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De Schapendoes Club 

 
NIEUWSBRIEF 13: 
 

4de jaargang 
3de kwartaal 08-08-2012 
 

 

De volgende punten komen aan bod: 

 1 Van de bestuurstafel 

2 Verslag Beoordeling 3 Juni 2012 

3 Schapendoes Treffen 9 september 2012 

4 Vrijwilligers gezocht  

5 Regio contact 

6 Van de leden 

1. Ringenspel 

2. Facebook 

 7 Gezondheidsuitslagen 

 

 

1. Van de bestuurstafel, 
  
We hebben als bestuur gezocht naar een nieuwe locatie voor onze bijeenkomsten, een 

locatie waar we ook binnen terecht kunnen. Dit hebben we gevonden bij Manege 

Fjordhest-Gard  in Hoenderloo. 

Hier worden vaker hondenevenementen gehouden en bij slecht weer kunnen we onze 

activiteiten verplaatsen van het buitenterrein naar de binnenbak van de manege. 

Ook voor de ALV en beoordeling lijkt dit een uitermate geschikte adres. 

Het bestuur 

 

 

 

2. Schapendoes beoordelingsdag 3 Juni 2012 te Brummen 
 
De ALV en beoordelingsdag was weer een groot succes, jammer dat het weer niet 

helemaal meewerkte, maar ondanks alle voorspelingen hebben we het tijdens de 

keuringen vrijwel droog gehouden, vlak voordat de keuringen begonnen werd het droog 

en pas bij het opruimen kwam het weer met bakken uit de hemel. 

Ruim 20 leden waren aanwezig voor de ALV, buiten het (her)kiezen van bestuursleden 

waren er geen bijzonder punten voor de vergadering. 

Tegen de middag kwamen alle mensen die voor de beoordeling ingeschreven hadden 

“letterlijk” binnengedruppeld en in totaal hadden we ong. 80 inschrijvingen. 

 
De beide keurmeesters hebben het prima naar hun zin gehad, al hadden ze wel wat 

opmerkingen over het voorbrengen van de hond, want soms was het erg moeilijk de 

hond goed te beoordelen omdat de hond meer belangstelling had voor alles om hem 

heen dan wat de keurmeester van hem vroeg. Ook het rondje lopen was voor sommige 

honden en eigenaren erg moeilijk, er waren ook zoveel leuke dingen buiten de ring te 

zien…daarnaast is het ook niet verstandig een hond op zo’n moment aan de losse flexilijn 

te laten lopen, een gewone korte riem is dan handiger. 



 

2 

 

In het begin was er een klein misverstand bij Dhr. Beenen over de honden die als eerste 

bij hem in de ring kwamen, Dhr. Beenen had niet mee gekregen dat die eerste groep de 

babyklas was ( 3 tot 6 maanden), en vond daarom de eerste honden dan ook erg klein 

en fijn ( en dacht zelfs in sommige gevallen dat het een teefje was i.p.v. een reu, totdat 

hij te horen kreeg dat ze nog geen 6 maanden oud waren, en toen was zijn commentaar 

dan ook dat het dan logisch was dat ze er nog zo babyachtig uitzagen, ze zijn dan nog 

lang niet goed ontwikkeld, en hij was niet gewend ze zo jong al ter beoordeling te krijgen 

en vond het wel heel leuk maar ook moeilijk om die categorie te beoordelen. 

 

De algemene indruk was dat er veel maatverschil was (zoals al jaren in het ras) maar dat 

het allemaal echte schapendoezen waren in gedrag en uiterlijk.. 

Wat mevr. Beenen wel stoorde was dat niet alle honden goed onder controle werden 

gehouden en daardoor sommige ongecontroleerd uitvielen als andere honden ineens te 

dicht bij kwamen, dit zag ze niet als een gedragsprobleem maar meer een 

opvoedprobleem. Op dit soort evenementen met zoveel honden moeten honden aan de 

riem kort gehouden worden (op het speelveld kunnen ze spelen) zodat andere honden 

zich niet bedreigd voelen en daardoor van zich afsnauwen. 

Ze zag graag dat hier wat meer aandacht aan werd besteed en heeft ook diverse 

eigenaren het advies gegeven om een gehoorzaamheidscursus te volgen. 

 

We zullen volgend jaar in de nieuwsbrief, voorafgaand aan de ALV en beoordelingsdag, 

hier extra aandacht aan besteden, met adviezen en tips zodat de deelnemers een 

duidelijker beeld hebben van wat er van hun en hun hond verwacht wordt. 

 

Verslag beoordelingenrapporten, zie bijlage. 

 

 

3. Schapendoes Treffen 9 september 2012 
 
We gaan deze keer naar een nieuwe locatie n.l. Manege Fjordhest-Gard  Krimweg 125 

7351 TL Hoenderloo telf. 055-3781344 

 

We hebben voor deze locatie gekozen omdat, als het weer echt nederlands weer is.., we 

ook naar binnen kunnen gaan en daar onze activiteiten verder kunnen voorzetten. 

 

Contact personen Dirk en Dorien Heermeyer 

d.heermeyer@kpnplanet.nl  
0313-652971 

 

Programma 

Schapendoeswandeling van 10.00-12.00 

Start parkeerterrein Krimweg 125 7351 TL Hoenderloo  

Lunch 12.00-13.00 (voor deelname bespreken, zie aanmeldingsformulier)  

We kunnen gebruik maken van de kantine van de manege, u moet op het inschrijf 

formulier aangeven of u mee doet met de lunch. Bespreken lunch verplicht u tot afname. 

Dit omdat dit verzorgt wordt door de eigenaar van het terrein en er speciaal voor 

ingekocht wordt.  
De lunch kost 7,50 p.p. en bestaat uit een kop soep, 2 broodjes, drinken (koffie, thee, 
melk of een glas sap) en stuk fruit.  

Aanvang hondenkermis 13.00-16.00 

De hondenkermis wordt ongeveer op de zelfde manier als vorig jaar georganiseerd met 

mailto:d.heermeyer@kpnplanet.nl
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weer nieuwe spelletjes e.d. en bestaat uit diverse spelactiviteiten die samen met de hond 

uitgevoerd moeten worden en waarbij leuke prijsjes te winnen zijn.  

Zo wordt er b.v. een parcours uitgezet, houden we schapendoes-rennen en een kwispel-

wedstrijd. 

Uitleg van de diverse spelletjes zal ter plaatse zijn, dus dat blijft nog een verrassing.  

Het schapendoes-rennen wordt in diverse leeftijdscategorieën ingedeeld, zodat de oudjes 

en de pups tegen hun eigen leeftijdsgenoten gaan “strijden” dus vermeld de leeftijd van 
uw hond op het aanmeldingsformulier. 

Deelname staat open voor alle schapendoezen. 

Deelname voor leden is 5,- per hond en voor niet-leden 7,50.  

Voor degene die op deze dag alsnog lid worden geldt ook 5,- per hond. 

Betaling deelname ter plekke, te voldoen bij melding. 

Vanaf 12.30 kunt u zich melden en krijgt u uw deelnameformulier en verdere uitleg over 
alle activiteiten.  

Inschrijving via het online inschrijfformulier en indien u mee wilt lunchen kunt u dit ook 

op het inschrijfformulier aangeven. 

 

Als Club maken we extra kosten om deze dag te organiseren, zoals het huren van het 

terrein, en zijn daardoor verplicht om, als u zich wel aangemeld heeft maar niet komt, u 

toch het inschrijfgeld in rekening te brengen.  

Daarnaast zal er tijdens deze activiteiten ook een kamdemonstratie worden gegeven 

door Miriam Scheffer, zij heeft als schapendoeskenner en trimster ruime ervaring in het 

verzorgen van de vacht van de schapendoes. Met al uw vragen over die vacht verzorging 

kunt u bij haar terecht. En natuurlijk kunt u altijd ook met uw vragen bij het bestuur en 

regiopersonen terecht. 

4. Vrijwilligers gezocht 

Voor het Schapendoes Treffen op 9 september kunnen we wel weer wat extra handen 

gebruiken, er is natuurlijk hulp nodig om het parcours en de diverse spelelementen op te 

bouwen en daarnaast om bij elk spelonderdeel alles in goede banen te leiden en de 

scores bij te houden. 

Aanmelden bij Dirk en Dorien Heermeyer 

d.heermeyer@kpnplanet.nl  

0313-65297 

5. Regio contact 
 

Hallo leden van de schapendoesclub, 

  

Sinds een maand ben ik in regio Noord-holland samen met Lisette regiocontact. 

Even iets over me zelf; ik heet Lanny Boshart en sinds 2 jaar doezengek. Ik woon in 

Amsterdam en heb 1 does (Domino). 

Ik wandel zelf vaak mee dus heb ik me zelf aangeboden om samen met Lisette de 

wandelingen te doen. 

Ik hoop veel doezen te zien op onze wandelingen, tot dan. 

  

Met vrolijke groet Lanny 

lanny-boshart@hotmail.com 

 

 

mailto:d.heermeyer@kpnplanet.nl
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6. Nieuws van en voor de leden 

 

1. Ringenspel 

 

Het ringenspel (torentje van ringen om een pilaartje, peuterspel)  

 

Met geduld (vooral in het begin van het aanleren) een clicker en lekkere brokjes en veel 

enthousiasme lukte het om Jeppe dit stapelen van de ringen om een zuiltje aan te leren. 

Vooral het in hele kleine stapjes aanleren van dit spelletje is erg leuk!  

Je kunt er zelf lekker bij gaan zitten en de hond laten bedenken wat de bedoeling is: hoe 

krijg ik dat lekkere brokje? 

Hier wordt een hond moe van in zijn koppie en leert oplossingen te vinden.  

 

Zo gingen wij aan de slag: 

* * Koop (in een tweedehands winkel) een stevig ringen-stapelspel. Gebruik om te 

beginnen alleen het pilaartje de grootste ring, ruim de rest op. 

* * Clicker en brokjes bij de hand (kan ook zonder clicker, door b.v goedzo! te zeggen en 

brokje te geven, maar een juiste timing is dan wat moeilijker) 

* * Korte sessies (paar minuutjes) eventueel een paar keer per dag, en probeer altijd te 

eindigen met een te belonen prestatie, hoe klein ook. Zo blijft de motivatie hoog. (het 

duurde ongeveer 2 weken voordat Jeppe alle ringen kon stapelen) 

** Het hele gebeuren ging zonder aanwijzingen en zonder gepraat. Dit leidt juist vaak af. 

Je kunt zelf wel naar de ring en later in het oefenen naar het pilaartje kijken, dit helpt de 

hond te bedenken wat de bedoeling is. Jeppe bleef mij erg aankijken met een groot 

vraagteken boven zijn kop. Als ik dan naar de ring keek pakte hij die op! 

 

* Jeppe moest eerst leren de ring die op de grond lag op te pakken, maar hij begreep dit 

niet. We zijn gestart dat alleen (toevallig) kijken naar de ring al een click opleverde. Een 

click betekent altijd een brokje! Dit gedrag werd meteen door hem herhaald. click, 

brokje, nogmaals.  

*volgende stap was met de bek aanraken: click, brokje, nogmaals. 

*in de bek nemen van de ring: click, brokje, nogmaals. Nu heb ik het pilaartje ook 

neergezet. 

*Jeppe bracht de ring naar mij: negeren. Dit duurde lang! Hij bleef aanhoudend de ring 

naar mij brengen. Blijven negeren.  

*eindelijk keek hij naar het pilaartje (wat een metertje bij hem vandaan stond) met de 

ring in de bek: click, brokje! nogmaals.  

 
Bij de volgende sessie verviel hij eerst weer in het de ring naar mij toe brengen maar dit 

duurde deze keer maar kort. 

* Jeppe liep met de ring in de bek een paar stappen naar het pilaartje: click, brokje, 

nogmaals. Je kunt de ring dan een klein stukje weggooien.  

* Weer een stapje dichterbij: click, brokje. 

* hij raakte (per ongeluk) het pilaartje aan met de ring: super!!! click, brokjes. 

Ik pakte de ring nooit van hem aan want dan beloon je het afgeven van de ring aan 

jezelf en dat wil je niet! (Jeppe liet ring op de grond vallen) 

*dit gedrag heb ik een bij herhaling aantal keren aangeclickt en daardoor werd hij steeds 

fanatieker. Als je de ring na de beloning een klein stukje weggooit kan hij dit gedrag 

telkens herhalen 

 
*Jeppe laat als je vlakbij het pilaartje na de click het brokje voor zijn neus houdt de ring 

los (eten lukt alleen als je de ring loslaat….) en dan is er een kans dat de ring om het 

pilaartje valt. 

Hier is een goede timing heel belangrijk. Dus herhalen totdat het lukt. 

* Uiteindelijk lukte dat en dit is een heeeeeeel lekker brokje waard. 

* Nu wordt het echt een kwestie van geduld: lukt het nogmaals? Alle pogingen die niet 

beter zijn dan de vorige niet meer belonen. Als je niet verder komt moet je even een 
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stapje terug doen want je moet gedrag zien wat je kunt belonen Je zult merken dat het 

daarna vaak weer  beter gaat.  

 

Ik heb een pilaartje wat kan bewegen maar dit is natuurlijk erg moeilijk. Je kunt het b.v 

tussen je voeten klemmen zodat het stabiel staat. Later kun je het pilaartje gewoon 

neerzetten. 

* Als de eerste ring om de pilaar heel vaak lukt, kun je de volgende (die wat kleiner is) 

ook gaan proberen, enz.  

 

Bij Jeppe gaat het de ene keer beter dan de andere maar hij moet en zal die ringen om 

het paaltje krijgen! Het spelletje is nu op zichzelf al iets leuks zonder dat er nog vaak 

beloond wordt met brokjes. Bij goede prestaties wordt hij natuurlijk uitdrukkelijk 

geprezen! En bij uitzonderlijke prestatie volgt ook nog af en toe iets lekkers. 

Ik gooi de ringen in de goede volgorde weg want we zijn nog niet zover dat Jeppe de 

goede volgorde kan zien. Wel kan ik meerdere ringen op ruime afstand van elkaar 

neerleggen en wijzen naar de juiste ring en in de toekomst misschien zelfs de namen van 

de kleuren aanleren??????????? Het is tenslotte een schapendoes! Maar ja, wel 

kleurenblind…… 

 

Kijk maar eens op de site pagina nieuws “Jeppe stapelt ringen” daar kan iedereen alles 

nog een keer in levende lijve zien. 

 

Tanja Rozendal 

tanja.rozendal@planet.nl 
 

2. Facebook 

 

Gezien het feit dat “social media” niet weer weg te denken is heeft Dirk een besloten 

groep “schapendoesclub” op Facebook gemaakt.  

 

Via deze besloten groep kunnen alle schapendoes liefhebbers, die een Facebook account 

hebben, nieuwtjes en wetenswaardigheden over de schapendoezen uitwisselen. Zo 

kunnen er ook vermeldingen over wandelingen e.d. op worden gezet door de regio 

contacten, maar ook als een groepje zomaar samen wat leuks met de schapendoezen wil 

gaan doen kunnen ze dat plaatsen. 

 

Van deze groep kun je lid worden, de beheerders kunnen je daar voor uitnodigen, dus 

een ieder die ook graag mee wil praten kan een vriendschapverzoek versturen. 

 

Voor meer informatie neem contact op met Dirk Heermeyer d.heermeyer@kpnplanet.nl 

 

5.Gezondheidsuitslagen: 18-01-2012 t/m 08-08-2012 

 

URIAH FARAH V.H. HASKERHÛS  HD A 

ASTRID-BAEFKE FÂN É WÂLDBLAFFERS HD A 

HOOGHEID V. RAVEN'S NISTEL  NIET VRIJ DISTICHIASIS ECTOPIS 

BLUES      LENSSCLEROSIS (OUDERDOMSTAAR) 

 

 

 

 

Wilt u ook een leuk stukje voor de nieuwsbrief schrijven ? mail het naar J.W.G. 

info@schapendoes.net voor  
De volgende nieuwsbrief komt half/eind november uit, dus aanleveren voor 10-11-12 

 

 

 

mailto:tanja.rozendal@planet.nl
mailto:d.heermeyer@kpnplanet.nl
mailto:info@schapendoes.net
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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 

 

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 

 

 

mailto:voorzitter@schapendoesclub.nl
mailto:info@debonteboeleham.com
mailto:secretaris@schapendoesclub.nl
mailto:info@schapendoes.net
mailto:d.heermeyer@kpnplanet.nl
mailto:info@schapendoes.net
mailto:mamskroes@hetnet.nl
mailto:hugohup@live.nl
mailto:deoldegrise@ziggo.nl
mailto:jolanda@schapendoesjes.nl
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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 

Lanny Boshart 

lanny-boshart@hotmail.com  

06-45039005 

 

Nood opvang 

Meiney Roffel 

BEITSKE10@TELE2.NL 

Telf. 033-8886924 of 0641420296 

 

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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