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1. Van de voorzitter  

 
5 Jaar erkenning, een terugblik 

 

We zijn alweer bijna aan het eind van 2015, dit jaar bestonden we 5 jaar als erkende 

Schapendoes Club en we kunnen het niet anders zeggen… het gaat goed met de Club….  

Dit had ik ruim 5 jaar geleden amper durven dromen toen wij in de zomer van 2009 

besloten om een 2de rasvereniging op te richten. 

 

Voor diegene die het niet vanaf het begin hebben meegemaakt, tot het voorjaar 2009 

was het niet mogelijk om een 2de rasvereniging op te richten en erkenning daarvoor te 

krijgen, het overkoepelende orgaan voor rashonden “de Raad van Beheer” verbood 

meerdere rasverenigingen per ras, totdat de NMa dit als onwettig aanmerkte en de Raad 

zijn regels heeft gewijzigd.  

 

07-08-2009 op die datum hadden mijn man Peter en ik een aantal gelijkgestemde 

schapendoes mensen gevonden die zeiden “wij doen mee” dus we “gingen er voor” 

 

Toen volgde er een lang traject met als einddoel, erkenning bij de Raad van Beheer die 

dan ook op 11-05-2010 werd verleend. 

Met toch al beduidend meer dan de vereiste 50 leden konden we als erkende 

rasvereniging aan de slag.  

En ons allereerste officiële evenement werd het schapendoes Treffen in Slijk Ewijk, 2 van 

onze leden Karin Jansen en Gérard Knipping stelden belangeloos hun terrein daarvoor 

beschikbaar. 

Dit werd zo goed ontvangen dat we als bestuur besloten om daar een terugkerend 

jaarlijks evenement van te maken. Eerst in Brummen en sinds een aantal jaren in 

Hoenderloo. 
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Omdat we ook graag een overzicht van de door de clubfokkers gefokte pups wilden 

hebben, besloten we als bestuur ook om elk jaar een Beoordelingsdag te organiseren. 

Het eerste jaar hadden we daar 1 keurmeester voor uitgenodigd, maar er bleek zoveel 

belangstelling voor te zijn dat we het jaar daarop al 2 keurmeesters moesten uitnodigen 

en afgelopen jaar hebben we zelfs van een halve dag keuren een hele dag gemaakt. 

 

En ook dit jaar zijn onze evenementen weer een doorslaand succes geweest, de regio 

activiteiten breiden zich langzaam maar zeker steeds verder uit en het ledenaantal groeit 

nog steeds. 

Financieel is de Club gezond en dat was ook de reden dat we dit jaar hebben 

geïnvesteerd in promotiemateriaal zoals linnen tasjes, een spandoek en folders.  

 

Bij deze wil ik dan ook nogmaals m‟n dank uitspreken voor de inzet van Dick v.Dam voor 

het verzorgen van de tasjes en het beschikbaar stellen van de foto van het 

schapendoeshoofd, Oene Rozendal i.v.m. het spandoek en Dirk Heermeyer voor het 

ontwerpen en laten drukken van de folder. 

Ook de inzet van de evenementencommissie is van onschatbare waarde net als alle 

vrijwilligers op de Beoordelingsdag en het Treffen. 

Als bestuur kunnen en willen we het niet alleen doen maar juist samen met onze leden. 

 

En die leden voelen zich zichtbaar thuis binnen onze Club en daar doen we het voor. De 

sfeer is op alle bijeenkomsten ontspannen en dit was wat ons bij de oprichting voor ogen 

stond en waar we volgens mij helemaal in geslaagd zijn.  

Zo kunnen we allemaal zorgeloos genieten van ons geweldige ras “de Schapendoes” en 

ben ik ervan overtuigd dat we dit in 2016 en alle komende jaren zo voort kunnen zetten. 

 

Tot slot wil ik bij deze al onze leden bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren, zonder 

onze leden hadden we dit nooit voor elkaar gekregen, en wens ik iedereen, ook namens 

de rest van het bestuur, prettige feestdagen en een goed en veilig uiteinde en een 

voorspoedig Nieuwjaar en zien we elkaar weer op één van de evenementen in 2016 

 

Janny Wierda-Gorter 

voorzitter 

 
 

2. Van de bestuurstafel 
 
Aanpassing VFR (Verenging Fok Reglement)  

 

Van de Raad van Beheer hebben we het volgende ontvangen:  

 

Aanpassing REGLEMENT VOOR FOKKERS BWG: 10 maanden wordt 12 maanden. 

 

Tijdens de Algemene Vergadering van 20 juni jl. is besloten om het KR (Kynologisch 

Reglement) gelijk te trekken met het Besluit houders van dieren wat betreft de 

periode waarin een teef niet mag worden gedekt.  

Dit betekent dat een teef niet mag worden gedekt binnen 12 maanden na de dag van een 

dekking voor een vorig nest van die teef. Ook wordt niet meer vanaf de dekking 

gerekend, maar vanaf de geboorte.  

Deze aanpassing van het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) treedt op 1 

januari 2016 in werking.  

Sinds 1 juli 2014 geldt het nieuwe Besluit houders van dieren. Dit is de opvolger van het 

Honden- en kattenbesluit (HKB). Zowel in de oude als in de nieuwe regels staat dat een 

teef niet mag worden gedekt binnen 12 maanden na de dag van een dekking voor een 

vorig nest van die teef. In ons eigen KR (hoofdstuk VIII, Basisreglement Welzijn en 

Gezondheid) wordt echter een termijn van 10 maanden gehanteerd. Dit zorgt voor 



 

3 

 

verwarring en onrust onder de fokkers. Met deze aanpassing hopen we de ontstane 

verwarring weg te nemen. Tegelijk met deze aanpassing van het BWG zal de 24-

maandenregel komen te vervallen. 

 

Dit betekent dus dat ook ons VFR per 1 januari 2016 wordt aangepast aangezien wij 

nooit de regels van de Raad mogen overtreden. 

De formulering in het stuk van de Raad is niet overal helemaal duidelijk en daarom heeft 

het bestuur de Raad om de juiste formulering voor het VFR gevraagd aangezien het VFR 

aan een bepaalde format moet voldoen, tot dusver hebben we daar nog geen antwoord 

op ontvangen. 

Zodra we die tekst binnen hebben zullen we dat in het VFR verwerken. 

 

Maar voor onze fokkers is het van belang om de data van dekkingen en geboortes vanaf 

nu goed in de gaten te houden, om absoluut safe te zijn moet er tussen de datum van 

geboorte van het vorige nest en de geboorte van het komende nest dus 12 maanden 

zitten. 

Meestal is dat bij de schapendoes ook nooit een probleem maar juist bij die teefjes die 

een wat onregelmatige cyclus hebben zou het net fout kunnen gaan. 

 

Het bestuur 

 

 
3. Treffen 2015 

 
Wat een mooi weer, wat een super locatie, wat een gezelligheid, wat een leuke spelletjes 

en wat een supergaaf ras is toch die Schapendoes, onze honden, onze knuffelbeertjes en 

helden van de dag. 

Na vele voorbereidingen met 2 nieuwe enthousiaste mensen in ons team, Karen en 

Micha, zijn we er weer in geslaagd om een leuke gezellige dag te organiseren voor alle 

leden. 

 

's Morgens is er eerst lekker gewandeld met de honden over de heide, en bij terugkomst 

kon er genoten worden van de lunch in het zonnetje. 

 

De honden hadden een waar buffet, onze sponsor Bullepees.nl die al een paar jaar alle 

prijzen en iets lekkers voor elke deelnemer verzorgd, was er deze dag met een stand, en 

voor de stand stonden etagères met allerlei natuurlijk kauw/snoepgoed waar de honden 

van konden proeven. De meeste wisten al gauw de weg te vinden naar al het lekkers en 

liepen zelfs bij het rennen hun baasje voorbij om zo snel mogelijk weer iets lekkers te 

scoren. 

 

Voor de kermis hadden we weer leuke spelletjes bedacht, zo was er het koekhappen, 

waar de één heel handig was om vakkundig de koekjes van het touwtje te knabbelen, 

had de ander er wat meer moeite mee en keek dan ook zeer verbaasd als het koekje 

ineens wegvloog omdat ze aan het touwtje trokken.     

Er stonden ook 2 grabbelbakken waar allemaal speeltjes in lagen en genummerde 

tennisballen, elke hond mocht er een speeltje naar keuze uithalen (of naar keuze van de 

baas) als de hond eerst een tennisbal pakte werd dit cijfer wat op de bal stond 

genoteerd, en de hond met de hoogste score kon nog een mooie bal winnen. Deze waren 

beschikbaar gesteld door Freek Starke van kennel “de Reggedoes”, dank je wel hiervoor, 

en sorry dat ik je bij de prijsuitreiking vergeten ben te noemen. 

 

Micha had een paar snuffelmatten gemaakt waar de honden brokjes uit konden zoeken, 

ook een leuke bezigheid voor thuis, bij slecht weer of als u de hond op een leuke manier 

zijn brokken aan wilt bieden. Iedere geïnteresseerde deelnemer kreeg een lootje en aan 

het eind van de dag werden de 2 snuffelmatten verloot. 
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Natuurlijk mocht de straat van verleiding niet ontbreken, vele buikjes werden gevuld met 

stukjes long, kaas en kipfrikandel. Toch zijn er altijd kanjers die alles negeren en in 1 

streep naar hun baasje rennen. 

 

Zoals altijd sloten we de kermis af met het schapendoesrennen, er werd flink gestreden 

in 3 klassen, de jonge hondenklasse, voor honden van 6 maanden tot 1 jaar, de open 

klasse, voor honden van 1 tot 7 jaar en de seniorklasse voor honden vanaf 7 jaar. Omdat 

er veel honden meedoen in de openklasse was deze in tweeën gedeeld. Ook al werden de 

honden flink aangemoedigd vanaf de finishlijn, toch gingen sommige de baan uit om 

elders op zoek te gaan naar het baasje of andere hondenvriendjes. Of ze vlogen hun 

baas bij de finishlijn voorbij om zich te goed te doen aan iets lekkers van het 

hondenbuffet. 

 

De dag hebben we afgesloten met een heerlijke BBQ. 

 

De uitslagen: 

 

Straat van verleiding: 

1e plaats Puck van Emilia Eigenhuis en Boyd Meuleman 

2e plaats Joey van Miriam Zegers 

3e plaats Skipper van John en Eri Janssen 

 

Grabbelbak: 

1e plaats met 14 punten Mr. Bink van Karen Suurendonk 

2e plaats met 13 punten Sientje van Diana Timmermans 

 

Schapendoesrennen: 

Jonge honden: 

1e plaats Maamke van Tanja en Oene Rozendal 

2e plaats Yoep van Bertine van Kuylenborg 

3e plaats Occhi van Wilma van Dorth 

 

Open klasse: A 

1e plaats Holly van Micha, Miriam en Nienke van Dijk 

2e plaats Elco van Betsy Dommerholt 

3e plaats Lotte van Miriam Scheffer 

 

Open klasse : B 

1e plaats Wannes van Ruud Verkoeyen en Liesbeth Bastiaensen 

2e plaats Yara van Hillie Slager 

3e plaats Loek van Wil en Margreet Visser 

 

Senior klasse: 

1e plaats Lotte van Diana Timmermans 

2e plaats Cobus van Betsy Dommerholt 

3e plaats Meintje van Bianca en Theo den Engelsen 

 

Tot slot wil ik alle deelnemers, helpers, sponsors, kijkers, vooral mijn 

medecommissieleden bedanken voor deze super geslaagde dag. 

 

Dorien Heermeyer 

 

Ook het bestuur wil de evenementencommissie, bestaande uit Karen, Micha, Dirk en 

Dorien hartelijk bedanken voor het tomeloze inzet die ze ook dit jaar weer hebben laten 

zien, zonder hen was deze dag nooit zo‟n daverend succes geworden, ook de hulp van 

alle vrijwilligers wordt enorm gewaardeerd. 
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Mocht u ook mee willen doen met de organisatie als helpende hand of leuke ideeën 

hebben voor dit jaarlijkse Treffen laat het Dorien weten, vanaf nu is er een nieuw e-mail 

adres voor het treffen n.l. schapendoestreffen@kpnmail.nl  

 

 
4. Van de Leden 

 
1. Samenwerken = leren = leuk! 

 

Dit lijkt me een mooie titel voor een nieuw kopje op de site van de Schapendoesclub. 

Verhalen over gedrag/trainen van onze doezen, omdat het toch wel heel leergierige 

honden zijn.  

 

Wij ( Tanja en Oene Rozendal) hebben zelf sinds februari 2 doezen, Jeppe van 6 en 

Maamke is van december 2014 

 

Genoeg meegemaakt om daar eindeloos verhalen over te vertellen maar ik wil jullie 

uitnodigen om ervaringen met het leren/samenwerken van jou en je Schapendoes ook 

eens op papier te zetten.  

Of b.v. over sporten of workshops die je met je hond hebt gedaan.   

Leuk om met elkaar te delen! 

 

Op de site staan al een aantal verhalen, 

Zie: http://www.schapendoesclub.nl/Nieuws/leden.htm 

De verhalen voor de pagina mailen naar: tanja.rozendal@planet.nl  

 

Tanja Rozendal 

 

2. Honden en vuurwerk: Wees een wijze baas! 

 

Veruit de meeste honden hebben een hekel aan vuurwerk. En terecht. Het lawaai, de 

geur, alles rondom vuurwerk laat de alarmbellen rinkelen bij dieren. En laten we eerlijk 

zijn: vuurwerk ís ook gevaarlijk! 

 

Als honden het zelf voor het zeggen hadden, vertrokken ze medio december naar een 

rustiger oord en kwamen ze 2 januari pas weer terug. Helaas zit dat er voor de meeste 

honden niet in en moeten ze aan het vuurwerk geloven. Stel je eens voor dat je deze 

dagen 10 keer beter ruikt en hoort dan normaal, hoe zou je dan het vuurwerk ervaren? 

Precies! Heel onaangenaam. Bedenk dat een hond nog vele malen meer ruikt en hoort 

dan wij! 

 

Als baas zijn wij verantwoordelijk voor het welzijn van onze honden. Eén van onze taken 

is om hen zo goed mogelijk door de periode van vuurwerk heen te loodsen. Maar hoe doe 

je dat? Hond InZicht heeft de zaken eens op een rij gezet. 

 

De dagen voor Oud & Nieuw 

 

Aanlijnen  

Laat je hond aangelijnd uit. Neem geen risico, als de hond schrikt en wegloopt, is het 

leed niet te overzien! 

 

Vuurwerk vermijden 

Vermijd vuurwerk zoveel mogelijk. Ga naar rustige uitlaatplekken. Loop ruim om 

vuurwerk afstekende jongeren heen. En loop op tijden dat er weinig vuurwerk wordt 

afgestoken, zoals rond etenstijd of ‟s morgens vroeg. 

 

mailto:schapendoestreffen@kpnmail.nl
http://www.schapendoesclub.nl/Nieuws/leden.htm
mailto:tanja.rozendal@planet.nl
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Rustig blijven 

Blijf rustig bij harde knallen. Als de baas rustig is, ziet de hond dit als voorbeeld. Is je 

hond erg geschrokken, blijf dan even staan en laat je hond ter plekke herstellen. Als je 

direct wegloopt, versterk je zijn schrikreactie. 

 

Steun je hond 

Als je hond bang is, zorg dan dat je in de buurt bent. Geef hem de mogelijkheid om bij je 

te zijn. Straal rust en vertrouwen uit. Met overdreven aaien of troosten of, zoals vaak 

wordt geadviseerd, je hond te negeren, maak je het alleen maar moeilijker voor je hond. 

Dus kies voor: steunen, aanwezig zijn, veiligheid bieden. 

 

Veilig plekje in huis 

Het kan helpen om een veilig plekje voor je hond te maken, bijvoorbeeld door een deken 

over een bench te leggen of de mand verplaatsen naar een hoek van de kamer. Soms 

kiezen honden zelf een rustige plek, waar ze zich prettig voelen. Als het kan, sta ze dan 

toe daar te liggen. 

 

Oudejaarsdag 

 

Kort uitlaten 

Laat je hond liever een paar keer kort uit, dan een lange wandeling vol knallen en stress. 

 

Rustige momenten 

Rondom etenstijd en ‟s morgens vroeg is het meestal rustiger met vuurwerk. Maak er 

gebruik van en ga wandelen! 

 

Verder weg 

Als het kan, ga dan naar een afgelegen, vuurwerkvrije plek om lekker te wandelen. 

 

Belangrijk 

Hou een angstige hond ook op een afgelegen stuk aangelijnd, bijvoorbeeld aan een lange 

lijn. Er mag deze dag overal vuurwerk afgestoken worden, dus neem geen enkel risico! 

 

Jaarwisseling 

 

Op tijd uitlaten 

Laat je hond eind van de middag of begin van de avond nog even lekker uit en maak de 

laatste ronde ruim na 12 uur, als het meeste vuurwerk opgeknald is. 

  

Gordijnen dicht 

Doe de gordijnen dicht en zet muziek op of de televisie aan (uiteraard niet met vuurwerk 

erop!). Dit zorgt ervoor dat het geluid van buiten minder hard door komt. 

 

Deur dicht! 

Let op de deuren, houd ze dicht. Een bange hond kan vluchten en dat is het laatste wat 

je wilt op dat moment! 

 

Kauwen ontspant 

Door te kauwen op een lekker kluifje komen er stoffen vrij bij de hond waardoor hij kan 

ontspannen. Dus koop lekkere kluifjes en laat je hond kauwen. Neemt je hond het kluifje 

niet aan, dan is hij echt té bang en kun je hem het beste bij jou of op z‟n veilige plekje 

laten liggen. 

 

Hersenwerken om 12 uur  

Als je hond gewend is om te Hersenwerken is de „Hersenwerk-knaller‟ van Hersenwerk 

voor honden een ideale manier om je hond met zo min mogelijk stress door de 

jaarwisseling heen te helpen.  
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Laat je hond niet alleen 

Zorg dat er altijd een vertrouwd persoon bij je hond aanwezig is. Laat je hond niet 

alleen! Ook al is je hond niet bang, de jaarwisseling is een stressvolle ervaring, waar jij 

als baas of een ander vertrouwd persoon bij aanwezig moet zijn als veilige haven. Wil je 

de buren Gelukkig Nieuwjaar wensen? Nodig hen bij jou uit. 

 

Wil je feestvieren? 

Toch zin in een feestje buiten de deur en je hond kan niet mee? Zorg dan voor oppas, 

regel een logeeradres of breng je hond vooraf naar een pension. Dan weet je zeker dat je 

met een gerust hart kunt feestvieren. 

 

Mijn hond is heel erg bang! 

 

Ondersteunende medicatie 

Is je hond echt heel erg bang, dan is het mogelijk om hem door deze periode heen te 

helpen met ondersteunende medicatie van de dierenarts. Er zijn middelen die in de 

aanloop naar Oud & Nieuw gegeven kunnen worden en middelen die op de dag zelf 

gebruikt moeten worden. 

 

Wees kritisch 

Kies voor een middel waarbij je hond rustiger wordt, maar wel helder blijft. Geef géén 

middelen, zoals Vetranquil, waar hij sloom van wordt of niet meer kan bewegen!  

 

Huismiddeltjes 

Wees voorzichtig met middeltjes die niet door een dierenarts worden voorgeschreven. Ga 

ook niet op verhalen af van zogenaamde „deskundigen‟ over het geven van alcohol aan je 

hond of andere zaken die eigenlijk alleen voor mensen bedoeld zijn. Veel middeltjes 

brengen je hond juist schade toe en de angst gaat er niet mee weg! 

 

Vuurwerktraining: Zin en onzin 

 

Angst voor vuurwerk is een instinctieve angst. Als je deze angst kwijt wil raken, zal je 

heel vaak moeten trainen in allerlei situaties. Dat is bijna niet te doen. Je kunt een hond 

wel leren dat hij op zijn baas kan vertrouwen in stressvolle situaties. En je kunt hem om 

leren gaan met harde geluiden en pittige knallen. Maar dat kost tijd en voorbereiding. 

 

Trainen op een veld terwijl er vuurwerk wordt afgestoken is GEEN aanrader! Het bezorgt 

de honden enorm veel stress. En ze kunnen niets, want ze zitten vast en moeten 

luisteren naar hun baas. Het effect is dat de honden zich afsluiten, bevriezen en hun lot 

ondergaan. Wat mij betreft een zeer ongewenste trainingsvorm. Honden, maar ook wij 

mensen, leren alleen als we rustig zijn en aandacht hebben. Als je stress hebt of bang 

bent, leer je niets. 

 

Honden confronteren met vuurwerk en dan maar hopen dat de angst verdwijnt, 

heeft daarom geen effect!!! 

 

Wat dan? 

Ga in het nieuwe jaar aan de slag. Volg lessen of workshops die gericht zijn op 

samenwerking en inzicht in jouw en zijn gedrag; dit alles versterkt de band tussen baas 

en hond. Door je hond beter te leren kennen, kun je hem beter begeleiden in moeilijke 

situaties zoals bijvoorbeeld de jaarwisseling. 

 

Heeft je hond echt heel veel last van het vuurwerk en is hij onbereikbaar in zijn angst, ga 

dan vroeg in het nieuwe jaar al aan de slag met professionele begeleiding. 

 

Bronvermelding; Hond InZicht 

Janny Wierda-Gorter 
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5. Gezondheid: Pantrope Canine coronavirus 

 
Aangezien wij als fokbegeleiding en fokkers de laatste tijd toch diverse keren van diverse 

fokkers te horen krijg dat er ernstige diarree bij de pups voorkomt, met zelfs de dood tot 

gevolg, en dat de dierenartsen vaak met de handen in het haar zitten en ook echt niet 

weten wat het is en daardoor steeds weer andere diagnoses stellen en behandelwijzen 

adviseren, heb ik onderstaand artikel weer opgezocht. 

 

Canine Coronavirus (CCoV) is een virusinfectie bij honden die in het algemeen alleen een 

kortdurende diarree veroorzaakt.  

In enkele landen binnen Europa, o.a. in Italië en Griekenland, komen er echter sinds 

enkele jaren uitbraken van zogenaamde Pantrope Canine Coronavirus infecties voor. 

Hierbij komt het virus niet alleen in de darm, maar ook in andere organen voor en 

veroorzaakt dan ernstige infecties bij jonge pups, waarbij de pup ernstige, vaak 

bloederige, diarree krijgt en na 2-3 dagen kan sterven.  

Ook kan de pup toevallen vertonen of "vreemd" lopen (onregelmatig, ongecontroleerd).  

Wetenschappers vermoeden dat in het relatief onschuldige coronavirus veranderingen 

zijn ontstaan die er toe zijn gaan leiden dat het virus ook andere organen kan infecteren. 

 

Op dit moment is nog weinig bekend over het Pantrope virus; wij weten bijvoorbeeld nog 

niet hoe vaak het in Nederland voorkomt. Dit is dan ook de reden dat wij een onderzoek 

zijn gestart en naarstig op zoek zijn naar pups die door het virus ziek geworden zijn of 

gestorven zijn.  

Omdat er zo weinig bekend is worden nog geen maatregelen getroffen en is er evenmin 

een specifieke behandeling of vaccin voor handen. Zieke pups dienen een intensieve 

behandeling te krijgen gericht op het bestrijden van de verschijnselen (o.a. vocht tegen 

uitdroging, eventueel antibiotica tegen secundaire infecties). Wel is duidelijk dat in 

principe elk hondenras geïnfecteerd kan worden. 

 

De infectie verloopt snel: de pup vertoont koorts, is sloom en eet slecht, braakt, krijgt 

(bloederige) diarree, en kan vervolgens na 2-3 dagen sterven. Het beeld lijkt dan ook op 

Parvo, maar in tegenstelling tot Parvo kan de pup ook toevallen krijgen en 

ongecontroleerd lopen.  

Mocht een eigenaar een pup hebben (jonger dan 12 maanden) die ernstige (bloederige) 

diarree krijgt, dan kan hij/zij het beste direct contact opnemen met de dierenarts, die 

vervolgens contact op kan nemen met onze afdeling. 

 

Esther Wissink, onderzoeksmanager afdeling Virologie, faculteit Diergeneeskunde, 

Utrecht 

 

Het is een oud artikel en de desbetreffende Dr. Wissink is daar nu niet meer mee bezig 

maar als fokbegeleiding heb ik haar aangeschreven en zij heeft mijn vragen 

doorgestuurd naar de afdeling Virologie, hopelijk krijg ik antwoord op mijn vragen.  

Vragen zoals:  

 Is er ondertussen meer bekend over hoe vaak het voorkomt en of het inderdaad 

iets is wat in de diarree gevallen die we nu kennen een rol kan spelen? 

 En is er een vaccinatie, medicatie en/of behandelwijze bekent?  

 En hoe zit het met de besmettingswijze, incubatietijd en hoe en is het te 

voorkomen? 

 
Heel vaak wordt bij een pup eerst gedacht aan Parvo omdat het erg veel op elkaar lijkt. 

Het eerste teken van Parvo is lethargie. Hierna volgen symptomen zoals verlies van 

eetlust, (bloederige) diarree en braken, iets wat bij het Pantrope Canine coronavirus ook 

voorkomt. 
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Van Parvo is bekend dat 3 à 4 dagen na infectie het virus wordt uitgescheiden via de 

faeces gedurende 3 à 4 weken en dat de incubatie tijd tussen de 5 en 10 dagen ligt. En 

hond kan zelfs zonder zelf ziek te zijn het virus uitscheiden. 

Maar van Corona is bekend dat de incubatie tijd slechts 1 tot 3 dagen is. De ziekte is zeer 

besmettelijk en wordt verspreid via de faeces van geïnfecteerde honden, die gewoonlijk 

het virus zes tot negen dagen uitscheiden maar soms tot zes maand volgend op de 

infectie. 

De symptomen zijn diarree, braken en anorexie. De diagnose wordt gesteld door detectie 

van viruspartikels in de faeces. 

 

Het virus kan langer infectieus blijven bij vriestemperaturen, maar zal in tegenstelling tot 

het Parvovirus snel geïnactiveerd worden door de meeste detergenten en desinfectantia. 

 

Het “gewone” Coronavirus is lang niet zo ernstig als de ons bekende Parvovirus, maar 

deze nieuwe vorm van Corona “het Pantrope Canine coronavirus” is zelfs ernstiger dan 

Parvo, aangezien het bij jonge pups vrijwel altijd een dodelijke afloop heeft. 

 

Snel en vakkundig ingrijpen, vergroot de kans op herstel, daarom is het zaak, “mocht” 

dit u als fokker of nieuwe eigenaar overkomen, METEEN contact op te nemen met uw 

dierenarts. 

 

Een keertje “zachte” poep heeft elke pup wel eens, wij als fokker zeggen altijd…. is tie 

vrolijk?, is tie blij?, eet tie goed? Plast tie normaal? Poept tie “normaal”… dan is er niet 

zoveel aan de hand, maar zodra puppy spuitpoep heeft, stilletjes in de hoek ligt……niet 

wachten… de zelfde dag nog naar de dierenarts, beter een keer te vaak naar de 

dierenarts dan één keer te laat. 

 

In de bijlagen van deze nieuwsbrief zijn 2 proefschriften bijgesloten, de eerste 

betreffende Pantrope Canine coronavirus en andere betreffende meerdere ziektes en 

infecties die ook diarree kunnen veroorzaken.  

 

Hopelijk ontvangen we ook van de afdeling Virologie, faculteit Diergeneeskunde in 

Utrecht ook nog meer recentere informatie, indien dit het geval is wordt dit zo snel 

mogelijk gepubliceerd. 

 

Fokbegeleiding Peter en Janny Wierda 

 

 
6. Gezondheidsuitslagen: 01-07-2015 t/m 30-09-2015 

 
JULIA GIJSJE PLEUN V. GARIJPE   ED vrij 

 
 

7. Contributie 2016 
 
De Schapendoesclub stuurt GEEN acceptgiro‟s of rekeningen (voor diegene die voor de 

boekhouding een rekening nodig heeft kan die op verzoek gestuurd worden) 

 

De contributie is voor 2016 hetzelfde gebleven als afgelopen jaar 

Contributie hoofdlid €16,00 per jaar, contributie jeugd/gezinslid €8,00 per jaar 

Fokkersvermelding €10,00 per jaar 

 

Graag overmaken voor 31 januari op onderstaande rekening: 

Regio Bank Oudehaske t.n.v “de Schapendoes Club” 

IBAN nr. NL50RBRB0920703151 BIC RBRBNL21 
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Vanaf januari 2015 is er de mogelijkheid om een machtiging af te geven voor het innen 

van de jaarlijkse contributie, deze machtiging is opvraagbaar bij de penningmeester 

 

 

 

Wilt u ook een leuk stukje voor de nieuwsbrief schrijven of deel uitmaken van de 

redactie? Er zijn steeds meer mensen die regelmatig een stukje aanleveren en dat is 

alleen maar erg positief. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter en dat wordt door de 

leden erg op prijs gesteld. Mail uw bijdrage naar J.W.G. info@schapendoes.net  
De volgende nieuwsbrief komt half februari uit, dus kopij aanleveren voor 31-01-16 

 

Oproep ! 

 
Hierbij doet de club een oproep aan de leden, die in de vakanties op een schapendoes 

willen passen. De bedoeling hiervan is, wanneer er over en weer op een does gepast gaat 

worden, dat met gesloten beurzen gaat. 

Een voorwaarde is dat u wel lid bent van de Schapendoes Club.  

U kunt zich opgeven bij: I.A.K.Töniës 

e-mail: secretaris@schapendoesclub.nl of 0314-645818 

 

 

Algemene informatie  
 

 

Het bestuur van “de Schapendoes Club” 
 

Voorzitter:  

J.Wierda-Gorter  voorzitter@schapendoesclub.nl  0513-677588 

 

Vicevoorzitter:  

D.Heermeyer   schapendoes@kpnmail.nl    0313-652971 

 

Secretaris:  

I.A.K.Töniës   secretaris@schapendoesclub.nl  0314-645818 

 

Penningmeester: 

Oene Rozendal  penningmeester@schapendoesclub.nl 0527-292268 

 

Algemeen bestuurslid 

P.A.J.Wierda   info@schapendoes.net   0513-677588 

 

Regio contacten 
 

Friesland:  

Marije Kroes   mamskroes@hetnet.nl   0561-420508 

 

Drenthe/Groningen: 

Miriam Scheffer  deoldegrise@kpnmail.nl    06-23103247 

 

Overijssel: 

Tanja Rozendal  tanja.rozendal@planet.nl   0527-292268 

 

Flevoland: 

Betsy Dommerholt  betsy.dommerholt@gmail.com  036-5223212 

 

Veluwe: 

Dirk en Dorien Heermeyer schapendoes@kpnmail.nl   0313-652971 

mailto:info@schapendoes.net
mailto:secretaris@schapendoesclub.nl
mailto:voorzitter@schapendoesclub.nl
mailto:schapendoes@kpnmail.nl
mailto:secretaris@schapendoesclub.nl
mailto:penningmeester@schapendoesclub.nl
mailto:info@schapendoes.net
mailto:mamskroes@hetnet.nl
mailto:deoldegrise@kpnmail.nl
mailto:tanja.rozendal@planet.nl
mailto:betsy.dommerholt@gmail.com
mailto:schapendoes@kpnmail.nl
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Twente: 

Susan Kwekkeboom  hulsboom@planet.nl    06-10290866 

 

Betuwe: 

Dick en Aleid v.Dam  info@debonteboelenham.com  0488-412613 

Carla v.d.Bosch  boschbes@hetnet.nl    06-20915972 

 

Utrecht 

Eliz Sijmons   sijmons.e@gmail.com   06-57322329 

 

N.Holland 

Lisette Slagter  lemony@ziggo.nl      06-43122746 

Lanny Boshart  lanny-boshart@hotmail.com   06-45039005 

 

Limburg: 

Marion Quaedvlieg  marionquaedvlieg@home.nl   045-5743537 

 

Noord Brabant 

Micha v.Dijk   mc_cyberspace@hotmail.com   06-41567533 

Diverse 

 
Fokbegeleiding-database 

J.Wierda-Gorter/P.Wierda info@schapendoes.net   0513-677588 

 

Commissie evenementen: 

Dirk en Dorien Heermeyer schapendoestreffen@kpnmail.nl   0313-652971 

 

Herplaatsing, noodopvang en vakantieopvang bemiddeling 

I.A.K.Töniës   secretaris@schapendoesclub.nl  0314-645818 

 

Redactie/webmaster en design 

J.W.G.    info@schapendoes.net 

 

Overige 
 

Contributie 2016: 

Nieuwe leden: eenmalig inschrijfgeld € 5,-  alleen voor hoofdlid 

Contributie hoofdlid   € 16,00 per jaar   Aanmelding na 1 juli € 8,00 

Contributie gezinslid  €   8,00 per jaar   Aanmelding na 1 juli € 4,00 

Vanaf januari 2015 is er de mogelijkheid om een machtiging af te geven voor het innen 

van de jaarlijkse contributie, deze machtiging is opvraagbaar bij de penningmeester. 

 

 

Fokkersvermelding € 10,- per jaar 

Na minimaal 6 maanden lidmaatschap recht op gratis nestvermelding(en)  

max.14 weken per nest. 

 

Dekreuenvermelding voor NIET leden ( met ingang van 01-01-2016) 17,50 per 

jaar 

 

Regio Bank Oudehaske t.n.v “de Schapendoes Club” 

IBAN nr. NL50RBRB0920703151 

BIC RBRBNL21 
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