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De Schapendoes Club 

 
NIEUWSBRIEF 38: 
 

9de jaargang 
4de  kwartaal 07-12-2018 

 

 

De volgende punten komen aan bod: 

1. Van de voorzitter 

2. Van de bestuurstafel 

3. Gezondheid: Jeuk en allergie 

4. Gezondheidsuitslagen 

 

 

1. Van de voorzitter:  
 

We zijn alweer eind 2018 en onze vereniging bestaat alweer bijna 10 jaar. Als bestuur en 

leden mogen we dik tevreden zijn, geen onvertogen woord, geen oeverloze en zinloze 

discussies over wat dan ook, we zijn voor en met elkaar een fijne club.  

SAMEN is het sleutelwoord en dat gaat tot dusver prima. We hopen dat we dit volgend 

jaar op de zelfde voet kunnen voort zetten. 

Als voorzitter wens ik iedereen, ook namens de rest van het bestuur, fijne kerstdagen en 

een goed en veilig uiteinde en een geweldig Nieuwjaar. 

 

   Janny Wierda-Gorter 

Voorzitter 

 

 
2. Van de bestuurstafel: 

 

Beoordelingsdag te Hoenderloo 

 
De afgelopen jaren zijn er beduidend minder pups geboren dan de jaren daarvoor, dat 

bleek ook op de beoordelingsdag 2018 i.p.v. van het gebruikelijke aantal van zo’n 100 

inschrijvingen zaten we op iets meer dan 50 inschrijvingen. Dit is een aantal wat 1 

keurmeester gemakkelijk aan kan, dit is dan ook de reden dat we voor de 

beoordelingsdag 15 mei 2019 1 keurmeester hebben uitgenodigd n.l. Jettie Alberts. 

De keuring begint zoals gebruikelijk om 10.00 en na de keuring houden we de ALV. 

Op deze keuring zijn de aspirant keurmeesters van harte welkom. 

 

Schapendoes Treffen Hoenderloo 

 

 

Het Schapendoes Treffen 2018 was een kleinschalige bijeenkomst, reuze gezellig, maar 

er waren jammer genoeg maar weinig deelnemers. Dit heeft ons als bestuur aan het 

brainstormen gezet om het op een andere manier aan te pakken, ook al omdat de 

organisatie, ondanks diverse oproepen, steeds alleen op Dirk en Dorien Heermeyer neer 

komt. En Oene Rozendal kwam met een prima voorstel om hulp van buiten in te 

schakelen. 
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Het volgende Treffen is op 8 sept 2019 in Hoenderloo. 

We willen, omdat de Schapendoesclub dan 10 jaar bestaat, er een extra 

Schapendoesfeest van maken. 

 

De organisatie geven we uit handen aan Marloes Schijf van KynoService, zij biedt een 

compleet programma aan zodat we allemaal als leden aan alle activiteiten deel kunnen 

nemen. 

 

Er zullen op deze dag uiteenlopende activiteiten gaan plaats vinden: 

Workshops: Schapendoes Fun , Schapendoes Brains. 

Spelletjes: Hooper , Schapendoes rennen 

Informatie: Vachtverzorging , verschillende  trainingen ,voeding. 

 

Tevens zal er een BBQ aanwezig zijn tijdens het treffen. 

 

Zet het in de agenda, deze dag kunt u en uw Schapendoes niet missen. 

 

Ledenadministratie 

 

Na mijn oproepje heeft Jolanda Lanting aangeboden de ledenadministratie op zich te 

nemen en vanaf nu gaat zij dat verder verzorgen, het e-mail adres is 

j.lanting@autolanting.nl Telf. 06-06-33755733 

 

Fokbegeleiding 

 

Wij, Peter en Janny Wierda, gaan verhuizen, dit betekend dat onze vaste telefoonlijn 

0513-677588 vervalt, we zijn vanaf nu uitsluitend te bereiken via 06-53701234 en 06-

53991306 voor adviezen e.d. betreffende het fokken. E-mail adres blijft hetzelfde. 

 

Redactie 

 

Tot dusver geen aanmeldingen om op vaste basis samen met Janny Wierda de 

nieuwsbrief te verzorgen. Dit is, mede door de op handen zijnde verhuizing van de 

redactie, de reden dat deze nieuwsbrief niet zo uitgebreid is als gebruikelijk. 

Wat we zoeken is iemand die elk kwartaal een gedeelte van de nieuwsbrief voor z’n 

rekening neemt, b.v. een vaste rubriek of column, elk “honden” onderwerp is goed. 

Interessante artikelen over hondensport, gezondheid, welzijn enz…. zelf geschreven of 

overgenomen (met toestemming en vermelding van de auteur) alles is welkom. 

 

 

Het bestuur 

 

 

3. Gezondheid: Jeuk en allergie 

 
Gelukkig komt het niet vaak voor maar vtt. horen we toch dat een schapendoes 

onverklaarbare jeuk heeft. 

Dat onverklaarbare heeft vaak wel een verklaring maar is soms héél moeilijk te 

achterhalen.  

 

Jeuk zonder huidklachten 
 

Soms is de oorzaak eenvoudig en heeft de hond vlooien. 

Dit is over het algemeen de meest voorkomende oorzaak, maar soms heel moeilijk om te 

ontdekken. Ziet u zwarte vlekjes of stipjes in de vacht van de hond dan zijn het 

waarschijnlijk uitwerpselen van de vlo. 

mailto:j.lanting@autolanting.nl
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Een vlo kan n.l. al weer weg zijn (dood) maar de beet kan 10 dagen jeuk veroorzaken, 

dus als de hond zo nu en dan een vlo oploopt ziet de eigenaar geen vlooien maar heeft 

de hond wel steeds jeuk.  

Zelfs als de omgeving ook behandeld is, kunnen er nog vergeten plekjes in zijn omgeving 

zijn waar hij weer een vlo oppikt, b.v. in de auto. De levenscyclus van een vlo speelt zich 

vnl. op de vloer af en eitjes, larfjes en popjes kunnen overal liggen. 

Ook het regelmatig in contact komen met andere dieren kan weer een vlooienbeet 

opleveren, denk aan de hondenschool, het uitlaatveld en de kat. En de ene hond reageert 

sterk op een vlooienbeet en de ander weer helemaal niet, dus in een huishouden met 

meerdere honden kunnen honden verschillend reageren.  

Regelmatig preventief behandelen ( ook ’s winters) kan uitkomst brengen. 

 

Vachtverzorging en voeding spelen ook een rol in de conditie van de huid en de vacht.  

Te vaak of te weinig kammen/borstelen heeft invloed op de conditie van huid en haar. 

Een doffe vacht, veel schilfers en te droog of te vet haar kan ook jeuk opleveren.  

De kwaliteit van het voer kan daar ook de oorzaak van zijn. Probeer dan een (beter) 

alternatief, niet elk voer is voor elke hond het meest ideale voer, daar waar de ene hond 

het perfect op doet kan bij de andere hond bovengenoemde problemen geven, daarnaast 

is zomaar toevoegingen geven niet altijd een verbetering, een goed voer bevat alles wat 

de hond nodig heeft en heeft geen toevoegingen nodig. 

 

Langharige honden kunnen zelfs jeuk krijgen van het regelmatig nat regenen, of 

zwemmen. Langharige honden, zoals de schapendoes, blijven altijd vrij lang nat en de 

huid kan daardoor geïrriteerd worden met als gevolg…. Jeuk. 

Ook (te) vaak wassen met een niet geschikte shampoo kan de zuurgraad van de huid 

aantasten met als gevolg…. Weer jeuk.  

Gebruik, indien nodig, een milde shampoo die speciaal voor honden is.  

 

 

Jeuk met huidklachten veroorzaakt door parasieten 

 
Naast vlooien kunnen mijten, luizen en schimmels ook ondragelijke jeuk veroorzaken en 

dat is zelfs nog moeilijkere te ontdekken, vaak moet de dierenarts een schraapsel nemen 

om de diagnose te kunnen stellen. En dan zie je vaak ook echt huidklachten ontstaan. 

 

Hier onder de meest voorkomende soorten mijten 

 

Herfstgrasmijten (Trombicula autumnalis) 

De herfstgrasmijt is een parasiet ter grootte van een speldenknop die vooral opvalt door 

zijn oranjerode kleur. Hij komt voor in endemische gebieden. Vooral in de zomer en de 

herfst ligt de mijt in het gras op de loer, wachtend op zijn gastheer. De parasiet 

ontwikkelt zich van het ei, de larve tot de nimf tot de volwassen mijt. De volwassen mijt 

voedt zich met plantenmateriaal, maar de larve heeft de lymfevloeistof van het gastdier 

nodig om te overleven. Bij honden worden de mijtlarven vooral aangetroffen op de poten 

tussen de tenen, op de buik en op het hoofd. De beet van de larve kan vooral bij 

gevoelige dieren allergische reacties veroorzaken met ernstige jeuk tot enorme 

huidirritaties. Deze veranderingen kunnen blijven bestaan, zelfs na eliminatie van de 

parasieten. De mijtlarve is herkenbaar aan zijn onmiskenbare oranjerode kleur direct op 

het aangetaste gebied of onder de microscoop. 

 

Oormijten (Otodectes cynotis) 

Oormijten zijn zeer gespecialiseerde parasieten die het liefste het externe gehoorkanaal 

koloniseren en soms ook de huid rond het oor. De ontwikkeling van de eieren, larven, 

nimfen tot aan de volwassen mijt vindt volledig in de gehoorgang plaats. Ze voeden zich 

met oppervlakkige weefselvloeistoffen en dode huidcellen van de hond. Mijten worden 

overgedragen door direct contact met besmette dieren, meestal puppy’s. Slechts af en 

toe worden volwassen dieren getroffen. Typerend voor een infectie met oormijt is een 
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sterke jeuk met ontsteking in de oren en bruinzwarte brosse afscheiding die doet denken 

aan koffiedik. Gedeeltelijk bewegende mijten zijn herkenbaar als ze worden verlicht in de 

gehoorgang. De oormijt kan betrouwbaar worden gediagnosticeerd via een uitstrijkje van 

de oren. 

 

Roofmijt (Cheyletiella spp.) 

Roofmijt kan bij verschillende dieren voorkomen, zowel bij honden en katten als ook bij 

konijnen en zelfs bij de mens. De hele ontwikkelingscyclus van de mijt vindt plaats op 

het dier. Alle stadia van ontwikkeling (larven, nimfen en volwassen mijten) kunnen 

parasiteren. De overdracht gebeurt door rechtstreeks contact met een besmet dier, maar 

ook via een vervuilde omgeving of vervuilde objecten, omdat volwassen mijt-vrouwtjes 

zelfs in de omgeving kunnen overleven. De roofmijt leeft op het huidoppervlak. Hij 

beweegt zich tussen het haar voort en voedt zich met weefselvloeistoffen. De mijt 

veroorzaakt jeuk. Hoe erg de jeuk is kan variëren. Kleine, droge schilfers zijn 

kenmerkend voor deze parasieten. Zelf lijken ze op deze schilfers. Meestal vind je deze 

schilfers op de rug van de hond. De roofmijten moeten worden gediagnosticeerd door 

een stukje huid te onderzoeken of met behulp van de plakstriptechniek onder de 

microscoop. 

 

Schurftmijten of grafluizen (Sarkoptes scabei var. Canis) 

De grafmijt is wat betreft zijn gastheer erg kieskeurig. Hij komt voornamelijk bij de hond 

voor maar ook op vossen en marterachtigen. De besmetting vindt plaats door contact 

met andere besmette dieren of indirect via de omgeving. De schurftmijten zijn uiterst 

besmettelijk. De waarschijnlijkheid dat een hond die in contact komt met een zieke hond 

niet besmet wordt is erg klein. Zoals de naam van de mijt onthult, graaft de vrouwelijke 

mijt een tunnel in de keratinelaag van de huid en legt daar eieren en uitwerpselen. 

Tijdens het graven neemt ze afgestorven huidcellen en weefselvocht als voeding op. 

Zowel de irritatie van de parasieten als een allergische reactie veroorzaken een pure 

onverzadigbare en ondraaglijke jeuk bij de honden. De eerste zichtbare tekenen zijn rode 

vlekken aan de buik en ellebogen. Symptomen die later voorkomen zijn de jeuk, zelf 

toegebrachte haarloosheid, roos en verdikking van de huid op de oren en uiteindelijk op 

het hele lichaam. Om vast te stellen of het om mijten gaat, kan een oppervlakkig stukje 

huid onderzocht worden. Omdat zelfs een zeer klein aantal mijten ernstige jeuk kan 

veroorzaken, is het niet altijd mogelijk om mijten te detecteren. In dit geval kan een 

diagnostische therapie worden uitgevoerd. 

 

Als alle bovenstaande klachten niet verholpen zijn na een goede vlooienbestrijding en 

ook andere parasitaire oorzaken zijn uitgesloten moet u verder onderzoek (laten) doen 

en kan het een allergie zijn. 

 

 

Vlooienallergie 
 

Een hond kan een vlooienallergie ontwikkelen als hij vaak met vlooien in contact komt.  

Vaak zie je dan kleine rode bultjes waar hond dan weer aan gaat krabben c.q. likken wat 

het probleem alleen maar groter maakt.  

De jeuk en kaalheid zit dan vaak vnl. op het achterste gedeelte van de rug waardoor 

zelfs hotspots kunnen ontstaan, kapotte en ontstoken ronde plekken die het meest aan 

een schaafwond doen denken. 

Deze plekken ontstaan vooral aan de hals, achter de oren (door het krabben met de 

achterpoten) en boven de staartaanzet (door het bijten) dat zijn n.l. de plekken waar ze 

het gemakkelijkste bij kunnen. 

 

Therapie voor een vlooienallergie is een middel aanbrengen aan de buitenkant van de 

hond, zodat voorkomen wordt dat de vlo bijt, tabletten, suspensies of andere middelen 

die zich via het bloed verspreiden zijn niet geschikt aangezien een vlo dan eerst moet 

bijten en bloed moet zuigen voordat hij dood gaat. Gebruik dus goede druppels voor in 

de nek of een spray. 



 

5 

 

Voedingsallergie 
 

Zoals mensen allergisch kunnen zijn voor gluten-of koemelkeiwitten, zo kan de hond ook 

allergisch reageren op onderdelen van de voeding.  

Voedingsallergie komt regelmatig voor, gelukkig niet zo vaak bij de schapendoes want 

vaak moet een mate van aanleg aanwezig zijn en sommige rassen zijn daar gevoeliger 

voor dan andere. 

 

De allergie top-3 bestaat uit rundvlees, melkproducten en ei. 

Sommige honden hebben alleen maag- en darmklachten; ze braken regelmatig en 

hebben (wisselend) diarree. Andere honden hebben vooral last van hun huid en/of oren. 

Ook combinaties komen voor. 

Wanneer de verschijnselen vooral aan de huid te zien zijn, lijken de klachten erg op de 

klachten die bij andere allergieën voorkomen. Helaas zijn er nog steeds geen 

betrouwbare testen op de markt die precies kunnen vertellen voor welk onderdeel van de 

voeding de hond allergisch is. We kunnen daar alleen achter komen door de hond een 

test dieet te geven. 

 

Testdieet zelf maken. 

Het resultaat van een zelfgemaakt testdieet is het meest betrouwbaar.  

Het draait erom dat de hond een vleessoort eet wat hij nog nooit eerder heeft gegeten. 

In veel gevallen zal dat gaan om paarden-, geiten-, of struisvogelvlees. Omdat het 

lichaam van de hond de tijd moet hebben de reactie op het oude voer kwijt te raken, 

duurt een test 6-8 weken. 

 

Let op: er mag dan echt niets extra’s geven worden, dat kan de test verstoren. Het 

bereiden van het voer is veel werk, maar het kan ingevroren worden in dag-porties 

Voor de test periode is het bijna nooit een bezwaar dat het geen complete voeding is. 

Mocht het nodig zijn om langer dan 6-8 weken door te gaan, is overleg met de dierenarts 

over welke toevoegingen noodzakelijk zijn wel verstandig. 

 

Testdieet kant en klaar. 

Er zijn ook kant en klare diëten bij de dierenarts te koop, waarmee een goede 

voedingstest uit te voeren is. Het voordeel is het gebruiksgemak en daarnaast is het een 

volledig voer. Het eiwit in dit dieet is behandeld en zodanig klein gemaakt dat het 

immuunsysteem het niet meer als eiwit herkent en er dus ook niet op zal reageren. Ook 

deze test duurt 6-8 weken. 

 

 

De uitslag 

Er is altijd een uitslag. De hond reageert niet op het testdieet en heeft dan dus 

waarschijnlijk geen voedingsallergie. Of de hond reageert wel op de test en heeft dus 

hoogstwaarschijnlijk wel een voedingsallergie. 

Eigenlijk moet de test dan bevestigd worden door het oorspronkelijke voer weer aan de 

hond te geven. Als dan de oude klachten terug komen EN weer verdwijnen met het 

testdieet is de voedingsallergie bewezen. 

Wanneer het duidelijk is dat de hond een voedingsallergie heeft moet er gezocht worden 

naar een voer waar de hond wel tegen kan. 

Er zijn diverse hypoallergene hondenvoeders verkrijgbaar die na het testdieet gegeven 

kunnen worden. 

 

 

Belangrijke volgorde 

Omdat een voedingsallergie niet uit een huidtest of bloedonderzoek naar voren komt en 

de allergie zo gemist kan worden, doen we de voedingstest voordat de huidtest en 

bloedonderzoek plaats vinden. De kans op een voedingsallergie is echter kleiner dan de 

kans op atopie. 
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De Atopie 

 
Deze allergie wordt veroorzaakt door stoffen die zich in de omgeving bevinden van de 

hond, zoals huismijtstof, gras- en boompollen of huidschilfers van andere huisdieren. 

Dit is over het algemeen een erfelijke aandoening die zich openbaart vanaf de leeftijd 

van ong. 6 maanden. 

De allergie veroorzakende deeltjes kunnen het lichaam binnenkomen via de huid en/of 

luchtwegen. Een hond met atopie heeft voornamelijk problemen op de kop, oren, oksels, 

liezen en poten (m.n. de voetjes). Soms is een (chronisch) oorprobleem het enige wat 

mis is. Let wel, de uitwendige gehoorgang is een onderdeel van de huid en kan dus net 

als de rest van de huid allergisch reageren.  

Verder zien we regelmatig bindvliesontstekingen van beide ogen (traanogen, omstoken 

ogen) die met veel jeuk en wrijven gepaard gaan.  

Het is in beide gevallen raadzaam niet alleen de oren of ogen te behandelen, maar verder 

te zoeken naar een onderliggende oorzaak van de allergie. 

 

Bloed- en huidtest 

Wanneer parasieten, de vlooien- en voedselallergie zijn uitgesloten, is het tijd voor een 

bloed- en huistest. 

In het bloed wordt gezocht naar afweerstoffen die de hond tegen verschillende stoffen 

heeft aangemaakt.  

Voor de huidtest wordt een stukje huid kaal geschoren en worden er met kleine injecties 

verschillende stoffen in de huid geprikt, na zo’n 15 tot 20 minuten kunnen de reacties op 

die stoffen worden gemeten aan de grootte van de zwelling. 

De combinatie van de deze beide testen levert uiteindelijk het meest nauwkeurige 

antwoord op de vraag waarvoor de hond allergisch is. 

 

Soms is de oplossing simpel en kan de oorzaak (b.v. parkiet of cavia) uit de omgeving 

van de hond verwijderd worden.  

Maar vaak ligt het niet zo eenvoudig. Als bekend is waar de hond op reageert, kan er van 

deze stof(fen) een soort inenting worden gemaakt, immuuntherapie of hyposensibilisatie 

genoemd. 

Met deze injecties, die thuis gegeven kunnen worden, wordt het immuunsysteem van de 

hond beïnvloed zodat hij niet meer met jeuk zal reageren op de allergieverwekkende 

stoffen. 

In ongeveer 70% van alle gevallen zullen de klachten van de hond afnemen of zelfs 

helemaal verdwijnen. Het resultaat laat zich niet altijd meteen zien, soms duurt het 

maanden voordat er werkelijk verschil merkbaar is.  

In de meeste gevallen zullen deze injecties een leven lang gegeven moet worden. 

 

Bijkomende infecties 

Door het vele krabben, bijten en likken, schuren de haren weg en gaat de beschermende 

huidlaag kapot. In de bek van de hond – en ook op de huid zelf-  leven veel bacteriën. 

Die horen daar en doen normaal geen kwaad, maar als de huid beschadigd is, kunnen 

deze bacteriën ( en ook gisten) binnendringen en daar ontstekingen veroorzaken met als 

gevolg nog meer jeuk. 

Dit betekend dat er niet alleen aan de oorzaak gewerkt moet worden maar ook aan de 

bijkomende infecties. Het kan betekenen dat de hond regelmatig een antibioticum of een 

anti-gist kuur voorgeschreven krijgt en dat de hond regelmatig met dermatologische 

shampoos gewassen moet worden. Dit zal sowieso de jeukklachten al helpen 

verminderen. 

 

Medicijnen 

Wanneer het niet lukt om de oorzaak van de allergie te vinden of goed te behandelen, 

kunnen er ook medicijnen gegeven worden om de meest ernstige klachten te 

verminderen.  
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Corticosteroïden: diverse vormen van prednison. Dit zijn ontstekingsremmende 

middelen die bijwerkingen hebben en vereisen een zeer zorgvuldig gebruik en 

regelmatige controle van de dierenarts. Een voorzichtig gebruik van deze middelen kan 

een (erg) goed resultaat geven. 

Cyclosporine: ook een krachtige onstekingsremmer, het heeft net als prednison een 

goed resultaat maar zonder bijwerkingen. Helaas is dit medicijn is, m.n. voor grote 

honden, erg duur. 

Antihistaminica: een minder sterke onstekingsremmer, waar sommige honden toch erg 

goed op reageren. Her grote voordeel is dat er minder bijwerkingen aan toegeschreven 

worden. 

Dermatologische shampoos: 

Deze verminderen de allergene stofjes in de vacht, bestrijden bacteriën en verminderen 

schilfers. Ze hebben daardoor een jeukremmend effect en ondersteunen de behandeling. 

De toepassing is wekelijks. 

Omega-3 en-6 verzuren 

Het ontstekingsremmend effect van deze verzuren op de zieke huid is inmiddels 

aangetoond. Het is geen geneesmiddel maar kan wel een belangrijke aanvulling zijn op 

het verminderen van de ontstekingsreactie op de huid. 

 
Gelukkig komt Atopie maar zelden voor bij de schapendoes, maar het is wel een allergie 

waar de hond levenslang last van heeft. In een enkel geval geneest de hond. Meestal lukt 

het alleen om het probleem onder controle te krijgen met een gecombineerde aanpak 

van immuuntherapie, antibiotica, ontstekingsremmers, diëten en shampoos. Een goed 

behandelplan in samenwerking met de dierenarts is hierbij essentieel. 

 

 

Overige allergieën  
 

De hond kan ook reageren op stoffen waar de huid mee in aanraking komt. B.V nikkel in 

een halsband of wasmiddelen waarmee de hondendeken wordt gewassen.  

Ook schoonmaakmiddelen en vloerlakken kunnen voor een allergische reactie zorgen.  

Af en toe zien we ook een reactie op een vlooienhandeling (druppels of banden) vaak zijn 

de reacties van de huid dan heel lokaal en is de link eenvoudig te leggen en is het 

vermijden van deze stoffen de oplossing. Daarnaast kan de hond ook reageren op 

planten en op ander insecten dan de vlo. 

 

Met dank aan Dierenartsenkliniek Bornego 

 

 

4. Gezondheidsuitslagen: 01-07-2018 t/m 31-10-2018 
 
ROFFEL OBER V.’T STRUTJE      HD A 

TOTEM TOEPOEL V. SNUFFEL-KNUFFEL    RD niet vrij 

AMAI YULA V.D. REGGEDOES     CD 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 febr. uit, dus kopij aanleveren voor 31-01-19 

 

 

mailto:info@schapendoes.net


 

8 

 

 

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 

 

 

Algemene informatie  
 

Het bestuur van “de Schapendoes Club” 
 

Voorzitter:  

J.Wierda-Gorter  voorzitter@schapendoesclub.nl  06-53991306 

 

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   06-53701234 

 

 

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 

mailto:secretaris@schapendoesclub.nl
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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
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mailto:marionquaedvlieg@home.nl
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Diverse 
 

Fokbegeleiding-database 

Peter en Janny Wierda info@schapendoes.net   06-53991306 

 

Commissie evenementen: 

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

 

 

Herplaatsing, bemiddeling nood-en vakantieopvang  

Ellen Jetten    secretaris@schapendoesclub.nl  06-25174781 

 

Redactie/webmaster en design 

J.W.G.    info@schapendoes.net 

 

Ledenadministratie 

Jolanda Lanting  j.lanting@autolanting.nl   06-33755733 

   

 

 

Overige 
 

Contributie 2019: 

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:info@schapendoes.net
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