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De Schapendoes Club 
 

NIEUWSBRIEF 2: 
 
4de kwartaal 08-12-2009 
 
 
 
Allereerst willen wij als het bestuur van de Schapendoes Club iedereen prettige 
kerstdagen en een héél goed 2010 toewensen. 
 
 
Dit is al weer de 2de nieuwsbrief, en op deze manier willen we iedereen op de hoogte van 
houden van de laatste ontwikkelingen.  
Indien er leden zijn die de eerste nieuwsbrief van 23-09 2009 niet hebben ontvangen en 
dat alsnog willen, kunnen ze contact opnemen met J.Wierda-Gorter, en deze wordt dan 
alsnog per e-mail verstuurd. e-mail voorzitter@schapendoesclub.nl 
 
 
De volgende punten komen aan bod: 
 1 Notaris 
 2 Erkenning Raad van Beheer 
 3 Rasspecifiek Fokreglement 
 4 Leden  
 5 Contributie 2010 
 6 Agenda 2010 
 
 
 
 
 
1 Notaris 
 
 
 
Om voor erkenning in aanmerking te komen moeten we eerst onze statuten e.d. bij de 
notaris vast laten leggen en aangezien dit nog best een dure aangelegenheid is wordt er 
naarstig gezocht, door diverse mensen, naar een notaris die gunstige tarieven hanteert.  
 
De Federatie, waar wij als Schapendoes Club bij aangesloten zijn, probeert ergens bij een 
notaris een kwantum korting te bedingen aangezien er meer verenigingen/clubs met 
deze zelfde procedure bezig zijn. 
Mochten er leden zijn die contacten in deze branche hebben en hier misschien een 
positieve bijdrage aan kunnen leveren horen we dat graag. 
 
Pas als dit rond is kunnen we de volgende stap nemen en dat is de erkenning bij de raad 
aanvragen. 
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2 Erkenning Raad van Beheer 
 
 
 
De Raad van Beheer heeft het besluit genomen dat vanaf 5 november 2009 meerdere 
rasverenigingen per ras toegestaan zijn, zie website Federatie: 
http://federatie-van-rasverenigingen.blogspot.com/  
 
Voordat wij erkenning van onze nieuwe Schapendoes Club bij de Raad van Beheer op 
kynologisch gebied kunnen aanvragen, moeten wij de toestemming van de meerderheid 
van onze leden hebben.  
Daarom is bij deze nieuwsbrief een formulier (bijlage*1) toegevoegd waarin U als lid van 
de Schapendoes Club ons “het bestuur van de Schapendoes Club” toestemming geeft om 
de erkenning aan te vragen. 
Het verzoek is om dit formulier te printen, in te vullen en te ondertekenen en dan in te 
scannen om dan per e-mail of (als u deze mogelijkheid niet heeft) per post naar het 
volgende adres  te retourneren:  
e-mail voorzitter@schapendoesclub.nl of 
J.Wierda-Gorter Jousterweg 56 8465 PK Oudehaske 
 
Dit geld voor leden en gezinsleden boven de 18 jaar, (gezins)leden beneden de 18 jaar 
zijn niet stemgerechtigd, leden en gezinsleden zijn beide stemgerechtigd. 
Het is belangrijk dit te doen want deze erkenning hebben we nodig om een volwaardige 
partner te worden van alle andere rasverenigingen in binnen- en buitenland in het 
algemeen en bij de schapendoezenverenigingen in het bijzonder en om bij het 
overkoepelende orgaan “de Raad van Beheer op kynologisch gebied” de nodige 
ondersteuning en inspraak te krijgen. 
Aangezien we als nieuwe club nog geen groot budget hebben, het vriendelijke verzoek 
“als u de formulieren per post stuurt” alles voldoende te frankeren. 
 
 
 
 
3 Rasspecifiek Fokreglement 
 
 
 
Ook moeten iedereen als vereniging c.q. Club bij de Raad van Beheer een “rasspecifiek” 
fokreglement indienen, dit is voor de Schapendoes Club ons huidige fokreglement wat 
op de website staat en ook bijgesloten is bij deze nieuwsbrief (bijlage *2), ook dit moet 
door de meerderheid van leden zijn goedgekeurd, dus wederom hetzelfde verzoek, het 
begeleidende formulier (bijlage*3) te printen, in te vullen en te ondertekenen en het dan 
in te scannen om dan per e-mail of (als u deze mogelijk niet heeft) per post naar het 
volgende adres te retourneren: 
e-mail voorzitter@schapendoesclub.nl of 
J.Wierda-Gorter Jousterweg 56 8465 PK Oudehaske. 
 
 
Toelichting op het fokreglement: 

1. spreekt eigenlijk voor zich, als leden van onze club willen we uitsluitend fokken 
met gezonde honden, en een ieder die deze regel overtreed handelt in strijd met 
dit fokreglement en daar staan diverse sancties op, bij zware overtreding ( en dat 
is het als je fokt met honden die niet gezond zijn) is dat schorsing of royement. 

 
2. In ons ras komen oogziektes voor en om te voorkomen dat die ziektes zich in de 

populatie verspreiden moeten fokkers de honden waar ze mee willen fokken eerst 
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laten onderzoeken, en alleen als deze honden vrij zijn van deze oogziektes mogen 
ze ingezet worden in de fokkerij. 

 Één van de oogziektes is PRA ( een vorm van nachtblindheid die uiteindelijk  tot 
 totale blindheid lijdt) PRA is tegenwoordig d.m.v. een DNA onderzoek te vinden, 
 tot voor kort alleen de marker test maar sinds kort een 100% accurate gentest.  
 Uitleg van de diverse uitslagen: 
 Met de marker test, werden deze uitslagen gehanteerd: aa, ab en bb,  
 aa is vrij van PRA,  
 ab is drager van PRA ( is dus zelf absoluut niet ziek maar kan, in combinatie met 
 een andere ab en +-, lijders geven, dus blinde honden) 
 bb is lijder,( heeft dus PRA en wordt zo langzamerhand blind) 
 Met de gentest, worden de volgende uitslagen gehanteerd:++, +- en -- 
 ++ is vrij van PRA 
 +- drager van PRA ( is dus zelf absoluut niet ziek maar kan, in combinatie met 
 een andere ab en +-, lijders geven, dus blinde honden) 
 -- is lijder ( heeft PRA en is/word blind ) 
 Dit is dus de reden dat dragers niet met elkaar gecombineerd mogen worden, de 
 honden die afstammen van  2 ouderdieren die beide of aa of ++ zijn KUNNEN 
 NOOIT anders dan aa of ++ zijn, dus vrij van PRA. 
 
 Cataract is een lensvertroebeling die zo nu en dan voorkomt bij de schapendoes 
 en daarom moet ook daar op onderzocht worden. 
 Een officieel oogonderzoek in Nederland wordt altijd door een erkende ECVO 
 specialist gedaan en dan wordt er meteen ook op andere oogafwijkingen 
 onderzocht, dus alle schapendoezen zijn, voordat ze ingezet worden voor de 
 fokkerij, hier op gecontroleerd.  
 Enkele keer word er tijdens zo’n onderzoek nog een andere afwijking 
 geconstateerd en dan is het ter beoordeling van het bestuur en in overleg met 
 de desbetreffende onderzoekende dierenarts en de eigenaar van de hond hoe 
 verder te handelen en of zo’n hond dan nog ingezet kan worden voor de fok. 
 Sommige landen hanteren “nog” niet het ECVO onderzoek, maar hebben een  
 vergelijkbaar onderzoek wat we als Club ook accepteren. 
 
3. Deze regel is een algemene regel die nationaal en internationaal gehanteerd 
 wordt, en heeft te maken met het welzijn van de teef, zodat ze niet te jong of te 
 oud nog een nest krijgt. 
 
4. De minimum leeftijd van een reu om te dekken is gekoppeld aan de leeftijd 
 waarop je voor ’t eerst een officieel oogonderzoek kunt laten doen. 
 
5. zie regel 3 
 
6. De genenpopulatie is bij de schapendoezen al erg klein omdat het ras net na de 

2de wereldoorlog uit een beperkt aantal honden is teruggefokt en daarom moeten 
we proberen te voorkomen dat het I.C. (inteelt coëfficiënt) onnodig hoog wordt. 

  
7.t/12 spreken voor zich, het zijn geen internationale regels maar wij, als bestuur van 
 de Schapendoes Club, vinden dit erg belangrijk. 
 
13. Aan de hand van de desbetreffende overtreding kan het bestuur deze 
 maatregelen nemen. 
 
14. Als het internationaal overkoepelend orgaan “het F.C.I.” of het nationaal 
 overkoepelend orgaan “de Raad van Beheer op kynologisch gebied”hun regels 
 wijzigt zullen wij als Club die wijzigingen moeten volgen aangezien we onder hun 
 reglement vallen. 
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4 Leden 
 
 
 
Om erkend te worden hebben we als club in ieder geval 50 (betalende) leden nodig 
(gezinsleden hebben de zelfde rechten en plichten als hoofdleden en tellen dus ook als 
lid).  
Op dit moment zitten we boven de 50 leden maar een paar extra leden kan geen kwaad, 
weet u als lid van de schapendoes club nog andere mensen met een schapendoes die ook 
geïnteresseerd zijn in de club, stimuleer ze om ook lid te worden. 
 
Ook hebben we ondertussen al meerdere Regiocontacten, dit zijn leden die graag samen 
andere leden leuke dingen willen ondernemen, neem eens contact met ze op en als u zelf 
ook zoiets wilt doen meld u aan bij het bestuur: voorzitter@schapendoesclub.nl 
 
Daarnaast kunt u als lid ook teksten voor de nieuwsbrief en/of de website aanleveren en 
natuurlijk foto’s voor de diverse fotoalbums op de website. 
 
 
 
 
5 Contributie 
 
 
 
Voorafgaande aan. (of gelijktijdig met) deze nieuwsbrief heeft u de rekening voor de 
contributie 2010 (per e-) mail ontvangen,sommigen hadden nog niet het eenmalige 
inschrijfgeld voldaan dat is dan ook op de rekening vermeld, in deze mail staat ook uw 
lidmaatschap NR vermeld. 
De betaling graag met de specificaties, zoals inschrijfgeld (eenmalig bij aanmelding), 
contributie hoofd of gezinslid, eventuele fokkersvermelding en lidmaatschap nr. zodat de 
penningmeester alles terug kan vinden. 
 
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 
fokkersvermelding € 10,- per jaar 
 
SNS Bank Oudehaske Rek.nr. 92.07.03.151. 
IBAN nr. NL30SNSB0920703151 
Bic SNSBNL2A 
 
Alle fokkers hebben m.i.v. volgend jaar een bewijs van lidmaatschap van hun 
rasvereniging nodig, zolang we nog niet erkend zijn hebben we daar nog niet zo veel 
aan, maar op verzoek word deze door de Club toegestuurd, ontwerp is in de maak. 
 
Sommige fokkers willen hun puppymensen lid maken van de club, prima streven en de 
Club gaat hier een formulier voor beschikbaar stellen, dit kan dan door de nieuwe 
eigenaar samen met de fokker ingevuld worden, dit om te voorkomen dat er 
misverstanden ontstaan over het wel of niet lid willen worden. 
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6 Agenda 2010 
 
 
 
We hopen als bestuur volgend jaar voorjaar/zomer onze eerste bijeenkomst te kunnen 
organiseren, we denken aan een buitenlocatie (bij één van onze bestuursleden) met een 
paar party tenten waar we dan beschutting kunnen vinden als de nederlandse weergoden 
ons in de steek laten. 
Als bestuur staan we open voor ideeën, suggesties en locaties.  
 
We denken aan, eerst de Algemene Leden Vergadering (kennismaking), en daarna een 
samenzijn waar voor de leden de mogelijkheid geboden kan worden demonstraties e.d. 
geven van hun favoriete bezigheid met hun schapendoezen. Zo kan er ook een 
demonstatie vachtverzorging gegeven worden als daar belangstelling voor is en zo zijn er 
vast wel meer goede ideeën onder onze leden. 
 
Dus laat jullie gedachten eens gaan over zo’n dag en stuur de voorstellen naar het 
bestuur. voorzitter@schapendoesclub.nl 
 
Ook hier geldt dat de financiën van de Club nog beperkt zijn en wij als Club dus geen 
hoge kosten kunnen dragen, daarom moet alles kosten dekkend zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bestuur van “de Schapendoes Club” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlagen 
*1 formulier toestemming erkenning 
*2 rasspecifiek fokreglement 
*3 stemformulier rasspecifiek fokreglement 


