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De Schapendoes Club 

 
NIEUWSBRIEF 24: 
 

7de jaargang 
2de  kwartaal 24-04-2015 

 

 

De volgende punten komen aan bod: 

1. Van de bestuurstafel 

2. Beoordelingsdag 

3. Agenda ALV 

4. Van de leden 

 1. Lot en Sien 2 

  2. Commissie Evenementen 

5. Gezondheid 

6. Gezondheidsuitslagen 

 
1. Van de bestuurstafel 

 

 

Dit jaar is het 5 jaar geleden dat onze rasvereniging erkend werd door de Raad v. 

Beheer, en in die 5 jaren hebben we al heel wat bereikt.  

We hebben een ledental wat zo rond de 200 schommelt, en we hebben ook een groot 

aantal zeer actieve leden die zich op verschillende manieren inzetten voor de club. 

Binnen de club hebben we  ondertussen al diverse regio‟s met een vaste kern om 

gezamenlijk te wandelen en ons Treffen is elk jaar weer een doorslaand succes.  

En juist dit succes heeft vraagt extra aandacht. Daarom de oproep van Dorien (zie “van 

de leden” Commissie evenementen)  

Dirk en Dorien zijn de drijvende krachten achter het Treffen maar ze hebben 

gestructureerd extra hulp nodig. Daarom een dringend oproep van het bestuur voor extra 

mensen in de evenementen commissie.  

Niet alleen het plannen maken kost de nodige tijd en energie, ook op de dag zelf hebben 

we vaste medewerkers nodig. Nu is vaak een los/vast geheel, mensen springen ter 

plekke bij en dat werkt niet meer.  

Als bestuur willen we daarom een commissie vormen met een vaste kern van 

medewerkers die samen met en onder leiding van Dirk en Dorien het Treffen 

organiseren. 

 

 

2. Beoordelingsdag: 
 

Deze wordt 17 mei 2015 gehouden bij de Manege Fjordhest-Gard  Krimweg 125 7351TL 

Hoenderloo telf. 055-3781344 

 

De agenda voor de beoordelingsdag en ALV is als volgt: 

10.00 aanvang keuringen 

12.30 lunch  

13.30 vervolg keuringen en aansluitend in de namiddag.  

± 16.00 ALV  
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De keurmeesters zijn Pamela Runderkamp en Cindy Kerssemeijer. 

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 lijsten klaar zijn is daar een indicatie in te geven, voor 

meer info kunt u dan rond 12 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 10 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) 

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 17 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 2014 uit te nodigen en die als nest te laten keuren door 1 van de uitgenodigde 

keurmeester, 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. 

 

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: d.heermeyer1900@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 12 mei opgeven. 

 

 

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

 

 

mailto:info@schapendoes.net
mailto:d.heermeyer1900@kpnmail.nl
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3. Agenda ALV 17 mei 2015 
 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Notulen ALV 25 mei 2014 

4. Jaarverslag secretaris 2014 

5. a. Jaarverslag penningmeester 2014 

b. Verslag kascommissie, decharge penningmeester/bestuur 

c. Aanstelling nieuw lid kascommissie 

d. Vaststellen definitieve begroting 2014 

 

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: 

Ingeborg Töniës Secretaris; herkiesbaar 

Dick v.Dam Vice voorzitter (ledenadministratie); niet herkiesbaar 

Het bestuur stelt als kandidaat: Oene Rozendal  

9. Wijziging VFR 

10. Uitbreiding evenementen commissie 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

 

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

Agenda punt 3. Notulen ALV d.d. 27 mei 2014 te Hoenderloo; zie bijlage 1 

 

Agenda punt 4. Jaarverslag secretaris 2014 

 

Afgelopen jaar zijn er wat veranderingen geweest en hebben de leden die tot dusver 

herplaatsing, noodopvang en vakantie bemiddeling deden, hun taken neergelegd en 

daarom is de afdeling “herplaatsing, nood opvang en vakantie bemiddeling” verplaatst 

naar het secretariaat. 

En in alle gevallen is er voor een hond in nood een nieuw plekje gevonden, soms intern 

via de fokker en soms via het secretariaat en de website. 

Het contact met de Raad v. Beheer over het verzoek van één van onze leden om bij de 

Raad van Beheer een verzoek in te dienen om de leeftijd voor het beoordelen van ED 

foto‟s ook op 12 maanden te zetten zodat dit onderzoek gelijktijdig met een HD 

onderzoek gegaan kan worden, is zeer moeizaam verlopen maar uit eindelijk neemt de 

Raad de kwestie voor alle rassen onder de loep, het verdere verloop kunt u op de site 

van de Raad volgen. 

Het contact met de zustervereniging is onmogelijk sinds daar een nieuwe bestuur is 

gekozen. 

 

Ingeborg Töniës secretaris 

 

 

Agenda punt 5. Jaarverslag penningmeester 2014 

 

In het jaar 2014 is het ledenaantal ongeveer gelijk gebleven 

In dit jaar hebben we besloten dat we overgaan op een automatische incasso maar dit 

loopt nog niet zo als we graag zouden zien. Maar ongeveer de helft van de leden hebben 

een machtiging afgegeven. 

Ook dit jaar was de beoordelingsdag ruim kostendekkend,  
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Het Treffen was weer een groot succes en precies kostendekkend. 

 

Financieel overzicht op de vergadering verkrijgbaar. 

 

Peter Wierda penningmeester 

 

 

Agenda punt 6. Jaarverslag fokbegeleiding 2014 

 

In 2014 zijn er 35 nesten geboren, dat waren 234 pups waarvoor een stamboom is 

aangevraagd, waarvan 106 reuen en 128 teven. 10 teefjes zijn leeg gebleven. 

 

In veel gevallen is er voor de dekking overleg geweest tussen de fokker en de 

fokbegeleiding en hebben we ook van een gedeelte van onze fokkers de  gegevens na de 

bevalling binnen gekregen, zodat die in de database verwerkt konden worden.  

Het blijft een punt van aandacht om de fokkers te motiveren deze gegevens door te 

geven. Niet alleen betreffende het aantal pups e.d. maar ook de eventuele problemen in 

een nest, deze gegevens kunnen n.l. belangrijk zijn voor een andere fokker die eenzelfde 

combinatie overweegt. Het is geen schande als er wat fout gaat maar als we gegevens 

delen kunnen we misschien voorkomen dat een ander het ook overkomt. 

Maar jammer genoeg wordt het doorgeven vaak vergeten. Gelukkig krijgen we nu wel de 

geboorte gegevens van de raad maar dat is vaak pas veel later. 

 

Het IC is in het afgelopen jaar vaak beneden de 20% gebleven, een enkele keer wat 

hoger. 

 

Nestenlijst 2014: zie bijlage 2  

 

Peter en Janny Wierda fokbegeleiding 

 

Agenda punt 7. Verslag Schapendoes Treffen 2014  

 

Dit jaar was het al de 5e keer dat het schapendoestreffen georganiseerd is, de eerste 

keer als een soort van kennismaking en de laatste 4 jaar met een leuke doezenkermis. 

 

„s Morgens is er gestart vanaf de manege voor een prachtige wandeling over de hei en 

door het bos met onderweg een aantal vragen speciaal over doezen en aantal vragen 

over honden in het algemeen.  

 

Om 13.00 uur was iedereen (op een paar na, die een paar extra kilometers wilden 

maken) weer terug voor de lunch. 

 

Om 13.30 uur was het dan tijd voor de doezenkermis, er was een caviabaan die zelfs 

door de hele jonge honden goed doorlopen werd.  

Ook hadden we weer een hindernisbaan uitgezet en natuurlijk mocht de hilarische straat 

van verleiding ( voor veel doezen het favoriete en lekkerste onderdeel ) niet ontbreken. 

Om 15.00 was het tijd voor het finale onderdeel, het schapendoesrennen, een 

onderdeel waarvoor in het diepste geheim door hele fanatieke leden al lang van te voren 

voor getraind wordt en de beste tactieken voor uitgedacht worden.   

 

Na de prijsuitreiking, waarvoor de prijzen elk jaar weer gesponsord worden door 

Bullepees.nl, was het tijd voor de BBQ . 

Er deden dit jaar weer 50 doezen mee en we hadden zelfs mensen op de wachtlijst 

staan, maar met een beetje schuiven is het toch weer gelukt om iedereen mee te laten 

doen. Al met al weer een super geslaagde dag  

 

Namens de evenementencommissie, Dorien Heermeyer 
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Agenda punt 8. Toelichting 

 

Onze medeoprichter Dick v.Dam stelt zich jammer genoeg niet meer herkiesbaar, en 

daarom moeten we op 17 mei een nieuw bestuurslid kiezen. 

Het bestuur stelt Oene Rozendal voor. 

Oene heeft al jaren een schapendoes (sinds kort zelfs 2) en is zeer begaan met het ras 

en de club. De meeste leden zullen Oene al meerdere malen hebben ontmoet aangezien 

hij op vrijwel alle clubevenementen aanwezig is. 

Oene heeft de huidige penningmeester Peter Wierda geholpen met het opzetten van een 

goede boekhouding. 

De huidige penningmeester zocht al langere tijd naar een goede opvolger en het bestuur 

denkt dat we die hebben gevonden in Oene Rozendal. 

Indien Oene wordt verkozen neemt hij de functie van penningmeester op zich, wordt 

Peter Wierda algemeen bestuurslid (met nog steeds een functie in de fokbegeleiding en 

het bijhouden van de database) en neemt de secretaresse Ingeborg Töniës in eerste 

instantie de ledenadministratie over. 

Omdat Oene nu samen met Marije Kroes in de kascommissie zit moeten we dus een 

nieuw lid voor de kascommissie hebben. Aanmelding kan op 17 mei. 

 

Tegenkandidaten kunnen schriftelijk voor de vergadering bij het bestuur worden 

aangemeld conform artikel 9.2 van de statuten. 

 

 

Agenda punt 9. Toelichting Wijziging VFR 

 

De wetenschap staat niet stil, een aantal jaren geleden is het gen gevonden wat 

verantwoordelijk is voor de erfelijk aandoening PRA. Alle fok honden “moeten” op dit 

moment voordat ze ingezet mogen worden een genetische (DNA) test op PRA laten doen. 

Toen we het huidige Verenigings FokReglement opstelden was er maar één laboratorium 

die zich daar mee bezig hield, dus was er geen noodzaak om dit verder te specificeren in 

het VFR. 

Nu, een aantal jaren later, blijken meerdere laboratoria zich hier mee bezig te houden en 

bieden ook een DNA PRA onderzoek aan. 

De juistheid van deze onderzoeken is niet bewezen en er is zelfs sprake van dat er in 

ieder geval één laboratorium is, die niet de directe gentest aanbiedt maar de marker test 

die beduidend minder accuraat is.  

Daarnaast geven deze laboratoria de gegevens niet aan de rasverenigingen door en zijn 

ze daardoor voor de diverse databases onbereikbaar, en hanteren ze andere uitslagen.  

Ruhr-Universität Bochum is het enige laboratorium wat elke batch van bloed/slijm 

monsters vergelijkt met die van een lijder c.q. drager en die met een database werkt 

betreffende de schapendoes en die gegevens aan alle verenigingen beschikbaar stelt. 

Deze lijst wordt bijgehouden door mevr. G. de Wit Bazelmans en aan alle verenigingen 

doorgestuurd. Deze lijst staat ook ons ter beschikking. 

 

Omdat er tegenwoordig ook van alle ouderdieren en pups sinds halverwege 2014, een 

DNA afstammingsprofiel wordt gemaakt en alle dieren nu een Canine DNA ISAG2006 

certificate krijgen is de afstamming gegarandeerd en zouden we als vereniging de 

volgende stap kunnen nemen. 

Want dit houdt in dat nakomelingen van ouderdieren die dus zo‟n Canine DNA ISAG2006 

certificate hebben en ook allebei een DNA PRA onderzoek hebben gedaan via Ruhr-

Universität Bochum met de uitslag ++ (vrij) absoluut zeker NOOIT de huidige vorm van 

PRA aan hun kinderen kunnen doorgeven.  

 

Daarom is de noodzaak van het onderzoeken van deze nakomelingen niet meer 

aanwezig, maar het probleem waar we nu nog tegenaan lopen is een goed sluitend en 

perfect bij gehouden datasysteem voor ALLE schapendoezen over de hele wereld waar 

deze DNA PRA gegevens voor iedereen vrij toegankelijk zijn.  
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Op dit moment houdt mevr.G.de Wit-Bazelmans de lijst van Bochum bij en zodra het 

zeker is dat deze gegevens op basis van afstamming ook aan haar doorgegeven kunnen 

worden (zodat deze nakomelingen als ++ in het systeem verwerkt worden) zouden we 

kunnen stoppen met het onderzoeken van deze desbetreffende nakomelingen. 

 

Ouderdieren met de uitslag +- ( drager) kunnen nog steeds wel dat dragerschap door 

geven en daarom moeten de nakomelingen van +- ( is drager) blijvend onderzocht 

worden. 

 

Dus daarom het voorstel om het VFR te wijzigen met de onderstaande toevoegingen. 

 

De zwarte tekst is de huidige tekst en rode tekst zijn de toevoegingen die vandaag ter 

stemming komen. 

 

De blauwe tekst is alleen aan de orde als er een oplossing voor het registeren van deze 

nakomelingen is. Dus dat wordt nu nog niet toegepast maar staat ter discussie voor 

een principeakkoord als er een passende oplossing voor de registratie is. En dat laatste 

wordt nu dan ook nog niet opgenomen in het VFR. 

 

 

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. 

 

Dit stukje zou dan in de toekomst toegevoegd kunnen worden: 

Nakomelingen geboren uit ouderdieren die beide in het bezit van een Canine DNA 

ISAG2006 certificate  en die beide d.m.v. het genetisch DNA PRA onderzoek 

(uitgevoerd door Ruhr-Universität Bochum )++( is vrij) zijn bevonden van PRA, 

(en in een later stadium, in geval van een goede registratie, op basis van 

afstamming vrij zijn bevonden) zijn vrijgesteld van het genetische DNA PRA 

onderzoek, nadat ze in de onderzoekslijst van Bochum zijn toegevoegd met 

de vermelding van op basis van afstamming vrij van PRA 

 

 

4.3. Aandoeningen: Er mogen uitsluitend gezonde honden voor de fokkerij ingezet 

worden. Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen 

mag niet worden gefokt. 

• PRA 

• Honden die d.m.v. een genetisch onderzoek (uitgevoerd door Ruhr-Universität 

Bochum) drager zijn van PRA zijn bevonden, mogen alleen gecombineerd worden 

met dieren die d.m.v. een genetisch onderzoek, (uitgevoerd door Ruhr-Universität 

Bochum) genetische vrij zijn bevonden van PRA.  

Niet onderzochte (buitenlandse) nakomelingen van, d.m.v. een genetisch 

onderzoek uitgevoerd door Ruhr-Universität Bochum, van 2 bewezen genetisch 

VRIJE honden “kunnen” hiervoor dispensatie van het bestuur krijgen, maar mogen 

uitsluitend op een, d.m.v. een genetisch onderzoek, bewezen genetisch vrije hond 

(uitgevoerd door Ruhr-Universität Bochum) ingezet worden. 

• Cataract, met uitzondering seniel cataract en cataract ontstaan door een trauma 

van buitenaf 

 

J.Wierda-Gorter fokbegeleiding 
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4. Van de Leden 
 

1. Lot en Sien 2 

 

Hallo beste schapendoesclubnieuwsbrieflezers(essen) 

 

Belevenissen van twee doezen 

 

Zoals jullie al in de vorige brief konden lezen, ons 

schapendoesclubnieuwsbrieflezeresbaasje bedenkt altijd spelletjes voor ons. We noemen 

haar ZIJ, want dat andere woord vinden wij te lang. ZIJ gaat vaak naar kringloopwinkels 

en komt dan met allerlei spullen thuis. 

 

Voor dit spelletje heb je een plastic beker, fles en een stokje nodig. 

ZIJ heeft in een plastic beker twee gaatjes geboord…..tegenover elkaar. Toen door deze 

gaatjes een stokje gestoken.  

De plastic beker moet om het stokje kunnen draaien. (Later kun je het moeilijker maken 

en een plastic fles gebruiken.) 

Je kunt een standaard maken waar het stokje in past, maar ZIJ houdt het stokje vast. De 

beker (fles) hangt in het midden en ZIJ doet een brokje in de beker en wij mogen om de 

beurt met onze poot de beker laten draaien, zodat het brokje eruit valt. 

Je moet wel voorzichtig met je poot aantikken, want als je het te snel doet vliegt de 

beker in de rondte en komt er niks. Dat brokje valt op de grond en dat mag je pakken. 

Lekker.  

Als we niet aan de beurt zijn moeten we wachten op een kleedje.  

Je moet dat brokje snel pakken want je hebt kans dat de does die op het kleedje ligt, er 

heel gauw afgaat en jouw brokje pakt. Dat mag niet, maar wij doezen kunnen heel 

zelfstandig (lees eigenwijs) werken. ZIJ snapt dat zo‟n rollend brokje bij je kleedje erg 

moeilijk te weerstaan is, dus rolt ze een extra brokje om het voor iedereen leuk te 

houden.  

Twee keer van je kleedje af mag echt niet. Dan stopt het spel. We zijn bang dat ze ons 

gaat leren om op ons kleedje af te blijven (zucht) Impulscontrole heet dat.  

 

Laatst fietste ZIJ langs een container van een installatiebedrijf. ZIJ vond een pvc buisje 

met een diameter van 4 cm. en 18 cm lang. 

Deed ze een oude washand in (of iets anders) een brokje en nog een washand. Wij 

wilden dat brokje graag hebben. Nu had ZIJ per ongeluk een klein stukje van de 

washand uit het buisje laten hangen dus: washand eruit gehaald met onze tanden, buisje 

een beetje laten rollen en bingo....brokje. Nog een keer? De washand zat er bijna 

helemaal in, maar je kreeg het er gemakkelijk uit en weer een brokje. Nog een keer? 

Maar tja, washand helemaal erin. Dat kostte wat meer moeite. Je kunt het buisje laten 

rollen of in de lucht gooien, wij hebben het brokje eruit gekregen. Verzin maar wat om 

dat extra lekkere brokje eruit te krijgen. En weet je wat zo mooi was? ZIJ had twee 

buisjes, dus hoefden we niet op ons kleedje.  

 

Pootjes Lot en Sien. 

 

 

2. Commissie evenementen 

 

Gezocht creatieve, sportieve, en vooral enthousiaste teamplayers. 

 

Zoals jullie misschien wel weten organiseren wij al jaren met veel plezier het 

schapendoestreffen met de doezenkermis. 

 

Maar om alles weer rond te krijgen gaat daar heel veel tijd inzitten, vaak dagen van 

voorbereidingen en wegbrengen van alle attributen en prijzen. 
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Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste mensen om onze evenementencommissie te 

versterken. 

 

Wat wordt er van je verwacht; 

 In overleg bedenk je zelf een spel voor de doezenkermis wat geschikt is voor alle 

leeftijden, ook zorg je zelf voor alle benodigde materialen/attributen. Op de dag 

zelf bouw je het spel op en hou je de puntentelling/stand bij. 

 We zullen minimaal 1 x per jaar bij elkaar komen om te overleggen en ideeën uit 

te wisselen, voor de rest kan het overleg via mail of telefoon plaatsvinden. 

 

Dus lijkt het je leuk om op deze manier wat voor de club te betekenen, meld je dan aan 

bij; 

Dorien Heermeyer e-mail d.heermeyer1900@kpnmail.nl telf.06-27265367 

 

Zonder hulp van vrijwilligers wordt het erg moeilijk om weer een treffen met kermis te 

organiseren, dus beste leden laat wat van je horen.!! 

 

 

5. Gezondheid: Canine Herpesvirus 

 
Tekst: Dierenarts Diana van Houten 

 

Slechte dek resultaten en dode pups door het Canine Herpesvirus ? 

 

Bij het fokken met honden is het altijd vervelend als het niet gaat zoals gehoopt. Als een 

teef niet bevrucht blijkt, dus leeg blijft, als de nesten klein blijven of de pups na de 

geboorte alsnog sterven, is dat een grote teleurstelling voor elke fokker. Een belangrijke 

mogelijke oorzaak van deze problemen is de besmetting van de teef met het Canine 

Herpesvirus (CHV). Hoewel niet zo bekend bij hondeneigenaren blijkt maar liefst 40% 

van de onderzochte Nederlandse honden ooit met het virus in aanraking geweest te zijn. 

Vaccinatie van de moederhond tegen CHV lijkt betere bevruchtingsresultaten en minder 

problemen bij puppy's op te leveren. 

 

Het Canine Herpesvirus (CHV) is een virus dat wereldwijd voorkomt bij honden. In 

Nederland blijkt ongeveer 40 procent van de onderzochte honden positief*. In België ligt 

dit aantal wat hoger op ongeveer 46 procent. Het virus veroorzaakt milde verschijnselen 

bij volwassen dieren, maar kan dodelijk zijn voor pasgeboren en jonge puppy‟s. Een 

eenmaal besmette hond kan zijn leven lang drager van het virus blijven. In tijden van 

stress (loopsheid, dekking, geboorte) kan het virus de kop opsteken en 

ziekteverschijnselen veroorzaken.  

Daarnaast is het virus nogal eens de oorzaak van vruchtbaarheidsproblemen. Denk 

daarom bij het niet drachtig worden van een teef, kleine nesten of zwakke pups eens aan 

de mogelijkheid van besmetting met dit virus. 

 

Symptomen 

Puppy‟s worden na de geboorte geïnfecteerd door hun besmette moeder. Plotselinge 

sterfte van de jonge puppy‟s, maar ook moeilijk ademen, etterige neusuitvloeiing, 

schreeuwen of fietsbewegingen, kunnen symptomen zijn van een besmetting met het 

virus. Bij volwassen honden kunnen blaasjes op de geslachtsorganen of 

kennelhoestachtige symptomen op een infectie met het herpesvirus wijzen. 

De ziekte kan echter ook onvruchtbaarheid („leeg blijven na een dekking‟), kleine nesten 

of doodgeboren puppy‟s veroorzaken. Er bestaat geen effectieve therapie tegen de 

ziekte. Het virus is niet besmettelijk voor mensen en ook het herpesvirus dat bij mensen 

voorkomt, levert voor honden geen besmettingsgevaar op. 
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Bescherming tegen CHV 

 

CHV wordt zeer gemakkelijk van de ene op de andere hond overgedragen: aan elkaar 

snuffelen of likken kan al een infectie veroorzaken. Het virus zelf is bijzonder lastig aan 

te tonen, aangezien het zich kan 'verstoppen' in het lichaam van de hond. Bij stressvolle 

situaties, zoals ziekte, maar ook rond de loopsheid of geboorte kan het virus weer actief 

worden. Goede hygiëne is onontbeerlijk: het virus is gevoelig voor het gros van de 

desinfecterende middelen. Drachtige teefjes kunnen het beste vanaf drie weken vóór tot 

vier weken na de bevalling apart van andere honden gehouden worden. In het geval van 

een vermoedelijke besmetting van puppy's met de ziekte kan het raadzaam zijn de 

temperatuur in het kraamverblijf zo hoog mogelijk te maken. Het virus gedijt namelijk 

het beste bij koelere temperaturen. Een verhoging van de temperatuur in het nest kan 

de kans op overleving van de puppy's vergroten. 

 

Het belang van sectie 

 

Het is aan te raden altijd bij dode pups ‐hetzij doodgeboren, hetzij gestorven binnen 30 

dagen na de geboorte‐ sectie op deze dieren te laten verrichten. In het geval van het 

Canine Herpesvirus zal deze aantoonbaar zijn en in het sectieverslag worden vermeld. 

Vaccineren tegen CHV 

Pups kunnen ook beschermd worden tegen de acute vorm van het virus door de 

moederhond preventief te vaccineren. Het vaccineren van de teef zorgt ervoor dat haar 

pups antistoffen tegen de ziekte via de moedermelk binnen krijgen. Vaccinatie lijkt ook 

prenatale effecten te hebben: onderzoeken toonden een verhoging van het 

drachtigheidspercentage** aan bij vroeg gevaccineerde teven ten opzichte van hun niet 

gevaccineerde soortgenoten. Het vaccin kan worden toegediend aan alle honden: 

ongeacht of zij vrij, geïnfecteerd, of zelfs drager van het virus zijn. Toediening kan net 

voor en tijdens de dracht. Uw dierenarts is de aangewezen persoon waar u terecht kunt 

voor meer informatie. 

 

* Prevalence of antibodies against canine herpesvirus I in dogs in the Netherlands. Frans 

A.M. Rijsewijk, et al. Veterinary Microbiology 65 (1999) 1‐7. 

** Niet significant. bron: Protection of puppies against canine herpes virus by vaccination 

of the dams. H.Poulet, P.M.Guigal, et al. Veterinary Record (2001) 148, 691‐695. 

 

Als fokbegeleiding willen we hier aan toevoegen dat dit tot dusver maar zeer zelden 

binnen ons ras is voorgekomen maar we kennen wel enkele gevallen en aangezien het 

ontzettend besmettelijk is (m.n. via seksueel contact) is het een aandachtspunt, dus 

wees als fokker wel alert indien u vaak lege teven of dode pups heeft. 

Zoals uit bovenstaand artikel blijkt is het niet eenvoudig te testen. 

 

 

6. Gezondheidsuitslagen: 01-01-2015 t/m 31-03-2015 
 

KABAAL AALDERT DE OLDE GRISE   ED 1 

KABAAL AALDERT DE OLDE GRISE   HD A 

DIEKE FLORE V.D. WAALKIJKERS   ED vrij 

DIEKE FLORE V.D. WAALKIJKERS   HD A 

RIDDER JOEY MEI DE NOARDEWYN  ED vrij 

RIDDER JOEY MEI DE NOARDEWYN  HD A 

AMAI YULA V.D. REGGEDOES   HD A  

I BESOS DIRÒSA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ HD A 

DUINDONDER CHARMANTE KAATJE  DIST niet vrij 

JENS XANTIE V.D. BONTE BOELENHAM  DIST 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 april uit, dus kopij aanleveren voor 15-04-15 

 

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:  

C.D.van Dam   info@debonteboelenham.com 0488-412613 

 

Secretaris:  

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

 

Penningmeester: 

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

 

Algemeen bestuurslid  

D.Heermeyer   d.heermeyer1900@kpnmail.nl 0313-652971 

 

 

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 d.heermeyer1900@kpnmail.nl 0313-652971 

 

Betuwe: 

Dick en Aleid v.Dam  info@debonteboelenham.com 0488-412613 
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mailto:d.heermeyer@kpnplanet.nl
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Utrecht 

Eliz Sijmons   sijmons.e@gmail.com  o6-57322329 

 

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 

Mischa 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 d.heermeyer1900@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 2015: 

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.10 weken per nest 

 

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

IBAN nr. NL50RBRB0920703151 

BIC RBRBNL21 
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