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1 Ontstaan van de Schapendoes Club

In de loop der jaren zijn er steeds meer leden van de bestaande “vereniging de
nederlandse schapendoes” uit die vereniging gestapt omdat ze zich niet (meer) konden
vinden in het beleid van die vereniging.
Een aantal van deze mensen zijn de grondleggers van de nieuwe Schapendoes Club.
Het was nooit de bedoeling om zomaar in het wilde weg schapendoezen te gaan fokken
en deze mensen zagen dan ook het belang van een goede samenwerking in.
Maar onder de tot voor kort geldende regels van de overkoepelende organisatie voor
rashonden “de Raad van Beheer” was het niet mogelijk om meer dan één officiële
vereniging per ras te hebben, daarom was het voor ons ( en met ons vele liefhebbers van
andere rassen) onmogelijk c.q. nutteloos een 2de vereniging/club op te richten.
Aangezien er binnen de kynologie ondertussen al veel meer mensen in dezelfde positie
(gedwongen of vrijwillig) terecht waren gekomen, was er ondertussen ook al een
Federatie voor Rasverenigingen opgericht.
Deze federatie van Rasverenigingen zet zich m.n. in voor al die mensen die (net als ons)
een 2de vereniging/club op willen richten, een aantal hebben al een vereniging/club op
gericht maar het was nog steeds onmogelijk om officieel erkend te worden door de Raad
van Beheer, aangezien die in hun Statuten (van 1902) de vermelding hebben staan dat
er maar één rasvereniging per ras is toegestaan.
Door inmenging van de Federatie van Rasverenigingen is de NMa (Nederlandse
Mededingingsautoriteit) op dit feit attent gemaakt en die hebben geconstateerd dat het
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NIET toestaan van meerdere rasverenigingen per ras in strijd met de Nederlandse en
Europese wet is en heeft de Raad van Beheer dan ook gesommeerd dit beleid te wijzigen.
De NMa heeft de Raad van Beheer eerst de mogelijkheid gegeven dit zelfstandig op te
lossen en hun statuten e.d. te wijzigen, indien dit niet gebeurd gaat de NMa naar de
rechter, en de ervaring heeft geleerd dat de NMa vrijwel altijd in het gelijk word gesteld.
Dus de Raad van Beheer heeft een historisch besluit genomen om inderdaad hun regels
aan te passen en meerdere rasverenigingen per ras toe te staan.
Het enige probleem waar de Raad van Beheer nog mee worstelt is dat ook zij een
vereniging is en niet zonder goedkeuring van haar leden ( de al lang bestaande
rasverenigingen) haar statuten mag wijzigen, dus alles gaat langzaam maar zeker de
goede kant uit aangezien de Raad van Beheer haar leden een dringend advies gegeven
heeft akkoord te gaan met de wijzigingen.
Op de pagina van de Federatie van Rasverenigingen kunt u nog meer informatie lezen,
de link staat op onze website.
Al dit bovenstaande heeft er voor gezorgd dat wij “een groep samenwerkende fokkers en
schapendoes eigenaren” besloten hebben om dan nu toch maar onze krachten te
bundelen en op 07-08-09 de Schapendoes Club op te richten.
Vanaf dat moment zijn alle officiële zaken in gang gezet zoals een inschrijving bij de
Kamer van Koophandel, het aanvragen van een bankrekening, vrijstelling omzetbelasting
regelen, een bestuur samenstellen en de Statuten, Huishoudelijk- en Fokreglement
samenstellen. Dit is nu allemaal geregeld, het enige wat wij nu nog moeten doen is ons
als Schapendoes Club in te laten schrijven bij de notaris, maar dat gaan we pas doen als
de Raad de volgende stap heeft gezet en daar is het wachten is nu op .
Daarnaast was het ook belangrijk een domeinnaam aan te vragen en een website te
maken, om het nieuws van de oprichting van “DE SCHAPENDOES CLUB” wereldkundig te
maken.

2 Doel van de schapendoes Club

Ons doel is, zoals iedereen ook op de site lezen kan, een democratische club te zijn voor
iedereen die de schapendoes, net als wij, een warm hart toe dragen en het een
geweldige hond vindt.

Daarom willen we ook mensen met elkaar in contact brengen door middel van regio
personen, een ieder die daar belangstelling voor heeft kan zich melden bij de voorzitter.
Een regio persoon kan b.v. wandelingen organiseren en mag dan een oproep op de
website laten plaatsten, ook andere activiteiten zijn natuurlijk mogelijk, alles mag zolang
het de Schapendoes Club niet negatief in de publiciteit brengt.
En de verantwoordelijkheid van deze activiteiten liggen dan ook bij de organisator.

Ook willen wij met elkaar natuurlijk gezonde mooie en fijne schapendoezen fokken, om
dit te bereiken is openheid over de betreffende honden een belangrijk gegeven en willen
ervaren fokkers beginnende fokkers met raad en daad bij staan, ook is het mogelijk voor
een fokker de database van één van de oprichters te raadplegen i.v.m. voorgenomen
nestplanning en de gegevens die over desbetreffende honden bekend zijn zullen dan
besproken worden, zodat de desbetreffende fokker een weloverwogen keus kan maken.
Ook hier ligt de verantwoordelijkheid van elk nest bij de desbetreffende fokker.
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3 Voorstellen van het bestuur

We hebben op 26 augustus onze eerste bestuurvergadering gehouden en unaniem het
bestuur gekozen en goed gekeurd.

Voorzitter: Janny Wierda-Gorter
Ik ben getrouwd met Peter en wij hebben 2 volwassen kinderen.
Sinds 1983 fok ik, samen met mijn man Peter, onder de kennelnaam “Het Haskerhûs”
rashonden. De eerste jaren hadden we alleen Bouviers des Flandres en in 1989 deed
onze eerste schapendoes teef, Beitske Ruchiëng Beauty Dogs, haar intrede en daarmee
waren we voorgoed verkocht, het fokken van Bouviers maakte plaats voor het fokken
van Schapendoezen en dat doen we nu al jaren met héél veel plezier. De samenwerking
met de bestaande Vereniging Nederlandse Schapendoes verliep altijd al uitermate
moeizaam, en in 2003 besloten we, na het zoveelste conflict, uit de vereniging te
stappen.
Sindsdien fokken we met nog veel meer plezier v.t.t een nestje, en als we geen puppy’s
hebben gaan we met al onze honden op stap in onze camper en hebben daardoor ook de
mogelijkheid om geschikte reuen in het buitenland te gebruiken.

Vice voorzitter: Dick van Dam
Ik ben getrouwd met Aleid en we hebben twee kinderen die al redelijk voor hun eigen
hachje kunnen zorgen. We hebben samen een schapenhouderijbedrijf waar zo'n 550 à
600 schapen lopen die in de winterdagen allemaal moeten lammeren, dat is dus een
drukke tijd.
We hebben altijd al honden gehad en ook v.t.t. daarmee gefokt, onze eerste hond was
een Cockerspaniël, gekregen van mijn schoonouders, later kwam er een Bouvier des
Flandres bij, daar hebben we onze eerste nestjes mee gefokt, ook kwam er in die tijd een
Schapendoes bij en dat vonden we zo'n interessant ras, dat we ons daar in verdiept
hebben en er mee verder zijn gegaan en met het fokken van Bouviers zijn gestopt.
We fokken nu alleen nog met schapendoezen, onder de kennelnaam de Bonte
Boelenham, en doen dat met plezier, al is het soms wel wat regelwerk tijdens de drukke
winterdagen als de schapen ook veel aandacht vragen.
We hebben ook nog een Australische working Kelpie, maar die gebruiken we alleen maar
voor het drijfwerk bij de schapen, al met al hebben we ons hele leven al met dieren en
fokken te maken.
Ik hoop de kennis, die ik in al die jaren vergaard heb, met andere te kunnen delen en zo
met z’n allen tot een gezond schapendoesbestand met een goed fokbeleid te komen.

Secretaris: Ingeborg Töniës
Ik woon in het dorpje Gendt, in de buurt van Nijmegen, en heb een dochter van 2 jaar en
3 schapendoezen.
In 2003 ben ik begonnen met een nestje van Gwen van het Haskerhûs. Uit dat nest heb
ik Fleur aangehouden, toen nog met de kennelnaam "du Pré Étendu".
Fleur deed het heel goed in de showwereld en toen kreeg ik de smaak te pakken. Nu fok
ik sinds 2006 af en toe een nestje met mijn eigen kennelnaam "van de Bloemenweide".
Ik heb er zin in om met elkaar wat van “de Schapendoes Club” te maken! Ik hoop dat we
hiermee een leuke club krijgen waar we elkaar en elkaars meningen respecteren.
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Penningmeester: Peter Wierda
Zoals hier boven al beschreven, ben ik getrouwd met Janny Wierda en dus ook al jaren
actief als fokker, daarnaast heb ik als hobby het bijhouden van de database van de
schapendoezen en heb daar ondertussen zo’n 8500 honden in staan met ook de nodige
informatie van diverse honden, dus voor diegene die een combinatie op het oog heeft
kan ik zo het één en ander uitzoeken.
Ook gaan we samen graag naar de hondententoonstellingen in binnen en buitenland, in ’t
verleden wat meer dan nu, dit i.v.m. met onze eigen gezondheid.
Daarnaast ben ik graag bezig met onze camper, zoals het veranderen, opknappen en
onderhouden, per slot van rekening vraagt hij de nodige aandacht, want hij is al 30 jaar
oud.

Algemeen bestuurslid: Theo van Zanten
Ik ben getrouwd met Marian, en ben in 1991 met het schapendoesvirus besmet geraakt.
Ik heb in de afgelopen jaren met heel veel plezier meerdere Schapendoezen gehad, op
dit moment heb ik alleen een reu, die al diverse nakomelingen gegeven heeft, en daarom
voel ik me ook erg betrokken bij de fokkerij.
Ik zit al een aantal jaren in de WAO, en vang (op kleinschalige basis) honden op voor
mensen die werken, en/of op vakantie gaan. Je kunt het zien als een uit de hand gelopen
hobby. Wij (Marian en ik) vinden dit erg leuk om te doen, omdat je zo ook meer over
honden leert.
We zijn helemaal gek van honden en Schapendoezen in het bijzonder en hopen op deze
manier daar nog vele jaren met door te kunnen gaan.

4 Belangrijk bericht faculteit dierengeneeskunde in Utrecht

Dit bericht bereikte ons via de Federatie van Rasverenigingen en is van dusdanig belang
dat we dit ook op de website hebben gepubliceerd.

Oproep onderzoek naar oorzaak bloederige diarree bij pups
De afdeling Virologie van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht doet onderzoek naar
een ernstige en fataal verlopende ziekte bij jonge pups van 1-12 maanden. De
veroorzaker van deze ziekte is een nieuwe variant van Canine coronavirus, een virus dat
normaal gesproken slechts een kortdurende en milde diarree veroorzaakt. De nieuwe
variant veroorzaakt echter een systemische infectie met koorts, braken en bloederige
diarree, een parvo-achtig ziektebeeld dus met een hoog sterftepercentage. Het is van het
grootste belang snel inzicht te krijgen in de mate waarin het virus in Nederland
voorkomt. Er kunnen dan snel maatregelen getroffen worden om verspreiding van dit
dodelijke virus tegen te gaan. De afdeling Virologie doet dan ook een oproep aan
hondenbezitters die een pup met dergelijke klachten hebben, contact op te nemen met
de dierenarts
voor meer informatie kunt u op onderstaande link kijken
http://www.uu.nl/nl/faculteiten/diergeneeskunde/organisatie/departementen/dii/organisatie/virologie/Pa
ges/default.aspx
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5 Nieuws Raad van Beheer

Op dit moment staat alles even stil en zijn er “nog” geen nieuwe ontwikkelingen, over
het erkennen van nieuwe rasverenigingen en de eisen waar die aan moeten voldoen. De
NMa heeft aangegeven dat ze willen dat de Raad van Beheer dit op 1 november rond
heeft.
In het verleden moest een nieuwe rasvereniging minimaal 50 leden hebben om erkend te
worden daarnaast moesten er natuurlijk statuten en reglementen zijn, die 50 leden
hebben we op 26 september gehaald, maar extra leden zijn natuurlijk altijd welkom,
zodra we meer informatie over dit onderwerp hebben en de nieuwe eisen weten, zullen
we dat zo snel mogelijk publiceren. Het word dan ook tijd om ons in te schrijven bij een
notaris want dat moet gebeurd zijn voordat we ons bij de Raad van Beheer kunnen
melden. De Federatie van Rasverenigingen wil proberen (als het zover is) bij een notaris
een dealtje te maken dat alle nieuwe verenigingen in één sessie hun akte kunnen laten
passeren.

6 Frequentie nieuwsbrief

Het is de bedoeling om minimaal 4 x per jaar een nieuwsbrief uit geven, vaker is een
optie maar dan moet er door leden ook kopie aangeleverd worden, want als bestuur
hebben we niet elke maand wat te melden en een heleboel algemeen nieuws komt op de
website staan.
Via deze nieuwsbrief willen we dus ook mensen dichter bij elkaar brengen, dit door
middel van de leden de mogelijkheid geven van het schrijven van verhalen, artikelen en
andere wetenswaardigheden die dan in deze nieuwsbrief gepubliceerd kunnen worden.
De artikelen mogen natuurlijk nooit kwetsend of beledigend zijn voor wie dan ook, dus
het bestuur houdt de mogelijkheid dit soort artikelen te weigeren met opgaaf van
redenen.
Als er leden zijn die ook nog goede ideeën hebben voor de nieuwsbrief, laat het weten.

7 Website

De website van de Schapendoes Club is en wordt ons belangrijkste communicatie middel.
Op pagina Club Bestuur staan de leden van het bestuur met hun e-mail adressen en
dat is een gemakkelijke manier om contact op te nemen, voor fok adviezen en informatie
uit de database kunt u per e-mail contact opnemen met de voorzitter J.Wierda-Gorter
en/of de penningmeester P.Wierda
Op pagina Nieuws, kan ook de mogelijkheid gemaakt worden om stukjes van leden te
plaatsten, er zijn daarvoor subpagina’s gemaakt.
Op pagina Fokkerij Fokkers kunnen fokkers tegen een jaarlijkse vergoeding van € 10,een fokkersvermelding krijgen, dit is inclusief dek en nest vermelding.
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Op pagina Fokkerij Dekreuen worden alle reuen vermeld die door hun eigenaar zijn
opgegeven en dus beschikbaar zijn voor de fok. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Alles opgeven bij de webmaster na controle word het op de website gepubliceerd.
De keuze om, met een combinatie wel of niet akkoord te gaan is natuurlijk aan de reueigenaar. De verantwoordelijkheid voor het geboren nest ligt bij de teef-eigenaar. De
reu-eigenaar kan altijd beroep doen op de ervaring van de fokkers om te vragen of een
combinatie verantwoord is.
Voor pagina Foto album, kunnen de leden foto’s aanleveren en afhankelijk van het
aanbod zijn er door de webmaster diverse subpagina’s te maken, een voorbeeld is al op
de website te zien.
Op pagina Pup info kunnen fokkers hun dek en nest vermelding laten plaatsen, graag
per e-mail doorgeven, samen met de benodigde oogonderzoek formulieren.

8 Contributie

met ingang van 2010 gelden de volgende tarieven:
Voor nieuwe leden:
eenmalig inschrijfgeld van € 5,- alleen voor hoofdlid, gezinslid betaald geen inschrijfgeld.
Daarnaast voor alle leden
contributie hoofdlid € 15,- per jaar
contributie gezinslid € 7,50 per jaar
SNS Bank Oudehaske Rek.nr. 92.07.03.151.
IBAN nr. NL30SNSB0920703151
Bic SNSBNL2A

9 E-mail Stamdoes.nl
Zaterdag 26 september 2009 is er een e-mail rond gestuurd naar veel fokkers door een
onafhankelijke groep genaamd Stamdoes.nl, dit is een particulier initiatief wat niets met
“de Schapendoes Club" te maken heeft en ook niet door ons gesteund word en waar we
ook geen enkele verantwoordelijkheid voor nemen.
Wij als Schapendoes Club hebben ons eigen databestand wat meer dan 8500
schapendoezen bevat met allerlei (gecontroleerde) gegevens, die niet aan anderen,
buiten onze Schapendoes Club, beschikbaar worden gesteld.

Voor de volgende nieuwsbrief hopen wij ( het bestuur) ook al leuke, informatieve,
interessante en grappige bijdrages van onze leden te hebben

Het bestuur van “de Schapendoes Club”
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