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De Schapendoes Club 

 
NIEUWSBRIEF 17: 
 

5de jaargang 
3de kwartaal 20-08-2013 
 

 

De volgende punten komen aan bod:  

1. Verslag ALV en Beoordelingsmiddag 

2. Agenda Schapendoes Treffen 14 september 

3. Vrijwilligers gezocht 

4. Van de leden  

Op reis met 9 schapendoezen 

5. Gezondheids onderzoeken 

 
1. Verslag ALV en Beoordelingsmiddag 12 mei 2013 

 
Voor de eerste keer werd  de ALV en de beoordeling in Manege Fjordhest-Gard in 

Hoenderloo georganiseerd. 

Dit was een gelukkige keus, want al viel het weer 100 % mee, we hadden als organisatie 

toch uit voorzorg besloten om de keuring binnen in de rijbak te houden.  

En complimenten voor de eigenaren, de binnenbak was keurig, mooi glad gesleept en 

geen enkele ongerechtigheid te bekennen, dus het was ook aan ons om dat zo te houden 

en om de bak aan het eind van de dag weer net zo netjes achter te laten, dat is ook 

prima gelukt. 

Jammer genoeg gold dat niet helemaal voor het buitenterrein, daar moestern wij als 

organisatie toch het veld een paar keer rond om de hondenpoep die daar achter gelaten 

was op te ruimen. 

Dus een vriendelijk maar dringend verzoek aan de eigenaar van de desbetreffende 

“boosdoener” om de volgende keer dat zelf op te ruimen. 

 

Beide keurmeesters hebben het prima naar hun zin gehad en waren tevreden over de 

honden die ze gekeurd hebben. Ze hadden natuurlijk wel wat opmerkingen over 

aandachtpunten zoals hier en daar wat “te” zachte vachten en ook de vachtverzorging 

was soms niet zoals het zou moeten zijn. 

Over het algemeen werden de honden netjes voorgebracht, al was het voor de 

nieuwelingen altijd wel weer even de kunst afkijken, maar dat is op zo’n informele 

keuring geen enkel probleem, loopt hij het eerste rondje niet zo netjes… gewoon nog een 

keer proberen. 

De maat van de aangeboden honden was over het algemeen ook netjes binnen de 

standaard, een paar kregen wel een kleine aanmerking op de lengte-hoogte verhouding 

maar echte laag- of hoogbenige honden waren er niet. ( een schapendoes hoort iets 

langer dan hoog te zijn) 

De meeste gebitten waren complete en scharende gebitten, daar waar het niet zo was is 

ook op het keuringrapport vermeld zodat daar met de fokplanning rekening kan worden 

gehouden.  

Al met al was het een geslaagde dag. 

 

Het bestuur 
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2. Agenda Schapendoes Treffen 14 september 
 
Adres Manege Fjordhest-Gard Krimweg 125 7351 TL Hoenderloo telf. 055-3781344 

Omdat we pas 's middags op de manege terecht ziet het programma er als volgt uit: 

Programma: 

Schapendoeswandeling: 12.30-14.30,  verzamelen om 12.15 op parkeerterrein 

Varenna, dit is aan de "Woeste Hoefweg" tegenover de ingang van Golden Tulip hotel 

Residance Victoria. ( daar kan evt. ook geparkeerd worden.)  

Er is een korte wandeling van 2 km. en een lange wandeling van 5 km. bij aanmelding 
aangeven aan welke wandeling u mee wilt doen. 

Hondenkermis 14.30-17.30 

Deelname is 5,- per hond 

 

Dirk en Dorien  hebben daarnaast het volgende middag programma bedacht, Susan 

Kwekkeboom geeft uitleg over de termen die op het beoordelingsformulier staan ( mini 

workshop ) waarna Anne-Douwe en Douwe Bouma in de praktijk zullen voordoen hoe je 

een schapendoes voorbrengt en wat een keurmeester van je verwacht. 

Dan hebben we de straat van verleiding en sluiten we af met het schapendoesrennen, 
met dit jaar ook een echte puppy klasse die de halve afstand lopen. 

Aanmelding hondenkermis vóór 13 september via e-mail: 

D.Heermeyer1900@kpnmail.nl  
0313-652971 

Barbecue aanvang 18.00 

De BBQ bestaat uit diverse vleessoorten, stokbrood en salades à 10,- p.p. exl. drankjes 

 

Reservering en betaling voor de BBQ vóór 9 september via e-mail: 

D.Heermeyer1900@kpnmail.nl  
0313-65297 

In de mail vermelden: 

naam eigenaar,  

naam hond,  

leeftijd hond,  

wel of geen Kermis,  

wel of geen BBQ.  

 

Betaling kermis op locatie voor aanvang kermis (€ 5 per hond)  

Betaling BBQ  (€10,- p.p.) vooruit op rek nr. 33.67.25.450 t.n.v. T.B.G.D. 

Heermeyer-Goedkoop te Eerbeek, onder vermelding BBQ CLUB en van uw naam en/of 

lidnummer. 

zonder opgave en betaling helaas geen deelname. 

 

Zelf stoelen en eventueel campingtafeltje meenemen aangezien en maar beperkte tafels 

en stoelen aanwezig zijn. 

 

Als Club maken we extra kosten om deze dag te organiseren, zoals het huren van het 

terrein, en zijn daardoor verplicht om, als u zich wel aangemeld heeft maar niet komt, u 

toch het inschrijfgeld in rekening te brengen. 

 

mailto:D.Heermeyer1900@kpnmail.nl
mailto:D.Heermeyer1900@kpnmail.nl
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3. Vrijwilligers gezocht 
 

Voor het Schapendoes Treffen op14 september kunnen we wel weer wat extra handen 

gebruiken, er is natuurlijk hulp nodig om het parcours en de diverse spelelementen op te 

bouwen en daarnaast om bij elk spelonderdeel alles in goede banen te leiden en de 

scores bij te houden.  

Ook in de voorbereiding van de diverse activiteiten zijn extra mensen meer dan welkom. 

 

Aanmelden bij Dirk en Dorien Heermeyer 

D.Heermeyer1900@kpnmail.nl  

0313-652971 

 

 

4. Van de leden  

 
Op reis met 9 schapendoezen 

 
Nou ja 9….. dat waren 6 volwassen schapendoezen en 3 pups, dus het leek meer dan het 

was. 

Het was helemaal niet de bedoeling om met 9 schapendoezen op pad te gaan maar de 

pups van Gipsy mochten half mei naar de nieuwe eigenaar, en aangezien er 2 wat verder 

weggingen en de nieuwe eigenaren ze ook niet eerder kon halen, hadden we besloten om 

onze reis aan te passen en die 2 extra gewoon mee te nemen en ze onderweg bij hun 

nieuwe eigenaar af te leveren. Eén reutje bleef sowieso  bij ons, 1 reutje moest naar de 

zuidkust van Italië in de buurt van Pisa en het teefje naar Canada.. 

 

Dus zijn we 12 mei, meteen na de ALV en de beoordelingsmiddag, met de hele 

hondenfamilie in de camper op reis gegaan, richting Italië….  

We hadden met de Canadese afgesproken dat ze i.p.v. een ticket naar Amsterdam een 

ticket naar Milaan zou boeken, dus dat konden we mooi combineren. 

 

Deze reis naar Italië was een belevenis, 3 pups die nog niet veel gewend waren, nog niet 

aan de riem konden lopen en ook nog niet zindelijk waren en het weer wat een absoluut 

drama was, regen, regen en nog meer regen. 

En daar sta je dan langs de kant van de weg in de stromende regen als er weer eentje 

wat moet doen…en er nog helemaal niks van snapt…. en natuurlijk die andere 2 die dan 

ook meteen weer wakker zijn en er uit willen…… 

 

Gelukkig ging het samen in de bench zitten tijdens het rijden perfect (was lang zo eng 

niet dan wanneer je helemaal alleen in de bench moet zitten). 

En aangezien de ruimte dan toch wat beperkter is, gaven ze al vlot aan dat ze wat 

moesten doen… zo luid dat horen en zien je verging, m.n. het teefje was super zindelijk 

en zette het ook op een brullen als 1 van de reutjes wel wat in de bench deed, want 

Madam was er niet van gediend in de rotzooi van een ander te zitten. 

Was alleen soms onmogelijk om meteen te stoppen als de donderstenen dan wilden, dus 

ik heb heel wat keertjes onder het rijden krantjes op de vloer gelegd, zodat ze dan toch  

buiten de bench op de krantjes konden plassen en/of poepen, wonderbaarlijk hoe snel ze 

dat door hadden en hoe goed ze konden balanceren, veel beter dan dat ik dat kon. 

 

Aan de riem lopen was met een paar stops al helemaal gewoon… nou ja lopen…. als je 3 

pups aan de riem hebt willen ze allemaal nu net een andere kant uit… dus dat moesten 

we met ons tweetjes doen en dan omstebeurt 1 met 1 en 1 met 2, want diegene met 2 

……die kwam dus nergens.  

Maar na een paar dagen hadden we allemaal de slag te pakken, de pups begrepen dat 

als we stopten en ze naar buiten gingen, dat het dan toch echt de bedoeling was dat ze 

NU wat deden en niet als we net weer reden. 

mailto:D.Heermeyer1900@kpnmail.nl
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De volwassen honden zag je denken…. Wat een toestand… en Gipsy  zag die 3 piranha’s 

samen ook niet echt meer zitten. Ze vond dat wij het keurig deden dus zij nam afstand… 

Na een reis van 4 dagen waren we bij de Italiaanse familie en die namen dolblij hun 

puppy reutje in ontvangst en wij hadden het een ietsje pietsje gemakkelijker, want we 

hielden wel de 2 druktemakers over, maar nu konden we gewoon 1 op 1 met een pup 

bezig en toen ging het aan de riem lopen en zindelijk zijn ook een stuk beter, alleen was 

er nog steeds 1 die pas waarschuwde als het er al lag, welke was op dat moment nog 

niet echt duidelijk. 

Na een prachtige rit over de binnendoor wegen dwars door de Apennijnen kwamen we op 

het adres aan waar we met onze Canadese vriendin hadden afgesproken. 

Jammer genoeg, m.n. voor haar, kon ze maar een paar dagen blijven en was het weer 

nog steeds vnl. regen. Dus heeft ze weinig van de prachtige omgeving bij het Gardameer 

gezien. 

 

En pas toen het teefje ook weg was bleek dat wij dus nog het plasmonstertje hadden…. 

Synouk sliep nu alleen in de bench en dat ging prima, maar als hij ’s nachts wat moest 

doen, begon hij pas te brullen al het er al lag en mochten wij midden in de nacht de 

heleboel weer verschonen en dan ging het jochie weer helemaal tevreden slapen tot…. 5 

uur en dan was tie klaarwakker en wilde ook absoluut niet meer in de bench…  

Geheel tegen onze principes besloten we op een gegeven moment om hem dan (tot we 

opstonden) maar los te laten lopen, want zo waren de nachten wel heel erg kort, er wel 

voor zorgend dat er dus niks op de vloer of op de dinette lag,( behalve dan z’n 

speelgoed) waar hij bij kon. 

We lagen natuurlijk vlakbij en zodra we iets vreemds hoorden konden we meteen 

ingrijpen, maar wat schetst onze verbazing….hij was super lief, ging wat spelen en viel 

dan tegen ons bed aan weer in slaap, hoefde zelfs niet eens meer te plassen ( had hij om 

5 uur natuurlijk al gedaan..) 

 

We zijn nu nog steeds onderweg en ondertussen is Synouk al een hele vent en past hij 

bijna niet meer in z’n bench, maar als alles naar wens gaat zijn we binnenkort weer thuis 

en krijgt hij een grotere bench. Hij slaapt nu de hele nacht door en is super zindelijk. 

 

Hij heeft zich al echt een plaatsje in de groep verworven alleen de 2 oudere dames 

moeten nog niet zo veel van hem hebben aangezien hij best wel opdringerig kan zijn, 

maar daarentegen vinden moeke Gipsy, halfzus Lara, tante Siris en stoere Ezrah hem wel 

errug leuk en kan hij daarmee zoveel raggen en rauzen als hij wil. Alleen als het te gek 

gaat bekt moeke hem even af. En dan zoekt hij gauw z’n heil bij Siris want die vind alles 

van hem leuk. wat ondertussen ook al duidelijk aan haar vacht te zien is want elke 

stoeipartij kost plukken haar… 

 

Janny en Peter Wierda e-mail info@schapendoes.net 

 

 

 

5. Gezondheidsuitslagen:10-01-2013 t/m 18-06-2013 
  

BINKE LYCKE V.D. KORTE TOREN   HD A 

BIKKEL LYCKE V.D. KORTE TOREN   HD A 

 

 

 

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 in december uit, dus kopij aanleveren voor 01-12-13 

 

 

 

mailto:info@schapendoes.net
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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: Anneke Montfroy: 

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

 

 

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.heermeyer1900@kpnmail.nl 0313-652971 

 

 

Regio contacten 
 

Friesland:  

Marije Kroes   mamskroes@hetnet.nl  0561-420508 

 

Drenthe/Groningen: 

Miriam Scheffer  deoldegrise@kpnmail.nll  06-23103247 

 

Overijssel: 

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

 

Flevoland: 

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

 

N.Holland 

Lisette Slagter  lemony@ziggo.nl   06-43122746 

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

 

Veluwe: 

Dirk en Dorien Heermeyer d.heermeyer1900@kpnmail.nl 0313-652971 

 

Betuwe:    

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

 

Limburg: 

Marion Quaedvlieg  marionquaedvlieg@home.nl  045-5743537 

 
 

mailto:annekemontfroy@ziggo.nl
mailto:voorzitter@schapendoesclub.nl
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mailto:deoldegrise@ziggo.nl
mailto:tanja.rozendal@planet.nl
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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 en noodopvang 

Meiney Roffel   BEITSKE10@TELE2.NL  06-41420296 

 

Vakantie opvang bemiddeling 

Anneke Montfroy-Kok  annekemontfroy@ziggo.nl  06-50637075 

0592-656464 

 

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:info@schapendoes.net
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mailto:info@schapendoes.net

