De Schapendoes Club
NIEUWSBRIEF 12:
4de jaargang
2de kwartaal 04-05-2012
De volgende punten komen aan bod:
1 Van de bestuurstafel
2 ALV 3 Juni 2012
3 Beoordeling 3 Juni 2012
4 Van de leden
1. Belevenissen van onze schapendoes Fientje
2. Onze eerste nest, wat een belevenis!
5 Gezondheidsuitslagen

1. Van de bestuurstafel,
Het bestuur heeft 1 mei 2012 een bestuurvergadering gehouden en belangrijkste
onderwerp was natuurlijk de ALV en de beoordeling, met alle voorbereidingen zitten we
op de rit en we hebben ook al meerdere aanmeldingen voor vrijwilligers voor ’s middags
tijdens de beoordeling.
Ook heeft het bestuur besproken of we met 5 of 7 man verder willen gaan, vorig jaar
hebben we 2 nieuwe bestuursleden gekozen om het bestuur uit te breiden tot 7, dit om
de taken beter te verdelen, maar een paar maanden daarna hebben 2 bestuursleden
bedankt voor hun functie en zijn we weer met 5 man verder gegaan. Als bestuur hebben
we dit geëvalueerd en zijn tot de conclusie gekomen dat het nu met 5 man ook prima
functioneert, de taken zijn nu prima verdeeld en iedereen is zijn verplichtingen prima
nagekomen, dus het bestuur gaat de leden op de ALV om toestemming vragen om weer
met 5 man verder te gaan.
Daarnaast is het nieuwe boekhoudprogramma besproken wat Oene Rozendal voor de
club gemaakt heeft en de hulp die hij toegezegd heeft om dit aan te passen indien nodig.
Ook is de automatische incasso besproken en, afhankelijk van de kosten die hier aan
verbonden zijn, hopen we daarmee het probleem van niet en veel te late betalingen te
kunnen oplossen.
Ook hiervoor gaat het bestuur de toestemming van de leden vragen.

Het bestuur

2. ALV 3 JUNI 2012
De ALV wordt gehouden in Brummen op het terrein van Kynologen Club Brummen adres:
L.R.Beijnenlaan 22 te Brummen
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Programma
10.00 Algemene Ledenvergadering
12.00 Lunch pauze
13.00 Aanvang keuring/beoordeling door de Hr. en Mevr. Beenen

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Vaststellen notulen ALV d.d. 29-05-2011
Jaarverslag secretaris 2011
a. Jaarverslag penningmeester 2011
b. Automatische incasso
c. Verslag kascommissie, decharge bestuur
d. (her)benoeming kascommissie
e. Vaststellen definitieve begroting 2012

Pauze, het bestuur biedt u tijdens de pauze een kopje koffie/thee aan.
6. Jaarverslag fokbegeleiding
7. Bestuurverkiezing,
Statutair aftredend en herkiesbaar zijn:
Secretaris: I.A.K.Töniës
Vice voorzitter D.v.Dam
8. Verslag evenementencommissie schapendoes Treffen 2011.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Toelichting en verslagen behoorde tot de agenda van de A.L.V.
Agenda punt 3
notulen ALV zie bijlage 1
Agenda punt 4.
Jaarverslag secretaris 2011.
In tegenstelling tot vorig jaar wordt het email verkeer betreffende de schapendoesclub
steeds drukker. We krijgen veel mail van de Raad van Beheer. We worden volledig op de
hoogte gehouden van het reilen en zeilen bij de Raad en uitgenodigd voor diverse
vergaderingen voor bijvoorbeeld Rasgroep 1 (rasgroep herders en veedrijvers) maar ook
voor de ALV van de Raad. We worden geïnformeerd over nieuwe rasverenigingen en en
inmiddels ontvangen we ook uitslagen gezondheidsonderzoeken m.b.t. de schapendoes
maar ook als er nieuws is over andere rassen worden we daarover op de hoogte
gehouden. Ook krijgen we mails met uitnodigingen om aanwezig te zijn op shows en veel
losse vragen van leden of toekomstige leden m.b.t. de schapendoes.
Tevens is er een beperkt contact met het bestuur van de VNS, wat zich tot dusver heeft
beperkt tot het inzetten van elkaars reuen.
Ingeborg Töniës
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Agenda punt 5.
Jaarverslag penningmeester 2011.
Op 31-12-2011 hadden we 110 leden en 20 nederlandse en 2 buitenlandse fokkers met
een kennelvermelding op de website van onze club.
De beide evenementen, de ALV met beoordelingsmiddag op 29 mei en de hondenkermis
op 2 oktober zijn met een positief resultaat afgesloten en ook hebben we als Club een
donatie van de Eurodogshow (te Leeuwarden) ontvangen voor het werk wat de voorzitter
geleverd heeft met het maken van de tekst over de schapendoes en het aanleveren van
foto’s voor de folder “de Nederlandse rassen”
Ook afgelopen jaar was het weer lastig om alle leden op tijd te laten betalen en zijn er
weer een (klein) aantal leden van de lijst afgevoerd wegens het niet voldoen van de
contributie.
Daarom heeft penningmeester in 2011 informatie gewonnen bij de bank over wat de
mogelijkheden zijn voor een automatische incasso van de jaarlijkse contributie e.d.
Aangezien de Club voor een kleinere bank ( SNS REGIO BANK) heeft gekozen was dat tot
dusver nog niet mogelijk, midden 2012 zal de Regio Bank dit introduceren, en afhankelijk
van de kosten vraagt het bestuur de leden om toestemming om, indien de kosten in
ieder geval beneden €1,- per lid blijven, dit per 1 januari 2013 te introduceren.
Voor financieel overzicht zie bijlage 2
Peter Wierda
Agenda punt 6.
Jaar verslag fokbegeleiding 2011.
In 2011 zijn 27 nesten geboren, waarvan 4 nesten in het buitenland, met een totaal 194
levende pups, een gemiddelde van 7,2 per nest, een prima getal aangezien het landelijke
gemiddelde al jaren rond de 6 pups per nest ligt.
Als fokbegeleiding is ons een aantal keren gevraagd te helpen met het vinden van een
geschikte reu voor de desbetreffende teef van een fokker en/of het beoordelen van de
beoogde combinatie, maar ook veel fokkers vinden zelf een geschikte reu en vragen dan
alleen of er nog bijzonderheden bekend zijn en/of er andere eigenschappen zijn waar in
zo’n beoogde combinatie rekening mee moet worden gehouden en is dus de taak van de
fokbegeleiding dan beperkt tot het nakijken van de stambomen op deze bijzonderheden.
De clubfokkers hebben recht op een fokkersvermelding op de website van de club,
(pagina fokkers), er staan nu 20 nederlandse fokkers op de fokkerspagina van de site en
2 buitenlandse fokkers.
Al deze fokkers dragen €10,- per jaar bij voor deze vermelding en hebben daardoor recht
op het vermelden van hun dekkingen en nesten op pagina pupinfo. Voor deze vermelding
geldt wel dat de fokker minimaal 6 maanden lid moet zijn en het (geplande) nest aan het
fokreglement moet voldoen.
Voor het vermelden van een nest geldt een maximale tijd van 10 weken en de nesten
worden op dek/geboorte datum geplaatst.
In 2011 was de wachtlijst voor een pup korter dan in de jaren daarvoor en dat is een
tendens die zich in 2012 lijkt voort te zetten, er zijn nogal wat nieuwe fokkers bij
gekomen afgelopen jaar, terwijl de vraag naar schapendoes pups niet groter is
geworden.
Peter en Janny Wierda
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Agenda punt 7.
Bestuursverkiezing.
Het bestuur vraagt de leden toestemming om het bestuur weer terug te brengen naar 5
bestuursleden.
Vorig jaar op de ALV van 29 mei zijn er 2 extra bestuursleden gekozen, n.l. Janny Baltes
en Dirk Heermeyer, maar begin augustus hebben Theo v.Zanten en Janny Baltes beide
hun functie neer gelegd.
Dus de rest van het jaar is het bestuur weer met 5 bestuursleden verder gegaan, dit
functioneert prima, dus het bestuur geeft er de voorkeur aan om met 5 bestuursleden
door te gaan.
Indien de leden met bovenstaande akkoord gaan, is het rooster van aftreden als
volgt;
2012
Ingeborg Töniës
Secretaris
herkiesbaar
Dick v.Dam
Vice voorzitter
(ledenadministratie)
herkiesbaar
2013
Janny Wierda
Voorzitter
(fokbegeleiding)
2014
Peter Wierda
Penningmeester
(database fokbegeleiding)
Dirk Heermeyer
Algemeen bestuurslid(commissie evenementen)
Agenda punt 8.
Verslag evenementencommissie: Schapendoestreffen 2 oktober 2011.
Na het grote succes van het treffen 2010 was er afgelopen jaar weer een
schapendoestreffen, ditmaal op het terrein van KC Brummen.
’s Morgens waren er 2 workshops georganiseerd, maar helaas door te weinig animo is de
workshop behendigheid niet doorgegaan.
Jammer voor Karin die er juist erg vroeg voor was opgestaan, maar ze heeft gezellig mee
gedaan met de workshop Dogfrisbee gegeven door Dirk en mij. Het viel nog lang niet
mee om de frisbee op veel verschillende manieren weg te gooien en ook de hond ze te
laten vangen.
Na de lunch was er de hondenkermis, we hadden een caviabaan waar de hond aan het
begin werd vastgehouden en dan zo snel mogelijk de weg naar de baas moest zien te
vinden. Sommige honden namen echt de kortste weg, dwars door of over de afzettingen
heen.
Ook was er gevaarlijk transport, hond in de kruiwagen en dan een parcours afleggen,
ook een slalom met een pollepel met een bal erop viel nog niet mee. De straat van
verleiding was goed te doen, al onze schapendoezen hebben het zo goed thuis dat er
bijna niet één bezweek voor de bakjes met kaas en worst.
Het “koekhappen” en brokje vissen was voor sommige Doezen wat lastiger maar met een
beetje hulp van de baas lukte het toch.
Het meest hilarische onderdeel was de hindernisbaan, samen met je hond ergens onder
door kruipen, in banden stappen , door een hoepel heen en als laatste op de skippybal
naar de finish racen. En dan is het wel de bedoeling dat je op de bal blijft zitten. Dat het
niet iedereen goed af ging kunt u op de foto’s die op de site staan wel zien.
Na afloop was er een prijsuitreiking met een prijsje voor de snelste combinaties en voor
iedereen een tasje van de sponsor.
Mede door het schitterende weer en vooral de ongebreidelde inzet van onze vrijwilligers
was het een zeer geslaagde dag.Allemaal bedankt en in september zullen we proberen
weer wat leuks te bedenken. (suggesties / ideeën zijn altijd welkom )
Dorien Heermeyer.
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3. Schapendoes beoordelingsdag 3 Juni 2012 te Brummen
De beoordelingsdag wordt gehouden in Brummen op het terrein van Kynologen Club
Brummen het adres is L.R.Beijnenlaan 22

AANVANG 13.00
ALLE pups geboren in 2011, gefokt door onze clubfokkers, mogen mee doen met de
beoordeling. We hopen zo veel mogelijk nesten compleet te mogen verwelkomen
De inschrijving kost voor leden €10,- per hond en voor niet leden €12,50.
Inschrijving kan online, op de website staat het inschrijfformulier, zie pagina “Home”
De pups worden dan per nest gekeurd.
Daarnaast zijn ook alle andere schapendoezen van onze leden welkom om mee te
doen aan de beoordeling, jong, oud, reu of teef, ze mogen allemaal meedoen, zodat
iedereen ook eens een oordeel van een keurmeester over zijn (toch allermooiste)
schapendoes krijgt.
Tijdens de algemene beoordeling schapendoezen worden per klasse gekeurd, dus reuen
en teven apart, en worden ook per leeftijdscategorie ingedeeld.
Ook deze inschrijving kan online gedaan worden.
Zelfs als uw hond niet optimaal in vacht zit of dat u toch geen fokplannen heeft, laat ‘m
zien, zodat “wij” de leden, fokkers en bestuur van de Schapendoes Club een goede
indruk krijgen van alle schapendoezen binnen ons bestand.
En wilt u uw hond ook wel eens inzetten voor de fok, dan is zo’n keuring juist een mooi
begin, voor u, zodat u de sterke en minder sterke punten van uw hond kent, en voor de
andere leden zodat ze uw hond ook leren kennen, b.v. of het een geschikte fokpartner
zou zijn voor hun hond.
De keurmeester beoordeeld uw hond punt voor punt, zo wordt er b.v. naar de maat van
de hond gekeken en hoe hij gebouwd is en er wordt ook naar de kleur van de ogen en
naar het gebit gekeken, dit alles wordt genoteerd, en daarnaast is het ook gewoon een
gezellige informele keuring zonder competitie waarvan u als eigenaar ook nog een
verslag krijgt.
We hebben voor dit doel 2 gerespecteerde keurmeesters uitgenodigd n.l. de Hr. en Mevr.
Beenen, beiden keuren al jaren schapendoezen op allerlei verschillende evenementen en
weten dan ook precies hoe de schapendoes er uit hoort te zien.
De inschrijving sluit 25 mei.
Voor de clubfokkers hebben we een uitnodiging gemaakt die de fokker aan al de
eigenaren van de pups geboren in 2011 door kan sturen. Mocht u die mail gemist hebben
neem dan even contact op met J.W.G. info@schapendoes.net

4. Nieuws van en voor de leden
1. Belevenissen van onze schapendoes Fientje
Hallo, daar zijn Fientje en ik weer. Deze keer met een korte update. In mijn vorige
verslag heeft u kunnen lezen hoe de behendigheid oefeningen met Fientje erg nare
gevolgen hebben gehad. Om uw geheugen even op te frissen: Fientje is daarbij gevallen
en wilde daarna niet meer lopen. Na heel erg veel dierenartsbezoeken zijn we bij een
orthomanueel diergeneeskundige therapeut geweest, en die heeft het bekken van onze
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Fien “even” recht gezet. Daarop volgde het revalideren. En dat ging/gaat niet zonder
problemen:
De revalidatie van Fientje:
Dus, Fientje wilde weer een beetje lopen. Lopen kon je het bijna niet noemen, een beetje
vooruit sukkelen is een betere omschrijving. Meer dan een moeizame telgang zat er toen
niet in.
Gelukkig is Fientje nog jong en dat bevorderd de genezing. Al snel ging Fientje steeds
iets beter lopen. Vaak waren we erg enthousiast als ze even in een drafje liep, maar de
dag daarna kon dat weer totaal anders zijn. 2 stappen vooruit, 1 stap terug. En zo
verliepen de vorderingen.
Dit ging zo een tijdje door, maar toen Fientje echt iets beter ging lopen werd het steeds
meer duidelijk dat ze naast de blessure ook in een mentaal dieptepunt terecht was
gekomen.
De ooit zo alles durvende Fien werd van alles bang. Ze wilde eigenlijk niets meer, zelfs
niet naar buiten in de tuin. Ze kon het wel hoor want binnen in huis werd ze steeds
speelser en sprong, rende en speelde zich een slag in de ronde. Maar zodra de
achterdeur in zicht kwam ging het mis. Het vertrouwen in de buitenwereld was volledig
verdwenen.
We hebben van alles geprobeerd. Negeren en net doen of er niets aan de hand was, naar
buiten lokken met iets lekkers, maar ook boos worden…. Niets bleek te werken.
Ten einde raad waren we, ik wist echt niet meer wat ik moest doen. Uiteindelijk heb ik
onze fokker Dick van Dam gebeld en het hele verhaal gedaan. Dick heeft veel ervaringen
met schapendoezen, dus misschien heeft hij wel wat nuttige adviezen. En dat had hij
gelukkig.
Zijn advies: Niet teveel tegen praten, gewoon rustig meenemen aan de lijn, eventueel
zelfs even meeslepen, dan kan ze niet anders als gaan lopen.
Dit was erg lastig maar we hebben het gedaan.
Uiteindelijk ging het zachtjes aan beter. Lopen aan de riem ging steeds beter. Maar soms
wilde ze ineens helemaal niets meer. Dus: VOLHOUDEN!!!! En ja, ook dat ging
uiteindelijk weer beter.
Maar altijd aan de riem. Los lopen wilde (lees: “durfde”) Fientje niet.
Ook dat moest met kleine stapjes opgebouwd worden. Nu loopt ze alweer regelmatig
stukjes los.
En dat is eigenlijk de status waar we nu staan. Fien is vrolijk. Maar heeft nog erg vaak
onzekere momenten, vooral tijdens het uitlaten.
We hebben echter geleerd dat je geduld moet hebben, zo’n probleem “tussen de oren” is
niet zomaar 1 2 3 verholpen.
En we willen/moeten nog verder. We zijn er nog lang niet, maar Fientje heeft wel weer
zichtbaar vreugde en wordt eigenlijk ook steeds aanhankelijker naar ons.
Binnenkort gaat ze zelfs mee op vakantie met ons. Lekker kamperen (je moet er niet aan
denken met het huidige weer) er eens even lekker uit, andere omgeving, andere
geurtjes… Wie weet , hopelijk ziet ze daar een uitdaging in en knapt ze er verder van op.
Enne, was ik daar niet in mijn eerst verslag mee begonnen? Met vakantie? Ja inderdaad,
mijn eerste verhaal ging over de eerste vakantie samen met Fientje.
Wat gaat de tijd toch snel, we zijn al weer bijna een jaar verder.
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Vanaf hier wensen Fien en ik alle doezen, baasjes, vrouwtjes en hun familie een fijne
vakantie toe.
Maak er een fijne tijd van en geniet lekker.
Heel veel groetjes en tot de volgende keer.
Rick en Fientje
2. Onze eerste nest, wat een belevenis!
Ruim anderhalf jaar geleden hebben we besloten om een nestje bij onze schapendoes
Kwiebus te nemen. Ons allereerste nestje!!
Eerst maar eens voorbereiden op wat ons evt. te wachten staat en op zoek naar een
geschikte reu!
Al snel kwamen we erachter dat je niet over 1 nacht ijs moet gaan, je moet heel goed
weten waar je aan begint. Veel lezen, en vooral veel vragen aan fokkers met zeer ruime
ervaring! En natuurlijk veel vragen aan de dierenarts.
De dekreu was al snel rond, dat zou Tiny Scoundrel Benny Hill worden, een prachtige
reu.
Freek heeft een prachtige werpkist gemaakt, daar kon Kwiebus mooi in bevallen.
Dan maar wachten dat Kwiebus loops zou worden.
Op 7 januari is Kwiebus gedekt en 4 weken later bleek ze drachtig te zijn van, volgens de
dierenarts, minstens 6 pups!
9 Maart zijn er 8 prachtige pups geboren, 4 teefjes en 4 reutjes.
De mooi gemaakte werpkist heeft tijdens de bevalling helaas geen dienst mogen doen,
Kwiebus zocht haar eigen plekje op: “de bank in keuken” daar waar ze vaak op ligt te
slapen.
Wat waren ze klein, deze puppies, wat waren ze mooi. Uren konden we ernaar kijken en
foto’s maken. Na ruim 2 weken gingen de oogjes open en na bijna drie weken was het
gedaan met de rust en vroegen deze lieve rakkers steeds meer aandacht, en eten
natuurlijk! Dus dat werd bijvoeren! Wat kost het een tijd, maar wat is het ontzettend
leuk geweest.
Elke week kregen ze meer babbels en waren ze steeds langer wakker.
Wij zullen nooit onze eerste ontwormingskuur bij de pups vergeten, alles en elke pup
zaten de volgende dag onder de dunne poep. Dat kost dan een halve dag poetsen…
Op het moment van dit schrijven zijn ze 8 weken, inmiddels zijn we ermee naar de
dagcamping geweest, het winkelcentrum, gezellig op het terras, dierenspeciaalzaak,
enz…!
En natuurlijk heel veel mensen op visite, zoals ze in Twente zeggen:
Op”Kroamschudd’n”!!
Buiten in onze tuin hebben we een prachtige “speeltuin” gecreëerd, waar ze naar
hartenlust kunnen spelen.
Deze week en volgende week moeten we afscheid van deze lieve doesjes nemen, ze
krijgen allemaal een ander “baasje” , maar wat zullen we ze missen!!
Een enkele pup zullen we zeker terug blijven zien en een enkele waarschijnlijk niet. Wij
hopen dat het ze allemaal goed zal gaan! Wij hebben er alle vertrouwen in.
Eén pup gaat naar Italië, deze gaan we binnenkort zelf wegbrengen!
Voor herhaling vatbaar?? Geen twijfel mogelijk….
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Alle belevenissen en prachtige foto’s zijn te lezen en te zien op onze website:
www.reggedoes.nl
Vriendelijke groeten,
Freek en Jet
PS, wij bedanken Janny Wierda, Douwe Bouma en alle anderen van de schapendoesclub
die ons gesteund hebben, daar waar bij ons de vragen waren!
En niet te vergeten onze dierenarts!

Wilt u ook een stukje schrijven voor de nieuwsbrief, over uw belevenissen met uw
schapendoes of de sport die u samen met uw schapendoes doet of iets anders wat
betrekking heeft met de schapendoes, alles is van harte welkom kopij aanleveren voor
eind juli 2012.

5.Gezondheidsuitslagen: 28-11-2011 t/m 18-01-2012
12 maart heeft de secretaris van de Schapendoes Club voor de eerste keer de GGW
rapportages van de raad van Beheer ontvangen, in deze rapportages staan de recente
uitslagen van o.a. de E.C.V.O oogonderzoeken en de H.D. en O.C.D. onderzoeken van
alle nederlandse schapendoezen.
De H.D. uitslagen worden sowieso geplaatst en de uitslagen van de E.C.V.O. alleen indien
er een uitslag van (voorlopig)niet vrij is.
AMY-BRECHTJE FÂN É WÂLDBLAFFERS
TINY SCOUNDREL BENNY HLL

HD A OCD VRIJ
HD A

IDS-ISILDUR V. UNDÓMIEL

Cataract (niet-congenitaal) NIET VRIJ

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
info@schapendoes.net
0513-677588
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Algemeen bestuurslid/commissie evenementen
D.Heermeyer
d.heermeyer@kpnplanet.nl
0313-652971
Fokbegeleiding-database
J.Wierda-Gorter en P.A.J.Wierda
info@schapendoes.net
0513-677588

Regio contacten
Friesland;
Marije Kroes
mamskroes@hetnet.nl
telf: 0561-420508
Groningen
Britt Heuten
hugohup@live.nl
telf: 0599-769026
Drenthe
Miriam Scheffer
deoldegrise@ziggo.nl
050-5015439
Jolanda Lanting
jolanda@schapendoesjes.nl
06-22217072
Veluwe
Dirk en Dorien Heermeyer:
d.heermeyer@kpnplanet.nl
0313-652971
Flevoland;
Betsy Dommerholt
betsy.dommerholt@gmail.com
telf 036-5223212
Overijssel
Tanja Rozendal
tanja.rozendal@planet.nl
telf.0527-292268
N.Holland
Lisette Slagter
lemony@ziggo.nl
06-43122746
Nood opvang
Meiney Roffel
BEITSKE10@TELE2.NL
Telf. 033-8886924 of 0641420296
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Vakantie opvang bemiddeling
Anneke Montfroy-Kok
annekemontfroy@ziggo.nl
Redactie/webmaster en design
J.W.G.
info@schapendoes.net
Overige
Contributie 2012:
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 t.n.v. De schapendoes Club Oudehaske
Rek.nr. 92.07.03.151.
Voor boekingen vanuit het buitenland:
IBAN nr. NL30SNSB0920703151
BIC SNSBNL2A
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