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Jaarverslag secretariaat Australian Shepherd Club Nederland (ASCN) over het jaar 2019
Ledenbestand
Op 1 januari 2019 telde de vereniging 398 leden. Gedurende het jaar mochten wij 61 nieuwe leden
verwelkomen en er hebben 54 leden per 31 december 2019 hun lidmaatschap opgezegd. Dat
betekent dat het ledenbestand op 1 januari 2020 405 leden telt, een kleine groei van 7 leden.
De opbouw van de verschillende lidmaatschappen per 1 januari 2020 is als volgt:
376 Lid binnenland
7 Lid buitenland
21 Medelid binnenland
Vergaderingen en (info) bijeenkomsten
Het bestuur van de ASCN vergaderde in het jaar 2019 vier maal per Skype.
Er werden door bestuur twee Algemene Ledenvergaderingen uitgeschreven, te weten op 21 mei 2019
en 25 oktober 2019 te Woudenberg.
De 49e AV en de 50e AV van de Raad van Beheer te Barneveld werden op 22 juni en 30 November
bezocht door een delegatie van het bestuur.
Daarnaast woonde een delegatie van het bestuur twee rasgroep bijeenkomsten en een bijeenkomst
t.b.v. de Joe Katshow bij.
Ontwikkelingen binnen de kynologie
Dr. Paul Mandigers, neuroloog met specialisatie epilepsie bij honden heeft aangegeven dat het
verstandig zou zijn om met betrekking tot het terugdringen van epilepsie in het ras lijders, ouders en
nestgenoten van lijders uit te sluiten van de fokkerij (na diagnose door een dierenarts/specialist). Het
zal regelmatig voorkomen, dat al met nakomelingen of nestgenoten van een lijder is gefokt. Met die
kennis kunnen in de toekomst Fit To Breed (software via het ECGG) risicoanalyses gemaakt worden.
Dr. Paul Mandigers wordt overigens voorgedragen als nieuw bestuurslid van de RvB, het bestuur ziet
risico’s en vraagt zich af hoe hij als specialist boven de partijen kan blijven maar ziet zijn kennis en
wetenschappelijke benadering van problemen als grote winst en zal zijn kandidatuur dan ook steunen.
Het Ministerie van landbouw en visserij heeft met het door een team specialisten opgeleverde rapport
een nadere invulling gegeven de handhavingcriteria voor extreme raskenmerken. Dit komt kort gezegd
neer op een fokverbod voor (raszuivere) dieren met te korte snuiten. Verschillende kenmerken maar
met name de craniocephale ratio wordt leidend waarbij fokkers in twee tot drie generaties naar een
snuitlengte van 0,5 dienen te fokken. De RvB geeft thans nog aan dat dit slechts een voorstel is van
de Minister maar dat klopt niet want een en ander is reeds in de Staatscourant gepubliceerd.
Wanneer je als fokker (on)bewust een keuze maakt om bijvoorbeeld nieuwe DM lijders te fokken kom
je daar niet altijd zo maar mee weg. Nieuwe eigenaren worden mondiger en stappen eerder naar de
rechter. Hier worden hoge boetes opgelegd voor het fokken van lijders. Testen op DM is nog niet
verplicht. Moeten wij fokkers beschermen tegen zichzelf? Het bestuur beraadt zich over een wijziging
in het fokreglement en maakt dit bespreekbaar tijdens het fokkersoverleg.
De drie leden van de FIC Saskia Snoeck, Monique du Bois en Doris Knoester hebben op 15 mei 2019
een verkennend gesprek gehad met Hille Fieten van het ECGG (expertise centrum genetica
gezelschapsdieren).
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Aanleiding was te verkennen wat het ECGG voor de gezondheid van de Australian Shepherd kan
betekenen. Er is gesproken over de ziekten die bij de Australian Shepherds voorkomen zoals kanker,
epilepsie en andere aandoeningen. Het ECGG kan ons helpen met het maken van een
gezondheidsenquête, bloed opslag, DNA testen, denk hierbij ook aan het maken van afspraken met
een laboratorium dat voor ons ras een combitest kan aanbieden dat de voor het ras van belang zijnde
testen bevat. Bloedmonsters kunnen bij het beschikbaar komen van nieuwe testen dan ook nog
gebruikt worden.
De volgende afspraak staat gepland op 17 juli 2019, daarbij zullen dan ook aanwezig zijn: Paul
Mandigers, Else de Boer en Froukje Hesselink.
Er is ook gesproken over het gebruik maken van My Dog DNA als lab. My Dog DNA is de beste
aanbieder op dit moment voor het leveren van testen en het opslaan van DNA. De kosten voor DNA
opslag zijn € 25,00 per hond. De voorkeur gaat uit naar bloed i.p.v. swaps. Bloed moet door een
dierenarts worden afgenomen en het chipnummer moet gecheckt worden. De ASCN zou tap dagen
kunnen organiseren. Het bloed wordt dan opgeslagen in een DNA databank, daardoor kunnen we het
bloed op een later moment alsnog gebruiken bij nieuwe tests. De eigenaar kan beslissen of een
uitslag openbaar mag worden gemaakt of niet.
De kosten voor de DNA combi-test bedragen ongeveer € 100,00. Daar komen de kosten voor
bloedafname en opslag dan nog bij. MyDogDNA voert naast de aangevraagde testen ook een brede
DNA-screening uit voor overige aandoeningen en externe kenmerken, alsmede een evaluatie van de
heterogeniteit van de hond ten opzichte van het rasgemiddelde. Met de informatie die we hierdoor
verkrijgen, krijgen we mogelijke gevoeligheden vroegtijdig in beeld en kunnen we daar beleid op
maken. Het ECGG (Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren) helpt ons daarbij.
Er is tevens gesproken over PETscan, het software programma voor dierenartsen dat door het ECGG
wordt is uitgerold. Hierin wordt een deel van het chipnummer van de hond vermeld. PETscan werkt
door middel van de registratie van de gestelde diagnoses in uw eigen patiëntenkaart bij uw eigen
dierenarts. Dit gebeurt door middel van het aanklikken van de diagnose in een diagnoseboom. Deze
diagnoseboom is opgesteld door specialisten en is zo compleet mogelijk gemaakt. Als de dierenartsen
hierbij aansluiten kan er een heleboel informatie inzichtelijk gemaakt worden zoals b.v. de
doodsoorzaak van een hond.
Via het gedeeltelijke chipnummer is de naam van de hond overigens niet te herleiden. Het is slechts
duidelijk of het om een hond met stamboom gaat of om een kruising.
De overheid maakt ook gebruik van de uitslagen van PETscan. Het is dus van belang dat we PETscan
onder de aandacht van de dierenartsen blijven brengen, er zijn nog steeds dierenartsen die nog nooit
van PETscan hebben gehoord.
Samenstelling bestuur
In 2019 bestond het bestuur van de ASCN uit 7 leden.
Mevr. R. Dijkhorst-Noij
Mevr. K.J. Dekker
Mevr. M. v.d. Zijden
Mevr. S. van Aggelen
Mevr. S. Snoeck
Mevr. M. du Bois
Dhr. H van Dis

Voorzitter
Secretaris
2e secretaris (pupinfo)
Bestuurslid (inventarisatiedagen)
Bestuurslid (ras info/fokinformatiecommissie)
Evenementen commissie
Penningmeester

De vereniging kent 1 erelid, mevr. B. Harkes.

2/5

Bijlage 2, ALV d.d. 3 april 2020 te Woudenberg

KCM
Helaas heeft het bestuur van de ASCN in 2019 het lastige besluit moeten nemen om de KCM geen
doorgang te laten vinden. De clubmatch commissie 2019 had een mooie locatie en leuke activiteiten
om de KCM heen georganiseerd, helaas kwamen de inschrijvingen onvoldoende op gang. Omdat het
bestuur op het punt stond nadere (financiële) verplichtingen aan te gaan, is besloten de KCM te
annuleren, een lastig maar noodzakelijk besluit.
American Shepherd (MAS)
De toevoeging van de belangenbehartiging van de Miniature American Shepherd (MAS) aan de ASCN
werd in 2019 een feit.
Onder leiding van Olaf Stillebroer werd een enquête uitgezet en de meningen onder leden en nietleden gepeild. Het merendeel van de leden stond positief tegenover deze eventuele toevoeging.
Uiteraard waren er ook tegenstanders.
Het bestuur heeft er voor gekozen de toevoeging van de MAS te agenderen en tijdens de ALV van 25
oktober is het voorstel met overgrote meerderheid aangenomen. 2020 zullen we benutten om de
documenten aan te passen en een en ander verder uit te werken.
Keurmeesterexamen
In 2018 zijn 10 aspirant keurmeesters met de opleiding begonnen tot exterieur keurmeester voor de
Australian Shepherd. Op 11 mei 2019 vond het keurmeestersexamen plaats.
Al vroeg in de ochtend waren de handlers met hun honden aanwezig in “De Camp” te Woudenberg.
Voor het examen zijn honden nodig die zich de hele dag moeten laten beoordelen, netjes moeten
blijven staan, betast worden, en het gebit moet laten bekijken. Altijd een vermoeiende dag voor de
honden maar tot aan het einde van de middag leverde dit geen problemen op.
De 7 examenkandidaten moesten 3 reuen en 3 teven beoordelen, een keurverslag maken en dit
keurverslag verdedigen bij de examen-commissie. De examencommissie bestond uit Loes MouchartKleingeld en Rachel Dijkhorst-Noij. De examencommissie bestaat tevens uit een gedelegeerde van de
Raad van Beheer en van de VKK.
Vier van de zeven kandidaten zijn geslaagd. Al met al een prima dag voor de geslaagde kandidaten.
De kandidaten die helaas gezakt zijn, mogen een volgende keer weer mee doen aan het examen.
De organisatie van deze dag is in handen van de Raad van Beheer maar het regelen van de honden
etc.. is de taak van de rasvereniging. Langs deze weg wil het bestuur iedereen bedanken die zich
heeft ingezet en dit keurmeesters examen mogelijk heeft gemaakt.
Opleiding en examencommissie: Loes Mouchart-Kleingeld en Rachel Dijkshorst-Noij.
Handlers met honden: Rianne van Tiggelen, Brigitte Vonk-Driessen, Simone van der Kooi, Aafke
Snijder, Frida Osseforth, en Margeet van der Zijden. Organisatie ASCN: Monique du Bois en Saskia
Snoeck . De ASCN feliciteert de geslaagde kandidaten: Arlinde Sep, Yessica Sam-Sin, Anita BusselTersteeg en Jos Dekker.
Enquête ASCN in samenwerking met ECGG
In september 2019 is iedereen met een Australian Shepherd geïnformeerd over de enquête die in
samenwerking met het ECGG op 23 september online zou gaan.
Via de diverse Facebook pagina’s en -groepen hebben we regelmatig oproepen gedaan om de
enquête in te vullen en te delen. Dit werd gelukkig veelvuldig gedaan.
Alle deelnemers worden bedankt: leden, niet-leden, eigenaren en fokkers (ook uit België). Op 8
december is de enquête gesloten en we zijn heel blij met het resultaat!
Het ECGG heeft maar liefst 448 ingevulde enquêtes ontvangen. Bij aanvang hoopten we de 400 te
halen en we zijn superblij dat we dat ruimschoots hebben gehaald! Met al deze reacties hopen we een
goed inzicht te krijgen in de gezondheid van het ras en samen verder te bouwen aan de toekomst van
de Australian Shepherd. Vanuit de ECGG is Frouke Hesseling nu aangevangen met de analyse van
de verzamelde info. Zodra deze analyse en het daaruit voortkomende verslag klaar zijn om te
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presenteren, komen deze online beschikbaar.
De ASCN zal naar aanleiding van de uitslag van de enquête en in overleg met het ECGG verdere
plannen maken en een nieuwe focus aanbrengen op het gebied van gezondheid en gedrag. Gezien
jullie steun zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Clubblad “Aussie Post”
In 2019 is de Aussie Post 4 maal verschenen. De redactie is in handen van mw. B. Kornet en mw. Y.
Dozeman, de eindredactie is in handen van mw. M. Teegelbeckers. Elke Aussie Post heeft een thema
waar dan speciale aandacht aan wordt besteed en waartoe leden worden uitgenodigd kopij aan te
leveren.
De thema’s betroffen de volgende onderwerpen:
Aussiepost 1 had als thema: Dogs with a Job
Aussiepost 2 had als thema: Portretten
Aussiepost 3 had als thema: Sport en Spel
Aussiepost 4 had als thema: Sneeuw
Evenementencommissie
In 2016 heeft Mevr. M. du Bois de evenementencommissie nieuw leven in geblazen. Dit doet ze nu
samen met Mevr. M. v.d. Zijden, Mevr. A Meek en Mevr. N. Goes. Met vragen of input kan je terecht
bij evenementen@ascn.nl
In 2019 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
17 maart
1e Inventarisatiedag te Utrecht
5 mei
2e Inventarisatiedag te Utrecht
26 mei
Sport en spel dag, te Utrecht
22 juni
Fokkersoverleg
22 juni
Lezing Pieter Oliehoek van DogsGlobal
13 oktober
3e Inventarisatiedag te Utrecht
9 november
Cursusdag "van conceptie tot uitvliegen" door Marjolein Rosendaal
Sport en Speldag
Op zondag 26 mei heeft onze evenementen commissie de ASCN Sport en Speldag georganiseerd in
samenwerking met de Utrechtse Rashonden Vereniging (URV). Er zijn een aantal workshops
aangeboden tijdens deze gezellig dag dit waren: Dogfrisbee, Funn Parcours, Etherische Oliën,
Hoopers, Treibball en Vachtverzorging. Dogfrisbee werd gegeven door Roy de Bruin van
Sports4Dogs, Hoopers door Tineke van Asselt van de Utrechtse Ras Vereniging en Treibball door
Brenda v.d. Zwet van hondenschool DogsTale. Tijdens deze workshops werd gewerkt op het
individuele niveau van de combinatie en de workshop was daardoor geschikt voor zowel beginnende
als ervaren combinaties. Het Fun Parcours werd gegeven door Anna Meek, Nikky Goes, Monique du
Bois en Margreet v.d. Zijden van de Australian Shepherd Club Nederland. Tijdens dit parcours werden
er allerlei balans en coördinatie spelletjes aangeboden. Door deze spelletjes wordt de hond zich
bewust van zijn/haar hele lichaam en ontstaat er een goede samenwerking tussen hond en
begeleider. Etherische oliën deze werd gegeven door Ellen Angelino van Dier en Beleving. Tijdens
deze workshop werd er uitleg gegeven waar etherische oliën voor ingezet kunnen worden, denk hierbij
aan vuurwerkangst. Je ging ook zelf aan de slag met het maken van een product voor jezelf of voor je
hond. Vachtverzorging werd gegeven door Didi Driessen van Didi's Trimsalon. Tijdens deze
workshop werd uitleg gegeven over de beste vachtverzorging van de Aussie, welke materialen er
gebruikt kunnen worden en ging je samen met Didi aan de slag om je hond zo netjes mogelijk te
knippen.
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Lezing Pieter Oliehoek van DogsGlobal
Voorafgaand aan het fokkersoverleg heeft Pieter Oliehoek van DogsGlobal
(https://www.dogsglobal.com) een interessante lezing gegeven over het behoud van diversiteit bij het
fokken van honden binnen een gesloten populatie (de rashond). Hoe maak je een selectie, wat zijn de
founders en wat is mean kinship. Tussendoor was er tijd voor een gezonde discussie en een
gezamenlijke brainwave. Tijdens deze lezing waren ook belangstellenden van andere rasverenigingen
aanwezig. Het behouden van diversiteit binnen een ras is een belangrijk punt voor alle hondenrassen.
Cursus "Van Conceptie tot Uitvliegen"
De ASCN heeft Marjoleine Roosendaal uitgenodigd om op 9 november a.s. de cursusdag ‘Van
conceptie tot uitvliegen’ te geven. Alle aspecten van wat er komt kijken bij het fokken van een
verantwoord nest werd tijdens deze cursusdag behandeld. Van de loopsheid, bepaling welke dekdag,
de dekking, de dracht, de geboorte tot het opgroeien van pups, het kwam allemaal aan bod tijdens
deze cursusdag. Daarnaast werd ook de administratieve kant en de wetgeving in Nederland belicht.
Verder zijn er rasspecifieke eigenschappen aan de orde komen zoals de kleuren van de vacht en de
risico’s die dat met zich meebrengen. Deze cursusdag stond open voor zowel leden als niet leden van
de ASCN.
Karin Dekker,
Secretaris ASCN
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