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De Schapendoes Club 

 
NIEUWSBRIEF 36: 
 

9de jaargang 
2de  kwartaal 02-05-2018 

 

 

De volgende punten komen aan bod: 

1. Van de bestuurstafel 

2. ALV 2018 

3. Beoordelingsdag 2018 

4. Van de leden 

1. Van dekreu-eigenaar naar fokker? 

5. Gezondheidsuitslagen 

 

1. Van de bestuurstafel: gPRA DNA TEST 
 

 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al hadden gemeld is het gPRA onderzoek in Bochum 

niet meer mogelijk, maar gelukkig hebben we in het laboratorium Biofocus LADR te 

Recklinghausen een goede vervanging gevonden. Met dit laboratorium hebben we de 

zelfde afspraken kunnen maken als met de universiteit te Bochum. 

 

Alle uitslagen worden naar Godelieve de Wit-Bazelmans gestuurd (t.a.v. de International 

Schapendoes Federatie, zijnde de vertegenwoordiger van ALLE schapendoesverenigingen 

ter wereld)  

 

Het enige verschil is dat dit laboratorium uitsluitend met bloedmonsters werkt, dit omdat 

swabs niet altijd de juiste kwaliteit hebben voor het onderzoek.  

De bloedmonsters worden opgeslagen zodat ze eventueel later ingezet kunnen worden 

mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn betreffende aandoeningen in ons ras die met een 

gen-onderzoek te traceren zouden zijn. 

 

De prijs ( incl. de opslag van het DNA materiaal) is € 59.50 voor leden en € 71,40 voor 

niet leden. Dit is zelfs nog iets goedkoper dan de test in Bochum, daar kostte de gPRA 

test € 66,00. 

 

De benodigde documenten staan op de site pagina de club/formulieren en op pagina 

fokkerij/fokbegeleiding.  

 

Omdat we in 2016 ons VFR aangepast hebben i.v.m. met het uitsluitend accepteren van 

de uitslagen van de universiteit in Bochum, moeten we ons VFR reglement nu aanpassen 

en overal waar “uitgevoerd door Ruhr-Universität Bochum” staat dit vervangen door 

“Biofocus LADR te Recklinghausen” 

Dit om te voorkomen dat er uitslagen binnen komen van andere laboratoria die niet met 

de gPRA test werken die speciaal voor de schapendoes is ontwikkeld  

 

Het bestuur 
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2. Beoordelingsdag 27-05-2018 

 
Deze wordt 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 Renate Chiodi en Anja Boonemmer.  

 

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, de stoelen van het terras dienen op het terras te blijven. 

 

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, zodra de lijs klaar is wordt hij gepubliceerd op de club site. 

 

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

U ontvangt geen inschrijfbevestiging. 

 

Inschrijvingen voor 24 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 27 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 2017 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. 

 

Ook de beide ouderdieren zijn natuurlijk van harte welkom, met of zonder deelname aan 

de keuring. 
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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 21 mei opgeven. 

 

Titeren 

Naast de keuringen willen we ook onze leden de mogelijkheid bieden om hun hond te 

laten titeren.  

Opgeven kan via https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdol0-yo5j-F4d4Zo1W-

NkKGGyeCr-q87eazBTk2Myd4OaXUg/viewform  

 

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

 

 

3. ALV 27-05-2018 aanvang ± 16.30 

 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Notulen ALV 21 mei 2017 

4. Jaarverslag secretaris 2017 

5. a. Jaarverslag penningmeester 2017 

b. Verslag kascommissie, decharge penningmeester/bestuur 

c. Vaststellen definitieve begroting 2018 

 

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

 

6. Jaarverslag fokbegeleiding 

7. Commissie evenementen 

8. Bestuursverkiezing, 

Statutair aftredend zijn:  

Ingeborg Töniës, secretaris, wegens persoonlijke omstandigheden heeft 

Ingeborg vorig jaar haar werkzaamheden al neergelegd en hebben we  

Ellen Jetten bereid gevonden haar te vervangen en reglementair valt zij in 

hetzelfde schema  

Oene Rozendal, penningmeester 

Ellen en Oene zijn beide 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. 21 mei 2017 te Hoenderloo; zie bijlage 1 

 

 

mailto:schapendoes@kpnmail.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdol0-yo5j-F4d4Zo1W-NkKGGyeCr-q87eazBTk2Myd4OaXUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdol0-yo5j-F4d4Zo1W-NkKGGyeCr-q87eazBTk2Myd4OaXUg/viewform
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Agenda punt 4. Jaarverslag secretaris 2017 

 

Vanaf eind november heb ik “Ellen Jetten” als interim secretaresse het secretariaat van 

Ingeborg Töniës overgenomen. 

In deze korte tijd heb ik mij verdiept in actuele stukken met betrekking tot het 

secretariaat. 

Er is een groep/commissie opgericht door een aantal leden van de VNS die leden van de 

Club uitgenodigd hebben om samen te proberen, ten behoeve van het ras, de lijntjes 

korter te maken. 

Ik heb als secretaris en fokker hier zitting in. Tot dusver zijn er een paar gesprekken 

geweest m.n. over de VFR van beide verenigingen en hoe dat toe te passen in het 

gebruik van elkaar reuen voor de fok. Dit omdat beide VFR daar duidelijk andere regels 

voor hebben. Deze gesprekken hebben nog geen vervolg gehad. 

 

Vanaf november hebben zich twee herplaatsers zich aangemeld en in korte tijd een 

nieuw baasje gevonden.  

Beide honden doen het goed binnen hun nieuwe roedel. 

 

Op 27 mei, tijdens de algemene ledenvergadering, stel ik mij herkiesbaar als 

secretaresse voor de komende periode. 

 

Ellen Jetten secretaris  

 

 

Agenda punt 5. Jaarverslag penningmeester 2017  

Deze wordt door Oene Rozendal op de ALV verzorgd. 

 

 

Agenda punt 6. Jaarverslag fokbegeleiding 2017 

 

In 2017 waren er binnen de Club 29 dekkingen en die hebben geresulteerd in 25 nesten, 

In totaal zijn er 166 geboren pups waarvan 84 reuen en 82 teven, een gemiddelde van 

6.6 per nest. 

Ook dit jaar is het IC ( berekend over 10 generaties) op 2 na beneden de 20% gebleven. 

 

Onze oproep in nieuwsbrief 34 hoofdstuk 6 betreffende hartproblemen bij de iets oudere 

puppy’s heeft jammer genoeg geen reacties opgeleverd. We weten van horen en zeggen 

dat er bij diverse pups bij de nieuwe eigenaren een hartprobleem is geconstateerd ( iets 

wat ook bij de fokkers gemeld zou zijn) maar zonder verdere gegevens (zoals ouders en 

geconstateerde afwijking) kunnen we als fokbegeleiding hier nu niet zoveel mee. Dus ook 

niet in een eventueel fokadvies gebruiken. Dat is jammer want in het belang van de 

gezondheid zijn dit soort gegevens onontbeerlijk. 

 

Nestenlijst 2017: zie bijlage 2  

 

Peter en Janny Wierda fokbegeleiding 

 

Agenda punt 7. Commissie Schapendoes Treffen 2016 

 

 

Dringende oproep voor hulp bij het Treffen  

 

Al heel wat jaren organiseer ik “Dorien Heermeyer” het Treffen met veel plezier.  

Er gaat heel wat tijd in zitten om mijn mede-leden een leuke dag te bezorgen, maar dit 

gaat ten koste van mijn eigen honden.  

En dat doet mij veel verdriet! 

 

Ik ben ook gewoon lid van de club en wil ook leuke dingen doen met mijn honden. 
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Na een zeer emotionele uitbarsting vorig jaar heb ik besloten dat als er geen versterking 

komt, ik zal stoppen met het organiseren van het Treffen in deze vorm. 

Een club ben je samen en de club is er voor de leden maar kan alleen draaiende 

gehouden worden door inzet van de leden. 

Dus bij deze een dringende oproep om de commissie te komen versterken! 

Wat wordt er van je verwacht; 

- Samen bedenken we spelletjes/activiteiten voor het Treffen 

- Je levert het materiaal voor het spel aan en je bent op de dag zelf  

 verantwoordelijk voor het spel 

- Je probeert sponsoren te vinden die een prijs willen sponsoren 

 

Van alle leden wordt verwacht dat ze helpen opbouwen en afbreken van de spelletjes! 

 

Heb je interesse of wil je nog meer info…. 

Kun je contact opnemen met, 

 

Dorien Heermeyer 

06-27265367 

schapendoes@kpnmail.nl 

 

 

Agenda punt 9. Wijziging VFR 

 

Voorgestelde wijziging 

 

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. 

 

Overal waar  Ruhr-Universität Bochum staat vervangen door Biofocus LADR te 

Recklinghausen 

 

 

4. Van de leden: 
 

1. Van dekreu-eigenaar naar fokker? 
 

Vorige keer berichtte ik jullie al dat we in ons huishouden 2 dekreuen hebben en sinds 

zo’n 1,5 jaar ook een teefje, Jikke, één van de dochters van Joey.  

Een aantal jaar terug is bij mij de wens ontstaan om toch eens zelf een nestje doesjes te 

gaan fokken, bij voorkeur een combinatie van onze eigen reuen. Omdat ik Jari zijn 

karakter echt super vindt, maar zijn vacht en ook een zijn bouw iets minder en Joey juist 

in bouw en vacht goed maar wat mij betreft qua karakter iets aangevuld zou kunnen 

worden.  

Maar ja 2 mannen gaat nog steeds niet samen (kunst en vliegwerk vanuit de wetenschap 

er buiten gelaten), dus werd het zoeken naar een teefje. Steeds als de afgelopen jaren 

Jari of Joey gevraagd werden voor een dekking keek ik of het mogelijk zou zijn een 

combinatie te maken met de ander. 

 

En zo kwam het dat ik eind 2015 het verzoek kreeg van Monica Ottoson uit Zweden om 

een combinatie te maken tussen Joey en Klinga, de dekking(en) waren geslaagd en zo 

gebeurde het dat er op 6 augustus 2016 in Zweden een nestje werd geboren met zowaar 

4 teefjes er in! Keuze genoeg dus!  

 

mailto:schapendoes@kpnmail.nl
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Een maand later zat ik in het vliegtuig naar Zweden en heb daar de knoop doorgehakt 

welke van de meisjes bij ons mocht komen wonen en toen was het lang wachten. Want 

helaas door de wet- en regelgeving is het in Nederland niet toegestaan om pups onder de 

15 weken (zonder geldige Rabiës inenting in te voeren).   

Eindelijk konden we haar dan ophalen en eenmaal thuis was het al vrij snel of ze er 

eigenlijk altijd al is geweest.  

 

Papa Joey had nog wat moeite zijn dochter te accepteren maar binnen een paar weken 

waren het 8 poten op 1 buik.  

En dan wordt het weer wachten als aanstaande fokker zijnde (al vind ik mezelf ook een 

beetje een fokker van de nestjes van de mannen hoor), want tja, groeit het dametje 

goed op, heeft ze een goed karakter en zit ze qua bouw goed in elkaar, kan ze voldoen 

aan de gezondheidseisen die we voor het ras hebben en bovenal, zie ik het nog steeds 

zitten?  

 

Inmiddels is Jikke bijna 21 maanden jong, heeft ze alle verplichte (en de door mij 

gewenste) gezondheidsonderzoeken ondergaan met allemaal prima resultaten, ze is 

gezien door verschillende keurmeesters en ook die vinden haar een mooi exemplaar.  

 

Nu wordt het een kwestie van aanvragen van de kennelnaam (valt ook niet mee om daar 

iets leuks van te maken) en dan hopen we haar in het voorjaar van 2019 te laten dekken 

door onze eigen Jari, dus ook dat duurt nog wel even.  

Tot die tijd zijn we druk met de verbouwingen aan ons huis, opleidingen in de kynologie, 

volgen van trainingen met de doesjes en dromen van- en inlezen over het hoe en wat 

met- een nestje pups, zodat we toch zeker zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen en 

de te verwachten pups hopelijk een zo goed mogelijke eerste 7-8 weken kunnen geven!  

 

Wellicht weer tot een volgende keer!  

Groetjes Miriam en de doesjes Jari, Joey en Jikke.  

 

 

Miriam Zegers  

miriamzegers@gmail.com of via Facebook: Miriam Zegers  

 

 

5. Gezondheidsuitslagen: 01-01-2018 t/m 31-03-2018 
 

TEUNTJE EEFJE V.D. KORTE TOREN   ED vrij HD A 

KAJ FLEUR D'AUBREY     HD A 

MYKONOS BIJOU V.’T STRUTJE    HD A 

MISS SOPHIE NICKY V.D. BREDERWIEDE   Cat (n.-con.)voorlopig niet vrij 

 

 

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 in september uit, dus kopij aanleveren voor 01-09-18 

 

 

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: E.Jetten e-mail: 

secretaris@schapendoesclub.nl   of telf.06-25174781 

mailto:info@schapendoes.net
mailto:secretaris@schapendoesclub.nl
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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:  

E.Jetten   secretaris@schapendoesclub.nl  06-25174781 

 

Penningmeester: 

O.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 

 

 

Betuwe: 

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

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

 

Limburg: 

Marion Quaedvlieg  marionquaedvlieg@home.nl   045-5743537 

 

 

Diverse 
 

Fokbegeleiding-database 

Peter en Janny Wierda info@schapendoes.net   0513-677588 

 

Commissie evenementen: 

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

 

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
mailto:info@debonteboelenham.com
mailto:boschbes@hetnet.nl
mailto:marionquaedvlieg@home.nl
mailto:info@schapendoes.net
mailto:schapendoestreffen@kpnmail.nl
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Herplaatsing, bemiddeling nood-en vakantieopvang  

Ellen Jetten    secretaris@schapendoesclub.nl  06-25174781 

 

Redactie/webmaster en design 

J.W.G.    info@schapendoes.net 

 

Ledenadministratie 

Peter Wierda   info@schapendoes.net    0513-677588 

 

Overige 
 

Contributie 2018: 

Nieuwe leden: eenmalig inschrijfgeld € 5,00 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 

 

Te betalen voor 1 maart van het nieuwe jaar. 

Machtiging automatische incasso 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 17,50 per jaar, voor leden gratis. 

 

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

IBAN nr. NL50 RBRB 0920 7031 51  BIC RBRBNL21 

 

mailto:secretaris@schapendoesclub.nl
mailto:info@schapendoes.net
mailto:info@schapendoes.net

