
 Dit is de eerste nieuwsbrief van de Stichting Rottweiler Nederland. De stichting herplaatst 

rottweilers die om allerlei redenen niet meer bij hun huidige eigenaar kunnen blijven. Dit 

varieert van honden met gedragsproblemen tot honden waarvan de eigenaar is overleden en 

waar geen opvang voor is. 

Wilt u zien hoe het onze herplaatsers vergaat like ons dan op onze facebook pagina: stichting 

rottweiler Nederland community. 

We zijn tevens vraagbaak voor eigenaren van rottweilers, hiervoor werken we  nauw samen 

met enkele gediplomeerde gedragsdeskundigen en trainers.  

 

Hoe het begon 

 

  

Stichting Rottweiler Nederland is tien jaar geleden ontstaan vanuit de steeds  toenemende 

vraag naar informatie, advies, aanschaf en (acute) hulp na incidenten met betrekking tot 

Rottweilers. Ook verzorgt de Stichting de (her)plaatsing van Rottweilers  en een aantal 

gasthonden van een ander ras in Nederland. 
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Op dit moment bestaan er diverse andere initiatieven op het gebied van herplaatsing.  

Stichting Rottweiler Nederland wilt er als onafhankelijk steunpunt zijn.  

We maken geen onderscheid in honden met een stamboom of honden zonder stamboom of 

kruisingen met andere rassen. 

Stichting Rottweiler Nederland is opgericht en notarieel geregistreerd in november 2012.  

Het initiatief voor de oprichting van deze stichting is genomen door enkele leden van het 

huidige bestuur en de vrijwilligers die werkzaam waren voordat wij een stichting werden.  

Het huidige bestuur bestaat uit Bianca(voorzitter), Henny(secretaris), Jelle(penningmeester) en 

drie leden, Ingrid, Manon en Maxime. 

Met dit team en een flink aantal vrijwilligers werken we hard om vooral Nederlandse 

Rottweilers die om wat voor reden dan ook een ander plekje zoeken zo goed mogelijk te 

helpen. Soms betekent dat herplaatsing. Soms gaan eigenaren met het probleem gedrag van 

hun hond aan de slag en mag de hond uiteindelijk blijven. Dat is voor ons als team het ultieme 

resultaat van waar wij voor staan. Wij werken dan ook samen met een gediplomeerde 

gedragstherapeut, Arvid Van Putten, en een gediplomeerde kynologisch trainer, Arnt 

Haanappel, die ook de opleiding tot erkend gedragstherapeut volgt.. Zij hebben alle 

deskundigheid in huis en wij hebben het volledige vertrouwen in hen. 

Zo proberen wij voor iedere situatie een passende oplossing te vinden en hebben wij inmiddels 

al vele Rottweilers aan een nieuw baasje geholpen. 

 

 

De hertenluisvlieg is een parasiterende vliegensoort die voorkomt in vrijwel geheel Europa. 

De vlieg voedt zich met het bloed van een gastheer, dit kan zowel een mens als een dier zijn. 

Vooral herten en elanden zijn geliefd bij de vlieg 

De vlieg is zeer klein (3 tot 5 mm) en nestelt zich in de vacht van de gastheer om daarna 

gedurende 15 a 25 minuten bloed op te zuigen van de gastheer. Op de plek van de beet 

ontstaat na enige dagen een klein hard rood bultje dat voor hevige jeuk kan zorgen gedurende 

14 tot 20 dagen. Honden kunnen ontstekingen krijgen op de plaats van de beet. Een van de 

symptomen is het hevig krabben op de plek van de beet. (bron Wikipedia)  

 

 

De hertenluisvlieg 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:LipoptenaCervi.jpg
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het met ingang van 1 november 2021verplicht is om voor uw hond een Europees paspoort te 

hebben. 

we de afgelopen tien jaar heel veel asielen geholpen hebben met het herplaatsen van de bij hen 

zittende rottweilers. 

en dat we daar zo bekend zijn dat deze asielen inmiddels zelf de weg naar ons weten te 

vinden. 

als u van wandelen houdt met de hond, alleen of met anderen daar een speciale site voor is      

www.doggydating.com  

 en dat op deze site  alle losloopgebieden in Nederland staan incluis beoordeling. 

 je op deze site een oproep kunt plaatsen om te gaan wandelen. 

 

Er bestaat de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan deze nieuwsbrief, denk daarbij aan 

een interessant feitje, verhaal of gebeurtenis, eventueel met foto. Denk hierbij wel aan de 

privacy wetgeving en aan mogelijke auteursrechten.  Uw bijdrage kunt u sturen naar 

nieuwsbrief@rottweilernederland.nl  

Plaatsing van ingezonden stukken is ter beoordeling van de redactie. De redactie is niet 

verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden stukken.   

Voor aan– of afmelden van deze nieuwsbrief klik op de volgende link: aan- of afmelden 

Wist u dat…. 

Van de redactie 
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