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1.Van de bestuurstafel
De beoordelingsdag was een doorslaand succes, er waren in totaal 68 honden
ingeschreven voor de individuele keuring en de nest beoordeling.
Dit waren er meer dan we verwacht hadden en betekende ook dat de keurmeester haar
handen hier vol aan had.
Voor volgend jaar is dan ook al besloten om 2 keurmeester uit te nodigen.
Ook is besloten om volgend jaar alle pups van 2011, gefokt door onze clubfokkers, de
gelegenheid te bieden om mee te doen aan de individuele keuring, de kosten zijn dan
voor leden €10,- en voor niet leden €15,De volgende ALV en beoordelingsdag is gepland op 3 juni 2012
Via de website en de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de verdere
ontwikkelingen.
Daarnaast is er, n.a.v. de positieve reacties op de ALV besloten om opnieuw een
Schapendoes Treffen te organiseren in het najaar en van dit, net als de ALV met
beoordelingsmiddag, een jaarlijks evenement van te maken.
De 2 nieuwe bestuursleden hebben hun plaats binnen het bestuur in genomen en Janny
Baltes kan nu alsnog haar taken als penningmeester op zich nemen.

Het bestuur

2.Schapendoes Treffen zondag 2 oktober 2011
Adres: terrein KC Brummen
Lr. Beijnenlaan 22
Brummen
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Wat kunt u verwachten op deze dag:
Wij willen vooral een dag waarbij fun oftewel plezier maken met je Schapendoes de rode
draad voor de dag gaat vormen. Niet alleen voor baas en hond maar voor het hele gezin.
Wat is er te doen:
09.00 tot 12.00 uur:
1.workshop behendigheid
2.workshop dogfrisbee
U kunt zich maar voor één workshop inschrijven. Maximum 10 deelnemers per
workshop. Meldt u op tijd aan, vol is vol.
Minimum leeftijd van de hond 1 jaar.
De kosten hiervoor bedragen € 10,- per team, dat is 1 hond en 1 handler.
Natuurlijk kunnen we de hele dag weer gebruik maken van de kantine, waar de koffie
weer klaar staat vanaf 8.30 uur.
Deelnemers aan deze dag kunnen zich weer inschrijven voor een lunch bestaande uit 2
belegde broodjes en 1 kop soep voor € 5,00 per persoon. Natuurlijk zijn er ook nog
diverse andere versnaperingen verkrijgbaar in de kantine.
Daarna begint om 13:00 uur de Hondenkermis:
Verschillende spelletjes voor baas en hond, waarbij leuke prijsjes te winnen zijn, de
kosten zijn € 5,- per hond, dan kunt u aan alle onderdelen één keer deelnemen, ook is
het mogelijk om een onderdeel over te doen voor € 1,-.
Er is o.a. een “cavia” baan, straat der verleiding, gevaarlijk transport, hindernis baan, en
teamwork.
Uitleg van de spelletjes zal ter plaatse zijn, dus het blijft nog wel een kleine verrassing.
Inschrijving voor de diverse activiteiten via het online inschrijfformulier.
Indien u mee wilt lunchen graag ook op tijd opgeven en dat kunt u ook op het
inschrijfformulier aangeven dit i.v.m. het inkoopbeleid.

3. Toelichting beoordelingrapport
De beoordeling is door de leden als zeer positief ervaren maar het blijkt dat niet iedereen
de diverse termen die op het beoordelingsformulier staan begrijpt, de keurmeester keurt
de hond met in haar achterhoofd de eisen die de rasstandaard voorschrijft, zie voor de
rasstandaard website pagina “schapendoes” standaard.
Rastype:
is de persoonlijke visie van de keurmeester van wat zij/hij het dichtst bij het ideaal beeld
(of te wel de standaard) vind staan, diegene die bij alle keurmeesters in de smaak vallen
benaderen vaak het dichts het ideaal beeld, en anderen die dat niet doen zijn soms in de
ogen van de ene keurmeester perfect en de ogen van een ander niet, dus alles is
betrekkelijk… persoonlijke smaak speelt ook een rol.
Hoofd:
De schedel hoort breed te zijn met een korte neus, soms vind de keurmeester die
verhouding niet optimaal en noemt hij/zij een hoofd b.v. gestrekt en dan is het hoofd dus
wat langer dan gewenst.
Oog:
Hoort rond en bruin te zijn.
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Oor:
Hoort bewegelijk en niet te groot en te zwaar te zijn.
Gebit:
Een volledig (dus alles erin) scharend gebit is het ideaal.
Lengte-hoogte verhouding:
Een schapendoes hoort langer dan hoog te zijn maar nergens staan de exacte
verhoudingen vermeld, maar een “te” lange rug of “te” korte pootjes is niet de
bedoeling, ook hier speelt de persoonlijke visie van een keurmeester een rol, wat de één
te lang in rug vind vindt een ander soms weer niet, maar echt “te” korte pootjes in
combinatie met een lange rug is laagbenig en absoluut niet gewenst.
Bone:
Een schapendoes hoort een licht gebouwde hond te zijn en daar hoort een licht gebouwd
skelet ( bone) bij. Dit was noodzakelijk voor het werk waar de schapendoes vroeger voor
gebruikt werd n.l. het drijven van de schapen.
Hoekingen:
Gaat over hoe de voor en achterpoten gehoekt zijn, dus ten opzichte van het lichaam
staan, dat is belangrijk voor een goede bewegingsvrijheid, schapendoezen hebben nooit
extreme hoekingen, dat hebben b.v. duitse herders wel, dat zijn ook meer dravers en dat
zijn schapendoezen niet.
Vacht:
De vacht hoort warrelige te zijn en dus liever geen sluike of te krullige vacht, maar
binnen dat kader is nog veel verschil mogelijk en dat is ook helemaal niet erg, dat hoort
bij ons ras. Waar wel voor gewaakt moet worden, en dat gaf de keurmeester ook aan,
dat de vachten niet te overvloedig worden met een kopbeharing die zo zwaar is dat de
schaar er aan te pas moet komen en een vacht die zo lang is dat hij bijna de grond raakt.
Gangwerk:
Bij de schapendoes hoort een licht en verend gangwerk, hij behoort zich licht en
gemakkelijk voort te bewegen, ook dit heeft te maken met het werk wat hij van oudsher
deed.
Staart:
De staart moet tot op de hakken reiken en mag niet gekruld over de rug gedragen
worden, ook horen er geen knikken in te zitten en de keurmeester ziet graag een
kwispelende staart, want dat heeft ook te maken met het volgende punt.
Gedrag:
Het allerbelangrijkste is dat onze honden vrolijke vrije honden zijn, die zich absoluut niet
angstig en/of agressief mogen gedragen, dat hoort n.l. absoluut niet bij de schapendoes
Algemene opmerkingen:
Daar kan de keurmeester nog diverse opmerkingen kwijt en een totaal indruk van de
hond geven

4.Nestverslagen en beoordelingsrapporten
Een lijst van beoordelingsrapporten is als bijlage bij de nieuwsbrief verzonden.
Nestverslagen:
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Nest 1: geb.13-01-2010, fokker J.Wierda-Gorter
F-nest v.h.Haskerhûs V: Jannes M: Raqui Lana v.h.Haskerhûs
Knap en evenredig gebouwd, reu grof en groot, teven gemiddeld, iets gestrekte hoofden,
reu mooie breder voorsnuit, vachten behoorlijk ontwikkeld.
Nest 2: abs.
Nest 3: geb.31-03-2010, fokker E.Salden
W-nest Robeliane la Forêt V: Bikkel M: Renske Tara v.h.Molengat
Kleurstelling gemiddeld, type gemiddeld, flinke maat, goed vachten, leuke expressieve
honden, vlot gangwerk, vachten wel wat verschillend van structuur.
Nest 4: geb.09-05-2010, fokker D.v.Dam
F-nest v.d.Bonte Boelenham V: Jannes M: Xantie Lana v.h.Haskerhûs
Lopen goed, moet grote vader geweest zijn, vachten behoorlijk ontwikkeld, aardige
hoofden, vlot gangwerk.
Nest 5: geb.09-05-2010, fokker J.Wierda-Gorter
G-nest v.h.Haskerhûs V: Don Diesel from Percival‟s Lodge M: Chica Raqui v.h.Haskerhûs
2 knappe meiden, behoorlijke hoofden, goed gangwerk, prima vachten.
Nest 6: geb.15-08-2010, fokker J.Wierda-Gorter
I-nest v.h.Haskerhûs V: Wilco Raqui v.h.Haskerhûs M: Anjou Quinta v.h.Haskerhûs
Alle honden wat aan de kleine kant, aardige hoofden, zag graag wat meer substantie,
goede expressie.
Nest 7: geb.18-05-10 fokker H.Doorman
O-nest (geen kennelnaam) V: Jannes M: Bilk v.d.Bonte Boelenham
2 honden, zoon mooier dan moeder, beter hoofd.
Nest 8 : geb.21-05-2010, fokker J.Wierda-Gorter
H-nest v.h.Haskerhûs V: Hugo Boss von Adam‟s Zotteln M: Quinta Vienna v.h.Haskerhûs
Knappe honden, duidelijke stuiteraars, verschil tussen reuen en teef, prima
verhoudingen, vachten zouden wat overvloedig kunnen worden, maar wel van goede
structuur.
Nest 9 : geb.26-06-2010 fokker A.A.C.de Vries
T-nest v. Meer en Vaart V: Quien Tom v.‟t Ruinerveld M: Bella Cornelia v. Meer en Vaart
Aardige honden, reu mag meer beenlengte, koppie geknipt, jammer, zelfde expressie als
moeder, plezierige karakters, goede vachten.
Nest 10: geb.14-07-2010 fokker M.Kroes
D-nest v.d.Schaope Dobbe V: Wilco Raqui v.h.Haskerhûs M: Gytha d.l.Richesse
zie keurverslag Dibbelt v.d.Schaope Dobbe
Nest 11: geb.22-07-2010 fokker D.Bouma
B-nest fân é Wâldblaffers V: Wilco Raqui v.h.Haskerhûs M: Atske Pien fân é Wâldblaffers
Prima expressie, mooi ontwikkeld, mooi hondje.
Nest 12: geb.31-08-2010 fokker I.A.K.Töniës
E-nest v.d.Bloemenweide V: Wilco Raqui v.h.Haskerhûs M: Bloem v.d.Bloemenweide
Zwart/wit, mooi types, maat is net aan, moeder heeft wat meer substantie, prachtige
hoofden, prima vachten maar wel goed kammen.
Nest 13:geb.04-09-2010 fokker J.Cornelissen-Baltes
D-nest v.h.Sprengendal V: Wilco Raqui v.h.Haskerhûs M: Briëlle v.h.Sprengendal
Prima maar wel wat lange vacht moeder, prachtig nestje.
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5. Nieuws van en voor de leden
1.Een verhaal in 5 delen
Zo maar een serie verhaaltjes over hoe mijn honden aan hun namen komen.
Mijn honden, dat zijn de 4-generaties Schapendoes : Cocó, Hijo, Ke-sera de Cocó's Hijo &
Ròsa Ke-sera ( oftewel de Cocódotjes ) + de 2 generaties Gos d'Atura Català Gala & Rubí
Deel III – Ke-sera de Cocó's Hijo
Tja, ons prinsesje!
Het was in 2006 absoluut nog niet de bedoeling dat er al een 3de hondje bij zou komen,
ik wilde daarmee wachten tot Hijo ca.4 jaar zou zijn. Ik was er ook nog niet aan toe Hijo
– en/of zijn moeder Cocó – al te delen. Wel had ik afgesproken dat ik – je weet immers
maar nooit – eerste recht én eerste keus zou hebben ingeval dat …. ( voorgevoel? )
Maar ja, het leven heeft soms een andere agenda dan jijzelf, zo ook hier.
Op de 1ste foto van vlak na de geboorte die ik zag, viel ik al voor haar kontje, écht waar.
Er was verder nog niks van te zeggen zoals al die hondjes daar lagen te drinken en je
van allemaal alleen het poepertje zag, maar …. de hare hád wat!
Het was iedereen duidelijk dat ik “gevallen” was maar zelf dat al kunnen toegeven : ho
maar!
Maar opeens toen ze 5 weken oud waren moest ik wel erkennen dat ik verliefd was en er
geen weg terug was en zei ik “we doen het”. Toen moesten we nog wel even een naam
bedenken die ook nog eens bij ons paste : en nog wel één met een K! Ergens vandaan
maar …???.... waar.... kreeg ik hulp, want toen ik direct na mijn besluit in de auto stapte
en de radio aan deed was daar …. : Doris Day en zij zong “que sera, sera … “ : wij
hebben daar Ke-sera van gemaakt!
Als cadeautje voor ons kregen alle puppen aan hun naam toegevoegd “de Cocó's Hijo”.
En zo werd het dus Ke-sera de Cocó's Hijo.
Sindsdien wordt hier met grote regelmaat “haar” lied gezongen, zoals u begrijpt.
Toen het eindelijk zo ver was, was er nog wel even een spannend moment, want toen we
op de grote dag de binnenplaats opkwamen waar mams met de pups aan het spelen
was, mochten Cocó en Hijo er gewoon bij > geen probleem. Ik was alleen een beetje
bang dat mijn Cocó jaloers zou reageren en haar misschien niet zou accepteren. De
haartjes op mijn armen gingen dan ook overeind staan toen Ke-sera de Cocó's Hijo als
enige het spel met haar broertjes en zusjes onderbrak, naar Cocó toeging, naast haar
ging zitten en haar aanbiddend aankeek! Toen Cocó ook lief bleef was overduidelijk : zíj
is voor óns bestemd!
Net als haar oma Cocó en haar papa Hijo heeft ook Ke-sera de Cocó's Hijo de nodige
koosnaampjes : prinsesje, kleintje, atjepop, kesemerese, keesemeratje, keesie etc etc
Ook over haar naam is een leuke anekdote te vertellen.
Net als haar oma Cocó en haar papa Hijo heeft Ke-sera de Cocó's Hijo het van jongs af
aan heel goed gedaan op shows. Ook op haar eerste “volwassen “ show in België werd ze
BOB ( Beste v/h Ras ) en mocht ze zich dus ook in de Erering laten zien. Je wordt daar
keurig met rasvermelding aangekondigd en wij moesten bijna direct de Erering in. Op het
moment dat we dat deden begon de muziek te spelen en wat speelden ze? “Que sera,
sera .. “!!
Nou , jullie hadden dat koppie moeten zien!!
Ze liep echt met een houding van “ horen jullie dat? Dat is míjn lied, zo heet ík!! “
Ze is een lekker ding en dat is ze!!
Zo, dit was Deel III over de namen van mijn honden. Wordt vervolgd.
Joke Van Beek
“ Van Hoefflaecken's Cocó “
cocodotjes@hetnet.nl
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2. Steppen met Jeppe
Sinds een aantal weken heb ik een step.
Voorheen liep ik regelmatig hard, ook met de hond, maar ik kreeg steeds meer last van
mijn heupen en knieën:
Leg je er maar bij neer: je bent geen 20 (30, 40) meer!
Fietsen met Jeppe ging ook wel maar om Jeppe in draf te laten lopen moest ik wel wat
“te” langzaam fietsen.
Een vriend van ons heeft een step, al jaren. Toen we bij hen waren heb ik een rondje
gestept, om eens te proberen. Dat ging aardig maar het steppen zelf had ik sinds mijn
kinderjaren niet meer gedaan en het was even wennen. Afzetten met mijn linkerbeen
ging een beetje raar, maar toch moet dat wel want het been wat op de stepplank staat
houdt het geen hele ronde vol. Wanneer moet je van stepbeen wisselen en hoe doe je
dat zonder gestuntel. Na een uurtje ging het goed en toen was ik ook wel moe!
En een beetje spierpijn de dag erna, in de bovenbenen.
Ondertussen gaat het veel beter, het is ook echt even opbouwen en dat is zeker ook voor
Jeppe belangrijk.
Onze Jeppe moet altijd heeeeeeeel erg wennen aan alles wat nieuw is……... toen hij de
step voor het eerst zag staan was het blaffen: Wat is dat nu weer, weg met dat monster!
Dus:
Stappenplan op zijn “Jeppus”:
Naar de step lopen (zonder blaffen!) en snuffelen: belonen.
Step aanraken: belonen.
Over de stepplank stappen: belonen!
Naast de step meelopen terwijl ik tussen de step en Jeppe loop: belonen.
Naast de step meelopen terwijl ik aan de andere kant van de step loop en Jeppe naast de
step: belonen.
Meelopen met een bochtje naar links en rechts: belonen.
Meelopen bij mijn knie* (niet voor me en niet achter me) belonen.
Dit heeft wel weer even geduurd maar ondertussen gaat het natuurlijk (en gelukkig) al
veel beter. Ik beloon Jeppe nog geregeld voor de juiste positie.
* het is niet de bedoeling dat de hond je voorttrekt.
Jeppe draaft, nadat wij lopend de straat uit zijn, al steppend redelijk met me mee. Bleef
eerst in het begin van het rondje wel vaak wat achter me lopen (telkens toch weer een
beetje eng voor hem).
We steppen daarna over een dijkje naar een pad waar hij even lekker los kan om wat
rond te rennen en snuffelen. Dan weer verder naast de step het rondje naar huis. Hij is
nog steeds enthousiaster op de terugweg dan op de heenweg, het gaat wel steeds beter!
* Steppen moet je dus echt eerst zelf oefenen, als je je zeker voelt kun je je
hond pas meenemen. Ik heb Jeppe aan een heupband (met tasje) met een
sluiting die snel los kan (noodgevallen). Zo heb je 2 handen om te sturen. Hij
loopt net als bij fietsen rechts naast me. Jeppe heeft een tuigje aan.
* Waar je op moet letten is je houding: als je teveel op je polsen steunt ga je
daar last van krijgen, het is een beetje zoeken naar een goede balans. Vrij
rechtop staan, rustig afzetten, rustig wisselen van stepbeen, de snelheid komt
later wel.
* Ook is het heel handig om tijdens het steppen de aandacht van je hond te
kunnen krijgen om bijvoorbeeld een commando rechts, links, stop te kunnen
geven.
Dit moeten honden ook echt weer even leren want steppen is iets nieuws voor
ze.
Begin dus op een rustig stukje weg/fietspad.
* Voor het steppen even inlopen en rustig de afstand opbouwen.
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* Niet steppen met je hond als het warm weer is ! (boven de 20 graden vind ik
al veel te warm) En neem wat water mee.
* Na het steppen even uitlopen en is het goed om de voetzolen van de hond te
controleren.
Het grote voordeel van steppen vind ik dat je meer contact met je hond hebt dan bij
fietsen.
Met steppen sta je heel snel stabiel op de grond als dit nodig is. Met een fiets is dit heel
anders.
De snelheid past beter bij de draafsnelheid van de schapendoes (en je krijgt er zelf ook
nog een goede conditie van) Erg leuk dus.
Voor meer informatie en tips kunnen jullie met mij contact opnemen.
Tanja Rozendal
tanja.rozendal@planet.nl
3. Benny Hill
Ik ben Anne Douwe Bouma, ik ben 10 jaar en een zoon van Douwe Bouma (kennel fân é
Wâldblaffers ).
In november 2010 zijn we (mijn vader en ik) met het vliegtuig naar Finland geweest en
daar waren we niet voor niks, we hebben daar een schapendoes-reu opgehaald, zijn
naam is Tiny Scoundrel Benny Hill.
We gingen vroeg in de morgen met de auto naar Schiphol, en daar moesten we eerst
wachten tot we in de Terminal mochten.
Een Terminal is een vertrekhal waar passagiers in het vliegtuig kunnen stappen. We zijn
eerst met het vliegtuig naar Riga, Letland gevlogen.
In Riga moesten we overstappen naar een ander vliegtuigje wat naar Finland (Tampere)
vloog. We kwamen die avond om ongeveer half negen in de sneeuw en kou in Finland
aan.
Eenmaal in Finland reden we met de eigenaren van Benny Hill naar hun huis. In Parkano
was het op dat moment -15 graden Celsius, gelukkig zaten de pups binnen bij de
houtkachel.
We hebben bij hun nog wat te eten gehad en daarna zijn we gaan slapen.
Ook waren ze daar al met Benny aan het oefenen om in stand te staan.
We moesten de volgende morgen vroeg uit de veren, omdat het vliegtuig om 8:15
vertrok. We moesten dus ook om 5 uur al in de auto zitten, omdat we er anderhalf uur
over deden om naar het vliegveld te rijden en daar moesten we om 7:15 zijn.
Ik heb van mijn vader de kans gekregen om met Benny ringtraining te doen en daarom
loop ik ook op de shows met Benny.
Op ringtraining moet je de hond leren om in verschillende vormen te lopen, de
standaardvorm is gewoon een rondje. Ook moet je soms een ander figuur lopen
bijvoorbeeld: een driehoek en ook moet je soms recht op en neer.
Ook moet de hond in een speciale stand staan om te zien hoe hij normaal staat.
En Benny is op de show heel gehoorzaam en blij, en als we dan weer naar huis gaan ligt
hij de hele tijd lekker te slapen in de auto van de nieuwe indrukken en inspanning op de
hondenshow.
Ik heb met Benny op de show in Groningen gelopen en daar zijn wij de beste geworden
van de Babyklasse. Ook heb ik daar in de erering gelopen, dat was voor de beste baby.
In Leeuwarden heeft Benny een heel goede beoordeling gekregen.
Eind Juli gaan we met Benny naar de show in Bremen, Duitsland. Ook is hij ingeschreven
voor de Eurodogshow in september in Leeuwarden.
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We zijn ook met Benny naar de Schapendoesdag geweest op het terrein van K.C.Brummen. Hij voelde zich helemaal thuis tussen zijn rasgenoten en speelde volop. Bij de
beoordeling voelde Benny zich heel lekker op het gras.
De keurmeester zei dat hij voorbeeldig voorgebracht was door mij.
Benny heeft echt het karakter van een Schapendoes hij is lief, trouw en is graag in
beweging. Ook kan hij ineens met al z‟n vier poten omhoog springen van enthousiasme.
En als ik ergens ga zitten kan hij ook ineens op mijn schoot springen en dan liggen te
slapen.
Anne Douwe Bouma.
4. Belevenissen van onze schapendoes Fientje.
Ik zal me eerst eens even voorstellen:
Mijn naam is Rick de Keijzer en de Schapendoesclub heeft mij gevraagd eens wat leuke
berichtjes te schrijven voor de nieuwsbrief.
Dat vond ik een erg leuk voorstel en daarom ga ik u regelmatig op de hoogte houden
over leuke, dagelijkse, grappige en opvallende dingen die je meemaakt als „doezeneigenaar‟. De „hoofdpersoon‟ in deze artikeltjes is onze schapendoes Fientje.
Fientje is een schapendoesje van nu iets meer dan 1 jaar oud. Ze is een teefje, lekker
ondernemend, maar soms ook een beetje eigenwijs, dus een „echte‟ schapendoes waar
het heerlijk mee samenleven is. Ik trap af met een heel erg actueel onderwerp voor dit
moment, namelijk… vakantie.
Fientje op vakantie.
Het vakantie seizoen breekt aan, en aangezien wij geen kinderen hebben gaan we
natuurlijk net buiten het hoogseizoen op vakantie. Dat is prijstechnisch gezien toch wat
voordeliger, en daar houden wij Nederlanders wel van.
Maar wel samen met onze schapendoes Fientje. We hebben er voor gekozen om dit jaar
onze vakantie even wat anders te beleven, lees “even wat goedkoper” omdat we dit jaar
ook nog een nieuwe keuken gaan plaatsen. Dus lekker op vakantie in eigen land, dat
moest het worden. Het buitenland komt wel weer een keer.
Gidsen opgevraagd, huisjes online bekeken, wauw wat is er veel aanbod zeg, en de
„kleine lettertjes‟ vertelden allemaal “huisdieren toegestaan”.
Ik wil u als lezer echter waarschuwen door eigen ervaring: “Die vakantieparken met al
die huisjes zitten schijnbaar niet op hondjes te wachten!”
We hadden een leuk park uitgezocht… met z‟n tweeën waren we van harte welkom, maar
onze Fien kon niet mee. Ander park…. Helaas hetzelfde bericht. Maar goed, de aanhouder
wint en zo kwamen we (na een park of 6!) uiteindelijk terecht op een mooi vakantiepark
in Julianadorp aan Zee, net iets onder Den Helder.
Normaal gesproken is het boeken van een vakantie huisje iets wat je m.b.v. het internet
eventjes binnen 5 minuten doet, maar deze keer lukte dat helaas niet…
Maar goed, we hebben iets geboekt, de bewuste dag breekt aan en we zijn maar één
keer weg. Julianadorp, here we come!
Maar dat duurde eventjes aangezien de Coentunnel afgesloten was, veel
wegwerkzaamheden, oponthoud en veel ellende, oftewel we zijn ± 4 uur onderweg
geweest voordat we er waren.
U zult denken “4 uur?”, tsja wij wonen in het zuiden van Nederland, onder de rook van
de Antwerpse haven. Onderweg zijn we nog maar even gestopt om onze benen en de
pootjes van Fientje eventjes te strekken. Fientje vond de lange autorit echter geen
probleem. Lekker snurken in haar bench achterin de auto, en regelmatig blaffen als ze
een hond of iets bijzonders zag.
Uiteindelijk waren we er. Mooi huisje en dicht bij het strand, dus gelijk met Fientje het
strand ontdekken. Er stond wel veel wind maar even uitwaaien op het strand na zo‟n
lange autorit vonden we wel fijn. Zeker ook onze Fien! Neus in de wind, haren alle
kanten op door de wind, maar wat vond ze het heerlijk zeg!
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Eigenlijk is dat altijd zo. Zolang wij er bij zijn, heeft Fien het eigenlijk altijd naar haar zin,
zeker in zo‟n leuke omgeving als het strand. En dat hebben we regelmatig gedaan, even
naar het strand, zelfs voor een aantal uurtjes. In juni (toen wij daar waren) was het daar
nog weer voor,maar nu? Houd er over op zeg, wat een petweer, het lijkt wel herfst!
Door het toch wel lekkere weer, het mooie huisje enz. hebben we een heerlijke vakantie
gehad. Fientje ook, ze heeft lekker kunnen spelen aan het strand.
Maar op een gegeven moment wil je toch weer even wat anders dan het strand. Dus, ‟s
avonds lekker de polder in gelopen, langs de beken en kanaaltjes. Het onkruid had goed
genoten van het warme weer en daarom waren de bermen behoorlijk hoog begroeid.
Plots ziet Fientje een eend en gaat er achteraan! De eend vlucht weg, Fien er achteraan,
over de hoge berm heen en het enige wat we daarna hoorden was…. PLONS!
Eenmaal over de berm heen zien we een geschrokken hondje, helemaal onder het
eendenkroos, spartelend langs de kant. Mijn vrouw helpt haar op het droge, en we zien
een erg “klein” hondje. Ja, daar was ze toch even van geschrokken. Fientje was kopje
onder geweest en wat stonk ze toch.
Eenmaal in het huisje hebben we haar toch maar even afgespoeld, en ik dacht nog “Die
wil voorlopig geen water meer zien, laat staan er in.” Maar wat blijkt, ze had eigenlijk de
smaak te pakken. Nog niet echt zwemmen maar telkens weer het water in. Telkens weer
wat verder, dus dat moeten we weer in de gaten houden bij stinkende sloten, maar ook
van genieten bij lekker water.
En ja, 1 weekje vakantie is snel weer voorbij, te snel eigenlijk. Maar voor Fientje en ons
was het toch een fijne vakantie, waterdoop gehad en lekker van het strand genoten.
Gelukkig verliep de terugreis erg voorspoedig. En eenmaal thuis stond ze alweer te
springen om de buren te begroeten.
Tot de volgende keer met meer verhalen over onze Fien.
Rick de Keijzer
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 november.
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:
J.Baltes-Cornelissen
jbaltes@hotmail.com
0529-466734
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Algemeen bestuurslid/evenementen
T.van Zanten
theovanzanten@chello.nl
0481-840841
Algemeen bestuurslid/fokbegeleiding-database
P.A.J.Wierda
info@schapendoes.net
0513-677588
Algemeen bestuurslid
D.Heermeyer
d.heermeyer@kpnplanet.nl
0313-652971

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
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
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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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