De Schapendoes Club
NIEUWSBRIEF 3:
2de jaargang
1ste kwartaal 18-02-2010

Van het bestuur
Het jaar 2010 is weer goed begonnen, we hebben weer een aantal nieuwe leden kunnen
verwelkomen en dat maakte het een stuk eenvoudiger om ons als nieuwe rasvereniging
aan te melden bij de Raad van Beheer, aangezien we minimaal 50 “betalende” leden
nodig hebben om erkend te kunnen worden.
En aangezien we nu toch even over de betaling zijn begonnen, de penningmeester wil
graag het volgende onder de aandacht brengen: er zijn nog een paar leden die hun
contributie (en sommigen ook hun eenmalige inschrijfgeld) nog niet hebben betaald, dus
hierbij een vriendelijk maar toch dringend verzoek dat alsnog zo snel mogelijk te doen.
Aangezien wij als vereniging ook de nodige financiële verplichtingen hebben en we als
beginnende vereniging nog geen reserves hebben opgebouwd.
Dit is 3de nieuwsbrief, en op deze manier willen we iedereen op de hoogte van houden
van de laatste ontwikkelingen.
Ook hopen we dat de leden een bijdrage in de vorm van verhalen, artikelen e.d. aan
willen leveren om ook de volgende nieuwsbrieven interessant te maken voor al onze
leden.
Indien er leden zijn die de eerste twee nieuwsbrieven 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 (nogmaals) aan bod:
1 Notaris
2 Erkenning Raad van Beheer
3 Agenda 2010
4 Hond mee op vakantie
5 Vakantie bemiddeling
6 Voorstellen regio contacten
7 Nood opvang

1 Notaris
Wij “de voorzitter en de penningmeester” zijn op 18 januari naar de notaris geweest en
hebben de oprichting van de rasvereniging “De Schapendoes Club” met statuten notarieel
vast laten leggen en deze akte is bij de K.v.K. ingeschreven. We hadden de vereniging al
eerder ingeschreven maar nu is het een rasvereniging met volledige rechtsbevoegdheid
en dat was het tot dusver nog niet.
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2 Erkenning Raad van Beheer
De gang naar de notaris maakte het mogelijk om de volgende stap te nemen, n.l. ons als
rasvereniging “de Schapendoes Club” aan te melden bij de Raad van Beheer.
Dat hebben we 18 januari dan ook gedaan en 11 februari hebben we de ontvangst
bevestiging binnen gekregen. In deze ontvangstbevestiging staat de te volgen procedure
en daaruit blijkt dat het allemaal nog wel 2 à 3 maanden kan gaan duren voordat alles
geregeld is.
Het bestuur van de R.v.B. gaat de aanvraag in behandeling nemen op de eerstvolgende
bestuursvergadering en neemt dan, in eerste instantie, een principebesluit om de nieuwe
rasvereniging wel of niet toe te laten, indien dat besluit positief is moeten de
“belanghebbende” nog worden gehoord (dus de bestaande rasvereniging de VNS) deze
mogen bezwaar maken en krijgen daar 4 weken de gelegenheid voor.
Daarna volgt weer een bestuursvergadering en worden eventuele bezwaren in die
vergadering behandeld. Vervolgens wordt dan een definitief besluit genomen.
En wanneer de aanvraag gehonoreerd wordt ontvangen we als vereniging een
toetredingsovereenkomst.
Tot dusver hebben al onze medelotgenoten van de Federatie, waar wij als vereniging bij
aangesloten zijn en die deze weg al bewandeld hebben, een positieve uitslag gekregen
en is er aan de bezwaren die tegen deze verenigingen werden ingediend geen gehoor
gegeven door de R.v.B., dus dat is bemoedigend en er is tot dusver ook nog geen enkele
vereniging geweigerd.

3 Agenda 2010
Aangezien het dus allemaal nog niet zo snel gaat met de erkenning willen we met onze
geplande bijeenkomst wachten tot we officieel erkend zijn. Kunnen we er meteen een
feestje van maken……….
Onze vicevoorzitter “Dick van Dam” had aangeboden om op zijn bedrijf de gelegenheid te
bieden dit evenement te houden, aangezien hij een grote boerderij met zo’n 400 schapen
heeft met veel ruimte, maar door de maatregelen i.v.m. de Q-Koorts is het vanuit
overheidswege niet toegestaan dat er op zijn bedrijf bezoekers komen die niets met de
schapenhouderij te maken hebben.
Dus als bestuur beraden wij ons over een andere (buiten) locatie waar we met alle leden
terecht kunnen.
We willen dan een feestelijke Algemene Leden Vergadering houden en aansluitend de
leden de mogelijkheid bieden om demonstraties e.d. te geven van hun favoriete
bezigheid met hun schapendoezen.
We hebben diverse leden die allerlei sporten met hun schapendoezen doen zoals
frisbeeën, behendigheid e.d.
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

De financiën van de Club zijn nog beperkt daarom moet alles wel kostendekkend zijn.
Het bestuur
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4 Hond mee op vakantie

Voor elk land kunnen andere regels gelden, dus als u uw hond mee wilt nemen op
vakantie is het verstandig om eerst uw dierenarts te vragen naar de specifieke
gezondheidsregels en inentingseisen van het land van bestemming.
Zo zijn er ook landen waar het verplicht is om een muilkorf bij u te hebben en in
bepaalde gevallen is het zelfs verplicht dat de hond ‘m draagt, b.v. in het openbaar
vervoer in een heleboel landen.
En dan maakt het niet uit dat uw schapendoes nog nooit wat gedaan heeft, regels zijn
regels en u kunt er beter op voorbereid zijn en thuis vast zo’n ding aanschaffen, zodat u
er niet om verlegen zit.
Ook heel belangrijk is het om zeker te weten dat uw hond op uw vakantie adres ook
welkom is en wat daar de kosten van zijn, want sommige campings vragen extreme
bedragen en vaak mag je ook maar één hond bij je hebben, en dat is toch erg vervelend
als je er 2 hebt….…

Maar er zijn ook andere algemene zaken die van belang zijn.
Zoals een rabiësvaccinatie (hondsdolheid), niet alleen omdat het desbetreffende land dat
vereist, maar ook omdat er in diverse landen in Europa nog steeds Rabiës voorkomt en
dit is een ziekte die, indien uw hond er mee besmet raakt, meestal dodelijk is.

Dan is er natuurlijk ook nog het “teken” probleem.
In heel Europa komen teken voor die besmet zijn met “één” van de teken ziektes, de 2
bekendste zijn: Ziekte van Lyme en Babesiosis.
Beide ziektes kunnen fataal zijn, m.n. indien ze te laat door de dierenarts herkend
worden.
Een goede tekenband is dan ook onontbeerlijk als u naar een gebied gaat waar veel
teken voorkomen, m.n. als uw hond graag los rond loopt en dan het struikgewas en het
hoge gras in duikt,dan lopen u en uw hond een verhoogd risico.
Een lange (oprol)lijn waar mee u uw hond aanlijnt in dit soort gebieden zodat hij niet
overal in kan duiken kan ook een extra voorzorgsmaatregel zijn en het risico verkleinen.
Diezelfde tekenband helpt ook goed tegen “zandvlooien”
In tegenstelling wat de naam suggereert, zijn het geen vlooien maar kleine vliegjes die
bij zonsopgang en zonsondergang actief zijn, dit vliegje komt vnl. voor in Zuid Europa en
dit zijn de dragers van hartworm, iets wat we hier in Nederland “nog” niet kennen.
Een hartworminfectie is héél goed te behandelen, maar ook hier geldt weer dat het op
tijd herkent moet worden.
Standaard een speciale wormenkuur bij terugkeer van de Zuid Europese vakantie is geen
overbodige luxe.
Een speciale tekenband helpt NIET tegen vlooien, dus een aparte vlooienbehandeling
moet daarnaast nog worden gegeven, maar vlooien zijn niet een speciaal vakantie
probleem, door onze centraal verwarmde huizen gedijen vlooien het hele jaar uitstekend
en lopen onze honden doorlopend de kans om weer ergens vlooien op te doen.

Wat wel een vakantie probleem “kan” zijn, is een vlooienplaag in het leegstaande huis.
De hele levenscyclus van de vlo verloopt namelijk. vnl. op de vloer van uw huis.
Dat gaat n.l. als volgt:
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De vlo legt een eitje;
die valt van uw hond op de vloer en iedereen in huis neemt die mee onder z’n schoenen
en sokken (en pootjes) en verspreidt ze door het hele huis.
Het eitje wordt een larfje;
en die gaat op eigen kracht door uw huis op zoek naar een warm en vochtig plekje en
leeft van datgene wat er op de vloer ligt.
Hoe meer u sopt, hoe fijner hij het vindt, hij houdt van een vochtige omgeving.
Het larfje wordt een pop;
en die pop ligt op een donker en stil plekje, waar u met de stofzuiger slecht bij kunt,
zoals in gleufjes van het laminaat, in de pool van het tapijt, in de voegen van de
plavuizen, onder de bank, onder de plinten, kortom overal….
De pop wordt een vlo;
en dat gebeurt vnl. indien er een trilling plaats vindt, dus als u thuis komt van uw
vakantie en de deur open doet komen al die popjes in één klap uit en heeft u ineens een
overbevolking.
Als de hond in huis is gebeurt dit ook, maar dan komt er zo nu en dan een pop uit
(omdat er dan doorlopend beweging in huis is) en die vlo zoekt uw hond op (of U) en
gaat (als de hond goed behandeld is) dan vroeger of later dood. En als dat dan inderdaad
niet meteen gebeurt “kan” die vlo dus alweer voor nageslacht hebben gezorgd door weer
eitjes te hebben gelegd, en dan is het een eindeloos verhaal.
De enige manier om dit te voorkomen, is er voor te zorgen dat uw dieren vlo vrij zijn en
bij twijfel uw huis preventief te behandelen voordat u weg gaat.
En daarnaast een aardige buur de sleutel te geven, met een volmacht om te doen wat
nodig is als het blijkt, bij het water geven van uw plantjes, dat de ramp zich al heeft
voltrokken. Er zijn n.l. instanties die uw hele huis kunnen behandelen en dan ook
werkelijk de garantie geven dat het probleem is opgelost, wel zo prettig als u weer thuis
komt…’t kost een paar centen maar dan heb je ook wat, of eigenlijk juist niet….

Dan zijn er nog een paar zaken die specifiek op uw hond betrekking hebben, zoals
voldoende voer meenemen, want als u uw hond op een ander voer moet overzetten, in
ook nog een vreemde omgeving, kan dat toch behoorlijke diarree opleveren.
Dus vraag uw dierenarts, voordat u weggaat, of u wat antidiarree tabletten mee kunt
krijgen, want ook “vies” water kan natuurlijk diarree geven.
Daarom is het ook belangrijk om m.n. tijdens de reis schoon en vers water bij u te
hebben, dus een eigen jerrycan met water voor de hond.
Ook een potje pijnstillers is een goed idee om mee te nemen, je weet immers maar nooit
wat er kan gebeuren en een dierenarts uitleggen in een vreemde taal wat er aan de hand
is, is altijd lastig en zo kunt u het “even” aanzien.
Als uw hond medicijnen nodig heeft (waar dan ook voor) zorg dat u ruim voldoende bij u
heeft, vaak kennen ze in het buitenland onze medicijnen niet en hebben ze hun eigen
variant die vaak toch “net” weer even anders is.

Hou ook rekening met de temperatuur, ook voor honden geldt dat ze daar aan moeten
wennen, dus de “lange wandeling” niet op het heetst van de dag maar liever ‘s morgens
vroeg of, als u liever uitslaapt, ’s avonds als het al weer wat koeler wordt.
Denk er aan dat asfalt, kiezels en zand erg heet worden en dat de hondenpootjes daar
ook gevoelig voor zijn.
Ook zijn de tong en de voetzolen de enige manier voor een hond om af te koelen
aangezien hij niet kan zweten, dus als hij veel op een warme ondergrond moet lopen
krijgt hij nog warmer dan hij het al had, zet hem op zulke momenten even lekker met z’n
pootjes in het koude water, daar knappen ze dan snel van op.
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En het is eigenlijk wel vanzelfsprekend dat u uw hond in een warm land nooit ergens
achterlaat in de auto, ook niet voor 5 minuutjes, want de temperatuur in zo’n auto loopt
héél snel op, ook al staat er een raampje op een kier, en buiten de temperatuur loopt
ook de luchtvochtigheid op tot onacceptabele hoogtes, dit alles kan echt binnen een hele
korte tijd fataal zijn voor uw hond.
Dit zelfde kan natuurlijk ook gelden voor de tent, caravan of camper, wij hebben gelukkig
de ramen en dakluiken van onze camper op een dusdanige hoogte zitten dat we die
ongestraft open kunnen laten staan, maar zelfs dan word het erg snel warm in de
camper terwijl die beduidend groter is dan de doorsnee auto, caravan of camper, dus als
we even een boodschap moeten doen parkeren we of in de schaduw en zetten alles open
of één van ons blijft bij de camper want dan kan ook gewoon de deur open blijven staan.
Maar meestal gaan wij niet in het hoogseizoen op reis, dus hebben we daar niet zoveel
last van.
Nu is het niet de bedoeling van dit verhaal dat u onoverkomelijke bezwaren ziet in het
meenemen van uw hond op vakantie, want wij gaan al jaren met al onze honden in onze
camper door héél Europa op reis en hebben nog nooit grote problemen gehad. Natuurlijk
hebben wij ook wel eens een hond aan de diarree gehad, met als gevolg dat je dan
midden in de nacht met zo’n hond in het toilethok staat om ‘m onder de douche te zetten
en dan hadden wij nog mazzel dat we toen op een camping stonden want meestal staan
wij met onze camper op vrije camperplaatsten en daar zijn geen toilethokken e.d. soms
zelfs geen kraan en dan is ’t knap lastig, een hond aan de diarree….want niet alleen kan
de hond er helemaal onder zitten, maar die viezigheid zit dan overal en dan is een bakje
warm water en héél veel keukenrol toch wel hard nodig…..
Maar als u gewoon met een aantal zaken rekening houdt en weet waar u aan moet
denken, heeft u gewoon een geweldige vakantie samen met uw hond.
Mocht u dit jaar toch al een vakantie gepland hebben zonder uw hond, is het misschien
een idee om voor uw hond een adres te zoeken bij een andere schapendoes bezitter, zie
onderstaand artikel.
J.W.G.

5 Vakantie bemiddeling
De vakanties komen er weer aan en zoals jullie in hoofdstuk 4 hebben kunnen lezen is
het héél goed mogelijk om samen met je hond op vakantie te gaan, maar er zijn
natuurlijk ook reizen waarmee dat niet kan, of dat het gewoon geen goed idee is, omdat
de bestemming geen ideale omgeving voor honden is.
Oproep
Daarom zoeken we natuurlijk allemaal een goed adres voor onze schapendoes en er is
natuurlijk geen beter adres dan bij iemand die ook een schapendoes heeft.
Daarom wil ik “Anneke Montfroy-Kok” graag bemiddelen voor mensen die op elkaars
schapendoes willen passen, dit alles met gesloten beurzen, ik ga dan de namen en
adressen van iedereen die daar belangstelling voor heeft coördineren en breng mensen
met elkaar in contact
Een voorwaarde is wel dat u lid bent van de Schapendoesclub
Hier geldt natuurlijk wel dat als er extra kosten gemaakt moeten worden, dat die voor
rekening van de eigenaar zijn. We willen natuurlijk niemand onnodig op kosten jagen.
Belangstellende kunnen per mail contact op nemen met mij.
Anneke Kok
e-mail: vandehengelsehoek@hetnet.nl
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6 voorstellen regio contacten
Regio Friesland;
Ik ben Marije Kroes, ik woon in het mooie dorpje Elsloo naast het Drents Friese woud.
Ik heb nu ruim 19 jaar ervaring met de schapendoes en de briard, aangezien ik als jong
meisje al veel bij de fam. Alberts “de welbekende schapendoes en briard kennel: de la
Richesse” kwam en daar vaak hielp met de verzorging en opvoeding. Ook ging ik toen
vaak met een schapendoes en/of Briard van de fam. Alberts naar de training.
Ik heb nu zelf 2 schapendoezen en 1 briard
En omdat wij in een zeer mooie omgeving wonen wil ik zo nu en dan een wandeling
organiseren om jullie dit laten zien zodat iedereen hier van kan genieten.
Marije Kroes
e-mail adres: mamskroes@hetnet.nl
telf: 0561-420508

Regio Groningen Drenthe;
Ik wil mij even kort aan jullie voorstellen, mijn naam is Britt Heuten en ben sinds 1993
besmet met het schapendoesvirus.
Ik woon in Stadskanaal ( niet lachen, is een mooie omgeving en de mensen hier hebben
geen last van stress of kapsones).
Ik ben gek met en op mijn doezen en kan lezen en schrijven met ze. Ik ben met een reu
begonnen en mag mij nu de trotse bezitter van een hele roedel noemen.
Zou graag af en toe wandelingen willen organiseren in de regio Drenthe/Groningen
samen met Marije Kroes.
Als jullie in deze regio wonen en misschien mooie wandelroutes weten, niet aarzelen
mailen of bellen, dan gaan wij een kijkje nemen of het ook een geschikte route is voor
een hele groep en of het is toegestaan dat onze honden los mogen lopen van de
bosbeheerder en natuurlijk willen wij naar afloop even bij een kop koffie bij praten en
ervaringen uitwisselen.
Britt Heuten
e-mail adres: hugohup@live.nl
telf: 06-20504011 / 06-36225074
0599-769026

Regio Veluwe;
Wij zijn Dirk en Dorien Heermeyer, de gelukkige eigenaren van twee schapendoezen,
Doezel en Twinkel.
Met Doezel doen we behendigheid voor jonge honden en zijn we fanatiek dogfrisbee-ers
en lopen wedstrijden in heel Nederland. Ook zitten ze allebei op gehoorzaamheid/puppy
cursus, en gaan we af en toe met ze naar tentoonstellingen.
Omdat wij zo super enthousiast zijn, en het gewoon een ontzettend leuk spelletje is voor
baas en hond, lijkt het ons leuk om een demo en snuffelmiddag te organiseren voor de
Schapendoesclub. Zo kunnen jullie zelf ervaren hoe leuk het is om te frisbeeën met je
hond.
Voor verdere info en je om je op te geven kun je met ons mailen.
Als er voldoende geïnteresseerden zijn kunnen we een datum prikken.
Dirk en Dorien Heermeyer
e-mail adres: d.heermeyer@kpnplanet.nl
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Regio Flevoland;
Ik ben Betsy Dommerholt en heb twee fantastische, prachtige doezen; Cobus (11-042008) en Elco (22-06-2009).
Beide honden gaan elke zaterdag naar de hondenschool in Biddinghuizen Agility For Fun.
Cobus doet met heel veel enthousiasme behendigheid en Elco is bezig met de jonge
hondencursus.
Deze 2 half broertjes lijken, qua uiterlijk en innerlijk, absoluut niet op elkaar, Cobus is
hoofdzakelijk zwart en Elco is een zwart-witte does met...... veel bruin. Cobus is zeer
eigengereid, deed oefeningen in de jonge hondencursus + sociale huishond hooguit 3 x
achter elkaar, springt met behendigheid het liefst met de kleine hondjes over lage
hindernissen, waar hij dus gewoon over heen kan stappen en helemaal niet hoeft te
springen, gaat graag z’n eigen gang (mag binnen mijn grenzen), en is zeer sociaal. Elco
is nog jong (bijna 8 maanden), is aanhankelijk en erg op Cobus en mij gericht, is zeer
snel en wendbaar, is op de hondenschool qua oefeningen een voorbeeldhondje, doet heel
snel wat hij moet doen, is op de hondenschool echter absoluut niet sociaal, gromt naar
elke andere hond terwijl hij dit met het uitlaten gewoon nooit doet (ook niet met de
uitlaatservice), lijkt hierin wat onzeker, luistert erg goed, is heel vrolijk en erg
enthousiast in.......... alles wat aandacht oplevert!.
Wij wonen in Zeewolde en hebben grote uitlaat gebieden waar de honden heerlijk los
mogen lopen/rennen/vliegen en spelen.
Is er belangstelling om andere schapendoezen + eigenaren te ontmoeten, laat het weten
en wie weet kunnen we iets organiseren.
Betsy Dommerholt
e-mail adres: betsy.dommerholt@gmail.com
telf: 036-5223212

Regio Overijssel;
Ik ben Janny Cornelissen en ik heb altijd briards gehad en ben nu sinds 7 jaar in het
bezit van een schapendoes.
Op dit moment heb ik nog 1 briard en 2 schapendoesjes.
Het lijkt mij heel leuk om samen te gaan wandelen en zeker wil ik een vraagbaak zijn
voor mensen die iets willen weten over de schapendoes.
Kan nu even niet concreet zeggen wanneer we gaan wandelen, maar hou de site in de
gaten, want ik wil heel graag in maart gaan wandelen op het Heerderstrand.
U mag mij mailen of bellen als jullie zelf een idee hebben.
Janny Baltes
e-mail adres: jbaltes@hotmail.com
telf: 0529-466734
0612063564

De rest van Nederland
Zoekt nog naar mensen die het leuk vinden om in groepsverband leuke dingen met de
schapendoezen te gaan doen zoals b.v. wandelen, kandidaten kunnen zich aanmelden bij
het bestuur.

En als er mensen zijn die nog andere leuke ideeën hebben om samen met onze leden te
gaan doen, gewoon mailen naar de webmaster en we geven het de nodige aandacht op
de website en plaatsen het in de volgende nieuwsbrief.
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7 Nood opvang schapendoezen

Gelukkig is het niet zo vaak nodig, maar het kan natuurlijk altijd een keer voorkomen dat
er met spoed een opvang gevonden moet worden voor een schapendoes.
We hebben Meiney Roffel bereid gevonden om dit te verzorgen voor onze leden.
Mochten er meer mensen zijn die dit in geval van nood kunnen aanbieden houden wij ons
al vereniging altijd aanbevolen, vooral als het verspreid over Nederland is, aanmelding
bij het bestuur.
De bedoeling is dat deze opvang tijdelijk is en we denken aan de volgende situaties.
Plotselinge opnamen in het ziekenhuis en of ernstige ziekte van de eigenaar, waardoor er
op dat moment geen ander opvang mogelijk is.
Een crisis situatie door scheiding e.d.
En er zullen ongetwijfeld ook andere situaties zijn waar op zeer korte termijn een opvang
nodig is.
Het is absoluut niet de bedoeling om deze mogelijkheid te gebruiken als een goedkoop
vakantie adres, daar hebben we andere mogelijkheden voor zoals de vakantie
bemiddeling die in een vorig hoofdstuk aan de orde kwam.
Alle kosten die verbonden zijn aan de nood opvang zoals b.v. voer en dierenartskosten
e.d. zijn voor de eigenaar en als de situatie thuis dusdanig is dat de hond niet terug naar
huis kan, wordt er geholpen met het vinden van een nieuwe eigenaar en kan de hond op
de herplaatsinglijst geplaatst worden, maar ook dan zijn de kosten die daar voor
gemaakt moeten worden voor de eigenaar.
Voorstellen: Meiney Roffel
Twintig jaar geleden kwam de eerste schapendoes in mijn leven. Ik kreeg Joris via het
asiel in Soest. Het grappige was dat je in dat asiel niet bij de honden mocht kijken maar
dat de beheerder een hond uit koos die voor jou geschikt was. Ze had het bij het rechte
eind want sinds Joris is er altijd een schapendoes in huis geweest.
Na de dood van Joris kwamen via de fokker Beitske en Femmy in mijn huis. Femmy en
Beitske waren beide herplaatsers en later heb ik ook via de herplaatsing Doeske-Iefke
gekregen die helaas na twee jaar overleed aan maagkanker.
Ik ontdekte dat twee schapendoezen samen nog veel leuker was dan één schapendoes.
Tijdens mijn lange wandelingen kwam ik meerdere schapendoezen met hun eigenaren
tegen en ik bood aan om op de honden te passen. Zo kon het gebeuren dat ik regelmatig
vier schapendoezen tegelijk te logeren had. Ik vind dat enig om te doen. De honden zijn
meteen op hun gemak en voor mij voelt het ook alsof ze er bij horen.
Sinds mijn zoon samen woont, woon ik alleen in een gelijkvloerse woning met heerlijke
ommuurde tuin. Mijn huis staat aan de rand van een park en dat park eindigt in een
natuurgebied met een hondenstrandje. Vooral zomers is dat een mooi gezicht. Al die
honden die van het water genieten en baasjes die gezellig staan te praten. De honden
mogen hier los en er is geen verkeer, ook geen fietsers. Al heb ik al dat moois op
loopafstand ik ga toch regelmatig naar het bos of naar het Veluwemeer om de honden
wat afwisseling te bieden.
Tien jaar geleden heb ik mijn baan in het ziekenhuis opgezegd om een jaar in het
dierenasiel in Amersfoort te werken.
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Tijdens dat jaar heb ik mijn diploma dierenpensionhouder gehaald. Ik ontdekte dat je als
je een dierenpension rendabel wilt maken heel weinig tijd hebt om echt met de dieren
individueel bezig te zijn.
Ik begon weer als doktersassistente in het ziekenhuis te werken en in de weekenden had
ik vaak logeerhonden.
Ik werk drie hele dagen dus de hond moet wel alleen kunnen zijn. Tussen de middag
komt een vriendin, die een Spaanse schapendoes ( Gos d’Atura’s Català) heeft, ze
meenemen voor een lange wandeling.
Femmy en Beitske zijn inmiddels overleden en ik heb nu alleen nog Max. Max is een
grote gecastreerde reu, 53 cm, van zes jaar oud. Hij is heel sociaal en speels. Verder heb
ik nog twee poezen. Ik hoop natuurlijk dat ik binnen afzienbare tijd weer twee eigen
honden heb want als je dat gewend bent, is één hond maar kaal en ik merk dat Max dat
ook niet leuk vindt.
Meiney Roffel
e-mail adres:BEITSKE10@TELE2.NL
Tot slot.
In de volgende nieuwsbrief willen we o.a. “fokken met schapendoezen en wat houdt dat
nu precies in voor de teef en de reu” onder de aandacht brengen.
En willen we graag ervaringen van mensen plaatsen die een herplaatser in huis hebben
genomen. Dus schrijf een artikeltje over hoe dat allemaal gegaan is en hoe het nu gaat.
Stuur deze en eventuele andere artikelen naar de webmaster e-mail adres:
info@schapendoes.net

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
penningmeester@schapendoesclub.nl
0513-677588
Algemeen bestuurslid:
T. van Zanten
theovanzanten@chello.nl
0481-840841
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Regio contacten
Friesland;
Marije Kroes
mamskroes@hetnet.nl
telf: 0561-420508
Groningen Drenthe;
Britt Heuten
hugohup@live.nl
telf: 0599-769026
Veluwe
Dirk en Dorien Heermeyer:
d.heermeyer@kpnplanet.nl
Flevoland;
Betsy Dommerholt
betsy.dommerholt@gmail.com
telf 036-5223212
Overijssel
Janny Baltes
e mail adres jbaltes@hotmail.com
telf: 0612063564
Nood opvang
Meiney Roffel
BEITSKE10@TELE2.NL
Vakantie opvang bemiddeling
Anneke Montfroy-Kok
vandehengelsehoek@hetnet.nl
Redactie/webmaster en design
J.W.G.
Info@schapendoes.net
Overige
Contributie 2010:
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
Inclusief nestvermelding(en) max.10 weken per nest
SNS Bank Oudehaske
Rek.nr. 92.07.03.151.
Voor boekingen vanuit het buitenland:
IBAN nr. NL30SNSB0920703151
Bic SNSBNL2A
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