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De Schapendoes Club 

 
NIEUWSBRIEF 37: 
 

9de jaargang 
3de  kwartaal 21-08-2018 

 

 

De volgende punten komen aan bod: 

1. Van de voorzitter 

2. Schapendoes Treffen 

3. Verslag beoordelingsdag 2018 

4. Van de leden 

1. Wel of niet castreren, een heel dilemma.  

5. Lezing over populatie vraagstukken 

6. Laboratorium PRA DNA onderzoek 

7. Gezondheidsuitslagen 

 

 

1. Van de voorzitter: 
 

Als voorzitter moet me toch wat van het hart, zelfs na diverse oproepen zijn er geen 

extra mensen gekomen om Dorien te helpen met de organisatie van het Treffen, dit is 

dan ook de reden dat dit jaar het Treffen er anders uit ziet dan vorige jaren. 

Dorien KAN en WIL dit niet meer helemaal alleen moeten doen en ze heeft gelijk, een 

vereniging zoals die van ons is van en voor de leden en dat betekend dat we met z’n 

allen de schouders er onder moeten zetten op dit soort evenementen en niet alles op 1 

persoon neer laten komen.  

Op de dag zelfs zijn er altijd vrijwilligers om even hier en daar te helpen, maar daar gaat 

het ook niet om.  

We moeten een groepje mensen hebben die samen de organisatie doet, met ieder een 

eigen taak. En als mensen toezeggingen doen moeten ze die ook waar maken, want 

“vrijwilligers” werk is niet zo vrijwillig als mensen denken, er wordt op gerekend.  

 

Vorige jaren hadden we diverse spelletjes, de oproep was dat iemand dan b.v. 1 spelletje 

voor z’n rekening nam, daar de voorbereidingen voor deed en op de dag zelf zich daar 

dan ook mee bezig hield, zodat het niet allemaal op Dorien’s schouders neerkomt, want 

alle spelletjes bedenken, materiaal maken, prijzen regelen en dan ook nog de leiding op 

de dag zelf nemen is onmogelijk zoals Dorien ook in de vorige nieuwsbrief duidelijk heeft 

gemaakt.  

Het ideaal is dat we een commissie zouden hebben bestaande uit 3 à 4 mensen die zich 

daar samen voor in gaan zetten. Het gaat alleen maar om het Treffen 1 x per jaar in 

september. 

We hebben zo’n fijne sfeer binnen onze vereniging en zoveel mensen die creatief zijn, 

dus dat moeten we toch binnen onze verenging kunnen realiseren? 

Ook voor het aankomende Treffen zijn helpende handen meer dan welkom, dus denk niet 

dat kan ik niet of ze hebben vast wel genoeg hulp….. meld je aan bij Dorien en vraag wat 

je kunt doen, laat zien dat we een club van en voor de leden zijn. 

 

Aanmelden bij: Dorien Heermeyer: 06-27265367 schapendoes@kpnmail.nl 

 

mailto:schapendoes@kpnmail.nl
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Dit brengt me dan ook op een ander punt waar we extra mensen voor nodig hebben. 

Zoals de meeste oudere leden weten, hebben wij, mijn man Peter en ik, in 2009 de 

schapendoes club opgericht en zijn we vanaf het begin daar zeer intensief mee bezig 

geweest en kregen we steeds meer taken, omdat de club zich steeds verder ontwikkelde 

maar nu wordt het tijd om voor een aantal taken nieuwe mensen aan te trekken. 

 

Op dit moment heb ik, naast mijn werk als voorzitter, ook nog een aantal andere taken, 

taken die ook andere mensen kunnen overnemen. 

Dan denk ik aan b.v. het bijhouden van de website en samen met mij de nieuwsbrief 

schrijven. Ik krijg gelukkig regelmatig leuke stukjes aangeleverd maar soms heb ik totaal 

geen kopie en moet ik zelf dus op zoek naar interessante artikelen voor de nieuwsbrief, 

op zich leuk werk maar ik heb daar niet altijd even veel tijd voor.  

Want de organisatie van de ALV en beoordelingsdag en alles wat daar aan vooraf gaat en 

daarna nog moet worden afgehandeld neemt ook mijn tijd in beslag. 

Ook heeft Peter het druk met het bijhouden van de data base en de ledenadministratie, 

het zijn allemaal klusjes die op zich niet veel tijd in beslag nemen maar het is 

ondertussen wel wat veel voor 2 personen, ook al omdat we ook de fokbegeleiding doen 

en we doen het echt met plezier maar onze gezondheid laat ons zo nu dan ook in de 

steek en dan komen sommige dingen in de knoei en dat moeten we voorkomen.  

En daarnaast… er komt natuurlijk een tijd dat wij sowieso een stapje terug gaan doen en 

dat onze taken door de nieuwe generatie over genomen moet worden. 

 

Daarom doe ik bij dezen een oproep aan onze leden: 

Heb je verstand van websites ( en dan heb ik het niet over die kant en klare invul 

websites ) en vind je het leuk om de website te onderhouden ?  neem contact op… 

Vind je het leuk om als ‘vaste’ kracht aan de nieuwsbrief te werken ? laat het horen.. 

En is er iemand die de ledenadministratie wil gaan doen ? stuur een mail…. 

 

Alle aanmeldingen kunnen per mail naar voorzitter@schapendoesclub.nl  

 

 

Janny Wierda-Gorter 

Voorzitter 

 

 

2. Schapendoes Treffen 23-09-2018 

 
Locatie: Manege Fjordhestgard,  Krimweg 125  7351 TL Hoenderloo 

 

Programma Schapendoes Treffen 

 

11.00 Wandelen met puzzeltocht 

13.00 Lunch 

13.30 - 14.00 start schapendoesrennen tot ±16.00 

16.30 BBQ 

 

Opgeven voor het Treffen kan tot 16 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  

 

 

 

mailto:voorzitter@schapendoesclub.nl
mailto:schapendoestreffen@kpnmail.nl
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Kosten voor leden: 

Treffen €5,00 

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 €15,00 

Lunch  € 7,50  ( soep, 2 broodjes, krentenbol, stuk fruit en drinken ) 

BBQ  €15,00 ( vegetarisch ook mogelijk ) 

 

Na aanmelding ontvangt u een mail met betaalgegevens. 

 

Dorien Heermeyer 

Evenementen Schapendoesclub 

 

 

3. Uitslagen beoordelingsdag 27-05-2018 
 

In de bijlage vind u de uitslagen van de individuele keuringen, hier onder de 

nestverslagen: 

 

Keurmeester A.Boonemmer 

 

Geboortedatum 19-04-17 R-nest v.‘t Strutje 

Vader: Doerak Sascha v.’t Strutje 

Moeder: Ober 

Goed onderscheid tussen reu en teef, hoogte/lengte niet allemaal perfect, goede 

hoofden, goed bone, prima karakters. 

 

Geboortedatum 28-08-17 F-nest v.h.Haskerhûs 

Vader: Doerak Sascha v.’t Strutje 

Moeder: Tara Elfie v.h.Haskerhûs 

Prima nest betreft type, goed onderscheid reu/teven, prima lichaamsverhoudingen, 

complete gebitten, goed temperament. 

 

Geboortedatum 18-10-17 A-nest v.t Strutje 

Vader: Doerak Sascha v.’t Strutje 

Moeder: Bijou Ober v.’t Strutje 

Goed onderscheid tussen geslachten, hoogte/ lengte verhouding toch iets verschillend, 

goede hoofden, iets stevige oren, passende hoekingen, goed type. 

 

Geboortedatum 01-02-18 F-nest fân é Wâldblaffers: 

Vader: Tsjerk Dieke fân é Wâldblaffers 

Moeder: Ninke Baefke fân é Wâldblaffers 

Prima onderscheid reu/teef, goed type honden met in aanleg leuke hondjes. Goede 

hoogte/ lengte verhouding, prima karakters 

 

Keurmeester: R. Chiodi-Walraven 

 

Geboortedatum: 03-05-17 L-nest v.Deerne Dartel 

Vader: Crazy Wonka Haya v.d.Waalkijkers 

Moeder: Hopla Hebe v.Deerne Dartel 

Drie dochters + moeder dochters van verschillend formaat, van klein tot groot, maar wel 

allemaal passend en harmonisch, zag graag iets meer voorborst. 

 

Geboortedatum: 21-07-17 Y-nest v.d.Waalkijkers 

Vader: Finus-Amy fân é Wâldblaffers 

Moeder: Luna Chica v.h.Haskerhûs 
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Twee zussen van prima formaat, allebei rastypische beharing waarvan 1 al voldoende 

kuif, baard en snor, alerte vriendelijke teefjes. 

 

Geboortedatum 05-08-17 E-nest v.h.Haskerhûs 

Vader: Libertin's Neo Vincente 

Moeder: Vay Chica v.h.Haskerhûs 

Duidelijk broer en zus, prima geslachttype, prima rasbeeld, rastypische kuif, baard en 

snor, teef qua constructie op dit moment iets optimaler, levendig en kwiek, echte 

schapendoezen. 

 

Geboortedatum: 18-10-17 H-nest d'Escaut Vivant 

Vader: Mentol Bommel de Olde Grise 

Moeder: Roxroro's Brigitte Bardot Obali 

Twee broers, mannelijke rastypische verschijningen, vader en moeder aanwezig, prima 

vachtstructuren, matige voorborst, ook bij vader, vriendelijke en attente honden. 

 

 

Beide keurmeesters waren blij verrast met de aangeboden honden, over het algemeen 

waren ze zeer tevreden, hier en daar wel een puntje over vachtverzorging en 

ringtraining. Sommige honden waren wel heel enthousiast in de ring en daardoor was het 

gangwerk soms lastig te beoordelen. Maar liever zo dan honden die te bang zijn om zich 

te laten betasten e.d. 

 

 

4. Van de leden: 

 
1. Wel of niet castreren, een heel dilemma. 

 

Voor dit dilemma stonden wij jaren, want ik ben geen voorstander. 

 

We hebben 2 reuen, Rijck van bijna 7 en Titus van bijna 3 jaar. De jongste heeft geen 

last van zijn hormonen, tenminste niet in die mate, als zijn grote ‘broer’’. 

 

Hoe is het zo gekomen. 

Toen we Rijck als pup kregen woonden we (ook) in het buitengebied en hadden naast 

ons een boeren erf . Het boeren was inmiddels gestopt en alle stallen stonden leeg. 

Wel hadden ze een hond ( Bordeaux dog) , deze liep op het erf, sliep in de schuur en 

verder werd er niet naar omgekeken. Ze had een oude fauteuil en een zak 

hondenbrokken.. thats it. 

 

Toen Rijck een jaar was wilde hij ’s nachts een keer naar buiten. Je denkt dat hij 

misschien last heeft van zijn maag, dus huppetee naar buiten. Maar het duurde lang voor 

hij weer terug was en dat was vreemd want dat waren we niet gewend. Met de zaklamp 

in het weiland schijnen, niks. 

Om een lang verhaal kort te maken. Ik ben op de bank gaan liggen en ben elke keer 

naar buiten gegaan. Kennelijk ben ik toch in slaap gevallen en werd gewekt door geknars 

van grind. 

En daar zat tie voor de deur. Helemaal vies en nat en buiten adem. Op een paar meter 

van hem de buurhond. En toen viel het kwartje. 

We hebben de buurman verteld van zijn avontuurtje en hij zou naar de dierenarts voor 

een “morning after pil’’ . Gelukkig geen drachtige buurhond! 

Aangezien de buren hun hond nooit in de gaten hielden, ging madam zelf haar pleziertjes 

opzoeken en alle reu eigenaren in de buurt waren in alle staten want de buurhond liep 

alle adressen met reuen langs en wij waren als directe buren natuurlijk de eerste optie. 

Dus de buurman zei dat hij haar liet helpen. Hij beloofde wel vaker iets, maar goed, we 

gaven het een kans. En inderdaad de buurhond liep een paar dagen met een kap om. 

Maar nu blijkt dat een teef onvruchtbaar kan zijn maar nog wel loops kan worden…….. 



 

5 

 

Dus het hele circus kwam elk half jaar terug.  

Rijck was dan niet meer te houden, 6 dagen niet eten was heel gewoon. ’s Nachts aan de 

deuren krabben, ons totaal negeren en de lijn waar hij aan lag op ons erf beet hij 

gewoon door. 

Het vervelende was dat de buurhond ook gewoon naar Rijck toe ging. Heel sneu voor de 

buurhond, maar we moesten haar steeds wegjagen. En ook de rest van de buurt deed 

dat dus ze was gewoon bang voor mensen geworden. 

Gelukkig kon ik hem een paar dagen naar een vriendin brengen en dat deed ik ook 

steevast elk half jaar.  

 

Toen gingen we verhuizen. Een paar kilometer verderop en een heel stuk van de weg 

met een groter stuk grond. Maar hij had nu éénmaal zijn hobby gevonden en waar ik ook 

liep en er was een loopse teef in de buurt, dan draaide hij zich op zijn hakken om en ging 

er vandoor. 

Hij is zelfs een keer door iemand bij ons thuis afgeleverd omdat hij aan het zwerven was, 

en via via wisten ze waar hij woonde. 

 

Allemaal heel lastig en onrustig, zowel voor hem als voor ons.  

Het idee dat hij een keer voor een auto zou lopen of misschien hardhandig weg wordt 

gejaagd hield ons wel bezig. We wonen dusdanig dat de honden lekker buiten kunnen 

zijn, maar als we Rijck even niet meer zagen begonnen de alarmbellen weer te rinkelen. 

Heel veel informatie opgezocht en ervaringen met mensen uitgewisseld over castreren. 

Niet mijn ding en als de loopsheid weer voorbij is vergeet je het thema al snel weer. 

Chemische castratie was ook een optie maar daar hoorden wij ook zulke verschillende 

ervaringen over, dat we besloten hem maar operatief te laten helpen. 

 

Toen ik vroeg aan de assistente wanneer ze plek hadden, vroeg ze gelijk “Waarom wil je 

hem laten castreren?’’. 

Ik vertelde haar mijn motivatie en dat ik het absoluut niet deed om een eventueel 

gedragsprobleem op te lossen en dat hij stabiel van karakter is. Wel zo prettig dat ze de 

zelfde opvatting hebben als wij en dat voor een praktijk met meest veehouders als klant. 

En voor ik het kon vragen, zei de assistente al dat ik bij hem mocht blijven als hij zijn 

eerste verdoving kreeg.  

Hoe vaak heb ik vroeger dieren bij de dierenarts afgeleverd die een stressvolle tijd in een 

hokje hun beurt af moesten wachten. Dat dus nooit meer. 

Rijck kreeg een prik en we ( Titus was mee als supporter) kregen een aparte kamer met 

gedimd licht waar hij rustig weg kon dromen. …………… 

 

Na een paar uur mochten we Rijck weer ophalen en aangezien ik moest werken heeft 

Wouter hem opgehaald. En samen met de assistente hebben ze gekozen voor een pet-

shirt i.p.v. een kap. 

Hem leek dat beter, en ja je wilt niet altijd gelijk iets zeggen, dus meneer kreeg een 

mooi blauw rompertje aan. 

Vanaf dat hij wakker was heeft hij nergens last van gehad. Het rompertje was wel een 

dingetje want je moest steeds de drukknopen open maken met plassen (waarom geen 

klittenband???) 

De hechtingen lossen vanzelf op, alleen de dag na de operatie moesten we even terug 

voor controle. 

Hij moest het pakje 2 weken dragen maar dat was erg lastig dus deden we het, als we er 

zicht op hadden, uit.  

Door het strakke pakje is zijn vacht gaan vilten en heb ik er hele bossen haar uit moeten 

kammen. Voor langharige honden toch liever een alternatief. 

 

Een heel verhaal en we zijn, als ik dit schrijf, 3 maanden verder. 

We merken dat hij niet meer zo serieus op zoek is naar teefjes. Ik denk dat het wat 

rustiger is geworden in zijn koppie. Hij was altijd al een slechte eter, maar gelukkig is hij 

niet abnormaal meer gaan eten. Ook neemt hij steeds meer het initiatief om met Titus te 

spelen, terwijl dat voorheen meer van Titus kwam. 
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Vooralsnog zijn we tevreden over onze keuze, en misschien hebben andere reuen 

eigenaren iets aan onze ervaring. 

 

Susan Kwekkeboom 

 

 

5. Lezing over populatie vraagstukken  
 

Op 27 oktober organiseert onze zusterorganisatie de VNS ( vereniging nederlandse 

schapendoes) een lezing over populatie vraagstukken bij de Ned. Schapendoes.  

Deze zal worden gehouden door dr. Windig. Locatie De Camp in Woudenberg.  

Toegang € 5,00 p/p.   

Leden van de Club zijn ook van harte welkom. 

 

Vooraf opgeven is wenselijk ( kunnen ze rekening houden met het aantal deelnemers) 

maar niet strikt noodzakelijk. Aanmelden kan per email secretariaat@schapendoes.nl 

Betaling kan bij binnenkomst, graag gepast. 

 

Nog ter aanvulling: de lezing is een vervolg op het onderzoek naar verwantschap en 

inteelt bij ons ras, dat is uitgevoerd op verzoek van de VNS door een student van dr. 

Windig 

 

 

6. Laboratorium DNA PRA onderzoeken. 
 

Zoals de meesten al weten, wordt het gen DNA PRA onderzoek door ander laboratorium 

uitgevoerd, n.l. Biofocus LADR Gesellschaft für biologische Analytik mbH in 

Recklinghausen. 

De benodigde formulieren kunt u op de site vinden onder de knop 

fokkerij/fokbegeleiding. 

Dit laboratorium hanteert een andere formulering op het document met de uitslag, deze 

formulering is bij alle laboratoria gebruikelijk voor alle DNA PRA onderzoeken. Voor elk 

ras zijn andere onderzoeken beschikbaar.  

De uitslagen zijn nu: N/N is vrij. N/PRA is drager en PRA/PRA is lijder. 

 

 

7. Gezondheidsuitslagen: 01-04-2018 t/m 31-06-2018 
 

In deze periode zijn geen aandoeningen gevonden 

 

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 december uit, dus kopij aanleveren voor 31-11-18 

 

 

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 

mailto:secretariaat@schapendoes.nl
mailto:info@schapendoes.net
mailto:secretaris@schapendoesclub.nl
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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 

 

 

Regio contacten 
 

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 

 

Veluwe: 

Dirk en Dorien Heermeyer schapendoes@kpnmail.nl   0313-652971 

 

Twente: 

Susan Kwekkeboom  hulsboom@planet.nl    06-10290866 

 

Betuwe: 

Dick en Aleid v.Dam  info@debonteboelenham.com  0488-412613 

Carla v.d.Bosch  boschbes@hetnet.nl    06-20915972 

 

Limburg: 

Marion Quaedvlieg  marionquaedvlieg@home.nl   045-5743537 

 

 

Diverse 
 

Fokbegeleiding-database 

Peter en Janny Wierda info@schapendoes.net   0513-677588 

 

Commissie evenementen: 

Dirk en Dorien Heermeyer schapendoestreffen@kpnmail.nl   0313-652971 

 

 

mailto:voorzitter@schapendoesclub.nl
mailto:schapendoes@kpnmail.nl
mailto:secretaris@schapendoesclub.nl
mailto:penningmeester@schapendoesclub.nl
mailto:info@schapendoes.net
mailto:mamskroes@hetnet.nl
mailto:deoldegrise@kpnmail.nl
mailto:tanja.rozendal@planet.nl
mailto:betsy.dommerholt@gmail.com
mailto:schapendoes@kpnmail.nl
mailto:hulsboom@planet.nl
mailto:info@debonteboelenham.com
mailto:boschbes@hetnet.nl
mailto:marionquaedvlieg@home.nl
mailto:info@schapendoes.net
mailto:schapendoestreffen@kpnmail.nl
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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 

 

mailto:secretaris@schapendoesclub.nl
mailto:info@schapendoes.net
mailto:info@schapendoes.net

