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De Schapendoes Club 

 
NIEUWSBRIEF 10: 
 

3de jaargang 
4de kwartaal 10-11-2011 
 

 

De volgende punten komen aan bod: 

 1 Van de bestuurstafel 

 2 Contact VNS – Schapendoes Club 

3 Schapendoes Treffen 2011 

4 Uw hond en de decembermaand 

 5 Van de leden 

  1.Een verhaal in 5 delen 

  2.Een moeilijke bevalling 

  3.Ons winterse avontuur in Giethoorn 

  4.Belevenissen van onze schapendoes Fientje 

 

1.Van de bestuurstafel 
 
Alweer de laatste nieuwsbrief van 2011. 

En het bestuur wil u dan ook bij deze vast prettige feestdagen wensen en een goed en 

veilig uiteinde van 2011 en een heel goed begin van 2012. 

  

Bij deze nieuwsbrief zit als bijlage ook de rekening van 2012, de contributie is niet 

verhoogd, graag bij de betaling uw lidmaatschap NR. vermelden. Dit kunt u terug vinden 

boven aan deze mail bij uw naam in de adressen lijst. 

 

Deze zomer zijn er wat veranderingen geweest in de bestuurssamenstelling zoals we in 

een extra nieuwsbrief hebben gemaild, hieronder die tekst nog even in het kort. 

 

“Onverwachts hebben 2 bestuursleden om persoonlijke redenen besloten hun functie 

neer te leggen, dit zijn Theo van Zanten, hij was algemeen bestuurslid en coördinator 

evenementen en Janny Baltes, zij was sinds 29 mei gekozen als bestuurslid. Met de 

bedoeling de functie van penningmeester op zich te nemen. 

 

Omdat de functie nog niet officieel was overgedragen is Peter Wierda dus nog steeds de 

penningmeester zoals op de ALV van 29 mei 2011 is besloten en maakt hij gewoon z‟n 

termijn vol. 

Het bestuur had voor de ALV van 29 mei gekozen voor uitbreiding van het bestuur van 5 

naar 7 leden, maar gezien de veranderingen, heeft het bestuur in overleg besloten om 

voorlopig het aantal bestuurleden op 5 te houden. 

 

De evenementen worden in het vervolg door Dirk en Dorien Heermeyer gecoördineerd.” 

 

En dat hebben ze geweldig gedaan, zie onderstaand verslag onder punt 3. 

 

 

Het bestuur 
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2. Contact VNS - Schapendoes Club 
 

Een paar weken geleden hebben wij, na de vergadering van rasgroep 1, (waar alle 

herdershonden onder vallen en dus ook de schapendoes) een informeel gesprek gehad 

met de voorzitter Jettie Alberts ( ook voorzitter rasgroep 1) de vicevoorzitter Wim v. 

Straten en de secretaris Dieter Hagelen van de VNS.(Vereniging de Nederlandse 

Schapendoes) 

 

Het gesprek ging over algemene schapendoes zaken en hoe we misschien in de toekomst 

samen kunnen werken. 

Het blijkt dat de VNS hun beleid heeft aangepast en de Schapendoes Club wordt gelijk 

gesteld aan elke andere zustervereniging (zoals de buitenlandse schapendoes 

verenigingen) dus de leden van de Schapendoes Club mogen, zonder dat dit 

consequenties heeft voor de VNS eigenaren, reuen gebruiken van de leden van de VNS 

(of alle reu eigenaren hieraan meewerken is natuurlijk afhankelijk van de desbetreffende 

eigenaar)  

 

Het argument van de VNS is als volgt, zolang de honden voldoen aan de eisen van de 

club waar ze lid van zijn, is het prima, dat houdt ook in dat leden van de VNS onze reuen 

mogen gebruiken zolang die reu aan onze fokeisen voldoet, maar ook voor onze reu 

eigenaar geldt natuurlijk dat elke dekreu eigenaar zelf het laatste woord hierin heeft. 

 

Natuurlijk zal het eigen fokreglement voor de leden van de VNS van kracht blijven en 

houden wij vast ons eigen fokbeleid, zodat we beiden onze eigen identiteit behouden, en 

dat is voor ons natuurlijk ook een bewuste keuze, maar over cruciale gezondheidspunten 

kunnen we nu in ieder geval met elkaar praten en misschien zelfs wel samenwerken. 

 

Zo werd er genoemd dat er in Bern (Zwitserland) een soort bloeddatabank wordt 

aangelegd i.v.m. eventuele andere ziektes die misschien via DNA te vinden zijn, en daar 

hebben ze natuurlijk ook zoveel mogelijk verschillende honden voor nodig. Het bloed 

wordt daar opgeslagen onder  nummer, dus anoniem, de namen van de daar bij horende 

honden komen dan onder beheer van de ISF ( Internationale Schapendoes Federatie). 

Dus ook een onderwerp waar we als bestuur/leden wat uitgebreider over kunnen praten. 

 

Ook kwam de meeting van de ISF op 19-11-2011 nog aan de orde (we zijn daar als club 

nu nog geen lid van) de VNS heeft ons persoonlijk uitgenodigd om daar ook aanwezig te 

zijn, we waren ook al uitgenodigd door de voorzitter van de ISF, Hans Jacobs, maar dat 

de VNS het erg op prijs zou stellen dat we daar ook aanwezig zouden zijn en ook vonden 

dat we daar dus ook bij hoorden is natuurlijk een erkenning voor ons allemaal. 

 

We gaan daar dus met een delegatie van het bestuur naar toe, daar worden de laatste 

ontwikkelingen over het nieronderzoek van Utrecht besproken en wordt het nieuwe 

dataprogramma van de ISF gepresenteerd, dat is het dataprogramma waar wij 

persoonlijk al jaren mee werken, n.l. ZooEasy, zij hebben n.l. ook een internet versie, 

waar dan iedereen alle stambomen kan bekijken en het is dan de bedoeling dat alle 

fokadvies of begeleidingscommissies van aangesloten rasverenigingen dan toegang 

krijgen tot “bewezen” gezondheidsuitslagen. En dat is natuurlijk sowieso in het belang 

van het ras. 

 

Een ieder die nog vragen heeft over bovenstaande kan natuurlijk altijd contact met ons 

opnemen, maar alles in het kort; de VNS erkend ons dus als volwaardige rasvereniging 

en partner en dat is alleen maar positief en in het belang van ons ras. 

 

 

Peter en Janny Wierda 
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3.Schapendoes Treffen zondag 2 oktober 2011 
 

De workshop behendigheid ging niet door aangezien daar te weinig aanmeldingen voor 

waren maar daardoor was er des te meer tijd voor de workshop dogfrisbee en was er ook 

extra tijd beschikbaar voor een demonstratie van Dirk Heermeyer, waar iedereen dan 

ook met bewondering naar heeft gekeken. 

De deelnemers vonden de workshop en demonstratie dogfrisbee erg interessant. 

De gezamenlijke lunch was lekker en gezellig en het middag programma "de 

hondenkermis" was een doorslaand succes. Iedereen heeft genoten van het prachtige 

weer, de geweldige sfeer onderling en het op deze manier met z‟n allen bezig zijn met de 

hond. 

Dirk heeft samen met zijn vrouw Dorien de workshop, de demonstratie en de 

hondenkermis georganiseerd en verdienen daarvoor een dikke pluim van alle deelnemers 

 
Onze leden hebben foto's aangelevert zodat u allen ook iets van deze prachtige dag kunt 

zien op de website. 

 

 

J.W.G 

 

 

4. Uw hond en de December maand. 

 
Elk jaar weer is december een feestmaand, maar soms niet voor uw hond of ander 

huisdier, of voor u zelf. 

Begin van de maand beginnen ze weer met vuurwerk te gooien, wat officieel nog niet 

mag, maar het gebeurt toch. 

Dus daar moeten wij ons al op voorbereiden door er al op in te spelen.  

Als uw hond er al bang voor is, kunt u verschillende manieren uit proberen, door bv. een 

cd. te kopen waar vuurwerk geluiden opstaan en die al afspelen voordat er met vuurwerk  

wordt gegooid. 

Het beste kunt u dat elke dag in huis even oefenen door in het begin de cd zachtjes aan 

te zetten, als de hond daar goed op reageert beloont u de hond, maar ook weer niet te 

overdreven, geef ze een klein koekje of iets dergelijks.  

Daarna kunt u het geluid steeds weer iets harder zetten, doe dit maar kort, een aantal 

minuten per dag is soms al voldoende.  

 

Houd er wel rekening mee, hoe rustiger u bent hoe rustiger uw hond is, dus probeer de 

RUST over te brengen op uw hond, schrikt uw hond toch ineens van een harde knal 

probeer ze eerst wat rustig te krijgen door haar/hem af te leiden, en als dat het geval is, 

goed belonen, dus niet belonen als ze nog helemaal angstig zijn. 

 

Als dit niet werkt kunt u ook nog homeopathische middelen krijgen bij de 

dierenspeciaalzaak, die moeten wel ingegeven worden als de hond nog niet gestrest is, 

anders heeft het helemaal geen zin, even goed de informatie lezen op het etiket want 

niet alle middelen werken het zelfde. 

 

Tijdens oud en nieuw kunt u het beste uw hond uitlaten op een rustige locatie, misschien 

moet u dan wel een eindje verder van huis, met de auto naar een bos of strand of zoiets 

dergelijks, maar dat is voor een ieder het rustigst. 

 

Als alles niet werkt kunt u ook nog tijdens de jaarwisseling naar een vuurwerkvrij 

vakantiepark gaan, is tegenwoordig steeds populairder. 

 

Als u net een pup heeft gekregen, en ze schrikt van vuurwerk, probeer haar/hem dan 

een beetje te troosten met woordjes en vooral NIET optillen en doe wat leuke dingen 
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met ze maar geeft ze geen beloning, die mogen ze pas krijgen als ze helemaal 

ontspannen zijn en voor u aandacht hebben, zo kunt u oefenen dat vuurwerk leuk is. 

 

Dit alles moet natuurlijk wel opgebouwd worden, dus als u ergens vuurwerk hoort, ga er 

niet direct er op af maar blijf op veilige afstand. Dat is natuurlijk niet altijd te realiseren, 

dus wees altijd op uw hoede in deze tijd.  

 

Toch is het wel een goede tijd om uw pup te laten wennen aan vuurwerk zodat ze er later 

geen of minder last van hebben, dus ieder nadeel kan ook een voordeel opleveren.  

 

We wensen een ieder en zeker onze viervoeters een rustige december maand.  

 

 
Dick v.Dam 

 

5. Nieuws van en voor de leden 
 

 

1.Een verhaal in 5 delen 

 

 

Zo maar een serie verhaaltjes over hoe mijn honden aan hun namen komen. 

Mijn honden, dat zijn de 4-generaties Schapendoes: Cocó, Hijo, Ke-sera de Cocó's Hijo & 

Ròsa Ke-sera (oftewel de Cocódotjes) + de 2 generaties Gos d'Atura Català Gala & Rubí 

 

Deel IV  – Ròsa Ke-sera 

 

Ja, daar is ze dan : ons heksje!! 

Héél lang op gewacht en soms gedacht dat het er niet meer van zou komen.  

Zeker toen ook nog eens onze Gos d'Atura Català ( zeg maar: Spaanse Schapendoes )  

Gala de Canmuç, voorrang kreeg bij het krijgen van een nestje. 

Maar …... op de prachtige datum 01.02.2010 was het zover en werd onze 4de generatie 

Schapendoezen geboren. 

En gelijk goed hè!! 5 heren en 5 dames! De 1ste ochtend was er één dame bij die al aan 

de schuifel ging naar een hoekje van de werpkist waar een stapel van 4 speelgoed 

schaapjes lagen > een dametje met een roze bandje om!! Met een gekke bek zei ik “zou 

dat een voorteken zijn?” Blijkbaar was dat zo want ….. zij is nu ons heksje. 

Alle hondjes werden naar mama Ke-sera de Cocó's Hijo vernoemd met daarvoor hun 

eigen naam >> de hare werd – mede vanwege het roze bandje en haar 1ste dag – Ròsa. 

Ròsa Ke-sera Van Hoefflaecken's Cocó 

Niet Roos, niet Rosa, maar Ròsa Ke-sera > een beetje mediterraan: dat is onze smaak en 

ook  i.v.m. met haar Italiaanse paps. 

Koosnaampjes ook hier ten overvloede : rosi-rosé-rosá, heksje, de baby, rossipossi, 

dropje, ballerina, crazy-girl, schotekont, missjaloezie, lounge-potato etc. etc. etc. 

 

Net als de eerste 3 generaties doet ook Ròsa Ke-sera het heel goed op tentoonstellingen 

en zet ze dus de traditie – want dat is het inmiddels wel geworden – voort. 

Van opa Hijo zei ik ooit “de appel is niet ver van de stam gevallen” van mama Ke-sera de 

Cocó's Hijo “appel? er is een tak van de boom gevallen!” Tja en Ròsa Ke-sera? Nieuwe 

loot? 

 

Een anekdote is er noch niet, maar gezien haar karakter c.q. temperament ….. komt er 

beslist! Dan horen jullie het! 

 

Maar onze Ròsa Ke-sera doet wel haar naam eer aan want – alhoewel super lief en een 

knuffelkont in optima forma – ook een dame die soms met handschoenen dient te 
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worden aangepakt : de doornen van een roos hè! Met écht Italiaans temperament!! Ai-

ai-ai-ai-ai!! 

 

Zo, dit was Deel IV over de namen van mijn honden. 

 

Wordt vervolgd. 

 

Joke Van Beek 

“Van Hoefflaecken‟s Cocó” 

 

 

2.Een moeilijke bevalling 

 

 

Ik dacht, zet hier toch even mijn ervaring neer, wie weet heeft iemand er wat aan.  

Ik was al een paar dagen de temperatuur bij Gytha aan het opnemen, aangezien dat een 

goede indicatie is wanneer het gaat gebeuren, als de lichaamstemperatuur n.l. omlaag 

gaat, duurt het vaak niet zo lang meer voordat de eerste pup geboren gaat worden. 

Gytha kreeg om 11.00 uur de dip (36.6) dus er zat beweging in en het kwam nu echt op 

gang, ze werd onrustig, wou graven, naar buiten, naar binnen, en alle kleine beetje poep 

die in haar darmen zat moest er uit. 

Rond 13.00 uur liep ze buiten en knapte er een vruchtblaas, daar zat ze stom naar te 

kijken zo van: hé er loopt wat tussen mijn benen (leek wel leuk…) 

Dus maar weer lekker naar binnen. Ze kreeg meer hijg momenten en elke keer als ik 

dacht van: ja nu gaat ze persen…. kreunde ze het, zeg maar, weer weg.  

Ik begon er wat minder gerust op te wezen, mijn gevoel zei me: er klopt iets niet, dus de 

dierenarts gebeld,en ik kon direct komen. 

Hij heeft haar inwendig gevoelt en er zat een pupje voor geboorte kanaal met weinig 

leven dus hij dacht dat het pupje dood was en dat het daarom niet goed op gang kwam, 

hij zei ik kan het pupje eventueel wel met de tang er uit halen maar dan is de kans groot 

dat het pootje kapot is en als het pupje wel leeft, wat dan….. Op dat moment was er 

geen groot alarm, moeders was goed actief, zag er niet vermoeid uit, dus bel over 2 uren 

weer en als er dan nog geen pup is, dan wordt het een keizersnee. 

Dus met een lege bak met doeken weer terug naar huis. Eenmaal thuis heb ik een 

vriendin van mij gebeld  of ze eventueel om 21.00 met me mee zou willen gaan als het 

een keizersnee werd, maar gelukkig bood ze zich aan om direct te komen.  

Gelukkig begon Gytha ondertussen te persen en het pupje kwam er eindelijk uit, maar 

was levenloos op dat moment, dus alles geprobeerd wat er in mijn macht ligt om een 

pupje opgang te helpen en het lukte…. hij begon te ademen, hij was nog niet echt actief, 

maar hij leefde  

 

Intussen was mijn vriendin er ook en we wachten weer geduldig op een wee, want ja als 

de eerste er maar is, dan is het normaal zo dat 2de, 3de  en 4de  er snel achteraan komen, 

maar dit keer niet.  

Na anderhalf uur toch maar weer bekijken, mijn vriendin voelde wel een pup maar zat 

nog niet in geboortekanaal maar ze kon duidelijk voelen dat bij een lichte wee de pup wel 

naar achteren ging maar elke keer zakte hij weer terug, Gytha heeft natuurlijk al 3 grote 

nesten gehad, dus waarschijnlijk was haar baarmoeder erg verzakt en verslapt. Toen 

Gytha weer een wee kreeg hield mijn vriendin de pup op de plaats zodat hij niet terug 

kon zakken en na 2 uur werd eindelijk de 2de  reu geboren, een zeer actieve reu die 

direct wou drinken en ook deze kwam zonder vlies en zonder nageboorte ter wereld.(1ste  

dus ook)  

Intussen lag nog steeds pupje 1 in de kist naast een kruik om op gang te komen, maar 2 

pupje werd er bij gelegd, er zat zo‟n maat verschil in, maar je geeft die kleine gewoon de 

kans  

Maar ja nog veel pups te gaan, Gytha was nog tonnetje rond maar het duurde weer 

ander half uur en nog steeds geen pup, dus maar weer het zelfde doen als bij nummer 



 

6 

 

twee en die kwam gelukkig toen ook maar ja we waren weer 2 uur verder dus 

ondertussen was het al bijna half 12 „s nachts en nog maar 3 pups  en pup nummer 1 

was er al om 19.15 

Dus de verwachting dat het een lange nacht zou worden is het ook uitgekomen, naar 

mate er meer pups uit kwamen, des te sneller ze achter elkaar aan kwamen.  

Maar de eerste 7 pups werden dus zonder vlies en zonder nageboorte geboren, dus dat is 

nu nog meer extra opletten op haar, want het moet er allemaal wel uit anders kan het 

een baarmoederontsteking geven. 

De laatste 3 pups zijn binnen een uur geboren incl. vlies en nageboorte. 

 

Maar wat een bevalling was het….. ik heb veel bevallingen meegemaakt, allemaal 

verschillend maar dit was erg hoor, wat was ik inwendig in de stress….je eigen lieve 

Gytha ligt daar met een dikke buik vol en het wil gewoon niet vlotten.  

Ik was heel blij dat mijn vriendin er was, die gaf mij net dat beetje steun, zo van: dit 

gaan we met ons 3en  even doen. 

Nu is, na al onze pogingen, pupje nummer 1 toch overleden, hij is veel lang zonder vlies 

onderweg geweest. 

 

Ik weet niet, als ik dit allemaal geweten had, ik het anders had gedaan, misschien de 

volgende keer toch direct roepen van “doe maar keizersnee” maar ja daar zijn ook 

risico‟s aanverbonden en misschien had een ander het ook iets anders gedaan. 

Maar zo leer je elke keer weer van zo‟n moment, maar ik ben blij dat dit Gytha‟s laatste 

nest is, want ik zou het haar niet nog een keer aan willen doen, zo'n zware bevalling, de 

hele dag al zo onrustig, dan om 19.10 eindelijk de eerste pup en de volgende ochtend 

om 5.00 eindelijk nummer 10. 

Maar alle moeite was het weer waard, wij zijn met z‟n allen reuze trots op het mooie 

nestje en Gytha deed het super (met een beetje hulp van mij d.m.v. een extra 

flesvoeding per dag), de pups groeiden goed en zijn ondertussen allemaal naar hun 

nieuwe eigenaren. 

 

 

Marije Kroes 

“v.d.Schaope Dobbe” 

 

 

3.Ons winterse avontuur in Giethoorn 

 

 

Graag wil ik ook een stukje schrijven voor ons clubblad. 

 

Ik heb twee schapendoezen. Lotte van drie en Sien van anderhalf.  

Ze kunnen samen prachtig spelen. Rennen dat het een lieve lust is, achter elkaar en dan 

samen over de kop gaan. Ik ga heel graag met ze wandelen en dan op een plek waar ze 

los kunnen (let wel kunnen en niet mogen).  

 

Zo ook op een koude winterse dag. We hadden al een eind gewandeld en Lot en Sien 

renden achter elkaar hun schapendoesrondjes. In het zandweggetje, waar we liepen, ligt 

een betonnen boogbrug met ook betonnen leuningen. Ons Sientje kan goed klimmen en 

die had niet in de gaten dat het een leuning was, dus die neemt een sprong................en 

tot mijn grote schrik zie ik haar over de leuning verdwijnen in een zeer brede en diepe 

gracht.  

Gelukkig lag in dit stromende water geen ijs. Ik hoorde een enorme plons.......ze viel wel 

6 meter naar beneden. Lotte en ik rennen het talud af en zagen net het kleine koppie van 

Sien weer boven komen. En wonder boven wonder zwemt ons Sientje naar ons aan de 

kant.  

Ik kon haar net pakken, want er zat ook nog een hoge beschoeiing.  
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Wat had ik nu een klein nat hondje. Droog lijken ze nog wel wat. Maar nat blijft er niks 

van over. 
Goed, Wat was ik blij dat ik haar weer op het droge had. En Sien? 
Die schudde zich eens goed uit en ging gewoon verder waar ze was gebleven. 
Rennen, rennen, rennen. 
 
Groeten van  

Diana Timmerman, Lotte en Sientje 

 

 

  4.Belevenissen van onze schapendoes Fientje. 

 

 

In de vorige nieuwsbrief heb ik jullie verteld over de belevenissen die wij beleven samen 

met onze schapendoes Fientje. Daarin heb ik het gehad over de vakantie. Die ligt alweer 

geruime tijd achter ons. De dagen worden alweer snel korter, de tempratuur gaat 

omlaag. Zachtjes aan gaan we ons weer opmaken voor het winterseizoen. Maar 

natuurlijk nog wel even genieten van de mooie najaarsdagen. Een mooie wandeling, 

altijd heerlijk met je „does‟, maar dan moet tíe wel een beetje luisteren natuurlijk: 

 

Fientje en gehoorzaamheidstraining. 

 

Net als met onze vorige hond ben ik met Fientje naar een gehoorzaamheidstraining 

gegaan.  

Eerst natuurlijk de puppycursus. O zo belangrijk, dat vergeten veel honden eigenaren, 

maar die puppytraining is echt enorm belangrijk voor de relatie baasje & hond.  

Ook leren de puppies lekker om te gaan met andere honden en andere mensen. Dit is 

erg goed voor hun socialisatie. 

 

De 1ste puppytraining was op zaterdag, maar daar kon ik helaas niet bij zijn, aangezien 

we op die dag onze Fien bij de fokker op gingen halen. 

 

De week daarop gingen we voor het eerst. Iedereen adoreerde Fientje. “Wat een 

schatje”, kreeg ik elke keer te horen. “Kom eens hier, mijn lief pluizenbolleke”, en meer 

van dat soort puppy-praat. 

Maar zo’n schatje vond ik onze Fientje niet. Er was geen land mee te bezeilen! Luisteren? 

Niets daarvan! Ze ging gewoon haar eigen weg.  

“Wat moet ik hier nu mee aanvangen?” Al snel ga je toch twijfelen of Fientje toch wel het 

juiste hondje voor je is… 

 

Dat ging zo een paar weken door, en als klap op de vuurpijl kreeg ik nog even van de 

trainer te horen dat “Ik het karakter van mijn hond niet moet onderschatten, en dat ze 

een wolfje in schaapskleertjes is”. Wauw, dat kwam even aan. Gedesillusioneerd ging ik 

naar huis. 

 

Maar, ik liet het er niet bij zitten. We zijn er voor gegaan, dus we gaan er ook voor! 

We zijn gewoon lekker doorgegaan. Thuis regelmatig trainen, veel spelen, en van elkaar 

genieten. 

Het ging steeds beter, ook op de training. Die puppytraining hebben we met vlag en 

wimpel gehaald. 

 

Ik heb daarna gelijk maar ingeschreven voor de cursus “Gehoorzaamheid beginners”.  

Wederom aan de slag. Het spelen is er nog wel, maar er wordt nu toch wel steeds meer 

van de combinatie Fientje & Rick verwacht. En ik merkte dan Fientje het heerlijk vindt 

om iets voor het baasje te doen. Geen oefening was teveel voor haar, ze vond alles leuk 

en interessant. 

Het ging goed, erg goed, Fientje steelt de show!  
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Tijdens de najaarswedstrijd, de clubkampioenschappen, gingen we gelijk maar even met 

de beker naar huis. 1ste Plaats! Clubkampioen! 

Met een hondje van slechts 7 maanden oud. We kregen veel complimenten, ook van die 

trainer die onze Fien “dat wolfje in schaapskleertjes” noemde. 

Baasje apetrots natuurlijk, maar Fientje deed gewoon wat ze leuk vond, alhoewel ze toch 

wel enthousiast reageerde toen ik haar de beker toonde. Achteraf gezien zal dat wel door 

mijn eigen opgewonden toestand komen…. 

 

Het gaat goed, dus we gaan maar verder. Hup naar “Gehoorzaamheid gevorderden”. 

Ook daar begonnen we erg goed aan, maar de pubertijd begint te dringen….  

Oftewel, Fientje ging toch iets anders reageren op mijn commando‟s.  

Bijvoorbeeld (ik zeg) “Fientje, zit!”, (Fientje kijkt me vervolgens aan met een blik) 

“Baasje, geef me nu eens  1  goede reden waarom ik nu moet gaan zitten. Het gras is 

nat en ik heb er geen zin in.”  

Dan kun je natuurlijk uit gaan leggen dat ze toch moet gaan zitten en dat het baasje dat 

erg lief zou vinden, maaareuh dat werkt niet hoor!  

Fientje had soms toch even wat meer overredingskracht nodig. Dus af en toe werd het 

“ZIT!”, in plaats van “zit”. En zodra ze het goed deed, gelijk belonen. Klikken ( ik train 

met een clicker) en brokken er in!  

Meestal was gewoon het commando geven voldoende, maar soms had ze even een kleine 

correctie nodig. “Let op Fientje, we zijn nog niet klaar”, en ook deze cursus hebben met 

goed gevolg doorlopen. 

 

Nu zijn we begonnen met de Gehoorzaamheidstraining G&G beginners.  

Aangezien er steeds meer goed getrainde honden/combinaties  bij je medecursisten 

behoren, ga je al snel naar de middenmoot. Wederom geeft dit stimulans om weer even 

extra hard te trainen.  

 

Maar, moet dat dan? Is dat dan belangrijk? 

 

Nee natuurlijk niet. Het gaat er om lekker met je hond bezig te zijn. En daar is zo‟n 

gehoorzaamheidstraining erg goed voor. Je hond weet steeds beter wat er van hem/haar 

verlangd wordt. Je krijgt meer vertrouwen in je hond, en daardoor wordt je nog dikkere 

maatjes met je hond. 

Kijk, daar draait het om, de relatie baasje/hond.  

Als dat maar goed is, dan lacht het (honden)leven je tegemoet. 

 

Overigens is mijn vrouw samen met Fientje dit seizoen ook begonnen met een cursus 

behendigheid op de club. En dat vindt Fientje toch ook wel leuk hoor. Lekker springen, 

spelen en uit je dak gaan. Heerlijk toch, wat een “hondenleven”! 

 

Dat was het weer, heel veel groetjes, en een knuffel van ons Fientje! 

 

Rick de Keijzer 

 

 
 

 

 

 

 

Wilt u ook een stukje schrijven voor de nieuwsbrief, over uw belevenissen met uw 

schapendoes of de sport die u samen met uw schapendoes doet of iets anders wat 

betrekking heeft met de schapendoes, alles is van harte welkom kopij aanleveren voor 1 

februari 2012. 
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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  

0481-424919 

 

Penningmeester: 

P.A.J.Wierda 

info@schapendoes.net  

0513-677588 

 

Algemeen bestuurslid/commissie evenementen  

D.Heermeyer 

d.heermeyer@kpnplanet.nl  

0313-652971 

 

Fokbegeleiding-database 

J.Wierda-Gorter en P.A.J.Wierda 

info@schapendoes.net  

0513-677588 

 

 

Regio contacten 
 

Friesland; 

Marije Kroes 

mamskroes@hetnet.nl  

telf: 0561-420508 

 

Groningen Drenthe; 

Britt Heuten 

hugohup@live.nl  

telf: 0599-769026 

 

Veluwe 

Dirk en Dorien Heermeyer:  

d.heermeyer@kpnplanet.nl 
0313-652971 

 

Flevoland; 

Betsy Dommerholt 

betsy.dommerholt@gmail.com 

telf 036-5223212 

 

mailto:voorzitter@schapendoesclub.nl
mailto:info@debonteboeleham.com
mailto:secretaris@schapendoesclub.nl
mailto:info@schapendoes.net
mailto:d.heermeyer@kpnplanet.nl
mailto:info@schapendoes.net
mailto:mamskroes@hetnet.nl
mailto:hugohup@live.nl
mailto:d.heermeyer@kpnplanet.nl
mailto:betsy.dommerholt@gmail.com
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Overijssel 

Tanja Rozendal 

tanja.rozendal@planet.nl  

telf.0527-292268 

 

Nood opvang 

Meiney Roffel 

BEITSKE10@TELE2.NL 

Telf. 033-8886924 of 0641420296 

 

Vakantie opvang bemiddeling 

Anneke Montfroy-Kok  

annekemontfroy@ziggo.nl 
 

Redactie/webmaster en design 

J.W.G. 

info@schapendoes.net 
 

Overige 

 

Contributie 2012: 

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

Contributie hoofdlid   € 15,00 per jaar   Aanmelding na 1 juli € 7,50 

Contributie gezinslid  €   7,50 per jaar   Aanmelding na 1 juli € 3,75 

 

Fokkersvermelding € 10,- per jaar 

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

max.10 weken per nest 

 

SNS Bank t.n.v. De schapendoes Club Oudehaske  

Rek.nr. 92.07.03.151. 

Voor boekingen vanuit het buitenland: 

IBAN nr. NL30SNSB0920703151  

BIC SNSBNL2A 

mailto:tanja.rozendal@planet.nl
mailto:BEITSKE10@TELE2.NL
mailto:annekemontfroy@ziggo.nl
mailto:info@schapendoes.net

