De Schapendoes Club
NIEUWSBRIEF 34:
9ste jaargang

4de kwartaal 15-11-2017
De volgende punten komen aan bod:
1. Van de bestuurstafel: nieuw bestuurslid
2. Even voorstellen Ellen Jetten
3. Uitslagen Schapendoes Treffen 2017
4. Dekreuen lijst website
5. Van de leden
1. Een therapiehond
6. Gezondheid: Hartaandoeningen bij puppy’s
7. Gezondheidsuitslagen

1. Van de bestuurstafel: nieuwbestuurslid
Met ingang van 1 oktober heeft Ellen Jetten de taken van de secretaris Ingeborg Töniës
over genomen, het e-mailadres is hetzelfde gebleven.
Ellen Jetten neemt ook de herplaatsing en noodopvang
Tot de ALV in 2018 is Ellen interim secretaris en op de ALV kiesbaar.
Het bestuur

2. Even voorstellen: Ellen Jetten
Op verzoek van het bestuur waar ik op dit moment de functie als interim secretaris
aangenomen heb is mij gevraagd om mij voor te stellen.
Ik ben Ellen Jetten (ook wel bekend binnen de schapendoeswereld van het duo “Het en
Jet”), 48 jaar en woon in Molenhoek, waar ik samen met mijn dochter Mabel Gommers
soms een nestje schapendoezen heb onder de naam van 't Strutje.
Sinds 2012 ben ik lid van de Schapendoesclub.
Ongeveer 25 jaar geleden zijn wij begonnen met briards waarna, en bij zovele
briardsliefhebbers, er ook schapendoezen bij kwamen.
Op dit moment hebben wij alleen nog schapendoezen.
Naast honden trainen ben ik zeer geïnteresseerd in het gedrag van honden.
Sinds enige tijd doe ik ook de herplaatsing van de Schapendoesclub, iets wat ik tevoren
al jaren vanuit thuis deed en met de paplepel ingegeven is omdat mijn moeder altijd
zwerfhonden opgevangen heeft.
Ik ben te bereiken door middel van e-mailadres secretaris@schapendoesclub.nl
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Natuurlijk hoop ik jullie allen te mogen begroeten op een van de mooie evenementen van
de club en wens jullie veel plezier en mooie jaren toe met de ons gezamenlijke interesse
"de schapendoes".
Ellen Jetten
interim secretaris

3. Uitslagen Schapendoes Treffen 17 september 2017
Straat der ver(om)leiding
1. Anjou van Betsy Dommerholt
2. Elco van Betsy Dommerholt
3. Zepp van Kobus en Anja van Leer
Hoepelen
1. Bobby van Herma Verspuij
2. Saartje van Lenie van de Vliet
3. April van Lenie van de Vliet
Ballenbak
1. Zepp van Kobus en Anja van Leer
2. Bobby van Herma Verspuij
3. Bambam van Herma Verspuij
Campingwasje
1. Kwiebus van Freek Starke
2. Jet van Liesbeth Rol
3. Bardot van Els Rooijakkers
Schapendoesrennen
Jonge honden klasse
1. Dibus van Grieko, Anja en Lisa Bosma
2. Fleur van Johan Lamers
3. Raya van Dick en Aleid van Dam
Open Klasse 1
1. Zepp van Kobus en Anja van Leer
2. Rocker van Arjan en Wendy van Steen
3. Wiebe van Lisenka Rietra
Open klasse 2
1. Luna van Carla van de Bosch
2. Jimmy van Marion Vermeer
3. Jintho van Dick en Aleid van Dam
Midlife klasse
1. Hexy van Carla van de Bosch
2. April van Lenie van de Vliet
3. Kabaal van Jolanda Lanting
Speciale prijs voor het jongste hondje, Iza van Joyce Hekman en Fred van Slooten
Dorien Heermeyer
Evenementen Schapendoesclub
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4. Dekreuenlijst website
Op de laatste ALV is er gesproken over uitbreiding van de gegevens van reuen op de
dekreuenlijst. De geïnteresseerde fokkers zouden graag meer gegevens willen zien op de
pagina van de desbetreffende hond, zoals de beoordelingsrapporten van onze
beoordelingsdag.
Het inscannen van de beoordelingsrapporten was geen succes, vaak is het handschrift te
onduidelijk en de doorslag ook te vaag.
Daarom heb ik een document gemaakt (vergelijkbaar met het beoordelingsrapport)
waarin elke eigenaar zelf het rapport ( of meerdere) op in kan vullen en per mail terug
kan sturen.
Dan kan ik deze rapporten op de pagina van de desbetreffende hond toevoegen.
Ik heb in deze mail 2 documenten toegevoegd, 1 blanco en 1 ingevulde van onze eigen
hond zodat iedereen kan zien wat de bedoeling is.
Pak gewoon je eigen beoordelingsrapport erbij en neem het over op het word-document.
Om te weten of alle gegevens op de site nog kloppen vraag ik ook even aan de
dekreueigenaren om ook even op de site dit te controleren.
Natuurlijk zijn nieuwe aanmeldingen voor de website ook welkom, voor deze nieuwe
potentiele dekreu eigenaren, kijk op de site pagina fokkerij- dekreuen- naam hond en zie
welke gegevens we nodig hebben om hem op de site te zetten. Ook een mooie foto is
belangrijk, fokkers willen graag zien hoe de hond is.
Mochten de benodigde gezondheidsonderzoeken nog niet gedaan zijn is dat geen
probleem, dat kan altijd later ingevuld worden.
En voor reuen die op basis van afstamming PRA ++ zijn, geldt het volgende: indien deze
gegevens op de PRA lijst van Bochum vermeld staan, nemen we dat over en hoeven ze
geen DNA PRA test meer te laten doen.
J.W.G.
Redactie/webmaster en design

5. Van de leden: Een therapie hond
Mensen en (therapie)honden.
Er is wisselwerking tussen mens en hond. We leven al heel lang samen.
Daardoor zijn sommige honden ook zo geschikt als therapiehond.
Dat is mooi. Zolang de hond hond mag blijven.
Er zijn verschillende organisaties die therapiehonden met veel inzicht
opleiden/plaatsten/begeleiden, en de therapiehondbegeleiders opleiden.
In onderstaand verhaal vertel ik over mijn ervaring met therapiehonden.
Wat is een therapiehond?
Een therapiehond is een gewone hond met een speciale taak:
Het mentaal helpen van mensen/kinderen met het functioneren in een voor hun soms te
ingewikkelde wereld.
Mensen/kinderen met beperkingen (zoals hersenletsel, angststoornissen, autisme,
depressie, op sociaal vlak, verstandelijk, met leren)
De honden kunnen helpen bij:
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Het leren maken van prettig contact, opbouw zelfvertrouwen, het weer naar buiten
kunnen gaan, beter dag/nachtritme, het zich prettiger voelen in gezelschap, verbeteren
van concentratie, vermindering angsten, eigenwaarde, zoveel mogelijkheden …..
Meer ontspanning, weer meer plezier in het leven.
Soms is een therapiehond een (onverwachte) oplossing na lang zoeken binnen de
reguliere zorg.
Wat doet de hond dan en hoe? Enkele voorbeelden:
Door ons mensen gewoon te nemen zoals we zijn.
Rijk of arm, groot of klein, belangrijk of niet, het boeit een hond niet.
Zoals we zijn, dat is wat belangrijk is.
Ze laten ons zien wie we op dat moment zijn door ons een spiegel voor te houden,
zonder oordeel. Dit biedt vaak nieuwe openingen.
Denk hierbij aan inzet bij coaching.
Een afleiding of steun te zijn bij iets wat spannend/angstig is.
Een hond zorgt zoals we allemaal wel ervaren, vaak voor een meer ontspannen sfeer.
Een voorbeeld hiervan is de voorleeshond voor kinderen die moeilijk leren lezen.
Bewezen is dat een kind dat tegen een hond voorleest dit veel gemakkelijker doet dan
voorlezen voor een klas zonder dat er een hond bij is. De hond “doet’ niets maar maakt
wel verschil.
Je ziet dit ontspannende/steunende effect ook vaak bij cliënten met PTSS.
Een hond kan je mooi in het hier en nu houden. Door bv te leren in te checken als de
paniekgevoelens de overhand krijgen.
Verbinding: Door ons te leren d.m.v. samen te werken, oefeningen/opdrachten/spelletjes
te doen. Zelfvertrouwen op bouwen. Grenzen leren stellen. Ze leren ons hoe prettig
contact te maken, respect te leren hebben voor elkaars grenzen. In stapjes.
So(ciale)Va(aardigheid) trainingen.
Nu is het niet zo dat een hond een soort wondermiddel is, wat je zo maar even in kunt
zetten.
We hebben een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van deze honden.
Therapiehonden worden met liefde en inzicht opgeleid door therapiehondbegeleiders die
daar weer voor zijn opgeleid.
Wat gaat vooraf:
Welke honden zijn geschikt voor het werk als therapiehond is een veel gestelde vraag.
In principe kunnen veel honden met juiste karakter geschikt zijn om als therapiehond te
werken, natuurlijk hangt veel af van de ontwikkeling van de pup/hond, het doel en de
juiste begeleiding.
Een (puppen) test kan helpen maar het is altijd maar een momentopname.
Wat belangrijk is, is dat de hond een hond is zonder heel uitgesproken
werk/gedragseigenschappen. Sociaal, stabiel en “leerbaar”.
Graag wil samenwerken en: een goed herstelvermogen heeft.
Therapiehonden zijn wel het allerliefst tevoren op eigenschappen geselecteerd
(denk aan al op karakter en gezondheid geselecteerde voorouders)
De pups uit geschikte lijnen worden dan vanaf geboorte gestimuleerd/gesocialiseerd/met
zorg uitgekozen en daarna verder opgeleid.
Een hond moet een zo goed mogelijke basis hebben. Deze honden zullen ontspannen hun
werk kunnen doen. De succeskans is dan groot.
Na de selectie van de pup gaat deze rond 7,5 week naar gastgezin met
therapiehondbegeleider.
Opvoeding, uitgebreide socialisatie, basistraining, bezoek hondenscholen, enz. enz.
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Een therapiehond is juist niet een hond die strak “afgetraind” is. Er moet een proces
kunnen ontstaan tussen cliënt en hond.
Er wordt wel veel tijd besteed aan een goede benchtraining. Een therapiehond zal zo
ontspannen aan zijn rust kunnen komen, en de cliënt ook!
Er wordt goed op interactie/contact gelet en dat ook deze socialisatie positief verloopt.
Alleen zo krijgt een hond een groot vertrouwen in onze mensenwereld. De socialisatie is
zo uitgebreid mogelijk, en duurt bij de ene hond langer dan bij de andere.
Je moet dan ook denken aan meereizen met trein, stad, winkels, verpleeghuizen, liften,
enz.
Een therapiehond moet honds hond kunnen zijn, dus elke dag lekker los wandelen staat
zeker ook op het programma.
Plaatsing bij cliënt:
Er gaan voor de uiteindelijke plaatsing uitgebreide intakegesprekken vooraf waarin de
doelen/verwachtingen besproken worden en nadat er groen licht is staan mensen vaak
lang op de wachtlijst voor een therapiehond.
Er moet een goede en verantwoorde match zijn.
De hond wordt meestal eigendom/verantwoordelijkheid van de cliënt. Begeleiding gaat in
overleg met cliënt en contact is altijd mogelijk.
De hond wordt vanaf 6 maanden geplaatst bij de cliënt. Of later. Dit hangt van de hond
af en van de wensen van de cliënt.
Dit zijn b.v. cliënten met PTSS, autisme, angststoornissen, en kan in een gezin zijn.
Hierna komt het volgende werk van de therapiehondenbegeleider in beeld.
Mensen/gezinnen begeleiden, coachen, bewust maken, samen trainingen doen,
hondengedrag bijsturen, assisteren bij therapieën: Maatwerk
Het belangrijkste werk van een therapiehondbegeleider is, dat je zorgt voor vertrouwen
en een prettige samenwerking tussen de hond, de cliënt en jezelf.
Het welzijn van de hond is heel belangrijk. Je bent er voor de hond.
Je bent geen (halve) psycholoog en je bent ook geen hondengedragstherapeut.
De begeleiding is meestal intensief, zeker in het begin.
Bezoeken, soms 2 keer per week, telefonisch contact.
Dit omdat de eerste tijd na plaatsing voor cliënt gewoon zwaar is.
Je ziet vaak dat de hond die een goede socialisatie en basistraining heeft gevolgd toch
een terugval krijgt. Het gaat vaak met ups en soms ook downs.
De hond moet echt wennen nieuwe eigenaar en omgeving.
En andersom natuurlijk ook.
Gaandeweg zie je de effecten groeien: structuur in de dag, minder eenzaamheid, weer
op pad durven, sociale contacten, meer bewegen, zelfvertrouwen, dag-nachtritme,
minder angstdromen, minder depressieve klachten, weerbaarder, doel in het leven,
plezier in trainingen, een fijner leven…..
Er zijn naast plaatsing bij een cliënt thuis meerdere mogelijkheden om de honden in te
zetten, nog een paar voorbeelden:
* Een therapiehond kan ook ingezet worden als “Co-Coach”
Coaching worden steeds meer met honden gedaan. Het gaat dan om een samenwerking
tussen de cliënt, de coach en de hond. Honden kunnen mooi spiegelen.
De hond of honden zijn dan vaak de honden van de coach.
* Ook kun je denken aan het pilotproject van de zedenpolitie Rotterdam waar hond Twix
al regelmatig is ingezet bij de verhoren van slachtoffers.
Doordat er (altijd vrije keuze slachtoffer) een hond in de verhoorkamer is, waarmee
contact gemaakt kan worden, ontstaat er een minder gespannen sfeer bij de verhoren,
zodat het wellicht minder belastend kan zijn voor het slachtoffer.
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De hond woont dan bij een van de rechercheurs die opleiding THB-er( THBtherapiehondenbegeleider) heeft gehad en gaat regelmatig mee “naar het werk”.
* Therapiehond woont bij de THB-er en gaat met de THB-er mee als
ondersteuner/motivator naar cliënten die bv een therapie volgen. Fysiotherapie,
psychotherapie, rots/water trainingen enz.
* Therapiehond geplaatst in een instelling.
* Een therapiehond kan vaak ook prima bezoekdier zijn, verpleeghuizen, bij mensen
thuis, of bv voor lessen omgang kind hond op basisscholen.
Wat doe ik?:
Ik werk regelmatig voor een organisatie die al jaren therapiehondbegeleiders opleid en
ook honden plaatst en de begeleiding verzorgd.
Het is leuk om de cursisten zoveel mogelijk kennis en informatie mee te geven.
Dit omdat ik zelf uit praktijk weet hoe belangrijk dat is om het werk goed te kunnen
doen.
Af en toe heb ik een therapiehond te logeren en/of te trainen.
Ik begeleid 1 volwassen cliënt en daarnaast nog een jongetje in een gezin, die een
therapiehond geplaatst hebben gekregen.
Daarnaast ga ik af en toe met mijn eigen Schapendoes Maamke aan het werk, o.a.
samen met een kindercoach of naar een activiteitencentrum voor mensen met NAH (niet
aangeboren hersenletsel):
Maamke is een actieve vrolijke jonge hond, maakt graag contact, impulsief en leert met
veel plezier. Ze is gek op trucjes, puzzels en spelletjes.
Wel moet ik wel goed naar haar lichaamstaal kijken, ze is gevoelig, wordt soms te druk
en niet altijd even “belastbaar”
Het was voor ons een gezamenlijke ontdekkingstocht om te leren of ze geschikt was om
ingezet te kunnen worden.
Het is altijd aanpassen en flexibel blijven.
Soms moest ik veel eerder stoppen dan dat mij uitkwam. Dat was dan zo.
De kunst is om dit op tijd te voelen aankomen zodat je kunt afronden als het nog leuk is
voor haar.
Ik zorg op tijd voor een plekje dat ze kan rusten. Daarna kunnen we vaak weer lekker
verder. Soms is het andersom en geeft ze aan dat ze nog lang niet wil stoppen.
Ondertussen zijn we 1,5 jaar verder en is Maamke bijna 3.
Dat gevoelige is een stuk minder geworden en wat ervan over is, is ondertussen juist
haar grote plus.
Met Maamke kun je prima werken, maar het mooist na even rustig contact maken.
Eerst dat belangrijke contact, met rust, en dan weer verder.
Dan doet ze alles voor je. Voor veel cliënten is dit een mooie spiegel.
Zelf leer ik ook: Wat heel belangrijk was voor Maamke, dat ik meer de tijd moest nemen
om haar aan een nieuwe omgeving zoals een activiteitencentrum, te laten wennen.
We hebben de lift, trap, elektrische rolstoelen, de geluiden van mensen die boos zijn of
gefrustreerd, het onverwachte aanraken, noem maar op, echt moeten oefenen en
doseren (terwijl ze prima is gesocialiseerd als pup en jonge hond)
Een andere omgeving met zoveel indrukken was pittig. In stapjes laten wennen dus, niet
alles tegelijk. Daarna was ze al snel veel meer ontspannen.
Nu stapt ze vol vertrouwen de activiteitenruimte binnen en loopt naar de cliënten toe en
maakt contact. Ook als er een kar met koffiekopjes binnenkomt rijden met veel
gerammel, of de elektrische rolstoel vlak naast haar stopt…..
Dit maakt dat een bezoek van ons aan het activiteitencentrum een plezier voor iedereen
is.
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Vaak ben ik 1 keer per 3 weken, max. 2 x een half uurtje achterelkaar met haar aan het
werk en dan gaan we na afloop altijd lekker lopen in het bos. Want een hond moet vooral
lekker hond kunnen zijn.
De dag erna zie ik altijd dat ze veel meer slaapt dan anders.
Tanja Rozendal

6. Gezondheid: Hartaandoeningen bij puppy’s
De meest voorkomende hartaandoeningen binnen ons ras is ODB – open ductus Botalli
(ook wel PDA - persisterende ductus arteriosus genoemd)
De ductus is een bloedvat wat bij alle pas geboren mensen en zoogdieren voorkomt, het
zorgt er n.l. voor dat bij de ongeboren pup het bloed vanuit de rechterkant van het hart
niet naar de longen wordt gepompt maar naar de grote lichaamsslagader (de aorta) dit
omdat een ongeboren pup nog geen ademhaalt via de longen maar via de placenta van
zuurstof wordt voorzien.
Na de geboorte hoort dit bloedvat zich binnen een paar dagen te sluiten, wat in de
meeste gevallen ook probleemloos verloopt, zodat het bloed nu van de rechterkamer van
het hart naar de longen gaat, daar van zuurstof wordt voorzien en dan als zuurstofrijk
bloed zijn normale weg vervolgd.
Maar niet altijd sluit dit bloedvat zich, soms gedeeltelijk en soms zelfs helemaal niet.
Als het bloedvat zich helemaal niet sluit kan de pup zich niet goed ontwikkelen en sterft
over het algemeen binnen een paar dagen.
In het geval dat het bloedvat zich gedeeltelijk sluit, is het afhankelijk van hoever het
bloedvat zich gesloten heeft, voordat de fokker merkt dat er iets aan de hand is en soms
is het zelfs zo dat pas met de 6 weken gezondheidscontrole van de dierenarts, hij/zij met
de stethoscoop het hoort en de pup zelf nog helemaal geen symptomen vertoont.
Het is dan aan de fokker om te beslissen hoe verder te gaan met de pup, sommige
fokkers besluiten om de pup te laten opereren en sommigen laten de pup inslapen. Het is
niet aan ons om hier een waardeoordeel over te geven.
Maar waarom we nu dit artikel schrijven is het volgende:
Het is de laatste paar jaren een aantal keren voor gekomen dat de pup op de leeftijd van
6 weken kerngezond is verklaart en met die gegevens rond de 8 weken naar de nieuwe
eigenaar gegaan is.
Zoals bekend is, is het vaccinatieschema 6 weken - 9 weken - 12 weken en als dan de
nieuwe eigenaar vol trots met z’n pup naar de dierenarts gaat voor die 2de ( en zelfs
soms pas voor die 3de ) vaccinatie is het natuurlijk een grote schok als dan de dierenarts
een hartruis constateert, soms zelfs zo erg dat het verbazingwekkend is dat de pup nog
steeds zo vrolijk en blij is.
De eerste keer dat we dit als fokbegeleiding hoorden hadden we het idee dat misschien
de dierenarts van de fokker een foutje had gemaakt door dit te missen. Maar we hebben
daarna dit vaker gehoord en het is dus voorgekomen bij totaal verschillende fokkers en
ook totaal verschillende dierenartsen ( van de fokker c.q. nieuwe eigenaren) dus een
foutje van de dierenarts kan het niet zijn.
Op dit moment lijkt het er op dat het om ODB gaat en dat het bloedvat i.p.v. zich verder
te sluiten juist weer ruimer wordt. Dus meegroeit met de pup.
Ook hier is de behandelmethode iets wat de fokker en de nieuwe eigenaar beslissen en
kunnen we er alleen maar in adviseren.
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Er zijn in de loop van de jaren ons een aantal gevallen bekend geworden maar we willen
als fokbegeleiding graag proberen dit in kaart te brengen en vragen dan ook jullie
medewerking.
Wil iedereen die dit meegemaakt heeft ( als fokker en/of eigenaar os naaste) per e-mail
contact met ons opnemen zodat we een lijst aan kunnen leggen en kijken “of” en indien
ja “welke” overeenkomsten er zijn tussen de betreffende pups.
Dus behalve afstamming ook symptomen, leeftijd, leefomgeving en wat maar meer van
belang zou kunnen zijn.
Dus ook graag die mensen die ons al eens op de hoogte hebben gesteld, graag even per
mail nog een keer de gegevens doorgeven, zodat we niet onnodig hoeven te zoeken en
daardoor misschien één vergeten.
In de mail graag vermelden:
officiële naam van de pup, geboorte datum, ouders, moment van het openbaren
van het probleem en alles wat verder van belang lijkt en het vervolg traject… wat
is er verder met de pup gebeurd, indien van inslapen: is er autopsie verricht ? dan
graag het autopsie rapport bijsluiten indien van opereren: hoe en wat is er precies
gevonden en hoe is het verholpen.
Omdat ODB een erfelijke aandoening is (de overerving is polygeen. Dat wil zeggen, dat
er meerdere genen verantwoordelijk zijn voor het niet-sluiten van de ductus Botalli
/ductus arteriosus) is alle informatie welkom, zodat we fokkers kunnen waarschuwen als
er een verhoogd risico is in bepaalde lijnen. Dat doen we nu ook al maar deze vorm
werpt weer een ander licht op het probleem.
Het is natuurlijk vreselijk voor alle partijen als blijkt dat het puppy niet gezond is, vooral
omdat de pup dan al bij zijn nieuwe familie woont. Als dit bij de fokker al bekend wordt,
is het aan de fokker om de beslissing te nemen, en is het alleen voor de fokker moeilijk,
maar bij de nieuwe familie zijn er al veel meer mensen bij betrokken en lopen de emoties
hoger op.
Maar door bovenstaande mag duidelijk zijn dat het bij deze gevallen niet om slordigheid,
nalatigheid e.d. van de dierenarts en de fokker gaat.
Ook de fokker heeft dit dus niet kunnen voorzien.
Het enige advies wat we op dit moment de fokker kunnen geven is de hartjes nog een
keer laten controleren voordat de pup overgedragen wordt, aangezien het dus met 6
weken niet hoorbaar is en met 9 weken wel, dus in de tussenliggende 3 weken is de
aandoening pas zichtbaar, duidelijker c.q. erger geworden.
Alle pups waarvan wij weten dat ze dit hadden lieten op dat moment niets zien, waren
gewone vrolijke, blije “gezonde” pups, die zich net zo gedroegen als elke andere pup. Pas
later krijgen deze pups symptomen.
De e-mail kunt u sturen naar Peter en Janny Wierda fokbegeleiding Schapendoesclub
graag onder vermelding ODB e-mailadres info@schapendoes.net
Peter en Janny Wierda
Fokbegeleiding

7. Gezondheidsuitslagen: 01-07-2017 t/m 30-09-2017
Geen afwijkingen geconstateerd in deze periode, dus geen uitslagen
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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 febr. uit, dus kopij aanleveren voor 15-02-18

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:
E.Jetten

secretaris@schapendoesclub.nl

06-25174781

Penningmeester:
O.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

06-10290866

hulsboom@planet.nl
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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
Peter en Janny Wierda
info@schapendoes.net

0513-677588

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

0313-652971

Herplaatsing, bemiddeling nood-en vakantieopvang
Ellen Jetten
secretaris@schapendoesclub.nl

06-25174781

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

info@schapendoes.net

0513-677588

Overige
Contributie 2018:
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
Te betalen voor 1 maart van het nieuwe jaar.
Machtiging automatische incasso 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, voor leden gratis.
Regio Bank Oudehaske t.n.v “de Schapendoes Club”
IBAN nr. NL50 RBRB 0920 7031 51 BIC RBRBNL21
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