De Schapendoes Club
NIEUWSBRIEF 8:
3de jaargang
2de kwartaal 12-04-2011
De volgende punten komen aan bod:
1 Van de bestuurstafel
2 Uitnodiging ALV 2011
Met de agenda en bijbehorende verslagen, toelichtingen en bijlagen.
3 Schapendoes beoordelingsdag 2011
4 Presentatie nesten
5 Nieuws van en voor de leden

1.Van de bestuurstafel
Fokkerhandleiding
Fokkershandleiding is klaar en wordt aan alle nederlandse fokkers die op onze website
vermeld staan aangeboden.
Het bestuur

2. Uitnodiging Algemene leden vergadering 29 mei 2011
De ALV wordt gehouden in Brummen op het terrein van Kynologen Club Brummen
Adres L.R.Beijnenlaan 22 Brummen
Aangezien we nog steeds low budget werken, zijn er op de vergadering zelf geen
verslagen e.d. aanwezig, dus als u deze nieuwsbrief uitprint en meeneemt heeft u alle
agenda punten bij de hand.
Programma
10.00 Algemene Ledenvergadering
12.30 Lunch pauze
14.00 keuring door Jettie Alberts
Agenda:
1.
2.
3.
4.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag secretaris 2009/2011
a. Jaarverslag penningmeester2009/2010
b. Benoeming kas commissie
c. Vaststellen definitieve begroting 2011
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Pauze, het bestuur biedt u tijdens de pauze een kopje koffie/thee aan.
5. Jaarverslag fokbegeleiding
6. Verslag leden bijeenkomst 2010 in Slijk-Ewijk.
7. Bestuurverkiezing,
Het bestuur wil uitbreiden van 5 naar 7 leden om de taken beter te verdelen. Op
dit moment liggen er te veel taken bij te weinig mensen.
Statutair aftredend volgens de statuten is Peter Wierda, penningmeester, hij stelt
zich niet herkiesbaar als penningmeester, maar wel als algemeen bestuurslid.
Het bestuur stelt de volgende kandidaten aan u voor:
Janny Cornelissen-Baltes, voor de functie penningmeester, bij veel van u
bekend als schapendoesfokster en zij heeft in het verleden bij de Briard Club ook
de functie penningmeester vervult en heeft zich bereid verklaart dat nu voor de
Schapendoes Club te gaan doen.
Peter Wierda, al bij een ieder bekend, als algemeen bestuurslid en hij wil de
taken, zoals het bij houden van de database en het geven van fokadviezen die hij
naast het penningmeesterschap ook al op zich genomen had verder voorzetten.
Dirk Heermeyer bekend als regio contact “Veluwe”, als algemeen bestuurslid.
8. Aanvraag gezondheidsgegevens bij de raad , zie bijlage 1
9. Aansluiting ISF
10. Rondvraag
11. Sluiting

Toelichting en verslagen behoorde tot de agenda van de A.L.V.
Agenda punt 3.
Jaarverslag secretaris 2009/2011
Tot dusver waren de werkzaamheden van de secretaris vnl. het onderhouden van e-mail
verkeer met de Raad van Beheer en dan m.n. over de oprichting, het verzamelen van
gegevens e.d. die de raad nodig had voor de erkenning van onze rasvereniging “de
Schapendoes Club”
M.n. in 2009 beperkte de werkzaamheden zich voornamelijk tot het informatie winnen
over waar een rasvereniging aan moest voldoen en dat is in nauwe samenwerking
gedaan met de voorzitter en de penningmeester.
Ondertussen komen er meer werkzaamheden zoals contacten opbouwen en onderhouden
met rasgroep 1 ( de rasgroep herders en veedrijvers waaronder de schapendoes ook
valt) er worden door de rasgroep en de Raad regelmatig nieuwsbulletins uit gegeven
waar we als rasvereniging dan op moeten reageren.
Agenda punt 4.
Jaarverslag penningmeester
De boekhouding van 2009 en 2010 is samengevoegd aangezien de club pas op 7-8-2009
is opgericht en 2009 dus alleen maar een aanloopfase was en de leden die zich in 2009
aangemeld hadden alleen maar inschrijfgeld verschuldigd waren, pas per 01-01-2010
waren alle leden verplicht contributie af te dragen.
Op 31-12-2010 hadden we 95 leden en 15 nederlandse en 3 buitenlandse fokkers met
een kennelvermelding op de website van onze club.
Voor financieel overzicht zie bijlagen 1 en 2
Agenda punt 5.
Verslag fokbegeleiding,
Vanaf het moment dat we besloten hebben (augustus 2009) om een 2 de rasvereniging
op te richten, zijn er onder de vlag van “de Schapendoes Club” 32 nesten geboren.
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Als fokbegeleiding is ons een aantal keren gevraagd te helpen met het vinden van een
geschikte reu voor de desbetreffende teef van een fokker.
Op de website van de club, pagina fokkers, kunnen onze leden een fokkersvermelding
krijgen, er staan nu 18 nederlandse fokkers op de fokkers pagina van de site en 3
buitenlandse fokkers.
Al deze fokkers dragen €10,- per jaar bij voor deze vermelding en hebben daardoor recht
op het vermelden van hun dekkingen en nesten op pagina pupinfo. Voor deze vermelding
geldt wel dat de fokker minimaal 6 maanden lid moet zijn en het (geplande) nest aan het
fokreglement moet voldoen.
Voor het vermelden van een nest geldt een maximale tijd van 10 weken.
Maar tot dusver hebben de meeste van onze clubfokkers hun pups al ruim voor die tijd
allemaal besproken, alleen in de tijd rond de “grote” vakantie heeft het hier en daar iets
langer geduurd voordat alle pups een nieuwe eigenaar hadden gevonden.
Maar de rest van het jaar was de vraag naar een schapendoes pup nog steeds groter dan
het aanbod.
Agenda punt 6.
Verslag bijeenkomst 2010 Slijk-Ewijk
Allemaal even nog een paar zaken op een rijtje over het evenement, de consumpties en
de lunches hebben 225,14 opgebracht en de kosten waren ( inclusief de bos bloemen
voor de familie Knipping – Jansen) 157,64 dus een batig saldo van 67,50, niet gek voor
zo’n eerste keer.
Er was wel iets teveel ingekocht maar de fam. Jansen - Knipping heeft alles wat over
gebleven is overgenomen tegen de inkoop prijs.
De voorzitter wil Karin Jansen, Gérard Knipping bedanken van het belangeloos
beschikbaar van hun huis en terrein en Dick en Aleid v.Dam, en Theo en Marian v.Zanten
extra bedanken voor hun inzet.
Daarnaast ook een bedankje naar alle vrijwillige hulp die geboden werd door onze leden
daar waar dat nodig was.
Al met al kunnen we met trots terug zien op ons allereerste schapendoes treffen als
erkende rasvereniging.
Agenda punt 8
Toelichting,
Onderstaande is de brief die het bestuur van de Raad v Beheer kreeg nadat het bestuur
gevraagd had om doorsturen van de gezondheidsresultaten van de diverse onderzoeken
die er gedaan worden door de schapendoes bezitters en die in het belang zijn van een
gezond fokbeleid.
De Raad van Beheer coördineert en registreert de resultaten van de volgende
onderzoeken:
Heupdysplasie (H.D.)
Elleboogdysplasie (E.D)
Oogafwijkingen (ECVO oogonderzoeken)
Doofheid
Geachte mevrouw Wierda-Gorter,
Naar aanleiding van uw verzoek tot verstrekking van onderzoeksuitslagen stuur ik u deze
mail.
Graag ontvangen wij een schriftelijke aanvraag voor een overeenkomst, waar bij
duidelijk wordt vermeld van welke onderzoeksuitslagen uw rasvereniging uitslagen wenst
te ontvangen.
Bij de aanvraag dienen de notulen van de Algemene Leden Vergadering te worden
bijgevoegd, waaruit blijkt dat deze heeft ingestemd met het voorstel om een
overeenkomst tussen de rasvereniging en de Raad van Beheer van af te sluiten voor het
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ontvangen en publiceren van de onderzoeksuitslagen.
In de notulen dient te zijn vastgelegd van welke gezondheidsonderzoek(en) uw
rasvereniging de uitslagen van GGW wenst te ontvangen en publiceren.
Zodra wij bovenstaande aanvraag met notulen hebben ontvangen, zal u een
overeenkomst voor uw rasvereniging met betrekking tot het ontvangen van
onderzoeksuitslagen van de afdeling GGW van de Raad van Beheer, voor ondertekening in

tweevoud worden toegestuurd.
Nadat wij deze het door een rechtsbevoegd persoon van uw rasvereniging ondertekend
exemplaar van de overeenkomst hebben ontvangen, zullen wij zorgdragen voor de
zending van de onderzoeksresultaten.
Uw rasvereniging dient vervolgens deze beoordelingsresultaten op te nemen in haar
registratie en erop toe te zien dat alle beoordelingsresultaten tevens ter beschikking
gesteld worden aan derden.
Hiertoe dient uw rasvereniging:
- Over te gaan tot publicatie van de resultaten in het clubblad
- een meldpunt in te stellen waar gegevens op te vragen zijn door derden
- anderszins bekendheid te geven aan de wijze waarop de resultaten beschikbaar zijn
voor derden.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, B. van de Burgt
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
Afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn
Het voorstel van het bestuur is dus om een schriftelijke aanvraag in te dienen waarin wij
het verzoek doen dat wij “De Schapendoes Club” de onderzoekresultaten van de ECVO
oogonderzoeken en Heupdysplasie (H.D.) en Elleboogdysplasie (E.D). onderzoeken
wensen te ontvangen en vraagt hierbij daarvoor uw instemming.
Zodat we die gegevens in de database kunnen verwerken en in de nieuwsbrief kunnen
publiceren en deze gegevens beschikbaar zijn voor belanghebbenden.
Op dit moment komen al deze gegevens alleen binnen bij de VNS.
Agenda punt 9
Toelichting aansluiting ISF
We hebben een prima e-mail contact met de Internationale Schapendoes Federatie (ISF)
maar tot dusver hebben we nog steeds geen duidelijk antwoord gekregen op een aantal
vragen die wij als bestuur hebben gesteld.
Één van de belangrijkste vragen/opmerkingen die wij als bestuur hebben genoemd is
betreffende het contract en de database die de ISF op wil zetten.
Het is n.l. de bedoeling van de Federatie dat er een commissie “Gezondheid en Genetica”
gevormd wordt en daarnaast dat er een database opgezet wordt met erfelijke en andere
afwijkingen en ziektes in ons ras.
Prima idee, als daar verantwoordt mee omgegaan wordt.
De Federatie stelt o.a. voor om een contract af te sluiten, met daarin dan de verplichting
om alle data door te geven, met de aangesloten verenigingen. Maar dit contract lezende
komt het bestuur tot conclusie dat we het risico lopen dat er weer (net als in het
verleden bij de VNS) data in komt die niet geverifieerd kan worden aangezien in het
contract staat dat de data op “informele”wijze aangeleverd kan worden en dus op die
manier niet altijd gestaafd wordt door dierenartsverklaringen en/of laboratorium
uitslagen.
Wij als bestuur vinden dat er uitsluitend informatie in zo’n database mag staan die wordt
gestaafd door bewijzen.
Daarnaast gaat deze informaties dus over uw hond en wij als bestuur vinden dan ook
niet dat wij dit zomaar zonder overleg moeten toezeggen.

4

Deze informatie wordt dan vergaart door deze speciaal samengestelde commissie
“Gezondheid en Genetica” en alle fok(begeleiding) commissies van de aangesloten
verenigingen kunnen daar met hun vragen terecht. Of ze ook onbeperkte toegang in
deze database hebben is nog niet steeds duidelijk.
Op zich is het een prima idee ons aan te sluiten bij de ISF aangezien samenwerking vaak
voordelen biedt, maar als bestuur hebben we ernstige bedenkingen tegen het afsluiten
van een contract over uitwisselen van gegevens zolang dat op een informele manier
gaat.
Dus als lid worden van de ISF gekoppeld is aan het ondertekenen van het contract zien
wij als bestuur daar dus geen voordeel in.
Ook is het aansluiten niet kosteloos en brengt het naast geldelijke verplichtingen ook
extra werkzaamheden met zich mee, zoals het organiseren van een internationaal
schapendoes treffen e.d.
Het voorstel van het bestuur is dan ook om nog even te wachten met het nemen van
definitieve beslissingen tot er meer duidelijkheid is hoe de ISF alles in wil gaan vullen.
Maar als we bestuur willen we wel graag vast een mening van onze leden horen zodat we
dat in het vervolgtraject mee kunnen nemen.
De vragen zijn als volgt: wel of niet aansluiten,wel of niet het contract tekenen, of (als
dat mogelijk is) wel aansluiten maar nog geen contract tekenen totdat daar meer
duidelijkheid over is.
Na de vergadering is gelegenheid om te lunchen in de kantine, tegen hele
redelijke prijzen kunt u koffie, thee, frisdrank en diverse broodjes kopen.

3. ’s middags “de schapendoes beoordeling/keuring”
Tot 15 mei is er de mogelijkheid voor onze leden om in te schrijven voor onze
beoordelingsmiddag door keurmeester Jettie Alberts.
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

1
2
3
4
5

Babyklas:
Puppyklas:
Jeugdklas:
Openklas:
Veteranenklas:

3 tot 6 mnd.
6 tot 9 mnd.
9 tot 18 mnd.
18 mnd en ouder
8 jaar en ouder

U kunt u online aanmelden op de website.
Voorkom fouten met het invullen, neem de stamboom er even bij.
De beoordelingsdag staat open voor al onze leden.
Kosten beoordeling € 10,-per ingeschreven hond.
Van dit alles wordt een beoordelingsrapport gemaakt wat de exposant mee krijgt, een
kopie hiervan wordt verwerkt in de database.
Vergeet niet om zelf stoeltjes e.d. mee te nemen en ook is er de mogelijkheid
om een partytent e.d. op te zetten, aangezien we natuurlijk een hoop kunnen
regelen maar niet het weer.
Het deelnemen aan evenementen en/of activiteiten georganiseerd door de
schapendoesclub, gebeurt altijd op eigen risico.

4. Herinnering nest presentatie
Deze nest presentatie is een ideale gelegenheid om alle pups van 2010 gefokt door onze
clubfokkers te laten zien.
Ook voor deze presentatie kunt u zich online aanmelden
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De jonge honden en pups worden per nest ingedeeld en per nest in de show ring
gepresenteerd, zodat iedereen kan zien hoe het nest zich heeft ontwikkeld.
De beide ouderdieren zijn natuurlijk ook van harte welkom bij deze presentatie, tijdens
deze presentatie worden de honden niet individueel gekeurd.
Wilt u als eigenaar graag een persoonlijke beoordeling en bent u lid dan kunt u ook
inschrijven voor de beoordeling door de keurmeester.
Het is dus mogelijk voor beide activiteiten in te schrijven, de individuele keuring (alleen
voor leden) en de nest presentatie voor alle pups uit de nesten van de clubfokkers gefokt
in 2010

5 Nieuws van en voor de leden
Een verhaal in 5 delen
Door Joke Van Beek
Deel II – Archimède Hijo
Mijn mooie Mannetje Hijo.
Hij heeft het heerlijkste karakter denkbaar, is een knuffelkont in optima forma en
…...............helemaal ….... van mij!! Ook kun je je geen betere beschermer van de
(dames)roedel wensen.
Wie had dat op 23.10.2003 kunnen denken, dat hij tot zo'n heerlijke, mooie fijne vent
zou mogen uitgroeien. Die dag had n.l. makkelijk een zwarte dag kunnen worden indien
de voorspelling van de dierenarts uit zou zijn gekomen. Want, na zijn geboorte kreeg ik
hem mee naar huis “om thuis te sterven”. Zo groot als hij is geworden ( 50 cm ) en hoe
krachtig en gespierd hij nu is, toen was hij een klein zielig hoopje hond dat exact 200 gr
woog en bibberde, bibberde en bibberde.
Zijn mams Cocó en ik wilden hem echter niet zomaar laten gaan en kwamen stilzwijgend
overeen dat we er alles aan zouden doen hem bij ons en in leven te houden. Dat
betekende wel dat hij iedere 2 uur met sonde moest worden gevoed en ik om hem warm
te houden – warmtelamp en -deken en bij mams en broerlief waren niet voldoende –
hem de helft van de tijd onder mijn kleding op mijn lichaam droeg! Wanneer hij dan weer
bij Cocó was hield ze niet op hem te wassen, zó ontroerend zoals ze haar best met en
voor hem deed.
Maar goed, dit ging een hele tijd zo door en iedere keer legde ik hem wel aan bij Cocó in
de hoop dat hij op een gegeven moment zelf zou gaan drinken. En inderdaad, eenmaal
sterk genoeg deed hij dat! En hóe! Toen hij eenmaal de smaak te pakken had blééf hij
drinken.
En zó komt hij aan zijn naam Archimède: omdat ik “eureka” riep toen hij eindelijk zelf
dronk en Hijo omdat hij een echte zoon van zijn moeder Cocó is en hijo = spaans voor
zoon!! Vrij vertaald heet hij dus Archimède, “zoon” Van Hoefflaecken's Cocó> heel
passend!
Inmiddels heeft hij vele koosnaampjes, mannetje, machisimomio, mooie-man-van-mij,
man-der-mannen, etc etc. Over “man-der-mannen” is er wel een leuke anekdote.
Ik heb de gewoonte iedere week met ieder van de honden iets alleen te doen: qualitytime!
Zo was ik vorige zomer met Hijo aan de wandel geweest en eenmaal bijna weer thuis –
aan de rand van een woonwijk – was ik hem even kwijt. Dus ik roep “man-der-mannen,
waar bén je?” en krijg uit aanliggende tuinen de reactie “wie wil je hebben?”
Jullie begrijpen, rode konen en veel gelach!!
Maar ….. Hijo, cq. man-der-mannen kwam er gelijk aan!
Zo, dit was Deel II over de namen van mijn honden.
Wordt vervolgd.
Joke Van Beek
“ Van Hoefflaecken's Cocó “
cocodotjes@hetnet.nl
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Mededeling fotograaf Schapendoes Treffen Slijk-Ewijk 2010
Hallo leden van de schapendoes club, ik heb vele verzoeken gehad om foto’s af te
drukken op “fun” producten
Vanaf februari ben ik hiermee begonnen, het is echt een hels karwei aangezien ik
inmiddels duizenden foto’s heb en de beste wil uitzoeken hiervoor.
Dus nog lang niet alles is af, maar met de schapendoes is een begin gemaakt
Kijk maar eens op www.zazzle.nl/fotografie4you onder honden kunt u uw ras opzoeken
en zien wat er te koop is, rechtstreeks via Zazzle, ik sta hier ( gelukkig) buiten
veel kijk plezier met vriendelijke groet
Gea Strucks
www.fotografie4you.eu
Wilt u ook een stukje schrijven voor de nieuwsbrief, over uw belevenissen met uw
schapendoes of de sport die u samen met uw schapendoes doet of iets anders wat
betrekking heeft met de schapendoes, kopij aanleveren voor 1 Juli
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
Groningen Drenthe;
Britt Heuten
hugohup@live.nl
telf: 0599-769026
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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 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 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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