck dat
het speelkleed van Tomasz verboden terrein is
en dat het ruiken en ontdekken daar stopt.
Stap 2 was en is, dat niet alleen de hondjes
grenzen krijgen, maar ook Tomasz.
We zien maar al te vaak zogenaamd grappige
filmpjes van een kind dat de hond hardhandig
aait en de hond heeft het maar te accepteren.
Bij ons dus niet.
Natuurlijk mag hij aaien, maar alleen waar wij
bij zijn en zachtjes.
En heeft de hond er geen zin in, dan kan hij
altijd rustig weglopen.
Ik geloof niet dat Puck en Sem ooit iemand bewust pijn zouden doen, maar ze moeten
ook met rust gelaten worden als ze dat willen. Om die reden zijn Tomasz en de honden
nooit alleen samen zonder ons.
Als ik dan toch even de kamer uit moet of iets, gaat Tomasz in z’n box, zodat hij de
hondjes niet kan lastigvallen. Een mooie theorie, maar in de praktijk zit Puck dan vaak
toch tegen de box, waardoor Tomasz dan aan zijn vacht kan trekken. Gelukkig doet hij
dat steeds minder vaak.
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Is dan alles helemaal geweldig?
Nou, dat waakse is soms best een dingetje en daar werken we dagelijks aan. Vooral Sem
is erg waaks als hij met mij is en al helemaal als Tomasz er ook bij is. In huis stopt hij
nog wel met blaffen als we het zeggen, maar buiten… Dus, misschien iemand een gouden
tip?
Dus, om antwoord te geven op de vraag “Hoe moet dat nou met de honden?”. Nou
gewoon! Respect voor elkaar en duidelijke grenzen stellen voor de hond en voor het
kind. En nu niet opeens de honden buitensluiten en te weinig aandacht geven of alles
verbieden.
Alles stap voor stap en je niet al te veel druk maken. Doezen zijn geweldig, zo ook met
baby’s en ik ben blij dat ik met niet zo’n zorgen heb gemaakt voordat Tomasz kwam. Ik
ben trots op onze monsters!
Emilia Eigenhuis

3. Gezondheid: Titeren
Vaccineren of titeren?
Onze honden horen vanaf 1 jaar iedere 3 jaar gevaccineerd te worden met de DHP
cocktail. Maar is dit ook echt wel nodig? Dit kun je meten door te titeren.
Titeren is het bepalen van de antistoffen in het bloed. Door het afnemen van een
druppeltje bloed bij de hond (of de kat!) kan gekeken worden of er nog voldoende
antistoffen aanwezig zijn. In het verleden was het voor bepaalde landen verplicht om na
een vaccinatie met Rabiës ook nog eens op Rabiës te titeren omdat het betreffende land
er zeker van wilde zijn dat de hond inderdaad beschermd was en zij geen risico zouden
lopen.
Ondertussen is deze regel voor de meeste landen afgeschaft.
Nu we het toch over vroeger hebben: toen kregen de honden ieder jaar de DHP cocktail
(Distemper, Hepatitis en Parvo). Zonder dat er ooit iets aan het vaccin is gewijzigd, werd
de geldigheidsdatum veranderd naar 3 jaar. Onderzoek had inmiddels ook al uitgewezen
dat hetzelfde vaccin nog wel eens veel langer werkzaam zou kunnen zijn.
Wat sowieso een heel belangrijk gegeven is, is dat vaccineren wanneer de hond nog over
voldoende antistoffen beschikt totaal overbodig en onnodig is. De hond krijgt er niet
meer antistoffen van maar ondertussen krijgt het lijf wel een opdonder door de
ingespoten vaccins en vooral van de hulpstoffen die erin zitten.
Dat zijn de stoffen die dus voor vaccinatieschade (o.a. nierfalen, leverfalen,
epilepsie,auto-immuunziektes) kunnen zorgen maar die voor een vaccin wel nodig zijn
om de vaccins aan het werk zetten en dat zijn niet de meest vriendelijke. In de DHPcocktail zijn dat o.a. Sorbitol, Gehydrolyseerde gelatine, Caseïne-hydrolysaat, Kalium- en
natriumfosfaatbuffers en het kan nog erger want in de Lepto-vaccins hebben ze o.a.
aluminium, kwik en het kankerverwekkende formaldehyde toegevoegd. Ik wil het in ieder
geval niet binnenkrijgen…..
Terug naar het titeren! Er wordt een druppeltje bloed afgenomen en dat gaat in de
VacciCheck. Hierin kunnen maximaal 12 tests tegelijk en wanneer de test(s) gelijk in
gang gezet wordt dan is de uitslag binnen 30 minuten bekend.
De test bestaat uit een titerstrip waar 4 onzichtbare stippen opstaan. De onderste 3
stippen betreffen de 3 ziektes waarop getest wordt. Hoe donkerder de stippen worden
hoe meer antistoffen de hond heeft. Afhankelijk van de uitslag wordt dan bepaald wat er
zou moeten gebeuren en gelukkig blijkt de hond in verreweg de meeste gevallen nog
prima beschermd te zijn en hoeft deze dus niet gevaccineerd te worden.
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Dat zijn de goede en leuke uitslagen. Maar helaas blijken er ook veel honden
onvoldoende beschermd te zijn en een goede arts zal dan proberen zo op maat mogelijk
te vaccineren en is zeker niet in alle gevallen de hele cocktail nodig.
Nu krijgen de pups in Nederland volgens het reguliere vaccinatieschema op 6, 9 en 12
weken een vaccinatie waarvan de DHP-cocktail op 12 weken is.
Pups krijgen ook tijdens de ca. eerste 36 uur na de geboorte antistoffen mee met de
biest van de moeder. Zolang de pup over deze natuurlijke antistoffen beschikt zal een
vaccinatie niet aanslaan en is de kans ook nog groot dat de natuurlijke antistoffen
worden afgebroken.
Hoe lang deze natuurlijke antistoffen werken is per pup verschillend.
De ene pup kan 6 weken terwijl de andere pup wel 14 weken (of zelfs nog langer) met
deze antistoffen van de moeder doen.
Dus wanneer de pup nog over de natuurlijke antistoffen beschikt bij de 12 weken
vaccinatie dan slaat de vaccinatie niet aan, natuurlijke antistoffen kunnen verdwijnen en
de pup loopt minimaal 1 jaar onbeschermd rond.
En dan denk je je hond hartstikke goed beschermd te
hebben door 3 keer te vaccineren………
Op het titerstripje hiernaast zie je dus de uitslag van een
Golden Retriever van 5 maanden die alleen beschermd
was tegen Hepatitis (2e stip) maar daaronder zitten de
belangrijkste, de Parvo en Distemper en die zijn dus totaal
niet verkleurd dus totaal niet beschermd.
Deze hond had dus nog voldoende natuurlijke antistoffen
tegen Parvo en Distemper bij de 12 weken vaccinatie en
heeft nu dus alsnog een vaccinatie extra gekregen voor
Parvo en Distemper.
Een maand later weer getiterd en zo goed beschermd dat
hij de komende 5 jaar geen vaccinatie meer nodig heeft.
Dat doet titeren: meten is weten.
De foto rechts is een heel duidelijk voorbeeld wat er gebeurt wanneer een hond wordt
gevaccineerd terwijl deze nog over voldoende antistoffen beschikt. Een mooier voorbeeld
als dit bestaat er bijna niet! Deze 3 titers zijn van dezelfde hond en van 3 jaar achter
elkaar.
Op 2 jarige leeftijd is de hond voor
het eerst getiterd en uit het linker
stripje is duidelijk te zien dat de
hond nog heel goed beschermd was.
Op dat moment had de hond de 3
pup inentingen én de DHP-cocktail
op 1-jarige leeftijd gehad. Stipje 2,3
en 4 zijn heel goed verkleurd dus
heel positief.
Op de leeftijd van 3 jaar werd de
hond weer getiterd (middelste
stripje).
De dierenarts vond de uitslag van de Parvo (3e stipje) te laag en heeft de hond
gevaccineerd.
Maarrrrrr............. deze uitslag was dus helemaal niet te laag. Vaccineren heeft alleen zin
wanneer de Parvo stip niet meer zichtbaar was geweest.
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Een jaar later, dus op 4-jarige leeftijd is de hond weer getiterd (rechter strip) en wat zie
je? Vrijwel geen verschil. Een heel mooi voorbeeld dat de vaccinatie dus helemaal niet is
aangeslagen omdat de hond nog over voldoende antistoffen beschikte. De hond is dus
volledig onnodig gevaccineerd (lees: ingespoten met niet al te vriendelijke stoffen), de
vaccinatie heeft niets gedaan en u had uw geld veel beter kunnen gebruiken.
Je kunt op iedere leeftijd beginnen met titeren. Ik ben begonnen met mijn volwassen
doesjes en zij kregen gelijk allebei voor 6 jaar afgetekend! Wauw!!
Daarna heb ik mijn nestje doesjes getiterd en zij waren met 14 weken vrij van de
natuurlijke antistoffen en zijn toen pas voor het eerst gevaccineerd.
Deze vaccinatie was goed aangeslagen en een jaar later kregen ze 5 jaar vrij. Dus alle
pups uit dat nestjes doen in ieder geval minimaal 6 jaar op slechts 1 vaccinatie en de
kans is zelfs heel groot dat zij levenslang met deze ene vaccinatie gaan doen maar dat
gaan we zien bij de volgende titerbepaling over 5 jaar!
Tegelijk heb ik mijn teefje (de moeder) weer mee laten titeren, puur uit nieuwsgierigheid
en haar uitslag was nog exact hetzelfde als 2,5 jaar daarvoor terwijl ze ook nog eens 2
nestjes had gehad. Antistoffen verdwijnen niet zomaar. De arts had mij dat al verteld en
voorspeld maar ik wilde het gewoon ook zelf zien, noem het eigenwijs!
Sinds kort is er nu ook een facebookpagina ‘Titeren met VacciCheck’ online en hier staat
ontzettend veel informatie en kan ook alles gevraagd worden met betrekking tot het
titeren en/of vaccineren. Het doen van een titerbepaling scheelt wat kosten betreft
vrijwel niets met een vaccinatie maar belangrijker is dat je gewoon weet hoe je hond
ervoor staat en je de hond niet blootstelt aan onnodige en/of overbodige vaccinaties. Een
titerbepaling is geaccepteerd en erkend door de Raad van Beheer en de The World Small
Animal Veterinary Association (WSAVA). Op shows in Nederland, vrijwel alle
hondenscholen is het al geaccepteerd maar ook steeds meer pensions accepteren
titerbepalingen.
Voor het buitenland is alleen een geldige Rabiësenting nodig dus ook dat vormt geen
probleem.
Dit is heel erg in het kort hoe het titeren werkt. Meer informatie vindt u in de
facebookgroep ‘Titeren met VacciCheck’ maar een berichtje sturen mag uiteraard ook
altijd.
Herma Verspuij

4. FaceBook groep van de Schapendoes Club
Social media is ondertussen een onlosmakelijk onderdeel van onze maatschappij.
Daarom hebben we een speciale groep op FB voor onze leden.
Dit is een besloten groep, uitsluitend bedoelt voor onze leden en hun naaste familieleden.
Om lid te worden kun je aangemeld worden door een bekende die al lid is of zelf een
verzoek plaatsen. Nadat de beheerders gecontroleerd hebben of je idd lid bent (en
daarom sturen we soms via messenger een berichtje want soms is de FB naam anders
dan de naam waaronder iemand lid is) wordt je toegevoegd.
Zoals ook in de beschrijving van de groep vermeldt wordt is het niet toegestaan om te
adverteren of linken te plaatsen naar commerciële pagina’s of websites met als doel iets
te verkopen.
Iets gratis aanbieden op het gebied van de schapendoezen is geen probleem, b.v. een
bench of riem die iemand niet meer gebruikt of een schapendoesboek die je dubbel
hebt…geen probleem.
Het is niet toegestaan om de pups op deze pagina te koop aan te bieden. Leuke foto’s
van het nest daarentegen is alleen maar heel leuk om te delen.
En als je wandelmaatjes in de buurt zoekt of het leuk vind om een wandeling te
organiseren is een goed idee om dat in de groep te plaatsen.
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5. Gezondheidsuitslagen: 01-04-2016 t/m 31-12-2016
ONS VROLIJK DOESJE ODI VAN ANTON
AIKE-JUAN V.D. ROESKEBEER
DUUK LUI DE SUEVIA SUPERIORE

HD A
OD OS sclerce
OU: kristalachtige troebelig in de
lenskern
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 april uit i.v.m. de beoordelingsdag en ALV uit, dus
kopij aanleveren voor 15-04-17

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

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

Ledenadministratie
P.A.J.Wierda

0513-677588

info@schapendoes.net

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

Overige
Contributie 2017:
Nieuwe leden: eenmalig inschrijfgeld € 5,00 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
Automatisch incassomachtiging is opvraagbaar bij de penningmeester.
Fokkersvermelding € 10,00 per jaar
Na minimaal 6 maanden lidmaatschap recht op gratis nestvermelding(en)
Max.14 weken per nest.
Dekreuenvermelding is voor leden gratis, voor NIET leden 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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