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De Schapendoes Club 

 
NIEUWSBRIEF 6: 
 

2de jaargang 
4de

 kwartaal 04-10-2010 
 

 

De volgende punten komen aan bod: 

 1 Van de bestuurstafel 

 2 Verslag 4 September Schapendoes Treffen 2010 

 3 Een dekreu 

 4 Nieuws van en voor de leden 

 5 Toelichting fokreglement 

6 Contributie 2011 

 

1.Van de bestuurstafel 
 
Het schapendoes treffen 

4 september hebben we het allereerste Schapendoes Treffen gehad. Het bestuur was 

aangenaam verrast door de opkomst en nog meer door de geweldige sfeer die er de hele 

dag heerste. Ook het weer werkte gelukkig mee, het was de hele dag zonnig met een 

aangename temperatuur. 

 

De gezamenlijke lunch was ook een doorslaand succes en de kosten vielen gelukkig erg 

mee zodat we deze dag met een batig saldo konden afsluiten. 

 

Bij deze willen we ook nogmaals Geràrd en Karin hartelijk bedanken voor het belangeloos 

beschikbaar stellen van hun huis en terrein. 

 

Fokkerhandleiding 

Met het schrijven van de fokkershandleiding is al begonnen en het is de bedoeling om 

voor elke fokker een map te maken waar alle benodigde informatie in komt, zodat elke 

fokker alles overzichtelijk in één map heeft, zodat iedereen weet wat er van hem/haar als 

fokker verwacht wordt. 

 

Pagina Pupinfo 

Het bestuur overweegt de informatie die op de website pagina pupinfo staat verder uit te 

breiden met een proefstamboom en het IC ( inteeltcoëfficiënt). Hier over krijgen de 

fokkers een aparte e-mail waarin ze suggesties kunnen doen en hun mening kunnen 

geven. 

 

Algemene leden vergadering 2011 en Keuringsdag 

De plannen voor volgend jaar, zoals gepresenteerd op het Schapendoes Treffen worden 

verder uitgewerkt, een geschikte locatie voor de ALV en een keuringsdag is al gevonden 

en nu wordt er een keurmeester benaderd zodat er een datum geprikt kan worden. 

Zodra hier meer over bekend is wordt dit gepubliceerd op de website 

 

 

Het bestuur 



 2 

2. Verslag 4 September Schapendoes Treffen 2010 in Slijk Ewijk 

 
Vrijdagmiddag waren 4 van de 5 bestuursleden aanwezig met nog wat leden om het 

terrein in orde te maken voor de volgende dag, het 5de bestuurslid kon niet komen omdat 

ze net een nest had gekregen wat de eerste dagen extra zorg nodig had. 

 

Zaterdag ‟s morgens vanaf ongeveer 10.30 kwamen de eerste leden binnen gedruppeld 

en werden ontvangen met koffie of thee en een plakje cake. En meteen werden er al een 

aantal leden en bestuursleden aan ‟t werk gezet om broodjes voor de lunch te smeren. 

De catering was in de vakkundige handen van Theo en Marian van Zanten. 

 

Vergadering/bijeenkomst begon zo rond 11 uur, de voorzitter begon met het voorstellen 

van de diverse bestuursleden en de taken die zij op zich hebben genomen, zodat alle 

leden weten bij wie ze terecht kunnen met hun vragen. 

 

En daarna werden de plannen voor volgend jaar gepresenteerd. Het is de bedoeling om 

volgend jaar in mei een ALV te organiseren, deze ALV wordt dan gepland voor de 

ochtend, en is het de bedoeling om ‟s middags een keuringsmiddag te houden. 

Deze keuring staat open voor alle schapendoezen van onze leden en de honden worden 

dan in verschillende klassen gekeurd.  

De klasse indeling is dan ongeveer als volgt: 

Babyklas:     3 tot 6 mnd. 

Puppyklas:    6 tot 9 mnd. 

Jeugdklas:    9 tot 18 mnd. 

Openklas:     18 mnd en ouder 

Veteranenklas:  8 jaar en ouder 

 

Dit is nog niet helemaal vaststaand, net zo min als we op dit moment weten of de reuen 

en de teven apart of gezamenlijk in een klas gekeurd worden, dit is afhankelijk van het 

aantal honden wat ingeschreven gaat worden. Het is de bedoeling dat iedereen een 

keuringsrapportje van z‟n hond krijgt met daarin datgene wat de keurmeester van de 

hond vindt. Zodra er meer over deze dag bekend is, wordt dit gepubliceerd op de website 

 

Tussen 12.30 en 13.30  was de mogelijk mee te doen aan een gezamenlijke lunch, dit 

was een bijzonder gezellig gebeuren en gaf alle leden de gelegenheid nader met elkaar 

kennis te maken.  

 

Ook het speelveld wat Geràrd en Karin beschikbaar hadden gesteld was een succes, hier 

konden alle honden loslopen zonder het risico dat ze op vreemd terrein weg zouden 

lopen. Het was geweldig om te zien hoe probleemloos alle honden met elkaar omgingen. 

  

Het middagprogramma begon rond 14.00 en bestond uit diverse activiteiten die door de 

leden verzorgd werden. 

Alle onderdelen hadden veel belangstelling, jammer genoeg kon de demonstratie 

massage geen doorgang vinden want Melanie Post was verhinderd, maar de 

professionele fotograaf die we nog wel konden uitnodigen had ook de nodige 

belangstelling.  

 

Rond 17.00 liep het terrein leeg en konden het bestuur samen met wat leden het terrein 

weer leegruimen, hierbij wil het bestuur aan al de aanwezige leden een complimentje 

geven voor het opruimen van de “eigen” rommel die mens en dier soms achterlaat, daar 

hadden wij als bestuur n.l. geen omkijken naar, iedereen heeft keurig alles in de 

daarvoor bestemde afval zakken gedaan. 

 

Op de website staat een foto verslag van deze dag en een link naar de website van de 

professionele fotograaf. 

J.W.G. 
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3. Een dek-reu 

 

Veel mensen vragen zich af: waar moet een reu aan voldoen om ingezet te worden als 

dekreu en verandert mijn reu als hij gedekt heeft. 

 

En er zijn nog al wat misverstanden over het inzetten van een reu voor de fok, er gaan 

totaal verschillende verhalen rond en net zoveel meningen. Om daar nu wat duidelijkheid 

in te scheppen geven we aan aan welke eisen de hond moet voldoen en laten we wat 

reuenbezitters aan het woord die daar ervaring mee hebben. 

 

De eisen om een reu in zetten als dekreu zijn niet zo ingewikkeld als vaak gedacht wordt. 

1. In het bezit zijn van een goede gezondheid is natuurlijk het allerbelangrijkste. 

2. Geen storende fouten in de uiterlijke verschijning hebben is ook heel belangrijk. 

3. En wat we ook absoluut niet moeten vergeten is een goed en prettig 

“schapendoes” karakter 

 

1. De gezondheidseisen: 

Voor de eerste dekking moeten z‟n ogen onderzocht zijn door een erkende en 

gespecialiseerde dierenarts op oogafwijkingen, daarnaast is het verplicht om een DNA 

onderzoek te doen om te onderzoeken of hij vrij, drager of lijder is van PRA ( een 

erfelijke oogaandoening die op oudere leeftijd blindheid veroorzaakt)  

Daarnaast moet hij natuurlijk gewoon gezond zijn, aangezien bepaalde ziektes erfelijk 

zijn en we natuurlijk niet willen dat dit dan doorgegeven wordt aan de nakomelingen.  

 

2. Het uiterlijk:  

In de rasstandaard staat hoe een schapendoes er uit hoort te zien en mocht u als 

eigenaar twijfels hebben of uw hond daar wel helemaal aan voldoet, kunt u de mening 

van deskundigen vragen. Zo kunt u naar een keuringsdag van de Schapendoes Club 

gaan, naar een officiële tentoonstelling gaan of de mening van een ervaren schapendoes 

fokker vragen.  

 

3. Het karakter: 

Een schapendoes mag absoluut niet een angstige en/of agressieve hond zijn, maar juist 

een vriendelijke en enthousiaste allemansvriend die met iedereen goede maatjes is, dus 

een reu die hier niet aan voldoet kan niet ingezet worden voor de fok omdat je nooit 

zeker weet of het verkeerde gedrag verworven of erfelijk is. 

 

De normale gang van zaken is dat een teef eigenaar een reu eigenaar benaderd of hij 

zijn reu ter beschikking wil stellen, en het is aan de reu eigenaar om te beslissen of hij 

dat wel of niet wil doen. Ook daarover kan de reu eigenaar contact opnemen met de 

fokker van zijn hond of met de fokbegeleiding. Het is en blijft het recht van een reu 

eigenaar om nee te zeggen. 

Indien u ja zegt, is het aan de teef eigenaar om op de goede ( vruchtbare) dagen met de 

teef naar de reu te komen en dat op een tijdstip te doen wat beide parijen goed uitkomt, 

Het is natuurlijk wel zo dat als een teefje dekrijp is, u niet kunt zeggen “‟t past me nu 

niet, kom morgen maar” want dan lukt het waarschijnlijk niet meer en is de vruchtbare 

periode voorbij. 

 

Het is gebruikelijk dat de teef eigenaar dekgeld betaald aan de reu eigenaar, vaak wordt 

er een vast bedrag per pup afgesproken, en wordt er geen dekgeld betaald over die 

puppy‟s die dood geboren worden of al in het nest overlijden. En er zijn natuurlijk ook 

andere afspraken mogelijk maar dat is iets wat de teef eigenaar en de reu eigenaar 

samen afspreken. 

Mocht u als reuenbezitter graag nog meer informatie over de fokeisen willen weten vraag 

er naar bij uw eigen fokker, één van de fokkers binnen onze club of aan de afdeling 

fokbegeleiding. Deze gegevens staan op de website pagina fokkerij. 

Alle fokkers binnen onze club willen u daar met alle plezier in adviseren. 
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4. Nieuws van en voor de leden. 

 
Het hebben van een Schapendoes dekreu. 

 

door Theo en Marian van Zanten. 

 

Wij, Theo en Marian van Zanten, zijn in het bezit van onze prachtige reu, Kwieke Loebes 

Xanty van het Haskerhûs. Inmiddels is hij 8 jaar oud en uitgegroeid tot een volwassen 

mooie, rustige hond. 

Maar die volwassenheid kwam er niet zomaar. Loebes is opgegroeid met zijn oma, Naomi 

Beitske van het Haskerhûs. Zij was 6 jaar oud toen Loebes zijn intrede deed. Ook zij 

heeft meegeholpen aan de opvoeding van Loebes, zonder enige inmenging van ons 

daarin. Prachtig om te zien. En Loebes respecteerde zijn „oma‟ helemaal zoals het 

hoorde. Hij had ontzag voor haar, zij was de „baas‟ in huis.  

Sinds juni 2009 is Naomi niet meer in ons midden en vanaf dat moment heeft Loebes de 

„leiding‟ overgenomen, hij is nu de baas in huis wanneer andere honden bij ons 

binnenkomen. 

Tot aan zijn eerste dekking bleef hij dat speelse gedrag behouden, jongensachtig kunnen 

wij eigenlijk wel zeggen,  onrustig wanneer er loopse honden in de buurt waren en dan 

ook écht niet willen luisteren, alleen maar dat teefje achterna. Ook naar teefjes die niet 

loops waren toonde hij een gedrag van willen dekken. 

Toen kwam de vraag Loebes als dekreu in te zetten en dan ga je jezelf  afvragen of hij 

het wel kan en of hij weet wat hij moet doen.  Zo‟n eerste keer is toch best wel spannend 

en nu mocht hij écht dekken! En of hij dat deed. Alle onzekerheden betreffende zijn 

„kunnen‟ waren op dat moment als sneeuw voor de zon verdwenen. 

Daarna is zijn gedrag veranderd. Het speelse en jongensachtige verdween en daarvoor in 

de plaats werd hij een andere hond, rustiger, kalmer, écht volwassen dus en het 

enthousiasme, dat ook typisch bij de Schapendoes past, heeft hij natuurlijk altijd 

behouden. De dekkingen die daarna volgden verliepen ook zoals het hoorde. Hij wist 

precies wanneer het teefje „dekrijp‟ was. En het gedrag naar andere, niet loopse teefjes, 

was verdwenen. 

Loebes is nu 8 jaar oud, een heerlijk beest die best wel voor een geintje te vinden is, gek 

op de zee en een heerlijk knuffeldier en erg sociaal. Al aardig wat nazaten lopen er van 

hem rond en als zijn eigenaren zijn wij daar best wel trots op.  

Hij doet het goed en wij hopen dat hij het nog heel lang zo goed blijft doen! 

 

 

Een reu, een dekreu. 

 

door Joke Van Beek. 

 

Ook ik werd gevraagd hier iets over te schrijven. 

Is er verschil? In mijn beleving niet! 

Ik zeg ook altijd dat ik (ook) een reu heb, die wel eens dekt, geen dekreu ! 

Hijo is gewoon “ons mannetje”. Wanneer er om zijn gunsten gevraagd is, doet hij wat hij 

doen moet. Helemaal zelfstandig, vol zelfvertrouwen en vlot. 

Hij weet precies wanneer wel of niet, de dagen er voor en/of erna snuffelt hij wel een 

keer maar daar blijft het dan bij, hij wil en doet het alleen op de dekrijpe dagen. 

Ik zorg er altijd wel voor dat mijn (5) dames al een poosje, voor het te dekken teefje 

komt, uit de buurt zijn, dat hij goed uit is geweest, schoon en verzorgd en lekker op zijn 

gemak is.  

Het huis is van hem. 

Na een dekking wil hij 1 dag hier en daar in de tuin markeren, daarna is dat ook weer 

over. Vervelende neigingen als op iedere hond willen rijden of zo, heeft hij nooit last van 

gehad. Ook is hij vlak na een dekking  niet opdringerig bij onze eigen dames. 

Hij is er ook niet meer macho door geworden, een macho is hij gewoon !  

Maar wel een lieve. 
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Een dekreu. 

 

Door Britt Heuten. 

 

Mijn man en ik zijn begonnen met de schapendoesreu Percival,en, omdat het zo‟n mooie 

reu was, werd hij gevraagd als dekreu.  

Uit het nest van z‟n eerste dekking hebben wij een reu genomen en toen hadden wij dus 

2 reuen en dat ging zonder problemen. 

 

Percival heeft zich altijd heel lief en gewoon gedragen, ook toen Elroi volwassen en 

geslachtsrijp werd, was het was duidelijk dat de onze Percival de chef in huis was. 

De opvoeding van een reu is belangrijk, zoals wij allen weten leeft de hond in een roedel 

en deze roedel heeft zeer duidelijke regels. 

Elke hond, ook de teef, gaat altijd zo ver als de baas (de roedelleider ) toestaat, plassen 

tegen alles wat hij tegenkomt heeft niets met het gedrag van een dekreu te maken maar 

met gemis aan opvoeding. 

Net zomin als “het niet luisteren bij een wandeling” niet te wijten is aan specifiek gedrag 

van een dekreu. 

 

Natuurlijk is de geur van een loopse teef erg verleidelijk voor een reu maar dat geldt 

voor elke reu, maar de onervaren reu reageert vaak buitengewoon heftig omdat hij het 

verschil niet kent tussen alleen maar loops en het dekrijp zijn van een teefje, dat weet 

een ervaren dekreu wel. 

Dus de fabeltjes die de ronde gaan, zelfs onder de dierenartsen, zijn vaak lachwekkend. 

Het karakter van reuen wordt door het dekken stabieler en hij krijgt er meer 

zelfvertrouwen door 

 

Ik heb nu ruim 20 jaar ervaring met het hebben van schapendoezen en heb ook altijd 

naast mijn teefjes een dekreu gehad. 

Slechte opvoeding en weinig eigen ervaring wat het gedrag van de hond veroorzaakt 

vaak de vooroordelen betreft het hebben van een DEKREU. 

Te weinig mensen nemen de moeite de dieren goed te observeren in wat ze doen en hoe 

ze zich opstellen. 

B.v. op een clubdag, clubmatch of een show staan vaak de hondenbezitters, met hun 

honden (broers en zussen) op een paar vierkante meter met de dieren aan de riem en 

praten met elkaar, niemand ziet dat er een reu een andere staat te fixeren en ineens is 

een wilde worsteling onder de honden. 

Nooit hoor ik dat dan er iemand zegt: stom van ons, we hadden op moeten letten, nee 

de reuen hebben het gedaan….en krijgt zo‟n nest de stempel: het is een agressief nest ! 

Nee nee, baasje heeft niet goed opgelet in de les. 

Honden aan de riem, reu of teef gedragen zich in een vreemde omgeving vaak wat 

beschermend tegenover de baas en aangezien hun territorium de lengte van de riem is, 

voelen zij dat dicht op elkaar staan als een bedreiging voor zichzelf en de baas. 

 

Ik heb vrienden die 2 reuen bij mij gekocht hebben, de ene reu is nu een ervaren dekreu 

en de andere een reu zonder ervaring en die beide reuen hebben samen geen 

problemen, ze zijn dus goed en oplettend opgevoed. 

Komt deze dekreu bij mij dan rent hij zoekend door mijn huis op zoek naar de teef die hij 

volgens hem zou moeten dekken, hij weet gewoon dat als hij hier komt is er wat 

bijzonders. 

 

Dus mensen heb geen angst of vooroordelen en maak jullie mooie reuen die een bijdrage 

aan ons RAS kunnen leveren, klaar voor de fok. 

Dit betekent niet dat deze reuen permanent gevraagd worden voor een dekking, maar zo  

af en toe en dat gaat altijd volgens afspraak en met een goede voorbereiding. 

 

De beloning is een sterke, zelfbewuste reu. 
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Reuen: eigenlijk leuker dan teven. 

 

Door Peter en Janny Wierda. 

 

Het is dat je met alleen reuen niet kunt fokken maar anders….. 

 

Wij hebben, zolang we nu fokken, altijd teven en reuen gehad en altijd hebben die reuen 

ook gedekt. Ook in de tijd dat we nog met bouviers fokten hadden we reuen en toen we 

daarnaast ook schapendoezen kregen ging dat ook goed ook samen  

We hebben zelfs een periode gehad dat we meerdere reuen tegelijkertijd rond hadden 

lopen, 2 schapendoes reuen, een puli reu van onze dochter en een saarlooswolfhond reu. 

Van deze 4 reuen waren er 3 die v.t.t. een dekking deden. 

Okay dat was wel eens lastig, want als de dames loops waren, was het wel een beetje 

schipperen en keken de heren elkaar ook wel een gemeen aan, maar wij waren de baas 

dus d‟r werd niet moeilijk gedaan. 

 

Het maakt wel uit van welk ras je reuen hebt, zo zijn bouvier reuen beduidend 

dominanter dan schapendoes reuen, en die staan dan ook meer op hun strepen dan een 

schapendoes reu. 

 

Tegenwoordig hebben we alleen nog maar schapendoezen en op dit moment hebben we 

2 reuen en 5 teefjes. Dat we nu 2 reuen hebben was niet helemaal onze keus want onze 

Willow woonde niet hier thuis toen wij Ezrah als puppy uit Italië haalden, maar bij 

iemand anders en hij is dit voorjaar weer thuis komen wonen Ezrah was toen ong. 6 

maanden oud en dat ging probleemloos.  

Maar in een groep, zoals wij die hebben, is het gemakkelijker om maar één reu te 

hebben, zodat er geen onenigheid over de loopse dames kan ontstaan.  

In een huis zonder teefjes speelt dat helemaal geen rol en kunnen 2 reuen juist vaak 

beter met elkaar overweg dan 2 teefjes, zelfs als beide reuen dekken. 

 

Ezrah en Willow kunnen het over het algemeen dan ook nog steeds prima met elkaar 

vinden, spelen ook samen, alleen vindt Willow nu wel, nu Ezrah een jaar is, dat hij er 

voor moet zorgen dat hij de baas is en blijft, en doet dan ook wel eens lelijk tegen Ezrah 

maar dat is eigenlijk alleen maar wanneer we loopse teefjes hebben en beperkt zich tot 

wat gesnauw en Ezrah eens even in z‟n oor pakken.  

Het is natuurlijk niet uitgesloten dat, als Ezrah helemaal volwassen is, de onderlinge 

verstandhouding verandert, en dat Ezrah zich dan niet langer op z‟n kop laat zitten, maar 

dat zal dan ook alleen aan de orde zijn als wij hier thuis loopse teefjes hebben. 

Het dames bezoek wat we v.t.t. hier krijgen gaat immers weer weg en als één van de 

beide heren dan een dekking gedaan heeft houden we de heren gewoon even een paar 

uur bij elkaar vandaan totdat de hormonen weer tot rust zijn gekomen. 

 

Willow heeft nu een aantal dekkingen gedaan en daar is hij absoluut niet in z‟n nadeel 

van veranderd maar juist in z‟n voordeel. Hij was n.l. nog wel eens onzeker maar daar is 

nu geen sprake meer van.  

Hij is er juist een zelfverzekerde reu door geworden die zich helemaal niet druk maakt 

over loopse teven TOTDAT ze in de vruchtbare periode zitten, terwijl Ezrah duidelijk nog 

niet weet waar Abraham de mosterd haalt en ongewenst gedrag vertoont naar teefjes die 

helemaal nog niet loops zijn. Dit gedrag verandert vaak zodra een reu eenmaal gedekt 

heeft, want dan weet hij “wanneer” hij zich druk moet maken en wanneer niet. 

Willow laat zich door de loopse dames niet van de wijs brengen en accepteert het ook 

héél goed als hij NIET mag dekken.  

 

We laten zo‟n dekrijp teefje en een van de reuen natuurlijk niet zonder toezicht alleen, 

want dan is de kans groot dat ze dus wel gedekt gaat worden terwijl het dan net niet de 

bedoeling was.  

Dat is per slot van rekening moedertje natuur.. 
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5. Toelichting Fokreglement. 

 
Deze toelichting komt ook in de fokkershandleiding maar is ook voor al onze leden van 

belang. Ook een reu eigenaar moet n.l. de regels van het fokreglement kennen en draagt 

ook verantwoordelijkheid voor het naleven van regels m.n. de regels die betrekking 

hebben op zijn reu. 

De zwarte tekst is de tekst van het fokreglement en de blauwe tekst de toelichting  

 
 

1. Er mogen uitsluitend gezonde honden voor de fokkerij ingezet worden die geen  

innerlijke en uiterlijke gezondheid en welzijnsbedreigende gebreken hebben en 

geen  extreem angstig of enig agressief gedrag vertonen, in het bezit zijn van een 

F.C.I. erkende stamboom en aan de F.C.I standaard voldoen en geen 

diskwalificerende fouten  hebben. 

Bovenstaande spreekt voor zichzelf, indien er nieuwe/andere afwijkingen/ziektes 

in het ras voorkomen dat de tot dusver bekende, en waar een 

gezondheidsonderzoek of DNA onderzoek voor mogelijk is, wordt van de fokkers 

verwacht dat deze die onderzoeken laten verrichten en zal het fokreglement dan 

ook zo snel als mogelijk aangepast worden. 

 
2.  Reu en teef moeten voor hun eerste dekking worden onderzocht op PRA en 

Cataract door de daarvoor bevoegde instanties, 

Daarna verplichten wij als de Schapendoes club niet een jaarlijks ECVO onderzoek 

maar adviseren wel dit in ieder geval elke 2 jaar te herhalen, het jaarlijkse 

onderzoek was in het verleden m.n. van belang voor de PRA, voor Cataract zijn de 

eerste 2 à 3 jaren van minder belang aangezien de vorm van Cataract die m.n. in 

ons ras voorkomt een vorm is die tussen het 3de en 4de levensjaar tot uiting komt. 

Zodra het door praktijkervaringen duidelijk wordt dat het onderzoek vaker 

herhaald moet worden zal het bestuur de leden daarover informeren en moet het 

fokreglement aangepast worden. 

 

lijders van PRA en Cataract zijn uitgesloten van de fokkerij. Ook mogen dragers 

van PRA niet met elkaar gepaard worden. Indien een hond geen PRA DNA 

onderzoek ondergaan heeft maar wel een erkend oogonderzoek gehad heeft (en 

vrij van PRA is bevonden) mag hij/zij uitsluitend ingezet worden met een hond die 

gPRA aa of ++ is, honden waarvan beide ouders gPRA DNA ++ zijn, worden 

vrijgesteld van deze regel. 

Dit betekent ook dat in de toekomst waarschijnlijk de afstammelingen van 2 gPRA 

DNA ++ ouders vrijgesteld zijn het gen DNA PRA onderzoek. Zij zullen in de 

database de code krijgen PRA VRIJ na aangeleverde PRA DNA onderzoeken van 

beide ouders.  

Dit punt zal regelmatig aan de orde komen om te beoordelen wat wel of niet 

haalbaar is, dit i.v.m. de honden uit het buitenland en van de VNS die 

waarschijnlijk andere regels aanhouden, na een paar generaties is het n.l. moeilijk 

te controleren of de voorouders werkelijk PRA VRIJ zijn 

 

   Ingeval van andere oogafwijkingen is dit ter beoordeling van het bestuur.  

Dit heeft m.n. betrekking op Distichiasis, er zijn in ieder geval 2 vormen van 

Distichiasis bekend, de ergste vorm, met de harde haartjes die schade aan het 

oog veroorzaken, wordt uitgesloten van de fok, de andere vorm met een paar 

zachte haartjes die soms maar eenmalig bij een onderzoek zijn gevonden mag 

mee gefokt worden, met het dringende advies een fokpartner te kiezen uit een lijn 

zonder Distichiasis.  

De nakomelingen van honden uit een lijn met Distichiasis, krijgen ook het 

dringende advies om een fokpartner uit een lijn te kiezen zonder 

Distichiasis. 
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Daarom dus “ter beoordeling van het bestuur”, die dan aan de hand van het ECVO 

formulier met de eigenaar overlegt en een beslissing neemt. 

Indien er andere oogziektes/afwijkingen worden gevonden is dit ook ter 

beoordeling van het bestuur, en indien nodig na overleg met de leden in het 

fokreglement verwerkt. 

 

De hond dient ten tijde van het onderzoek minimaal 1 jaar oud te zijn.  

  

Een kopie van de ECVO formulieren (en in geval van honden uit het buitenland 

waar nog geen ECVO onderzoek gedaan word, een F.C.I erkend formulier wat in 

het desbetreffende  land gebruikelijk is) en PRA DNA onderzoeken van de reu en 

teef moeten samen met de dekmelding verzonden worden naar afdeling 

fokbegeleiding. 

Dit o.a. ook omdat een vermelding op de website alleen openstaat voor nesten die 

voldoen aan de fokregels van de Schapendoes Club. 

 
3. De minimum leeftijd van de teef op het moment van de eerste dekking is 16 mnd. 

en de teef is bij de eerste dekking nog geen 72 mnd. oud. De teef mag niet meer 

worden gedekt na de dag waarop zij 96 maanden (8 jaar) wordt. 

Regels van de Raad van Beheer, geen dispensatie mogelijk. 

 

4.  De minimum leeftijd van een reu op het moment van de eerste dekking is 12 mnd. 

Dit heeft te maken met de minimum leeftijd van het ECVO onderzoek in punt 3. 

 
5. Een teef mag slechts twee nesten in de periode van 24 maanden voortbrengen, 

met dien verstande dat de periode tussen de dekking voor het eerste nest en de 

dekking voor het daarop volgende tweede nest tenminste 10 maanden moet 

bedragen. De periode van 24 maanden start op de datum waarop de dekking voor 

het eerste van de twee binnen deze periode geboren nesten heeft 

plaatsgevonden. Het is in Nederland niet toegestaan dat een teef gedurende haar 

leven meer dan vijf nesten voortbrengt. 

Regels van de Raad van Beheer, geen dispensatie mogelijk. 

  
6.  Paringen tussen vader – dochter, moeder – zoon, grootouder – kleinkind en (half) 

broer – zus zijn niet toegestaan. 

Regels van de Raad van Beheer, geen dispensatie mogelijk. 

 
7.  Van de fokker wordt verwacht dat de pups in huiselijke kring worden 

grootgebracht.  

Dit houdt niet in dat het nest perse midden in de huiskamer gehouden moet 

worden, maar dat de puppy’s allerlei normale huiselijke zaken mee moeten 

maken, dagelijks met mensen e.d. in aanraking moeten komen zodat alle dingen 

waar een pup bij de nieuwe eigenaar mee in aanraking komt niet als een 

bedreiging wordt gezien en de pup dus ook goed gesocialiseerd is. 

Bij aflevering dienen de pups goed gesocialiseerd te zijn, gechipt, ontwormd en 

ingeënt te zijn en in het bezit van een erkend dierenpaspoort met daarin een 

recente gezondheidsverklaring van de desbetreffende dierenarts. Tevens word bij 

aflevering de alle bescheiden zoals de stamboom meegeven, indien de stamboom 

“nog” niet aanwezig is verplicht de fokker zich die zo spoedig mogelijk na te 

zenden. 

 
8.  De fokker behoort de potentiële koper voldoende informatie te verschaffen over  

karaktereigenschappen en verzorging van de Schapendoes. 

Een kamdemonstratie is gezien de moeilijkheden die sommige eigenaren daarmee 

hebben misschien niet overbodig. 
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9.  Pups met enig lichamelijk gebrek of pups die een duidelijke afwijking van de 

standaard vertonen behoren niet verkocht te worden zonder dat de koper volledig 

van dit gebrek of deze afwijking op de hoogte is gesteld en deze in de 

verkoopovereenkomst is vermeld. 

Spreekt voor zichzelf. 

 
10. De fokker behoort de koper te adviseren om binnen 2 weken na overdracht van de 

hond zijn of haar eigen dierenarts te raadplegen in verband met de gezondheid 

van de pup en ter bespreking van de vervolg inentingen.  

Een pup hoort met 6, 9 en 12 weken gevaccineerd te worden, dus als de pup rond 

8 weken naar de nieuwe eigenaar gaat gebeurt dit al automatisch, indien de pup 

al wat ouder is en dus ook al zijn vaccinaties al heeft gehad is het in beider belang 

(de fokker en de koper) om de koper te adviseren om de hond even na te laten 

kijken zodat er geen problemen ontstaan indien de hond op een later tijdstip toch 

iets blijkt te mankeren. 

 

11.  Fokkers dienen zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid en ook na 

aflevering van de pup bereid te zijn de nieuwe eigenaar met raad en daad bij te 

staan. 

Spreekt voor zichzelf. 

 

12. Aan kopers van pups behoort nadrukkelijk duidelijk te worden gemaakt dat zij 

contact dienen op te nemen met de fokker indien zich problemen met de hond 

mochten voordoen. 

Spreekt voor zichzelf. 

 
13. Niet naleven van dit reglement zal tot de navolgende sancties kunnen leiden: een  

   waarschuwing, schorsing of royement. Het bestuur beslist over deze sancties. 

Deze sancties zijn afhankelijk van de “overtreding”, royement zal alleen in uiterste 

gevallen, zoals het benadelen van het ras en/of de club, worden toegepast. 

 
14. Alle hier boven genoemde regels zijn conform de fokreglementen van het F.C.I en 

de Raad van Beheer en indien deze hun fokreglementen wijzigen zal ook dit 

fokreglement aangepast worden. 

De Raad van Beheer is druk bezig het Kynologisch Reglement op een aantal 

punten aan te passen en m.n. het fokreglement zal in de komende tijd punt voor 

punt onder de loep worden genomen, ook al omdat het basisfokreglement van de 

Raad op dit moment niet gelijk is aan het fokreglement van het overkoepelende 

orgaan de FCI. Dus als de Raad veranderingen in het basisfokreglement door 

voert kunnen wij als Schapendoes Club niets anders dan die ook door te voeren. 

dit is al gebeurd bij het verbod op grootouder kleinkind combinaties in punt 6 van 

dit fokreglement. 
 

 

Dit fokreglement zal regelmatig nader bekeken worden en zodra er zich binnen het ras 

nieuwe ontwikkelingen voordoen die het noodzakelijk maken het fokreglement te 

wijzigen, zullen die voorgestelde wijzigingen op de eerstvolgende ALV aan de leden 

voorgelegd worden. 

Indien het om ernstige gezondheid bedreigende zaken gaan zal het bestuur daar meteen 

actie op ondernemen en alle fokkers daar ogenblikkelijk van op de hoogte stellen. 

 

Ook de wijzigingen die het overkoepelende orgaan “De Raad van Beheer” in het Basis 

Fokreglement Stambomen neemt zullen wij als rasvereniging door moeten voeren. 

 

De Raad van Beheer is al langere tijd bezig deze regels aan te passen en hebben de alle 

rasverenigingen daar ook inspraak in gegeven, wij als bestuur zullen onze leden daarvan 

op de hoogte houden. 
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6. Contributie 2010/11 

 
De contributie 2011 is gelijk aan 2010.  

De penningmeester verzoekt iedereen vriendelijk dit op tijd over te maken onder 

vermelding van het lid nummer zodat het gemakkelijk terug te vinden is. 

 

Mededeling van de fokbegeleiding: 

 

Peter en ik gaan deze winter voor langere tijd naar warmere streken, dat houdt in de wij 

telefonische niet bereikbaar zijn voor (fok) adviezen. We zijn wel regelmatig online 

bereikbaar maar dus niet dagelijks.  

Voor andere adviezen kunt u ook terecht bij de andere bestuursleden. 

Tot 15 oktober zijn we nog gewoon thuis bereikbaar en daarna alleen per e-mail op de 

normale e-mail adressen, dus heeft u vragen over beoogde combinaties, mail dan op tijd 

en wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoord geven. 

 

J.Wierda-Gorter en Peter Wierda 

 

Ook is het nog steeds mogelijkheid om artikelen voor de volgende nieuwsbrief aan te 

leveren, na controle op de inhoud, die niet kwetsend of beledigend mag zijn, worden ze 

gepubliceerd. 

 

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 

mailto:voorzitter@schapendoesclub.nl
mailto:info@debonteboeleham.com
mailto:secretaris@schapendoesclub.nl
mailto:penningmeester@schapendoesclub.nl
mailto:theovanzanten@chello.nl
mailto:mamskroes@hetnet.nl
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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 

jbaltes@hotmail.com  

telf: 0612063564 

 

Tanja Rozendal 

tanja.rozendal@planet.nl  

telf.0527-292268 

 

Nood opvang 

Meiney Roffel 

BEITSKE10@TELE2.NL 

Telf. 033-8886924 of 0641420296 

 

Vakantie opvang bemiddeling 

Anneke Montfroy-Kok  

vandehengelsehoek@hetnet.nl 

 

Redactie/webmaster en design 

J.W.G. 

info@schapendoes.net 

 

 

Overige 

 

Contributie 2010/2011: 

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 Oudehaske  

Rek.nr. 92.07.03.151. 

Voor boekingen vanuit het buitenland: 

IBAN nr. NL30SNSB0920703151 

Bic SNSBNL2A 

mailto:hugohup@live.nl
mailto:d.heermeyer@kpnplanet.nl
mailto:betsy.dommerholt@gmail.com
mailto:jbaltes@hotmail.com
mailto:tanja.rozendal@planet.nl
mailto:BEITSKE10@TELE2.NL
mailto:vandehengelsehoek@hetnet.nl
mailto:info@schapendoes.net

