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1. Van de bestuurstafel: Oproep nieuwbestuurslid
Zoals we op de ALV al gemeld hadden legt Ingeborg Töniës haar functie als secretaris
wegens persoonlijke omstandigheden neer, daarom zijn we als bestuur op zoek naar een
nieuw bestuurslid die deze functie op zich kan nemen.
Functie eisen:
De secretaris onderhoudt per e-mail het contact met de Raad v. Beheer, de keurmeesters
die uitgenodigd zijn voor de beoordelingsdag en beantwoord brieven van de leden. Dit
alles in overleg met de rest van het bestuur.
Ook assisteert de secretaris bij het organiseren van de beoordelingsdag en notuleert op
de diverse vergaderingen.
Daarnaast deed Ingeborg de herplaatsing en de bemiddeling van vakantie en nood
opvang, deze taak is ondertussen al overgenomen door Ellen Jetten zoals al op de
clubsite en onderaan in deze nieuwsbrief met telf. en e-mail adres vermeld staat.
Voor meer informatie en/of aanmelding voor deze functie graag per e-mail reageren naar
voorzitter@schapendoesclub.nl.
Het bestuur

2. Verslag beoordelingsdag 21 mei 2017:
Dit jaar hadden we weer een hele goede opkomst op onze beoordelingsdag, we mochten
bijna 100 honden verwelkomen en daarnaast natuurlijk nog de honden die wel mee
kwamen maar niet ingeschreven waren.
Het weer was prima en we konden de keuringen buiten laten plaatsvinden.
Foto’s van deze dag vindt u op onze website pagina nieuws, klik hier voor de link
http://www.schapendoesclub.nl/Nieuws/nieuws.htm
Even door scrollen naar beneden, want het staat onder de informatie betreffende ons
Schapendoes Treffen, meer hier over in hoofdstuk 3.
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In de bijlage vindt u de lijst met de uitslagen van de beoordelingsdag.
Dit jaar hadden we de hr. G.Jipping en mevr.R.v.Veen-Keur uitgenodigd. Beide hebben
genoten van de ontspannen sfeer en de honden die ze mochten keuren.
Na de keuring gaven ze beide hun mening over de gekeurde honden.
Aandachtpunt “blijft” de “te” grote en soms ook “te” zware honden
Dit jaar waren er weer een paar, die behoorlijk aan de maat waren en er waren ook weer
wat te zwaar gebouwde honden.
Wat nieuw was, waren een paar teefjes die werkelijk veel te klein waren. 1 teefje had
met haar 8 maanden het formaat van een pup. Dat is dan weer het tegenovergestelde.
Over het algemeen waren de honden allemaal vrolijk en blij, en bij de paar honden die
wel iets te veel onder de indruk waren, zal een beetje training dat vast verbeteren.
Er waren maar 3 honden met een gebitsfout, dus daarmee gaan we de goede kant op.
Nestverslagen: G.Jipping
D-nest v.h.Haskerhûs
Synouk Gipsy v.h.Haskerhûs x Osiris v.h.Haskerhûs
Goed nest, in hoekingen gelijkend. Hoofdvorm identiek, juiste voeten en hak. Correcte
afmetingen in schedel en voorsnuit. 1 gebitsfout, dus gebitten in de gaten houden.
M-nest v’t Strutje
Cecil Thijs v.Belugas Huske x Bijou Ober v.’t Strutje
Nest met 5 aanwezig, diversiteit in verhoudingen. Temperament bij allen gelijk.
Verhouding in hoofd zijn bij allen prima. In gangwerk laten ze duidelijk overeenkomsten
zien.
S-nest v.’t Strutje
Mooi nest met duidelijke overeenkomsten in het hoofd. Prima oogvormen en juiste
gebitten, sommige krachtig gebouwd waarbij het bone over het algemeen goed is.
Gangwerk gelijk.
H-nest v.d.Blije Does
Mooi nest, waarbij duidelijke overeenkomsten maar ook wat diversiteit.
Overeenkomst temperament (wat mogelijk door weersinvloeden iets gematigd toont),
staartdracht zoiets vrolijker kunnen zijn. Goed parallellisme in het hoofd, goede
donkerbruine ogen en goede gebitten.
Nestverslagen: R.v.Veen-Keur
O-nest de Olde Grise
Vader en moeder aanwezig, 2 reuen en 2 teven. Goed geslachtstype. De vachten zijn
nogal royaal voor deze leeftijd en wat zacht. Niet elke hond was even vrij in gedrag. 3
van de 4 toonde koehakkigheid.
K-nest v.Deerne Dartel
Vader en moeder aanwezig en 2 reuen. Duidelijk is dat bij deze 2 reuen de invloed van
vader aanwezig is, helaas is 1 reu gecastreerd. Beide reuen goede hoogte, de moeder is
wat laagbenig.
V-nest v.d.Waalkijkers
3 reuen. Duidelijk familie. Goed geslachttype en flinke maten. Alle vachten waren nog
wat wollig. Allen al goed ontwikkeld in hoofd met sterke snuitpartij. Goed gedrag en
staartacties. 1 reu met een krap schaargebit.
W-nest v.d.Waalkijkers
1 reu en 3 teefjes. De teven goede maat, 2 teefjes licht gestrekt, 1 teefje met gebitfout,
2 honden tonen nog wat onzeker gedrag. Allemaal nog jeugdvacht.
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S-nest v.d. Bonte Boelenham
Aanwezig 1 reu en 1 teef. Beide toonden goed geslachtstype, goede gebitten, prima
karakters. Het teefje is momenteel iets overbouwd. Beide toonden goed gangwerk, van
achter gezien parallel. Prima gedrag.
R-nest v.d. Bonte Boelenham
Aanwezig 3 reuen en 3 teven. Ze tonen allemaal goed geslachtstype. De reuen zijn
duidelijk reuen en teven heel vrouwelijk. Uiteraard allemaal nog zeer jeugdige vachten.
Helaas is overbeet bij een reu en 1 teefje met een gedegenereerd oog. Prima karakters,
goede gangwerken.
N-nest v.d.Schaope Dobbe
Moeder en 1 reu en 1 teef aanwezig. Beide jonge honden, toonden goed geslachtstype.
Moederhond heeft m.n. bij het teefje het type doorgegeven. Beide lieten heel goed
gangwerk zien met prima staartactie en goed gedrag.
M-nest v.d.Schaope Dobbe
Vader aanwezig met 6 reuen en 2 teefjes. Bij de reuen waren 2 flinke honden. Allen
tonen ze goed geslachtstype, maar dus wel verschil in maat. De teefjes tonen super
vrouwelijk. Alle honden hebben krachtige gebitten, goed geplaatste ogen, maar bijna
zonder uitzondering een vouw in het oor. Goede karakters en staartacties. Allemaal
gemakkelijk in beweging.
J-nest xwit
Moeder en 1 reutje en 2 teefjes aanwezig. Bij de puppy’s veel homogeniteit in type maar
ook in hoofdtype.1 hondje toont de tanden op dit moment niet helemaal op de goed
plaats. Allemaal goede staarten, goed regelmatig in gangwerk.
K-nest v.Ravens Nistel
Aanwezig moeder met 1 reu en 2 teefjes. Van de 3 jonge honden waren er ook 3
verschillende types. Voor een reu van 12 maanden was m.n. de reu ver ontwikkeld en
wat zwaar gebouwd. Alle honden toonden vriendelijk gedrag en hadden een gemakklijk
gangwerk.
B-nest v.d.Reggedoes
Aanwezig 4 teefjes. Goed geslachtstype en uniform in maat en verschijning. Een enkele
was iets gestrekt en in ’t algemeen mogen de goedgevormde hoofdjes in totaliteit nog
wat uitzwaren. Allen goed in beweging met goede staartdracht.

3. Schapendoes Treffen 17 september 2017
Locatie: Manege Fjordhestgard, Krimweg 125 7351 TL Hoenderloo
Dit jaar zal het Treffen er door het stoppen van mijn medecommissieleden er iets anders
uit zien.
Wat er veranderd is:
De wandeling:
u kunt tussen 10.30 en 13.30 op eigen gelegenheid of met een groepje, de
blauwe wandelroute lopen ( 6 km ) door een prachtig natuurgebied.
Honden mogen hier officieel niet loslopen.
-

De BBQ
Deze zal eerder starten zodat ook degene die nog een eind moeten rijden de
gelegenheid hebben om gezellig mee te eten.

-

Workshop EHBO
Deze gaat helaas niet door maar reserveer ik voor volgende keer.
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Wat blijft is:
De Hondenkermis
Met nieuwe en vernieuwde spelletjes.
-

Het spectaculaire en soms ook hilarische Schapendoesrennen.

-

De heerlijke lunch
gemaakt door onze gastvrouw kunt u nog gewoon bestellen.

-

De stand van DDD Stickers en Hondenlijnen
met allemaal leuke schapendoesartikelen, stickers en hondenriemen van PPM
touw.

-

De trimtafel van Marije Kroes
voor deskundig advies op gebied van vachtverzorging.

En natuurlijk het ongecompliceerd gezellig samenzijn.
Wat nieuw is:
- Brenda Velthuis, zij is fotograaf en wil graag foto’s komen maken van ons Treffen,
ook kan ze een portretfoto van uw hond maken die u dan tegen een kleine
vergoeding kunt kopen via oypo.
Opgeven voor het Treffen kan tot 9 september op schapendoestreffen@kpnmail.nl
Met vermelding van:
Naam eigenaar:
Roepnaam hond:
Leeftijd hond:
Lunch ja/nee + aantal personen
BBQ ja/nee + aantal personen
Schapendoesrennen ja/nee
Kosten voor leden:
Treffen
€5,- ( kermis en rennen )
Lunch
€7,50 ( soep, 2 broodjes, krentenbol, stuk fruit en drinken )
BBQ
€12,50 ( vegetarisch ook mogelijk )
Ook niet leden zijn welkom maar dan zijn de kosten als volgt:
Treffen
€15,- ( kermis en rennen )
Lunch
€7,50 ( soep, 2 broodjes, krentenbol, stuk fruit en drinken )
BBQ
€15,- ( vegetarisch ook mogelijk )
Na aanmelding ontvangt u een mail met betaalgegevens.
Programma:
10.00
10.00 – 10.30
11.00 – 13.00

12.00 – 13.00
13.30
16.00
16.30

Start Treffen
Aanmelden
Hondenkermis met;
Hoepelen
Ballenbak
Campingwasje
Straat der ( om ) verleiding
Afhalen lunch
Schapendoesrennen
Prijsuitreiking
BBQ
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Wandelen tussen 10.30 – 13.30 op eigen gelegenheid
Dorien Heermeyer
Evenementen Schapendoesclub

4. Van de leden
Samen regiowandelen met de Schapendoesclub, zo leuk!

Binnen de Schapendoesclub hebben we een paar mensen die regio-wandelingen
organiseren.
“Organiseren” is een groot woord. Zeker met de facebook site is het eigenlijk zo gepiept.
Deze leuke club activiteit zouden we graag uitbreiden naar veel meer regio’s
Wat heb je nodig:
*Een losloop-locatie, waar je een leuk rondje kunt lopen, het liefst met een restaurantje,
terras in de buurt om na de wandeling even na te genieten.
*Iemand die toch al van plan was te gaan wandelen met de hond(en) en middels een
berichtje dit even meldt op facebook. Zo ontstaat vaak een enthousiast groepje.
*meldt het bij Janny aan voor op de site van de Schapendoesclub.
Voor de opstart van een nieuw groepje is dat is alles.
Eventueel kun je bv. een bepaalde datum/tijd gaan afspreken. (Zoals bv. elk kwartaal of
elke laatste zondag van de maand)
Bij regiowandeling Overijssel gaat het op deze manier vanzelf.
Men weet dat het altijd op deze zondag is dus sommige mensen houden er al echt
rekening mee.
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De ene keer zijn we met 3, een enkele keer met 20, en meestal rond de 5-10 mensen.
(het aantal honden is vaak 2 x zo groot)
Een ding is altijd het zelfde: het plezier!
En soms heb ik ook weleens andere verplichtingen, maar de wandeling gaat gewoon
door.
Om de wandelingen ook veilig en prettig te laten verlopen is er voor elk contactpersoon
regiowandeling een Schapendoesclub EHBO rugtas.
Dus kleine moeite, heel veel plezier!
Tanja Rozendal, regio contact Overijssel

5. Gezondheid: Hartworm
Hartwormen een steeds groter gevaar voor de gezondheid van onze honden !
In het verleden kwam hartworm eigenlijk uitsluitend voor in het zuiden van Europa, dit in
tegenstelling in Amerika waar de hartworm al veel langer een groot probleem is. Maar
ondertussen komen we dit probleem ook in andere delen van Europa, en dus ook in
Nederland, steeds vaker tegen.
De meest bekende hartworm is die, die verspreid wordt via de muggen, maar
tegenwoordig worden er ook hartwormen verspreid via slakken en kikkers en is er ook
een vorm die rechtstreeks verspreid wordt waar we in Nederland mee te maken kunnen
hebben.
Al is de verspreiding verschillend en de manier van besmetten ook, de
ziekteverschijnselen die deze vreselijke parasiet veroorzaakt zijn hetzelfde.

Hart/longworm “Dirofilaria Immitis”
Verspreiding via muggen.
Hartwormen (Dirofilaria Immitis) komen alleen voor in zuidelijke landen. Als je een
denkbeeldige lijn trekt tussen Parijs en Milaan komen deze hartwormen ten zuiden
hiervan voor. Ze worden overgedragen via mugjes en kunnen tot ernstige hartproblemen
leiden. Omdat onze honden vaak mee gaan met vakantie zien we in Nederland steeds
vaker hartworm. Aangezien het een ernstige infectie kan zijn is het erg belangrijk
honden die naar zuidelijke landen op vakantie gaan te beschermen tegen deze wormen.
Verspreidingsgebied van deze hartworm bij
de hond.
In de donkerrood gekleurde gebieden komt
hartworm verspreid door muggen voor.
Onder de lijn Parijs-Milaan vinden we deze
worm overal, met de grootste risico’s in
vochtige (rivier)gebieden.
Hoe wordt hartworm bij de hond door
muggen overgedragen?
Zoals eerder gezegd worden deze
hartwormen overgedragen via muggen.
Deze muggen worden besmet met larfjes
(het eerste stadium, namelijk de L1 larve. De L1 larve wordt ook wel microfilaria
genoemd. Iedere L is een nieuw stadium van de hartworm) na het steken van een hond
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besmet met hartwormen. In de mug zal de larve zich verder gaan ontwikkelen van een
L2 larve tot een L3 larve.
Als de mug weer een hond steekt wordt deze L3 larve niet rechtstreeks in de bloedbaan
geïnjecteerd maar komt deze naast de beet terecht op de huid in een klein beetje
speeksel van de mug. De larve zal dan via de muggenbeet door de huid in de hond
terechtkomen.
Wat gebeurt er nadat een hond is gestoken door een mug besmet met
hartworm?
Nadat een hond gestoken is door een mug besmet met hartworm zal de L3 larve in de
huid leven en binnen ca. twee weken tot een L4 larve ontwikkelen. Deze L4 larve leeft
gedurende ongeveer 3 maanden in de huid en zal als L5 larve naar de bloedbaan
migreren en zich als jongvolwassen worm gaan nestelen in de longslagader. Na 5-7
maanden zal de worm zich weer gaan voortplanten en komen de L1 larfjes weer in de
bloedbaan terecht.

Hart/longworm “Angiostrongylus vasorum” of de ‘Franse hartworm’
Verspreiding via slakken.
Een vochtige omgeving zorgt er voor dat we vtt. een slakkenplaag hebben, die dus overal
aanwezig zijn, ook op de uitlaatveldjes en in de tuin. Slakken eten alles, OOK
hondenpoep.
Wanneer larve van de Franse hartworm zich in de ontlasting bevinden, kruipen zij in het
lichaam van de slak en infecteren op deze manier de slak. Wanneer de hond een
geïnfecteerde slak opeet, komen de larfjes in de darmen van de hond terecht en gaan
door de darmwand en komen via de lever, via het hart naar de longen.
Onderweg zijn ze volwassen geworden. De inmiddels 1,5 tot 2,5 cm grote, volwassen
wormen nestelen zich in de kleine longslagaders. Alle hart/longwormen leggen eitjes, die
jonge larfjes worden. De eitjes of larfjes worden opgehoest, doorgeslikt en (meestal als
larve) uitgepoept. Het risico op besmetting met deze specifieke hart/long worm, die zich
dus niet via muggen maar via slakken verspreid, is groot.
In Nederland zijn al besmette slakken en kikkers aangetroffen. En via onderzoek is ook
aangetoond dat de besmetting ook via het slijmerige spoor van een slak plaats kan
vinden.
De Franse hartworm werd in Nederland het eerst gevonden op de Veluwe en in de
omgeving van den Haag en Almere. De zeer dunne worm leeft in de kleine bloedvaten
van de longen.
Als er veel wormen zijn, die veel bloedvaten verstoppen, kan het rechter hart het bloed
niet meer door de longen pompen. In het ergste geval kan een hond aan deze infectie
overlijden.
Net als de besmetting via muggen kan dit dus uitsluitend gebeuren via een
tussengastheer, honden kunnen deze hartworminfectie niet direct overdragen op andere
honden.
Om het risico van besmetting zo klein mogelijke te maken is het verstandig om voer en
drinkbakken niet buiten te laten staan en daarnaast regelmatig te ontwormen.

Hart/long worm “Oslerus osleri”
Verspreiding rechtsreeks.
Deze hart/longworm komt ook in Nederland voor, en in tegenstelling tot de vorige 2
soorten besmettingen, kan deze wel rechtstreeks worden over gedragen.
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Honden kunnen zich via de ontlasting van andere honden besmetten met larven van
Oslerus osleri. Deze worm wordt ook direct van teef op pup overgebracht.
Deze worm geeft wormknobbels
in de grotere luchtwegen van de
hond. Deze knobbels zijn
zichtbaar bij bronchoscopie. Deze
longworm komt maar zelden voor
Eens in de zoveel jaar duikt er
weer een geval op. Vaak gaat het
altijd om kleine poedels. Ze
hoesten vaak al van jongs af aan
en zijn vaak jong volwassen als ze
ziek worden.
Honden met deze worm hebben
vaak een harde, droge hoest, met
name bij activiteit of bij een
temperatuursovergang.
Jonge honden zijn vaak behoorlijk
ziek, eten slecht, vermageren en
zijn benauwd.

Welke klachten krijgt een hond besmet met hartworm?
Honden krijgen pas last van hartwormen als ze als volwassen stadia leven in de
longslagader of in het hart. Als de hond besmet is met slechts een paar wormen zijn er
meestal geen klachten. Als een hond besmet is met vele hartwormen zullen deze zich,
naast in de longslagader, ook gaan nestelen in de rechter kamer.
Door de wormen kan de rechter kamer zich minder goed gaan vullen en kan deze het
bloed minder goed rondpompen naar de longen en uiteindelijk de linker boezem en
kamer.
Hierdoor krijgt de hond de volgende klachten:
Slechte conditie
Vocht in de buikholte
Bloedingen in de huid, in de slijmvliezen en in de longen.
Lage algemene bloeddruk
Flauwtes en omvallen
Gewichtsverlies
Hoesten
Ernstige gevallen kunnen overlijden.
Hoe weet je of een hond besmet is met hartworm?
De diagnose kan in sommige gevallen gesteld worden door middel van een bloedtest.
Deze bloedtest toont volwassen hartwormen aan. Omdat het wel 5 tot 7 maanden na
besmetting kan duren voordat de wormen volwassen zijn bewijst een negatieve test niet
dat de hond niet met hartworm besmet is.
Hoe kan je een hond besmet met hartwormen behandelen?
Er zijn twee opties. Je kunt voorkomen dat er volwassen wormen ontstaan door
preventief honden te gaan behandelen tegen de larvale stadia (de L1, L3 en L4 larve. De
L2 larve leeft in de mug). Daarnaast kan je volwassen hartwormen behandelen. Helaas
zijn deze volwassen hartwormen erg lastig te doden.
Het voorkomen van hartwormen
Het is veruit het beste om te voorkomen dat een hond besmet wordt met (volwassen)
hartwormen. Er zijn vele middelen werkzaam tegen larfjes van hartwormen, zoals
Stronghold (één pipet per maand op de huid druppelen) of Milbemax (iedere maand
behandelen met Milbemax en dit ook nog herhalen één maand na thuiskomt). Alle
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middelen effectief tegen de larfjes behoren tot de zogenaamde abermectines
(ivermectine, selamectine, moxydectine).
Het behandelen van een hond besmet met (vele) volwassen hartwormen
Honden die besmet zijn met volwassen hartwormen zijn moeilijk te behandelen. Als een
hond slechts een paar volwassen hartwormen heeft is het te overwegen niet te
behandelen.
Deze volwassen wormen zullen na een paar jaar vanzelf overlijden. Door iedere maand
deze honden te behandelen met bijvoorbeeld Milbemax voorkom je dat de hond opnieuw
een infectie kan oplopen of hartworm zal verspreiden.
Daarnaast verkort Milbemax de levensduur van een volwassen hartworm.
Bij ernstiger geïnfecteerde honden wegen de voordelen op tegen de nadelen van de
behandeling. Het behandelen van een hond met volwassen hartwormen is namelijk niet
zonder risico. Volwassen hartwormen die gedood worden komen namelijk in de
longslagader terecht en kunnen tot ernstige trombo-embolie leiden. Hierbij sluit een
(deel van) hartworm de bloedtoevoer naar een deel van de longen af met ernstige
benauwdheid en mogelijk de dood tot gevolg. Daarom is de behandeling van een hond
met hartworm iets wat alleen in een speciaal uitgeruste dierenkliniek of -ziekenhuis kan
plaats vinden.
Na de behandeling moet de hond nog wekenlang strikte rust houden.
Het beste is eerst een hond besmet met volwassen hartwormen te classificeren. Klasse 1
heeft slecht milde symptomen, klasse 4 zeer ernstige.
Klasse 1
Dit zijn jonge honden met weinig klachten. Ze hoesten soms een enkele keer en zijn
alleen bij zwaardere inspanning sneller moe. Op röntgen en bloedonderzoek zijn er
weinig afwijkingen.
Klasse 2
Deze honden hebben net als klasse 1 nog maar weinig symptomen. Op bloedonderzoek
zijn er milde afwijkingen te vinden (milde bloedarmoede bijvoorbeeld) en op röntgen zijn
er duidelijke veranderingen aan het hart te zien. De urine kan een (mild) verhoogd
eiwitgehalte bevatten.
Klasse 3
Deze honden zijn al duidelijk ziek en vallen af. Ze hoesten en op röntgen zijn er
duidelijke veranderingen te zien zoals schade aan de bloedvaten. Ze hebben duidelijke
bloedarmoede en een hoog eiwitgehalte in de urine.
Klasse 4
Deze honden raken in shock en kunnen niet meer lopen. Ze hebben moeite met ademen
en hebben donkere urine. Deze honden zijn in acuut levensgevaar en op echo zijn er
hartwormen zichtbaar in de rechter boezemkamer klep. Deze honden kunnen alleen nog
acuut gered worden door hartwormen via de halsader te verwijderen.
Klasse 4 honden met een hartworminfectie moeten chirurgisch behandeld worden.
Volwassen hartwormen kunnen alleen gedood worden met melarsomine (Immiticide).
Het is het beste de wormen geleidelijk af te laten sterven zodat het risico op embolie zo
klein mogelijk is. Daarom adviseren dierenartsen de milde gevallen twee injecties te
geven (2,5 mg/kg diep in de spier) met 24 uur ertussen. Ernstige en zeer ernstige
gevallen geven we één injectie (2,5 mg/kg) diep in de spier. Na één maand geven we
dan alsnog de dubbele injectie.
Door deze behandeling sterven niet alle wormen tegelijkertijd. Dit verkleint de kans op
(ernstige) embolie.
Waar moet ik op letten nadat mijn hond behandeld is tegen hartworm?
Nadat een hond succesvol is behandeld tegen hartworm, moet de hond gedurende één
maand strikte rust houden. De eerste 7-10 dagen zijn het meest kritiek. Let in het
bijzonder op symptomen zoals koorts, hoesten of bloedneuzen. Indien dit optreedt, is het
verstandig om direct contact op te nemen met uw dierenarts.
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6. Gezondheidsuitslagen: 01-04-2017 t/m 30-06-2017
MIDADO DIRÒSA V. HOEFFLAECKEN’S COCÓ
EKUNDU-SEB V. OS DOEZENHÖFKE
SAMSALABIM BAM BAM MEI DE NOARDEWYN
TOTEM TOEPOEL V. SNUFFEL-KNUFFEL
MEIKE-BRECHTJE FÂN É WÂLDBLAFFERS
GLOSSY (xmeea)

HD A
RD & Cataract niet cong. niet vrij
Cataract niet cong. niet vrij
RD niet vrij
Cataract niet cong. niet vrij
Cataract niet cong. 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 augustus uit, dus kopij aanleveren voor 15-08-17

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:
E.Jetten e-mail: vantstrutje@gmail.com of telf.06-25174781

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

Regio contacten
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Flevoland:
Betsy Dommerholt
betsy.dommerholt@gmail.com
Veluwe:
Dirk en Dorien Heermeyer schapendoes@kpnmail.nl

036-5223212
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, bemiddeling nood-en vakantieopvang
E.Jetten
vantstrutje@gmail.com

06-25174781

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

info@schapendoes.net

0513-677588

Overige
Contributie 2017:
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)
maximaal 14 weken per nest.
Dekreuenvermelding 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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