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Zelf met de bus na ar de speciale school
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lclor kinderen uit ireÍ speciaal

on_

derll ijs.
)n I'rrÍsierkstera*liel nrakerr z4o
hindcren van vier tot twintig ja.ar gelrlt¡ik v.rn het leerlingenvervoer. De
l)V coach is alleen voor kinderen
vanaf tien jaar. En dan ook alleen
voor kinderen die d¿argesr..hiki voor
zrtn. ..Meedoen gaat op vriiwillige
rlasrs ,n overleg mel de ouders. Zi¡
moefen er achte¡ stâan en hr¡n kirlri
moeT_ er wel rnee orn kunnen gaan,,,
aLlus i'Jefisa t,ukovac van d"e ge_

:.

meenfi-'.

Bovendien moeten de kinderen in
buurt van een bushalte wonen en
moeten ze" op hun reis naar school
of instelling, niet meer dan één keer
hoeven overstappen, anders wordt
de ¡eis.te ingewikkekì. Dat treperkt
de tJeelname, want in een piatte_
la ndsgemeente als TytsjerkstËradiel
rs n ret overal goed openbaar vervoer.
Lukovac hoopt en verwachi dat

-

de

uiteindeliik rond de twintig kinde_
re¡ì nìee zullen doen. ,,Als we dat

Tanya Mellerna en Rel¡ecca Berghout
uít Gytsjerk proberen de iPod nret OV-qçaeh
uit.

aantal halen, zijn we zeer tevreclen.

De kostenbesparing voor de

ge-

meente is niet het belangrijkste. Iiet
gaat om de kinderen. Uit eerdere
proeven is gebleken dat veel zelfred_
zamer worden. Daar zit de winst.',
Carolien Aalders, adviseur van de
VNG als het gaat om leerlingerver-

voer,

is

enthousiast over àe 0V

Coach. Ook volgens haar is kosten_
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maatschappii. En dat scheelt ,lan
weer in de zorg- en begeleitlingskosl.en. Op de-korte termiin moetãn ge_
meenten die mee willen doen, jriist
investere¡r in het opzetten en het begeleiden van het proiect.',
Kinderen kunnen rneedoen per r
april of met ingang van het volgànde
scnootlaâr. De gemeenie draaide

hesparing geen hoofddoel..,Die krijg
je pa.s op de langere termijn.
Het ga;i
er om de leerlingen die dat ,anÈ,rrrnen meer zelfstandigheid en zelfred_
zaamheid te geven. Op de lange ter_
mrln levert dat voordeel op want
dergeliike leerlingen kunnen later
beter zelfstandig functioneren in de

sinds-maart zot3 ai mee irr een proef
rnet de coach. Daaraan deden zj kinderen mee en zij reizen nu aliemaal
zeifstandig naar school.
Een aantal andere Friese giemeen^
ten heeff al belangstelling getoond
voor het project. Zo ziin er contacten
gelegd rnet Heerenveen en Achtkar_
spelen.

Nieuw keurmerk tegen extreme hondenfokke
rij
¡¡VORÉ HORJUS
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Top 4 probleemrassen

Deskundigen en stu-

denten van Hogeschool Van Fíall
Larenstein bogen zích gistermid_

l King Chades Cavalier spaniöl;

dag over een diervrienOeti¡t< trcur_

kleine bolle schedel. Als de pup
opgroeit, kan de groei van de '
schedel de groei van de hersenen
niet mreer biihoirden, q¡aardoor de
hersenen letterliik in de verdruk_
kiug konren" teidt hi! ongeveer
5t"l
procent van de dieren tot extreme

merk voor hondenfokkers.

\¡cel. aandoeningerr hij,ashon,jen
n het gevotg van extreem clonrfolc
kr:n op r:iterlijke kenmerken, stelclen
sirecialisten tijdens een studiunr ge_
nerale over de 'misrnaakte honri,. úit
oilderzoek bliikt dat 40 procent,iian
,z i i

d.e

en chrc¡nisc&re hoofd¡rijrn en aa¡?-

vallen die liiken r:p epi.iegrsie"

ra-"lrrnden een afwiiking onder

,le ìe,ien t-iecl't eir vroes r¡f
lãat ¡rre_
hlenreir tcriigr.

Ongeveer de lreJft iran de King
Challes spaniëls lejrit hiivoorbeelä
aaïl exfreme en chrolrische hoof¡l_
plin door de kleÍne, bolie scheciel ¡Jje
niel snel gerì{}eg rneegroeil rnet de
ner¡ienen. ^Antiere hondensoorten
z,oals de bkredhond; die gefokr w-or_
tlen op overdreven veel húidplooien,
ziin weer gevoeliger voor alierlei in_
lbcl ies en rassen met een korte snu
it
kampen vaak met ademhalingspro-

e Engelse.

denfokkerij is volgens doótor inge_

e¡{treern ko¡te snuit, waardoorãe
inoeiliik kunnen ademen
(snwieso amper via de neus). tten
en drinken ís ook rnoejlil'lc, omdat
dier.en

_.

blemen.
Op basìs van internationale rasstandaarden wordt gefokt en gese_
lecteerd. Een probleem bii de ion-

buldogy'Franse butclog:

Ongeveer de helft van de Kíng eharles spaniëls
leidt aa¡r hoofdpijn door
een te kleir¡e

çqhedel.

Foro
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nieur Kor Oldenìrroek i¡ar: Wageningen. {lniversiry - specialist op hef
geured van genelica _ de sterke na.

druk op uiterlifke kenmerken. De
Duitse herder werd de afgelopen

honderd jaar steeds zwaardõr en de
tekkel steeds ìanger.,,Als ik ze zie lopen dan voel ik biina de hernia. De
selectie is doorgeslagen."
Om het ideaal te bereiken, vindt
veel inteelt plaats bii het fokken en

Ieidt tot proble_

men nìet stofwisseling.

_X Labradoy rstriever/goiden retrie.
ver: hebben \¡an$rege inteelt veel
kalrker er¡ kennei.¡ ook veel ge_
wrichtsproblern-en.

4 Chïliuahua: ook ee¡r kleine bolie
scfiedel. K.teine honden als dp

chihuahua kunnen hun lichaar¡r
bi! kou nr.oeíIifk op tei.nperafuu{,
houden (vanwege relatief lroge

warmte-uitstraling en

dieren tegeliik door de nrond

ee¡r teko.ri
aan t¡ oedsuik"ers). Hrakele uren
niet eten kan a.I een probleenr ziin.
[¡e hc¡nd wordt dan sla¡om.

ven, ]rebben verschillende organisa
ties * waaronder rasverenigingen en

soort keurmerk u¡crden voor dier-

cle

dät ieidt.tot erfblijke aanrJoen irrgen.
Ilonden lcennen van alle cjiersoc,iten
d.e rneeste erfbliike aandoeningen:
55o. Ër rust inl ussen volgens Olãenbroek ten onrechte een tãboe op het
kruisen valr verschillende raisen.
,,Dan.vernjetig je het ras, zegt men,
terwijl je het volgens mii dãarmee
¡ulst kunt redden."
OT 9u gezondheid en her welzijn
van de honden weer prioriteit te ge_

¡¡r.oeter¡ ademen.

Koninklijke l{ondenbesãheiming
- op verzoek van het rninisterie vañ
[r:onomische Zake de,Fairfok-stamboom' ontwikkeld. Sincls juni vorig
ia.ar ondergaan alle pasgebo..r, pup:
ples een verplichte dna_test. Die
rnoet er toe leiden dat niet meer

F{et Fairfok-stempel tnoet

een

de

vrie ncieli ike fcrkkeriien.
Een van de ambities is het versc¡e_
pelen van de rasstandaa.rden, stelde
Ingeborg de Wolf, van de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied. ,,Het
kan niet zo ziin dat een ras er onder-

wordt gefokt met honden met ge-

gelijk wil houden." Internationaal

zondheidsproblemen.

doorgaat omdat je het zo zuiver mo_

overleg is volgens haar noodzakeìijk.

