Informatie voor herplaatsing bordercollie Eddie
Naam: Eddie
Locatie: Den Haag, Nederland
Geboortedatum: 05-06-2016
Geslacht: reu, gecastreerd
Vaccinaties: up to date
Kinderen: Is gewend aan (kleine) kinderen en gaat daar geduldig en lief mee om. Eddie
woont nu bij een peuter in huis en dat gaat prima.
Andere honden: In andere honden is hij (meestal) beperkt geïnteresseerd. Als hij zich
bedreigd voelt door een andere hond dan laat hij dat merken.
Karakter en gedrag: Eddie is een lieve, loyale, slimme en gehoorzame, maar ook gevoelige,
hond. Hij is rustig in huis en energiek buiten. Het is een echt werkhond en hij is fysiek sterk.
Hij is gewend om met koeien te werken en toont ook interesse in schapen. Hij kan zich goed
focussen op zijn taak en volgt commando’s goed op. Hij houdt van buiten zijn; weiland,
strand, bos. Ook zwemt hij graag en heeft hij plezier met spelen met een bal of iets
dergelijks. Doseren is daarbij belangrijk, omdat hij – bordercollie eigen- niet zelf zal stoppen.
Eddie heeft in de loop der jaren angst ontwikkeld voor een aantal harde geluiden. In de kern
is het echter een vrolijke hond die graag in het gezelschap van zijn baas is. Naar andere
mensen is hij nieuwsgierig en ook lief.
Eddies gevoeligheid voor harde geluiden uit zich op twee manieren: aanvallen of vluchten.
Zijn eerst instinct is meestal vluchten, maar als dat niet kan, dan uit de angst zich ook in
aanvallend gedrag (blaffen en er op af willen). Op de boerderij waar hij 5 jaar heeft gewoond
was hij tenminste twee keer per dag angstig: als de koeien worden gemolken (door de
associatie met geluiden die hiermee gepaard gaan). Hij wil dan vluchten Eddie vertoont
hetzelfde gedrag bij onverwachte knallen, schieten, onweer en vuurwerk.
Aanvallend gedrag vertoont Eddie bijvoorbeeld bij stofzuigers, hoge
drukspuiten/waterslangen, maaimachines, brommers en bestelbussen. Stilstaande
personenauto’s en trekkers beschouwt hij als een veilige haven; hij springt er zo in om met
je mee te gaan.
Bij zijn huidige woonplek richt zijn angst zich vooral op verkeer: tram, (bestel)bussen,
sommige brommers en motoren en “ zware” auto’s wil hij aanvallen (vluchten kan niet aan
de lijn). Het op straat lopen aan de lijn uit zich snel in heel erg hangen in de lijn, uit angst.
Zodra hij dan in bos/park/groen is dan is hij snel ontspannen en kun je weer contact met
hem maken. Als hij los loopt en hij hoort een hard geluid dat hem triggert dan is zijn eerste
reactie ook hier om te vluchten. Hij rent dan bijvoorbeeld terug naar huis of de auto.
Geschiedenis: Eddie is als pup bij op een boerderij in Lisse opgegroeid tussen de koeien,
paarden (en in mindere mate schapen, waar hij wel interesse voor toont). Vanaf zijn tweede

jaar ongeveer heeft zijn angst voor bepaalde geluiden zich ontwikkeld. Dit is steeds erger
geworden. Zijn – uiteindelijke dagelijkse - angst en vluchtgedrag maakte dat de boerderij
geen goede plek meer voor hem was.
In de hoop dat een andere omgeving (weg van de boerderijgeluiden waar hij gevoelig op
reageerde) hem goed zou doen woont Eddie daarom sinds augustus 2021 bij familie in Den
Haag. In een rustige stadswijk waar hij meer onderdeel uitmaakt van een gezin en waar hij
aandacht kan krijgen op angstige momenten. Hij woont op loopafstand van een bos en dicht
bij het strand waar hij wordt uitgelaten (los en aan de lijn), om veel te kunnen bewegen en
buiten te zijn. Er is meestal iemand bij hem thuis. Hij kan ook prima een paar uur alleen zijn.
Ten dele doet deze omgeving hem goed, maar ook hier heeft Eddie last van een aantal
angsten door de (geluids)prikkels in de omgeving. Eddie gedijt in Den Haag bij het onderdeel
zijn van een gezin/huishouden. Hij is veel meer ontspannen dan op de boerderij en is graag
in de nabijheid van zijn bazen. We werken met hem aan zijn angst, bijvoorbeeld door hem te
leren om naar ons toe te komen in plaats van weg te rennen als hij bang is. Dat lukt sinds
een paar weken af en toe buiten en geeft ons perspectief. Als hij echter te erg in zijn angst
schiet dan is er op dat moment helaas even geen contact te maken. In huis kroop hij eerst
weg bij harde geluiden, maar nu komt hij juist bij ons. Langzaam komt er zo meer
vertrouwen. Als hij binnen stress heeft dan uit zich dat in zichzelf krabben en bijten. Dit is
echter gestabiliseerd.
Toekomst: We zoeken een nieuw huis voor Eddie, omdat we onverwacht verhuizen naar het
buitenland voor werk. Dit is geen goede plek voor Eddie en we willen hem de stress van de
reis en verhuizing naar zo’n andere omgeving niet aandoen. Teruggaan naar de boerderij
waar hij vandaan komt lijkt ons (zijn huidige en voormalige bazen) niet goed voor hem: als
we nu op deze boerderij zijn dan lijkt zijn angst eerder erger dan minder.
Onze inschatting is dat Eddie nooit helemaal van zijn angsten af zal komen, maar wel dat hij
baat heeft bij de juiste omgeving, aandacht en aanpak om zijn angsten zo klein mogelijk te
laten zijn en het vluchtgedrag om te keren. We denken dat hij baat zou hebben bij een
redelijk prikkelarme omgeving (indien mogelijk), waar hij lekker (buiten) aan het werk kan
zijn, veel met zijn baas op pad kan, maar binnen ook onderdeel mag uitmaken van het
“huishouden” en het gezinsleven.
Contact: bij interesse in Eddie verloopt het eerste contact via Bordercollie Club Nederland
(herplaatsing@bccn.nl) Via de BCCN ontvangt u contactgegevens van de eigenaren en is
uitgebreidere informatie beschikbaar.

