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schapendoes ret høje knæløft; noget den 
skulle bruge for at bevæge sig fornuftigt 
rundt i lyngen.

- Før 2. Verdenskrig, da antallet af få-
rehyrder faldt drastisk, blev schapendoes 
mere eller mindre overflødiggjort, og det 
gik hårdt ud over bestanden. Heldigvis tog 
den dygtigt hundemand P.M.C. Toepoel 
affære og indsamlede de tilbageværende 
eksemplarer af racen. I årene efter krigen 
fik han genopbygget bestanden, og i 1954 
blev schapendoes anerkendt som race af 
DKK’s moderorganisation, FCI.

- Schapendoes er en stor race i dag i Hol-
land, hvor dens specialklub tæller ca. 3000 
medlemmer. De første schapendoes kom 
for øvrigt først til Danmark i 1987, og det 
første kuld blev født i 1989. De seneste år 
har DKK registreret omkring 60 nye eksem-
plarer årligt. 

Den hollandske 
hyrdehunderace 
schapendoes er 
i stor vækst i 
Danmark

■ Tekst og foto: Wiegaar-
den/Tine Luther

 - Schapendoes betyder ”fårepudelhund” 
og er navnet på en hollandsk hyrdehun-
derace, der ganske vist ikke er så udbredt 
herhjemme, men som har haft en nærmest 
eksplosiv fremgang på det seneste, fortæl-
ler Birgitte Jørgensen og Carsten Pedersen, 
opdrættere af racen gennem en årrække 
– sidstnævnte desuden formand for racens 
specialklub. - Således er Dansk Schapendoes 
Klubs medlemstal steget fra godt 100 til over 
300 gennem de seneste 3-4 år.

- Det er uvist, hvor gammel racen er, og 
man ved heller ikke præcis, hvilke racer der 
ligger bag den. Hvad man ved er, at scha-
pendoes er udviklet til at samle og drive får, 
og at den hyrdede på de hollandske heder. 
Bevoksningen, den arbejdede i, bestod for 
en stor del af lyng, og det kan man faktisk 
se på dens bevægelser den dag i dag. Hvor 
mange racer har en flydende gang, har 

En livlig og social hund

En schapendoes står først i fuld pels som denne, når den er omkring to år gammel. Pelsen skal være blød og 
mellemlang og kræver blot en gennemredning ca. hver anden uge. Alle pelsfarver er tilladte, men sort/grå ses 
hyppigst, og det er også ”originalfarven”. 2
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Sporty familiehund

- I dag anvendes schapendoes som hyr-
dehund i begrænset omfang i hjemlan-
det Holland, men vi kender ikke nogen, 
der gør det i Danmark. Derimod kender 
vi en, hvis schapendoes hjælper med at 
drive gårdens høns ind i hønsehuset. Men 
vi kan se, at interessen for hyrdning er 
her, for når specialklubben hvert år afhol-
der hyrdekursus, er det overtegnet i løbet 
af ingen tid. Og der er ingen tvivl om, 
at hyrdeinstinktet sidder i schapendoes 
endnu. Den holder sig helst helt nær sin 
flok – herunder også familien – og hvis 
flokken skilles, prøver den altid at samle 
den igen.

- Nu om dage holdes schapendoes langt 
overvejende som familiehund, men mange 
mennesker er aktive med deres hund og 
dyrker en eller anden form for sport med 
den. Det er en utrolig hurtig og adræt 
hund, og den springer f.eks. let op på 
børstebordet uden tilløb. Selvom en scha-
pendoes ser forholdsvis stor og tung ud, 
vejer den faktisk ikke mere end 15-20 kg 
– resten er bare pels. Derfor er den me-
get mere gesvindt, end man umiddelbart 
skulle tro, og dens fysik bevirker, at den 
er god til sport som f.eks. agility.

Gang i den

- Schapendoes er en munter og livlig hund, 
der bevarer sin glæde for at lege gennem 
hele livet. Den er aktiv uden at være hy-
peraktiv – når der er ro i hjemmet, er der 
også ro på den, og den kan ligge og flade 
fuldstændig ud. Den kræver nogen motion, 
men tilpasser sig i øvrigt familiens aktivi-
tetsniveau.

- Er der arbejde på tapetet, takker en 
schapendoes ikke nej. Den vil meget 
gerne være med, når der sker noget – fak-
tisk kan den blive helt elektrisk, når der 
skal arbejdes. Uden at være underdanig 
er det en hund, der gerne vil behage sin 
fører, hvilket kan udnyttes, når man træ-
ner. Den er lærevillig og man skal ikke 
være over den hele tiden. Disse egen-
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Schapendoes er en sund hund, der tit bli-
ver op til 15 år gammel og er i fuldt vigør 
til det sidste.

Schapendoes er fremavlet til at samle og drive får. (Foto: Jan Kölner)
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. . . EN LIVLIG OG SOCIAL HUND

vi om både hanner og tæver – gamle som 
unge. Det er ikke en hundetype, der bliver 
særlig dominant – heller ikke hannerne.

- Temperamentet er også noget af det, vi 
fra Dansk Schapendoes Klubs side passer 
godt på. Vi har ingen regler for det, men 
praksis er, at vores avls- og sundhedsudvalg 
bliver spurgt til råds i forbindelse med en-
hver parring – herunder også om tempe-
rament. Alle hunde, der hidtil er anvendt i 
avlen i Danmark, har også fået en frivillig 
eksteriørmæssig avlsbedømmelse foretaget 
af en hollandsk specialdommer på klubbens 
store weekendarrangement med både avls-
bedømmelse, udstilling, lydigheds- og agi-
litykonkurrencer. I det hele taget er vores 
opdrættere seriøse, og de er åbne og arbej-
der sammen i vid udstrækning. Derfor har 
vi gode og sunde hunde i Danmark, som 
klarer sig rigtig godt internationalt.  ■

Se mere på www.schapendoes.dk

skaber gør den velegnet til f.eks. at ar-
bejde med lydighed.

Meget knyttet til flokken

- Som nævnt er der meget flokdyr i scha-
pendoes. Den er ret selskabelig anlagt, og 
er man inde og bevæger sig fra rum til rum, 
følger den ofte med. Vil man have mere end 
en enkelt hund, er schapendoes også et fint 
valg. De trives rigtig godt i flok og har me-
gen glæde af hinanden. Selvfølgelig har de 
en hierarkisk orden som andre hunde, men 
det er ikke særlig udtalt.

Omgængelig og imødekommende

- Overfor både mennesker og andre dyr er 
schapendoes meget, meget omgængelig, 
fastslår Birgitte Jørgensen og Carsten Peder-
sen. - Den er glad og imødekommende og 
meget let at have med. Når vi er på klubture, 
kan vi have 30-40 hunde rendende mellem 
hinanden uden problemer. Og her snakker 
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Schapendoes er legesyge hunde, som tri-
ves godt i flok.

Agility er en af de beskæftigelser, mange schapendoes elsker og er god til. (Foto: Jan 
Kölner)

Et kuld schapendoes er klar til at udforske verden.


