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Op de cover: Bob of the Seven Hills Country (Bogey)

Van de voorzitter
JB is PB geworden!
Beste mensen,
Wat een geweldige zomer hebben we achter
ons! Terwijl ik dit schrijf schijnt de zon uitbundig
en toch is het 's morgens vroeg al behoorlijk
koud. Het rumoer van de kermis speelt om mijn
hoofd; het is een goede oefening voor Penny en
James om in deze herrie tussen de
kermisattracties door te lopen. Jammer voor de
exploitanten, het is niet bepaald druk en
sommige uitbaters hangen van verveling over
hun grijpspelletjes of zitten op een lege
botsauto. Maar ik ben er niet rouwig om, want
nu hoef ik minder te letten op onze eigen "nip
and duck" James Bond (JB). Hij heeft iets met
voeten.
Inmiddels heeft James zichzelf benoemd tot mijn
Persoonlijke Bewaker (PB); hij volgt mij op de
voet, houdt oogcontact tot in de badkamer en
posteert zich naast mij op de bank - op twee van
de drie banken is dat toegestaan - bij voorkeur
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met enig fysiek contact en 's avonds voor het
slapen gaan roept hij de hulp in van zijn tante
Penny. Samen houden ze toezicht op de laatste
rituelen van de dag. Je weet maar nooit welke
onveilige situaties zich kunnen voordoen, in huis
dan!
Buiten verruimt hij zijn blik en kijkt alert om zich
heen, een mogelijke vijand op de hoogte
stellend van zijn aanwezigheid. Hij neemt zijn
taak naar mijn mening wel eens te serieus.
Aan het fokkersfront is weer duidelijk actie; er
was een nest bij Frans en Frida de Jong en na
13 jaar zonder dachten Dick Koster en Trudi
Willems: ach, laten we er nu eens twee tegelijk
doen. Voor het ras en de club is het goed dat er
nieuwe aanwas uit eigen kweek komt. Ik hoop
dat we er op een bescheiden manier wat
continuiteit in kunnen brengen, met als
doelstelling natuurlijk altijd om gezonde en
goede Heelertjes te fokken.
Voor volgend jaar zijn activiteiten gepland:




een familiedag waaraan iedereen met
of zonder Heeler (met of zonder
stamboom, look-alike of niet) kan
deelnemen op zondag 4 mei 2014 in
Woerden;
een
kampioenschapsclubmatch
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(KCM) op 6 september in Woerden. Van
buitenlandse leden hebben we al
toezeggingen gekregen voor hun
deelname; ze vonden onze eerste KCM
zo'n succes dat ze graag weer komen.
Onze keurmeester zal zijn mevrouw
Loes Mouchart-Kleingeld, een gerespecteerd keurmeester van groep 1 die ons
ras een warm hart toedraagt.
Ik wens u allen een prachtige nazomer en mooie
start van de winter; geniet ervan, samen met uw
hond(en).
Uw voorzitter,

Lydia Erhart

JB has become PB!
Dear all,
What a lovely summer have we had! At the
moment I am writing this the sun is shining
exuberantly and yet it is already rather cold early
in the mornings. The sounds of the fair are
everywhere around me; a good training for
Penny and James to walk between the noise of
the fairground attractions. It is a pity for the
owners of the attractions that there are not many

The Heeler Herald 2013-3

people and some of them are so bored that they
just hang over their own attraction or are sitting
on empty bumping cars. However, I am not
really sad about this for now I have to pay less
attention to our own "nip and duck" James Bond
(JB). There is something going on between him
and feet.
James is now my self-appointed Personal
Bodyguard (PB); he follows me everywhere,
keeps eye contact even in the bathroom and
settles next to me on the sofa - this is permitted
on two of the three sofas - preferably with some
physical contact and at night before going to bed
he calls in the help of his auntie Penny.
Together they keep an eye on the last rituals of
the day. You never know which dangerous
situations might arise - inside the house!
Outside he extends his operational area and
keenly looks around, informing a possible
enemy of his presence. In my opinion, he
acquits himself too seriously of his task.
On the breeding front there is some real action;
Frans and Frida de Jong had a litter and after 13
years without any, Dick Koster en Trudi Willems
thougt: let's have two at the same time. For the
breed and the club, it is a good thing to have
some new, homebred youngsters. I hope that
we shall have some more continuity in breeding
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now, the main goal being of course, breeding
healthy and good Heeler puppies.
For next year we have planned:




Roedelpraat (2)
a fun day in which everybody, with or
without Heeler (with or without pedigree,
look-alike or not) will be able to
participate on ...
a championship clubshow on September
6, in Woerden. Overseas members have
already promised to enter some of their
dogs; they liked our first show so much
that they shall gladly be back. Our judge
will be mrs Loes Mouchart-Kleingeld, a
well-respected judge of pastoral breeds
and a big fan of our breed.

I wish you all a lovely aftersummer and a good
start of winter; have fun, together with your
dog(s).
Your chairperson,

Lydia Erhart
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Na de Roedelpraat van de vorige keer is er heel
wat veranderd in ons huis.

Waar begin je aan??
Er arriveerden twee pups, Fizz en Cilla. Voor
Fizz zou het een tijdelijke woning zijn, aangezien
ze alleen maar op doorreis naar Engeland was,
maar dat wist ze niet. Ze beschouwde ons
asielzoekers-centrum als haar definitieve verblijf.
Vrienden en familie reageerden eensgzind: waar
begin je aan? Maar ja, door de veranderde
regels kon Fizz pas op de leeftijd van 12 weken
tegen rabies worden geënt, en daarna was er
nog een wachttijd van 3 weken voordat ze naar
Engeland zou mogen. Het was een logische
keuze om haar gelijk met Cilla op te halen en
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haar bij ons te laten voor
die 5 weken. Samen met
Cilla zette ze de boel
aardig op stelten. Met
name trokken ze Lynne en
Geena mee in hun
spelletjes. Maar achteraf
gezien viel het allemaal
heel erg mee. Ze waren
meer met elkaar bezig
dan met rotzooi maken.
Twee weken na hun
komst overleed Marple.
Zij was jarenlang de
onbetwiste
roedelleider
geweest, maar had die
positie een jaar of twee
geleden
moeten
overdragen
aan
haar
dochter
Bangle.
Een
beetje tot mijn verbazing
veroorzaakte
Marple’s
overlijden geen aardverschuivngen, hetgeen ook
duidelijk maakte dat haar rol in de hierarchie
volledig was uitgespeeld.
Fizz en Cilla trokken begrijpelijk genoeg heel
veel met elkaar op. Ze aten zelfs uit één bak,
iets dat ik trouwens niemand zou aanraden om
bij oudere heelers te proberen.
Na 5 weken vertrok Fizz en uit de berichten
begrijp ik dat hij heel goed geaard is in
Engeland: geen aanpassingsproblemen en
enorm sociaal.

De “gang”

zich gaan settelen. Maar Bangle heeft het er
maar moeilijk mee. Ze doet me een beetje
denken denken aan Said al-Sahaf, de Iraakse
minister van Voorlichting die de overwinning
predikte met op de achtergrond binnenrukkende
Amerikaanse tanks. Zo predikt Bangle nog
steeds het geloof, dat ze de baas in huis is is
maar er is niemand meer die haar gelooft.
Maar er is ook bijna niemand die er aanstoot
aan neemt. Zolang het geen kwaad kan, laten
ze haar allemaal haar gang gaan, maar als ze
denken dat er een reden tot weerspreken is,
krijgt Bangle nu iedereen over zich heen. En de
eerste die haar zal weerspreken is …….. juist,
Cilla.

Nu we weer “onder elkaar” zijn, kan de roedel

Etenstijd
Etenstijd is een zeer speciaal
moment
geworden,
bijna
hilarisch als het niet zo
vervelend zou zijn. Bij het
verdelen van de goede gaven
is er een vaste volgorde en
een vaste plek: Abby (naast
de kast), Lynne (naast de
koelkast), Cilla (bij de oven),
Bangle (in de hoek van het
aanrecht) en Geena (in de
laatst overgebleven hoek).
Hoewel ze de volgorde en
plaats allemaal kennen, is er
één die de routine aan haar
laars lapt……. Juist, Cilla.
Cilla werpt zich vol overgave
in het treiteren van Bangle,
die daardoor niet aan eten
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toekomt. Abby voegt zich hierbij, zodra ze klaar
is (snel) en glipt achter Bangle langs om de
aanval op het seniorenvoer te openen. Bangle
doet een poging om Abby weg te jagen, waarna
Cilla achterlangs vliegt en meesnaait uit de bak.
Hebben we pech dan doet ook Lynne nog mee.
Arme Bangle, ze zou zo verhongeren, want echt
uithalen doet ze niet. Ze snauwt wild om zich
heen zonder enige indruk te maken.

denk dat Abby weer “easy going” zal zijn, maar
kan Lynne haar adrenaline in bedwang houden?
Geena kan goed opschieten met allebei, maar
mag ze nog in de buurt komen? Is Cilla nog
zoveel pup dat ze niet meetelt als bedreiging?
Geen idee. Wat zelfs zou kunnen gebeuren is
dat alle toorn zich zal richten op de zwakste in
onze samenleving: Bangle….

Niet-dubbel-blind, niet gerandomiseerd
Scheiding van Cilla en bak
Voor het eerst na 32 jaar honden heb ik moeten
toegeven: Cilla is zo niet te handhaven, ze
maakt slachtoffers door haar maniertjes. Dus
krijgt ze nu eten in de hal, en de andere vier
samen in de keuken. Wat een rust…. Bangle is
daarentegen nog niet geheel zeker van haar
zaak en verdedigt haar bakje… tegen niemand.

Volgende verandering
De rust is nu weergekeerd, maar de volgende
majeure verstoring van de balans staat ons te
wachten: Zowel Lynne als Abby is drachtig. Hoe
zal dat uitpakken op de roedel? Eigenlijk hebben
we geen idee. Lynne en Abby zijn maatjes, maar
hoe zal dat zijn als ze allebei moeder zijn? Ik
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Toen Cilla naar de show in Maastricht mocht,
kwam de roedel weer even in ander vaarwater.
Zonder Cilla, en met de Golden Retriever Bin,
kwam alles terecht in een weldadige rust.
Iedereen was uiterst relaxed, zelfs een relatief
onbekende als Bin kon zonder problemen
ingepast worden. Zo zie je maar, hoe een
enkele druktemaker invloed heeft op het reilen
en zeilen van de hele roedel, ook als het “maar”
een pup is.
Hoewel dit natuurlijk geen bewijs is, is het wel
een vingerwijzing voor ons om Cilla goed in
toom te houden.

DK
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Tentoonstellingsuitslagen
Rotterdam
Keurmeester: mrs Dagmar Klein (Ro)

Open klasse reuen
Bellsmond Dancing Shadow in Traqdean
(Jackson)

Maastricht
Keurmeester: Rony Doedijns
Op de valreep kwam nog het bericht binnen dat
Bogey (Bob of the Seven Hills Country) op de
show in Maastricht onder keurmeester Rony
Doedijns een 1 Uitmuntend in de jeugdklasse
behaalde. Hiermee is Bogey Nederlands
jeugdkampioen
geworden.
Van
harte
gefeliciteerd! De uitslagen van deze show zullen
in het volgende clubblad gepubliceerd worden.

1 Excellent, CAC, BoB

Jeugdklasse reuen

Geboortemelding

Bob of the Seven Hill Country (Bogey)
Excellent type. Head with correct expression.
Excellent neck and topline. Very good bones.
Substance in chest in development. Moves free.
Excellent nice temperament.
1 E, res. CAC

Babyklasse teven
Marmalade’s Lydia Black (Cilla)
Correct type, feminin head and expression.
Body in development. Good bones. Excellent
nice typical temperament.
2 VP

Clogmills Mrs Pawkins (Ziva)

Per ongeluk is de aankondiging van het
volgende nest niet in het vorige clubblad
opgenomen:
Geboren op 3 juni 2013 in kennel “of the
Seven Hills Country”:
2 reuen en 2 teven.
V. Axa’s Ada of Rivendell (Elvis) (PLL-vrij
(DNA), ECVO vrij, PL 0/0).
M. Bellsmond Apache Dawn (Kate) (PLL-vrij
(DNA), ECVO vrij, PL 0/0).
Alle pups hebben intussen wel een goed tehuis
gevonden.

1 VP
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(DNA), ECVO vrij van oogaandoeningen, PL
0/0).
Het nestje wordt verwacht rond 13 oktober.

Dekmeldingen

Op 12 augustus is gedekt:
Bellsmond Kindred Spirit (Lynne) (PLL-vrij
(DNA), CEA vrij (DNA), ECVO vrij van
oogaandoeningen, PL 1/0)
door:
Foxthyme James Bond (James), Ned. Kamp.,
EJW11, NJK, W12 (PLL-vrij (DNA), CEA vrij
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Op 18 augustus is gedekt:
Marmalade’s Dutch Diva (Abby), Ned. Kamp.,
JW09, W09, W11, (PLL-drager (DNA), CEA vrij
(DNA), ECVO vrij van oogaandoeningen, PL
0/0)
door:
Foxthyme James Bond (James), Ned. Kamp.,
EJW11, NJK, W12 (PLL-vrij (DNA), CEA vrij
(DNA), ECVO vrij van oogaandoeningen, PL
0/0).
Het nestje wordt verwacht rond 19 oktober.
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For our foreign members!
September….. already! The year 2013 is passing quickly. In the litter announcements you can
read about the birth of a litter at the kennel of the Seven Hills Country, and two litters-tocome at Sukelyas kennel. These last two are expected in October. With these 3 litters it
seems that breeding within the LHCN has really come off the ground.
Pack talks
In Pack talks (Roedelpraat) we can read the impact of varying compositions in a pack. What
happens if a pack member dies, what happens when 2 puppies are introduced, and what if one
leaves again…. Interesting dynamics...
Shows
Heelers presented themselves again at several shows. In Rotterdam there were 5 Heelers
present. Remarkable was the show in Maastricht: an entry of 7(!) dogs, with participants from
Sweden!
Very interesting will become the show in Amsterdam. On Sunday December 14th and 15th (FCI
group 1) the traditional Winner show is organized, but on the Friday prior to that (December
13th), there is an additional CAC/CACIB show in Amsterdam. Will this attract more foreign
Heelers? I sincerely hope so.
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