De Schapendoes Club
NIEUWSBRIEF 5:
2de jaargang
3de kwartaal 11-07-2010
De volgende punten komen aan bod:
1 Bestuursvergadering
2 4 September Schapendoes Treffen 2010
3 Verzorging van uw schapendoes
4 Nieuws van en voor de leden
5 Een “Herplaatser”
6 Fokreglement

1.Bestuursvergadering
26 juni bestuursvergadering te Oudehaske
De allereerste bestuursvergadering als erkende club….
Het bestuur heeft hele traject vanaf het begin nog eens doorgenomen, al met al is het
toch nog redelijk snel en probleemloos verlopen, ook de financiële situatie is “na alle
uitgaven die met de oprichting te maken hadden” niet onaardig, we staan als net
opgerichte vereniging er best wel aardig voor, we kunnen ons nog geen extra dingen
veroorloven en daarom is ons eerste evenement ook low budget.
Als bestuur hebben we uitgebreid gesproken over de invulling van ons allereerste
evenement, de agenda komt in het volgende punt aan de orde.
Ledenwerving
De ledenwerving is aan bod geweest en als bestuur willen we onze fokkers vragen om
het lidmaatschap te promoten maar wel met de nodige voorzichtigheid, want leden die er
niet zelf voor kiezen om lid te worden, haken erg snel weer af. Zo zijn er vanaf het begin
zo‟n 10 aspirant leden geweest die zich wel aangemeld hebben maar nooit hebben
betaald, ook niet na herhaalde verzoeken van de penningmeester. Dus die leden zijn
weer van de ledenlijst verwijderd. Het aantal leden staat op dit moment op 86 en dat is
heel goed voor zo‟n korte periode, maar extra leden zijn meer dan welkom.
Fokkerhandleiding
Ook heeft het bestuur besloten om een fokkershandleiding te schrijven, waarin een
toelichting op het fokreglement en waarin alles op een rijtje gezet wordt, zodat iedereen
weet wat er van hem/haar als fokker verwacht wordt.
Pagina Pupinfo
Het bestuur heeft besloten om voor nieuwe leden/fokkers de pagina pupinfo op de
website pas beschikbaar te stellen als de fokker minimaal 6 maanden lid is, dit om
misbruik te voorkomen.
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De pupbemiddeling van de al langer bestaande rasvereniging de VNS is n.l. opgeheven,
in de kringen van die fokkers is nogal paniekerig gereageerd, en zijn ze nogal bang om
hun puppy‟s niet op tijd kwijt te raken, want er zijn natuurlijk altijd fokkers die geen
bekendheid hebben en ook geen website, die zijn/waren volledig afhankelijk van de
pupbemiddeling en op de website van de VNS doet de VNS op dit moment vrijwel niets
voor hun fokkers. En wij als bestuur willen niet dat onze site als een goedkope
advertentie mogelijkheid wordt gebruikt en dat deze fokkers alleen daarom maar lid
worden. 6 Maanden is daarom een mooie drempel, aangezien het hele proces vanaf het
moment van dekking tot het moment van afgifte in ieder geval 4 maanden bestrijkt.
Herplaatsingen
Het bestuur heeft ook besloten om op de website meer plaats in te ruimen voor
schapendoezen die herplaatst moeten worden, dit door middel van een eigen pagina.
Gelukkig komt het maar weinig voor dat een schapendoes herplaatst moet worden maar
voor de voorkomende gevallen is het van belang dat de hond zo snel mogelijk geholpen
wordt. We hebben Meiney Roffel al gevonden die daar in wil bemiddelen maar soms is
een plaatsing op de website ook voldoende. Voor de leden zijn hier geen kosten aan
verbonden maar voor niet leden kost een plaatsing op de website € 25,Keuringsdagen
Het bestuur gaat informeren of er een mogelijkheid is om volgend jaar een soort
keuringsdag te organiseren, dus keurmeesters benaderen en op zoek naar een goede (en
goedkope locatie) en alles wat daar mee te maken heeft.
Algemene leden vergadering 2011
Na overleg is besloten dat deze waarschijnlijk in mei gehouden gaat worden en dat er
ook voor dit gebeuren naar een geschikte locatie moet worden gezocht.
Zo heeft elk bestuurslid weer een aantal nieuwe taken op zich genomen om de
activiteiten van onze club uit te breiden.
Het bestuur

2. 4 September 2010 Schapendoes Treffen 2010 in Slijk Ewijk
Agenda
Het allereerste evenement van “De Schapendoes Club” staat gepland op zaterdag 4
september in Slijk Ewijk.
Dit terrein wordt beschikbaar gesteld door de fam. Knipping, die ook lid zijn van onze
vereniging, waar wij als bestuur dan ook héél blij mee zijn, maar waar wij als leden dan
ook netjes mee om moeten gaan. Honden zijn welkom, maar alleen aan de lijn,
aangezien op de boerderij meerdere dieren zijn die natuurlijk geen hinder mogen
ondervinden van onze schapendoezen.
De agenda is als volgt:
‟s morgens aanvang 10.30
Vergadering/bijeenkomst met het voorstellen van de diverse bestuursleden en de taken
die zij op zich hebben genomen, zodat alle leden weten bij wie ze terecht kunnen met
hun vragen.
Daaropvolgend, tussen 12.30 en 13.30 de mogelijk mee te doen aan een gezamenlijke
lunch, voor deze lunch kunt u zich t.z.t. opgeven bij de fam. Knipping, nadere gegevens
van de kosten e.d. volgen later.
Er wordt per e-mail een aparte uitnodiging naar al onze leden gestuurd.
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Het middagprogramma begint rond 14.00 en zal bestaan uit diverse activiteiten die ook
mede door de leden verzorgt gaan worden.
Dus hierbij een oproep aan een ieder die een goed idee/voorstel heeft, om dat bij het
bestuur melden.
Zo is er al toegezegd door de fam. Heermeyer om een demonstratie dogfrisbee te geven,
en is er ook één van onze leden, de fam. Rozendal, die weer een hele andere tak van
hondensport beoefend n.l. Treibbal, dat is een soort drijven maar dan geen schapen
maar een speciale grote bal, en die wil ook met alle plezier daar het één en ander van
laten zien.

Aanmelding
Dus doet u ook iets leuks/bijzonders met uw schapendoes, laat dat aan de leden zien.
Aanmeldingen bij de secretaris Ingeborg Töniës secretaris@schapendoesclub.nl
Ook willen wij “als bestuur” aan onze leden, die daar in geïnteresseerd zijn, adviezen
geven betreffende vachtverzorging d.m.v. een demonstratie kammen, informatie over
opvoeding, fokken en waar maar meer vraag naar is, dus heeft u iets waar u graag meer
over wilt weten betreffende uw schapendoes, laat dat ons tijdig weten, zodat we daar
iets mee kunnen doen.
Ideeën en vragen die u graag beantwoord wilt zien op dit evenement kunt u mailen naar
de secretaris Ingeborg Töniës secretaris@schapendoesclub.nl

3. Verzorging uw schapendoes.
De verzorging van de schapendoes gaat voornamelijk over vachtverzorging maar
daarnaast zijn ook nog andere zaken die speciale zorg vereisen.
Het aantrekkelijke van de schapendoes word voor een groot gedeelte bepaald door z‟n
vacht, en die vacht vraagt dan wel het nodige onderhoud.
Deze vacht is samengesteld uit een pluizig ondervacht en een droge lange bovenvacht.
De ondervacht is de isolatielaag en samen met de bovenvacht, die in plukken en slierten
afhangt, zorgen ze er samen voor dat de regen niet doordringt tot op de huid.
Het is daarom belangrijk om niet alle ondervacht eruit te kammen. Ook bij extreem
warm weer werkt die ondervacht isolerend, maar de zomervacht is altijd wat dunner dan
de wintervacht.
Benodigdheden.
Een grove en één of meerdere fijne kammen.
De grove kam is voor het algemene kamwerk en de fijne kam is voor de kleine klitjes en
het uitdunnen van de kopbeharing indien nodig.
Het leerproces van puppy
Leer puppy vanaf het begin om op een tafel of iets dergelijks gekamd te worden, want
als puppy volwassen is, duurt een goede kambeurt toch al gauw een uur en dan is het
erg prettig om een goede werkhoogte te hebben.
Ook is het belangrijk om puppy er alvast aan te wennen dat u met hem bezig bent, dus
elke dag even een paar minuten hier voor uittrekken, even in z‟n oortjes en in z‟n bekje
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kijken (tevens handig voor later als de dierenarts ook zoiets moet doen) even een kam
door z‟n haar halen, hem even op de rug leggen en z‟n buikje bekijken ( kunt u meteen
zien of er misschien ongenode gasten zijn zoals vlooien e.d.) aan z‟n pootjes friemelen,
zodat alles normaal wordt/is en absoluut NIET ophouden als puppy geen zin (meer)
heeft, want dan leert u puppy dat hij dus bepaalt wanneer u stopt en dat is nou net NIET
de bedoeling..
Hij moet leren dat kammen helemaal niet erg is en dat al dat gefriemel en gepruts
eigenlijk juist leuk is, dus zodra puppy zich netjes gedraagt „m prijzend toespreken en als
hij klaar is „m de hemel in prijzen…
Als puppy al wat ouder is en ondertussen snapt hoe het werkt gaat u een stapje verder
en laat u puppy liggen terwijl u kamt, dit is n.l. als hij volwassen is voor beide partijen
een stuk relaxter en veel beter vol te houden voor beiden, hij heeft dan ondertussen
geleerd dat er toch geen ontkomen aan is (en het eigenlijk best leuk is) en u hoeft niet
steeds te worstelen om op de juiste plek verder te kunnen gaan.
Als u zover bent hoeft dit ook niet meer elke dag maar 1 x per week. Er valt nog steeds
niet zoveel te kammen maar als puppy het nu goed leert, heeft u er een hoop plezier van
als puppy ineens geen puppy meer is maar een weerbarstige puber.
Pubertijd en de grote verharing.
Zo tussen de 8 en 12 maanden gaan schapendoezen in de verharing, het tijdstip is per
hond verschillend en heeft ook met het seizoen te maken.
De puppyvacht wordt vervangen door de volwassen vacht en vaak valt dat samen met de
seizoensvachtwisseling. In deze periode “schieten” de klitten er in en zult u wat vaker
moeten kammen( u heeft werkelijk het gevoel dat als u zich omgedraaid heeft, u weer
van voren af aan kunt beginnen) het kan zelfs zijn ( ook weer per hond verschillend) dat
u een tijdje dagelijks moet kammen, maar één troost; na deze periode wordt het echt
weer beter !
In deze tijd zit uw schapendoes ook net in de pubertijd en dat maakt het soms erg lastig
om „m te kammen want alles wat hij zo keurig allemaal deed, schijnt ineens allemaal
vergeten te zijn…
Om nu te voorkomen dat het in deze periode helemaal mis gaat, is het verstandig om het
kammen even tijdelijk met z‟n tweeën te doen, want als hij ineens niet meer zo braaf
blijft liggen, wordt het kammen wel erg lastig… dus een paar extra handen is dan ideaal,
de één houdt de hond losjes op z‟n plaats en leidt hem wat af indien nodig en de ander
heeft 2 handen tot z‟n beschikking om het nodige kamwerk te doen, want als er ineens
van die dikke klitten in zitten, heeft u gewoon 2 handen nodig, want met één hand houdt
u de klit vast en in de andere hand heeft u de kam en probeert u die klit te ontwarren en
dan heeft u geen mogelijkheid om „m ook nog op z‟n plaats te houden.
En ook dit komt met de juiste begeleiding helemaal goed…. en na verloop van tijd is die
vachtwisseling en dat puberale gedoe allemaal verleden tijd.
Volwassen
De volwassen hond hoeft eigenlijk maar eens in de 2 weken grondig gekamd te worden
en sommigen kunnen zelfs met minder toe. Dit is afhankelijk van de soort vacht, want
daar zit nogal wat verschil in bij de schapendoes, de kleur van het haar speelt hier ook
een rol in.
De techniek om een hond te kammen is om dat in laagjes te doen, dus onderaan bij een
poot beginnen, het haar tegen de haarrichting in omhoog strijken en laagje voor laagje
met de haargroeirichting mee uitkammen en dus altijd over het al gekamde haar heen
kammen, zodat u niet vast loopt in het haar wat nog gekamd moet worden.
Tot op de huid kammen, zodat dus ook de ondervacht goed doorgekamd wordt, want dat
plakt vaak aan elkaar en daar zitten dan ook vaak vervilte stukken in.
De hele dikke klitten kunt u beter met de hand al wat uit elkaar scheuren en als het echt
niet anders gaat in de lengte richting in knippen, maar dat is echt het laatste redmiddel.
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Het is n.l. echt niet de bedoeling een schapendoes (kort) te knippen, dan kunt u beter
voor een ander ras kiezen.
Er zijn plekjes die meer klitten dan andere plaatsen, zoals de baard en rond het oor, daar
waar de halsband zit, tussen de achterpoten en bij de ellebogen en vergeet ook niet de
voetjes goed door te kammen.
Het haar onder de voetjes slijt normaal gesproken af door het lopen op harde
ondergrond, indien dat niet het geval is mag u dat vlak bij de voetzool langs afknippen,
dus niet met de schaar tussen de teentjes en voetkussentjes komen het haar wat daar zit
is ter bescherming van die teentjes en kussentjes.
De kop kunt u gemakkelijk eens even tussendoor kammen, de schapendoes hoort een
geduchte kuif te hebben en als u de natuur z‟n gang laat gaan, krijgt hij die ook.
Mocht deze kuif nu werkelijk zo dik zijn dat het zicht wordt belemmert kunt u dat op
verschillende manieren oplossen, er een elastiekje in doen (wordt vaak gedaan op
behendigheidswedstrijden om zeker te weten dat, als er iets fout gaat, dit niet gebeurt is
omdat hij de hindernis niet gezien heeft…) of de kuif uitdunnen met een efileerschaar,
dat klinkt moeilijker dan het is, maar het wordt op de zelfde manier gedaan als bij uw
kapper.
Maar meestal is dit allemaal helemaal niet nodig want als u die kuif regelmatig grondig
doorkamt met een fijne kam wordt hij ook al minder dik en kan uw hond prima alles zien.
En AFKNIPPEN is geen optie….want ten eerste stoort dat enorm de expressie die zo
specifiek is voor de schapendoes en ten tweede blijft u dan aan de gang, want elke keer
groeit het weer gelijkmatig aan en blijft het op die manier dus een dikke bos, terwijl als
het op een natuurlijke manier uitgedund wordt, het probleem opgelost is.
De oren vragen een speciale verzorging.
Bij sommige honden groeien werkelijk hele oerwouden in die oren en dat kan problemen
opleveren, omdat het oorsmeer dan niet op een natuurlijke manier afgevoerd kan
worden, dit kan zich dat dan ophopen in het haar met het risico van oorontstekingen e.d.
Regelmatig leegplukken is de oplossing, dit is helemaal niet pijnlijk, tenminste als u niet
meteen alles in één keer er uit wilt trekken, want dat gaat natuurlijk niet, kleine plukjes
pakken tussen duim en wijsvinger en het laat vanzelf los, zonder enige pijn, de meeste
honden vinden het zelfs lekker voelen.
Bij de reu kunnen ook grote klitten rond en tussen z‟n testikels ontstaan en de lange pluk
aan het uiteinde van de penis mag u rustig wat korter knippen, dit voorkomt ook dat hier
viezigheid tussen gaat zitten met het risico op ontstekingen, en verminderd het
“nadruppelen”
Bij de teef kunt u ook het haar rond de vulva wat inkorten, is ook wat hygiënischer.
Dus hier mag dan ook geknipt worden…. leg uw vingers ter bescherming over het
uiteinde de peniskoker of de vulva en knip alleen dat haar af wat er dan tussen uw
vingers door boven uitsteekt.
De vacht is “zelfreinigend” dit betekend dat de meeste viezigheid er vanzelf weer uitvalt
zodra hij droog is en anders met de kambeurt er wel uitgaat, dus een schapendoes hoeft
eigenlijk alleen maar gewassen te worden als hij in dusdanige viezigheid heeft gezeten
dat hij niet te harden is…..dode vis, koeienvlaaien, eenden- en ganzenflatsen, ze kunnen
er soms wat van…. of als ze met zaken in aanraking geweest zijn die er echt niet vanzelf
uit gaat zoals olie, verf e.d.
De fokker van uw hond heeft u ongetwijfeld ook een demonstratie “kammen” gegeven,
zodat dat deze richtlijnen alleen een extra steuntje in de rug zijn en het daardoor wat
gemakkelijker is om de schapendoes de vachtverzorging te geven die hij nodig heeft,
maar indien u nog problemen tegenkomt is het verstandig om contact op te nemen met
de fokker van uw pup, die kent de vachten „met hun specifieke eigenschappen‟ van zijn
honden.
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Controle
Gebit
Tijdens de kambeurt kijkt u ook meteen even z‟n gebit na, in de puppy tijd kunt u dan
meteen zien hoe het met het wisselen gaat, soms blijft er n.l. een melktandje zitten
terwijl de nieuwe tand al doorgekomen is. Dit kan dan als gevolg hebben dat deze
nieuwe tand de verkeerde richting opgroeit, dus is het zaak de melktand dan op tijd te
(laten) verwijderen. Ook duurt het soms erg lang voordat de nieuwe tand door komt
terwijl de oude er al lang uit is, soms wil die nieuwe tand dan al helemaal niet meer
doorkomen omdat het tandvlees erg stug en hard is geworden en kiest zo‟n tand dan de
weg van de minste weerstand en gaat dan scheef of plat liggen. Dit kunt u ook
voorkomen door de dierenarts een klein sneetje in het tandvlees te laten maken zodat de
nieuwe tand gewoon door kan komen.
Mocht uw volwassen hond veel last hebben van tandsteen is het verstandig dat v.t.t. weg
te (laten) halen, ook hier geldt weer als u uw pup al jong heeft aangeleerd dat u gewoon
in z‟n bekje kunt kijken en daar ook uw vingers in kunt stoppen zonder dat u ze kwijt
raakt wordt het geen veldslag..c.q. bloedbad……bloed van de hond, de dierenarts of van
u zelf…
Zacht voer, de samenstelling van het speeksel en de hardheid van het water hebben
allemaal invloed op de vorming van tandsteen en dit is dan ook de reden dat de ene
hond er veel meer last van heeft dan de andere.
Veel tandsteen veroorzaakt ontstekingen en een slecht ruikende adem.
Vlooien teken e.d.
Terwijl u kamt, kijkt u ook of er misschien ongenode gasten zijn zoals vlooien, luizen
teken en mijten. Vlooien laten kleine bruin/zwarte poepjes achter en soms is dat het
enige waaraan u kunt zien dat uw hond vlooien heeft, want ze zijn zo snel dat u ze
meestal niet ziet. Luizen en mijten komen niet zo vaak voor maar zijn wel de
veroorzakers van ondragelijke jeuk.
Puppy‟s lopen wel een verhoogd risico op besmetting van deze beestjes, vooral met
vlooien en puppyschurft (is een mijt) want er hoeft maar één puppy op de puppycursus
besmet te zijn en na één les heeft de hele klas het, net als op de school van uw kind…
Teken zijn bloedzuigende spinachtige beestjes die ook diverse tekenziektes kunnen
overbrengen waar van Ziekte van Lyme de bekendste is. Alle tekenziektes zijn gevaarlijk
voor mens en dier en het is daarom zaak daar alert op te zijn en goede
bestrijdingsmiddelen daarvoor te gebruiken, uw dierenarts kan u daarin adviseren.
Nagels
De meeste schapendoezen lopen meer dan genoeg over harde ondergrond om geen last
te krijgen van (te) lange nagels, maar als dat door omstandigheden toch een keer
voorkomt, moet er toch een stukje van de nagels af. Het is n.l. voor de hond absoluut
niet prettig om met te lange nagels te moeten lopen, sommige bijten ze dan zelf ook af.
Het is een lastig klusje en u heeft daar een goede speciale nageltang voor nodig. De
meeste schapendoezen hebben zwarte nagels en daarom is het héél slecht te zien waar
het “leven” begint en loopt u het risico dat u er teveel afknipt, dus als u het u zich zelf
niet toevertrouwd…. een trimsalon en de dierenarts (assistentes) zijn hier een stuk
handiger in. Vergeet ook niet het “duimpje aan de binnenkant van de voorpoot te
controleren want daar loopt de hond helemaal niet op en nagel kan dan ook vaak
ongestoord doorgroeien, soms zo erg dat hij helemaal rond groeit en dan in het vlees
groeit.

6

Anaalklieren
Ook controleert u of hij geen last heeft van volle anaalklieren, de schapendoes heeft, in
vergelijking met andere rassen, hier toch wat vaker last van. De anaalklieren zitten aan
weerzijde (iets lager) van de anus en als ze vol zitten, voelen ze aan als kidneybonen.
Als hij last heeft van volle anaalklieren kan dit ontstekingen geven. U herkend dit
probleem aan b.v. het sleetje rijden of erg vaak aan de achterkant krabben en bijten.
Als u dit standaard laat controleren bij z‟n jaarlijkse inenting voorkomt u vaak dit
probleem.
Deze volle anaalklieren gaan niet vanzelf weer weg, die moeten geleegd worden, u kunt
dit stinkklusje zelf klaren als u weet hoe het moet, en anders loopt u eens binnen bij de
dierenarts, vaak kan de dierenartsassistente dit in een paar minuten oplossen, ook bij
een trimsalon kunnen ze dit.
Dit is dan ook de enige reden om met een schapendoes naar de trimsalon te gaan, tenzij
u zelf niet KUNT kammen, want de trimsalon maakt van onze schapendoezen prachtige
tuthondjes en dat is toch nooit de bedoeling van de grondlegger van ons ras “de Hr.
Toepoel” geweest, hij had het niet voor niet over het feit dat de schapendoes nooit tot
een roestvrij tafelmes mocht verworden….
Natuurlijk was het ook niet de bedoeling om alles maar z‟n beloop te laten en moet uw
schapendoes dus wel met regelmaat gekamd worden zodat hij er schoon en klitvrij
bijloopt.
Dit hele verhaal wordt t.z.t. met foto‟s ook op de website geplaatst.

J.W.G.

4. Nieuws van en voor de leden.
Door Ineke en Peter.
Deze oproep hebben we een tijd geleden op de website geplaatst
Wat te doen als uw hond niet van auto rijden houdt, wie heeft goede raad ???
Ik ben Ineke. Ik woon met mijn man Peter in Assen, we hebben 2 hele lieve
schapendoezen, Teuntje en Floortje.
Onze 1e schapendoes was Boukje (Reeuwijk's Boukje), dat is inmiddels al weer ruim 30
jaar geleden.
Wij hebben een “klein” probleem met Floortje (Otje Floortje Erie van 't Haskerhûs).
Zij is onze enige en eerste hond die niet van autorijden houdt. Is altijd zo geweest, vanaf
het begin.
We weten niet waar het aan ligt. Ze is niet wagenziek, want op pillen tegen wagenziekte
reageert ze niet. Ze is ook niet misselijk in de auto, geen braakneigingen.
Ze is hypernerveus, onrustig. En dat terwijl Teuntje heel kalm blijft.
We hebben al een en ander geprobeerd uit de boekjes, bij haar zitten en proberen te
kalmeren, pilletjes van de dierenarts (Calmavit), Bach Rescue etc.
Wat we nu nog doen is haar Calmavit geven, een uur voor een lange rit (korte ritten
geven we haar niets). Is ze in het begin nog onrustig maar na een tijdje gaat ze dan
eindelijk liggen en is ze rustig.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft en een goede remedie weet ? Mail me dan even.
Zou heel fijn zijn voor onze doezen en voor ons,
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Op mijn bovenstaande oproep op de website, enige tijd geleden, aan andere
schapendoeseigenaren of zij ervaring hebben met een hond die problemen heeft met
autorijden en daar een oplossing voor hebben gevonden, heb ik een aantal reacties
gehad.
Reacties met advies en ook van eigenaren met hetzelfde probleem die ook goede
adviezen zouden kunnen gebruiken.
Een aantal van de adviezen hebben wij toegepast.
- Wij zetten Floortje even in de auto en gaven haar iets lekkers. De tijd werd langzaam
aan opgevoerd.
Het resultaat was dat ze in ieder geval niet meer gestrest de auto in ging. Kleine
stukjes rijden, ging ook steeds beter.
- In combinatie hiermee hebben wij een stripje onder de auto laten bevestigen (om
elektriciteit te ontladen). Een tip van iemand die daar zelf baat bij had, samen met haar
honden.
- Bij praktijk Benji kochten wij druppels die door het eten/op lekkers worden gedaan.
Het is een samenstelling van verschillende bloesems, speciaal voor Floortje door
Monique samengesteld. De druppels gebruiken we nu nog.
Wij zijn nu een paar keer van Assen naar Julianadorp en terug gereden met allebei de
doezen. Het gaat een stuk beter.
We geven Floortje geen Calmavit meer. Geen suffe hond meer als we aankomen.
De 1ste 10 minuten wil ze nog wel eens hard hijgen, piepen doet ze niet meer.
Maar als ik dan zeg dat ze 'af' moet, zie ik haar kop verdwijnen in de achteruitkijkspiegel
en is het weer rustig. Dit gebeurt niet zo vaak meer.
Het is voor ons een stuk relaxter rijden (ook voor de honden).
Ik weet dat zij niet de enige is die met dit probleem kampt, ik spreek bij het uitlaten ook
andere hondeneigenaren, waarbij ik ook eens iemand sprak met 2 honden die dit
probleem met 1 van hen had. Die ging dan maar niet mee als de familie op stap ging.
Dat was voor ons geen optie. De honden moeten gewoon mee kunnen.
Ik weet niet welke van de oplossingen de meeste invloed op haar gedrag heeft maar dat
maakt niet uit. De strip blijft onder de auto en het inmiddels 2e flesje druppels maken we
op en daarna zien we wel. Belonen is altijd goed natuurlijk, dat stimuleert positief
gedrag.
Ze is over het algemeen wat moediger nu, durft mee te lopen met de fiets (was eerst een
crime) en zelfs af en toe voorzichtig met haar pootjes in het zeewater.
Wij hebben het gevoel dat de oproep in de Nieuwsbrief voor ons goed heeft gewerkt. Fijn
dat er zo goed werd gereageerd en toch ook adviezen waar we iets mee kunnen.
Wij hopen dat anderen met deze problemen hier ook iets aan hebben. In ieder geval
willen we iedereen die heeft gereageerd bij deze bedanken daarvoor.
Hartelijke groet van Ineke en Peter
(op verzoek van de schrijver verdere gegevens verwijderd)

5. Een “Herplaatser”
Door Meiney Roffel
Ik heb in de loop van 20 jaar vijf keer een schapendoes gehad die herplaats moest
worden en mijn ervaringen zijn zonder uitzondering heel positief.
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Het gezegde dat zo'n hond in tegenstelling tot een puppie nooit helemaal eigen wordt is
een fabeltje. Ik had met alle vijf honden een hele goede band.
De eerste schapendoes Joris kwam 20 jaar geleden bij mij vanuit het dierenasiel in
Soest. Ik had nog geen ervaring met schapendoezen maar was vanaf de eerste dag
verkocht.
Joris was drie en had door omstandigheden al drie bazen gehad. Hij gedroeg zich ook wat
afwijzend met het idee van hoe lang kan ik hier blijven? Het belangrijkste is geduld en
liefde en doorzettingsvermogen. Mijn man merkte op na een aantal weken dat hij
depressief werd van de treurigheid van Joris. We hebben geduld gehad en mochten na
een half jaar constateren dat we een superblije does in huis hadden. Joris werd 12 en
omdat ik van mening ben dat er voldoende honden zijn die een goed adres zoeken, hoef
ik geen pup. Internet bestond nog niet en ik was nu wel helemaal weg van de
schapendoes dus ik belde alle fokkers met de vraag of ze een herplaatsdoes hadden.
Zo kwam Beitske in mijn leven, een fokteefje van vijf jaar. In het begin wat timide, ze
had geen huiselijk verkeer gehad en was het ook niet gewend om mee te gaan wandelen.
Het werd een hele enthousiaste hond met een heel zachtaardig karakter.
Na een jaar belde de fokker of ik nog een herplaatsing wilde. Volgens zijn verhaal hadden
de honden samen een kennel gedeeld en waren ze erg op elkaar gesteld. Ik moest er
even over nadenken? Twee honden? Maar wat kon er nu leuker zijn dan 1 schapendoes?
Juist 2!
En zo kwam Femmy in mijn leven. De beide honden waren uitzinnig van blijdschap en
aan Femmy heb ik tot vorig jaar november ook een superhond gehad. Ze kon heel goed
zwemmen, hield het hele gezin bij elkaar, kwam op voor alle andere huisdieren, was heel
goed in de weg vinden, kortom een superhond. Beitske was mooi groot en fors, Fem wat
kleiner en tengerder. Ze deelden samen een mand.
Helaas overleed Beitske aan een kaaktumor toen ze negen jaar was. Femmy rouwde en
daarom kwam via de herplaatsing van de vereniging Doeske-Iefke in ons leven.
Deze Does moest weg vanwege zijn drukke gedrag. Hij zat daar in de binnenstad van
Hengelo in een bench en mocht er maar af en toe uit en was dan niet te houden.
Zij ging mee en vanaf de eerste dag ging het super. Het was een hele enthousiaste hond
maar na de lange wandelingen die wij gewend zijn te maken, was ze thuis heel rustig.
Helaas overleed zij toen ze zes jaar was aan maagkanker.
Max kwam via Marktplaats. Max is een grote reu en ook een fijne hond. Ondanks dat Max
in een gezin opgroeide heb ik met hem wat probleempjes gehad maar met geduld
hebben we die ook overwonnen en nu is het een lieve hond maar nog altijd wat
terughoudend.
Femmy overleed toen ze 12 jaar was en laat een hele leegte achter. Zij was altijd 100%
zichzelf, werd nooit gebeten omdat zij zelfverzekerd elke hond tegemoet trad.
Ik stond op de wachtlijst voor weer een does maar dat duurde dit keer zo lang dat ik
overstag ging en heb gekozen voor een hond uit Spanje. Dit keer een jachthond en dat is
toch een heel verschil. Het is een superhondje en het voelde ook vanaf de eerste dag
weer goed.

Mijn raad is: heb vooral geduld. De hond moet wennen.
Mist waarschijnlijk zijn baas ook al heeft hij het slecht gehad.
Zet door en je wordt beloond!
Meiney Roffel
Leusden.
BEITSKE10@TELE2.NL
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6. Fokreglement
De Raad van Beheer heeft een nieuw kynologisch reglement doorgevoerd en de
belangrijkste wijziging voor de fokkers is het volgende: ouder/kind, broer/zus en
grootouder/kleinkind combinaties zijn niet toegestaan, puppy‟s van deze combinaties
krijgen GEEN stambomen.
Wij als “De Schapendoes Club” hadden in ons fokreglement ook al staan dat de eerste 2
combinaties niet toegestaan waren maar grootouder/kleinkind dus nog niet, en daarom is
ons fokreglement ter plekke gewijzigd, gebruik makend van regel 14 van het
fokreglement, want we mogen nooit de “fok”regels van de Raad overtreden.
Tot slot.

We willen graag ervaringen van mensen plaatsen betreffende “dek”reuen, er bestaan nog
steeds veel misverstanden over het inzetten van iemands reu als dekreu, héél veel
mensen zijn bang dat hun reu in z‟n nadeel zal veranderen, dus als u daar ervaring mee
heeft, positief of negatief, geef het door aan de redactie info@schapendoes.net zodat we
daar in een volgende nieuwsbrief aandacht aan kunnen besteden
Ook is er een mogelijkheid om andere artikelen aan te leveren, na controle op de inhoud
die niet kwetsend of beledigend mag zijn, worden ze gepubliceerd.

Algemene informatie

Het bestuur van “de Schapendoes Club”
Voorzitter:
J.Wierda-Gorter
voorzitter@schapendoesclub.nl
0513-677588
Vicevoorzitter:
C.D. van Dam
info@debonteboelenham.com
0488-412613
Secretaris:
I.A.K. Töniës
secretaris@schapendoesclub.nl
0481-424919
Penningmeester:
P.A.J. Wierda
penningmeester@schapendoesclub.nl
0513-677588
Algemeen bestuurslid:
T. van Zanten
theovanzanten@chello.nl
0481-840841
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Regio contacten
Friesland;
Marije Kroes
mamskroes@hetnet.nl
telf: 0561-420508
Groningen Drenthe;
Britt Heuten
hugohup@live.nl
telf: 0599-769026
Veluwe
Dirk en Dorien Heermeyer:
d.heermeyer@kpnplanet.nl
Flevoland;
Betsy Dommerholt
betsy.dommerholt@gmail.com
telf 036-5223212
Overijssel
Janny Baltes
jbaltes@hotmail.com
telf: 0612063564
Nood opvang
Meiney Roffel
BEITSKE10@TELE2.NL
Telf. 033-8886924 of 0641420296
Vakantie opvang bemiddeling
Anneke Montfroy-Kok
vandehengelsehoek@hetnet.nl
Redactie/webmaster en design
J.W.G.
info@schapendoes.net
Overige
Contributie 2010:
Nieuwe leden:
eenmalig inschrijfgeld € 5,- alleen voor hoofdlid
Contributie hoofdlid € 15,00 per jaar Aanmelding na 1 juli € 7,50
Contributie gezinslid € 7,50 per jaar Aanmelding na 1 juli € 3,75
Fokkersvermelding € 10,- per jaar
Na minimaal 6 maanden lidmaatschap recht op gratis nestvermelding(en)
max.10 weken per nest
SNS Bank Oudehaske
Rek.nr. 92.07.03.151.
Voor boekingen vanuit het buitenland:
IBAN nr. NL30SNSB0920703151
Bic SNSBNL2A
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