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1. Van de bestuurstafel
N.a.v. enkele brieven van onze leden heeft het bestuur in de laatste bestuursvergadering
uitgebreid gesproken over HD (Heup Dysplasie) en ED ( Elleboog Dysplasie) bij de
schapendoes.
Wat is HD, zie volgende link; http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_herder
Dit ras was als één van de eerste rassen die zich hier in verdiept hebben en ook een
gedegen en uitgebreid onderzoek hebben gedaan.
Uitgebreid stamboom en officiële gegevens onderzoek heeft uitgewezen dat er binnen
ons ras geen aanwijzingen zijn dat HD een werkelijk probleem is.
Van alle officiële uitslagen is ruim 95% volledig vrij van HD ( uitslag HD A en B) 4 %
heeft als uitslag HD C ( dat zijn dus die heupen zijn niet perfect zijn maar ook niet
verontrustend) en dat 0,7% werkelijk aan HD lijdt.
Het grootste gedeelte van de C, D en E honden zijn Scandinavische honden waar
intensief behendigheid mee wordt gelopen.
De gevallen die in Nederland bekend zijn en waar een eventuele erfelijk factor een rol
zou kunnen spelen zullen door de fokbegeleiding nauwlettend in de gaten worden
gehouden en familieleden van de desbetreffende honden zullen ook het advies krijgen
om “voordat” ze worden ingezet in de fokkerij röntgenfoto’s van de heupen laten maken.
Naast HD hebben we ook ED onder de loep genomen, ED is een verzamelnaam voor 4
verschillende elleboog afwijkingen
Wat is ED, zie de volgende link: http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheidgedrag-en-welzijn/gezondheidsonderzoeken/elleboogdysplasie-onderzoek/
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Ook voor ED geldt dat het vtt. voorkomt en ook hier weer dat het grootste gedeelte van
die honden in Scandinavië woont.
In die landen wordt erg vroeg met de training voor behendigheid begonnen en wedstrijd
uitslagen laten honden van 7 mnd. zien die in de prijzen lopen, een verontrustende
ontwikkeling.
Daarnaast komt ED ook vtt. bij jonge honden voor, ook in Nederland, en lijkt het hier om
een aangeboren en misschien erfelijke aanleg te gaan.
Ook in deze gevallen zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden en waar nodig een
advies gegeven om preventief onderzoek te laten verrichten.
Eén van onze leden heeft het bestuur verzocht om bij de Raad van Beheer een verzoek in
te dienen om het ED onderzoek al te mogen doen plaats vinden op de leeftijd van 12
maanden i.p.v. de huidige 18 mnd.
Dat verzoek zullen we honoreren maar of de Raad daar mee akkoord gaat is onzeker
aangezien dit soort wijzigingen door “alle” rasverenigingen van het betreffende ras
moeten worden ondersteund.
In die zelfde brief werd ook gevraagd of we sommige titels (behaald op
tentoonstellingen) zouden kunnen laten vermelden door de Raad van Beheer op de
stambomen, maar dat is niet aan de Raad van Beheer maar aan de FCI.
Daar zijn internationaal afspraken over gemaakt welke titels wel en welke titels niet
vermeld worden op de stambomen en daar hebben wij als club geen inspraak in.

Het bestuur
2. Verslag Schapendoes Treffen 14 september
Op zaterdag 14 september was er voor de 4e keer het schapendoestreffen.
S’ Middags om 12.30 zijn we gestart met een lekkere wandeling, de weergoden waren
ons gunstig gezind want we hebben het de hele weg droog gehouden. Er liepen zo’n 60
honden en baasjes mee.
Vanaf 14.30 konden we terecht bij manege Fjordhestgard in Hoenderloo.
Voor de kermis waren het maximale aantal honden ingeschreven, 50 doezen. We hadden
ervoor gekozen om de boel binnen op te bouwen, wat zoals later bleek een goede keus
(regen, regen, regen)
Dit jaar zag de kermis er iets anders uit als voorgaande jaren, we hadden hersenwerk
voor honden onder begeleiding van Tanja, Oene en Diana. De honden moesten brokjes
uit een “visnet” met gaten halen, met hun neus of poot een matje afrollen en een fles
omkeren om er brokjes uit te krijgen. Sommigen hadden het snel in de gaten, anderen
moesten hun hersentjes flink laten werken.
Anne Douwe liet zien hoe je de hond voor brengt op een show en Susan heeft uitgelegd
wat er nu eigenlijk allemaal op een beoordelingsformulier staat.
Miriam stond weer paraat achter de trimtafel om iedereen de nodige tips over de
vachtverzorging te geven.
Dirk en Karin namen samen de straat van verleiding voor hun rekening, altijd weer
hilarisch om te zien hoe de ene hond rechtstreeks naar de baas rent en de andere
uitgebreid de tijd neemt om te dineren.
De snelste tijd was er voor Norah, Loulou op een mooie 2e plaats en de derde plaats was
voor Bobby.
Dan was er volgens Dick nog een record gevestigd, namelijk door de kleine Jintho die als
eerste alle bordjes leeg had gegeten.
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Om 16.00 was het tijd voor het schapendoesrennen.
Er was een puppy/jonge honden klasse waar 9 honden aan mee deden. Om geen druk op
deze jonge honden te leggen is er bij deze klasse geen plaatsing en kregen al deze
winnaars een prijs.
Dan hadden we de open klasse die we vanwege het grote aantal deelnemers door middel
van een kwalificatie ronde onder verdeeld hadden in en tourklasse en een raceklasse. In
de raceklassen waren er 16 honden en in de tourklasse 14.
De nummers 1 t/3 in de tourklasse zijn geworden;
1. Rijck 2. Yara en 3. Lola.
Bij de raceklasse zijn dit 1. Hylke 2.Bobby en 3. Bambam.
Dan was er ook nog de seniorklasse waar 8 honden aan deelnamen, de oudjes hadden
nog erg veel lol en konden nog best hard rennen.
De uitslag hiervan is 1. Vanna 2. Thomasina en 3. Dunky.
De prijzen voor de kermis waren beschikbaar gesteld door Bullepees.nl, en voor elke
deelnemer was er een tasje van Champ en een mini hersenwerk knutsel pakket.
Om 18.00 was het tijd voor de BBQ en het was zo waar inmiddels droog zodat we lekker
buiten konden zitten.
De avond werd afgesloten met een demo “Dogfrisbee in the dark” door Natasja, Dirk en
Dorien van Sport4dogs en Dazzlingdiscdogs.
De honden en baasjes waren voorzien van breaklights en partylampjes, en in elke frisbee
zat ook een lampje, en dat in een donkere binnenmanege was een mooi gezicht om te
zien.
Al met al een super leuke en gezellige dag waar het weer mee werkte, er veel bijgekletst
is en veel nieuwe contacten zijn gelegd. Dat merken we ook op onze facebookpagina die
beschikbaar is voor onze leden.
Ik vond het leuk om het te organiseren en hoop dat het volgend jaar weer net zo’n
succes wordt. Ik heb vernomen dat er al stiekem trainingsschema’s opgesteld zijn door
sommige leden, dus dat beloofd wat.
Evenementen commissie Dorien Heermeyer.

3. In memoriam Janna Alberts-Bolk
Afgelopen week bereikte ons het bericht dat Mevr. Janna Alberts-Bolk op 11-11-2013 is
overleden.
Janna was, samen met haar in 2007 overleden man Arend, de fokster van Schapendoes
en Briard kennel “de la Richesse”
Ze hebben hun eerste nest gefokt in 1969 en het laatste nest heeft Janna in 2010 gefokt,
toen ging haar gezondheid achteruit en was fokken i.v.m. haar gezondheid niet meer
mogelijk.
In deze ruim 40 jaar hebben Janna en haar man een héle belangrijke bijdrage aan het
ras geleverd, de naam “de la Richesse” was een internationaal begrip. En veel fokker in
binnen en buitenland zijn met honden van hun kennel begonnen.
Hemelsbreed woonden we maar een paar kilometer bij elkaar vandaan, als de wind goed
stond konden we op een mooie zomeravond elkaars honden horen blaffen, en we hebben
ook heel wat genoeglijke uurtjes zitten bomen over stambomen, combinaties, pups en
verenigingen.
Op haar leeftijd wilde ze geen extra toestanden meer over het wel en wee binnen de
diverse verenigingen maar ze begreep volkomen dat wij besloten (toen dat mogelijk was)
dat wij een 2de rasvereniging gingen oprichten, en wenste ons daar ook succes mee.
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Aan alles komt een eind.. ook aan het drukke en volle leven van een succesvol fokker die
zich met hart en ziel ingezet heeft voor de schapendoes.
Hun levenswerk leeft voort in al die Richesse afstammelingen en wij bedanken beide voor
hun inzet en wat ze voor het ras hebben betekend.
Peter en Janny Wierda
Een groot verlies in schapendoesland
Mevr. Alberts is op 11-11-2013 overleden.
Zij en meneer Alberts waren jaren al het gezicht van de nederlandse schapendoeskennel
de La Richesse.
De meesten die de stamboom van hun hond er bij pakken hebben nog wel ergens een de
la Richesse hond staan, en anders wel in de generaties daar voor.
Vanaf mijn 9de kwam ik daar al, dus heb veel kennis van hun mee gekregen.
Meneer Alberts is in 2007 overleden.
De laatste jaren is het voor mevr. Alberts niet gemakkelijk geweest, paar keer een
ziekenhuisopname omdat haar enkel gebroken was, waarna bleek dat er zich een tumor
op ontwikkelde .
Toen ze weer thuis was werd ze echt steeds ouder in alles, maar ze had haar Briard nog
en Maupie de kat (die bij mij geboren is)
Perra haar laatste eigen gefokte briard is begin dit jaar overleden.
En de laatste weken was het steeds weer ziekenhuisopnames omdat het niet zo goed
ging. Na de laatste periode in het ziekenhuis was mevr. Alberts erg verzwakt dus is ze in
een verzorgingstehuis terecht gekomen.
En waar we met zijn allen op hoopten was dat ze zou aan sterken en dus ook weer thuis
zou komen.
Maar ondanks al het hopen is het niet gebeurd.
we zullen u missen Mevr. Alberts
Zoveel kennis van de schapendoezen daar kan geen boek tegen op. Bedankt

Afscheid
Iemand die je verliest is dierbaar en zal altijd in je gedachten blijven.
In je hart!
Het enige wat die persoon wil is dat iedereen gelukkig is !
dus maak hem/haar blij en glimlach de dag toe !
Marije Kroes

4. Gezondheid
In deze rubriek zullen we in elke nieuwsbrief een nieuw onderwerp over gezondheid
aankaarten en deze keer beginnen we bij het begin; De geboorte.
Komt u een interessant artikel tegen wat geplaatst zou kunnen worden, en wat
wetenschappelijke onderbouwt is, kunt u dat opsturen naar de redactie.
Onderstaand artikel is door Tanja Rozendal aangeleverd.
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Selecteren op vitaliteit
Door Suzanne Clothier
Vertaling door Jan Tholhuijsen
Een manier om de vitaliteit van een individuele puppy te bepalen tijdens de relatief
rustige eerste week van zijn leven.
De eerste week van het leven van een puppy begint met de geboorte. Wanneer hij
afgedroogd is, gewogen en gecontroleerd op gebreken, begint de serieuze fokker met het
selectieproces dat uiteindelijk bepaalt welke puppy's hij zelf houdt. Welke hij verkoopt als
honden om mee te fokken of mee te showen en welke geplaatst zullen worden als
huishond.
Het moment na de geboorte is een belangrijk ogenblik om met dit proces te beginnen.
Helaas zijn veel fokkers zich hier niet van bewust en kunnen zij het gedrag van de
pasgeboren puppy, dat een indicatie is voor de toekomst, niet interpreteren. Een
eenvoudige test kan helpen om de grote verschillen tussen de pasgeborenen te
begrijpen.
Deze test bekend als de biotinustest ( latijn voor “vitaliteit”) zou een routinehandeling
bij iedere geboorte moeten zijn. Het zou beschouwd moeten worden als een gegeven,
net zoals gewicht, algemene conditie en sekse. Wanneer de navelstreng eenmaal is
doorgeknipt en de puppy is afgedroogd, is hij klaar voor zijn eerste maaltijd. Zet de
puppy op een afstand van twee keer zijn lengte van de tepels van de teef, zijn kop van
haar weggedraaid. Eenmaal neergezet in die houding, neem je de tijd op die het duurt
voordat de puppy zich heeft omgedraaid, zich goed georiënteerd heeft en naar zijn eerste
maaltijd is gekropen.
De teef moet op een normale manier met haar puppy om mogen gaan en niet
aangemoedigd of ontmoedigd worden. Menselijk ingrijpen maakt dat de uitkomst van de
biotinustest niet accuraat wordt weergeven. De reacties van de teef zijn ook een
onderdeel van de erfelijke eigenschappen die de puppy van haar meekrijgt. Een teef die
zich met haar puppy's bemoeit, op zo'n manier dat ze niet in staat zijn om zonder hulp te
drinken, is een “zelf-beperkende geval”. In de vrije natuur zou zo'n gedrag het haar
onmogelijk maken om met succes haar genen door te geven aan haar nakomelingen. Er
dient goed over nagedacht te worden of een dergelijke teef en haar nakomelingen in de
toekomst nog gebruikt moeten worden om mee te fokken.
Sommige puppy's kruipen verbazingwekkend snel naar hun eerste maaltijd, terwijl
anderen verbijsterend langzaam zich oriënteren en gaan eten. Maak het je gemakkelijk
en kijk naar iedere puppy. Op die manier leer je de aangeboren vitaliteit van iedere
puppy kennen. Daarmee begint het proces om iedere puppy als individu te
onderscheiden.
Waarde van de Test
Veel fokkers knippen niet alleen zelf de navelstreng door en drogen de puppy af, maar
negeren nog op andere manieren de eigen moederrol van de teef. Ze pakken ook iedere
puppy op en zetten hem in de juiste stand voor de eerste maaltijd. Sommigen, die
verstandiger zijn, maken het zich gemakkelijk, tot een van de puppy's langzamer is dan
de anderen. Dan, zonder er bij na te denken, grijpen ze in met een welgemeende
diervriendelijke ingreep. Waarom niet? “Hij had alleen een beetje extra hulp nodig”, is
dikwijls het antwoord, wanneer fokkers een puppy met een probleem ervaren. Zelfs met
de beste verzorging onder optimale omstandigheden zal er vroeg of laat wel een puppy
bij zijn die een beetje hulp nodig heeft.
Of een fokker het zich wel of niet realiseert, zo'n puppy helpen kan lange termijn
gevolgen hebben voor je fokprogramma, tenzij de vitaliteit al is beoordeeld en
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meegenomen is in de criteria om te bepalen welke puppy hij zelf houdt. Wat zijn de
implicaties van de wijd verbreide acceptatie van menselijk ingrijpen in het natuurlijk
proces? Fokkers moeten zich heel goed bewust zijn van iedere variabele die uiteindelijk
een bepaalde hond zal beïnvloeden. Het heeft gevolgen voor zowel zijn status als
huisdier als voor zijn status als fokmateriaal en daarmee voor de toekomst van het
fokprogramma.
Is het verstandig om zich te bemoeien of te helpen met zaken als bijvoeding of voeden
met een slangetje, of zoiets schijnbaar onschuldigs als een puppy aan een tepel leggen?
Wanneer je zoiets doet, ontken je misschien dat de honden niet zo sterk zijn als ze
zouden moeten zijn. We kunnen ervan uitgaan dat we aan onze honden een heleboel
onnatuurlijke situaties opdringen. Te beginnen met hun eten, huisvesting en zelfs het
kiezen van een partner. Dat is nu eenmaal het leven van een tot huisdier gemaakte
hond. Wanneer fokkers kijken naar voorbije en toekomstige generaties, doen ze dat met
het oog op het realiseren van verbeteringen op lange termijn. Wellicht niet in het ras als
geheel, maar wel in hun eigen lijn. De ideale vuistregel is: “In de vrije natuur zou deze
puppy zonder mijn inmenging overleven”. Dat is natuurlijk in de ideale wereld. Waarom
besluit een fokker dan, wanneer er een probleem is, om te helpen of juist niet
tussenbeide te komen?
De meeste fokkers staan heel afwijzend tegenover de stelregel “laat de natuur zijn gang
gaan” en toe te kijken terwijl een puppy sterft. Niemand wil graag dat puppy's doodgaan.
Ik zou willen voorstellen dat een fokker zoveel hulp biedt, dat hij er zich prettig bij voelt.
Hij moet zich dan wel goed realiseren dat hulp nodig was en daarmee rekening houden
bij de uiteindelijke beslissing of het een hond wordt om mee naar een show te gaan of
dat het een huishond wordt. Niet zo heel lang geleden werden in Duitsland Duitse
herders, Rottweilers en andere rassen uit praktische overwegingen gedood door degenen
die het ras voor degeneratie trachten te behoeden. Daarbij werden bepaalde criteria
toegepast, om vast te stellen welke puppy's geschikt waren om geregistreerd te worden
als fokdieren. Behalve duidelijke lichamelijke gebreken (gespleten gehemelte, abnormale
lichaamsdelen etc.) zijn criteria om de puppy te doden: de vitaliteit bepaald door de
biotinus test vlak na de geboorte en een toename of afname van het gewicht binnen 48
uur na de geboorte. In Amerika vindt deze praktijk niet plaats. In plaats daarvan neigen
de meeste fokkers naar het maken van een onderscheid tussen puppy's naar
geschiktheid als huisdier of als fokdier. Daarvoor moeten fokkers andere methoden
gebruiken om er zeker van te zijn dat hun fokdieren werkelijk vitale honden zijn, die in
het wild zouden overleven.
Een oordeel vellen
Gebruik de resultaten van de biotinus test tezamen met de toename in gewicht de eerste
48 uur na de geboorte om de vitaliteit van de puppy te bepalen. Veel puppy's blijven de
eerste dag op gewicht of verliezen een beetje van hun geboortegewicht, maar krijgen het
weer terug en nemen in gewicht toe na 48 uur. Fokkers moeten dat opnemen in hun
verslag en het zorgvuldig afwegen als de puppy volwassen wordt, tegen andere criteria
zoals beweeglijkheid, totale structuur en temperament.
Door mijn eigen nest jonge honden en door kennis van ervaringen van andere fokkers,
heb ik veel geleerd over het belang van de allereerste bepaling van vitaliteit.
Één teef in het bijzonder is een duidelijk voorbeeld hiervan. Bij haar geboorte was ze
bijzonder klein voor haar ras en had (en kreeg) aanvullende voeding nodig in de eerste
vier dagen. Met dit menselijke ingrijpen ging ze snel vooruit en hoewel ze altijd klein
bleef was ze een normale actieve pup. Toen het tijd werd om te bepalen welke teef ze
zou houden om mee te fokken verkoos de fokker deze kleine teef boven een die bij de
geboorte sterker was. De keuze was alleen gebaseerd op haar gevoel en ze hield geen
rekening met het duidelijke gebrek aan vitaliteit in het begin. Terwijl voeding, omgeving
en erfelijkheid bijdroegen aan het verloop van de voortplanting die volgde, had het
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kiezen van een puppy met een fysiek sterker begin de teef en de eigenaar een heleboel
ellende bespaard. De eerste keer beviel ze met enige moeite van vijf puppy's. De keer
daarop kreeg ze baarmoederontsteking en in plaats van een operatie, werd ze hormonaal
behandeld om het probleem op te lossen. Bij een nieuwe bevalling bracht ze drie puppy's
voort met een keizersnee, gevolgd door geen contracties meer van de baarmoeder. Twee
puppy's waren dood geboren. De derde leefde, maar had een paar kleine afwijkingen aan
de achterste ledematen.
Een jaar later baarde de teef opnieuw, deze keer had ze een speciaal dieet gekregen en
de juiste lichaamsbeweging. Ze bracht zonder problemen zeven gezonde puppy's ter
wereld. Maar ze kreeg acht dagen na de bevalling buikgriep. waardoor een spoedoperatie
nodig was. Hoewel ze de ingreep overleefde verloor ze alle belangstelling voor haar
puppy's en was een aanzienlijke inspanning nodig om ze in leven te houden. Haar
volgende worp, een jaar later, leverde acht puppy's op, vier geboren met de keizersnee
nadat de baarmoeder geen contracties meer vertoonde. (De teef had geen speciale
voeding gekregen en had niet de lichaamsbeweging gehad, zoals bij haar derde nestje)
Tijdens de keizersnee werd vastgesteld dat de toestand van de baarmoeder zo slecht was
dat verwijderen aangeraden werd en dit werd ook gedaan.
Welke betekenis heeft deze geschiedenis? Zelfs wanneer ze bij de geboorte een normale
vitale pup was geweest dan nog zou haar dieet en de omgevingsfactoren dezelfde
resultaten opgeleverd hebben. Maar het is in deze geschiedenis vooral belangrijk dat een
variabele werd genegeerd bij het maken van de selectie van fokmateriaal. Sinds fokkers
al meer dan genoeg problemen hebben, kunnen ze zich niet veroorloven een criterium te
negeren, dat kan helpen om te bepalen in welke honden zij het beste tijd, emotie,
energie en geld kunnen investeren als fokdieren.
Een vluchtige blik door enige tijdschriften van verschillende rassen laat zien dat honden
veel te jong sterven. Heel vaak zijn het honden die veel prijzen gewonnen hebben en die
een fokprogramma hebben kunnen beïnvloeden. Naast de normale zorgen over heupen
en ellebogen, temperament en een heleboel kwaaltjes moeten fokkers er ook voor
zorgen dat de dieren die zij fokken de krachtigste zijn die zij kunnen voortbrengen.
Fokkers moeten er altijd naar streven de vitaliteit van de puppy's te handhaven en te
verbeteren De eerste week is voor de puppy relatief rustig. Maar voor de fokker is het de
tijd waarin het selectieproces van puppy's moet beginnen.
Weken daarna, wanneer de puppy's door de tuin banjeren en de ogen van de fokker
onweerstaanbaar getrokken worden naar die speciale teef of het grote mannetje met de
schitterende hoofdtooi, zal hij ook de allereerste “vitaliteit” in gedachten moeten houden.
Misschien kun je met de spectaculaire, maar minder vitale puppy, een heleboel winst
behalen. Maar wat zul je daardoor op lange termijn toegevoegd of verbeterend hebben
aan de kracht en vitaliteit van je fokprogramma? De ideale balans tussen vitaliteit
temperament en schoonheid is het kenmerk van een werkelijk goede hond.
Met dank aan Tanja Rozendal

5. Van de leden
1.Zomaar een dag.
Het is een heerlijke zomerdag en de ramen aan de buitenkant roepen dat ze gewassen
moeten worden. Met emmertje, trekkertje en twee schaduwen ga ik aan de slag. De
z.g.n. schaduwen zijn 2 doesjes. Jules van 11 en Rijck van 2. Maar ik zal wel niet de
enige doezenbezitter zijn met schaduw…..
We zijn goed en wel aan de slag als een van onze katers luid miauwend onze kant op
komt. Binnensmonds miauwen doet hier alle alarm bellen rinkelen, want……..prooi.
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Onze honden weten dat ook alleen is Jules een beetje doof. Rijck twijfelt geen moment
en loopt naar Maris en deze laat zijn buit gelijk vallen. Het blijkt een jong wild konijntje
en Rijck grist hem voor zijn neus weg. Hij is al dood.
Misschien lijkt dit allemaal een beetje wreed maar als je het als jong konijn niet kan
winnen van een oude kater is er wel iets goed mis met je.
Rijck is de koning te rijk met z’n konijn, maar niet vanwege de prooi hoor, maar omdat
Jules dan achter hem aan gaat rennen om het af te pakken. Opa is inmiddels ook wakker
geschrokken en bedenkt zich geen moment en zet de achtervolging in.
Voor de ene is het een spel en voor de ander een heerlijk hapje. Ze rennen door de tuin
en het weiland en Rijck legt hem heel gemeen af en toe op de grond voor Jules om hem
dan weer snel te pakken en verder te rennen.
Het gaat zo’n 20 minuten door. De afstand tussen jong en oud wordt steeds groter, maar
Jules blijft Rijck achtervolgen.
Nu blijkt ook wel dat Rijck nog een snotneus is want hij last even een pauze in om te
drinken, dat gaat niet met een bek vol konijn. Dus konijn naast de waterbak …….konijn
foetsie.
Jules heeft haast geen adem meer maar ziet toch kans om het konijn naar binnen te
proppen.
Ondertussen maak ik maar eventjes een boterhammetje klaar wat ik lekker in het
zonnetje op ga eten.
Honden liggen naast mijn stoel uit te hijgen van dit grote onverwachte feestje. Maar voor
ik een hap heb kunnen nemen begint Jules aanstalten te maken om het konijn terug te
geven aan de natuur.
De hele harige boel komt weer op het gras te liggen. Snel even een schep halen en de
boel in de container gooien dacht ik……..
We hebben ook kippen en iedereen kent wel de uitdrukking: ‘’ er als de kippen bij zijn’’.
Nou die waren snel ter plekke om te delen in de feestvreugde. Het harige hapje wordt
keurig door de haan aan de kippen uitgedeeld.
Ga ik de schep maar weer terug brengen in de schuur om dan eindelijk een keertje een
hap nemen.
Dat had je gedroomd. Kom ik terug zit de aanstichter (katermans) van dit hele gedoe op
tafel en aan zijn nagel bungeld een plakje kaas.
Nee verder gaat het prima hoor!
Susan Kwekkeboom

2. De Eerste keer
Voor alles moet een eerste keer zijn, zo ook voor ons om naar het Schapendoes Treffen
te gaan!
We zaten toch in de buurt op een vakantiepark en besloten om op de zaterdag gezellig
mee te doen bij een aantal activiteiten tijdens het Schapendoes Treffen.
Maar voor ik daarover meer vertel, zal ik “ons” even kort voorstellen. Mijn naam is
Miriam Zegers en samen met mijn man Niels Zegers wonen we in het pittoreske
Ossendrecht, een paar kilometer richting het zuiden en we zitten in België en een paar
kilometer naar het westen en we staan in Zeeland. We wonen aan de rand van het dorp.
In 2010 besloten we dat het toch wel tijd werd voor een hond in ons leven, tja voor welk
ras ga je dan?
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Niels was al via zijn ouders in aanraking gekomen met de schapendoes en was vanaf zijn
11e met een does opgegroeid. Dan is de keuze vrij snel gemaakt en zo kwam op een
mooie dag in mei Jari in ons leven.
Mijn ouders waren nogal sceptisch (vooral mijn moeder, die alles graag netjes en
opgeruimd houdt, hahaha), maar zodra Jari bij ons was wond hij ze al snel om zijn pootje
en zijn ze vanaf dat moment “Opa en Oma Koekje”.
Omdat Jari graag speelt met andere doezen en we tijdens wat oppasvakanties ervaring
hadden opgedaan met een 2de does er bij was de keuze eigenlijk al gemaakt, het was
alleen wachten op waar de 2de does vandaan zou gaan komen.
Zo kwamen we dit voorjaar bij Wybrich terecht (Kennel Mei de Noardewyn), waar mama
Polle op de allerlaatste Nederlandse Koninginnedag was bevallen van 4 reutjes en 5
teefjes en net op dat moment kreeg ik op mijn werk een slecht nieuws gesprek, gelukkig
2 dagen later werd dat slechte nieuwsgesprek wat afgezwakt en zo kozen we er voor om
onze 2de does in Friesland te gaan “halen”.
Wat was die puppentijd toch weer leuk, heerlijke nestbezoekjes en oh zo’n mooie foto’s
van de pups steeds! Al snel hadden we een zwak voor 2 reutjes waarbij 1 in het
bijzonder, we waren dan ook superblij toen we hoorden dat onze keus, ook de keus van
de fokker was voor ons! Vanaf die dag maakt Ridder Joey Mei de Noardewyn dan ook
deel uit van ons gezinnetje. Jari en Joey spelen samen wat af!
Dus zo togen wij op zaterdag 14 september met 2 doezen naar de wandeling in
Hoenderloo. We besloten de korte wandeling te lopen, zodat Joey genoeg energie zou
hebben om te spelen met alle andere pups!
Nou dat heeft ie zeker gedaan, hij liet zich net als een aantal andere doezen “helaas” ook
niet onbetuigd om lekker een plons in de modderpoelen te nemen die in het bos lagen
door de vele regen van de nacht en ochtend.
Tussendoor zijn we terug gegaan naar ons huisje om aan het eind van de middag bij de
manege aan te komen, wat een feest daar zeg! En wat een leuke spelletjes voor de
doezen! Volgend jaar doen we daar zeker ook aan mee!
Als afsluiting van de dag heb ik nog kennis gemaakt met heel wat doezenliefhebbers die
net als ik waren gebleven voor de BBQ.
Ook dit was een zeer geslaagd onderdeel van de dag! Joey viel aan het eind van de
avond van alle indrukken lekker in mijn armen in slaap… Dromend over een volgende
activiteit waar we bij kunnen zijn!
Miriam Zegers

6. Verplichte registratie
http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/registratie/dossiers/dossier/dieren/honden
Bericht Ministerie van economische zaken
Houdt u honden, dan is deze informatie voor u van belang.
Vanaf 1 april 2013 is het verplicht om pups binnen zeven weken na de geboorte te
chippen en binnen acht weken te registreren bij een databank. Honden die geboren zijn
voor 1 april 2013 hoeven niet gechipt en geregistreerd te worden.
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Tegengaan misstanden hondenfokkerij en handel
Met het chippen en registreren van alle pups kunnen we misstanden in de hondenfokkerij
tegengaan en het welzijn van de honden verbeteren. De geregistreerde gegevens worden
gebruikt om na te gaan waar de hond vandaan komt en wie de eigenaar is.
I&R Honden
De identificatie en registratie van honden bestaat uit de volgende onderdelen:




De houder zorgt ervoor dat pups binnen zeven weken na de geboorte worden
geïdentificeerd met een chip.
De houder registreert binnen acht weken na de geboorte de pup bij een
aangewezen databank.
Alle wijzigingen worden door de houder doorgegeven aan de databank. Denk
hierbij aan een verhuizing of het overlijden van de hond.

Vragen
Heeft u vragen over de identificatie en registratie van honden? Neem dan contact op met
een van de aangewezen databanken. Onder Verwante informatie vindt u een aantal
websites waar meer informatie over het chippen van honden staat.
Aangewezen databanken
Dit zijn de databanken die door Dienst Regelingen zijn aangewezen om gegevens van
gechipte honden te registreren.
Vereniging Beroepsmatige Kennelhouders: www.hondregistreren.nl
Virbac Nederland BV: www.backhomeclub.nl
Petlook: www.petlook.nl
MicPoint: www.petbase.eu
Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG): www.ndg.nl
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland: www.databankhonden.nl
Stichting Chip: www.stichtingchip.nl
Huisdier-registratie.nl: www.huisdier-registratie.nl

7. Gezondheidsuitslagen: 18-06-2013 t/m 31-07-2013
HEIJKO LYCKE V.D. KORTE TOREN
FLORIS AKQI V.D. KORTE TOREN
FOPPE-AMY FÂN É WÂLDBLAFFERS
FLORIS AKQI V.D. KORTE TOREN
HEIJKO LYCKE V.D. KORTE TOREN
DADISI-CARUS V. OS DOEZENHÖFKE
DADISI-EDDIE V. OS DOEZENHÖFKE
VITASH-NAKITA FROM PERCIVAL'S LODGE
WOBKE WAMPIE V. WIETSE SEBASTIAAN
JAZZ-VEDETTE D'AUBREY

ARTHROSE-R free
ARTHROSE-R GRADE 1
HD A
HD A
HD A
HD A
HD A
HD A
CAT (niet congenitaal) niet vrij
CAT (niet congenitaal) voorlopig niet vrij
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8. Contributie schapendoes Club 2014
De contributie voor het hoofdlid, gezinslid en/of jeugdlid en de fokkervermelding blijven
ongewijzigd en bedragen:
Nieuwe leden: eenmalig inschrijfgeld € 5,- alleen voor hoofdlid
Contributie hoofdlid
€ 15,00 per kalender jaar Aanmelding na 1 juli € 7,50
Contributie gezins/jeugdlid € 7,50 per kalender jaar Aanmelding na 1 juli € 3,75
Fokkersvermelding € 10,- per kalender jaar
Na minimaal 6 maanden lidmaatschap recht op gratis nestvermelding(en)
max.10 weken per nest gerekend vanaf de geboorte datum.
Aangezien wij als Schapendoes club geen acceptgiro’s sturen en automatische incasso op
dit moment nog te duur is (dan moeten we per incasso afdragen en zijn we genoodzaakt
de contributie te verhogen) is dit de enige rekening die u ontvang.
Graag overmaken voor uiterlijk 31 december onder vermelding van zijn of haar
lidnummer en contributie ( en eventuele fokkersvermelding) op rek:
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
Iedereen heeft een lidnummer wat voor zijn naam staat in ledenlijst die bij deze mail als
bijlage samen met deze nieuwsbrief verstuurd wordt.
Voor vragen hierover kunt u contact op nemen met de leden administratie of de
penningmeester.
Peter Wierda

9. Face Book
Ruim een jaar heeft de Schapendoes Club een eigen FB pagina, deze pagina is uitsluitend
bedoelt voor leden van de club en het toevoegen kan uitsluitend door één van de
beheerders gedaan worden. de beheerders zijn Dick v.Dam Dirk Heermeyer en Janny
Wierda.
Leden kunnen nieuwe leden voordragen en nieuwe leden kunnen ook zelf een
vriendschapsverzoek indienen.
De pagina is een gezellige manier om met elkaar gegevens uit te wisselen, tips te krijgen
en te geven over van alles wat met de schapendoezen te maken heeft.
Ook kunnen er verhalen en foto’s op geplaatst worden.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met één van de beheerders.

10. Redactie
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 februari uit, dus kopij aanleveren voor 31-01-14
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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: Anneke Montfroy:
e-mail: annekemontfroy@ziggo.nl of telf. 06-50637075 of 0592-656464

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
D.Heermeyer

d.heermeyer1900@kpnmail.nl

0313-652971

mamskroes@hetnet.nl

0561-420508

deoldegrise@kpnmail.nll

06-23103247

Overijssel:
Tanja Rozendal

tanja.rozendal@planet.nl

0527-292268

Flevoland:
Betsy Dommerholt

betsy.dommerholt@gmail.com

036-5223212

N.Holland
Lisette Slagter
Lanny Boshart

lemony@ziggo.nl
lanny-boshart@hotmail.com

06-43122746
06-45039005

Regio contacten
Friesland:
Marije Kroes
Drenthe/Groningen:
Miriam Scheffer

Veluwe:
Dirk en Dorien Heermeyer d.heermeyer1900@kpnmail.nl

0313-652971

Betuwe:
Dick en Aleid v.Dam

info@debonteboelenham.com

0488-412613

Limburg:
Marion Quaedvlieg

marionquaedvlieg@home.nl

045-5743537
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Diverse
Fokbegeleiding-database
J.Wierda-Gorter/P.Wierda info@schapendoes.net

0513-677588

Commissie evenementen:
Dirk en Dorien Heermeyer d.heermeyer1900@kpnmail.nl

0313-652971

Herplaatsing en noodopvang
I.A.K.Töniës
secretaris@schapendoesclub.nl

0481-424919

Vakantie opvang bemiddeling
Anneke Montfroy-Kok
annekemontfroy@ziggo.nl

06-50637075
0592-656464

Redactie/webmaster en design
J.W.G.
info@schapendoes.net

Overige
Contributie 2014:
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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