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De Schapendoes Club 

 
NIEUWSBRIEF 15: 
 

5de jaargang 
1de kwartaal 28-02-2013 
 

 

De volgende punten komen aan bod: 

 1. Van de bestuurstafel 

2. Lezing juridische aspecten van het fokken van rashonden 

3. ALV en Beoordelingsmiddag 

4. VFR 

5. 29 juni Eerste CAC tentoonstelling voor de Nederlandse rassen 

6. Redactie nieuwsbrief 

7. Van de leden  

1. Een showervaring “Rijcker” 

2. Behendigheidswedstrijd alleen voor schapendoezen 

3. Vakantie opvang 

8. Gezondheidsuitslagen 

9. Contributie 2013 

 

 

1. Van de bestuurstafel 
 
Het bestuur heeft wegens het overtreden van ART.6 lid 9 van het HH.reglement 

Mevr.B.Heuten-Hausler, eigenaresse van de kennelnamen "From Percival's Lodge" en 

"von HugoBoss" voor de tijdsduur van 12 maanden geschorst. 

Deze schorsing loopt van 01-01-2013 tot 01-01-2014 

 
Het bestuur 

 

 

2. Lezing juridische aspecten van het fokken van rashonden 

 
De stichting “de Nederlandse hondenrassen” heeft op 28 maart 2013 om 20.00 in de 

“Schimmel” te Woudenberg een lezing georganiseerd voor fokkers welke zal gaan over 

de juridische aspecten van het fokken van rashonden, koopcontract en de juridische 

aansprakelijkheid. 
Kosten 10,- pp. vooraf aanmelden via lezing@nederlandsehondenrassen.nl  

De volgende sprekers zijn uitgenodigd; 

Mr. Frek Bonefaas (advocaat) 

Mw. Anne-Greet Bonefaas 

Zij verstrekken na de lezing tevens een koopcontract aan alle aanwezige fokkers. 

Aanleiding voor deze lezing is onderstaand bericht over de veroordeling van een fokker 

van Ierse Setters 
 

 
Brief aan alle rasverenigingen van de Raad van Beheer: 

mailto:lezing@nederlandsehondenrassen.nl
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Geacht bestuur, secretariaat,  

 

In december van 2012 is een geregistreerde rashondenfokker door de rechter 

veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan een klant die bij hem een rashond 

had gekocht. Naar het oordeel van de rechter had de fokker de pupkoper onder andere 

onvoldoende geïnformeerd over het mogelijke risico op een erfelijke aandoening. 

De Raad van Beheer betreurt deze ontwikkeling en zal op korte termijn met de fokker en 

de rasvereniging in gesprek gaan over dit specifieke geval.  

 

De uitspraak heeft geleid tot media-aandacht van onder andere Eén Vandaag, het NRC 

en de Volkskrant, die in dit individuele geval een symbool zien voor de diepere 

problematiek bij het fokken van rashonden. Deze ontwikkeling bevestigt de conclusies die 

we het afgelopen jaar op onze Algemene Ledenvergaderingen en bijeenkomsten met 

elkaar hebben vastgesteld. Namelijk dat de maatschappelijke druk op onze sector niet zal 

afnemen. Ook Kay van de Linde en Maurice de Hond hebben ons in hun 

onderzoeksrapport nadrukkelijk gewaarschuwd dat de maatschappelijke druk een factor 

zal blijven. 

 

Daarom zijn wij blij dat we het afgelopen jaar gezamenlijk een aantal belangrijke 

besluiten hebben genomen om onze sector te verbeteren. Wij beschouwen de huidige 

publiciteit als een bevestiging dat we met elkaar de juiste beslissing hebben genomen om 

veranderingen in te voeren. Het sterkt ons om ook dit jaar door te gaan op de ingezette 

koers. Het is belangrijk te vermelden dat ten minste één medium, namelijk het NOS 

Journaal, nadrukkelijk heeft besloten geen aandacht te besteden aan dit incident omdat 

ze na contact met de Raad van Beheer overtuigd waren dat we de bredere problematiek 

erkennen en serieus nemen. 

 

Gezamenlijk hebben wij getekend voor de visie: op weg naar de gezonde rashond. Daar 

blijven wij voor staan en gaan we, samen met jullie, ook in 2013 weer hard aan werken 

 

Met vriendelijke groet, 

 

John Wauben, portefeuillehouder Fokkerij & Gezondheid  

 

Deze lezing staat open voor alle fokkers van de gezamenlijke rasverenigingen van de 

nederlandse hondenrassen. 

Aanmeldingen vooraf op het volgende e-mail adres lezing@nederlandsehondenrassen.nl 

De kosten zijn €10,- p.p. dit is inclusief een kopje koffie of thee 

 

 

3. 12 mei 2013 ALV en Beoordelingsmiddag 

 
De ALV en Beoordeling wordt gehouden bij de Manege Fjordhest-Gard  Krimweg 125 

7351 TL Hoenderloo telf. 055-3781344 

 

ALV begint om 10.00, agenda ALV wordt in de volgende nieuwsbrief gepubliceerd 

De beoordeling begint om 13.30 

Keurmeesters zijn D.Striegel en Wilma Koster-van Beek.   

Inschrijving beoordeling opent in april. 

 

J.W.G 

 

 

mailto:lezing@nederlandsehondenrassen.nl
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4. VFR: Verenigings Fok Reglement 

Het overkoepelende orgaan voor rashonden “de Raad van Beheer” heeft een nieuw 

format gemaakt voor de fokreglementen van alle rasverenigingen in Nederland, iedere 

rasvereniging moet nu dit format gebruiken om zijn eigen fokreglement in te schrijven. 
Ook het fokreglement van onze Club moest dus nu in dit format geplaatst worden. Dit 

kon zonder dat we wijzigingen in ons fokreglement aan hoefden te brengen, hier en daar 

is de formulering iets gewijzigd aangezien we de teksten van de Raad moeten gebruiken, 

maar de regels zijn exact hetzelfde gebleven, zodat we dit zo konden invullen.  

Het “nieuwe” verenigingsfokreglement (zoals het nu dus gaat heten) is al ter 
goedkeuring naar de Raad.  

In de toekomst zullen er meer regels aan het basisfokreglement van de Raad worden 

toegevoegd, regels die wij als rasvereniging over “moeten” nemen.  

Net zoals we dat gedaan hebben toen de Raad de regels van de verwantschapsgraad van 

de combinaties heeft aangepast, de combinatie kleinkind-grootouder mocht niet meer en 

dat hebben wij als rasvereniging toen ook ter plekke aangepast. 

Het nieuwe Verenigings FokReglement zal, zodra het door de Raad is goedgekeurd is het 
oude fokreglement vervangen. Een voorbeeld is bij de fokbegeleiding op te vragen. 

Fokbegeleiding Peter en Janny Wierda 

 

 

5. 29 juni  Eerste CAC tentoonstelling voor de Nederlandse rassen 

 
Op 29 juni wordt er bij (en met) de KC Zwolle de allereerste CAC Show voor Nederlandse 

rassen gehouden. Een CAC–show wil zeggen dat hier officiële kampioenschapspunten zijn 

te behalen. Dit unieke evenement is een samenwerkingsverband van alle rasverenigingen 

van onze Nederlandse Hondenrassen. Nu zult u misschien denken: “weer een 

hondententoonstelling, waarom moet ik hier nu aan meedoen ?” 

Hier volgen een aantal goede redenen waarom u deze dag niet wilt missen: 

 De inschrijfgelden zijn erg laag (20-30 euro en er is een korting voor meerdere 

inschrijvingen); 

 Uw eventuele andere hond(en) hoeven niet thuis te blijven, maar mogen gezellig 

en gratis mee (mits goed ingeënt, inentingsboekje wel meenemen); 

 De hele familie kan mee, alle bezoekers hebben immers gratis toegang; 

 Hoewel het een echte CAC show is, moet het vooral gezellig zijn. Een 

gemoedelijke sfeer die voor de hele familie een dagje uit is; 

 Het wordt een grote reünie van allemaal hondenvrienden, veel kent u er 

misschien al, maar ook als u nog niet zo ingeburgerd bent, dan zijn de contacten 

snel gelegd. Ook vanuit het buitenland zijn al toezeggingen gedaan om te komen; 

 Er wordt die dag kynologische geschiedenis geschreven. Er zijn al meerdere 

pogingen geweest voor een show uitsluitend voor onze Nationale rassen, en nu 

gaat het gebeuren. Dit wil je toch niet missen? 

 Omdat we trots zijn op onze Nederlandse rassen. 

Wilt u zich inschrijven, of bent u nieuwsgierig geworden naar de samenwerkende 

nederlandse hondenrassen? Kijk dan eens op www.nederlandsehondenrassen.nl 

Inschrijfgeld: 

Baby-/Puppyklas € 20,- 

Jeugd-/Tussen-/Open-/Gebruikshonden-/Kampioen- en Veteranenklas €30,- 

Elke 2de en/of volgende hond €27,50 

Fokkerijklas ( 3 tot 5 honden) en koppelklas  €5,- 

Voor meer informatie inschrijving zie http://www.nederlandsehondenrassen.nl/show.htm 
 

Diana Striegel 

http://www.nederlandsehondenrassen.nl/
http://www.nederlandsehondenrassen.nl/show.htm
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6. Redactie Nieuwsbrief 

 
Sinds oprichting van de Schapendoes Club komt er 4 x per jaar een nieuwsbrief uit, 

vanaf het begin heb ik dit gedaan, om deze nieuwsbrief te maken en in te vullen zoek ik 

nu vrijwilligers om dit samen met mij te doen, de bedoeling is leuke artikelen aan te 

leveren en de nieuwsbrief eventueel verder uit te breiden, alle ideeën zijn welkom.  

Voor aanmeldingen e-mail info@schapendoes.net 

 

Janny Wierda-Gorter 

 

 

7. Nieuws van en voor de leden 
 

1. Een showervaring “Rijcker” (Als honden schoenen zouden dragen) 

 

Mijn naam is Susan Kwekkeboom en samen met Wouter Hulskotte woon ik in Noord –

Oost Twente. We wonen daar op een boerderij met Jules Jutha en Milton Anjou beide van 

het Haskerhûs en nog een tweetal jeweetwel katers en een koppeltje Marans kippen. 

Jules is 10 jaar en kwam met 1,5 als herplaatser bij ons wonen. Toen waren we al in het 

bezit van een Gos d’Atura Català teefje. Deze laatste is in 2011 op 16,5 jarige leeftijd 

overleden. 

Dat er weer een hond bij moest komen stond als een paal boven water en dat het een 

does werd eveneens. Aangezien we altijd herplaatsers hebben gehad was dat de eerste 

gedachte. Maar een verjaardagscadeau bepaalde anders. Ik kreeg namelijk een 

“tegoedbon” voor een pup voor mijn verjaardag. 

 

Om een lang verhaal kort te maken: Op de elfde van de elfde 2011 kwam Rijck (Milton 

op de stamboom) bij ons wonen. Best spannend zo’n eerste pup maar het ging allemaal 

zeer voorspoedig, hij was met 2 weken zindelijk, voor niks en niemand bang en als hij de 

puppycursus te langdradig vond ging hij liggen pitten. Op die zelfde cursus werd hij door 

de medecursisten al gauw Salinero genoemd vanwege zijn zwevende loopje. 

Omdat ik het belangrijk vind dat de schapendoes een gezond ras moet blijven heb ik me 

voorgenomen om Rijck een paar keer te laten inventariseren. Wellicht kan hij ooit in de 

toekomst een positieve bijdrage leveren aan het ras. 

 

Zodoende had ik hem ingeschreven voor een Kampioenschapsclubmatch. 

We hebben echt nul showervaring en bij ons in de buurt werden ook geen ringtrainingen 

gegeven. Dus op goed geluk dan maar. 

Die dag moesten we al vroeg op want het was voor ons 2 uur rijden. In de hal 

aangekomen kregen we de catalogus en ons startnummer. Toen we de catalogus 

bekeken schrok ik wel een beetje want in onze categorie zaten maar liefst 20 honden. 

Ook waren er veel combinaties uit andere landen. 

 

De hele groep moest zich op numerieke volgorde in de ring opstellen en de keurmeester 

liep alle hondjes langs. Vanwege de grootte van de groep werd deze in drie groepen 

gedeeld, en wij zaten in de tweede groep, dus we konden mooi de kunst afkijken. 

Toen waren wij aan de beurt. Alle combinaties in de ring moesten een voor een op tafel  

en bekeken worden door de keurmeester. Dit onderdeel had ik vanaf dag 1 al geoefend 

dus alles laten bekijken was voor Rijck geen probleem. Ze (vrouwelijke keurmeester) zei 

nog: ”Wat een lieverd en wat een mooie ogen”. Dat is natuurlijk al leuk om te horen. 

 

Aansluitend moesten we lopen en dat ging op z’n Salinero’s  begreep ik van de 

meegereisde supporter. Je bent altijd bang dat hij dan als een dolle door de ring gaat en 

alleen oog heeft voor de rest van de honden, maar nee zoals Rijck is, liet hij mij niet voor 

joker staan. 

mailto:info@schapendoes.net
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Toen alle 20 honden in de ring gekeurd waren moesten opnieuw alle combinaties zich 

weer opstellen in de ring. Wederom een ronde lopen en ondertussen werden er bordjes 

nummer 1 t/m 4 en de bekers in het midden van de ring gezet. 

Als snel had ik in de gaten dat een hand van de keurmeester betekende dat je de ring 

kon verlaten. 

De laatste 4 in de ring moesten weer een ronde lopen en toen gaf de keurmeester aan 

wie bij welk bordje moest gaan staan. En laten wij nou naar bordje 1 gestuurd worden. 

 

Ik was natuurlijk totaal overrompeld ,want dat ik een leuke hond had wist ik wel maar 

gelijk de eerste in de groep worden? Nee dat kwam niet in me op. 

Omdat we eerste waren in deze categorie moesten we wachten tot alle keuringen 

geweest waren om zodoende nog mee te kunnen dingen naar andere prijzen. 

We gingen uiteindelijk met een beker naar huis maar dat was al boven verwachting. De 

volgende dag erna is als geen ander en ik loop met 8 modderpoten door het bos. Als ik  

een andere hondenbezitter vertel dat Rijck 1 uitmuntend is geworden op een show zie ik 

haar denken…………………. 

 

Al met al een hele leuke ervaring die ik iedereen aan kan raden. En al ga je niet met een 

prijs naar huis. Je gaat in ieder geval altijd met de LEUKSTE hond naar huis. 

 

Susan Kwekkeboom, e-mail: Hulsboom@planet.nl 

 

2. Behendigheidswedstrijd alleen voor schapendoezen 

 

Omdat Dirk en ik allebei behendigheid lopen met onze 2 Doezen is het idee gerezen om 

een wedstrijd te organiseren alleen voor schapendoezen. (of zoals onze instructrice ze 

noemt : van die lieve vliegende tapijtjes) 

Het wordt een vriendschappelijke wedstrijd waarin we de regels van de FHN als richtlijn 

gebruiken maar waar vooral plezier met je hond voorop zal staan.  Omdat wij het 

belangrijk vinden om op een hond vriendelijke manier te trainen zijn slipkettingen niet 

toegestaan, de hond mag een halsband dragen of een riem met slipfunctie waar een stop 

op zit zodat deze geen wurgende werking heeft. Tijdens het lopen van het parcours gaat 

vanzelfsprekend alles af. 

 

Ook bieden wij deze dag een workshop aan zodat mensen die nog nooit behendigheid 

hebben gelopen kunnen kennis maken met deze hondensport. Dit alles gebeurt onder 

deskundige leiding. Na de workshop kunt u aan de wedstrijd deelnemen in de starters-

klasse. 

Voor de baasjes met al iets meer ervaring zal er een leuk debutantenparcours neer gezet 

worden, zij starten dan in de beginners-klasse. Dit is geschikt voor mensen die ongeveer 

tussen de 6 – 18 maanden aan behendigheid doen. In dit parcours zullen geen palen en 

wip staan. 

Voor de baasjes met ervaring en de wedstrijdlopers is er de gevorderden klasse, hier zal 

een uitdagend A-parcours voor gebouwd worden. 

Keurmeester voor deze dag is Wilfried van Hooff en de wedstrijd zal plaatsvinden op het 

terrein van hondenschool “Excellent dogs “van Hellen van Veen in Exel ( dit ligt tussen 

Laren en Lochem ) 

Er zal deze dag tegen een klein vergoeding koffie, thee en frisdrank te koop zijn . Ook is 

er soep, gehaktballen en belegde broodjes. 

Wij hopen op een gezellige en sportieve dag met heel veel Schapendoezen. 

 

Alle verdere informatie vind u in de bijlage bij deze nieuwsbrief.  

Verder wil ik ook een oproep doen voor een paar vrijwilligers voor deze dag die kunnen 

helpen met de catering, parcoursbouwers  en ik zoek nog een ringmeester die iedereen 

op tijd in de ring heeft voor de start. 

 

Dirk en Dorien Heermeyer, e-mail: d.heermeyer1900@kpnmail.nl   

mailto:d.heermeyer1900@kpnmail.nl
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3. Vakantie opvang 

 

Tegenwoordig gaan mensen vaker op vakantie, en ook niet alleen in de zomer, en het is 

natuurlijk héél goed mogelijk om samen met je hond op vakantie te gaan, maar er zijn 

natuurlijk ook reizen waarmee dat niet kan of dat het gewoon geen goed idee is omdat 

de plaats van bestemming geen ideale omgeving voor honden is. 

 

Dan zoeken we natuurlijk allemaal een goed adres voor onze schapendoes en er is 

natuurlijk geen beter adres dan bij iemand die ook een schapendoes heeft.  

 

Daarom wil ik, Anneke Montfroy-Kok, graag bemiddelen voor mensen die op een 

(eventueel elkaars) schapendoes willen passen, ik ga dan de namen en adressen van 

iedereen die daar belangstelling voor heeft coördineren en breng mensen met elkaar in 

contact. 

Oproep 

Hierbij doet de club dan ook 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:  

 

Anneke Montfroy: 

e-mail: annekemontfroy@ziggo.nl of telf. 06-50637075 of 0592-656464   

 

 
7. Gezondheidsuitslagen: 09-10-2012 t/m 10-01-2013 
 

CORINE-PIEN FÂN É WÂLDBLAFFERS  HD A 

ELZA-CORINE FÂN É WÂLDBLAFFERS  HD A 

 

WOBKE WAMPIE V. WIETSE SEBASTIAAN  CATARACT niet vrij 

FIENTJE AKQI V.D. KORTE TOREN   CATARACT voorlopig niet vrij 

 

 

8. Contributie de Schapendoes club 2013 

 
Nog steeds zijn er leden die nog niet de contributie voor 2013 hebben betaald, indien de 

betaling niet per 1 maart binnen is worden deze leden van de ledenlijst verwijderd. Dus 

mocht u het vergeten, zijn stuur dan nog even een mailtje naar 

penningmeester@schapendoesclub.nl en maak het zo snel mogelijk over. 

De bedragen en het bankrekening nummer vindt u onderaan de nieuwsbrief 

 

De penningmeester Peter Wierda 

 

 

Wilt u ook een leuk stukje voor de nieuwsbrief schrijven of deel uitmaken van de 

redactie?   

Mail het naar J.W.G. info@schapendoes.net  
 
De volgende nieuwsbrief komt half april uit, dus aanleveren voor 31-03-13 

 

 

 

 

mailto:annekemontfroy@ziggo.nl
mailto:penningmeester@schapendoesclub.nl
mailto:info@schapendoes.net


 

7 

 

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  

D.Heermeyer   d.heermeyer@kpnplanet.nl  0313-652971 

 

Regio contacten 
 

Friesland:  

Marije Kroes   mamskroes@hetnet.nl  0561-420508 

 

Drenthe: 

Miriam Scheffer  deoldegrise@ziggo.nl  050-5015439 

 

Flevoland: 

Betsy Dommerholt  betsy.dommerholt@gmail.com 036-5223212 

 

Overijssel: 

Tanja Rozendal  tanja.rozendal@planet.nl  0527-292268 

 

N.Holland 

Lisette Slagter  lemony@ziggo.nl   06-43122746 

Lanny Boshart  lanny-boshart@hotmail.com 06-45039005 

 

Veluwe: 

Dirk en Dorien Heermeyer d.heermeyer@kpnplanet.nl  0313-652971 

 

Betuwe:   info@debonteboelenham.com 0488-412613 

Dick en Aleid v.Dam 

 

Limburg: 

Marion Quaedvlieg  marionquaedvlieg@home.nl  045-5743537 

 

Diverse 
 
Fokbegeleiding-database 

J.Wierda-Gorter/P.Wierda info@schapendoes.net  0513-677588 

 

Commissie evenementen: 

Dirk en Dorien Heermeyer d.heermeyer@kpnplanet.nl  0313-652971 

 

Herplaatsing en noodopvang 

Meiney Roffel   BEITSKE10@TELE2.NL  0641420296 

mailto:voorzitter@schapendoesclub.nl
mailto:info@debonteboeleham.com
mailto:secretaris@schapendoesclub.nl
mailto:info@schapendoes.net
mailto:d.heermeyer@kpnplanet.nl
mailto:mamskroes@hetnet.nl
mailto:deoldegrise@ziggo.nl
mailto:betsy.dommerholt@gmail.com
mailto:tanja.rozendal@planet.nl
mailto:lemony@ziggo.nl
mailto:lanny-boshart@hotmail.com
mailto:d.heermeyer@kpnplanet.nl
mailto:info@debonteboelenham.com
mailto:marionquaedvlieg@home.nl
mailto:info@schapendoes.net
mailto:d.heermeyer@kpnplanet.nl
mailto:BEITSKE10@TELE2.NL
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Vakantie opvang bemiddeling 

Anneke Montfroy-Kok  annekemontfroy@ziggo.nl 

 

Redactie/webmaster en design 

J.W.G.    info@schapendoes.net 

 

 

Overige 

 

Contributie 2013: 

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:annekemontfroy@ziggo.nl
mailto:info@schapendoes.net

