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Jaarverslag secretariaat Australian Shepherd Club Nederland (ASCN) over het jaar 2021 
 

 
Ledenbestand 
Op 1 januari 2021 telde de vereniging 403 leden. Gedurende het jaar mochten wij 108 nieuwe leden 
verwelkomen en er hebben 34 leden per 31 december 2021 hun lidmaatschap opgezegd. Dat betekent 
dat het ledenbestand op 1 januari 2022 477 leden telt, een toename van 74 leden. 
De opbouw van de verschillende lidmaatschappen per 1 januari 2022 is als volgt: 
              72 Leden binnenland 
               1  Lid buitenland 
               1  Medelid / jeugdlid 
 
 
Vergaderingen en (info) bijeenkomsten 
Het bestuur van de ASCN vergaderde in het jaar 2021 vier maal digitaal via Teams.  
 
Er werden door het bestuur twee Algemene Ledenvergaderingen uitgeschreven, te weten: 
1e ALV 25 mei 2021 
2e ALV 13 september 2021 
Ook alle Algemene Ledenvergaderingen werden digitaal via Teams georganiseerd. 
 
De 53e AV en de 54e AV van de Raad van Beheer werden op 16 oktober en 4 december online 
gehouden. Hierdoor kon er formeel maar 1 bestuurslid deel nemen, in beide gevallen de voorzitter.  
 
Daarnaast woonde een delegatie van het bestuur twee rasgroep-bijeenkomsten bij. De 1e was 21 
september en de 2e was 18 oktober, beiden vonden online plaats. 
 
 
Samenstelling bestuur 
In 2021 bestond het bestuur van de ASCN uit 6 leden. 
 
Mevrouw R. Dijkhorst-Noij Voorzitter 
Mevrouw M.C.G. Verberne Secretaris  
Mevrouw M. v.d. Zijden  2e secretaris (pupinfo) 
Mevrouw S. van Aggelen Penningmeester 
Mevrouw S. Snoeck  Bestuurslid (ras info/fokinformatiecommissie) 
Mevrouw M. du Bois  Evenementen commissie 
 
De vereniging kent inmiddels 5 ereleden. Naast mevrouw B. Harkes zijn in 2021 mevrouw 
D. Knoester, mevrouw D. Stillebroer, mevrouw M. Kremers en mevrouw L. Mouchart  benoemd tot 
erelid. 
 
 
KCM 
Door de coronapandemie is er ook dit jaar geen KCM georganiseerd. 
 
 
Australian Shepherd / Miniature American Shepherd (MAS)  
De VFR’s van de Australian Shepherd en de Miniature American Shepherd zijn goedgekeurd. 
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In 2021 zijn er 21 nesten Australian Shepherds geboren, waarvan 72 reuen en 78 teven. Tweemaal is 
er gebruik gemaakt van een ASCA geregistreerde reu. 
Er is 1 nest Miniature American Shepherd geboren bij de ASCN. 
Afgelopen jaar zijn we weer, als het kon, thuis op bezoek gegaan voor nestbezoeken. Daar waar het 
door omstandigheden niet kon hebben we het online het nestbezoek gedaan. 
 
 
Digitaal inventariseren 
In 2021 was het nog niet mogelijk om een inventarisatiedag te organiseren en zijn we doorgegaan met 
digitaal inventariseren van fokdieren. In totaal zijn er 19 Australian Shepherds digitaal 
geïnventariseerd.Ook zijn er 4 Miniature American Shepherds geïnventariseerd. Alle aangemelde 
honden zijn goedgekeurd. 
 
 
Fok Informatie Commissie 2021 
Online fokkers overleg 30 oktober 2021. We zijn het fokkersoverleg gestart met een lezing van Rachel 
Dijkhorst-Noij waar o.a. de volgende zaken aan de orde zijn gekomen: 
• Hoe ga je te werk als je een nest wil gaan fokken, 
• Waarom is mijn teef geschikt, 
• Hoe ga ik opzoek naar een dekreu, 
• Wat is je verantwoordelijkheid als fokker etc…. 
 
Later op de middag was er een interessante presentatie van Noëlle Hoorneman waarin het belang en 
het nut van het testen van het merle SINE voor fokdieren werd uitgelegd. Het testen en maken van 
combinaties fokdieren is een mooi hulpmiddel en levert een positieve bijdrage aan het welzijn en 
gezondheid van nakomelingen. 
 
Tijdens het overleg is er ook gesproken over  
• Het belonen van clubfokkers, door bijvoorbeeld aanbiedingen te geven aan pupkopers, 

fokkerslijst etc. 
• Normen Matrix 
• Convenant gebruik ASCA reuen en convenant MAS registratie toelaten fokkerij 
• Coaches voor beginnende fokkers 
• Bespreken invoeren Merle SINE test VFR. 
• Bespreken hoe fokkers tegenover het advies voor een LTV onderzoek staan 
• ECVO notatie en wijzigingen 
Er zijn veel honden ingevoerd in Zooeasy door Maria Kremers die behalve de Australian Shepherd 
ook veel Miniature American Shepherds heeft ingevoerd. 
In Zoeasy staan meer dan 19000 Australian Shepherds en ruim 4000 Miniature American Shepherds. 
 
Nestbezoek coordinator Debby Stillebroer heeft alle nestbezoeken georganiseerd en ook de invoering 
van de gegevens van de nesten verzorgt in Zooeasy. 
 
 
Rasexamen 2021 
Het rasexamen van de Australian Shepherd werd in overleg met de Raad van Beheer in verband met 
corona uitgesteld tot 18 juni 2022. 
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Clubblad “Aussie Post” 
In 2021 is de Aussie Post 4 maal verschenen. De redactie bestaat uit Marja Tegelbeckers, Birgit 
Kornet en Jill Foreman. Vannuit het bestuur zijn Monique Dubois, Rachel Dijkhorst-Noij en Saskia 
Snoeck actief voor de Aussie Post..  
 
 
Evenementencommissie  
In 2021 hebben we ondanks corona in een druk evenementen jaar gehad. Mede omdat 2021 een 
jubileumjaar was voor de ASCN vanwege het 25-jarig bestaan. 
De evenementen commissie bestaande uit Margreet v.d. Zijden, Anna Meek, Nikky Goes en voorzitter 
Monique du Bois hebben 15 online evenementen georganiseerd. 
 
6 online informatieavonden. 
3x Bezint’ eer ge begint, ik wil een Aussie’ op 26 maart, 24 juni en 24 september. Deze avonden zijn 
bezocht door 80 deelnemers. 
3x ‘Aussie gedrag, de valkuilen naar probleemgedrag’ op 16 april, 29 juli en 29 oktober. Deze 
avonden zijn bezocht door 75 deelnemers. 
We hebben 3 online gedragsspreekuren gehouden voor eigenaren die gedragsproblemen ervaren met 
hun hond, 16 april, 12 mei en 15 juni.  
Steeds 2 gedragsdeskundigen per avond hebben een luisterend oor kunnen bieden aan 4 mensen die 
problemen ondervonden, hen handvaten gegeven en eventueel doorverwezen. 
De informatieavonden en spreekuren zijn gegeven door Monique du Bois, Gesien Broekhuijsen, Nikky 
Goes, Saskia Snoeck, Margreet v.d. Zijden en Anna Meek. 
 
Er blijkt een grote behoefte te zijn aan dit soort informatieavonden dus in 2022 zetten we deze voort. 
 
Op 7 mei hebben we een online EHBO-lezing georganiseerd waar Monique du Bois, ter zijde gestaan 
door Nikky Goes, de deelnemers heeft uitgelegd wat te doen maar ook vooral wat niet te doen bij 
onverhoopte ongelukjes. Hier hebben in het totaal 20 geïnteresseerden aan mee gedaan. Alle 
aanwezige deelnemers hebben een certificaat ontvangen. 
 
In juli kon men showfilmpjes insturen voor de online Dogshow voor de Australian Shepherd en de 
Miniature American Shepherd. De deelnemers werden uitgebreid gebrieft hoe de filmpjes ingestuurd 
moesten worden zodat keurmeester Karin Gilliand de keuring voor haar rekening kon nemen. We 
hadden 65 inschrijvingen waarvan uiteindelijk 48 deelnemers ook filmpjes hebben ingestuurd. De 
honden werden niet gekwalificeerd, maar kregen wel een keurverslag. 
Best in Show Australian Shepherd werd de teef Sensational Spirit This is True van Emily Schoeman-
Heemsbergen en best opposite sex werd de reu Light it up Son of Man van Mandy de Haan 
Best in Show Miniature American Shepherd werd de teef Silver Dreams Mini’s All Of My Life van 
Rachel Dijkhorst-Noij en best opposite sex werd de reu Kentshome Nebu van Yente Lightenberg. 
 
Voorafgaand aan de online Dogshow hebben we een online showtraining georganiseerd waar Ilona 
Griffioen-van Beek de kneepjes van het showen heeft uitgelegd. Hier hebben in het totaal 30 
geïnteresseerden aan mee gedaan. 
Naar aanleiding van de vragen tijdens deze online showtraining hebben we op 5 juli een real life 
showtraining georganiseerd voor de mensen die daar behoefte aan hadden en de online showtraining 
gevolgd hebben. Ilona en Monique hebben de deelnemers geholpen met het voorbereiden van het 
maken van de filmpjes voor de online Dogshow. Er waren 10 geïnteresseerden aanwezig. 
 
In de maanden juni, juli, augustus en september kon men meedoen aan de Aussie Trick school, 3 
blokken van 6 weken, waarin filmpjes van 8 trick ingeleverd moesten worden. Men kon inschrijven in 3 
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verschillende niveaus: kleuterschool, basisschool en middelbare school. Alleen als de filmpjes van alle 
3 de blokken op tijd ingeleverd waren werden deze beoordeeld door de vakjury Chanti Hazeleger en 
Nikky Goes. Er waren 157 inschrijvingen en uiteindelijk hebben 45 deelnemers het certificaat behaald. 
De prijsuitreiking was tijdens de feestelijke woonkamerbingo op 3 oktober en de winnaars waren: 
Kleuterklas Virginia Ouwehand met haar Miniature American Shepherd Liam 
Basisschool Nelleke Slingerland met haar Australian Shepherd Salsa 
Middelbare school Anneloes Debets met haar Australian Shepherd Elmo 
 
Aan alle evenementen mochten zowel leden als niet leden meedoen. Omdat het een jubileumjaar was 
hebben onze leden aan veel evenementen gratis mee kunnen doen. Niet leden betaalde steeds wel 
een klein bedrag. 
Voor al de certificaten van bovenstaande evenementen heeft Laura Ribbelink een leuke 
cartoontekening gemaakt die ze aan de ASCN heeft geschonken. Dank je wel Laura. 
 
Op zondagmiddag 3 oktober hebben we ons jubileumfeestje gevierd met onze vrijwillige medewerkers 
en leden met een feestelijke woonkamerbingo. Deze middag was een groot succes en er waren 38 
leden aanwezig. 
We hadden flink wat sponsoren bereid gevonden leuke prijzen te sponsoren en veel leden zijn dan 
ook in de prijzen gevallen.  
Onze sponsoren die wij hartelijk bedanken waren Tilia Laboratories, VHL Genetics, Purina Pro Plan, 
Diergigant, Hondentrimsalon Scissory, Jilke Hellinga Fotografie, Kynologisch Advies en Jillian. 
 

Ontwikkelingen in de kynologie in 2021 
 In 2021 ving het proces aan dat leidde tot het weer afgeven van stambomen aan kortsnuitige honden 
op basis van een test die niet voldoet aan de zes wettelijke criteria waar de fokdieren van deze rassen 
volgens de minister aan moeten voldoen.  
 
Een voorstel over de aankeuring van look-alikes, dat oorspronkelijk geagendeerd stond voor de AV 
van de Raad van Beheer van juni 2020 en waarmee individuele fokkers de gelegenheid werd geboden 
om op eigen initiatief outcross toe te passen, werd op een ingrijpende wijze aangepast. Hierdoor 
kunnen rasverenigingen evt outcross toch tegen gaan. Dit gewijzigde stuk is aangenomen op de AV 
van de Raad van Beheer in december 2021. 
 
Tijdens de Winnertentoonstelling die de Raad samen met KC Nijmegen organiseert, werden aan de 
staart gecoupeerde honden, ook uit landen waar honden legaal mogen worden gecoupeerd, 
geweigerd. Dit terwijl de FCI heeft aangegeven dat gecoupeeerde honden tot 2025 niet mogen 
worden geweigerd tenzij nationale wet en regelgeving dit verbieden.  
 
Het bestuur van de ASCN heeft hiertegen geageerd en de FCI hierover geïnformeerd en verzocht de 
Raad hierop aan te spreken. De Raad reageerde echter naar de FCI dat er wel degelijk wet en 
regelgeving was in Nederland, waardoor de FCI de Raad niet heeft aangesproken. Dit is echter niet zo 
en het is nog niet duidelijk wanneer aangepaste regelgeving volgt. 
Het is duidelijk dat de toekomst van de kynologie aan een zijden draadje hangt. Het is afwachten 
wanneer de Minister verdere stappen onderneemt richting de Raad die niet compliant is aan wet- en 
regelgeving. 

 
Monique Verberne, 
Secretaris ASCN 


