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1. Van de bestuurstafel: PRA DNA TEST
Met ingang van 1 maart gaat Prof.Dr. J.T. Epplen van de universiteit te Bochum met
pensioen. Daarom is het niet meer mogelijk het PRA DNA onderzoek voor onze
schapendoezen hier te laten verrichten.
In samenwerking met Mrs. Gabrielle Dekomien wordt nu gezocht naar een ander
laboratorium die deze specifieke PRA DNA test van de schapendoes op de zelfde kundige
wijze kan doen.
De testen die door sommige laboratoria worden aangeboden zijn niet allemaal een
gentest maar vaak een markertest, de test waar we in het begin bij de schapendoes ook
mee gewerkt hebben totdat de gentest kwam die veel accurater is.
Zodra we meer weten over welk laboratorium de gen test gaat overnemen plaatsen we
dat op de website bij “fokbegeleiding”
Het bestuur

2. Beoordelingsdag 27-05-2018
Voor onze beoordelingsdag in mei hebben we Renate Chiodi en Anja Boonemmer bereid
gevonden om te komen keuren. Inschrijving voor deze beoordeling opent begin april, op
de website vindt u dan meer en in de volgende nieuwsbrief wordt hier verder aandacht
aan besteed.
Aansluitend de beoordeling hebben we weer, zoals gewoonlijk, de ALV. Dit alles op onze
vaste locatie Manege Fjordhest-Gard te Hoenderloo.
Naast de keuringen willen we ook onze leden de mogelijkheid bieden om hun hond te
laten titeren.
De meningen over wel of niet vaccineren/c.q. titeren zijn verdeeld, ook willen niet alle
dierenartsen hier in mee gaan, maar in het onderstaande stuk kunt u meer lezen over de
voordelen van het titeren.
Zodat u zelf een keus kunt maken of het zinvol is om te laten vaccineren of dat het zinvol
is om eerst eens te laten kijken of een vaccinatie wel nodig is door eerst een

1

titerbepaling uit te voeren. Vaak blijken volwassen honden nog meer dan voldoende
antistoffen te hebben en is een vaccinatie “nog” helemaal niet nodig.

3. Titersessie op de Beoordelingsdag 27 mei in Hoenderloo
Vorig jaar stond er de nieuwsbrief nr. 31 een uitgebreid artikel over titeren. Ondertussen
is al veel meer informatie over dit onderwerp bekend geworden, dus hier een up-date!
Gebleken is namelijk dat vaccinaties niet altijd werken. Je laat je hond keurig volgens
schema vaccineren, denkt je hond beschermd te hebben en dan blijkt het tegendeel waar
te zijn.
Dit is vooral bij de honden tot ca. 15 maanden te zien. En de reden hier voor is ook
bekend.
Pups krijgen namelijk van hun moeder de eerste bescherming (maternale antilichamen)
mee. Uiteraard moet de moeder die dan wel hebben, want wanneer zij onvoldoende
beschermd is, kan ze geen optimale bescherming doorgeven.
Hoe lang deze maternale antilichamen aanwezig zijn, verschilt per individu. Het kan zijn
dat ze met 7 weken al weg zijn maar het kan ook heel goed zijn dat ze pas na 20 weken
weg zijn.
Zolang deze maternale antilichamen aanwezig zijn, heeft vaccineren geen enkele zin
want dit zal namelijk niet aanslaan omdat de maternale antilichamen ‘voorrang’ hebben.
In Nederland krijgen de pups daarom volgens het reguliere vaccinatieschema 3
zogenoemde pup-vaccinaties.
Op de leeftijd van 6 weken krijgen ze een vaccinatie DP (Distemper & Parvo), op 9 weken
alleen de Parvo en op 12 weken de ‘DHP-cocktail’ en dat is Distemper, Hepatitis en
Parvo.
En dan is het dus hopen (want zeker weten doe je het niet) dat 1 van deze 3 vaccinaties
aan zal slaan zodat ze in ieder geval voor de gevaarlijkste ziekte, de Parvo, optimaal
beschermd zijn.
Maar wanneer een pup dus met 12 weken nog steeds over die maternale antilichamen
beschikt, is de kans dus heel groot dat hij onbeschermd rondloopt terwijl je als goede
eigenaar in de heilige veronderstelling bent dat je pup goed beschermd zou zijn.
Dit is één van de vele dingen die aan het licht zijn gekomen nadat het titeren het
afgelopen jaar zo’n enorme vlucht heeft genomen mede door de oprichting van de
facebookgroep Titeren met VacciCheck. Wat kennis en informatie betreft loopt Nederland
op dit moment ver voor op de rest van de wereld!
Naast het checken of de hond wel of niet optimaal beschermd is, is titeren ook heel zinvol
om te kijken of de hond wel of geen vaccinatie nodig heeft.
De DHP wordt normaliter eens per 3 jaar gegeven maar het blijkt dat deze vaccinatie,
wanneer deze eenmaal goed is aangeslagen, vaak veel langer meegaat dan die 3 jaar. En
ook dan geldt dat een vaccinatie helemaal niets zal doen wanneer de hond nog over
voldoende antilichamen beschikt.
Een vaccinatie zal dan dus onnodig én overbodig zijn maar ondertussen worden er wel
verschillende ziektekiemen tegelijk in het lijf gespoten en dit is niet geheel zonder risico.
Dus waarom zou je vaccineren als het helemaal niet nodig is? Om maar een voorbeeld te
geven: mijn twee oudste honden heb ik in 2013 voor het laatst gevaccineerd, in 2014
getiterd en beschikken nog steeds over zoveel antistoffen dat ze pas over 2 jaar weer
getiterd hoeven te worden. Dus dan zijn ze al 6 jaar zonder DHP vaccinatie.
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Daarom is voor de Beoordelingsdag Froukje Seip uitgenodigd om te komen titeren.
Froukje is zeer geroutineerd, geweldig met honden én mensen en prikt zeer makkelijk
zonder te scheren!
Welke honden kunnen er getiterd worden?
In principe alle honden die niet in de 4 weken voorafgaand de DHP-vaccinatie hebben
gehad (omdat een vaccinatie ca. 3-4 weken nodig heeft om te werken).
Voor Weil, Rabiës en Kennelhoest wordt er niet getiterd.
Hoe gaat het in z’n werk?
Er is slechts een heel klein beetje bloed nodig (een druppeltje is zelfs al voldoende) om
te kunnen testen. De test duurt ca. 30 minuten en dan moet alles ook nog in het
dierenpaspoort (vaccinatieboekje) genoteerd worden.
Omdat er meerdere testen tegelijk gedaan kunnen worden, is het het mooiste dat
iedereen die zijn/haar hond(en) wil laten titeren dit doet voordat ze de ring in moeten
voor de beoordeling.
U levert het paspoort in, betaalt, laat bloed afnemen en dan kunt u lekker uw gang gaan.
Dan is de kans groot dat, wanneer u klaar bent, de test klaar is. Voordat u vertrekt, komt
u weer even langs voor de uitslag. Wanneer de hond nog voldoende beschermd is, kunt u
het paspoort ophalen en is het klaar.
Wanneer de hond niet optimaal beschermd is, zal Froukje u precies vertellen en uitleggen
wat het advies is. Vaccineren kan dan ter plaatse maar het is ook geen probleem
wanneer u dat bij uw eigen dierenarts wilt doen. Indien u wel ter plaatse wilt vaccineren
dan worden er geen extra consultkosten in rekening gebracht (dit geldt uiteraard alleen
indien er getiterd wordt!).
Tevens bestaat de mogelijkheid om, indien u dat wenst, uw hond ook te laten vaccineren
tegen Weil, Rabiës en/of kennelhoest. Dit dient wel van tevoren te worden opgegeven
zodat Froukje voldoende vaccins kan meenemen. De kosten van de vaccinaties bedragen
tussen de € 23,50 en € 30,50 (afhankelijk van welke vaccinatie). Dit is uiteraard inclusief
het verplichte gezondheidsonderzoek.
De kosten en geldigheid.
De kosten voor het titeren zijn € 45,- per hond. De test is erkend door o.a. de WSAVA,
NVWA, KNMvD, Raad van Beheer, Dibevo en indien de uitslag op een correcte wijze in
het paspoort wordt vermeld is het geldig op shows, wedstrijden, de meeste
hondenscholen en ook steeds meer pensions in Nederland.
Meer informatie.
In de nieuwsbrief 31 van De Schapendoes Club:
http://schapendoesclub.nl/Nieuws/nieuwsbrieven/Nieuwsbrief%2031.pdf
en in de facebookgroep ‘Titeren met VacciCheck’.
https://www.facebook.com/groups/1170151009673305/
Omdat het testen zelf zeer arbeidsintensief is, zit er een limiet aan het maximaal aantal
honden wat op 1 dag getiterd kan worden. Daarom moet men zich wel van tevoren
opgeven. Schapendoezeneigenaren die ook nog over andere rassen beschikken, mogen
uiteraard hun andere honden ook laten titeren!
Heeft u nog vragen? Stel ze in de facebookgroep van de Schapendoes Club of in de groep
Titeren met VacciCheck!
Opgeven kan vanaf nu via https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdol0-yo5jF4d4Zo1W-NkKGGyeCr-q87eazBTk2Myd4OaXUg/viewform
Herma Verspui
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4. FB pagina en FB groep en website
De schapendoes Club heeft een besloten FB groep, waar u verhaaltjes en foto’s kunt
plaatsen over uw schapendoes.
Ook kunt u hier adviezen vragen en/of geven betreffende die typische
schapendoesdingen die we vtt allemaal wel eens tegen komen. Twee weten altijd meer
dan één en het is altijd leuk om schapendoesfoto’s te zien.
En zo kunt u ook contact leggen om b.v. gezamenlijk te gaan wandelen of op een andere
manier samen iets doen en b.v. een oppasadres in de buurt vinden.
Regioactiviteiten, zoals een wandeling, worden in de groep gemeld, vaak met de
volgende dag de foto’s van zo’n wandeling. En ook worden er vaak foto’s geplaats door
de leden gemaakt op onze evenementen.
Kortom een leuke en gezellige groep uitsluitend bestemt voor onze leden en hun
gezinsleden. Aanmelding moet dan ook worden goedgekeurd door de beheerders.
Ook hebben we een openbare FB pagina waar ook Club evenementen op worden
aangekondigd, dit alles naast de “gewone website” waar alle informatie betreffende het
ras en de vereniging te vinden is.
Schapendoes Club groep: https://www.facebook.com/groups/386113634789776/
Schapendoes Club pagina: https://www.facebook.com/schapendoesclub/)
Schapendoes Club website: http://www.schapendoesclub.nl/

5. Van de leden:
1. Het leven van een dekreu-eigenaar
“Hoe is dat nou, om je reu in te zetten voor een dekking” krijg ik laatst de vraag van één
van de eigenaren van een reutje van inmiddels 15 weken, waarvan onze Joey de vader
is.
Het begon voor ons allemaal inmiddels zo’n 7 jaar geleden, bij een samenkomst van het
nest van onze eerste eigen does Jari, gaven we aan dat we het wel leuk zouden vinden
een 2de does er bij te nemen. Waarop langs meerdere kanten de opmerking kwam:
waarom niet een pup van Jari zelf dan? Dat heeft ons aan het denken gezet en ik ben me
in gaan lezen, én net als de pupeigenaar nu, vragen gaan stellen aan
ervaringsdeskundigen.
Al snel werd me duidelijk: je reu zal bepaalde onderzoeken moeten hebben ondergaan
(enkele verplichte varianten: ECVO en de DNA-PRA test en soms ook enkele gewenste
varianten zoals Elleboogdysplasie en Heupdysplasie) en wat ik zelf toch ook wel fijn vind:
een keer gezien zijn door een ras keurmeester en je moet er zelf ook wel achter staan
natuurlijk!
Want bij sommige dekkingen komt iets meer kijken dan….hop er op en geregeld, haha!
Inmiddels 9 geslaagde en ook een aantal mislukte dekkingen (niet de goede dag, geen
chemie tussen de honden, of andere redenen) wijzer, kan ik echt zeggen dat alles zijn
charmes heeft en dat moeder Natuur nog steeds bepaald.
Maar het allerleukste aan het leven van een dekreu-eigenaar? Het gaan kijken als de
pups eenmaal geboren zijn en dan de pups (en hun nieuwe eigenaren) verwennen met
een leuke box met allemaal leuke dingetjes er in.
Wij kregen dat destijds ook bij het ophalen van onze mannen en dat vond ik wel zo’n
leuk gebaar van de fokkers en dekreu-eigenaren dat ik die traditie er maar in heb
gehouden!
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Zelfs als de pups niet in Nederland worden geboren ga ik er heen en dat is me tot op
heden altijd gelukt! Sterker nog: mijn vlucht is al geboekt om hopelijk het resultaat te
kunnen gaan bewonderen van Jari zijn laatste avonturen met een Finse schone.
En zo heb ik een prima excuus om wat van Europa te zien, ben inmiddels in Zweden,
Duitsland en Frankrijk geweest om te pupknuffelen en voeg hopelijk binnenkort Finland
aan dat rijtje toe.
Natuurlijk hoef je het als reu-eigenaar niet zo bont te maken zoals ik dat doe, maar ik
ben van mening dat het ons geweldige ras zeker ten goede zou komen als er wat meer
enthousiaste dekreu-eigenaren bijkomen, want als reu-eigenaar heb je gelukkig meestal
de lusten maar niet echt de lasten!
Ik heb geprobeerd het een beetje een kort en bondig verhaaltje te laten worden om
mensen te enthousiasmeren voor een bijdrage aan ons geweldige ras, mocht je dus als
reu-eigenaar serieus overwegen je does een keer in te willen zetten voor een dekking,
vraag me gerust of stel je vragen bij de fokbegeleiding van de Schapendoesclub (Janny
en Peter Wierda) en kom eens met je does naar één van de leuke evenementen die
meerdere keren per jaar georganiseerd worden, zeker zo gezellig!
Voor de volgende editie: van dekreu-eigenaar naar fokker
Miriam Zegers
miriamzegers@gmail.com of via Facebook: Miriam Zegers

6. Gezondheid/verzorging: Nagels knippen:
Is nagels knippen noodzakelijk?
Ja. Als de nagels te lang worden, is er een constante druk op de voeten en poten van de
hond. Dit kan een afwijkende stand van de voeten tot gevolg hebben. Te lange nagels
zijn pijnlijk om op te lopen en zorgen ervoor dat de hond verkrampt of mank gaat lopen.
Een ontsteking aan de tenen is ook niet uitgesloten.
Het is dus van belang dat je goed in de gaten houd of de nagels te lang worden.
Wat heb je nodig?
Speciale nagelschaar voor honden
Hondennagelvijl.
Hoe weet je of nagels te lang zijn?
Als de nagels de grond raken zijn ze bij de meeste honden te lang. Graadmeter is dat je
een velletje papier zonder weerstand onder de nagels moet kunnen schuiven.
Let wel; bij sommige (oudere) honden zijn de voeten ietwat doorgezakt en werkt dit niet
100%.
Hoe weet je waar het leven begint?
Witte nagels.
Als een hond witte nagels heeft is duidelijk te zien waar het leven begint. Je ziet dan door
het transparante wit een roze, vleeskleurig gedeelte. Dit is gevoelig weefsel waar je
absoluut niet in mag knippen! Je knipt tot maximaal 2 mm voor het leven.
Zwarte nagels.
Bij honden met zwarte nagels is vanaf de buitenkant niet te zien waar het leven begint.
Het beste kun je in dat geval steeds kleine stukjes afknippen tot je in de kern van de
nagel een donkerder puntje ziet verschijnen, dan weet je dat je dichtbij het leven zit.
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Check.
Laat je hond tussendoor steeds even op 4 poten staan om te zien of de nagels te grond
raken. Als je er een velletje papier onder kunt schuiven, is het kort genoeg. Bij twijfel
kun je ook vijlen.
Wat als je per ongeluk toch in het leven knipt?
Geen paniek, je kunt het bloed stelpen door er aluin op te doen. Dit is te koop bij de
meeste drogisterijen in de vorm van een stick of als poeder.
Vijlen.
Je kunt na het knippen de nagels vijlen om de scherpe kantjes er af te halen.
Kun je nagels ook te kort knippen?
Je kunt zoals gezegd niet korter knippen dan 2 mm voor het leven. Bedenk ook dat
honden hun nagels nodig hebben. Nagels geeft grip bij staan, lopen en rennen en wat
dacht je van graven?
Hoe vaak moet je knippen?
De norm is ongeveer om de 8 weken. Nagels slijten afhankelijk van de ondergrond
waarop gelopen wordt. Honden die veel beweging krijgen zullen over het algemeen
minder vaak een knipbeurt moeten ondergaan dan oudere honden of honden die minder
bewegen.
Vergeet het duimpje niet.
Het duimpje wordt nog wel eens overgeslagen. Deze nagel kan terug de huid in groeien
of blijven haken in bijvoorbeeld gaas of kleding. Het is dus belangrijk deze nagel niet
over te slaan.
Positieve ervaring.
Je kunt de hond belonen met iets lekkers iedere keer als hij braaf meewerkt. Zo gaat je
hond het nagel knippen als iets positiefs ervaren. Het zou ideaal zijn als je je hond van
pup af aan laat wennen aan het knippen van de nagels.
Schakel professionele hulp in!
Lukt het je niet of ben je bang je hond pijn te doen? Blijf dan niet langer tobben en maak
een afspraak bij een hondentrimsalon bij jou in de buurt.
Dierenarts?
Hoewel nagelverzorging een primaire trimmerstaak is, worden ook in de spreekkamer
van de dierenarts nagels geknipt. Bij extreem angstige honden worden nagels soms wel
eens onder anesthesie kort geknipt.

6

BRON: Dogo.nl
Marije kroes
Trimsalon Brischa

7. Gezondheidsuitslagen: 01-10-2017 t/m 31-12-2017
MIEN MOAT SIMMER V. ELSAN’S NUST
SILKE NYSSA V.H. MOLENGAT
BOUL DES POILUS D'AMOUR
WILLEM FLORE V.D. WAALKIJKERS

ED vrij HD A
ED vrij HD A
HD A
Distichiasis 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 in april uit, dus kopij aanleveren voor 01-04-18

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:
secretaris@schapendoesclub.nl of telf.06-25174781
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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:
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

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

Diverse
Fokbegeleiding-database
Peter en Janny Wierda
info@schapendoes.net
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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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