
 



Voorwoord Voorzitter 

Beste leden, 

Hierbij ontvangt u onze eerste digitale clubblad. 

Tot nu toe heeft u ongeveer 4 keer per jaar onze digitale 

nieuwbrief gekregen maar vanaf nu wordt dit verandert in een 

digitaal clubblad. Het afgelopen jaar heeft Angela van IJperen de 

nieuwsbrief verzorgd.  Ze heeft aangegeven hiermee te willen 

stoppen en Henk Corbee is opgestaan om het stokje van haar 

over te nemen waar we erg blij mee zijn. 

Zoals u ziet  gaat de opzet heel anders worden en zullen er 

verschillende onderwerpen de revue gaan passeren die actueel zijn. Ik wens Henk hierbij dan ook veel 

succes toe. 

De nieuwsbrief blijft wel bestaan maar meer om korte nieuwsberichten te versturen. 

Afgelopen 20 april heeft in samenwerking met de NVSW het keurmeester examen voor de stabijhoun 

plaatsgevonden. Helaas heeft niet iedereen het mogen behalen maar we mogen wel weer 10   nieuwe 

keurmeesters begroeten. 

28 april jl.  hadden we de algemene ledenvergadering met daarop aansluitend een uitleg van geneticus 

Pieter Oliehoek over zijn programma. (waarover u verderop in het clubblad meer over kunt lezen) .  

Helaas was de opkomst van het aantal leden gering.  

We hebben op de ALV afscheid genomen van Derk-Jan Heslinga als penningmeester. Derk-Jan had het 

termijn van 4 jaar erop zitten en hij heeft aangegeven, dat door verandering in zijn gezinssituatie, er 

geen tijd meer voor heeft om de bestuursfunctie van penningmeester te bekleden. Hij blijft gelukkig 

wel betrokken bij de organisatie van de paardendagen.  

We willen daarom ook Derk-Jan heel hartelijk bedanken voor zijn inzet van de afgelopen 4 jaar. 

Op de ALV hebben we ook afscheid genomen van twee mensen die bij de oprichting van de vereniging  

Onze Stabyhoun betrokken waren en tot de ALV in de werkgroep fokkerijzaken hebben gezeten. Jan 

Hoogsteen en Mient de Haan.  

Jan en Mient blijven wel de  pasgeboren nesten in het noorden des lands bezoeken en samen met 

Derk- Jan de paardendagen organiseren. Wij zijn deze mensen zeer erkentelijk. 

Op 4,5,en 6 mei hebben we ook in samenwerking met de NVSW op het Animal event gestaan om ons 

mooie  ras te promoten, hierover verder meer in ons clubblad. 

Als laatste wil ik u er nog op wijzen dat er op 28 juli het open Fries Kampioenschap  voor de Friese 

hondenrassen wordt gehouden in Wouterswoude hiervoor verwijs ik u naar onze website of facebook 

pagina en zie ook www.paardendagen.nl een evenement voor het hele gezin. 

 

Met vriendelijke groet, Hein de Winter 

Voorzitter Onze Stabyhoun 

 

 

 

 

 

http://www.paardendagen.nl/


Vakantie  

Binnenkort beginnen de vakanties weer en wat doet u met de hond? 

Daarvoor zijn verschillende opties bijvoorbeeld, in pension. 

Op zich een prima oplossing, maar laat uw hond daar op jongere leeftijd aan wennen. 

Denk aan een weekeindje weg zonder hond. 

Een oudere hond voelt zich, voor het eerst in pension, ongelukkig en verlaten. 

Een hond die daar van jongs af aan komt, kan dan prima zonder baas. 

 

Beter is bij familie of vrienden, maar dat lukt niet altijd. Leden die onderling op hun hond passen is 

eveneens een goede oplossing. Misschien zou u hiervoor de coördinatie op zich willen nemen. 

Zo ja, Meldt u dit dan even bij het bestuur. Veel leden zullen u dankbaar zijn. 

 

Bijke mee op vakantie kan ook. Maar bereidt u zich goed voor. Denk aan het volgende: 

 de benodigde vaccinaties 

 het vervoer in de auto (sommige landen verplichten bench/hondenrek/autogordel) 

 een muilkorf is in een aantal landen, zeker in het OV, verplicht 

 het hotel, camping en vakantiehuis zal beschikbaar voor uw hond(en) moeten zijn. 

 bij diverse uitstapjes is de hond niet welkom en in de auto achterlaten is geen optie. 

 neem vers water mee in de auto 

 weer terug, direct ontwormen om infectie van hartworm te voorkomen. 

Gelukkig zijn er volop instanties die reizen met de hond voor uw regelen zoals ”Dogsincluded” 

Veel plezier met uw vakantie, ook voor uw hond(en). 

 

Zwem trauma en het verwerken daarvan 

Ik wilde mijn pup van het begin opleiden voor de Jacht en had hem opgegeven voor de puppy-

jachttraining bij de KNJV. Met mijn andere hond was ik pas na ruim 1 jaar begonnen. 

Maar nauwelijks begonnen, gebeurde er iets vervelends. 

Vedde was 4 maanden oud en speelde met andere honden op een uitlaatveld langs het water. 

Een andere hond duwde hem in het water en stelde zich over hem heen. Hij  was compleet verdwenen 

onder het water. Minuten duurde dat, tenminste voor mijn gevoel. Het zullen wel een aantal seconden 

geweest zijn. Ik moest het water in en de andere hond van hem aftrekken. 

Proestend kwam hij naar boven. 

Einde zwemaspiraties dacht ik. En aanvankelijk leek dat ook zo. Zijn moeder was een waterrat maar Hij  

liep liever zelfs om een plas heen. 

 



Op de jachttraining van de KNJV zijn wij enorm goed gecoached om van de waterangst af te komen. 

Eerst werd in heel ondiep water een waterdummy gegooid, vlak bij de kant. Alleen de voetjes nat. 

De dummy werd, al verder in de tijd, heel langzaam verder geworpen. Niets werd geforceerd. 

Zelf had ik de neiging verder te gaan dat dat de trainster “Kim” aangaf, ik heb mij moeten bedwingen 

om bij haar tempo aan te passen. Eindelijk zo ver dat hij niet meer kon staan een paar slagen zwom. 

Dan denk je, hij kan het.  

Maar dan verder over water. Helaas, dat ging maar net goed, hij zwom alleen met zijn voorpoten. 

Het leek wel een raderboot, het koste hem enorm veel kracht en het water was vrij breed. 

Hij zou zijn achterpoten ook moeten 

gebruiken. Om dat te realiseren moest ik 

mogelijk zelf het water in of hem een 

neopreenvest aantrekken om te laten drijven. 

Dan weer oefenen in kleiner water. Tijdens een 

wandeling vond ik een licht balletje. Dat gooide 

ik in het water. Vedde ging er heen zwemmend 

met alleen de voorpoten, maar met het pakken 

van het balletje sprong dat alle kanten op en 

moest hij voorover hellen en was hij 

gedwongen zijn achterpoten te gebruiken. 

 

Na een aantal dagen oefenen met het balletje werd hij al zekerder in het water en probeerden niet 

meer de bodem met zijn achterpoten te raken.  

Nu zwemt hij normaal en met veel plezier. Dankzij heel rustig aan speels wennen aan water, zonder 

dwang en in een heel rustig tempo. Het balletje heeft hem ook geholpen. 

Ik hoop dat meer eigenaren aan deze ervaring iets hebben. 

 



 

De Fokkerij 

Fokkerijbegeleiding met ondersteuning van “Dogs-global” 

Na de Algemene ledenvergadering heeft Pieter Oliehoek zijn programma toegelicht. 

Het is een online stamboekprogramma en het kent meerdere schillen of niveaus.  

De eerste schil wordt vrij toegankelijk voor iedereen en daar zijn de honden en stambomen te zien. 

Verder een schil voor eigenaren waar zij ook hun eigen gegevens in kunnen vermelden, dan voor 

fokkers en als laatste de rasvereniging(en) 

Medio Juli moet het programma operationeel zijn, eigenlijk is dat voor het eerste ras, de Wetterhoun 

al het geval maar er wordt nog aan de beveiliging en het oplossen van een aantal bugs (fouten) 

gewerkt. 

Nu wordt het voor onze vereniging van belang om de data van onze honden in het buitenland op te 

halen. Misschien dat de NVSW ze kan leveren en anders zullen wij de buitenlandse kennelclubs 

moeten benaderen. 

De extra waarde van het programma is duidelijk, het helpt bij het bewaken van de spreiding van genen 

en het voorkomen van verlies van genen. 

Maar dat werkt alleen als het fokbeleid daarop aangepast wordt. Dus zomin mogelijk beperkingen om 

een hond in te zetten. Maar oplopende selectiecriteria bij meerdere nesten van de hond. 

Nu zien wij dat reuen gevraagd worden om in te zetten voor de fokkerij en men de hond aan 

voorwaarden zoals HD en shows moet laten voldoen en vervolgens worden deze niet gebruikt. Fokkers 

zelf laten de hond op zo jong mogelijke leeftijd- en liefst zonder sedatie röntgenen voor een zo gunstig 

mogelijk resultaat. Je kunt je afvragen of een dergelijke meting reëel is en ook nog een extra barrière 

moet zijn voor de spreiding in onze populatie. Daarom zullen er keuzes gemaakt moeten worden hoe 

de spreiding te sturen. 

Denk aan 1e dekking of nest vrij van onderzoek op HD bij meerdere dekkingen/nesten oplopende 

selectiecriteria op HD, de ellebogen, schoonheid en zo mogelijk fokwaarde. 



Als het programma operationeel is zal een overleg plaats vinden om hierover met de leden te 

overleggen en wijziging voor het fokreglement voor te stellen. 

Voor leden die de presentatie nog eens willen zien: https://www.dogsglobal.com/presentation/2018-

Stabyhoun 

De naam van ons ras Stabyhoun of Stabijhoun 

De Stabij is ooit als ras erkend met de naam Stabyhoun. Dus als naam, correct! 

 

de oudste vereniging:  Ned. Vereniging van STABY- en WETTERHOUN  

Daarbij komt dat de hond zijn oorsprong kent in de Friese Wouden. 

In het Woudfries kent men de ij niet. Bijke werd meer uitgesproken als beeiijke 

Mient de Haan noemde zijn hond ook niet Bijke van ’t Fugelhiem, maar Beake. 

Het huidige Fries is ontstaan uit 2 talen die beiden de oorsprong hebben in het Oerfries. 

Daarbij speelt ook een rol dat de IJ een hele vreemde eend in de bijt is en pas later in de tijd is 

ontstaan. 

Hoe is onze lange ij ontstaan? 

De ij en de y hebben een geheel verschillende geschiedenis: de ij, die van oudsher in het 

Nederlands voorkomt, is oorspronkelijk een verlengde i (de y komt vrijwel alleen voor in 

leenwoorden als hypothese en baby. De ij zit niet in het alfabet, de y wel. In de klas hebben veel 

mensen geleerd het alfabet op te dreunen als “(...) x, ij, z”, maar dat is eigenlijk onjuist; het zou 

“(...) x, i-grec (of ypsilon), z” moeten zijn. Aan de andere kant wordt de y in sommige exacte 

vakken, zoals de wiskunde (x en y), statistiek (x-as en y-as) en biologie (X-chromosomen en Y-

chromosomen), wel als [ij] uitgesproken. Omdat de ij in feite geen deel uitmaakt van ons 

alfabet, wordt hij onder de i geschaard. 

De ij is van oorsprong een verlengde i. Woorden als prijs en schijnen werden in de 

Middeleeuwen geschreven als prise en schinen. Om in de schrijftaal duidelijker aan te geven 

dat deze i lang moest worden uitgesproken, verdubbelde men hem: priise, sc(h)iint ('schijnt'). 

Later kreeg de tweede i een haaltje (j). Dat was mede omdat er in de Middeleeuwen vaak geen 

punt op de i werd gezet en ii soms verward werd met de u. Vanwege die verwarring met de u 

raakte overigens ook de y (de i-grec) in sommige woorden in gebruik als schriftelijke  

weergave van een [ie]-klank. Het woord wijf (in de Middeleeuwen uitgesproken als [wief]) kon 

volgens Nicoline van der Sijs (in haar boek Taal als mensenwerk. De geschiedenis van het 

ABN) geschreven worden als wif, wiif, wyf en wief. In de loop van de zestiende eeuw 

veranderde de uitspraak van de ij: van [ie] naar [ei]. 

De ei is ontstaan uit een e voor woorden met -nd of -nt (wij zeggen einde, maar het Duits nog 

steeds Ende), uit de Germaanse lettercombinatie egi (zo kennen wij zeil en het Duits Segel), of 

uit de combinatie ai (heide, naast het Gotische haidi). De ei werd vroeger uitgesproken als [ee] 

en later als [ai]. Tussen 1500 en 1700 veranderde de uitspraak in [ei]. 

https://www.dogsglobal.com/presentation/2018-Stabyhoun
https://www.dogsglobal.com/presentation/2018-Stabyhoun


Het gevolg van dit alles was dat rond 1700 de uitspraak van de ei en ij samenviel. Daarmee 

kwamen ook de spellingproblemen: is het nu peil of pijl, reizen of rijzen? Het onderscheid 

tussen ei en de ij is op schrift altijd blijven bestaan. 

Het Woudfries is een van de vier grote dialecten van het Westerlauwers Fries en wordt 

gesproken in de Friese Wouden in het oostelijke deel van de provincie Friesland, ruwweg 

tussen Dokkum in het noorden, Leeuwarden, de Oude Venen en Heerenveen in het westen en 

de Stellingwerven in het zuiden. In het oosten loopt het tot aan de grens met Groningen en 

Drenthe, tussen Surhuisterveen en Frieschepalen, want hier loopt het Woudfriese taalgebied 

door de provincie Groningen in de driehoek Marum-De Wilp-Opende.  

het taalgebied van het oerfries 

Verschillen tussen Woudfries en Kleifries 

De verschillen tussen het Woudfries, het Kleifries, en de 

andere grote Friese dialecten, zijn zo klein dat men bijna 

niet kan spreken van een dialect. Men zou het beter een 

"taalvariant" kunnen noemen. Ook al zijn er een aantal in 

het oog springende verschillen (althans voor Friezen) 

zowel op fonologisch als lexicaal gebied.  

Fonologische verschillen 

Het grootste verschil tussen het Woudfries en het 

Kleifries zijn de woorden "my", "dy", "hy", die in het 

Woudfries worden uitgesproken als "mi", "di", "hi", " en in het Kleifries als "mij", "dij", "hij".  

Verder bestaat er een verschil in de uitspraak van de tweeklanken "ei", "ai" en "aai". In het 

Woudfries spreekt men die uit als "ij" resp. "ai" en "aai", maar in het Kleifries als "ôi", resp. 

"òi" en "ôi". Met andere woorden, in het Woudfries hoort men in de uitspraak geen verschil 

tussen "ei" en "ij", terwijl men in het Kleifries in de uitspraak geen verschil hoort tussen "ei" en 

"aai".  

Waarom dan toch Stabij?  

Staby wordt al gauw als stabie uitgesproken en dat is de reden dat er al snel het woord Stabij gebruikt 

wordt alleen was het beter dit niet stilzwijgend te wijzigen en vooraf te communiceren. 

Er bestaat daarom een verschil in de historische naam en het gebruik daarvan in de praktijk. 

Internationaal nog Stabyhoun (FCI) Volgens de Raad van Beheer (zie stamboom) Stabijhoun. 

Interessante reuen voor de Fokkerij  

Veel reuen zijn beschikbaar of de eigenaren willen ze best beschikbaar stellen. 

Sommigen voldoen aan HD onderzoek, aankeuring en staan zelfs op de deklijst. 

Toch kiezen fokkers voor de bekende reuen, ook al omdat eigenaren van niet gebruikte honden elkaar 

nauwelijks tegenkomen. Fokkers gaan veelal naar shows terwijl de anderen hoogstens aan een 

wandeling deelnemen. O ja er is ook de nestkeuring, maar ook dan zijn fokkers meer gefocust op de 

resultaten van het eigen nest. Daarbij is ook de angst dat een dekking met een onervaren reu niet zal 

lukken. Daarom hieronder de reuen die nog op de eerste partner wachten. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerlauwers_Fries
https://nl.wikipedia.org/wiki/Friese_Wouden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dokkum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leeuwarden_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Venen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerenveen_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stellingwerven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drenthe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Surhuisterveen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frieschepalen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marum_(dorp)
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Opende
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleifries
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleifries
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleifries
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleifries


 

 lucas nhsb 2963525                                                        Lebbe Tjisse v Hummelstabij   nhsb 2941814 

 

Bessel fan e Blommentun nhsb 2853364                    Boris Kai van Mildershoof    nhsb 2919984 

 

 Biente fan Dutser Lansdouwe  vdh 14 18300033  Duko uit de Kleine Dommelvallei   nhsb 2917027 

 

Gijs van de Muddehounen  nhsb 2942094              Karst Chap ut t Hounenhus    nhsb 2871522   



 

Lune Bruno Duchesse de Hedwige nhsb 3057546    Sil Jari Rohandin   nhsb 2948944 

Hoewel een foto niet alles zegt en een momentopname in de ontwikkeling van de hond is, kunnen wij 

toch zeggen dat er volop keus is voor nog niet gebruikte reuen.  

Mochten er reuen vergeten of nieuw bijgekomen zijn, zullen deze in de volgende uitgave gepubliceerd 

worden. Tevens zullen er telkens een aantal uitgebreid toegelicht worden. 

Animal event 

 

4 mei 2018: De wekker slaat aan om 6.45u, tijd om op te staan. 

We gaan naar de Animal Event. We moeten een uur rijden dus we vertrekken op tijd. 

De Animal Event is altijd een grootste happening: leuke stands, activiteiten en een hele gezellige sfeer. 

Zoals ieder jaar is de Animal Event weer perfect geregeld. Speciaal voor de standhouders is er 

parkeergelegenheid dicht bij het evenement. Altijd wel handig want we hebben weer een hoop te 

sjouwen naar de stand. De stand moeten we wel even zoeken. 

Dit jaar was er een nieuwe opzet betreft indeling. Andere jaren stonden we op een veld. Nu dus in het 

bos, het “hondendorp”. Goed bedacht door de organisatie, het was heerlijk koel onder de bomen. 

Samen met de NVSW hebben we de stand leuk versiert. We moeten natuurlijk wel opvallen, de Friese 

vlag kent iedereen wel. Overal vlaggetjes opgehangen (ook achter de stand), voor het zelfde geld 

komen de geïnteresseerden  via een andere weg onze kant op. Dat kan natuurlijk niet, we moeten 

gezien worden. 

 



’s Middags mogen we weer meelopen met de rassenparade. Altijd leuk om te doen en de honden 

lopen graag een ere rondje. We hebben veel aanloop gehad de hele dag, onze honden die mee waren 

hebben veel  bekijks gehad en natuurlijk volop geknuffeld. Het was een gezellige dag samen met Hein 

(voorzitter), Joke (bestuur/fokkerijzaken) en de NVSW. 

Een dag met een voldaan gevoel. 

Annette de Winter 

De Nederlandse hondenrassen 

Onze Stabyhoun is ook aangesloten bij de Nederlandse hondenrassen. 

 

Gezamenlijk optrekken betekent namelijk voordelen. 

Te denken aan: 

 De rasstandaarden  

 Fokkerszaken, bijvoorbeeld een gezamenlijke fokkerscursus 

 Gezamenlijke lezing organiseren 

 Opleidingstraject keurmeesters 

 Outcross  

Kortom er zijn genoeg thema’s die ons nu en in de toekomst binden. 

 

De gezamenlijke rasverenigingen hebben de Raad verzocht om oprichting van een rasgroep Nederlandse 
Hondenrassen. Dit verzoek is helaas niet gehonoreerd. 

 

Wel wordt op de World DogShow bij de keuringsringen standruimte 
voor de Nederlandse hondenrassen wordt gereserveerd. Waar alle 9 
rassen gepresenteerd gaan worden. Het gaat dus om RASPROMOTIE en 
niet om individuele promotie van de rasverenigingen. Samenwerking bij 
meerdere rasverenigingen voor één ras is dus gewenst! 

 

 

 



Het wordt een gezamenlijke stand voor alle rassen, waarbij een eventuele afwezigheid van een ras 
opgevangen kan worden door anderen. 

Er zullen 11-12 afrasteringen komen waar honden van een ras gepresenteerd kunnen worden. 

 

Beslissing Raad m.b.t. oprichting ‘rasgroep Ned. Hondenrassen’ 

Het verzoek  is helaas door de Raad afgewezen.  

Op advies van Rony Doedijns heeft men destijds geopteerd voor erkenning als rasgroep binnen de Raad. 
De Raad houdt nu echter vast aan de FCI indeling van de rasgroepen en wil daarom geen uitzondering 
maken voor de Ned. Hondenrassen. Aangezien er alternatieven zijn in bijvoorbeeld een commissie ‘Ned. 
Hondenrassen’ gaan men als bestuur nu het gesprek aan met de Raad. Dit gesprek zal plaatsvinden met 
Rony Doedijns, Jack Alberts en Hugo Stempher namens de Raad en het bestuur vertegenwoordigt de 
Ned. Hondenrassen. Door vakanties zal het gesprek pas vanaf 2e helft mei plaatsvinden. 

Er volgt een discussie over de wenselijkheid/zin van een samenwerkingsverband of platform zoals nu 
wis gevormd. De thema’s die ons binden: 

 De rasstandaarden  

 Fokkerszaken, bijvoorbeeld een gezamenlijke fokkerscursus 

 Gezamenlijke lezing organiseren 

 Opleidingstraject keurmeesters 

 Outcross  

 Kortom er zijn genoeg thema’s die ons nu en in de toekomst binden.  

Verder gaat de Nationale door! Op 29 juni 2019 zal de 3e CAC show voor Nederlandse hondenrassen 
worden gehouden. 

Wandelingen en evenementen 

Deze vindt u in de agenda op onze website en op Facebook, maar kijk ook eens op de site van DWVN 

en de NVSW er zijn volop mogelijkheden, ook bij u in de regio. Als eerste Kampioenschap van de Friese 

hondenrassen. Inschrijven via de website. inschrijven: 

https://www.onzestabyhoun.nl/diversen/tweede-open-frysk-kampioenskip-friese-stabij-en-

wetterhoun/ 

 

https://www.onzestabyhoun.nl/diversen/tweede-open-frysk-kampioenskip-friese-stabij-en-wetterhoun/
https://www.onzestabyhoun.nl/diversen/tweede-open-frysk-kampioenskip-friese-stabij-en-wetterhoun/

