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1.Erkenning

Van het bestuur
Deze nieuwsbrief is wat later dan gepland aangezien we gewacht hebben met de
publicatie totdat we bericht hadden over de erkenning van onze club door de Raad van
Beheer.
Eindelijk is dan alles rond.
Vandaag 11 mei 2010 hebben we een brief van de Raad van Beheer gekregen met de
volgende tekst

Geacht bestuur
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft besloten uw aanvraag
voor lidmaatschap te honoreren
Bijgesloten de Toetredingsovereenkomst in tweevoud, deze wordt nu getekend terug
gestuurd naar de Raad en dan is het allemaal geregeld.

We zijn nu een officiële kynologische vereniging genaamd “De Schapendoes Club”
Dit betekent dat we nu ook in alle zaken die betrekking hebben op ons ras “de
schapendoes” net zoveel zeggenschap hebben als de reeds bestaande rasvereniging de
VNS.
Als officiële erkende rasvereniging De Schapendoes Club zullen we nu ook contact zoeken
met alle andere schapendoesverenigingen over de hele wereld, zodat we (indien nodig of
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gewenst) gegevens kunnen uitwisselen die in het belang van de gezondheid van de
schapendoes zijn.
Zo horen wij nu ook de lijsten met de gen DNA PRA onderzoeken van de RuhrUniversität Bochum te krijgen dus daarvoor gaan we contact met deze universiteit
opnemen.
Daarnaast moeten wij nu inzage krijgen op alle nederlandse gezondheidsuitslagen
betreffende ons ras. Hoe de Raad dat in gaat vullen is nog niet bekend maar daar wordt
aangewerkt.
Ook kunnen we nu officiële bijeenkomsten organiseren en, indien daar behoefte aan is,
ook b.v. keurmeesters uitnodigen om eens de honden van onze leden te beoordelen, dus
een keuringsdag of iets dergelijks te organiseren.
Tot dusver was dat nog niet mogelijk aangezien keurmeesters ook door de Raad zijn
aangesteld en deze geen keuringen mogen verrichten bij niet erkende verenigen.

Het bestuur

2. 4 September 2010 Schapendoes treffen in Slijk Ewijk

Het allereerste evenement van “De Schapendoes Club” staat gepland op zaterdag 4
september in Slijk Ewijk.
Dit terrein wordt beschikbaar gesteld door de fam. Knipping, die ook lid zijn van onze
vereniging, waar wij als bestuur dan ook héél blij mee zijn, maar waar wij als leden dan
ook netjes mee om moeten gaan. Honden zijn welkom, maar alleen aan de lijn,
aangezien op de boerderij meerdere dieren zijn die natuurlijk geen hinder mogen
ondervinden van onze schapendoezen.
De agenda is als volgt:
’s morgens:
Algemene Leden Vergadering met daaropvolgend, de mogelijk mee te doen aan een
gezamenlijke lunch, voor deze lunch kunt u zich t.z.t. opgeven bij de fam. Knipping,
nadere gegevens van de kosten e.d. volgt later.
Het middagprogramma zal bestaan uit diverse activiteiten die ook mede door de leden
verzorgt gaan worden.
Dus hierbij een oproep aan een ieder die een goed idee/voorstel heeft, om dat bij het
bestuur melden.
Zo is er al toegezegd door de fam. Heermeyer om een demonstratie dogfrisbee te geven,
en is er ook één van onze leden die weer een hele andere tak van hondensport beoefend
n.l. Treibbal, dat is een soort drijven maar dan geen schapen maar een speciale grote
bal, en die wil ook met alle plezier daar het één en ander van laten zien.
Dus doet u ook iets leuks/bijzonders met uw schapendoes, laat dat aan de leden zien.
Aanmeldingen bij de secretaris Ingeborg Töniës secretaris@schapendoesclub.nl
Ook willen wij “als bestuur” aan onze leden, die daar in geïnteresseerd zijn, adviezen
geven betreffende vachtverzorging (dus misschien een demonstratie kammen) informatie
over opvoeding, fokken en waar maar meer vraag naar is, dus heeft u iets waar u graag
meer over wilt weten betreffende uw schapendoes, laat dat ons tijdig weten, zodat we
daar iets mee kunnen doen.
Ideeën en vragen die u graag beantwoord wilt zien op dit evenement kunt u mailen naar
de secretaris Ingeborg Töniës secretaris@schapendoesclub.nl
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3. Fokken met uw schapendoes.
In onderstaand artikel wil ik graag een eenvoudige toelichting geven wat er zo al
allemaal bij het fokken van een nestje komt kijken. Overweegt u om ook eens nestje te
fokken, dan is het ook verstandig om eens met een ervaren fokker in gesprek te gaan,
want in onderstaand artikel ga ik er van uit dat alles goed en gemakkelijk verloopt, maar
dat is jammer genoeg niet altijd het geval.
Het lijkt allemaal zo gemakkelijk reu x teef = puppy’s, maar dat valt wel eens tegen…..

De teef
Maar voordat dat je sowieso aan deze formule kunt beginnen moet je als teven eigenaar
eerst je teef eens kritisch bekijken, en de allereerste vraag die je dan aan je zelf moet
stellen is de volgende: is mijn teef wel geschikt om mee te fokken ?
Dus, is ze goed gezond ? heeft ze het typische schapendoes uiterlijk en karakter (voldoet
haar uiterlijk aan de standaard) heeft ze geen ernstige tekortkomingen (lichamelijk,
geestelijk en/of uiterlijk) die ze aan haar kinderen daar kan geven ?
Om deze vragen te beantwoorden moet je dus eerlijk tegenover je zelf zijn en bij twijfel
een ander raadplegen. Dat kan een keurmeester op een tentoonstelling zijn, de fokker
van het teefje of een andere ervaren fokker en i.v.m. de gezondheid moet je de
benodigde onderzoeken laten doen.
En als je dan naar eer en geweten er van overtuigd bent dat het echt een bijdrage aan
het ras is om een nestje te fokken kun je de volgende stappen nemen.
Dus naast de benodigde gezondheidsonderzoeken op zoek naar een passende reu, een
reu die dus een goede aanvulling is bij het teefje.
Die de eventuele foutjes van je teefje verbeterd en dus niet dezelfde foutjes heeft.
B.v. voor een grote teef geen extra grote reu uitzoeken, maar bij voorkeur een reu die
een mooie middelmaat heeft en ook niet uit een “grote” familie komt, een bijdehante en
dominante teef niet laten dekken door ook zo’n bijdehand geval maar een reu uitzoeken
die een wat gematigder karakter heeft, dus vraag advies over de reuen die je als fokker
(in spé) op het oog hebt.
En als dit dan allemaal geregeld is, de reu eigenaar benaderd is en alle
gezondheidsonderzoeken ook gedaan zijn, is het wachten op de loopsheid van het teefje.
Zodra ze loops is meteen contact opnemen met de reueneigenaar en deze datum
doorgeven zodat die er ook rekening mee kan houden, want niet wij “de eigenaren”
bepalen de dekdatum, maar het teefje bepaald dat.
Meestal is een teefje dekrijp ergens tussen de 10de en 15de dag na de eerste dag van de
loopsheid en daarom is ook zo belangrijk om de eerste dag te weten (dus tegen de tijd
dat ze loops moet worden elke dag met een witte tissue controleren) , het is per teef
verschillend en uitzonderingen bevestigen de regel maar meestal is de 11de en 13de dag
een goede dag om te dekken.
Als het moeilijk is om de juiste dag te bepalen kan de fokker ook bij een gespecialiseerde
dierenarts een progesterontest laten doen om juiste dekdatum te bepalen, deze
progesterontest is niet een éénmalig bloedonderzoek, maar op meerdere dagen in de
beginfase van de loopsheid word er bloed afgenomen en aan de hand daarvan (stijgende
lijn) word de meest gunstigste dag bepaald.

Dan komt dus de grote dag: op weg naar de reu…

3

De reu
Het is gebruikelijk dat de teef naar de reu gaat, dit is ook een beetje om te voorkomen
dat de reu er van uit gaat dat hij voor z’n pleziertjes op pad moet.
Er zijn reuen eigenaren die bang zijn dat een reu in z’n nadeel verandert als hij gedekt
heeft, maar dat komt maar héél zelden voor bij de schapendoes. De meeste reuen
blijven helemaal hetzelfde, sommige worden er iets zelfverzekerder door en ze worden er
allemaal wijzer door.
En dat wijzer worden is dan inderdaad op seksueel gebied, een onervaren reu kan door
een loopse teef in zijn omgeving behoorlijk van slag raken, ook al omdat hij (nog) niet
precies weet wat hij daarmee aan moet. Zodra een reu wel weet hoe en wat er gebeuren
moet, zal hij daar veel minder last van hebben, want hij herkent dan veel eerder
wanneer een teefje wel of niet dekrijp is en zal zich over een NIET dekrijp teefje niet
meer zo opwinden want hij heeft dan geleerd dat dat dus nutteloos is en je beter kunt
wachten tot het werkelijk zover is.

De dekking
En als het teefje dan werkelijk op de goede dag bij de dekreu is weten ze over het
algemeen prima wat er van hun beide verwacht wordt en is een dekking vaak zo klaar.
Als het niet de goede dag is en dan de reu ook nog onervaren is, is het vaak toch
beduidend lastiger en wil het vaak niet lukken, ook hier is dan weer het advies van een
ervaren fokker erg handig.
Die kan dan vaak met gerichte vragen wel achterhalen wat er aan de hand is, te vroeg,
te laat, onervarenheid van reu en/of teef en kan dan een passend advies geven.
Het is ook aan te bevelen om voor een eerste dekking van een teef/reu een ervaren
partner te zoeken (met een ervaren eigenaar)
En als we dan een geslaagde dekking hebben gehad begint het grote wachten..

De zwangerschap
Een zwangerschap duurt gemiddeld 63 dagen.
De eerste 4 à 5 weken is er helemaal nog niets te zien aan de buitenkant, de ervaren
fokker weet vaak dan al wel of ze drachtig is, m.n. aan de hand van de veranderingen in
gedrag van het teefje, zo kan ze ineens misselijk zijn, slecht gaan eten of juist héél veel
gaan eten, veel slapen, chagrijnig zijn, veel aandacht vragen en zo nog wel het één en
ander (eigenlijk is het verschil tussen mens en hond soms niet zo groot als we denken)
Om beetje zekerheid te hebben kan er een echo gemaakt worden bij de dierenarts, die
kan dan zien of ze drachtig is en soms ook een indicatie geven van veel of weinig
puppy’s. Dit is nooit 100% zeker, aangezien er tijdens de dracht nog wel eens wat mis
kan gaan en ze dan uiteindelijk niet (meer) zwanger is.
Met zo’n 6 weken is het vaak wel te zien dat ze drachtig is, soms echt een bol buikje en
soms alleen maar héél breed in de ribbenkast, dit is natuurlijk ook nog eens afhankelijk
van de hoeveelheid puppy’s die ze draagt.
Bij sommige teefjes is tot op de laatste dag niet helemaal duidelijk of ze nu wel of niet
drachtig is, vaak krijgt ze dan maar een paar puppy’s.

De bevalling
De bevalling “kan” op de 58ste dag beginnen, als het eerder gebeurt zijn de
overlevingskansen voor de puppy’s minimaal, de meeste teefjes bevallen rond de 63ste
dag maar later kan ook, tot 70 dagen is wel voorgekomen, maar ga dan wel voor die tijd
al eens bij de dierenarts langs want dit is niet gebruikelijk.
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De bevalling kondigt zich vaak aan doordat de lichaamstemperatuur van de teef daalt
(soms tot 36.5° terwijl de normale temp zo rond 38° ligt) en ze erg onrustig wordt,
steeds weer naar buiten wil om een plas en een poep te doen en soms ook omdat ze
bedacht heeft dat ze de puppy’s onder de coniferen wil krijgen, dus laat in die situatie de
teef niet alleen naar buiten gaan, blijf in de buurt, want als ze onder de coniferen ligt
komt ze daar niet zomaar weer onderuit en het is erg lastig om daar een bevalling te
doen….
Elke bevalling is anders, soms worden er 10 puppy’s in 5 uur geboren en soms 5 in 10
uur en soms duurt het hele gebeuren wel 24 uur.
Dus fokker moet zorgen dat hij alle tijd heeft en een goede stoel, want het kan wel eens
een lange zit worden.
De meeste teefjes weten zelf wel aardig goed wat ze moeten doen, maar vooral bij de
eerste puppy’s kan ze er niet altijd goed bij (de dikke buik zit nog in de weg) en als dit
het eerste nest is moet ze ook nog even in haar rol groeien, dus er bij blijven en
ingrijpen indien nodig.
Dat ingrijpen is b.v. de navelstreng door knippen als ze dat niet doet, eventueel uit de
vliezen halen als ze zelf geen aanstalten maakt en zachtjes mee trekken (met een wee)
als een pup er niet zo gemakkelijk uitkomt en als het echt niet wil, dierenarts bellen,
beter te vroeg dan te laat….want een pup kan veel hebben maar als hij te lang in het
geboortekanaal blijft hangen gaat het NIET goed.
Wat altijd handig is, is de hulp van iemand die al eerder een bevalling heeft gedaan en
daarnaast is het met z’n tweeën sowieso gemakkelijker dan alleen, een paar extra
handen is altijd gemakkelijk.

Het nest
Het gemiddelde schapendoesnest ligt rond de 6 puppy’s, het record bij de schapendoes
ligt (voor zover ik weet) op 14 puppy’s.
Hoe groter het nest, hoe meer kans op een lager geboortegewicht van de puppy’s.
De meeste puppy’s hebben een gemiddeld geboortegewicht tussen de 200 en 300 gram
Maar kleiner en groter is ook mogelijk, het is vaak wel zo dat de “kleintjes” (dus beneden
de 200 gram) het een stuk moeilijker hebben en het ook lang niet altijd halen, maar als
ze wel goed groeien dit niets zegt over het eindresultaat als ze volwassen zijn, kleine
puppy’s kunnen beren van honden worden.
Ook moet de fokker vaak bijvoeden met de fles als het nest groter dan 8 puppy’s is,
hiervoor zijn diverse moedervervangende melkproducten in de handel.
De eerste 3 à 4 weken kan het teefje de verzorging vaak prima aan en is bijvoeding
alleen nodig in bijzondere situaties zoals een groot nest of een teefje die niet tot
nauwelijks melk heeft, maar dat is uitzondering.
De taak van de fokker beperkt zich dan tot het in de gaten houden van moeder en
puppy’s, regelmatig wegen, ontwormen, verschonen en genieten van dat kleine spul.
Na die eerste weken wordt het tijd voor de bijvoeding, elke fokker heeft daar zo z’n eigen
ideeën over, maar het eerste voedsel moet in ieder geval gemakkelijk en licht
verteerbaar zijn en gemakkelijk te eten zijn voor die kleintjes. Naarmate ze groter
worden kunnen ze meer en steviger voedsel aan, en tegen de tijd dat ze 6 à 7 weken oud
zijn, krijgen ze volledig puppyvoer en hebben ze moeder al niet meer zo nodig en heeft
de fokker ondertussen z’n handen vol aan dat stelletje ongeregeld, want de plasjes en de
poepjes ruimt moeder vaak ook niet meer op. En als je niet oppast verbouwen ze je hele
huis, dus een goede puppy-ren is geen overbodige luxe
Als ze zo’n 6 weken oud zijn is het ook tijd voor de dierenarts voor hun eerste grote
controle en inenting.
En als ze zo’n 8 weken oud zijn mogen ze naar de nieuwe eigenaar en moeten ze
zelfstandig kunnen eten.
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Naar de nieuwe eigenaar
En dan komt het grote moment dat ze allemaal (misschien blijft er eentje) met de
nieuwe eigenaar mee gaan, als fokker heb je je best gedaan, ze een tas met een
puppakket met het voer wat ze kennen en wat extraatjes meegeven en een nog veel
grotere tas met goede raadgevingen en het dringende advies om te bellen of te mailen,
niet alleen als er wat is maar ook als het goed gaat……,
maar nu is het toch uit je handen en moet je het beste er van hopen, dat ze goed
geluisterd hebben wat je allemaal verteld hebt en dat ze het ook allemaal doen, soms
blijft er een goed contact, en soms zelfs een vriendschap bestaan en soms hoor je nooit
meer wat, dat hoort er allemaal bij en geloof me het went…..
Het is altijd leuk als ze komen, maar ook leuk als ze weggaan, ten eerste heb je de klus
weer goed geklaard en hebben ze allemaal een goed adres gekregen en dat geeft een
goed gevoel en daarnaast, eindelijk weer rust in het huis….

J.W.G.

4. Nieuws van en voor de leden.
Op de website worden regelmatig nieuwe onderwerpen geplaatst van en voor de leden,
ook kunnen vragen die voor meerdere mensen van belang zijn worden geplaatst, zoals
een tijdje geleden door één van de leden een oproepje gedaan is over het niet leuk
vinden van auto rijden.
Hier zijn diverse nuttige tips op binnen gekomen en het desbetreffende lid is nu aan ’t
uitproberen wat de beste oplossing is, en er lijkt vooruitgang te zijn.
Zo kunnen ook andere vragen geplaatst worden, met het e-mail adres van de vrager,
zodat de leden rechtstreeks kunnen communiceren.

5. Regio nieuws
Ondertussen hebben de eerste regio wandelingen plaats gevonden, de opkomst was nog
niet zo groot maar het was volgens degene die hebben meegewandeld erg gezelligheid
en voor herhaling vatbaar.
Wilt u ook iets organiseren, b.v. een wandeling bij u in de buurt neem contact op met de
redactie/webmaster en het wordt gepubliceerd.

6. Lidmaatschap
Jammer genoeg zijn er een paar leden die zich vorig jaar vol goede moed hebben
opgegeven als lid, maar dit jaar hebben verzuimd de contributie te betalen, het bestuur
is genoodzaakt het lidmaatschap van deze leden de beëindigen, aangezien de contributie
voor 1 maart moest zijn voldaan en dit na herhaaldelijke herinnering e-mails niet is
gebeurd.
Nu is altijd mogelijk dat iemand z’n e-mail adres wijzigt en dan kan de penningmeester
en de redactie natuurlijk iemand niet meer via internet bereiken en dat is toch de
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belangrijkste manier van communicatie binnen onze vereniging. Het is niet de bedoeling
om via de post allerlei zaken te gaan doen, dat gebeurt alleen als iemand aangeeft dat
hij/zij niet over internet beschikt
Dus hierbij een dringend verzoek, als iemand een ander e-mail adres neemt, laat dat zo
snel mogelijk weten zodat diegene bereikbaar blijft.

Tot slot.

We willen 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

Regio contacten
Friesland;
Marije Kroes
mamskroes@hetnet.nl
telf: 0561-420508
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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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