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De Schapendoes Club 

 
NIEUWSBRIEF 7: 
 

3de jaargang 
1ste kwartaal 26-02-2011 
 

 

De volgende punten komen aan bod: 

 1 Van de bestuurstafel 

 2 ALV 2011 

 3 Schapendoes beoordelingsdag 2011 

 4 Presentatie nesten 

 5 Het showen van de hond 

 6 Nieuws van en voor de leden 

 7 Voorstellen bestuurskandidaten 

8 Internationale Schapendoes Federatie 

 

1.Van de bestuurstafel 

 
Contributie 2011 

Het blijkt dat het versturen van de rekening in een Office 2007 Worddocument niet door 

alle leden goed te lezen was (het is niet compatible met Office 2003) en dit kan de 

oorzaak zijn dat nog niet iedereen betaald heeft, degene die het per e-mail aangegeven 

hebben dat ze het niet konden lezen hebben een nieuwe rekening in de mail gekregen. 

Maar nu (eind febr.) heeft nog steeds niet iedereen betaald en is er een herinnering per 

mail de deur uit gegaan.  

Een vriendelijk maar dringend verzoek naar onze leden om de rekening toch zo snel 

mogelijk te betalen, we zijn nog steeds een kleine club en hebben geen grote financiële 

reserves en de financiële verplichten die we als club hebben gaan wel gewoon door. 

Volgend jaar zal de rekening in een ander bestand verstuurd worden, zodat iedereen „m 

goed kan lezen. 

 

Fokkerhandleiding 

 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangekondigd wordt er gewerkt aan de 

fokkershandleiding, we hopen die klaar te hebben voor 29 mei zodat we die daar kunnen 

presenteren. 

 

Website pagina Pup info  

 

Na een e-mail rondvraag aan alle fokkers bleek dat meeste fokkers toch graag een kleine 

uitbreiding van gegevens op de website Pagina Pup info wilden, dus deze is uitgebreid 

met een proefstamboom van het te verwachten nest, op de proefstamboom staan de 

namen van de (voor)ouders, hun (stamboom)nummer, het IC (inteelt coëfficiënt) en de 

DNA PRA uitslag van de ouders. 

 

Voorbereiding ALV 29 mei 

 

Als bestuur hebben we de bestuurssamenstelling besproken, volgens rooster is in 2011 

Peter Wierda aftredend als penningmeester( herkiesbaar). Peter heeft nooit de bedoeling 
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gehad om voor langere tijd penningmeester te worden, maar in de aanvangsperiode van 

de oprichting was het alleen maar praktisch dat hij de penningmeester was aangezien er 

heel veel dingen vooruit betaald moesten worden en hij dat dus eerst uit eigen zak 

betaald heeft. Maar nu vindt hij dat het hoog tijd om het over te dragen aan een ander. 

Als bestuur hebben we Janny Cornelissen-Baltes bereid gevonden zich verkiesbaar te 

stellen als nieuwe penningmeester, zij heeft deze functie in het verleden ook bij de Briard 

Club vervult.  

Daarnaast hebben we als bestuur besloten dat een uitbreiding van het bestuur wenselijk 

is, aangezien er teveel taken door te weinig mensen moeten worden gedaan. 

Ook willen we Peter graag binnen het bestuur houden, hij doet nu naast zijn taak als 

penningmeester ook de o.a. de fokbegeleiding en houdt de database bij en dat laatste 

zou dan zijn taak als algemeen bestuurslid worden. 

Aangezien ons bestuur uit een oneven aantal leden moet bestaan hebben wij als 7de 

bestuurslid Dirk Heermeyer benaderd, hij heeft veel ervaring op bestuurlijk vlak. 

Dus de voordracht van het bestuur zal op de volgende ALV bestaan uit: 

Janny Cornelissen-Baltes: Penningmeester 

Peter Wierda: Algemeen bestuurslid 

Dirk Heermeyer: Algemeen bestuurslid 

 

In hoofdstuk 6 stellen de nieuwe kandidaten zich voor. 

Ook is er natuurlijk de mogelijkheid dat de leden een kandidaat voordragen. 

Zie statuten Art. 9 en HH reglement Art. 10 

 

Het bestuur 

 

 

2. 29 mei Algemene leden vergadering 2011 
 
De ALV wordt gehouden in Brummen op het terrein van Kynologen Club Brummen adres 

is L.R.Beijnenlaan 22 

 

Programma  

 

10.00 Algemene Ledenvergadering 

12.30 Lunch pauze 

14.00 keuring door Jettie Alberts en nest presentatie 

 

De agenda voor de ALV en bij behorende verslagen worden in een volgende “extra” 

nieuwsbrief verzonden. 

 

 

3. ’s middags “de schapendoes beoordeling/keuring” 
 

Keurmeester Jettie Alberts 

 

Klasse 1 Babyklas:    3 tot 6 mnd. 

Klasse 2 Puppyklas:    6 tot 9 mnd. 

Klasse 3 Jeugdklas:    9 tot 18 mnd. 

Klasse 4 Openklas:    18 mnd en ouder 

Klasse 5 Veteranenklas: 8 jaar en ouder 

 

Gelijkertijd met deze nieuwsbrief wordt u een inschrijfformulier gestuurd. 

Inschrijfformulier per e-mail naar Ingeborg Töniës, secretaris@schapendoesclub.nl 

Voorkom fouten met het invullen, neem de stamboom er even bij  

 

De beoordelingsdag staat open voor al onze leden.  

Kosten beoordeling € 10,-per ingeschreven hond. 

mailto:secretaris@schapendoesclub.nl
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4. Nest presentatie 

 
Op de beoordelingsmiddag bieden wij de clubfokkers de mogelijkheid om al hun pups van 

het afgelopen jaar “2010” uit te nodigen voor de nest presentatie, voor deze presentatie 

is een speciaal inschrijfformulier beschikbaar dat de fokkers naar hun pupeigenaren 

kunnen sturen zodat we de aangemelde pups per nest en fokker kunnen indelen. Dit 

inschrijfformulier wordt apart naar alle clubfokkers gemaild.  

Elk nest wordt apart gepresenteerd. 

 

Afhankelijk van de opkomst gaan we deze presentatie tijdens of na de individuele keuring 

doen. 

 

Het is dus mogelijk voor beide activiteiten in te schrijven, de individuele keuring (alleen 

voor leden) en de nest presentatie voor alle pups uit de nesten van de clubfokkers gefokt 

in 2010.  

Op de website wordt hier ook extra aandacht aan besteed zodat we zoveel mogelijk 

pupeigenaren van onze clubfokkers bereiken. 

 
5. Het showen van de hond. 

 
Er zijn verschillende mogelijkheden om je hond door een keurmeester te laten 

beoordelen, zo kun je naar een hondententoonstelling gaan maar daarnaast organiseren 

wij als schapendoes club 29 mei ook een beoordelingsdag.. 

Op deze beoordelingsdag mogen al onze leden hun hond door de keurmeester laten 

keuren, voor ervaren exposanten is dat geen probleem, maar niet iedereen weet precies 

wat er dan van de eigenaar/exposant en de hond verwacht wordt.  

Op een hondententoonstelling gaat het er allemaal wat officiëler aan toe dan op de door 

ons georganiseerde keuring, daar is alles wat informeler, maar de basisregels en de 

voorbereiding zijn het zelfde. 

Dus voor alle onervaren honden bezitters/exposanten deze toelichting. 

 

 

De voorbereiding: 

 

We beginnen al ruim van te voren de hond een paar dingen te leren zodat de 

keurmeester alles goed kan beoordelen, zo moet de hond probleemloos toestaan dat de 

keurmeester hem betast, het gebit bekijkt e.d. en als de hond dat allemaal niet gewend 

is wordt het een worstelpartij. 

De meeste hondenscholen geven ook cursussen ringtraining, daar krijg je dan 

aanwijzingen wat er van de exposant en hond verwacht wordt en kun je alles oefenen   

 

Hij moet netjes aan de riem kunnen lopen en als er gevraagd wordt om even met de 

hond te lopen, wordt er bedoeld dat er in een kalm drafje gelopen moet worden, en dat 

de hond niet als een malloot door de ring stuitert. Want de keurmeester wil graag weten 

hoe hij loopt, dus hoe het gangwerk is. 

Ook moet de hond voor de grote dag gekamd zijn zodat hij schoon en klitvrij aan de 

keurmeester gepresenteerd wordt, NIET WASSEN EN AL HELEMAAL NIET DROOG 

FOHNEN, gewoon een paar dagen voor die tijd kammen zodat hij er op de grote dag 

weer lekker naturel uitziet en niet als een ontplofte zwabber. 

 

 

 

De keuring: 

 

De honden worden per klas gekeurd, de volgorde en welke klas aan de beurt is wordt 

door de ringmeester aangegeven.  
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Alle honden van die klas worden door de ringmeester in de afgezette ring op volgorde 

opgesteld.  

Het is dan de bedoeling dat de exposant achter de hond staat zodat de keurmeester niet 

tegen de benen van de exposant aankijkt maar een vrij uitzicht op de hond heeft. Daarna 

geeft de ringmeester of de keurmeester aan wat er van de exposant verwacht wordt, 

soms laat de keurmeester eerst alle honden een rondje lopen, de hond loopt links van de 

exposant zodat de honden aan de binnenkant lopen en de exposant aan de buitenkant, 

dan heeft keurmeester ook nu weer een vrij uitzicht op de honden. Daarna wordt elke 

hond omstebeurt individueel gekeurd, dus hij wordt naar voren gehaald en de 

keurmeester gaat dan de hond betasten, gebit bekijken e.d. ook moet de hond dan weer 

even alleen een rondje lopen zodat de keurmeester kan zien hoe hij loopt, het gebit laten 

zien is vaak het gemakkelijkst als de hond zit en de exposant voorzichtig de lippen van 

de gesloten mond opzij houdt. 

 

Van dit alles wordt een keurrapportje gemaakt wat de exposant mee krijgt, een kopie 

hiervan wordt verwerkt in de database van de club zodat we als club ook meer informatie 

van de desbetreffende hond hebben. Deze informatie kunnen we dan gebruiken als een 

fokker een bepaalde combinatie op het oog heeft en graag wat meer wil weten over de 

honden uit die familie. 

 

J.W.G 

 

 

6 Nieuws van en voor de leden. 
 

Een verhaal in 5 delen 

Door Joke Van Beek 

 

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 I – COCÓ 

Ja, mijn Cocó. 

Kwam onverwacht snel in mijn leven. Haar “doopnaam” moest met een F beginnen kreeg 

ik te horen. Laat ik nu geen énkele naam kunnen bedenken die me aanstond – kwam 

niet verder dan Frederica, Fernanda en zo : het was of ik nog nooit van namen met een F 

had gehoord! 

Mijn toenmalige medewerkers kregen meelij met mij en zeiden “mevrouw Van Beek, wij 

bedenken wel een naam voor haar”. Zo gezegd zo gedaan en dat werd dus Farah Diba.  

Dát was een naam die ze bij de hond van een statige zakenvrouw als ik toen was vonden 

passen. En dat staat dus ook op haar “geboortebewijs”, Farah Diba. 

Maar ja, roep dat maar eens op straat en/of in het bos!! 

Mijn kleinzoon was toen net 1 jaar oud en brabbelde wat voor zich uit. Zo ook “cocococo” 

En zo werd het dus Cocó! Dát paste bij haar! Cocó is een echte dame en een lekkere dot. 

Zo werd haar koosnaampje – of althans één er van – Cocódot. 

Mijn Schapendoes-hondenfamilie heet dan ook “de Cocódotjes”. 

Dat werd dan ook de naam van mijn “kennel”. 

 

Twee – vind ik – wel leuke anekdotes over Cocó: 

 

Anekdote 1 

Cocó is het 1ste  jaar van haar leven met mij meegegaan naar kantoor en naar 

besprekingen etc. het hele land door. De 1ste  keer dat ik met haar het kantoor 

binnenkwam vielen werkelijk alle monden open. Níemand had een harig wolbaaltje als 

mijn Cocódot verwacht! Iedereen had meer een “glad handtassengeval” in gedachten, 

maar dat ik – op hakken, strak in het mantelpak en altijd goed gekapt etc. etc. – met 
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zo'n haarbal aan zou komen? Nee nooit!!!  

Maar iedereen was wel direct verliefd op haar > ach, hoe kan het ook anders bij een 

Schapendoes en zeker zo-een als mijn Cocó!! 

 

Anekdote 2  

Zoals inmiddels wel een beetje bekend is reizen wij zolang het nog kan graag, soms ook 

ver. 

Zo ben ik in 2004 met Cocó naar Brazilië geweest. Héél Rio de Janeiro kreeg ze aan haar 

voeten, ze waren wég van haar. Zelfs de auto met chauffeur die ik daar geregeld had om 

ons naar een hondenshow te brengen én i.v.m. het gevaar aldaar, kreeg van de 

chauffeur de naam “coche de campeones” want dat “hoorde gewoon bij Cocó”!!  

Echt, we waren zelf een bezienswaardigheid leek het wel! 

Deze chauffeur,, een echte grote stoere sterke macho-man paste ook op mijn Cocó 

wanneer ik een museum of kerk of zo in ging waar Cocó niet in mocht: zien jullie het 

voor je? 

Alleen …... waarom schoot iedereen toch in de lach of begon te gniffelen wanneer ik op 

de vraag “hoe heet ze?” vol trots antwoordde “Cocó “?????? 

Nu dat is heel simpel >> coco betekent daar …..... poep!! 

 

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

 

Wordt vervolgd…. 

 

Joke Van Beek en Cocó, Hijo, Ke-sera de Cocó's Hijo & Ròsa Ke-sera + Gala & Rubí 

emailadres: cocodotjes@hetnet.nl 

 

 

Oproepje  

door Cokkie Hultink-Smidts. 

 
Graag zou ik eens in contact willen komen met de eigenaren van de schapendoezen die 

op 16-11-2009 geboren zijn bij de fam.Zweers te Nijverdal, “Schapendoeskennel 

v.d.Sprengelberg " 

Het nest bestond uit, 4 reutjes en 2 teefjes. Ik had de eerste keus en heb het kleinste 

teefje gekozen. 

Haar stamboomnaam is, Gaby-Does v.d.Sprengelberg, maar haar roepnaam is Gunja. 

Haar gewicht is 14 kg. 

Ze is een hele vrolijke hond maar dat zijn schapendoezen ook wel. Ik woon samen met 

Gunja in Nunspeet en ik ben heel benieuwt hoe het met Gunja's zusje en broertjes gaat 

en in welke plaatsen zij terecht zijn gekomen! 

 

Hopelijk krijg ik een reactie! 

 

Cokkie Hultink-Smidts. 

emailadres: cokkiehs@gmail.com 

 

 
7. Voorstellen bestuurskandidaten. 

 
Janny Cornelissen Baltes, voorgedragen door het bestuur als kandidaat penningmeeste:r 

 

Even voorstellen: 

Ik, Janny Cornelissen-Baltes, ben 63 jaar en heb sinds 1968 honden. 

Eerst een vuilnisbakkie en daarna een Briard. 

Uit de krant gekocht en alles wat mis kon zijn was mis behalve zijn karakter. 

mailto:cocodotjes@hetnet.nl
mailto:cokkiehs@gmail.com
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Toen hij op 7 jarige leeftijd overleed hebben we een teefje gekocht waar we ons eerste 

nestje mee hebben gefokt. 

Wel was ik van mening dat, wat je aan gezondheid uit kon sluiten, je dat als fokker ook 

moet doen. 

Ook was ik van mening dat, je makkelijk commentaar kunt leveren op de club, maar ga 

daar iets mee doen. 

Zo doende ben ik binnen de Briard club eerst het winkeltje gaan beheren en later werd ik 

penningmeester. Mede door mijn echtgenoot die mij steunde door de jaarstukken te 

verzorgen. 

Sinds 2003 heb ik een Schapendoesje en inmiddels ook een dochter van haar. 

Met heel veel waardering voor Janny en Peter Wierda voor wat zij voor de club hebben 

gedaan, denk ik, net als zij, wel dat het goed is dat er wat nieuw bloed in het bestuur 

komt. 

Daarom stel ik mij kandidaat voor de functie als penningmeester 

 

Janny Cornelissen Baltes 

 
Even voorstellen: 

 

Peter Wierda, voorgedragen door het bestuur als kandidaat algemeen bestuurlid: 

 

Ik, Peter Wierda, heb samen met mijn vrouw de schapendoes club opgericht en heb tot 

dusver de functie penningmeester vervult, volgens rooster ben ik nu aftredend (en 

herkiesbaar) maar ik heb besloten om me niet herkiesbaar te stellen als penningmeester 

maar als algemeen bestuurlid, zodat ik al mijn beschikbare tijd kan besteden aan de 

fokbegeleiding en het bij houden van de schapendoes database. 

 

Peter Wierda 

 

Even voorstellen: 

 

Dirk Heermeyer,voorgedragen door het bestuur als kandidaat algemeen bestuurlid: 

 

Mijn naam is Dirk Heermeyer, 39 jaar oud en woon in Eerbeek op de Veluwe. Samen met 

mijn vrouw Dorien heb ik 2 schapendoesdames, Doezel van 3 en Twinkel van bijna 2 jaar 

oud.  

Met beide honden hebben we puppy, jonge honden en gehoorzaamheid sport A gelopen 

Verder doen we met beide honden behendigheid en doen we met Doezel onze grote 

passie, Dogfrisbee. 

We lopen wedstrijden in Nederland, België en Duitsland en hebben onze eigen dogfrisbee 

school , “ Dazzling Disc Dogs” en geven we les voor KC Zutphen. 

Ook hebben we sinds kort een eigen kennelnaam, “Het Veluws Doesje” en hopen we 

binnenkort ons eerste nestje te hebben. 

We zijn met beide honden naar shows geweest maar ons hart ligt toch meer bij de 

hondensport. 

Naast mijn werk als beveiliger bij Centraal Achmea, zitten we samen in het bestuur van 

KC Brummen waar ik voorzitter ben. 

Bestuurlijke functies zijn mij niet vreemd, ik ben jaren voorzitter geweest van de 

ondernemingsraad van Securitas en vind het leuk om in mijn vrije tijd wat voor het ras te 

doen waar ik inmiddels mijn hart aan verloren heb. Daarom zijn wij ook regiocontact 

geworden voor de Veluwe, en organiseren af en toe wandelingen door de prachtige 

veluwse bossen. Want wat is er nu leuker dan met een hele kudde schapendoezen door 

het bos te lopen en gezellig bij te kletsen met andere schapendoesliefhebbers. 

 

Dirk Heermeyer 
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8. Internationale Schapendoes Federatie 

 
De Internationale Schapendoes Federatie (ISF) is 09-09-2006 opgericht door een aantal 

schapendoesverenigingen in Europa, om zo tot een internationale samenwerking te 

komen. 

Zie deze link: http://www.schapendoesfederation.nl/  

Tot dusver waren wij als Schapendoes Club daar geen onderdeel van aangezien we toen 

nog niet eens opgericht waren. 

 

Nu heeft de huidige (nieuwe) president van deze federatie contact met ons gezocht en 

ons uit genodigd om ook lid te worden van de Federatie. 

 

Op zich een prima idee, maar buiten het feit dat dit is niet kosteloos is, naast een 

jaarlijkse bijdrage moeten we ook een bijdrage per lid afdragen, zijn er ook nog andere 

plannen die wij als bestuur en leden eerst onderling moeten bespreken. 

 

Het is o.a. de bedoeling van de Federatie dat er een commissie “Gezondheid en Genetica” 

gevormd wordt en daarnaast is het de bedoeling dat er een database opgezet wordt met 

erfelijke en andere afwijkingen en ziektes in ons ras.  

Prima idee, als daar verantwoordt mee omgegaan wordt. 

Deze informaties gaat dus over uw hond en wij als bestuur vinden dan ook niet dat wij 

dit zomaar zonder overleg moeten toezeggen. Deze informatie wordt dan vergaart door 

deze speciaal samengestelde commissie “Gezondheid en Genetica” en alle 

fok(begeleiding) commissies van de aangesloten verenigingen kunnen daar met hun 

vragen terecht. Of ze ook onbeperkte toegang in deze database hebben is nog niet 

duidelijk. Aangezien het bestuur, tot dusver, op de daarover gestelde vragen aan de ISF, 

nog geen antwoorden heeft gekregen 

 

De Federatie stelt o.a. voor om een contract af te sluiten, met daarin dan de verplichting 

om alle data door te geven, met de aangesloten verenigingen. Maar dit contract lezende 

komt het bestuur tot conclusie dat we het risico lopen dat er weer (net als in het 

verleden bij de VNS) data in komt die niet geverifieerd kan worden aangezien in het 

contract staat dat de data op “informele”wijze aangeleverd kan worden en dus op die 

manier niet altijd gestaafd wordt door dierenartsverklaringen en/of laboratorium 

uitslagen. 

Dit niet iets wat we als club zomaar beslissen en we willen dan ook graag de mening van 

onze leden hier over horen. 

Daarom bieden we onze leden de gelegenheid om hier hun mening over te geven u kunt 

dit per e-mail doen naar e-mail adres voorzitter@schapendoesclub.nl  

Dan kunnen we dit voor de ALV bundelen en het op de agenda zetten.  

 

 

Het bestuur 

 

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 

http://www.schapendoesfederation.nl/
mailto:voorzitter@schapendoesclub.nl
mailto:voorzitter@schapendoesclub.nl
mailto:info@debonteboeleham.com
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Secretaris:  

I.A.K. Töniës 

secretaris@schapendoesclub.nl  

0481-424919 

 

Penningmeester: 

P.A.J. Wierda 

penningmeester@schapendoesclub.nl 

0513-677588 

 

Algemeen bestuurslid: 

T. van Zanten 

theovanzanten@chello.nl 

0481-840841 

 

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 

 

Flevoland; 

Betsy Dommerholt 

betsy.dommerholt@gmail.com 

telf 036-5223212 

 

Overijssel 

Janny Baltes 

jbaltes@hotmail.com  

telf: 0612063564 

 

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  

vandehengelsehoek@hetnet.nl 

 

Redactie/webmaster en design 

J.W.G. 

info@schapendoes.net 

 

mailto:secretaris@schapendoesclub.nl
mailto:penningmeester@schapendoesclub.nl
mailto:theovanzanten@chello.nl
mailto:mamskroes@hetnet.nl
mailto:hugohup@live.nl
mailto:d.heermeyer@kpnplanet.nl
mailto:betsy.dommerholt@gmail.com
mailto:jbaltes@hotmail.com
mailto:tanja.rozendal@planet.nl
mailto:BEITSKE10@TELE2.NL
mailto:vandehengelsehoek@hetnet.nl
mailto:info@schapendoes.net


 9 

Overige 

 

Contributie 2011: 

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 Oudehaske  

Rek.nr. 92.07.03.151. 

Voor boekingen vanuit het buitenland: 

IBAN nr. NL30SNSB0920703151 

Bic SNSBNL2A 


