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De Schapendoes Club 

 
NIEUWSBRIEF 32: 
 

9ste jaargang 
2de kwartaal 28-04-2017 

 

 

De volgende punten komen aan bod: 

1. Van de bestuurstafel 

2. Beoordelingsdag 2017 

3. Agenda ALV 2017 

4. Van de leden 

 1. Oproep van de redactie 

5. Gezondheidsuitslagen 

 

 
 

1. Van de bestuurstafel 
 
Enkele leden van de VNS ( waarvan sommige ook lid zijn van de Club) hebben het 

initiatief genomen om discussie/overleg bijeenkomsten te starten om het contact tussen 

beide rasverenigingen te verbeteren. 

 

De uitgenodigde deelnemers zijn leden/fokkers van beide verenigingen en discussiëren 

over de verschillen en overeenkomsten van de regels en hoe op deze manier iets te 

bereiken waar beide verenigingen zich in kunnen vinden zodat we b.v. elkaars reuen in 

kunnen zetten en gezondheidsonderzoeken c.q. resultaten kunnen uitwisselen in het 

belang van het ras. 

 

Dit is een privé initiatief, maar als bestuur steunen we dit initiatief om te proberen om op 

deze manier het contact te verbeteren en te voorkomen dat er 2 verschillende populaties 

binnen het schapendoes bestand ontstaan.  

 

Beide besturen worden van de gesprekken op de hoogte gehouden, maar op dit moment 

is het niet meer of minder dan een overleg tussen welwillende schapendoesliefhebbers 

die kijken hoe ze beide verenigingen dichter bij elkaar kunnen brengen zodat er op een 

gelijkwaardig niveau hier en daar samengewerkt kan worden in het belang van het ras.  

 

Op de eerste bijeenkomst zijn diverse zaken besproken, zoals beide fokreglementen, 

inventarisatie c.q. beoordelingsformulieren, en wat zijn de mogelijkheden betreffende 

uitwisselen van gezondheidsgegevens en hoe de leden van beide verenigingen zich ten 

opzichte van elkaar horen te gedragen en wat daar zoal in te verbeteren valt, door b.v. 

een gedragscode op te stellen. 

 

Leden van de Club die deelnemen aan deze bijeenkomsten zijn: Carlian Brauckmann, 

Dick van Dam, Marjolein Flobbe, Dirk Heermeyer, Ellen Jetten, Kitty Noordhuizen en als 

invaller Peter Wierda. 
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2. Beoordelingsdag 21 mei 2017: 
 

Deze wordt op 21 mei 2017 gehouden bij de Manege Fjordhest-Gard Krimweg 125 7351 

TL Hoenderloo telf. 055-3781344 

 

De agenda voor de beoordelingsdag en ALV is als volgt: 

10.00 aanvang keuringen 

12.30 pauze-lunch  

13.30 vervolg keuringen  

en aansluitend in de namiddag  

± 16.30 ALV  

 

De keurmeesters zijn G.Jipping en R.Veen-Keur. Beide ervaren 

schapendoeskeurmeesters 

 

De keuring wordt bij goed weer buiten gehouden en bij slecht weer in de rijhal van de 

manege, er zijn in de rijhal of op het veld GEEN stoelen aanwezig, dus zelf stoelen 

meenemen. 

 

Hoe laat iemand aan de beurt is, is op voorhand niet te zeggen, pas als alle 

inschrijvingen binnen zijn en de deelnemerslijsten klaar zijn, is daar een indicatie in te 

geven, voor meer info kunt u dan rond 18 mei een e-mail sturen naar 

info@schapendoes.net 
 

Inschrijving per hond €10,- voor leden en €12,50 voor niet leden 

U ontvangt geen inschrijfbevestiging. 

 

Inschrijvingen voor 15 mei opgeven en (vooraf)betalen via rek.nr.: 

Regio Bank Oudehaske 

IBAN nr. NL50 RBRB 0920 7031 51 

BIC RBRBNL21 

t.n.v. De Schapendoes Club onder vermelding: inschrijving beoordeling en officiële naam 

van de hond(en) en eigenaar. 

Inschrijfformulier kunt u downloaden op de website en is ook verzonden als bijlage bij 

deze nieuwsbrief. 

 

Inschrijfformulier met toelichting: zie bijlage 3. 

 

Alle leden kunnen hiervoor hun hond inschrijven, minimale leeftijd is 4 maanden 

(gerekend op 22 mei) dus van jong tot oud, alle schapendoezen mogen mee doen. 

 

Daarnaast bieden wij onze clubfokkers weer de gelegenheid om alle, door hen gefokte, 

pups van 2016 uit te nodigen en die als nest te laten keuren door 1 van de uitgenodigde 

keurmeesters, elke hond word dan individueel gekeurd maar wel samen met zijn 

nestgenoten.  

U kunt het volgende formulier samen met het inschrijfformulier gebruiken om naar uw 

puppymensen te sturen  

 

Uitnodiging pupeigenaren: zie bijlage 4 

 

Dit is een prima gelegenheid om als fokker te zien hoe het nest is uitgegroeid, een leuk 

moment voor de pupeigenaren om van gedachte te wisselen over “hun” pups en ook een 

prachtige gelegenheid om als rasvereniging te zien hoe het met de totale populatie 

gesteld is. 

 

mailto:info@schapendoes.net
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Ook de beide ouderdieren zijn natuurlijk van harte welkom, met of zonder deelname aan 

de keuring. 

Lunch:  
Voor de liefhebber is er de mogelijkheid deel te nemen aan de gezamenlijke lunch. 

Deze lunch wordt verzorgd door de eigenaar van de manege en aangezien daar speciaal 

voor ingekocht wordt, dient u zich daarvoor vooraf op te geven bij Dirk en Dorien 

Heermeyer e-mail: schapendoes@kpnmail.nl  

 

U ontvangt dan op de dag zelf, na contante betaling, een lunchbon. Opgeven betekent 

verplichte afname aangezien wij als club dit moeten afrekenen met de eigenaar van de 

manege. 

 

De lunch bestaat uit; kom soep, 3 broodjes, 1x fruit en 1x drinken, prijs 7,50.  

Daarnaast is het mogelijk om extra drinken en soep te kopen. 

 

A.u.b. voor 15 mei opgeven. 

 

Na de keuringen beginnen we met de ALV  in de kantine op dezelfde locatie 

 

 

3. Agenda ALV 21 mei 2017 
 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Notulen ALV 22 mei 2016 

4. Jaarverslag secretaris 2016 

5. a. Jaarverslag penningmeester 2016 

b. Verslag kascommissie, decharge penningmeester/bestuur 

c. Vaststellen definitieve begroting 2017 

 

Pauze, het bestuur biedt u tijdens de pauze een kopje koffie/thee aan. 

 

6. Jaarverslag fokbegeleiding 

7. Verslag commissie evenementen 

8. Bestuursverkiezing, 

Statutair aftredend zijn:  

Peter Wierda; algemeen bestuurslid (ledenadministratie, database en 

fokbegeleiding) 

Dirk Heermeyer; vicevoorzitter (commissie evenementen) 

Beide zijn herkiesbaar. 

9. Wijziging VFR 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

 

 

Toelichting en verslagen behorende tot de agenda van de A.L.V. 
 

Agenda punt 3. Notulen ALV d.d. 22 mei 2016 te Hoenderloo; zie bijlage 1 

 

Agenda punt 4. Jaarverslag secretaris 2016 

 

Ook afgelopen jaar waren er een paar honden aangemeld voor de herplaatsing en 

gelukkig hebben die ook allemaal weer op korte termijn een nieuw adres gevonden.  

Via FB is de respons vaak overweldigend en bereiken we meer gegadigden voor een 

herplaatser. 

 

mailto:schapendoes@kpnmail.nl
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Ingeborg Töniës secretaris 

 

Agenda punt 5. Jaarverslag penningmeester 2015 

 

Het ledenaantal is iets gestegen en de beoordelingsdag was ruim kostendekkend. 

Het Treffen was weer een groot succes en precies kostendekkend. 

Eind 2016 heeft het bestuur besloten om er op te staan dat de contributie VOOR 1 maart 

binnen moet zijn, zie statuten 7.3 dit i.v.m. met de afdracht per lid aan de Raad. 

Financieel overzicht is op de vergadering verkrijgbaar. 

 

Oene Rozendal penningmeester 

 

Agenda punt 6. Jaarverslag fokbegeleiding 2015 

 

In 2016 waren er binnen de Club 41 dekkingen en die hebben geresulteerd in 36 nesten, 

In totaal zijn er 250 geboren pups waarvan 131 reuen en 119 teven, een gemiddelde van 

6.9 per nest. 

Dit jaar is het IC ( berekend over 10 generaties) op 3 x na beneden de 20% gebleven. 

 

Het doorgeven van de nestgegevens blijft een lastig punt, sommige fokkers doen dit 

meteen nadat de pups zijn gechipt maar bij anderen blijft het een probleem. Om de 

database up-to-date houden hebben we toch echt die gegevens nodig en dan niet alleen 

de nest gegevens maar ook de eventuele problemen binnen een nest zodat we een 

andere fokker die een vergelijkbare combinatie wil gaan doen daar in kunnen adviseren 

 

Nestenlijst 2016: zie bijlage 2  

 

Peter en Janny Wierda fokbegeleiding 

 

Agenda punt 7. Verslag Schapendoes Treffen 2016 

 

Op 25 september was weer het jaarlijkse Schapendoes Treffen in Hoenderloo. 

Het was weer een doorslaand succes en het was zelfs zo warm dat sommige activiteiten, 

zoals het schapendoesrennen naar de schaduw verplaatst moest worden. 

 

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.  

De dag hebben we afgesloten met een heerlijke BBQ. 

 

Dorien Heermeyer evenementencommissie 

 

Agenda punt 9. Wijziging VFR 

 

Zie ook nieuwsbrief 30 voor de uitgebreide informatie  

 

4.2. Verplicht screeningsonderzoek. 

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen 

het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking, worden onderzocht op: 

• Oogziektes d.m.v. een ECVO onderzoek en ingeval het een buitenlandse hond 

betreft, een erkend onderzoek wat in dat land gebruikelijk is.  

• PRA d.m.v. een genetisch onderzoek uitgevoerd door Ruhr-Universität Bochum. 

Dus aanvulling:  

Honden die op basis van afstamming zijn opgenomen in de “clear dtb” (dogs clear due to 

birth) lijst zijn vrijgesteld van de verplichte gPRA test. 
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Totdat de nieuwe regel in het VFR is opgenomen verleend het bestuur dispensatie voor 

het verplichte gPRA onderzoek aan uitsluitend die honden die aan de nieuwe regels 

voldoen en dus op “clear dtb” (dogs clear due to birth) lijst vermeld staan. 

 

 
4. Van de leden/redactie 

 
Zoals iedereen kan zien is het deze keer een korte nieuwsbrief met alleen “zakelijke” 

informatie. Dit komt omdat ik als redactie een beetje door m’n artikelen heen ben, dus 

bij deze weer een oproep aan de leden om ook eens in de pen te klimmen en je 

“schapendoes” belevenissen op papier te zetten.  

 

De onderwerpen kunnen van alles zijn…  

Doe je aan een hondensport? 

Wandel, fiets of step je graag met je hond? 

Maak je leuke, gekke of verdrietige dingen met je hond mee? 

Heb je net een nieuwe hond, pup of herplaatser met z’n eigen bijzondere karakter? 

Vakantie belevenissen van deze zomer, dat is vaak ook een dankbaar onderwerp. 

 

Maar ook dingen die lang geleden zijn gebeurd zijn de moeite waard, hoe heb je het ras 

leren kennen?  waarom een schapendoes ?  ach er zijn zoveel leuke onderwerpen…. 

Wat het ook is… iedereen maakt vtt bijzondere dingen met z’n hond mee, laat je niet 

weerhouden en schrijf… ben je bang voor spelfouten of wat dan ook… samen komen we 

er wel uit. 

 

De volgende nieuwsbrief komt in augustus uit maar alles wat ik nu al binnen krijg kan ik 

al vast opslaan en heeeel misschien heb ik dan zelfs zoveel dat ik ook voor de 

nieuwsbrief van het 4de kwartaal al wat heb… en zoals het met de meeste dingen gaat… 

van uitstel komt afstel… dus niet uitstellen als je een goed verhaal of onderwerp hebt om 

te publiceren. 

 

 

Ook zijn ideeën voor interessante onderwerpen welkom, dan wel graag ook wat 

voorbereidend werk betreffende dat onderwerp. 

We hebben het al over een heleboel onderwerpen gehad, maar er zijn vast veel meer wat 

ook anderen interesseert.  

Op de website staan alle voorgaande nieuwsbrieven in het archief, dus kun je zien of het 

onderwerp al een keer ter sprake is gekomen en zelfs al is dat het geval, de inzichten op 

wetenschappelijk en opvoedkundig gebied worden regelmatig bijgesteld, want de 

ontwikkelingen staan niet stil. 

Zo was het tot voor kort heel normaal om je hond jaarlijks in te enten, maar het artikel 

over titeren heeft ook andere mogelijkheden laten zien. 

 

Het kopje boven dit stukje geeft het al aan “van de leden” dus kom op.. schrijf… en 

wacht niet tot het laatste moment. 

 

J.W.G. 

 

 

5. Gezondheidsuitslagen: 01-01-2017 t/m 31-03-2017 

 
MIDADO DIRÒSA V. HOEFFLAECKEN’S COCÓ  HD A 

EKUNDU-SEB V. OS DOEZENHÖFKE   RD en Cataract niet cong niet vrij  

SAMSALABIM BAM BAM MEI DE NOARDEWYN  Cataract niet cong. niet vrij 
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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 wordt door de leden 

erg op prijs gesteld. Mail uw bijdrage naar J.W.G. info@schapendoes.net  
De volgende nieuwsbrief komt eind augustus uit, dus kopij aanleveren voor 15-08-17 

 

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 

 

Twente: 

Susan Kwekkeboom  hulsboom@planet.nl    06-10290866 

 

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
mailto:hulsboom@planet.nl
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Betuwe: 

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

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

 

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 

 

Ledenadministratie 

P.Wierda   info@schapendoes.net    0513-677588 

 

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 

Sinds 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)  

maximaal 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. NL50 RBRB 0920 7031 51  

BIC RBRBNL21 
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