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Voorwoord van de voorzitter

Beste leden van de vereniging,

Voor u ligt alweer een mooie uitgave van ons Verenigingsblad. Zoals altijd boordevol informatie, wetenswaardighe-
den en ervaringen van leden met hun hond.

Voor de uitgave van ons blad is 2011 eigenlijk het echte lustrumjaar… de 45ste jaargang! Voor de oplettende lezer 
stond deze vermelding al in 2010 op de cover en we tellen gewoon door in 2011, dan staat er dus 46ste jaargang 
op de cover, volgt u mij nog?

De reden is dat het clubblad sinds 1 januari 1966 formeel onderdeel uitmaakt van de vereniging, maar dat in de 
jaargangtelling de uitgaven die in 1965 al waren gepubliceerd, toch zijn meegeteld. 

In het blad is hiervan een interessante historische samenvatting opgenomen. Een lustrumjaar dus voor de redac-
tie. Dit gaat, zoals u heeft gezien, gepaard met een nieuwe cover en een aangepaste lay-out.

Een ander heuglijk feit is dat, zoals al eerder gemeld, ons register nu echt online is en alle leden tegen een be-
scheiden bijdrage een eigen (lees)account kunnen aanvragen om zelf te kunnen zien wat bij ons als Vereniging 
allemaal bekend is over ons ras. De reacties zijn positief en er zijn al behoorlijk wat accounts aangevraagd.

Het wordt een jaar met weer veel vaste activiteiten: fokdagen, clubmatch, ledenvergadering, drentenwandelingen 
en informatiebijeenkomsten.

We zien ernaar uit u te mogen begroeten bij deze evenementen. Ik wens u namens het bestuur veel leesplezier 
toe!

Met hartelijke groet,
Marc Massaar van Schaik, voorzitter
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“Onze Drent” 45 jaar

Als oplettend lezer heeft u kunnen constateren dat 
het dit jaar de 46e jaargang is van “Onze Drent”. 
Daaruit kunt u afleiden dat dit al het 46 ste jaar is 
waarin het clubblad verschijnt. Een feit waar we 
als huidige redactie erg trots op zijn. Ons clubblad 
heeft echter een enigszins gecompliceerde start 
gehad. Daardoor is 2011 eigenlijk het lustrum-
jaar: de 45ste jaargang van de officiële versie van 
“Onze Drent”. De verklaring vindt u in dit artikel.

In het jubileumboek dat is uitgegeven ter gelegenheid 
van het 30-jarig bestaan van de vereniging “De Drent-
sche Patrijshond” (1948 – 1978) las ik hoe het clubblad 
tot stand is gekomen. Tijd voor een terugblik in de ge-
schiedenis van onze vereniging.

In 1963 op de jaarvergadering in de Grote Sociëteit te 
Zwolle verschenen twee leden die heel wat op hun lever 
hadden. Hun wensen waren o.a. één type Drent, meer 
avonden organiseren met lezingen over bv. erfelijkheids-
leer, een verandering in het beoordelen van veldwed-
strijden, meer bij andere kennels kijken van leden en 
fokkers en …het uitgeven van een eigen clubblad.

Over al deze punten volgde een breedvoerige discus-
sie. Het uitgeven van een clubblad leek het bestuur nut-
teloos, omdat het huns inziens bijzonder moeilijk zou 
zijn om telkens de kopij daarvoor bij elkaar te krijgen. 
Bovendien werden de berichten van de vereniging van 
tijd tot tijd in de bladen “De Hondenwereld” en “De Ne-
derlandse Jager” gepubliceerd. De vergadering besluit 
tot uitgifte van een mededelingenblad, eenmaal per jaar, 
voor het vermelden van diverse bijzonderheden zoals 
nesten, overzichten gebruikshondenproeven, veldwed-
strijden e.d. Eind 1963 ontvingen de leden een lijvig 
mededelingenblad dat o.a. een overzicht van 15 jaren 
Drentsche Patrijshond bevatte. Tevens werden hierbij in-
gesloten de raspunten van de Drentsche Patrijshond en 
de door de voorzitter opgestelde bepalingen van voor-
waarden tot uitreiking van de nieuwe “Suze Markvoort 
beker” voor honden op een veldwedstrijd.

Op de jaarvergadering, gehouden op 4 april 1965 te 
Zwolle, komt het al dan niet verschijnen van een club-
blad weer aan de orde. Vanwege de verdeelde menin-
gen wordt besloten tot een mondelinge stemming. Het 
voorstel wordt verworpen: er zal geen clubblad worden 
uitgegeven. De indieners van het voorstel zijn hier al-
lerminst tevreden mee. In juni 1965 verscheen er dan 
ook een mededelingenblad getiteld “De Drentsche 
Patrijshond”dat aan alle leden werd toegezonden en  
onder redactie stond van drie leden van de vereniging. 
Daar deze uitgifte was geschied zonder overleg met het 
bestuur, zond het bestuur een circulaire aan alle leden. 
Daarin werd bekend gemaakt dat dit blad buiten verant-
woordelijkheid van het bestuur was verschenen en dat 
er tegen het besluit van de ledenvergadering gehandeld 
was. Nadien verschenen er nog twee afleveringen van 
het blad. 

Naar aanleiding hiervan werd er op 25 september 1965 
een buitengewone ledenvergadering gehouden om uit-
voerig te spreken over het al of niet laten verschijnen 
van een clubblad. De opkomst van de leden was groter 
dan ooit tevoren. Na uitvoerige en soms wat verhitte 

debatten werd besloten dat vanaf 1 januari 1966 offici-
eel enkele keren per jaar een clubblad uitgegeven zou 
worden. In deze commissie hadden twee personen zit-
ting van het eerder, buiten de vereniging om, uitgegeven 
blad. Het door de vereniging uitgegeven blad kreeg de 
titel “ ONZE DRENT”. In de Redactiecommissie werden 
benoemd: mevr. A.J. Pasman – Camphuis (Heerenveen), 
mej. E.F. Kleijn (Emmen), mej. E.W. van Nuffelen (Rijs-
wijk) en dhr. R.J. Krab (Emst).

Begin 1966 bedroeg het aantal leden 219. De eerste 
aflevering van het blad verscheen in mei, daarna nog 
drie in de loop van het jaar. De contributie, die vanaf 
de oprichting nog nooit was verhoogd, bleef ook nu ge-
handhaafd op 5 gulden. Wel werd thans - met het oog 
op de uitgifte van het clubblad - een extra toeslag van 
3 gulden per lid gevraagd. Daar het lidmaatschap van 
de vereniging en het clubblad onverbrekelijk met elkaar 
verbonden werden, moest  door ieder lid 8 gulden per 
jaar worden betaald. 

Wij als zittende Redactiecommissie willen alle vrijwilli-
gers die ooit als redactie bijgedragen hebben aan één of 
meer van de 45 jaargangen van ons prachtige clubblad 
heel hartelijk bedanken. Voor zover het in ons vermogen 
ligt, zullen wij er met plezier en inzet alles aan doen 
om “Onze Drent” in de toekomst uit te blijven brengen! 
Daarbij blijven wij natuurlijk rekenen op uw steun en 
inbreng. We willen benadrukken dat er zoveel kleine ge-
beurtenissen en anekdotes zijn op te tekenen. Die zijn 
vaak zeer de moeite waard om met anderen te delen. 
Onze slogan is er niet voor niets:  DOOR en VOOR EL-
KAAR!
Tiqui
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Nederlands Kampioen

Nederlands Jeugdkampioen

Lynde Nynke v.d. Bezelhonk behaalde op de 
Clubmatch van 12 juni het Nederlands Kampioen-
schap. Ze is ook Nederlands Jeugkampioen.
 
NHSB nummer: 2694400
Geboortedatum: 04-03-2008
Eigenaar: C.M. Schulte
Vader: Dorus van ‘t Oale Hemelriek
Moeder: Nynke-Flo-Jytte v.d. Bezel-

honk

Lizzie fan ‘t Suydevelt behaalde op 12 de-
cember 2010 in Wijchen het Nederlands Kam-
pioenschap. Ze is tevens Nederlands Jeugd-
kampioen.

NHSB nummer: 2697129
Geboortedatum: 22-03-2008
Eigenaar: Esther Hoeksema
Vader: Duits Kamp. Mazzel fan 

‘t Suydevelt
Moeder: Jeugdwereldkampioen 

Meiske fan ‘t Suydevelt

Op 28 november 2010 is Xinix (Jason) fan’t Suyde-
velt Nederlands Jeugdkampioen geworden en tevens 
“Jeugdwinner 2010”.

NHSB nummer: 2782065
Geboortedatum: 03-02-2010
Eigenaar: J. Hooge en C. ten Kate
Vader: Timo van de Haeckpolder
Moeder: Lotte fan ‘t Suydevelt
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Max  20-04-1997 / 30-11-2010

Sinds 30 november missen we onze trouwe kameraad 
Max, onze eerste Drent en wat voor ’n vent! 
Als vrolijke onstuimige pup kwam hij in ons gezin, als 
puber kon hij soms het bloed onder je nagels uit halen. 
Hij was niet altijd gemakkelijk in omgang, zijn gedrag 
kon soms plotseling omslaan en menigeen die hem ken-
de, had zijn twijfels over de tekst op onze Drentenmok! 
Er werd vaak gezegd dat hij de tekst niet helemaal ken-
de, maar voor ons was het een hond uit duizenden. We 
zijn blij dat we hem gekend hebben met al zijn grappen 

en grollen. 
Hij heeft veel geleerd, maar hij heeft ook ons veel bij-
gebracht. Het was met recht een hond die alleen werkte 
uit respect voor zijn baasjes. Hij stond zijn mannetje en 
als hij met respect behandeld werd dan ging hij door het 
vuur voor je. 
Samen met zijn vrouwtje heeft hij veel cursussen met 
plezier doorlopen, van puppy- tot GG2 opleiding, de uit-
houdingsproef, de basis jachttraining maar vooral in de 
Breitensport. In dit onderdeel lag zijn passie; de combi-
natie gehoorzaamheid, snelheid en hindernissen paste 
perfect bij het duo. Het was een actieve, trouwe hond; 
we hebben samen vele kilometers gewandeld, zowel in 
Nederland als daarbuiten! Op al onze vakanties was ook 
Max erbij; wandelen in de bergen, samen zwemmen of 
uren lopen door de sneeuw, hij was er altijd.
Met name voor zijn vrouwtje was hij als een tweede 
schaduw. Onvolwaardig trouw en als hij alleen thuis 
moest blijven, dan waakte hij perfect over zijn domein. 
Hij kon prima alleen thuis zijn.

De laatste jaren kreeg hij veel last van artrose en van 
zijn heupen, maar hij mopperde nooit en liep onvolwaar-
dig door, opgeven paste niet bij hem. Om hem mobiel 
te houden, zijn we in 2009 begonnen met hydrotherapie 
en dat deed hem goed. Na een aantal intensieve weken 
ging het lopen weer soepeler en omdat hij het zwemmen 
en de nazorg heerlijk vond, hebben we dit volgehouden 
tot vlak voor zijn dood. Hij is thuis rustig ingeslapen en 
ligt begraven in onze tuin. We missen onze Drent, het is 
leeg in huis…

Fam. Van Hoef-Vervaart
Best

In Memoriam

Bart Nimko van het Jagerslatijn 07-04-1995 / 29-09-2010

Dit was onze Bart, eigenwijs zoals een Drent betaamd, 
maar een genieter eerste klas.

Onze herinneringen gaan vooral uit naar zijn grote pret 
als hij een reiger achterna rende, en zijn teleurstelling 
als die opvloog en hij daar niet toe in staat bleek. Hij 
sprong zo hoog als hij kon, zijn grote oren wapperden 
in de wind, maar hij moest het uiteraard altijd opgeven. 
Geen nood er was vaak alweer een volgende in de buurt.
 
Hij was een paradepaardje, kon niet wachten om mee 
naar buiten te gaan en stond dan te trappelen van on-
geduld. Tegelijkertijd was hij een echte boerenhond, die 
door elke lage sloot rende om lol te hebben. Jagen heb-
ben we een jaar geprobeerd, maar als hij een eend in 
zijn bek moest, keek hij zo zielig alsof hij hem het liefste 
wilde uitspugen, hij kon niet praten, maar alles wel dui-
delijk maken. 
 
Wij zijn altijd erg trots geweest op zijn prachtige vacht 
en mooie bevedering, tot het laatst zag hij er schitterend 
uit.
 
Wij hebben veel plezier met en aan hem gehad, hij is 
nooit ziek geweest, alleen een keer met zijn oren in het 
prikkeldraad blijven hangen toen hij zo’n beroemde rei-
ger achterna ging, hij was dan blind voor alles. 
 
Helaas,  29 september was het genoeg voor hem, maar 
mijn man heeft niet lang zonder hem gehoeven, hij over-

leed in zijn slaap, op 64 jarige leeftijd op 31 oktober. Wij 
waren superblij met Bart en willen de familie de Vos van 
kennel van het Jagerslatijn heel erg bedanken voor zo’n 
vrolijke, gezonde hond. 
 
L.M.M. Bos-Wijnen
Nieuwerkerk a/d IJssel
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Tender fan ’t Suydevelt 02-12 1995 / 01-12 2010

Uiteindelijk na 15 jaar hebben we afscheid moeten ne-
men van onze fantastische Tender. De allerliefste, meest 
eigenwijze en speelse Drent die er was.

We missen haar enorm, ze was een onafscheidelijk on-
derdeel van ons leven. Uit wandelen in weer en wind, 
mee zeilen als volwaardige zeehond en luieren in de tuin 
onder de struiken. We namen haar overal mee naar toe.  
Al onze familie en vrienden hebben haar wel eens te lo-
geren gehad, wat leuke foto-albums heeft opgeleverd. 

Ze was een echte mensenhond dol op aandacht en aan-
gehaald worden, een levensgenieter met echt jachtin-
stinct. In de weilanden bij ons achter heeft ze eindeloos 
achter hazen aangerend, over en door sloten heen. Als 
we dachten haar niet meer terug te zien, kwam ze toch 
weer als een klein stipje uit de verte tevoorschijn. Ze 
vond ons altijd weer. 

Zwemmen was niet echt haar hobby maar pootje baaien 
aan het strand en de zee leeg drinken, dat kon ze wel. 
Dat laatste heeft ze overigens maar één keer gedaan, 
toen kwam al het zoute water er weer uit…snel geleerd 
dat zeewater niet echt lekker is. 

Ze was ooit de kleinste uit het nest, klein maar dapper. 
Dat is ze wel gebleven, een prachtige slanke Drent. Bij 
het ouder worden kreeg ze alleen een wat grijzere kop. 
Niemand wilde geloven dat ze bijna 15 jaar was.
Maar toch was ze uiteindelijk op. Ze kon niet meer zelf-
standig overeind komen en lopen werd een opgave. 
Iedereen zag dat, maar bij ons heeft het besef dat we 

echt afscheid van haar moesten nemen nog wel even 
geduurd. 

In overleg met de dierenarts hebben we haar thuis la-
ten inslapen. Ze is gecremeerd, haar as gaan we in het 
voorjaar uitstrooien in de weilanden bij ons achter, haar 
lievelingsplek.
We zijn erg dankbaar dat we haar 15 jaar als maatje 
hebben mogen hebben!!

Harrie en Irene Immink

Storm Ben Digit v.d. Waterdwinger 10-03-2003 / 17-12-2010

Op 17 december 2010 hebben wij plotseling afscheid 
moeten nemen van onze Storm. Het was een fantasti-
sche fijne dag voor Storm geweest, er was veel sneeuw 
gevallen en hij had gespeeld en gerend als een jonge 
pup. ‘s Avonds lag hij heerlijk in zijn mand te snurken en 
om een uur of tien werd hij wakker. 

Tijd om te spelen! Hij pakte zijn bal, kwam er mee naar 
ons toe en viel plots neer, een aanval van epilepsie dach-
ten wij, daar had hij namelijk last van, toen drie har-
de schreeuwen en het was gebeurd, Storm was er niet 
meer! Een hartstilstand.

Totaal verslagen hebben we tot laat die avond bij hem 
gezeten. Hoe vaak heb ik niet gezegd dat we al op de 
helft van zijn leven zaten en hem voor geen goud zou 
willen missen. Niet te denken dat hij er zo snel niet meer 
zou zijn, hij was nog maar zeven! 

We troosten ons met de gedachte dat zwaardere aanval-
len van de epilepsie die met het verstrijken van de jaren 
te verwachten waren, hem in ieder geval bespaard zijn 
gebleven. We zijn er zeker van dat we hem zeven top 
jaren hebben gegeven. Hij maakte een heel belangrijk 
deel uit van ons gezin met zijn uitbundigheid, enthousi-
asme, spontaniteit naar vreemde mensen en zijn hoge 
knuffelgehalte.

Storm je bent er niet meer, maar we zullen je nooit ver-
geten!

Koen, Marion Dudock en Nico Schoen
Wormer

Storm heeft een geweldig, maar veel te kort leven ge-
had. Koen, Marion en Nico bedankt voor de liefde en aan-
dacht die jullie Storm hebben gegeven. Het is ontzettend 
verdrietig dat hem, nog  zo jong, het zelfde overkwam 
als zijn zusje twee jaar geleden.

Storm’s fokster,
Riek van Oord 
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Max 22-01-1997 / 28-12-2010

Ter nagedachtenis aan “Onze trouwe en lieve Max”.
Op 3 november 2009 werd op de site van de Drentsche 
Patrijshond onder de rubriek “Over te plaatsen Drenten” 
een nieuw tehuis gezocht voor “Max”, een reu met een 
leeftijd van 12 jaar en 10 maanden. Wegens persoonlijke 
omstandigheden kon de eigenaar Max geen goed thuis 
meer bieden.

Wij hadden al een Drent onze Beike, een teefje van bijna 
10 jaar. We waren ons wel bewust dat de adoptie van een 
hond op die leeftijd op korte termijn wel extra zorg met 
zich mee zou brengen. Toch hebben wij besloten hem 
liefdevol in ons gezin op te nemen om hem zodoende 

nog een goede oude dag te bezorgen. Mijn vrouw en ik 
zijn beiden de hele dag thuis en onze zoon die nog thuis 
woont, wilde Max ook graag opnemen.

Van dit besluit hebben wij geen moment spijt gehad. 
Mijn zoon heeft met Beike en Max vele strand-wandelin-
gen gemaakt. Ook onze dochter was stapelgek op hem. 
Na enige tijd werd Max “Onze Max”. Het was een schat 
van een hond: lief en trouw. Hij merkte dat wij hem ook 
liefhadden en liet dat dan blijken. Op zulke momenten 
legde hij liefdevol zijn kop op je bovenbeen als je op de 
stoel zat. Of  beet zachtjes in je onderarm. Dat was zijn 
gebaar van affectie.

Het is lange tijd goed gegaan met Max. Maar met het 
verstrijken van de maanden ging hij slechter lopen. Zijn 
spieren verzwakten, hij struikelde veel en kon steeds 
moeilijker lopen. Graag hadden wij gezien dat hij nog 
veertien jaar was geworden maar Max nog langer laten 
doorsukkelen, daar hadden wij hem geen dienst mee be-
wezen. Ook hijgde hij de laatste tijd veel van de pijn. 
Zo hebben wij Max, na overleg met de dierenarts, op 
dinsdag 28 december 2010 ’s middags om 17.00 uur 
moeten laten inslapen.
Dit was een voor ons een zeer moeilijke en droevige be-
slissing, ook al omdat Max in zijn hoofd nog best wilde.
Max, mijn lieve jongen, heel hartelijk bedankt voor alle 
fijne maanden die jij ons op je levensavond nog hebt 
gegeven.

Ton, Joyce, Pascal en 
Chantal, Lamet en Beike
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1 Dhr. E. Ampe Beisbroekdreef 27 Brugge, België A. Dooren

2 Dhr. T.I.J.C. Appels Veertels 5 Riel

3 Mw. R. Boesveldt Hogeweg 29-2 Amsterdam

4 Dhr. A. Bos Neptunusstraat 18 Groningen G.B. Olieman

5 Mw. A.G. van den Bosch-Donkelaar Hackfortallee 9 Duiven B.H. v.d. Pol

6 Dr J.P.L.F. Bours Vette Knol 75 Enkhuizen J.W.Hoeksema

7 Mw. J.R.C. Brugge Regentesselaan 72 Rijswijk

8 Dhr. J. Croezen Aletta Jacobsstraat 15 Coevorden

9 Dhr. R. Dohmen Boterbloem 12 Eysden A. Dooren

10 Dhr. K. van Duren K.v.Limburg Stirumstr. 107 Olst G.B. Olieman

11 Mw. S. Hegge-Bouts Speelpleinstraat 23 Lommel, België A. Dooren

12 Dhr. M. Heussen Klingbemden 132 Brunssum

13 Dhr. S. Hoogenboom Madridlaan 22 Woerden J.W. Hoeksema

14 Dhr. A.J. Kaper Tesselschadelaan 23 Apeldoorn

15 Dhr. P.W. de Kleine Ambachtsweg 30 Leusden J.W. Hoeksema

16 Mw. M.J. de Leeuw -Planting Eijmerspoelstraat 10 Leiden

17 Mw. E. van der Linden-Peek Natuursteenlaan 71 Zoetermeer M.A. de Raad

18 Dhr. R. Louwers Schutsluis 92 Amstelveen G.B. Olieman

19 Dhr. M.W. van der Meer Trambaan 8 Nieuweroord J.W. Hoeksema

20 Mw. S.F.M. van der Meer-van Wijk Johan Huizingalaan 379 Amsterdam R.J. v.d. Meer

21 Dhr. Th. J.M. Miedema Irenelaan 23 Belfeld B.H. v.d.  Pol

22 Dhr. H. Mulder Nonkeswijk 5 Daarlerveen J.W. Hoeksema

23 Dhr. A.H. Pieters Frankhuizerallee 117 Zwolle J.W. Hoeksema

24 Mw. K. De Ryck Vossekotstraat 50 Halen, België A. Dooren

25 Dhr. J.E. Schepers Parallelweg 13 Borculo B.H. v.d. Pol

26 Dhr. F.N.E.M. van Schoot Libelleplantsoen 1 Almere

27 Dhr. M.J.J. Senten Scherpenzeelseweg 18 Maarsbergen

28 Dhr. H. Stel 't Spiek 18 Beilen

29 Dhr. F.A. Steverink Wegedoorn 207 Cuijk

30 Mw. M.J.W. Stok-Wirtz Kantakkers 2 Riel

31 Mw. D.C. Uyterlinde Haaswijkweg west 32 Dordrecht

32 Dhr. W.A.C. Vaags Grote Maote 178 Aalten J.W. Hoeksema

33 Mw. J.A.M. Vergeer Madridlaan 22 Woerden J.W. Hoeksema

34 Dhr. A. van der Wal Boechorsthof 60 Noordwijk B.H. v.d. Pol

35 Mw. L.H.A. Zonjee van Ommerenstraat 36 Helmond G.B. Olieman

Ledenadministratie
Voorgestelde nieuwe leden

Bezwaren tegen het toetreden van de volgende nieuwe 
leden kunnen ter kennis van het secretariaat worden 
gebracht, mits binnen 2 weken na het verschijnen van dit 
blad.

Acceptgiro’s contributie
Door een fout van de ledenadministratie zijn in “Onze Drent” van december 2010 de gebruikelijke acceptgiro’s voor 
het betalen van de contributie voor 2011 niet meegestuurd. Onze excuses daarvoor.

In dit nummer treft u wel de acceptgiro aan en wij verzoeken u deze zo snel mogelijk te betalen, in ieder geval vóór 
1 april 2011. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Ledenadministratie
Ivonne en Jan van Eijk
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Fokbeleidscommissie
Keurmeesters bijeenkomst
Datum:  dinsdag 21 september
Plaats:  Restaurant Schimmel, Woudenberg

Aanwezig:
• namens het bestuur: dhr. J. de Boer, 
 mevr. H. Alberts, mevr. A. Sportel.
• de FBC  (waarvan afwezig met bericht van 
 verhindering:
 mevr. J Offereins en Dhr. P Groen)
• 15 keurmeesters en aspirant-keurmeesters.

1. Opening
Om 20.00 uur opent vice-voorzitter Jorden de Boer de 
bijeenkomst, heet alle aanwezigen van harte welkom en 
spreekt zijn dank uit dat zoveel keurmeesters en aspi-
rant-keurmeesters de moeite hebben genomen om van-
avond aanwezig te zijn. Deze avond zullen de plussen en 
minnen van de rasstandaard worden doorgenomen.
Fokkers laten zich vaak leiden door het oordeel van de 
keurmeester. De voorkeur moet uitgaan naar de rasstan-
daard. We zullen hierover interactief met elkaar spreken. 
De Drentsche Patrijshond is een bijzonder ras dat we 
graag in stand willen houden en dat volgens de rasstan-
daard. 
Dhr. Wellens zal vanavond een presentatie tonen over de 
rasstandaard.

2. Bespreking rasstandaard
Dhr. Wellens zegt dat hij de aanwezigen moet teleurstel-
len, indien zij verwachten dat hij hun wel eens zal gaan 
vertellen hoe de rasstandaard geïnterpreteerd moet wor-
den. Aan de hand van het doornemen van de rasstan-
daard, hoopt hij dat er een discussie op gang zal komen, 
waarbij ieder zijn of haar visie of interpretatie van de 
raspunten ter discussie stelt.

Hoofd: Er wordt opgemerkt dat bij veel honden de oog-
randen kaal zijn. Als mogelijke oorzaken worden aan-
gevoerd hormoonwisselingen en – voor gebruikshonden 
- de jacht.
Verder constateert men dat ook veel honden veel “lip” 
vertonen. Hieraan zouden collega’s meer aandacht bij 
hun keuring moeten besteden. De kwalificatie van de 
keurmeester alleen is niet bepalend voor het al dan niet 
fokken met een hond, het moet een samenspel zijn van 
keurmeester, vereniging en fokker.

Bouw 1: In de rasstandaard staat dat het bekken “wei-
nig hellend” moet zijn en dat de staart hoog moet zijn 
aangezet. De aanwezigen concluderen dat dit eigenlijk 
niet juist is. Beter zou het zijn dat er stond dat het bek-
ken “licht hellend” moet zijn en dat de staart in het ver-
lengde van de rug moet worden gedragen.

Bouw 2: De vering in de middenvoet van de Drent moet 
goed zijn, wil hij zijn werk in alle terreinen goed kun-
nen uitoefenen. Aandachtspunt: men ziet de laatste tijd 
steeds vaker dat de middenvoeten steil zijn, waardoor 
de hond de schokken in de voorhand onvoldoende kan 
dempen c.q. opvangen, met alle gevolgen van dien.

Gangwerk: De Drent dient een goed uitgrijpend en 
stuwend gangwerk te hebben, waarbij hij neigt naar 
éénsporigheid. Dit is beslist een aandachtspunt, daar 
men toch vaak honden met een slecht gangwerk door de 
ring ziet gaan, die het in de praktische jacht zeker geen 
hele dag zouden kunnen volhouden.

Beharing: Schimmelhonden zijn ongewenst, maar als je 
deze honden allemaal weg zou laten, dan blijft er weinig 
over.

Maat: Er zijn honden die boven en onder de maat zijn. 
Een keurmeester stelt voor een onafhankelijk persoon bij 
de ingang de honden te laten meten. Nadeel kan worden 
dat de hoogte goed is, maar dat ze daardoor vierkant 
worden. Dit kan dan gebruikt worden ter inventarisatie 
voor de club.

--- Pauze ---

Algemene opmerkingen
Een hond moet niet om een detailfout een lagere kwalifi-
catie krijgen. Het gaat om het totaalbeeld, waarbij naast 
rasbeeld, de constructie en functionaliteit belangrijk zijn. 
De fokker moet aan de hand van de beoordeling van 
zijn hond kunnen afleiden, waaraan hij in de fokkerij bij-
zondere aandacht moet schenken, m.a.w. wat hij moet 
verbeteren. Het is aan de keurmeester om aan de hand 
van zijn bevindingen te bepalen welke kwalificatie en 
plaatsing hij de hond geeft. Of hij overhangende lippen 
al dan niet zwaar zal laten meewegen in zijn kwalificatie, 
behoort tot het geweten van de keurmeester. Voor de 
fokker moet echter het door verschillende keurmeesters 
herhaald vermelden van dezelfde fout bij een hond, het 
signaal zijn om dit punt in zijn fokkerij te verbeteren.
Eén van de aanwezigen merkt op dat de kwalificatie van 
de keurmeester bepalend is voor het al dan niet fok-
ken met de hond. Hij is dan ook van mening dat bij de 
afweging over de te geven kwalificatie, de keurmeester 
zou moeten bepalen of hij of zij al dan niet met deze 
hond zou willen fokken. Is de conclusie “Neen”, dan kan 
de keurmeester nooit meer dan de kwalificatie “GOED” 
geven.

Jorden geeft aan dat we in de nabije toekomst met het 
programma Zoo Easy gaan werken. In het verleden werd 
het Registerbeheer monopolistisch beheerd. De on-line 
versie zal tegen betaling worden opengesteld voor leden. 
In deze database zullen gegevens n.a.v. de keurver-
slagen en gezondheidsonderzoeken op 3 jarige leeftijd 
worden opgenomen. Op een later tijdstip zullen ook de 
gezondheids-onderzoeken van 6 jarigen verwerkt wor-
den. Aan de hand hiervan kunnen statistieken gemaakt 
worden, zodat de zwakke punten direct inzichtelijk zijn. 
Het inteeltcoëfficiënt van alle nesten op de fokdagen van 
de afgelopen 5 jaar heeft geen opwaartse ontwikkeling 
doorgemaakt en is zelfs iets naar beneden gegaan.

Afsluitend wordt nog gesteld dat de Drentsche Patrijs-
hond een relatief klein ras is en dat we hier zeer zorgvul-
dig mee om moeten gaan. Belangrijk is dat de Drent een 
ongecompliceerde hond blijft, dus geen overdrijvingen.
Een van de aanwezigen geeft aan dat de fokkers meer 
duidelijkheid moeten krijgen van de keurmeesters. Hij 
vindt de keurmeesters vaak niet streng genoeg. Hij zag 
graag een adviesorgaan voor het fokken. Hierover wordt 
door de aanwezigen gediscussieerd. De uiteindelijke 
conclusie is, dat de verantwoordelijkheid voor het fokken 
ligt bij de fokker. Een beginnend fokker zou altijd voor 
raad en advies c.q. begeleiding terecht moeten kunnen 
bij de fokker van zijn/haar Drent. 
Het bestuur is niet voor een fokbegeleidingscommissie 
maar voor de huidige status van de fokbeleidscommis-
sie.

3. Bespreking reuen en teven
Aanwezig waren drie reuen die in type behoorlijk van el-
kaar verschillenden. De vraag die dan ook gesteld wordt, 
is: “Staan hier drie Drenten?” Hierover werd door de 
keurmeesters en aspirant-keurmeesters gediscussieerd. 
De conclusie mocht zijn, dat alle drie de reuen duidelijk 
als Drent te herkennen waren, maar dat bij iedere reu 
wel wat op te merken viel.
Enkele keurmeesters waren van mening dat de eerste 
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reu iets te hoog op de benen stond, een ander was het 
daar niet mee eens. De kop van de tweede reu vond ie-
mand niet wigvormig genoeg, terwijl sommigen van de 
derde reu vonden dat die aan de kleine kant was, maar 
wel dat alles goed in verhouding en goed in balans was 
en hij het meest typisch als Drent was.

Aanwezig waren vier teven. Duidelijk was het verschil in 
geslachtstype te zien tussen reu en teef. De derde teef 
vertoonde veel schimmel, hetgeen volgens de rasstan-
daard niet gewenst is. 
De tweede teef vertoonde een overvloedige, wat open 
beharing. Bovendien was ze aan de dikke kant. Conclu-
derend constateert men, dat het vier in type verschil-
lende teven zijn, waarbij teef nummer 1 volgens de 
keurmeesters een iets te gestrekt hoofd heeft en de wat 
slecht behaarde teef nummer 3 toch de meest rastypi-
sche teef is.

4. Stand van het ras
Over het algemeen zijn de aanwezige keurmeesters niet 
ontevreden over de kwaliteit. Natuurlijk zijn er punten 
die verbeterd kunnen worden. Maar hetgeen vanavond 
is getoond, geeft goed weer hoe het met het ras gesteld 
is en dat wij op de goede weg zijn. Het is van belang dat 
fokkers zich een ideaalbeeld vormen en er naar streven 
dit te benaderen.

5. Het voorbrengen van de honden
Op een fokdag is het duidelijk dat niet iedere honden-
bezitter in staat is zijn/haar hond goed voor te brengen. 
Antwoord: de keurmeester moet hier doorheen kijken.
Op tentoonstellingen is er helaas niet genoeg tijd, zo-
dat de hond te weinig kan lopen en dus niet goed in 
zijn ritme en balans kan komen. Enkele keurmeesters 
vinden het jammer dat er veel voorbrengers zijn die de 
hond “neerzetten” en met poten en staart in de weer 
gaan. Een Drent moet gewoon vrij staan. Jammer ge-
noeg wordt dit wordt vaak op ringtrainingen aangeleerd 
en men neemt dat dan maar voor lief aan..

6. Sluiting
Om 21.50 uur sluit Jorden de Boer de bijeenkomst en be-
dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. 
Hopelijk is er nu een beeld ontstaan hoe een goede Drent 
er moet uitzien. Belangrijk is om dicht bij de essentie van 
de rasstandaard te blijven en te proberen dit ideaalbeeld 
na te streven. De Drent dient een gezonde en dicht bij de 
natuur staande hond te zijn. In niets overdreven.
Afsluitend vinden de aanwezigen het een nuttige avond 
en stellen voor eens in het jaar of een per twee jaar zo’n 
sessie te herhalen. De wens wordt geuit een volgende 
avond te beleggen aan de hand van een thema. Iedereen 
een veilige thuisreis toewensend, rondt de dagvoorzitter 
Jorden de Boer de bijeenkomst af.

Slede-drent
Wat is de Drent toch een allroun-
der: jachthond, waakhond, hulp-
hond, sledehond, huishond, hobby-
hond, rampenhond en speurhond. 
De Drent heeft altijd allerlei werk-
zaamheden moeten doen, ook het 
trekken van de (melk)kar hoorde 
daarbij. Die eigenschappen zitten 
nog steeds in de genen.

Hier zijn Drenten-in-actie te zien 
als sledehond in Noord-Zweden.
Lisa Manfredsson (foto) trekt er 
elke dag op uit met haar Drenten: 
de bossen van Vindeln in. Lystra 
loopt voorop en daarachter Gaia en 
Mora naast elkaar. Luca is een jong 
teefje, zij mag de slee nog niet 
trekken en loopt los mee.

Lisa heeft ook een geweldig filmpje 
gemaakt van een rit met de slee. 
Dat is te zien op de website van de 
vereniging.

WASHINGTON - Een Border Collie genaamd Chaser leerde de namen van 1.022 stukken speelgoed uit het 
hoofd, dat is meer dan welk dier ooit heeft gepresteerd. Amerikaanse psychologen Alliston Reid en John Pilley 
wilden testen of er een beperking was op het aantal woorden dat een Border Collie kan leren. Ze leerden gedu-
rende drie jaar Chaser de namen van honderden stukken speelgoed aan. Dit gebeurde door het dier voorwerp 
per voorwerp uit het hoofd te laten leren.

Het paar liet Chaser regelmatig woordenschattests afleggen. De Border Collie is een erg slim hondenras, wat 
het makkelijker zou moeten maken om de nieuwe woorden te leren. “De hypothese is dat ze een speciale nei-
ging hebben om een taal te leren omdat ze van oudsher getraind zijn om naar de boer te luisteren om hem te 
helpen de schapen te hoeden”, aldus de psychologen. Met haar uitgebreide woordenschat verslaat Chaser de 
Duitse hond Rico, die kende ‘slechts’ 200 woorden.
Bron: AD 24/12/10 08u02

Commentaar van Diender: “Wie fokt er een Drent die deze collie verslaat?”
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Nieuwe regelgeving hondenhandel en -fokkerij
Er komt nieuwe regelgeving om 
misstanden in de hondenhandel 
en de hondenfokkerij effectiever 
aan te pakken. Staatssecretaris 
Bleker van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie (EL&I) 
gaat het Honden- en kattenbe-
sluit moderniseren en het chip-
pen/registreren van honden ver-
plicht stellen. 

Ook roept hij de sector op tot meer 
verantwoordelijkheid en vraagt hij 
consumenten om beter na te denken 
bij de aanschaf van een hond. Dat 
schrijft hij in een brief aan de Tweede 
Kamer. 

De maatregelen sluiten aan bij de 
zienswijze die de Raad voor Die-
renaangelegenheden (RDA) in op-
dracht van het ministerie van EL&I 
heeft uitgebracht. Aanleiding voor 
de opdracht was de maatschappe-
lijke zorg over ontwikkelingen in de 
fokkerij die schadelijk kunnen zijn 
voor de gezondheid of het welzijn 
van huisdieren. In het voorjaar van 
2011 reageert Bleker op de ziens-
wijze van de RDA op landbouwhuis-
dieren.

Illegale hondenhandel
Beroepsmatige hondenhandelaren 
en -fokkers die zich niet hebben 
aangemeld bij een daartoe door de 
overheid aangewezen instantie zijn 
illegaal, maar kunnen zich op dit 
moment voor een deel aan toezicht 
onttrekken. Daarom zal na de zomer 
het chippen en registreren van hon-
den verplicht worden gesteld. Met dit 
instrument worden handelsstromen 
en de fokkerij inzichtelijker gemaakt 
en kan handhaving en opsporing ef-
fectiever plaatsvinden. De identifica-
tie en registratie worden geleidelijk 
ingevoerd. Daarmee wordt na de zo-
mer bij pups begonnen, zodat over 
tien jaar vrijwel alle honden gechipt 
en geregistreerd zijn. 
De verplichting tot chippen en regis-
tratie ligt bij de fokkers. Opsporings-
instanties maken gebruik van de ge-
gevens. Een hond die niet gechipt is 
is in principe illegaal en de eigenaar 
is in overtreding. Op deze manier 

verwacht staatssecretaris Bleker dat 
consumenten niet langer honden 
zullen kopen bij illegale handelaren: 
“Het moet net als bij de aanschaf 
van een auto normaal worden dat je 
bij de aankoop van een hond papie-
ren krijgt. Zo niet, dan moet je nat-
tigheid voelen”.  Met het chippen van 
honden kunnen ook particulieren die 
hun hond achterlaten beter worden 
opgespoord.

Modernisering
Het honden- en kattenbesluit uit 
1999 wordt vervangen door een 
Algemene maatregel van Bestuur 
(AmvB) die voor meerdere beroeps-
groepen gaat gelden. De AmvB zal 
betrekking hebben op de bedrijfs-
matige handel, fokkerij, pensions, 
dierenspeciaalzaken en groothan-
dels in gezelschapsdieren. De AmvB 
zal voornamelijk doelvoorschriften 
bevatten, wat ruimte biedt aan het 
bedrijfsleven voor het opzetten van 
een certificeringsysteem. 
Dat mag echter niet leiden tot een 
vermindering van het huidige be-
schermingsniveau van het Honden- 
en kattenbesluit. Staatssecretaris 
Bleker roept de sector op om voort-
varend te werken aan de totstand-
koming van een privaat certificering-
stelsel.

Fokproblemen
Een aandachtspunt in de fokkerij is 
dat honden welzijnsproblemen kun-
nen hebben omdat er te ver mee 
wordt doorgefokt. Te denken valt 
aan honden met een doorgefokte 
mopsneus die ademhalingsproble-
men hebben of honden die lijden aan 
oogirritaties vanwege naar binnen 
krullende oogharen. Dergelijke fok-
kerijactiviteiten zijn in wezen legaal 
en vinden vooral plaats in een pri-
vate omgeving. 

De invloed die de overheid daarop 
rechtstreeks kan uitoefenen is be-
perkt. Daarom is de Raad van Be-
heer op Kynologisch Gebied op ver-
zoek van het ministerie van EL&I 
met een plan van aanpak gekomen. 
Het is veelbelovend dat keurmees-
ters bij hondenshows raskenmerken 
die het welzijn aantasten willen gaan 
bestraffen. Staatssecretaris Bleker 
is blij met de eerste stappen, maar 
verwacht ook een alerte houding van 
de consument: “Als je weet dat een 
hond pijn heeft omdat hij voor een 
modegril gefokt is, dan wil je zo’n 
dier toch niet hebben? Een hond is 
geen accessoire!”

Goed initiatief van staatssecretaris Bleker!

Hondenbelasting
ROTTERDAM - Controleurs van Gemeentebelastingen Rotterdam gaan in de 
hele stad langs de deur om de hondenbezitters in kaart te brengen. Voor dui-
zenden honden zou nog geen belasting zijn betaald, aldus RTV Rijnmond. Eer-
der dit jaar werd al een campagne gehouden om hondenbezitters te overtuigen 
de hond aan te geven. Gezien het aantal van circa 17.000 honden in Rotter-
dam, wordt vermoed dat voor minstens vierduizend honden geen belasting 
wordt betaald.

Wie nu nog betrapt wordt met een niet geregistreerde hond, krijgt naast de aanslag een boete, die kan vari-
eren van 50 tot 115 euro.
Bron: AD 02/12/10 21u19
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Drentensuccessen
Int. Hondententoonstelling te Wijchen - 12 december 2010

‘Wijchen” staat bekend als de hekkensluiter van het 
showjaar in Nederland, te weten de 3-daagse ‘Kerst-
show’, welke gehouden wordt in het sport-en evenemen-
tencomplex te Wijchen.

Op deze zondag stonden er maar liefst 30 Drenten in-
geschreven, een heel respectabel aantal. Het toont aan 
dat men weer graag zijn/haar hond wil tonen teneinde te 
weten te komen of de hond voldoet aan de eisen.

Gelukkig waren er ook nu weer nieuwe ‘gezichten’ te 
verwelkomen met hun hond. Fijn dat u er was!

De show wordt gehouden in een keurig en net complex  
dat goed verwarmd wordt, voor enkelen zelfs te goed. 
Zalen en toiletten zijn netjes en schoon en worden ook 

keurig bijgehouden.

De showringen waren wat te klein in mijn ogen en de 
vloer wat te glad, daardoor moest men zich ‘inhouden’  
met de snelheid om niet te vallen met de hond. Maar een 
kniesoor die daarop lette, de sfeer was goed en de stem-
ming zat er ook goed in. Redelijk wat publiek langs de 
ringen dat alles goed kon volgen.

Vriendelijk ringpersoneel maakte alles nog wat gemoe-
delijker. Zo’n show in een niet te groot gebouw geeft toch 
een wat hoger gezelligheidsgevoel.

Vandaag werd er gekeurd door mevr. G. de Wit – Bazel-
mans, een nieuwe, erkende keurmeester voor ons ras.
Ze is al jaren keurmeester voor meerdere rassen en nu 
dus ook voor de ‘Drent’.

Altijd spannend hoe de keuring dan zal zijn. Nu, ik kan 
u vertellen dat men dik tevreden was over de manier 
waarop zij keurde en dat heb ik echt van meerdere men-
sen gehoord.

Ruim de tijd nemend voor elke hond en het rustig be-
naderen van de honden, gaven een prettige indruk van 
haar. Was er eens een ‘combinatie’ die wat foutjes maak-
te tijdens de presentatie….men mocht het nog eens over 
doen. Dat gaf rust. Blij met weer een nieuwe keurmees-
ter in ons midden.

Op deze show wist ‘Xinix (Jason)  fan ’t Suydevelt (eig. 
J. Hooge en C. ten Kate) het laatste punt te behalen voor 
de titel Nederlands Jeugdkampioen.

Lizzie fan ’t Suydevelt (eig. M.A. Hoeksema) werd van-
daag Nederlands Kampioene door het behalen van het 
benodigde laatste punt.

• Keurmeester:  mevr. G. de Wit – Bazelmans
• Beste van het ras (BOB): Perro fan ’t Suydevelt

Hond NHSB Eigenaar

Reuen

Jeugdklasse Jeugd CAC 1 U Xinix fan ’t Suydevelt ( Jason) 2 782 065 J. Hooge en C. ten Kate

Tussenklasse CAC/CACIB 
en BOB

1 U Perro fan ’t Suydevelt 2 733 419 H. en M. Snippert

Open klasse 1 U Douwe Nynke v.d. Bezelhonk 2 694 419 A.H. Stamhuis

Kampioensklasse Res. 
CAC/CACIB

1 U Mazzel fan ’t Suydevelt 2 578 159 J.W. Hoeksema en F. Hoekse-
ma-Schuurman

Teven

Puppyklasse 1 VB Sterre-Dieuwke v.d. Bezelhonk 2 792 847 A.H. Stamhuis

Jeugdklasse Jeugd CAC 1 U Sophy Pyppa v.d. Bezelhonk 2 606 801 I.M. Schulte

Tussenklasse 1 U Indy van de Krikheide 1 063 999 J. Kollenburg en C Kollenburg-
Nendels

Open klasse CAC/CACIB 1 U Lizzie fan’t Suydevelt 2 697 129 M.A. Hoeksema

Res.
CAC/CACIB

2 U Flora Haidy Fan ’t Patrijzen Bos 2 651 658 W. Klijnstra en B. de Jong

Kampioensklasse 1 U Nelke-Senna –Wammes van ’t 
Opgoande Slag

2 594 115 H. Bakker-Muller en R. Bakker

Gebruikshonden 1 U Damita van Drentenpassie 2 693 821 R.M. Harmsen
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Internationale show te Eindhoven - 5 februari 2011
Wind, veel wind … ja zelfs stormachtige wind moest men 
trotseren om richting de show in Eindhoven te gaan. 
Windvlagen over het land en de wegen maakten soms 
dat je krampachtig met beide handen aan het stuur zat, 
bedacht op weer een verraderlijke rukwind, die je bijna 
van de weg af zou kunnen blazen. Wat een weer, maar 
toch past het wel in ons Hollands plaatje…..ruige luchten 
en snelvliedende wolken. Het heeft wel iets, maar dat 
verraderlijke!

Vandaag is het de dag dat ons ras gekeurd wordt in het 
“Beursgebouw” te Eindhoven, een hal die niet uitblinkt 
qua gezelligheid en grootte, maar waar het wel goed toe-
ven is. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam, 
allen vrijwilligers met het hart op de juiste plek. Wat wel 
een groot minpunt blijft, is de afwezigheid van de zoge-
naamde ‘benching’ voor iedere ingeschreven hond. Men 
kon tegen het tarief van € 8,00 per dag wel een bench 
huren. Moet eigenlijk niet gebeuren zoiets, maar er zal 
wel een gedachte achter zitten…
En dames en heren van de organisatie van deze show:  
Het is “Drentsche Patrijshond” en geen “Drentse Patrijs-
hond”! Verandert u het alstublieft, het is een kwelling 
voor de echte liefhebber van ons ras en het is gewoon 
fout! En dan wil ik nog een ding aan de organisatie kwijt: 
Zorgt u er volgende keer alstublieft voor dat onze nati-
onale hymne, het Wilhelmus, correct te beluisteren valt 
en we niet weer het gehakkel horen, zoals het vandaag 
klonk. Het was erg genant t.o.v. van onze buitenlandse 
gasten en natuurlijk ook voor de Nederlanders.

Vandaag was er een erg mooie opkomst van Drentsche 
Patrijshonden die ter keuring aangeboden werden aan 
de keurmeester, dhr. W.P.Hochstenbach: maar liefst 24 
stuks. Hij kon een grote variëteit qua types keuren, we 
zagen ook vele nieuwe gezichten langs de ring. Welkom! 
We hopen u vaker weer te zien. U had er in ieder geval 
zin in, dat was wel duidelijk.

Wat is het een verademing om te zien dat alles in en 
rondom de ring goed geregeld is en wat is het belangrijk 

dat er een goed team samenwerkt. Dat was nu beslist 
het geval en dan wil ik zeker noemen de ringmeester, 
voor velen zeer bekend in Drentenland, dhr. Geert Paar-
dekooper. Deze zeer ervaren ringmeester weet als geen 
ander een ieder haarscherp uit te leggen hoe bijv. de 
puntentelling werkt, hoe te handelen in de ring en hoe 
de vele vragen op showgebied te beantwoorden.  Vooral 
belangrijk voor de “beginner”, maar toch ook voor “oude 
rotten” op showgebied. Niets ten nadele van anderen, 
maar ik wil dit toch eens noemen. Geert weet met een 
kwinkslag veel te bewerkstelligen en dat geeft rust in de 
ring (ook zeer belangrijk voor de keurmeester) en is ge-
ruststellend voor de exposant. Vandaag was er een goed 
‘team’ aan het werk, alles liep als van een “leien dakje” 
en je kon zien dat de samenwerking onderling prettig 
verliep. Dhr. Hochstenbach nam ook alle tijd voor een 
hond en wist door zijn rustige benadering menig hond 
gerust te stellen. 

Noemenswaardig is nog dat de mooie jeugdteef Sophy-
Pyppa v.d. Bezelhonk, eigenaar Christel Schulte, van-
daag het laatste punt behaalde om zich Ned. Jeugdkam-
pioene te mogen noemen. Gefeliciteerd Christel!

• Keurmeester:  dhr. W.P. Hochstenbach
• Beste van het ras (BOB): Bart (Jarak) fan ’t Suydevelt

Hond NHSB Eigenaar

Reuen

Jeugdklasse 1 ZG  Zep-Elsa van Klein Elsholt 2.781.060 A.H.L. Kamperman - van 
Remmen

Open klasse Res. CAC/CACIB 1 U Ascon-Maras an ’t Landweggie 2.741.842 W. Kroes

Kampioensklasse CAC/CACIB en BOB 1 U Bart fan ‘t Suydevelt 2.630.889 J.W. Hoeksema en F. 
Hoeksema-Schuurman

Teven

Jeugdklasse Jeugd CAC 1 U Sophy-Pyppa v.d. Bezelhonk 2.769.610 I.M. Schulte

Tussenklasse res. 
CAC/CACIB

1 U Eefke Maud v.d. Meerpoel 2.748.738 J.W.J. Bukkems- v.d. 
Manakker

Open klasse 1 U Parel fan ’t Suydevelt 2.733.422 J.W. Hoeksema en F. 
Hoeksema-Schuurman

Kampioensklasse CAC/CACIB  1 U Norlund Sisse DKK 1978/2005 J. Nielsen (Denem.)

Internationale show te Genk - 16 januari 2011
Keurmeester:  dhr. P. Krol (Polen)    Beste van het ras (BOB):  Indy van de Krikheide

Teven Kwalificatie Naam hond Eigenaar

Tussenklasse 1U CAC en BOB Indy van de Krikheide 
LOSH 1063999

Johan van Kollenburg, 
Bree, België

Open klasse 1U Res. CAC Emma Gina van de Haeckpolder (Fleurtje)
NHSB 2723669 

Conny van ’t Hof-Groeneveld, 
Rotterdam, Nederland
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Nooit eerder een hond gehad...?!
Overdag is er meestal wel iemand thuis… Nu zou 
het kunnen… Een hond in ons gezin…
De laatste maanden vulden zich met het lezen van 
allerlei honden-info. Een hond zou een fijne plek in 
ons gezin krijgen, maar welk ras? Of toch een uit 
het asiel? Maar ja, wat heeft die hond al meege-
maakt waardoor het voor ons en de hond wellicht 
toch niet zo fijn wordt als we ons voorstellen?

Uiteindelijk, na veel wikken en wegen, besloten we te 
kiezen voor een Drentsche Patrijshond, volgens de boe-
ken: ”Een geschikte hond voor beginners”. Na kennis-
making met de fokker en hun volwassen honden waren 
we ervan overtuigd dat onze pup op een liefdevolle plek 
geboren zou worden. En een goede start kreeg ze: ze 
groeide als kool!! Regelmatig gingen we even kijken bij 
het nestje en verbaasden ons erover dat ze per week 
zoveel groeide en leerde. Eindelijk brak de dag aan dat 
we Tosca konden komen ophalen.

De autorit naar huis vond ze maar niks. Kermend zat ze 
op schoot! Het laatste stukje wandelend met een hals-
band om lopend aan de lijn? Hoe verzinnen die mensen 
dat? Toch gaf ze zich gewonnen en liep ze dartel met ons 
mee de oprit op. Eerst maar eens de kamer en de keu-
ken verkennen. Haar eigen kussen had ze toen al gauw 
ontdekt en daarop viel ze vlot in slaap. De eerste nacht 
in de bench naast ons bed leek het wel of er een huilend 
wolfje naast ons zat. Het meegenomen vachtje uit het 
nest bood weinig troost, zo leek het tenminste.

Nu zijn we inmiddels zo’n vier weken verder. In die we-

ken zijn we natuurlijk gestart met de puppycursus. We 
doen er o.a. aandachtsoefeningen, nou ja, dat proberen 
we. Tosca heeft veel meer aandacht voor de andere pups 
dan voor ons. De trainer zegt dan ook: “Ja, dit is altijd 
lastig voor een Drentsche Patrijshond. Ze zijn zo nieuws-
gierig en ze willen niks missen van wat er om hen heen 
gebeurt.” Netjes aan de lijn lopen? Nou, niet dus. Stoeien 
en spelen met de andere pups? Geweldig!!! Na afloop 
van de cursus is ze hondsmoe en slaapt ze uuuuuren!

De wereld is vol nieuwe dingen en geluiden die bij nader 
inzien toch niet zo eng zijn: grote honden, winkelwa-
gentjes, een rolstoel of een wandelwagen, andere men-
sen of de vuilniswagen. Thuis zijn de gordijnen voor de 
schuifpui en de kussens en plaid op de bank niet meer 
veilig voor haar onderzoeksdrift. We wandelen veel en 
spelen wat af, wat een energie zit er in dat kleine lijfje. 
En de opvoeding? We hebben er een dagtaak aan. Ge-
lukkig slaapt ze ook nog veel zodat we zelf even kunnen 
bijtanken.

De nachten verlopen prima, ze slaapt inmiddels beneden 
in de bench. Soms wordt ze ’s nachts wakker om te plas-
sen maar ze gaat daarna rustig met een korstje brood 
weer terug in de bench. Met het zindelijk worden ging 
het heel gemakkelijk. Anneke (fokker), bedankt dat je 
al met die kleine pups met de training bent begonnen.

Tijdens onze wandelingen kregen we soms vreemde ad-
viezen, zoals: “ Knip dat kwastje van de staart er maar 
af, anders krijgt je hond heupproblemen. Als ik een 
schaar bij me had deed ik het nu ter plekke…” of “Laat 
haar maar steriliseren voordat ze zes maanden is, an-
ders staat ze zo op Marktplaats…” of, “Nog nooit eerder 
een hond gehad en dan begin je aan een Drentsche Pa-
trijshond? Nou ik wens je veel succes en ben benieuwd 
wanneer ze bij de  herplaatsers staat?” Gelukkig zijn de 
meeste mensen enthousiast en vinden ze het een prach-
tig hondje met een lief koppie.

Ook al ziet onze tuin eruit als een kraterlandschap, vindt 
ze ons tapijt erg lekker en moet ik door haar enthou-
siasme op zoek naar een nieuwe winterjas, ze heeft er 
ook voor gezorgd dat we de afgelopen weken erg veel 
om haar gekke capriolen hebben gelachen. We hebben 
heerlijk veel lichaamsbeweging door haar gekregen en 
genieten vertederd wanneer ze uitgedold en opgerold 
aan onze voeten of op haar eigen plekje in slaap valt. 
Kortom: we zijn ontzettend blij met haar!

Hetty Flens

1e Int. Rassehundeausstellung Rheinberg Duitsland - 13 februari 2011
Keurmeester:   Dhr. Milivoje Urosevic (SRB)
Beste van het ras (BOB):  Marjon-Nelke-Guido van`t Opgoande Slag

Kwalificatie Hond Eigenaar

Reuen

Kampioensklasse 1U  CAC,CACIB
Rheinlandsieger

Stein Nynke van de Bezelhonk N. Kolek

Teven

Puppyklasse 1 VB Aika J. N. van Erven

Jeugdklasse 1 U  VDH
Rheinland Jugendsieger

Ayla E. A. M. Helmer-de Jong en
T. F. Helmer

Tussenklasse 1U CAC,CACIB,BOB
Rheinlandsieger

Marjon-Nelke-Guido van `t.Opgoande Slag H. Bakker-Muller en 
R. Bakker
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Ingezonden brief
Erfelijke fouten en inteelt
Geachte Leden,
In het clubblad van augustus 
stonden een paar artikelen over 
epilepsie bij de Drent, die mijn 
aandacht trokken. De boodschap 
was o.a. “voorkom sterk inge-
teelde combinaties”. Je kan je 
afvragen: “Is dat nu zo schade-
lijk, als je inteelt pleegt op ou-
derdieren, die geen bekende er-
felijke fouten hebben?”

Ik beperk mij tot de bij de Drent de 
bekende fouten zoals H.D, P.R.A. en 
epilepsie. Naar mijn mening kan je 
zonder bezwaar inteelt plegen, maar 
daar dient dan wel een goed stam-
boomonderzoek aan vooraf te gaan. 
Er moet worden onderzocht of er in 
het voorgeslacht, vele generaties 
terug, afwijkingen voorkomen. Als 
men lijnteelt pleegt op ouderdieren 
die in voorgeslacht bijvoorbeeld epi-
leptische verschijnselen vertonen, 
dan is het logisch dat men met lij-
ders te maken krijgt. Hoe sterker 
men lijnteelt pleegt, of nog kwalijker, 
inteelt pleegt, des te meer zal men 
met lijders worden geconfronteerd.

Ik ben het met de Fokbeleidscom-
missie (F.B.C.) eens dat er veel ken-
nis op dit gebied dreigt te verdwij-
nen. De nieuwe fokkers kunnen bijna 
onmogelijk de fokgeschiedenis van 
het ras achterhalen. Daarvoor moet 
men bij voorkeur min of meer vanaf 
het begin meelopen. In 1974 zat ik 
op uitnodiging van de fokster van 
onze eerste Drent bij de uiteenzet-
ting van de heer Frijlink in het Witte 
huis te de Bilt over de P.R.A. in het 
ras en wat er aan gedaan zou kun-
nen worden.

Na verloop van tijd werd mijn aan-
dacht getrokken door een ander ver-
schijnsel: epilepsie. Dat kwam mede 
doordat ik meerdere malen met epi-
lepsie te maken kreeg, zowel mij ei-
gen honden als bij nestjes van ken-
nissen.
Na onderzoek van de stamboom van 
mijn eerste hond bleek 
dat er een forse lijnteelt 
was gepleegd op twee 
voorouders en wel Clovis 
VR 95 en Florina VR 96. 
In deze voorlijn was geen 
sprake van epilepsielij-
ders. De honden die wel 
aan epilepsie zijn gaan 
lijden, hadden andere 
voorouders dan mijn eer-
ste hond. Zou de epilepsie 
zich dan beperken tot één 
lijn van ons ras?

In de één van de twee 
overgebleven lijnen in ons 
ras wordt zeer incidenteel 
een lijder aan epilepsie 

gevonden, in de andere lijn komen 
wel veel lijders voor. Dit behoeft na-
der onderzoek. Daar stuiten we op 
een manco dat de F.B.C. al aanstipte: 
te weinig kennis en gegevens uit het 
verleden. Zijn er in verleden aanwij-
zingen te vinden die ons op het spoor 
kunnen zetten om een verklaring te 
vinden?

Hier kom ik terug op het artikel van 
de heer Mandigers, hoofdstuk 4. Zijn 
de lijders aan epilepsie meer aan el-
kaar verwant dan aan de rest van 
het ras? Ik ga niet in op het gehele 
hoofdstuk, u kunt het zelf lezen. In-
teelt levert altijd lijders op aan een 
afwijking die zich in het voorgeslacht 
heeft geopenbaard of verborgen 
aanwezig was.  De conclusie is dus 
gerechtvaardigd dat de pups en de 
ouderdieren vrij zijn van die speci-
fieke afwijking. Is er een voorbeeld 
dekking te vinden in ons ras? Ik vind 
van wel. Als voorbeeld neem ik de 
combinatie die is afgebeeld.

U ziet dat er bij deze combinatie in-
teelt op Maras is gepleegd. Toch was 
er in dit nest geen enkele lijder aan 
epilepsie. Ook onder de verdere na-
komelingen komen, voor zover mij 
bekend,  geen lijders aan epilepsie 
voor. Is dit te verklaren? Voor een 
deel wel, want het overgrote deel 
van de voorouders heeft andere 
voorouders dan de honden waar de 
epilepsie zich voordoet.

Kan ik dit met een voorbeeld on-
dersteunen? Als voorbeeld neem ik 
het oudste teefje. Dat is een lijn-
teelt product van ongeveer 15 ge-
neraties, zuiver gefokt in 1 lijn en 
afstammend van o.a. Mina VR 315, 
die bijna 30 maal in de stamboom 
voorkomt. Voor zover mij bekend 
komen er geen lijders aan epilepsie 
in voor. Als men nu de stambomen 
bekijkt van de honden waar epilep-
sie niet of nauwelijks voorkomt en de 
stambomen waar wel in grote mate 
epilepsie voorkomt, kan men een 

voorlopige conclusie trekken: er zijn 
voorouders te vinden waar zich geen 
epilepsie voordoet waar een erfelijk 
component een rol speelt, omdat het 
zich zeer incidenteel voordoet en er 
geen familiair verband in valt te ont-
dekken.

De heer Mandigers stelt dat het ide-
aliter zou zijn, als het stamboomon-
derzoek teruggaat op één ouderpaar. 
Zo’n onderzoek moet volgens mij 
dan aan verschillende eisen voldoen. 
Er moeten zeer veel lijders zijn te 
vinden in zo’n familie. Ook moet er 
duidelijke verwantschap zijn en er 
moet geen vreemd bloed zijn “inge-
fokt”. Dan is het duidelijk waar de af-
wijking vandaan komt.

Dan doet de volgende vraag zich 
voor: is er voorbeeld te vinden in 
het verleden waar dat reeds is vast-
gesteld? De nieuwe fokkers hebben 
daar geen oplossing voor. Dat is 
overigens logisch en hen niet kwa-
lijk te nemen. Men komt dan bij de 
oudere fokkers. Die hebben over het 
algemeen wel inzicht over hun eigen 
kennel, maar geen totaaloverzicht 
van het gehele ras. Men moet dan 
eigenlijk over een archief beschik-
ken, waar men het gehele ras en de 
onderlinge verbanden uit kan herlei-
den. Zwaarwegende conclusies zijn 
dan ook niet altijd te onderbouwen, 
alhoewel ik een enkeling daartoe wel 
degelijk in staat acht.

Als voorbeeld waar zich veel epilepsie 
voordoet neem ik 4 reuen, die geza-
menlijk enkele tientallen lijders aan 
epilepsie tot stand hebben gebracht. 
Als er met de nakomelingen van deze 
honden verder wordt gefokt, dan ko-
men er ook weer veel lijders naar 
voren. Kijkt men nu naar de voorou-
ders van deze 4 reuen, dan hebben 
deze honden bijna zonder uitzonde-
ring epileptische voorouders, ouders 
die zelf aan epilepsie leden of ouders 
die epileptische familieleden hadden. 
De conclusie is dan ook gerechtvaar-

digd dat de epilepsie zich 
in een familie voordoet, 
die een sterke onderlin-
ge verwantschap heeft. 
Er is naar mijn oordeel 
sprake van een familiair 
erfelijk component met 
één gezamenlijke voor-
ouder. Immers, als je de 
stambomen analyseert 
van bijna alle epilepsie-
lijders, dan kom je in 
98% van de gevallen één 
gezamenlijke voorouder 
tegen. In het voorbeeld 
van de 4 reuen kan ook 
nog worden opgemerkt 
dat 2 reuen broers zijn 
met enkele tientallen lij-
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ders aan epilepsie. Een duidelijker 
voorbeeld van een familiegebonden 
erfelijke fout met een erfelijk com-
ponent is nauwelijks te vinden.

In het begin gaf ik een voorbeeld van 
mijn oudste teefje. Daar zat onge-
veer 30 maal Mina VR 315 als voor-
ouder in en in de gehele stam was 
geen of nauwelijks een lijder aan 
epilepsie te vinden. Daartegenover: 
in de stamboom van de 2 broers zit 
minder dan 10 maal de ge-
zamenlijke voorouder. Er 
wordt weliswaar lijnteelt 
op de voorouders gedaan, 
maar geen inteelt.

De F.B.C. stelt dat lijn-
teelt niet zo wenselijk is en 
heeft een lichte voorkeur 
voor out-crossen. Het ge-
vaar is dan dat de honden 
die geen epileptische voor-
ouders hebben worden ge-
kruist worden met honden 
die wel mogelijkerwijze be-
last zijn met epileptische 
genen.

Als voorbeeld neem ik 
nogmaals een hond uit het 
verleden. Dat was een reu 
waarvan de vader een hond was uit 
totaal andere lijn dan de moeder. 
Beide ouderdieren hebben totaal 
verschillende voorouders, dus een 
pure out-cross. Als men met deze 
reu terugfokt op de vaderlijn, dan 
krijgt men geen lijders aan epilepsie, 
maar als men terugfokt op moeder-
lijn (die dezelfde voorouder heeft als 
de twee reuen met tientallen lijders) 
dan komen er ook weer tientallen lij-
ders naar voren. 
Dus als men de lijn waar niet of nau-
welijks epilepsie in voorkomt niet 
in stand houdt - desnoods met een 
wat te hoge inteelt - dan kan men in 
de toekomst alleen maar outcross x 
outcross doen met alle gevolgen van 
dien.

Wij wilden er destijds een tweede 
Drent bij. Een kennis had een mooi 
teefje en wilde wel met een andere 
kennis voor ons  een nestje fokken. 
De teef was een kind van Maras x 
Tanga of the Sunny Dogs. De dekreu 
was een kind van aan moederszijde 
een kind van Ascon v.d. Jachtpassie. 
Maras was weer een kind van Ascon 
v.d. Jachtpassie. Het leek ons ge-
drieën een leuke combinatie.
Wat schetst onze verbazing achter-
af: twee honden werden lijders aan 
epilepsie, o.a. een reu van mij. Met 

een broertje werd een nestje gefokt 
en ook daar werd epilepsie vastge-
steld. Door middel van de eerder 
voornoemde inteeltparing op Maras, 
is met de grootst mogelijke zeker-
heid aangetoond dat epilepsie zich in 
die lijn niet op basis van een erfe-
lijke component manifesteert. In de 
moederlijn van de teef van het eer-
ste nest komt na onderzoek wel veel 
epilepsie voor bij de voorouders. Ook 
bij de dekreu komt veel epilepsie 

voor in de voorlijn. Ten overvloede 
blijkt hij een kind te zijn van een van 
de twee eerder genoemde broers.

Onze kennis fokt nogmaals een nest-
je, nu met een andere dekreu. Er 
worden drie pus geboren, waarvan 
er weer twee honden aan epilepsie 
gaan lijden. En wat blijkt nu? Deze 
dekreu is weer een kleinkind van de 
andere broer uit de voorbeeld reuen. 
De stelling dat met outcrossen epi-
lepsielijders worden voorkomen, is 
niet altijd juist, want deze outcros-
sen gaven ook epilepsielijders.

Hoe komt het nu dat er zoveel lijders 
aan epilepsie kunnen worden gecon-
stateerd? Ik heb daarvoor een mo-
gelijke verklaring. In een specifiek 
gedeelte van het ras kwamen blinde 
honden voor. Dat kan men dan voor-
komen door honden te nemen die 
zuiver in 1 lijn zijn gefokt en waar 
Leda VR 47 niet in de afstamming 
zit. En dat is nu juist de afstamming 
waar veel epilepsie in voorkomt. Per 
saldo: om blinde Drenten te voorko-
men, heeft men massaal de vlucht 
heeft genomen naar honden met 
een verhoogd risico op epilepsie.

Er valt natuurlijk nog veel te vertel-
len over epilepsie. In dit verband is 

het onmogelijk om een volledig beeld 
te schetsen over deze erge afwijking 
in ons ras. Ik geniet al bijna veertig 
van de Drent, maar helaas heb ik ook 
de negatieve zijde van meegemaakt 
door drie maal met een epilepsielij-
der te worden geconfronteerd. Eén 
hond moest worden afgemaakt. Ik 
wens dat niemand dit meemaakt. De 
machteloosheid die je als eigenaar 
meemaakt bij aanvallen die wel drie 
kwartier kunnen duren.

Als iedereen in de vereni-
ging alle belangen opzij 
zet, volledige openheid 
betracht en open staat 
voor andere stellingen dan 
die men nu inneemt, dan 
moet de epilepsie toch 
tot een aanvaardbaar mi-
nimum terug te brengen 
zijn. Maar dan moeten alle 
partijen willen bewegen en 
bepaalde standpunten niet 
als dogma’s zien.

Ik het begin vermeldde ik 
dat ik in 1974 de P.R.A.-
uiteenzetting van de heer 
Frijlink bijwoonde. Dat 
heeft geleid tot de P.R.A.-
onderzoeken door middel 

van oogspiegeling. Daar kan men 
echter alleen de lijders mee opspo-
ren. Het gevolg is dat er nog steeds 
met dragers kan worden gefokt.

Is deze methode niet hopeloos ou-
derwets? Bij verschillende rasvereni-
gingen doet men dat heel anders, 
namelijk door middel van wangslijm-
onderzoek op de 5de week van de 
pups. Het positieve hiervan is dat 
men al in een vroeg stadium de mo-
gelijke drager kan uitsluiten voor de 
fok.

Men krijgt dan de volgende uitslag: 
A.A. totaal vrij, A.B. drager en B.B. 
toekomstig lijder. Dit wordt gedaan 
door Prof. Dr. J.T. Epplen van de 
Bochmer Rijksuniversiteit.
Hij wil de mogelijkheden bekijken 
om dat ook voor de Drent te doen. Ik 
ben echter niet zover gekomen om 
dat tot in detail uit te werken, om-
dat mijn Duits niet goed genoeg is 
voor deze complexe materie. Mocht 
u meer willen weten wat de achter-
gronden van uw hond of honden zijn, 
dan ben ik altijd bereid informatie te 
geven.

Hoogachtend F.J. v. Dorp

Naschrift Fokbeleidscommissie bij ingezonden brief
De commissie verklaart met nadruk dat bovenstaand ingezonden stuk de persoonlijke mening van de heer van 
Dorp weergeeft. De FBC deelt deze mening niet en, met alle respect voor de heer van Dorp, inmiddels is in de 
wetenschap algemeen aanvaard dat inteelt niet de juiste weg is om een gezonde populatie op te bouwen. De in-
zichten die de heer van Dorp naar voren brengt dateren van 30 jaar terug. Er zijn nu geen “epilepsievrije” lijnen 
meer (zo die er ooit geweest zijn) omdat de verschillende bloedlijnen door elkaar zijn gefokt.  De situatie is in de 
loop van de tijd door zich wijzigende inzichten en verder gaande onderzoeken ingrijpend veranderd.  Niet alleen 
binnen ons ras maar in de gehele kynologie.
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Onze Willem

Even voorstellen, wij zijn Sjaak, 
Greta en Willem. Sjaak is een 
Achterhoeker en woont samen 
met twee Drenten. Soms wil hij 
ons allebei wel een postzegel op 
de snoet drukken, met een brief-
je erbij “retour afzender”.

Onze Willem woont al bijna een jaar 
bij ons en is onze eerste hond.
Och wat was het een klein ding toen 
we hem kregen en zo lief. Binnen 1 
week was hij zindelijk, heeft 1 nacht 
een beetje gejoeld en het was klaar. 
We kregen de boodschap mee, wees 
consequent met opvoeden!
Ach je hebt kinderen opgevoed, die 
goed terecht zijn gekomen, dan zal 

het met een hond niet lukken?
Het aaigehalte was zeer hoog en hij 
liep zo parmantig mee. Wat kreeg 
hij een aandacht, ja toen kreeg hij 
het vanzelf, nu vraagt hij erom. Alles 
wordt uit de kast gehaald (en uit de 
krantenbak) om op te vallen.

Willem is wel naar een puppy cursus 
geweest, eigenlijk meer voor onszelf 
dan voor hem. Daar werd gezegd dat 
je niet met een hond kunt praten… 
We doen niet anders! Het zal dan wel 
een bijzondere hond zijn, want hij 
begrijpt heel veel wat we zeggen. Of 
hij ook doet wat we zeggen, is weer 
wat anders.

Een regel was:”hij mag niet in de 
tuin komen”. Tja, “Och kijk toch eens 
wat hij doet? Hij is een schat aan het 
graven in de tuin, dat kleine ding”. 
De nu grote Willem is zijn botten in 
de tuin aan het begraven. We heb-
ben maar geen nieuwe planten voor 
de tuin gekocht afgelopen jaar, want 
Willem is op en top tuinman, hij blijft 
snoeien.

Schooien bij tafel doet hij ook niet. 
Als we aan het eten zijn gaat hij net-
jes liggen, met zijn kop op onze voet. 
Af en toe drukt hij met zijn neus te-
gen je aan: “Ik schooi niet, maar ik 
ben wel in de buurt als je iets niet 

lust of zo.” Hetzelfde met eten ko-
ken. Dan drukt hij zijn snoet tegen 
je achterwerk aan, maar hij schooit 
niet.

Hij geeft ook aan als hij wil worden 
uitgelaten (wie is ook al weer de 
baas in huis?). Hij moet wachten tot-
dat wij eraan toe zijn. Oh ja? Hij gaat 
dan wat heen en weer drentelen en 
tilt zijn achterpoot op, alsof hij tegen 
je aan wil plassen. Daar trappen we 
dus niet meer in. Willem is een ko-
miek eerste klas. Hij wordt echt wel 
goed opgevoed en hij luistert ook 
heel goed, maar …ook wel eens niet.
Hij komt bij ons op de eerste plaats, 
we gaan echt niet zonder hem op va-
kantie We hebben een huisje ontdekt 
op Terschelling met groot grasveld, 
dicht bij het strand. Dat is echt ge-
nieten voor ons alle drie.

We zijn rond de zestig jaar, hebben 
meer vrije tijd en hebben onze Wil-
lem aangeschaft. Menigeen verklaar-
de ons voor gek. Op die leeftijd ga je 
toch genieten van het leven, ga je op 
vakantie, kan je leuke dingen doen. 
Wij genieten van het leven, gaan op 
vakantie en doen leuke dingen. Sa-
men met onze Willem!

Greta

Website-commissie
De website gaat een nieuw uiterlijk krijgen en de moge-
lijkheden om snel nieuwe informatie en foto’s te plaatsen 
worden sterk verbeterd. Er is al veel voorbereidend werk 
gedaan en de komende maanden hopen we de laatste 
hand te kunnen leggen aan het nieuwe gezicht van de 
vereniging op internet. IJs en weder dienende zal de of-
ficiële opening plaatsvinden op de fokdag van 16 april.
Een leuke happening en misschien een (extra) reden om 
de fokdag te bezoeken. In dit blad staat de aankondiging 
van deze informatieve en altijd gezellige dag.

De intentie is om z.s.m. een voorziening te creëren waar-
door leden met naam en wachtwoord kunnen “inloggen” 
op de site om zo toegang te krijgen tot de informatie die 
speciaal voor leden beschikbaar is.

De website zal daarna hopelijk gaan groeien en wel in die 
zin dat er steeds meer informatie over de vereniging en 
het ras te vinden zal zijn en dat het daarnaast zal gaan 
dienen als platform voor het onderling uitwisselen van
nieuws en wetenswaardigheden. 
Een website wordt steeds belangrijker als het gaat om 
actuele informatie zoals de dek- en geboorteberichten 
en de herplaatsingsverzoeken. Potentiele pupkopers vin-
den daardoor steeds makkelijker hun weg naar de fok-
kers die volgens de verenigingsnormen fokken. Toch kan 
onze Pupinfo niet zonder deskundige bemensing (Made-
lien Atema). Veel vragen zijn zo specifiek, dat niet vol-
staan kan worden met het op de website plaatsen van de 
meest gestelde vragen.
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Blijven en terugroepen van de jonge hond
Met je hond wandelen is natuur-
lijk een van de plezierigste din-
gen die je kunt voorstellen. Er is 
geen eigenaar die het niet fijn 
vindt om zijn hond op een ge-
schikte plaats los te laten. De 
hond kan dan lekker ravotten en 
dat heeft elke hond nodig. 

Het spreekt voor zich dat u de hond 
aangelijnd houdt in straten en langs 
wegen waar veel verkeer is. Als u uw 
hond letterlijk overal los kunt laten 
lopen, dan hoeft u dit artikel waar-
schijnlijk niet verder te lezen!

Wat betreft het los laten lopen zou ik 
u willen adviseren twee belangrijke 
vaardigheden aan te leren: 
1. uw hond vragen op een bepaalde 

plek te blijven (zittend of lig-
gend);

2. hem terug te roepen.

De eerste vaardigheid die u uw hond 
moet leren is “blijven”. Dat kunt u 
hem het beste leren terwijl hij  aan-
gelijnd is. Laat uw hond eerst  op de 
normale manier zitten. Vervolgens 
draait u zich met uw gezicht naar 
de hond toe en doet u een pas naar 
achteren. Geef uw hond een “stop-
gebaar”, gebruik daar uw geopende 
handpalm voor en zeg luid “blijf”. 
Vervolgens roept u de hond: “Kom 
voor!”. Herhaal dit, terwijl u zich elke 
keer iets verder van hem verwijdert. 
Verplaatst de hond zich, dan moet u 
hem telkens terugbrengen naar de 
plaats waar de oefening begon. De 
spelregels moeten in handen van de 

leider – van u dus  – blijven.
Als u uw hond op dit punt onder con-
trole hebt, kunt hem aflijnen. Laat nu 
uw hond enige tijd rustig naast u zit-
ten. Bouw daarmee een rustige fase 
in. Ondersteun dit met een kleine  
als beloning. Dan geeft u het com-
mando waarmee u laat horen dat hij 
vrij is, bv. het woord “Vrij!” of “Ga 
spelen”. Zeg nooit te veel, want een 
hond leert alleen door herhalingen 
van bekende kreten en gewoonten 
en begrijpt geen hele zinnen! 
Nu komt het erop aan uw hond te le-
ren terug te komen. Ook dit gebeurt 
weer door het belonen van goed ge-
drag. Probeer uw hond steeds terug 
te laten komen in de volgpositie, zo-
dra hij zich tijdens de eerste wande-
ling meer dan anderhalve meter van 
u verwijdert. De wetenschap dat uw 
hond onmiddellijk naar u toe komt 
als u hem roept, maakt een wan-
deling veel prettiger voor baas en 
hond. Iedereen moet natuurlijk zelf 
uitmaken waar en wanneer hij zijn 
hond onaangelijnd wil laten lopen Als 
er ook maar de kleinste kans bestaat 
dat hij niet terugkomt als u hem 
roept, b.v als hij zelfstandig gaat ja-
gen, moet u hem aangelijnd houden. 
Probeer het terugroepen binnenshuis 
of in de tuin. De reactie van de hond 
daar zegt veel over zijn gedrag bui-
tenshuis. 
Honden die wat dat betreft lastig zijn, 
zou ik aan de lange lijn uitlaten. Die 
kunt u dan weer gebruiken als een 
vriendelijke manier om uw hond te 
laten begrijpen wat u van hem wilt. 
Trek hem zachtjes naar u toe, terwijl 

u hem opdracht geeft om te komen. 
Komt hij direct, biedt hem dan iets 
lekkers aan. Als u dit consequent oe-
fent, zult u merken dat de hond het 
spelletje snel begrijpt. U kunt hem 
dan uw vertrouwen geven en de lijn 
afdoen. 
Probeer steeds contact  met de hond 
te houden en beloon hem als hij het 
goed doet. Het spreekt voor zich dat 
wanneer het nog niet goed gaat, u 
weer gaat oefenen met de lange lijn. 
U kunt uw hond ook in contact bren-
gen met een andere hond, die wel 
goed luistert. Goed voorbeeld doet 
goed volgen.
Tiqui

Redactie-commissie
Wij zijn best wel een beetje opgetogen over het feit dat 
er al 46 jaar lang een blad wordt uitgegeven dat geheel 
is gewijd aan de Drentsche Patrijshond en aan de vereni-
ging van de liefhebbers van dit ras. In 1966 is daarmee 
gestart door een stel eigenwijze enthousiastelingen (we 
kennen de mensen niet persoonlijk, maar we denken dat 
het zo moet zijn geweest) en daarna nog 45 jaar door 
andere even enthousiaste en waarschijnlijk even eigen-
wijze vrijwilligers. Laten we hopen dat het blad voorziet 
in de behoefte van communicatie binnen de vereniging 
(we hebben nu eenmaal geen clubhuis) en meehelpt aan 
de verspreiding van informatie over het ras.

Ook uit de enquête blijkt weer dat veel leden het belang-
rijk vinden dat “Onze Drent” er is. Niets ten nadele van 
de moderne middelen (bijvoorbeeld de website van de 
vereniging) maar vooralsnog wordt de papieren “Onze 
Drent” nog  steeds gewaardeerd. Mede daardoor blijven 
wij heel gemotiveerd om ons uiterste best te doen een 
mooi blad te maken.

Deze editie is met een ander software-pakket “opge-
maakt”, waardoor we beter kunnen samenwerken met 
de drukker, de opmaak iets efficiënter kan worden ge-
daan en we ook meer mogelijkheden hebben om de “op-
maak” in een aantrekkelijke vorm te gieten.

Advertenties
We hebben ook heel wat energie gestoken in het be-
houden en werven van adverteerders, een belangrijke 
financiële kurk waar het blad op drijft. Als u zou willen 
adverteren, geldt voor u een aantrekkelijk “ledentarief”. 
Als u interesse heeft of een relatie heeft die misschien 
wil adverteren, neemt u gerust contact op met Aad van 
‘t Hof van de Redactiecommissie.
Voor 2011 hebben we alleen nog mogelijkheden voor 
advertenties in zwart/wit. Kleurenadvertenties zijn wel-
kom, maar kunnen pas worden geplaatst vanaf 2012. 
Dat lijkt ver weg, maar misschien dat u in de komende 
maanden opeens een mogelijkheid opmerkt. Denkt u 
dan alstublieft aan “Onze Drent”.

Enquête - eerste korte reactie
Bijna honderd ingevulde formulieren hebben we van de 
lezers mogen ontvangen. Daarvoor onze hartelijke dank! 
De beoordelingen in cijfers uitgedrukt variëren van een 
enkele onvoldoende tot een veelvoud van hoge cijfers, 
zelfs TIENEN. We zijn daar erg blij mee, vooral omdat 
vaak een toelichting werd gegeven, en de naam van de 
inzender genoemd werd. Na een diepere inventarisatie 
kunnen we e.e.a. gaan concretiseren en gaan we ermee 
aan de slag. Nogmaals onze dank voor uw betrokken-
heid.
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Crabbing, een niet goed begrepen fenomeen
Crabbing is het Engelse woord 
waarmee in de kynologie wordt 
bedoeld: het iets scheef lopen 
ten opzichte van de lijn van 
voortbeweging. 

Het woord crabbing, afgeleid van het 
scheve schuifelloopje van de krab 
(crab), laat zich wat moeilijk verta-
len. Het is een compensatiemecha-
nisme in het lopen dat veel vierkant 
of bijna vierkant gebouwde honden 
laten zien. Deze honden lopen iets 
scheef ten opzichte van de richting 
van voortbeweging. Op tentoonstel-
lingen wordt het als een grote fout in 

het gangwerk aangemerkt. Honden 
die tamelijk vierkant zijn gebouwd, 
komen tijdens het draven met hun 
achterpoten tegen de voorpoten aan 
als ze gewoon door zouden stappen. 
Om dit te vermijden, gaat de hond 
iets scheef lopen waardoor hij de 
achterpoten naast de voorpoten kan 
zetten. Meestal  gaat de achterpoot 
aan een zijde buiten de voorpoot en 
de andere achterpoot binnen langs. 
Daarbij zwaait het achterbeen als 
het ware iets om het voorbeen heen. 
Het gevolg hiervan is dat de afzet-
richting niet volledig overeen komt 
met de richting van voortbeweging. 
Strikt genomen vermindert dit de ef-
fectiviteit van de afzet omdat die een 
zijwaarts gerichte component heeft. 
De andere oplossing is iets versnel-
len en overgaan in een cantergalop. 
Dit zien we vooral bij de meer atle-
tisch gebouwde honden als we ze de 
keuze laten.

Energie
Op tentoonstellingen wil men een 

hond zien, die van achter gezien, 
recht loopt. Bij honden met een re-
latief korte ruglengte heeft ook deze 
oplossing echter consequenties voor 
de effectiviteit van de afzet. Honden 
die op deze wijze lopen moeten nl. 
hun pasfrequentie verhogen door 
hun voorpoot eerder op te tillen en 
naar voren te brengen om ruimte te 
maken voor het achterbeen. De voet-
afdruk van de achterpoot valt vrijwel 
exact over de  afdruk van de voor-
poot. Het gevolg van deze vervroeg-
de verplaatsing van het voorbeen is 
dat de achterwaartse afzet van het 
voorbeen wat korter zal zijn. Om in 
een kortere tijd een zelfde voortstu-
wende kracht te kunnen leveren, zal 
de afzet wat krachtiger moeten zijn 
en de pasfrequentie moet omhoog. 
Ook dat kost meer energie.
Wanneer de contractiesnelheid van 
de spier toeneemt, neemt de kracht 
ervan af. Als compensatie zal de 
hond dus meer spiervezels aan-
spannen om toch tot het gewenste 
krachtniveau te komen. Dat kost dus 
veel meer energie. Deze oplossing is 
vanuit biomechanisch oogpunt ook 
niet ideaal, het oogt beter op een 
tentoonstelling. Waarom sommige 
honden scheef lopen en dus crabben 
en andere honden recht blijven lo-
pen, is van verschillende zaken af-
hankelijk. Maar enorm veel honden 
kiezen voor het crabben. Dit wekt de 
indruk dat het dus niet zo’n onvoor-
delige oplossing is.

Spierfysiologie
Crabbende honden kunnen hun afzet 
van het voorbeen naar achteren vol-
ledig afmaken in de daarvoor beno-
digde tijd. Het is goed denkbaar dat 
de afzet dus wat gelijkmatiger ver-
loopt en zo dus minder energie kost. 
Daarmee zou het verlies van de afzet 
ten opzichte van de voortbewegings-
richting wel eens gecompenseerd 
kunnen zijn. De voorpoot van de 
rechtuit lopende hond moet in een 
kortere tijd de afzet realiseren. Bij 
gelijk lichaamsgewicht en snelheid 
kost het dan meer energie om het li-
chaam voort te stuwen. Ze benutten 
de afzetrichting optimaal omdat die 
samenvalt met de looprichting, maar 
ze benutten niet hun volledige sta-
plengte. Spierfysiologisch gezien is 
het ongunstig als de contractiesnel-

heid omhoog moet en de zwaaifase 
van de benen niet volledig benut kan 
worden.

Niet aan te rekenen
Zo beschouwd lijkt het aannemelijk 
dat crabbing een veel minder ernsti-
ge fout in het gangwerk is dan vaak 
wordt veronderstelt. Het lijkt eerder 
en fysiologisch compensatiemecha-
nisme. Er is geen goede reden om 
dit vierkant gebouwde honden ern-
stig aan te rekenen. Dit wordt dui-
delijk doordat niet alle honden onder 
alle omstandigheden crabben. Crab-
bing treedt vooral op de hogere draf-
snelheden, wat per hond kan ver-
schillen. Het energieverbruik speelt 
waarschijnlijk een sleutelrol in de 
“keuzes” die honden maken bij hun 
manier van voortbewegen.
Bij een hond die langer is dan hoog, 
wijst crabbing op een lange voor-
waartse paslengte van het achter-
been. Daar is geen voordeel ten aan-
zien van de achterwaartse afzet van 
te verwachten. De  werkelijke afzet 
is pas mogelijk nadat de voet achter 
het draaipunt van de heup of schou-
der is.
Bij wat langer gebouwde honden is 
crabbing niet gewenst. Bij een steile 
voorhand en een sterk  gehoekte 
achterhand, zoals we die bijvoor-
beeld bij Duitse herders wel aantref-
fen, zie je ten gevolge van een on-
evenwichtige hoeking, crabbing wel 
optreden. In dit geval is er ook spra-
ke van een duidelijke onevenwichtig-
heid in de hoekingen .Om het nog 
eens extra complex te maken: onze-
kere honden met een aangeklemde 
staart crabben ook eerder dan hun 
vrije rasgenoten.

Extreme houding 
Ook tijdens gehoorzaamheidstrai-
ningen willen we liever niet dat de 
hond scheef naast ons loopt. Strikt 
genomen is dit niet hetzelfde als 
crabbing. Deze honden lopen iets 
scheef omdat ze dan gemakkelijker 
naar hun baas op kunnen kijken, 
niet omdat ze met hun benen in de 
knoop dreigen te raken. Wanneer de 
hond zijn kop helemaal naar boven 
en naar rechts moet draaien, moet 
hij een nogal extreme houding aan-
nemen voor zijn hals. Deze spanning 
probeert hij uit te smeren over meer-
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dere gewrichten. Als hij iets scheef 
gaat lopen kan hij  zijn kop in een 
meer ontspannen houding houden 
en kan hij zo gemakkelijker langere 
tijd alert blijven volgen. Maar als u 
het aan de hond over zou laten, zou 
hij een halve meter naast u lopen en 
zich het liefst op uw knie of voet ori-
enteren in plaats van op uw gezicht. 
Daar haalt hij voldoende informatie 
uit en hij heeft tijd genoeg om op uw 
signalen te reageren.

Tot slot, Crabbing is een fenomeen 
dat van verschillende factoren afhan-
kelijk is en niet alleen bepaald wordt 
door hoekingen, die op zichzelf ook 
weer enigszins variabel zijn. Het is 
dus niet gemakkelijk om in een ten-
toonstellingssituatie te besluiten dat 
een crabbende hond ook werkelijk 
fouten in zijn bouw heeft. Het to-
taalplaatje telt zeker mee en kennis 
van inspanningsfysiologische en bio-
mechanische factoren is van belang 

om tot een juist oordeel te komen. In 
dit licht is het misschien geen slecht 
idee om crabbing wat genuanceerder 
te benaderen.

Met dank voor overname aan:
Uitgeverij Compasso Media,
De Hondenwereld 4-2010 
Auteur: Marcel Nijland

Noot Wim Wellens, keurmeester Drentsche Patrijshond

Hetgeen de heer Nijland in zijn artikel over crabbing zegt is juist. Crabbing is vaak een fysiologisch compensa-
tiemechanisme. Ik ben het echter niet met hem eens, wanneer hij stelt dat wij honden dit niet zouden moeten 
aanrekenen. Immers zeker bij een (werk)honden ras mag verwacht worden dat de hond zich functioneel, d.w.z. 
zonder al te veel moeite en energieverlies kan voortbewegen.

Het is ook daarom dat in rasstandaarden van honden met een korte rug er vaak slechts matige hoekingen ver-
langd worden en dat bij meer gestrekte honden, dus met een langere rug, een goed uitgrijpende voorhand, een 
goed stuwende achterhand en dus meer hoekingen worden voorgeschreven.

Ook voor de Drent, een licht gestrekte hond met een functionele bouw, goed uitgrijpend en goed stuwend gang-
werk, mogen wij verlangen dat deze zich een hele dag in het veld op effectieve en efficiënte wijze kan voortbe-
wegen. Crabbing leidt tot ongewild energieverlies en tot snellere vermoeidheid en dus tot mindere prestaties. 
Wellicht wordt het welbevinden van de hond daarmee ook nog geschaad.

Als exterieurkeurmeester ben ik daarom van mening dat crabbing een fout is. De mate waarin deze fout in de 
beoordeling wordt meegenomen is natuurlijk afhankelijk van tal van andere exterieurfactoren en van de mate 
waarin crabbing zich voordoet.

Vraag er naar bij uw dierenspeciaalzaak 
www.vobra.nl

Onze kennis en ervaring houden 

uw hond en kat in topconditie.

Betaalbaar voor u, 

en ze vinden het heerlijk.
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Naam hond NHSB HD Geboren Eigenaar/Fokker

Guido Ceda v.d. Drentsche Dreven 2223672 B J.A. v. Zuijlen

x   Nelke-Senna-Wammes v. ’t Opgoande Slag 2594115 A 17-2-2009 H. Bakker-Muller

Jordie the Gloucester 2519335 A G.W. Paardekooper

x   Manousch fan ’t Suydevelt 2564990 A 19-3-2009 S. ter Meulen-Hogewoning

Wammes Lars v.d. Stompaerdse Kreek 2489519 A H. Ploeger

x   Rista v.’t Patrieske 2454880 B 4-4-2009 J. Sportel-Roeland

Duco Bontje v. Hoeve Zaaidijk 2367753 A A.F.S.J Luttikhuis

x   Heike Donna v. Wikatro 2638431 A 7-4-2009 J. v. Leeuwen

x   Donna Diesel v. Wikatro 2460359 A 16-10-2009 J. v. Leeuwen

Djoery v.d. Vrachelseheide 2302370 A C.H.M.A. Snijders

x   Trijntje Faranka v. Out Leckelant 2589194 A 7-4-2009 E.A.G.M. Schouw 

Jari 2280596 A H.A. Siemes

x   Bora v.h. Iemenholt 2620668 A 14-4-2009 G. de Jonge

x   Fenna v.’t Roetslat 2595173 A 29-9-2009 R.A.M. Hummelink

Mazzel fan ’t Suydevelt 2578159 A J.W. Hoeksema

x   Nienke Kristel v. Selihof 2621635 A 16-4-2009 A.C.M. Poppelaars

Taran fan ’t Suydevelt 2459745 A G.H. Veringa

x   Mevrouw fan ’t Suydevelt 2590248 A 22-4-2009 J.W. Hoeksema

Bonne v.d. Schermesweide 2459508 A D.J. Hoogstra

x   Silke 2577717 A 23-4-2009 J.H. Boersma

Monty Nimrod v.d. Drentsche Dreven 2567714 A H.H.O. Backer

x   Jikke v.d. Huetsche Grave 2565732 A 5-5-2009 A. v. Ditzhuyzen

Nimco v.’t Drentsche Geluck 2534123 A A.E.H. Veldboer

x   Ashley fan ’t Suydevelt 2578161 A 7-5-2009 S. ter Meulen-Hogewoning

Timo v.d. Haeckpolder 2598756 A J.W. Hoeksema

x   Famke v.d. Haeckpolder 2458613 A 8-5-2009 W. de Graaff

x   Teuntje fan ’t Getsewold 2545831 A 28-5-2009 M. Atema-v. Noort

Maarten Meike v. Groevenbeek 2435512 A J.A. Borsje

x   Femke Maud v.d. Meerpoel 2631825 A 8-5-2009 J.W.J. Bukkems- v.d. Manakker

Basco v.’t Holtenbos 2622985 A J.L.P. Baaijens

x   Maud v.d. Meerpoel 2497374 A 10-5-2009 J.W.J. Bukkems- v.d. Manakker

x   Wietske v.d. Meerpoel 2578985 A 15-9-2009 J.W.J. Bukkems- v.d. Manakker

x   Senna Lobke v. Selihof 2467696 A 8-10-2009 J.P.A. v.d. Zanden

Siem Selma v. Roopoorte 2570948 A F. v.d. Wijngaard

x   Lady v.d. Heidehoogte 2523443 A 14-5-2009 H.J. Woestenenk

Sjef fan ‘t Suydevelt 2482657 A J.W. Hoeksema

x   Lady Meike v. Groevenbeek 2517493 A 16-5-2009 M.J.H. Keultjes

x   Aagje v. Sijsjesbos 2487744 A 19-5-2009 J.E. Teijsen-Boekholt
 

Evenementencommissie 
Convocatie Fokdag 16 april 2011
Voor de 1ste fokdag van 2011 op zaterdag 16 april in de 
Mercuriushal te Barneveld, worden de hierna volgende 
nesten uitgenodigd.

Aan de hand van de gegevens (kopie stamboomaanvraag 
en adressen van de pupkopers) worden begin maart de 
uitnodigingen naar de pup-eigenaren verstuurd. 

Ook voor deze fokdag zullen de nesten zonder fokad-
vies eveneens uitgenodigd worden. Hopelijk geven ook 
de fokkers van deze nesten gehoor aan de uitnodiging.

Wilt u, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, eventuele 
mutaties doorgeven. Mocht u als fokker een nest gefokt 
hebben tussen 4 – april - 2009 en 16 – oktober - 2009 
en niet vermeld staan in onderstaande lijst of mocht u 
onjuistheden in onderstaande lijst aantreffen, wilt u dan 
contact opnemen met:

Renate Schouten
Schansbaan 37, 2728 GA,  Zoetermeer
T: 079-3413508
E: fokdagen-clubmatch@drentschepatrijshond.org
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Naam hond NHSB HD Geboren Eigenaar/Fokker

Bart fan ‘t Suydevelt 2630889 A J.W. Hoeksema

x   Lester v.d. Flevomare 2495407 A 3-6-2009 B.H. v.d. Pol

x   Lobke Faranka v. Out Leckelant 2589192 A 4-7-2009 E.J.F. Duifhuizen- v.d. Scheur

x   Meiske fan ’t Suydevelt 2564989 A 6-7-2009 J.W. Hoeksema

Keiko-Nouka v.d. Neerbosche Wateren 2600901 B P. Madsen

x   Phébe Babien v. Groevenbeek 2372885 A 23-6-2009 M.J.B. de Boer- v. Herreveld

Barry 2321580 B K. Alberts

x   Niekie fan ’t Suydevelt 2482659 A 29-6-2009 J.W. Hoeksema

Axel fan ‘t Suydevelt 2630883 A B. Kelder- v.d. Berg

x   Tinka Nouska v. Kromhof 2564301 A 28-8-2009 J. Nijboer

Harda 2566446 A D. Snepvangers

x   Sera v.’t Limburgsland 2611683 A 31-8-2009 C.J.G. Wielders

Siebe the Gloucester 2408797 A E. v.d. Kolk

x   Hind 2527616 A 1-9-2009 L. Vogels

Cástor Buster fan ‘t Patrijzen Bos 2553047 A W. Klijnstra

x   Hannah Donna v. Wikatro 2638427 A 9-9-2009 F.M. v. Dijk

Max fan ‘t Suydevelt 2316383 A J.S. Hofsté

x   Britt fan ’t Suydevelt 2630893 A 13-9-2009 M.A. Hoeksema

Nørlund Darino 06048/2000 B M.V. Jensen

x   Sophie v.’t Arrêt 2455143 A 21-9-2009 W.C. Klijsen

Bento Gina v.d. Haeckpolder 2660300 A H. Alberts-Oets

x   Joeska v.d. Haeckpolder 2598758 A 10-10-2009 J. Sportel-Roeland

Nesten zonder fokadvies

Naam hond NHSB HD Geboren Eigenaar/Fokker

Suyferhout’s Dino LOSH 
958599

B M. Naudts

x   Fides v.’t Poldersdijkje 2482181 C 10-4-2009 J. Mastenbroek

Jurre-Nouska v. Klein Elsholt 2581534 A J.F.H.C. Loeffen

x   Luna 2430498 B 8-6-2009 T.R. Zwarteveen-Dreijer

Cástor Buster fan 't Patrijzen Bos 2553047 A W. Klijnstra

x   Loeka v.d. Meerpoel 2578982 A 24-6-2009 J.P.A. Kollenburg

Barak Bochan the Gloucester 2428401 A R. Kamman

x   v.d. Olde Zwarver Vanka 2480536 A 12-10-2009 P.A. Koot

De fokdag wordt gehouden in de

Mercuriushal te Barneveld
Markthal Barneveld
Mercuriusweg 41
3771 NC Barneveld
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Voorjaarswandeling zaterdag 19 maart 2011
Op zaterdag 19 maart a.s. willen wij met de Dren-
tenvereniging weer met heel veel Drenten en hun 
baasjes gaan wandelen in het losloopgebied van 
de Edese hei.

We hebben voorheen de wandelingen meestal op een 
zondag georganiseerd, maar op verzoek van meerdere 
mensen hebben we dit keer gekozen voor een zaterdag. 
Dat geeft weer andere mensen (en honden!) de gelegen-
heid om te genieten.

Voor degenen die al eens eerder mee zijn geweest, is het 
geen verrassing meer hoe leuk het is om al die bruin-
witte honden te zien spelen en rennen op de hei.

Wij verwachten u vanaf 10.00 uur op de parkeerplaats 
bij het losloopgebied. Daar zullen wij u een kopje/be-
ker koffie of thee met wat lekkers aanbieden. Voor de 
kinderen is er limonade. Ook de honden zullen wij niet 
vergeten.

Om 10.30 uur willen wij vertrekken voor een wandeling 
van ongeveer 1.5 uur. U kunt de wandeling wat inkorten 
door het rondje wat kleiner te maken (voor jonge honden 
en kinderen).

Er lopen een aantal leden van de Evenementencommis-
sie (EVC) van de vereniging achteraan om te zorgen dat 
wij geen honden kwijtraken. Het is misschien overbodig 

om te zeggen dat u te allen tijde verantwoordelijk blijft 
voor het doen en laten van uw hond.
Daarna willen bij een uitspanning nog wat gaan drin-
ken. Dat zal zijn bij “Juffrouw Tok”, dat ongeveer een 
kilometer van het losloopgebied ligt. De wandeling gaat 
in principe altijd door, ook bij regen. Denk aan goede 
schoenen/laarzen en (regen)kleding.

U kunt zich, het liefst per email, voor deze wandeling 
opgeven en daarbij tevens aangeven met hoeveel hon-
den en personen u denkt te komen en of u daarna nog 
meegaat om wat te eten of te drinken. U kunt zich even-
tueel ook telefonisch opgeven bij één van de leden van 
de Evenementencommissie.

Email: wandelingen@drentschepatrijshond.org

Routebeschrijving: 
adres Driebergweg Ede. U vindt de Edense hei pal ten 
oosten van Ede langs de N224. 
De eenvoudigste  route is om op de A12 (rijksweg 
Utrecht-Arnhem) afslag 25 te nemen en de N224 op te 
gaan richting Ede. Na ca. 8 kilometer komt u bij een ro-
tonde. Hier gaat u rechtsaf en na ca. 200 meter komt u 
op de parkeerplaats. Let op de vlaggen. 

De Evenementencommissie
Linda Punselie
Hans Egeter

Het is helaas niet mogelijk om voor de fokdag aan te 
geven welke keurmeester in welke ring keurt.

Kampioenschapstitels van ouderdieren en de nakomelin-
gen worden, in tegenstelling tot een clubmatch of ten-
toonstelling, niet vermeld.

Op de fokdag kunt u uw hond op PRA laten onderzoeken, 
ook als u niet voor de fokdag bent uitgenodigd. Wilt u 
dan van te voren het kopie registratiebewijs van uw hond 
opsturen naar bovenstaand adres? Indien uw adres ge-
gevens nog op de stamboom vermeld staan, dan graag 
een kopie van de stamboom.

De kosten voor het PRA onderzoek bedragen € 30.00 
voor niet-leden en slechts € 20,00 voor leden van de ver-

eniging. Het bedrag dient overgemaakt te worden naar: 
rekeningnummer 32.83.20.021 t.n.v. De Drentsche Pa-
trijshond te Zuidbroek.

U kunt ook op de dag zelf lid worden en vervolgens het 
gereduceerde tarief aan de kassa betalen. Ook dan voor-
af een kopie van het registratiebewijs opsturen.

We rekenen op een gezellige dag en een grote opkomst. 
Op deze locatie is het wel toegestaan om cake of taart 
mee te nemen voor de puppy eigenaren.

Met vriendelijke groeten,
De Evenementencommissie
Renate Schouten

Register
In het register van onze vereniging staan op dit 
moment 21.360 honden geregistreerd. Een van de 
oudste honden die in het register staat is Flora van 
Eext, geboren in 1925. Volgens het register is Flo-
ra op dit moment 86 jaar en 1 maand oud!

Er is namelijk nooit melding gemaakt van het overlijden 
van Flora. In het geval van Flora is dit, gezien de tijd 
waarin zij leefde, natuurlijk niet zo raar. 

Helaas wordt ook nu het overlijden van een hond nog 
maar zelden doorgegeven. Voor het register is dit echter 
ook een belangrijk gegeven. Zeker als de oorzaak van 
overlijden ook bekend is. Hierdoor kunnen we namelijk 
diverse zaken vaststellen zoals bijvoorbeeld de gemid-

delde leeftijd van een Drent en of er bepaalde doodsoor-
zaken veel voorkomen.

Ik wil u dan ook vragen om het overlijden van uw Drent, 
hoe vervelend ook, door te geven aan het register. Ook 
als u een Drent heeft gehad, die al (langere tijd) is over-
leden, ontvang ik graag alsnog de datum , of het jaar 
waarin de hond is overleden. 

U kunt daarvoor gebruik maken van het formulier Mel-
ding Register (te vinden op de verenigings-site onder 
Fokkerij / Downloads).

Madelien Atema
Registerbeheer



Onze Drent

26

Gebruikshondencommissie
Voorjaarsveldwedstrijden

Door de Gebruikshondencommissie worden er dit voorjaar drie voorjaarsveldwedstrijden georganiseerd,  mede mo-
gelijk dankzij onze gastheren en jachtcombinaties.
• Zaterdag 19 maart 2011 Diessen Jeugdveldwedstrijd
• Donderdag 31 april 2011 Alphen Kampioenschapsveldwedstrijd Cont.II solo
• Zaterdag 9 april 2011 Diessen Open veldwedstrijd

Inschrijfformulieren kunt u downloaden via de website van de vereniging: www.drentschepatrijshond.org (onder 
Jacht en Wedstrijdzaken / downloads). Inschrijving is mogelijk zodra de voorjaarsveldwedstrijdkalender van OR-
WEJA is gepubliceerd in “De Nederlandse Jager”. 

Contactpersoon voor deze veldwedstrijden is Hans Verhaar (tel. nr. 0181-315586). Inschrijfformulieren opsturen 
naar Hans Verhaar (van Volkomstraat 6, 3223 HP Hellevoetsluis) of  e-mailen naar wedstrijden@drentschepatrijs-
hond.org (heeft de voorkeur). Het inschrijfgeld is € 35,- voor leden, en € 40,- voor niet leden van de vereniging. 
Overzicht overige voorjaarsveldwedstrijden die zijn opengesteld voor rubriek C-honden, zie: “De Nederlandse Jager” 
van februari 2011.

Resultaten Drentsche Patrijshond Veldwerkwedstrijden 2010
Bente v.’t Arrêt    NHSB 2764894, geb. 21-9-2009 (teef), eig. Berg H van den, Lekkerkerk 
 EV   25-9-2010  Jeugdwedstrijd (Jeugd), Westernieland, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 
Fenella van ‘t Poldersdijkje   NHSB 2745327, geb. 10-4-2009 (teef), eig. Mastenbroek J, Heyningen
 EV 21-4-2010  Jeugdwedstrijd (Jeugd), Angeren, org.: Ned. Club de Epagneul Français 
 3 G 8-9-2010  Jeugdwedstrijd (Jeugd), Retranchement, org.: Bracco Italiano Club  
 1 G 16-9-2010  Jeugdwedstrijd (Jeugd), Dirksland, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 
 1 G 25-9-2010  Jeugdwedstrijd (Jeugd), Westernieland, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 
 EV 2-10-2010  Jeugdwedstrijd (Jeugd), Hoofdplaat, org.: Ned. Grote Münsterlander Vereniging 
Idde van ‘t Poldersdijkje  NHSB 2745324 geb. 10-4-2009 (reu), eig. Mastenbroek L.D., Dirksland
 EV 2-10-2010  Jeugdwedstrijd (Jeugd), Hoofdplaat, org.: Ned. Grote Münsterlander Vereniging 
Maran Nabar the Gloucester  NHSB 2717388 geb. 22-8-2008 (reu), eig. Klompenhouwer L., Giessenburg
 EV 17-3-2010  Jeugdwedstrijd (Jeugd), Tilburg, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 
Caprice v.’t Arrêt   NHSB 2673538 geb. 1-10-2007 (teef), eig. Gimbrère E.G.J. & W.E.A., Diessen
 EV 30-4-2010  voorjaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (Novice), Steenbergen, 
     org.: Ver. Weimarse Staande Hond  
 EV 8-10-2010  najaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Dirksland, 
     org.: Ver. De Drentsche Patrijshond
Bink van ‘t Arrêt   NHSB 2673537 geb. 1-10-2007 (reu), eig. Biemans L., Neerkant
 1 ZG 8-10-2010  najaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Dirksland, 
     org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 
Floortje vh Holtenbos   NHSB 2622989 geb. 2-9-2006 (teef), eig. Verhaar H., Hellevoetsluis 
 1 ZG 30-9-2010  najaarsveldwedstrijd Continentaal I solo (CAC), Middelharnis, 
     org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 
Silke van ‘t Holtenbos   NHSB 2622988 geb. 2-9-2006 (teef), eig. Vries K de, Gasselte 
 EV 18-9-2010  najaarsveldwedstrijd Continentaal I solo (CAC), Eexterveen,
     org.: Bracco Italiano Club  
 3 G 8-10-2010  najaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Dirksland,
     org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 
Fides van ‘t Poldersdijkje  NHSB 2482181 geb. 15-11-2003 (teef), eig. Mastenbroek J, Heyningen
 2 G 5-3-2010  voorjaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Chaam,
     org.: Ver. Weimarse Staande Hond 
 2 ZG 27-3-2010  voorjaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Neede/Markelo, 
     org.: Ver. Weimarse Staande Hond 
 1 G 1-4-2010  voorjaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Alphen, 
     org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 
 2 G 3-4-2010  voorjaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Ooypolder, 
     org.: Ned. Ver. Heidewachtelliefhebbers 
 2 G 10-4-2010  voorjaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Diessen, 
     org.: Ver. De Drentsche Patrijshond  
 1 G 2-10-2010  najaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Hoofdplaat, 
     org.: Ned. Grote Münsterlander Vereniging
 2 G 8-10-2010  najaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Dirksland,
     org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 
Sophie van ‘t Arret   NHSB 2455143 geb. 16-5-2003 (teef), eig. Klijsen W, Tilburg
 1 U 5-3-2010  voorjaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Chaam,
     org.: Ver. Weimarse Staande Hond 
Shai Bat Digit vd Waterdwinger NHSB 2443368 geb. 10-3-2003 (teef), eig. Oord H.A. van, Den Dolder 
 3 G 10-4-2010  voorjaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Diessen,
     org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 
 2 G 14-9-2010  najaarsveldwedstrijd Continentaal I solo (CAC), Noord Beveland, 
     org.: Ned. Ver. Heidewachtelliefhebbers 
Suyferhout’s Heike   LOSH 1036273 geb. 20-4-2008 (teef), eig. Smet G. de, Pinte
 1 ZG 13-3-2010  Jeugdwedstrijd (Jeugd), Hilvarenbeek, org.: Ned. Ver. Heidewachtelliefhebbers 
 1 ZG 17-3-2010  Jeugdwedstrijd (Jeugd), Tilburg, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond  
 2 G 21-4-2010  Jeugdwedstrijd (Jeugd), Angeren, org.: Ned. Club de Epagneul Français 
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Apporteerveldwedstrijd Beesd - woensdag 1 december 2010 

Na enkele jaren van onderbre-
king was de G.B.C. op woensdag 
1 december j.l. weer in de gele-
genheid om een Apporteerveld-
wedstrijd te organiseren. Voor 
het organiseren van een Appor-
teerveldwedstrijd heb je een uit-
nodiging nodig om met honden 
aanwezig te mogen zijn op een 
jachtdag. Op 1 december j.l. was 
het zover, we mochten aanwe-
zig zijn op de 2e jachtdag van de 
Heerlijkheid Mariënwaerdt, ons 
wel bekend. 

De deelnemers, uiteindelijk 11, zul-
len zich deze dag nog lang herin-
neren; het was namelijk steen- en 
steenkoud die woensdag. Koude 
oostenwind met 6 á 7 graden vorst 
gaf een gevoelstemperatuur van – 
15°C !
Een apporteerveldwedstrijd betekent 
veel stilstaan, niet praten en vervoer 
op een open landbouwwagen. We 
hadden het er allemaal graag voor 
over! De deelnemers hadden zich 
van tevoren goed voorbereid, hand-
doeken, hondenjasjes en warm eten 
voor de hond en tussendoor vol-
doende rust. 
Er waren 6 retrievers en 5 staande 
honden ingeschreven, waaronder 3 
Drentsche Patrijshonden. Keurmees-

ters waren de heren Bahlke, Rooijak-
kers en Woets.

Nadat iedereen welkom geheten 
was, konden we vertrekken. Er werd 
gestart met een drift op een aantal 
eenden die in de rivier lagen. On-
danks de felle waterkou wisten de ja-
gers er toch enkelen te bemachtigen. 
Wat volgde waren enkele zeer koude 
apporten voor de honden die aan 
de beurt waren. De meegebrachte 
handdoeken waren direct nodig.

Daarna volgde een zware griend 
waar alleen de drijvers door moes-
ten, de honden stonden op post bij 
de keurmeesters. Steeds twee hon-
den per keurmeester, de rest zat/
stond in de “wachtkamer”.
Een aantal hazen en een vijftal reeën 
passeerden de honden op slechts 
enkele meters. Alle honden bleven 
netjes naast hun baas zitten. Helaas 
begon één hond onrustig te worden 
en te piepen en wel op een zoda-
nige wijze dat de keurmeester ge-
noodzaakt was hem uit de wedstrijd 
te halen. Na afloop van deze drift 
moesten er 8 stukken geapporteerd 
worden, 4 hazen uit ruig hoog gras 
en 2 fazanten in lichte dekking en 2 
stuks in zeer zware dekking. 
De hazen kwamen redelijk vlot bin-
nen ook de eerste 2 fazanten kwa-
men vlot binnen. De overige 2 fazan-
ten die op zeer moeilijke plaatsen 
gevallen waren circa 80 meter schuin 
voor de honden, werden een groot 
probleem. De eerste twee honden 
wier opdracht het was ze binnen te 
brengen, vonden ze niet. Deze kan-
sen werden daarna aangeboden aan 
één van de andere keurmeesters. 
Ook zijn honden vonden de fazanten 
niet. Daarna werd een nieuwe inzet-
plek gekozen. Veel dichterbij en be-
ter onder de wind konden de eerste 
twee honden opnieuw aan de slag. 
Helaas weer geen resultaat. Het uit-
voeren van deze opdracht had inmid-
dels al veel tijd gekost. En geen re-
sultaat.

Nadat er nog een eikenbosje was uit-

gedreven, was het tijd voor de lunch. 
De jager die de hiervoor genoemde 
onvindbare fazanten had geschoten 
liet het er niet bij zitten. Hij offerde 
zijn lunchpauze op om met de keur-
meester en een picker-up te gaan 
nazoeken. Wat schetst onze verba-
zing dat zij met zijn drieën en één 
hond de beide fazanten in 10 minu-
ten vonden … onbegrijpelijk. Waar-
schijnlijk is er gezocht op de ver-
keerde plaats, de schutter wist nog 
precies was hij de fazanten gescho-
ten had. Het wild was binnen, maar 
het was geen beste beurt voor de 
honden!

Tijdens de middagpauze konden we 
met zijn allen deelnemen aan de 
warme maaltijd: boerenkool met 
worst en een toetje met koffie na. 
Voor de liefhebbers was er zelfs 
een sigaar! Na de maaltijd gingen 
we opnieuw op de wagen naar een 
groenbemester die binnenkort om-
geploegd zou worden. Deze groen-
bemester was een waar habitat voor 
hazen, vele tientallen kozen er voor 
om naar alle kanten te ontsnappen. 
Uiteindelijk lagen er een aantal om 
te apporteren. Op links twee stuks 
in de eerste bouwvoor van de akker, 
net uit de wind. Hoe de deelnemers 
het ook probeerden het lukte ze niet 
om de honden bij deze hazen te krij-
gen. Uiteindelijk heeft de keurmees-
ter, zeer tot zijn ongenoegen, ze zelf 
opgeraapt. Bij de andere keurmees-
ter kwamen vijf hazen vlot binnen.

Als laatste drift werd er een groot 
ruig terrein afgejaagd waar menig 
fazant uit wist te ontsnappen. Hul-
de aan de schutters die ondanks de 
aanblijvende kou toch ook hier weer 
een aantal fazanthanen wisten af 
te stoppen. Hierop volgde een aan-
tal hele zware apporten vanuit zeer 
zware dekking. Een paar fazanten 
waren gaan lopen en diep weg gedo-
ken onder dikke bramen en onder dik 
platliggend riet. Zeker geen eenvou-
dige apporten, er werd het uiterste 
van de honden gevraagd. Het werd 
al donker toen we uiteindelijk het 
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veld uit kwamen.

En hoe hebben de deelnemende 
Drentsche Patrijshonden het gedaan 
zult u zich afvragen? Eén van de drie 
ingeschreven honden was absent. De 
tweede startte met een goed apport 
uit het water, maar kon zich daarna 
op post niet geheel beheersen … te-
veel passie (!!) onrustig, einde wed-
strijd. De derde Drentsche Patrijs-
hond zat er tot na de middag nog 
steeds in, hij was één van de twee 
honden die de haas uit de greppel 
moest halen. Dit was ook een lastige 
opdracht omdat de voorjagers de 
honden vanaf de inzet plek niet meer 
konden zien werken. Maar ja, is dat 
anders dan bij de B proef “Apport uit 
dichte dekking”?  Dan zie je de hond 
ook niet werken en moet hij het zelf 
ook oplossen. Het zal de luwte van 
de greppel geweest zijn waardoor de 
honden geen lucht kon opnemen van 
deze hazen.

Al met al kunnen we terugzien op 
een zeer geslaagde jachtdag, met 
daaraan gekoppeld een zeer zware 
apporteerwedstrijd. De aanwijzin-
gen waarmee de aankondiging ver-
gezeld ging, waren niet overdreven 
geweest. Nadat het tableau was 
uitgelegd en een ieder bedankt was 
voor hun inbreng werd binnen door 
de keurmeesters koortsachtig over-
legd wie vandaag de beste hond was 
geworden.

In tegenstelling tot wat er in de ons 
omringende landen gebruikelijk is, 
motiveren keurmeesters in Neder-
land hun besluiten aangaande de 
uitslag. Dit is zeer leerzaam voor de 
deelnemers en geeft een goed beeld 
op de visie van de jury. Waar wordt 
opgelet? Wat wordt gewaardeerd en 
wat wordt minder gewaardeerd? Hoe 
effectief ging de combinatie te werk? 
Werd de hond voldoende rustig voor-
gejaagd? Werkte de hond voldoende 
zelfstandig? Etc., etc. Het eindver-

slag werd gedaan door de wedstrijd-
leider de heer Rooijakkers.

Gun-choice werd Abbotsross Ban-
gor van Henk Slijkhuis, vanwege zijn 
prachtige laatste apport.

De Gebruikshonden commissie dankt 
de Fam. van Verschuer voor hun gro-
te gastvrijheid op deze mooie wed-
strijd/jachtdag.

H. Companjen 
(vz. Gebruikshondencommissie)
foto’s: Nico Debets

De uitslag van deze Apporteerveldwedstrijd ter Drijfjacht 2010 was uiteindelijk als volgt:
1e ZEER GOED Lowly Raffaëllo Golden Retriever Gerda M. Companjen, Kamperveen
2e ZEER GOED Abbotsross Chester Labrador Jan Sluijs, Alkmaar
3e ZEER GOED Vidar Solveig v.d. Bleckinkhof Golden Retriever Rob Dings, Krimpen a/d IJssel

ZEER GOED Abbotsross Bangor Labrador Henk Slijkhuis, Eibergen
ZEER GOED Astraglen Dylan Labrador Dick Heijman, Baarn

Orweja Workingtest 2011
Het bestuur van de Ned. Ver. Langhaar heeft het genoegen u uit te nodigen tot deelname of bezoek aan de Orweja 
WorkingTest (OWT) op zaterdag 21 mei 2011 te Almkerk. Let op, de inschrijvingen voor de startersklasse zijn ver-
anderd van 9 t/m 24 maanden naar van 9 t/m 30 maanden.

De inschrijvingen zijn open voor de Staande Honden en Spaniels, tot een maximum van 50 honden.
• C.  Starters Klasse, van 9 maanden t/m 30 maanden
• B.  Novice Klasse, vanaf 18 maanden en nog geen kwalificatie behaald op een Apporteer Veldwedstrijd.
• A.  Open klasse, vanaf 18 maanden, is de hoogste klasse op niveau van een Kampioenschap Apporteer  

 Veldwedstrijd.

Samenkomst 8.00 uur in het veld van de fam.van Bragt, Eendenveld te Waardhuizen.
Lunch en uitslag op de plaats van samenkomst.

U kunt inschrijven via de website  www.nedverlanghaar.nl, of u kunt een inschrijfformulier aanvragen bij het secre-
tariaat. Gaarne z.s.m. zenden naar: A.R. Korevaart, Hoogaars 35, 3251 PC Stellendam, tel. 0187-492629

e-mail: info@nedverlanghaar.nl
Inschrijvingen sluiten op 7 mei 2011.
Inschrijfgeld: Voor leden 35,00 euro en voor niet-leden 45,00 euro per hond.

Inschrijfgeld dient u te betalen vóór de sluitingsdatum door middel van overschrijving op Postbank nr. 125710 
t.n.v. Penn. Langhaar, Anna Paulowna , met vermelding van: OWT 21-05-2011, naam van de hond en eigenaar.

BERLIJN - In Duitsland heeft een hond zeventien schattige puppy’s gekregen. De baasjes van de hond hebben 
er zware weken op zitten. Ze moesten de meeste hondjes manueel voederen, omdat de moeder de vraag niet 
aan kon. Ramona Wegemann heeft in vier weken amper een oog dicht gedaan. Als ze de laatste puppy eten had 
gegeven, kreeg de eerste alweer honger. Doorgaans sterven verschillende hondjes als zoveel puppy’s tegelijk 
geboren worden. “Maar die van ons hebben het allemaal overleefd. Dit is prachtig”, zegt Wegemann.    Bron: 
AD van 22/12/2010
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Resultaten Drentsche Patrijshond KNJV –proeven en map’s 2010
Tessa (DP 52831S077873)    C 46 KNJV-proef 9-8-2010 Rilland
geb. 27-3-2007, eig. W.Z. v/d Meer  C 40 KNJV-proef 28-8-2010 Lewedorp

Bono Serah v.’t Sleeswyck (NHSB 2769214)  C 46 KNJV-proef 18-9-2010 Vuren
geb. 22-10-2009, eig. J.F.H. VoS   

Eline van ‘t Arrêt (NHSB 2764892)   C 44 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
geb. 21-9-2009, eig. W.Klijsen   C 44 KNJV-proef 7-8-2010 Tilburg

Aram van ‘t Arrêt (NHSB 2764890)   C 42 KNJV-proef 21-8-2010 Numansdorp
geb. 21-9-2009, eig. P.E.Doderer   

Andra Lady v.d. Blanke Biele (NHSB 2749317)  C 39 KNJV-proef 25-9-2010 Zwiep
geb. 14-5-2009, eig. H.D. Esselink   

Thybo Sanne van Drienermarke (NHSB 2743418) C 34 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd 
geb. 27-3-2009, eig.H.E de Heer-Bronwasser 

Laima Nabar the Gloucester (NHSB 2717369) B 66 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
 geb. 22-8-2008, eig. M. Donjacour  C 45 KNJV-proef 11-9-2010 Vught

Athos (NHSB 2716569)    B 70 KNJV-proef 18-9-2010 Leek
geb. 14-8-2009, eig. L. Lamain
    
Jelle Senna van Selihof  (NHSB 2710339)  B 78 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
geb. 26-6-2008, eig. B. den Uijl

Joris Spot v. Carnisselande (NHSB 2706023) ?        ?  KNJV-proef 14-8-2010 Winterswijk
geb. 25-5-2008, eig. H.C. Lamers    B 71 KNJV-proef 28-8-2010 Voorst

Cira van ‘t Drentsche Geluck (NHSB 2698200) B 61 KNJV-proef 25-9-2010 Lauwersmeer
geb. 29-3-2008, eig. M. M. K. Teunissen

Cato v. ‘t Drentsche Geluck (NHSB 2698199) B 67 KNJV-proef 21-8-2010 Langbroek
geb. 30-3-2008, eig. Th. Staffhorst  C 41 KNJV-proef 12-9-2010 Afferden/Deest

Mees Fan ‘T Drentsche Volk (NHSB 2697945) C 43 KNJV-proef 21-8-2010 Veenhuizen
geb. 31-3-2008, eig. W.C.M. Brinker
   
Douwe Nynke v.d. Bezelhonk (NHSB 2694395) B 61 KNJV-proef 28-8-2010 Voorst
geb. 4-3-2008, eig. A.H. Stamhuis   C 39 KNJV-proef 13-9-2010 Markvelde
      B 66 KNJV-proef 25-9-2010 Zwiep

Boromir v. ‘t Patrieske (NHSB 2694286)  C 36 KNJV-proef 28-8-2010 Voorst
geb. 6-3-2008, eig. A. van der Kamp

Iwan van Wikantro (NHSB 2686085)  C 43 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
geb. 27-12-2007, eig. A.J.W.J Engelen  C 41 KNJV-proef 26-9-2010 Sevenum

Joppy (NHSB 2678493)    B 66 KNJV-proef 28-8-2010 Enkhuizen
geb. 23-10-2007, eig. G.Vriend   B 71 KNJV-proef 19-9-2010 Texel

Caprice v. ‘t Arrêt (NHSB 2673538)  B 60 KNJV-proef 11-9-2010 Vught
geb. 1-10-2007, eig. E. Gimbrère

Bink v.’t Arrêt (NHSB 2673537)   C 47 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
geb. 1-10-2007, eig. L. Biemans   B 67 KNJV-proef 7-8-2010 Tilburg
      C 42 KNJV-proef 3-9-2010 Oploo
      C 43 KNJV-proef 11-9-2010 Vught

Barones Mika Gina v.d. Haeckpolder  B 75 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
(NHSB 2660301) geb. 13-6-2007   B 72 KNJV-proef 14-8-2010 Tull en ‘t Waal
eig. J.J.M. van den Hudding   C 46 KNJV-proef 4-9-2010 Lunteren
       
Amber Phébe van Groevenbeek (NHSB 2635617) B 64 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
geb. 8-12-2006, eig. D.L. Striegel-Oskam  C 43 KNJV-proef 28-8-2010 Uffelte

Teuny Filia v.d. Pergenshove (NHSB 2633852) B 67 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
geb. 27-11-2006, eig. W. Loots

Boyka-Nouska van Klein Elsholt   B 76 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
(NHSB 2631163), geb. 6-11-2006   B 73 KNJV-proef 28-8-2010 Voorst
eig. A. H. L. Kamperman-van Remmen  B 74 KNJV-proef 13-9-2010 Markvelde
      B 72 KNJV-proef 25-9-2010 Zwiep
Floortje van ‘t Holtenbos (NHSB 2622989) B 67 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
geb. 2-9-2006, eig. A.L. Verhaar-H. Verhaar C 39 KNJV-proef 7-8-2010 Tilburg
      B 61 KNJV-proef 16-8-2010 Klundert

Silke van ‘t Holtenbos (NHSB 2622988)  C 46 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
geb. 2-9-2006, eig. K. de Vries   C 38 KNJV-proef 7-8-2010 Veendam
      C 38 KNJV-proef 7-8-2010 Veendam
      B 62 KNJV-proef 14-8-2010 Delfzijl
      B 410 MAP  9-10-2010 Delfzijl

Benther van het Iemenholt (NHSB 2620665) B 68 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
geb. 17-8-2006, eig. R. Alting   B 514 MAP  9-10-2010 Delfzijl 

Govert Anjo van Drienermarke (NHSB 2617082)  C 42 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
geb. 3-7-2006, eig. H.J. Borsje- van der Does C 45 KNJV-proef 21-8-2010 Numansdorp
 
Sera van ‘t Limburgsland (NHSB 2611683)  B 74 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
geb. 2-6-2006, eig. C. Wielders   B 67 KNJV-proef 26-9-2010 Sevenum



Onze Drent

30

Pyppa Jytte v.d. Bezelhonk (NHSB 2606801) B 76 KNJV-proef 7-8-2010 Vriezenveen
geb. 30-4-2006, eig. C. Schulte   B 66 KNJV-proef 25-9-2010 Zwiep
 
Sep Selfar v/h Westersebos (NHSB 2586517)  B 56 KNJV-proef 28-8-2010 Voorst
geb. 1-12-2005,      B 60 KNJV-proef 10-9-2010 Hulshorst
eig. J.M.C. Schraagen-A.M. Schaafstal
 
Boo (NHSB 2582604)    C 39 KNJV-proef 28-8-2010 Voorst
geb. 31-10-2005, eig. F.W.M. Sanders  C 46 KNJV-proef 4-9-2010 Lunteren

Elsa-Nouska v. Klein Elsholt (NHSB 2581536) B 72 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
geb. 21-10-2005,     B 68 KNJV-proef 14-8-2010 Winterswijk
eig. A. H. L. Kamperman-van Remmen  B 73 KNJV-proef 20-9-2010 Zwiep

Sproet van ‘t Hoage Gors (NHSB 2563308) B 67 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
geb. 8-6-2005, eig. N. Wuite-Visbeen

Jeppe Lotte vd Lage Nesse (NHSB 2548237)  B 68 KNJV-proef 21-8-2010 Numansdorp
geb. 2-2-2005, eig. J. Koedoot-de Kok

Luna van de Omringdijk (NHSB 2545673) B 66 KNJV-proef 14-8-2010 Biddinghuizen
geb. 12-2-2005, eig. A. Benthem   B 67 KNJV-proef 28-8-2010 Enkhuizen
      A 84 KNJV-proef 19-9-2010 Texel
      A 452 MAP  9-10-2010 Biddinghuizen

Gunnar fan ‘t Suydevelt (NHSB 2544205) B 75 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
geb. 24-1-2005, eig. J. Brandwachter

Esrah Branka v Out Leckelant (NHSB 2532952) C 41 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
geb. 14-11-2004, eig. J. Meyer-Wensveen

Lady vd Heidehoogte (NHSB 2523443)  A 370 MAP  15-10-2010 Hulshorst
geb. 1-9-2004, eig. H.Woestenenk

Floortje-Maika v. Artemis (NHSB 2495010) C 38 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
geb. 23-2-2004, eig. G. Klok

Buster Junior Freule vd Ykenhorst (2483438) B 71 KNJV-proef 14-8-2010 Winterswijk
geb. 22-11-2003, eig. M. Donker-Kleijs  B 59 KNJV-proef 25-9-2010 Zwiep

Jisca v.d. Haeckpolder (NHSB 2458616)  B 73 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
geb. 2-6-2003, eig. N. van Zelst

Spyke van de Vlinder ‘Kus’ (NHSB 2455034) C 45 KNJV-proef 7-8-2010 Veendam
geb. 15-5-2003, eig. A. Drenth   C 43 KNJV-proef 28-8-2010 Uffelte
      C 46 KNJV-proef 25-9-2010 Lauwersmeer

Donna (NHSB 2446272)    B 77 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
geb. 28-3-2003, eig. H van der Ham-Elzinga

Shai Bat Digit van de Waterdwinger  B 71 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
(NHSB 2443368)     B 71 KNJV-proef 7-8-2010 Veendam
geb. 10-3-2003, eig. H van Oord   B 67 KNJV-proef 14-8-2010 Biddinghuizen
 
Maarten Meike van Groevenbeek  B 67 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
(NHSB 2435512) geb. 24-11-2002,   B 67 KNJV-proef 21-8-2010 Numansdorp
eig. J Borsje van der Does 

Youri (NHSB 2385233)    B 70 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
geb. 14-3-2002, eig. A.C. de Vries   B 70 KNJV-proef 9-8-2010 Rilland

Arko the Gloucester (NHSB 2328790)  B 74 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
geb. 24-10-2000, eig. G Paardekooper  C 43 KNJV-proef 28-8-2010 Enkhuizen

Nimka Fan Ít Frye Fjild (NHSB 2304845)  A 96 KNJV-proef 30-7-2010 Beesd
geb. 27-5-2000, eig. C. Wielders

In de tweede kolom is het diploma aangeduid, in de kolom daarna het aantal punten dat is behaald.

Drenten(regio)training in Drenthe
Wilt u met uw Drentsche Patrijshond in 2011 een apporteertraining volgen in het hoge noorden, laat dan wat van u 
horen. U kent inmiddels allemaal de landelijke apporteertraining voor onze Drent. Om tegemoet te komen aan de 
wensen (het voorkomen van lange reizen naar trainingen elders in het land), organiseren wij ook dit jaar weer een 
regionale training in het noorden.

Inhoud:   trainen vanaf KNJV C nivo
Niveau:    hond moet op commando komen en een dummy kunnen apporteren
Locatie:   op diverse plaatsen in  Drenthe
Periode:   maart t/m juli
Hoe vaak:   10 bijeenkomsten vanaf 19:00 uur 
Wanneer:   donderdagavond
Kosten:    afhankelijk van het aantal deelnemers
Begeleiders:   Roelof Alting en Klaas de Vries 
Info/aanmelding:  Roelof Alting apporteertraining@drentschepatrijshond.org 
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Kralingen op stelten...
Elke beroepsgroep kent z’n eigen 
jargon en z’n eigen grappen en 
grollen. Nou, wat dat betreft zijn 
politiemensen nét echte mensen. 
Een geheel eigen en herkenbare 
stijl, maar ook een eigen soort 
humor. Soms wat plat, niet kwet-
send, maar dikwijls een uitlaat-
klep voor de dagelijkse ellende 
en narigheid.

Op het bureau waar mijn afdeling 
gehuisvest is, is het dikwijls keet, 
echte platte Rotterdamse politielol, 
die in detail afwijkt van die van an-
dere bureaus of afdelingen. Meestal 
is er op zo’n werkplek één motor, één 
man of vrouw waar het omdraait, 
die alles in gang zet en ook meteen 
voelt dat er op ingespeeld moet wor-
den. Nee, dat ben ik niet. Ik wacht 
meestal mijn kans af en toen ik dat 
laatst ook weer deed, heb ik hem ten 
volle benut. Is zoiets dan een stukje 
in “Onze Drent” waard? Natuurlijk, 
want er komt een Drent in voor. 

Nou werken er heel wat echte hon-
denmensen op mijn bureau. Neem 
Rebecca met haar Hollandse Her-
der. Ze is al een eind op weg naar 
een jeugdkampioenschap. Of Rob 
die jaren lang diensthonden-geleider 
is geweest, zijn inmiddels 13 jarige 
diensthond gewoon thuis heeft en 
daarnaast ook nog een reddingshond 
heeft. En zo lopen er nog wel meer 
hondengekken bij ons rond. Dat ik 
me tussen al die andere honden-
mensen thuis voel, zal duidelijk zijn.

Mijn collega’s weten dat Fleur, onze 
toen 20 maanden jonge Drent, zoekt 
als de bekende spreekwoordelijke 
trein. In het vrije veld maar ook in 
gebouwen, huizen, hallen en auto’s 
voelt ze zich thuis en haar leeftijd 
staat borg voor enthousiasme en 
werklust. Daar komt nog bij dat ze 
allerlei voorwerpen apporteert. Als 
pup van een half jaar apporteerde ze 
op de training twee dummy’s tege-
lijk, kwam met een levende groene 
kikker aan en laatst apporteerde ze 
spontaan een fietsbel.

Collega Hans, een echte gangmaker, 
liep laatst met een speciaal lachje 

bij me naar binnen. Met veel zwier 
nodigde hij me uit voor een grote 
controle, gericht op verkeer in com-
binatie met drugsoverlast. Nu heb ik 
slechts zijdelings met die onderwer-
pen te maken, maar Hans vond dat 
mijn aanwezigheid bij die speciale 
controle beslist noodzakelijk was. 
Met een kennersblik keek hij om zich 
heen en inderdaad, alle aandacht 
was op hem gevestigd. Hij draaide 
er niet omheen “je vertelt toch altijd 
dat jouw hond zo goed kan zoeken? 
Nou, dit is je kans, neem je hond 
mee, want er is een drugshond uit-
gevallen”. Meer woorden waren niet 
nodig, zijn ogen zeiden genoeg. Ik 
vertelde hem dat ik het een hele eer 
vond om Fleurtje nu echt voor het 
eerst in te zetten. Dan was al dat oe-
fenen toch niet voor niets geweest. 

Toen Hans weer weg was, vielen 
de collega’s zowat over me heen. 
Ze vroegen of ze het goed gehoord 
hadden dat ik Fleurtje in wilde zetten 
bij die controle. IJskoud bevestigde 
ik dat en vertelde hen dat dit een 
speciaal verzoek was van Hans was, 
een collega die ik eigenlijk niets kon 
weigeren. Ook vertelde ik hen dat 
dit een mooie oefening voor Fleur-
tje was. Ik werd bijna voor gek ver-
klaard. Fleurtje zocht goed, dat wa-
ren ze wel met me eens, maar ze is 
geen officieel gecertificeerde speur-
hond en zou dus niet ingezet mogen 
worden. Het OM werd er bij gehaald. 
“Stel je voor dat Fleur verdovende 
middelen zou vinden, dan zou dat 
nooit als bewijs kunnen dienen; de 
hele zaak zou erdoor “kapot” kun-
nen gaan”, zo werd me voorgehou-
den. Hoe ouder, hoe gekker, grapte 
er één, waarop ik weer als antwoord 
gaf dat ik aan het eind van mijn car-
rière best een stunt mocht uithalen. 
In een flits zag ik het: ze dachten 
dat ik Fleurtje echt zou inzetten en 
hadden niet door dat hier een to-
neelstukje met de normale dosis po-
litiehumor opgevoerd werd. 

Ik besloot het toneelstukje tot het 
einde toe mee te spelen. Met Fleur-
tje bezocht ik die avond het par-
keerterrein waar de controle werd 
gehouden. Een overvloed aan dien-

ders, mensen van de be-
lastingdienst, een mo-
biel scanapparaat, twee 
beredenen, diensthon-
den (waaronder “echte” 
speurhonden), en veel 
media-aandacht zorgde 
er voor dat Fleurtje dui-
delijk voelde dat er iets 
van haar verwacht werd. 
Ze was niet meer te hou-
den en had voor alles en 
iedereen belangstelling. 
Nee, ingezet heb ik haar 
natuurlijk niet.
Later zijn op een andere 

plaats bijgaande foto’s gemaakt. 
Fleurtje “zocht” in een geparkeerde 
auto naar verdovende middelen. De 
zakjes met het henneplogo had ze 
binnen de kortste keren “gevonden”. 
Logisch, als je bedenkt dat de “dope” 
hier vervangen was door honden-
brokken, gedrenkt in zalmolie. Fleur-
tje zoekt altijd enthousiast; ze is he-
lemaal in haar element als ze moet 
werken en is dan bijna niet meer te 
houden. Natuurlijk worden er bij de 
politie en andere opsporingsdiensten 
uitsluitend goed opgeleide en ge-
certificeerde speurhonden ingezet. 
Fleurtje is en blijft een goedwillende 
amateur die toevallig wel goed kan 
zoeken.

Fleurtje apporteerde de zakjes met 
“verdovende middelen”; een echte 
speurhond doet dat niet. Die geeft 
op andere manieren aan dat hij iets 
gevonden heeft, b.v. door dicht bij 
dat voorwerp te gaan zitten of het 
aan te blaffen.

Hoe is het verder met die controle 
gegaan? Volgens het officiële pers-
bericht van 18 juni 2010 was het een 
groot succes. Bij de controle werden 
94 voertuigen aan een intensieve 
controle onderworpen. Een aantal 
bestuurders verlieten de controle-
plaats met één of meerdere bekeurin-
gen op zak. De Rijksbelastingdienst 
legde op 9 voertuigen beslag, terwijl 
de gemeentelijke belastingdienst op 
twee voertuigen beslag legde. In to-
taal werd voor ruim 25.000 euro aan 
openstaande boetes geïncasseerd. In 
het kader van de actie tegen drugs-
runners en dealers werden 31 men-
sen aangehouden. Omwonenden die 
dagelijks de overlast van runners en 
dealers ondervonden, waren voor de 
controle uitgenodigd en zij spraken 
hun waardering uit voor de groot-
schalige controles.

De collega’s kregen natuurlijk de 
foto’s van Fleur onder ogen. Volgens 
hen zou er best een bod op Fleur-
tje gedaan kunnen worden. Als dat 
gebeurt, leest u dat wel in “Onze 
Drent”.

Uw Diender
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10-11-2010
Reu:  Rocky NHSB 2602641 HD A
Teef:  Loeki  NHSB 2691306 HD A 
Fokker: L. Vogels, Best 

05-12-2010
Reu:  Quinto fan ‘t Suydevelt  NHSB 2734444 HD A
Teef:  Lobke Faranka v. Out Leckelant  NHSB 2589192 HD A 
Fokker: E.J.F. Duifhuizen-v.d. Scheur, Stompwijk

05-12-2010
Reu:  Fred fan ’t Suydevelt NHSB 2408824 HD A
Teef:  Shakira  NHSB 2640696 HD A
Fokker: I. Werneke, Rotterdam

14-12-2010
Reu:  Siep Muffty v. Selihof NHSB 2360263 HD A
Teef:  Senna Lobke v. Selihof NHSB 2467696 HD A
Fokker: J.P.A. v.d. Zanden, Boxtel 

18-12-2010
Reu: Oscar Phebe v. Groevenbeek NHSB 2635613 HD A
Teef: Bo v.d. Heidehoogte NHSB 2495519 HD A
Fokker: G.M. v.d. Feijst, Grijpskerk

27-12-2010
Reu: Joris Nynke v.d. Bezelhonk NHSB 2694399 HD A
Teef: Silke v. ‘t Holtenbos NHSB 2622988 HD C
Fokker: K. de Vries, Gasselte

29-12-2010
Reu: Floris Horus fan ‘t Patrijzen Bos NHSB 2651654 HD A
Teef: Loeka v.d. Meerpoel NHSB 2578982 HD A
J. Kollenburg, Bree (B)

01-01-2011
Reu: Mazzel fan ‘t Suydevelt NHSB 2578159 HD A
Teef: Joyce fan ‘t Suydevelt NHSB 2694895 HD A
Fokker: J.W. Hoeksema, Exloërveen

01-01-2011
Reu: Andor fan de Indo-Anjoho NHSB 2681989 HD A
Teef: Sanne Anjo v. Drienermarke NHSB 2523666 HD A
Fokker: H.T. Bösing, Hengelo

05-01-2011
Reu:  Mazzel fan ‘t Suydevelt NHSB 2578159 HD A
Teef:  Silke Kristel v. Selihof NHSB 2518765 HD A
Fokker: J.H.F. Deterink, Hengelo (Ov)

13-01-2011
Reu:  Sam-Nouka v.d. Neerbosche Wateren 
 NHSB 2718297 HD A
Teef: Charlot-Emie v.d. Neerbosche Wateren 
 NHSB 2646583 HD A
Fokker: I. v. Roosmalen, Hulst

23-01-2011
Reu:  Keiko Nouka v.d. Neerbosche Wateren 
 NHSB 2600901 HD B
Teef:  Emie Babien v. Groevenbeek 
 NHSB 2468141HD A
Fokker: B.N.J. Groen, Nijmegen

25-01-2011
Reu: Beye-Emie v.d. Neerbosche Wateren
 NHSB 2646578 HD A
Teef:  Sita-Jentien v.d. Neerbosche Wateren
 NHSB 2500916 HD A
Fokker: B.N.J. Groen, Nijmegen

25-01-2011
Reu: Timco v.’t Arrêt NHSB 2673536 HD A
Teef: Floortje v.’t Holtenbos NHSB 2622989 HD A
Fokker: A.L. Verhaar-Nugteren, Hellevoetsluis

30-01-2011
Reu: Floris Phebe v. Groevenbeek NHSB 2635614 HD A
Teef: Anoeska Tjeera fan ’t Patrijzen Bos
 NHSB 2450982 HD –
Fokker: W. Klijnstra, Nieuwehorne

03-02-2011
Reu: Bas v. ’t Holtenbos NHSB 2622986 HD A
Teef: Lady v.d. Heidehoogte NHSB 2523443 HD A
Fokker: H.J. Woestenenk, Laren

06-02-2011
Reu: Kamiel Senna v. Selihof NHSB 2597101 HD A
Teef:  Jiba Jelke v. Hermesheem NHSB 2589130 HD A
Fokker: P.C.M. v. Velthoven, Someren

09-02-2011
Reu: Bowie Spot v. Carnisselande NHSB 2706022 HD A
Teef: Gipsy Diesel v. Wikatro NHSB 2611103 HD A
Fokker: G.E. de la Chambre, Benschp

06-12-2010
11 pups (4 reuen en 7 teven)
Reu: Ellert fan ’t Suydevelt NHSB 2655110 HD A
Teef: Ashley fab ’t Suydevelt NHSB 2578161 HD A
Fokker: S. ter Meulen-Hogewoning, de Kiel  

11-12-2010
5 pups (3 reuen en 2 teven)
Reu: Saco fan ’t Suydevelt NHSB 2590238 HD A
Teef: Birthe Be v.d. Sebastiaanshoeve NHSB 2633009 HD A
Fokker: L. Punselie, Zennewijnen

12-12-2010
6 pups (3 reuen en 3 teven)
Reu: Rocky NHSB 2602641 HD A
Teef: Unique Tjiekie v.’t Jasperspad NHSB 2619243 HD A
Fokker: A. Dooren, Leopoldsbrug (B)

13-12-2010
8 pups (5 reuen en 3 teven)
Reu: Floris Jara Guido v. ’t Opgoande Slag
 NHSB 2408810 HD A
Teef: Storm Kyrah v.d. Erflanden NHSB 266455 HD A
Fokker: A. Jansen, Hoogeveen

16-12-2010
8 pups (3 reuen en 5 teven)
Reu:  Joris Nynke v.d. Bezelhonk NHSB 2694399  HD A
Teef:  Sonja-Nouska v. Klein Elsholt NHSB 2681190 HD A
Fokker: G.A.C.J. Duijvelaar, Baarlo (Lb

29-12-2010
9 pups (6 reuen en 3 teven)
Reu: Timo v.d. Haeckpolder NHSB 2598756 HD A
Teef: Niekie fan ’t Suydevelt NHSB 2482659 HD A
Fokker: J.W. Hoeksema, Exlöerveen 

08-01-2011
10 pups (2 reuen en 8 teven)
Reu: Rocky NHSB 2602641 HD A
Teef:  Loeki  NHSB 2691306 HD A 
Fokker: L. Vogels, Best

14-01-2011
12 pups (4 reuen en 8 teven)
Reu: Floris Pheb v. Groevenbeek NHSB 2635614 HD A
Teef: Britt fan ’t Suydevelt NHSB 2630893 HD A
Fokker: M.A. Hoeksema, Kiel-Windeweer

16-01-2011
4 pups (3 reuen en 1 teef)
Reu: Bart fan ’t Suydevelt NHSB 2630889 HD A
Teef: Jet fan ’t Suydevelt NHSB 2694896 HD A
Fokker: J.W. Hoeksema, Exlöerveen

21-01-2011
8 pups (4 reuen en 4 teven) 
Reu: Mazzel fan ’t Suydevelt NHSB 2578159 HD A
Teef: Serah v.’t Sleeswijck NHSB 2648845 HD A
Fokker: T. Nap en B. Nap-Jansen, Winterswijk

04-02-2011
6 pups (2 reuen en 4 teven)
Reu: Quinto fan ‘t Suydevelt  NHSB 2734444 HD A
Teef:  Lobke Faranka v. Out Leckelant  NHSB 2589192 HD A 
Fokker: E.J.F. Duifhuizen-v.d. Scheur, Stompwijk

06-02-2011
4 pups (2 reuen en 2 teven)
Reu: Fred fan ’t Suydevelt NHSB 2408824 HD A
Teef: Shakira  NHSB 2640696 HD A
Fokker: I. Werneke, Rotterdam

Geboorteberichten

Dekberichten
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Hond Tibo held van de dag 
Enschede -  Hij heeft Tibo nog maar net een jaar-
tje, maar nu al kan zijn trouwe viervoeter niet 
meer stuk. Terwijl het gehandicapte baasje 
Wijnand Fidder (43) uit Enschede met zijn rolstoel 
te water was geraakt en maar net zijn hoofd boven 
water kon houden, haalde Tibo hulp. 
“Ik bleef met het dekje van de hond achter de bediening 
van mijn rolstoel steken. Die sloeg vervolgens op hol en 
er was geen houden meer aan. Ik reed zo de sloot in”, 
aldus Wijnand Fidder, die gisteravond alweer naar huis 
mocht. 
Terwijl Fidder vast zat in zijn rolstoel, kon hij geen vin 
verroeren. Slechts met moeite lukte 
het zijn hoofd boven water te houden. 
Op dat moment kwam de 13-jarige 
Casper Wagenaar aan fietsen. “Die 
hond duwde me bijna ondersteboven. 
Hij liet me niet gaan en trok me met 
hem mee. Toen ik meeliep, kwam ik 
bij een sloot. Die man lag met rolstoel 
en al in het water en kon met moeite 
zijn hoofd boven water houden. Er zat 
niet zo heel veel water in die sloot, 
maar het had natuurlijk niet te lang 
moeten duren.” 
Casper probeerde in zijn eentje de 

drenkeling uit het water te halen. ,,Dat lukte niet, ook 
door het gewicht van de rolstoel. Terwijl ik via 112 alarm 
sloeg, raakte die meneer behoorlijk in paniek. Gelukkig 
schoot een andere voorbijganger te hulp, maar ook met 
z’n tweeën kregen we het niet voor elkaar. Pas met hulp 
van agenten en mensen van de ambulance lukte het de 
meneer op het droge te krijgen.” 
Het slachtoffer, dat intussen door het steenkoude wa-
ter onderkoeld dreigde te raken, werd per ambulance 
naar het ziekenhuis overgebracht. Wijnand Fidder, door 
zuurstofgebrek tijdens de geboorte aan een rolstoel ge-
kluisterd, kon gisteravond zelfs alweer lachen: ,,Tibo 

is mijn hulphond. Een zogenoemde 
ADL-hond. Hij helpt me met allerlei 
praktische zaken. Spulletjes oppak-
ken enzo. Maar vanaf nu weet ik dat 
hij dus nog veel meer in zijn mars 
heeft.” 
De politie Twente spreekt van een 
heldhaftige daad. ,,Het moge duide-
lijk zijn dat we deze redders in het 
zonnetje zullen zetten”, aldus woord-
voerster Chantal Westerhoff.

De Telegraaf, 21 januari 2011

Reddingshond Nando

Nando (SweDrent´s Anando) is één van de hon-
den, die nu in training is om in Noorwegen een 
zoek- en reddingshond te worden.

Nando is een Drentsche Patrijshond van 8 maanden oud. 
Het ras is heel zeldzaam in Noorwegen, Nando is één van 

de (nu nog) 8 Drentsche Patrijshonden in het land.

De honden oefenen in het vinden van mensen die be-
dolven onder het puin liggen. De eigenaar van Nando, 
Cecilia Vikens, en de anderen steken veel vrije tijd in 
het trainen met de honden. En dat gedurende meerdere 
jaren achtereen. Nando is de enige Drent in deze groep.

Nando heeft de basis-cursus gevolgd. Hij kan nu nog niet 
gebruikt worden door organisaties zoals het Rode Kruis. 
Cecile denkt dat Nando in 2011 zijn B-certificaat zal be-
halen.

De Noorse Reddingshonden organisatie certificeert hon-
den die goed genoeg zijn om mensen op te sporen die 
bedolven liggen onder het puin. De honden moeten 
meerdere jaren trainen om het A-certificaat te behalen.
De hond kan dan worden ingezet om te zoeken naar  bij-
voorbeeld skiërs die zijn getroffen door een lawine of 
naar mensen die bedolven zijn onder puinhopen van bij-
voorbeeld huizen die zijn ingestort.

“Norwegian Rescue Dogs” is een landelijke organisatie  
van vrijwilligers die reddingshonden opleiden. Hun doel 
is om honden en “handlers” te trainen in het redden van 
mensen en om informatie te verstrekken over het ver-
mogen van de honden om vermiste mensen op te spo-
ren.

Hoera voor de hond!
De liefde voor een dier is grenzeloos! Uit onderzoek door National Geographic blijkt dat Nederlanders de relatie 
met hun hond een 8,5 geven en die met hun partner een 7,8. 

Van de ondervraagden geeft 12% de partner zelfs een onvoldoende, vrouwen 14% en mannen 6%. De hond 
krijgt slechts bij 1% een slecht rapport. De trouwe viervoeter wordt gezien als een fijne “gesprekspartner”en is 
goed voor de sociale contacten en beweging. 
Alleen in de slaapkamer is hij minder welkom: 3% zegt daar minder seks door te hebben...
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Max & Tim
Ons dagelijks leven wordt al sinds een aantal jaren 
opgevrolijkt door twee (overgeplaatste) Drenten: 
Max en Tim. Op onze kwekerij van ruim 5 hectare 
kunnen deze twee maten er vrolijk op los dartelen.
 
En zeker, de kwekerij is ook het werkgebied van onze 
honden. Als de schep of de spade te voorschijn komt om 
planten te rooien of uit te planten, begint Max zijn staart 
te kwispelen: muizenjacht. Uren kan hij staren naar de 
plek waar een muizenhol zit of kan zitten. Meestal zijn de 
muizen al lang vertrokken maar ach…  

Een andere functie hebben de honden hier om klanten 
te vermaken, vooral bezoekers met hondenbrokjes in 
hun jaszak verliezen ze niet uit het oog! Maar ook is het 
heerlijk om door klanten geknuffeld en geaaid te worden 
toch? Of kinderen die wel even willen spelen. 

We maken hier soms de gekste dingen mee. Het leukste 
was wel een Duitse touringcar met leden van een tuin-
club. De buschauffeur had voor de groep bratwursten 
met mosterd gemaakt. Gék werden de honden, wat een 
lekkere lucht. Dus bij iedereen maar proberen om aan 
zo’n stuk worst te komen!! Toen de groep klaar was en 
wilde vertrekken kon dit niet doorgaan omdat onze hon-
den ín de bus zaten, met hun kop in de prullenbakken. 
Met gele mosterdneuzen hebben we ze er uit moeten 
halen!! Kortom, onze viervoeters vermaken zich hier uit-
stekend en hebben meer dan voldoende dagelijkse be-

weging. Ze zijn gespierd als waren het sporthonden!

Eén nadeel hebben onze honden, de bazen hebben niet 
zoveel zin een wandeling te maken met de honden. Tim 
heeft bij zijn vorige eigenaar niet geleerd om netjes, 
zonder trekken, aan de lijn te lopen en er is weinig lol 
aan het wandelen met een half stikkende hond. Jammer, 
want met Max was het altijd fijn om op zondag even er-
gens heen te rijden voor een wandeling in het bos. Met 
de komst van Tim was dit vrij snel afgelopen…

Totdat wij toevallig via een collega kweker in contact 
kwamen met Desiree. Zij heeft een leuke webshop met 
allerlei hondenspulletjes. Ik vertelde haar mijn wandel-
probleem en ze gaf me direct een soort van tuigje, een 
zgn. U-lead lijn.
Vol goede moed ben ik aan de slag gegaan, en Tim had al 
na een meter of 10 in de gaten dat zodra hij ging hangen 
in de lijn, hij zichzelf heel erg irriteerde. En binnen 15 
meter had ik zomaar een lieve hond aan een losse lijn!

Tegenwoordig maak ik dikwijls een wandeling met beide 
honden, aangelijnd in één hand. En het zijn super relaxte 
wandelingen! Ook hebben we de hei al weer eens opge-
zocht voor een flink blok om.

Groeten uit Wilhelminaoord
Micha, Sietske, Max & Tim

NEW YORK - Steeds meer Amerikaanse baasjes 
verwennen hun favoriete viervoeter met een 
chique verjaardagsfeestje. Daarop mogen taar-
ten, verjaardagshoedjes en zelfs limousines niet 
ontbreken, de prijs kan oplopen tot meer bijna 
400 euro.

Ballonnen, verjaardagshoedjes, hondvriendelijke 
taart, toepasselijke hotdogs en wijn, dekentjes als 
cadeau, zo ziet een verjaardagsfeestje voor honden 
er in Manhattan tegenwoordig uit. De bedoeling van 
zo'n hondenverjaardagsfeestje is wel dat ook de 
baasjes meekomen. In Brooklyn bestaat er zelfs een 
hondenbakkerij 'Pawtisserie', die gespecialiseerd is 
in natuurlijke snoepjes voor honden. De eigenaars 
merkten een scherpe stijging in het aantal mensen 
dat verjaardagsfeestjes voor hun hond geven. "Ik 
opende deze bakkerij omdat ik mijn kieskeurige hond 
Butterkop gezonde verwennerijen wilde voorschote-
len", aldus bakker Wong. "Maar de laatste jaren steeg 
het aantal bestellingen van verjaardagstaarten voor 
honden snel en dat succes houdt aan."

Limousines en prinsessen
In 2005 richtte de Amerikaanse Dorothy Moore in 
Edmonds (Washington) het hondenrestaurant 'The 
Dining Dog Café' voor viervoeters en hun baasjes op. 
Verjaardagsfeestjes voor honden zijn er populair. Ze 

organiseert ook feestjes voor viervoeters, ze hield er 
100 vorig jaar. Haar prijzen variëren van 72 euro tot 
360 euro, maar ze gaf ook al feestjes waarbij baasjes 
limousines afhuurden voor hun huisdieren en gas-
ten. Het prinsessenthema blijkt populair te zijn, met 
tiara's en roze versieringen.
Actrice Robin Brenner: "Dankzij mijn hond, ontmoette 
ik zoveel fantastische mensen in de buurt, daarom 
wilde ik de verjaardag van mijn favoriete huisdier 
vieren." Maar niet alle hondeneigenaren zijn klaar om 
thuis een feestje voor hun hond te houden. De New 
Yorkse Jessica Winston organiseerde twee verjaar-
dagsfeesten voor haar driejarige hond, maar ze doet 
dit buitenshuis.

Voordelen
"Het onderhouden van sociale contacten tijdens deze 
feestjes is zowel goed voor de dieren en hun baasjes. 
Niet alleen de honden houden van de aandacht, ook 
de mensen varen er wel bij. De meeste mensen lijken 
eerst verlegen, maar door de vreugde van het feestje 
komen ze sneller uit hun schulp", aldus Dorothy 
Moore. Professor en directeur van een gedragskliniek 
voor honden Nicholas Dodman denkt dat honden-
feestjes voordelen bieden. "De kans voor dieren om 
met elkaar om te gaan, geeft hen voldoening."

Bron: AD 31/01/11 
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Van pup tot puber

Bijna acht maanden is hij nu, 
onze Okke. Hij is groot gewor-
den. En hij is een geweldig lieve 
Drent. Meestal... want als hij de 
puber uithangt, is hij een dove, 
onmogelijke of stoute Drent. 
Waar we eindeloos veel pret om 
hebben. En waar we eindeloos 
van kunnen genieten. Ondanks 
al zijn streken.

Die puber, die je werktas ruim 5 
maanden keurig laat staan, er zelfs 
niet naar kijkt… maar er op een och-
tend, wanneer je hem géén toestem-
ming hebt gegeven om achter kat 
Rooie aan naar buiten te gaan, plot-
seling je aantekenboek pakt en er de 
kaft vanaf peuzelt... Die puber, met 
wie je zo’n 45 minuten in de polder 
hebt gelopen en je dan compleet laat 
staan, want meneer is nog laaaang 
niet uitgesnuffeld…

Ach ja, een puberende Drent. Je 
kan dus niet de stoel van de tafel af 
laten staan, want dan pakt hij het 
aprilnummer van de Onze Drent uit 
de mand en begint het in duizend 
stukjes te trekken. (Overigens nog 
bedankt redactie, voor jullie snelle 
en lieve service!!). Onze puberende 
Drent.

En als hij dan keurig aan de lijn met 
je meeloopt, gaat zitten bij elke 
stoeprand, de tennisbal netjes voor 
je voeten legt, tegen je aankruipt 

wanneer je op het vloerkussen zit, 
heel voorzichtig een stukje worst 
uit je hand neemt, meteen naar je 
toekomt wanneer je met de riem in 
je handen staat, heel voorzichtig en 
rustig de aaien van Suzanne (3 jaar) 
en Lucas (5 jaar) aanvaardt, ach, 
dan vergeet je die puberkant totaal 
en weet je weer, waarom je tot over 
je oren verliefd werd op je geweldige 
Drent. Onze puber…

Richard en Selma Tiemeijer

Mijn Drent en ik
Toen onze Golden Retriever na 
14 jaar overleden was, moest 
er zo snel mogelijk een maatje 
gezocht worden voor onze krui-
sing. Nou ja, dat argument hiel-
den wij ons voor. Om eerlijk te 
zijn was ons gezin met één hond 
niet compleet. Zodoende kwam 
er een Drent bij van kennel van 
Gorik’s Heem van de familie de 
Kuijper. 

Nu, 8 jaar later, weten wat een Drent 
is hoor. Een geweldige kameraad, 
lief, waaks, betrouwbaar voor de kin-
deren en zeer intelligent. 

Een gedeelte van het jaar zitten we 
op Texel, het eiland van mijn dro-
men. Een geweldig eiland voor hon-
den, mits ze luisteren, dit laatste in 
verband met de vele schapen daar. 
Zodra we bij de boot zijn, ontwaakt 
Jente (zo heet ze) en is niet meer te 
houden. 

Geweldig zoals zij zich daar thuis 
voelt. We staan op een camping met 
een hondenveld. Allemaal mensen 
met een hond, zodat we de even-

tuele overlast beter kunnen begrij-
pen. Wel leuk dat wij de enige zijn 
met een Drent. Het Jack Russel en 
Labrador gehalte is wel erg hoog. Je 
ziet ze volgens mij veel te veel. Maar 
zo gauw er een Drent op het eiland 
komt, lijkt het wel of ze elkaar rui-
ken. Geweldig om ze dan met elkaar 
te zien ravotten. Jente geniet met 
volle teugen van de vele wandelin-
gen en zwempartijen. 

Mijn vrouw werkt nog, dus ik ben 
veel alleen, maar met de honden is 
het goed uit te houden. Eten in een 
restaurant en de hond mee is op 
Texel geen probleem. 

Maar nu komt het. Als Mara (onze 
kruising) er niet meer zou zijn, dan 
kijk ik uit naar een 2e Drent. Het 
lijkt mij geweldig om op Texel oud 
te worden met mijn vrouw en mijn 
twee Drentsche Patrijshonden.

Groet van een tevreden honden-
vriend,
Wout van Dongen
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Dag lieve Boyke, het ga je goed!
Op 4 januari 2008 haalden we 
onze nieuwe huisvriend, een 
Drentsche Patrijshond pup, bij 
de fokker op. Op 20 november 
2010 hebben we hem overgedra-
gen aan zijn nieuwe eigenaar. In 
de tussenliggende periode was 
er veel blijdschap, vreugde, pret, 
twijfel, frustratie, bezorgdheid 
en verdriet. Was deze afloop te 
voorkomen geweest?

Een kom goudvissen, een konijn en 
een kooi met parkieten; niets mocht 
baten, onze zoon van toen 14 jaar 
(in 1995) wilde een hond! Uitein-
delijk gingen we akkoord, mits hij 
een voor ons gezin geschikt ras zou 
uitzoeken, want ik ga niet met een 
poedeltje over straat. Andere voor-
waarden waren dat hij naar honden-
training zou gaan en de hond zelf 
zou verzorgen. Zo werd een zwarte 
Labrador pup, een teefje, in ons 
huis begroet: Kelly. Meer dan twaalf 
jaar hebben we een fijne huisgenoot 
aan Kelly gehad. De woorden rang-
orde en alfahond kenden wij niet. 
De hond was aanhankelijk, lief, ging 
mee op bezoek, gedroeg zich perfect 
in restaurants, heeft nooit gevoch-
ten of gebeten en grommen kon ze 
waarschijnlijk niet eens.

Na het afscheid van Kelly hebben 
we een pauze ingelast, maar we be-
sloten toch weer een nieuwe hond 
in huis te nemen. Bewust zijn we 
naar andere rassen gaan kijken en 
zo kwam de Drentsche Patrijshond 
in het vizier. We zijn niet over een 
nacht ijs gegaan en zijn onder an-
dere naar een fokdag in Barneveld 
geweest. Daar spraken we met heel 
veel enthousiaste Drentenmensen 
en besloten we om door bemiddeling 
van de vereniging een pup te kopen.
Mijn vader noemde onze zoon vroe-
ger altijd Boyke. Dat betekent “klein 
kereltje” en wij vonden dat een 
mooie naam voor onze nieuwe huis-
genoot. Al snel werd het ons duide-

lijk dat een Drent geen Labrador is. 
Onze Drent was speels, onderne-
mend, eigenwijs, enthousiast, aan-
hankelijk en vooral verschrikkelijk 
slim. Het was een lieve hond. Vol 
enthousiasme begonnen wij aan zijn 
opvoeding. We waren tenslotte er-
varen hondenvrienden. Of niet? We 
maakten waarschijnlijk al snel onze 
eerste fout. Allemaal verzorgden we 
Boyke. We gaven hem eten, gingen 
wandelen en speelden met hem. Niet 
wij, maar Boyke besloot dat mijn 
echtgenote de “alfahond” was. Ik 
realiseerde me toen niet dat hij en 
ik vanaf dat moment waarschijnlijk 
“concurrenten” waren.

Mijn echtgenote werkt en onze zoon 
besloot zelfstandig te gaan wonen. 
Ik werd dus zijn “baas” en ging met 
hem naar de hondenschool. De keuze 
van de hondenschool is veel en veel 
belangrijker dan ik me toen reali-
seerde. Selecteer geen hondenschool 
op bereikbaarheid, maar vraag naar 
het lesprogramma, de lesmethode 
en vraag zeker naar ervaringen met 
Drenten. Boyke ging graag naar de 
lessen, niet om iets te leren maar om 
te dollen. Ook daar luisterde hij niet 
en op het laatst mocht hij alleen aan 
de lessen deelnemen met een “gent-
le leader” om (een soort neusband). 
Ga, indien mogelijk, naar een jacht-
hondentraining!
Andere hondeneigenaren vertelden 
ons het sprookje dat Drenten wat la-
ter volwassen worden. Een Drent zou 
pas op z’n tweede goed gaan luiste-
ren. Boyke werd wel ouder, heel zelf-
standig en ondernemend, maar ging 
niet luisteren. Aan het einde van de 
fantastisch leuke wandeltocht van de 
vereniging op de heide bij Ede waren 
wij de laatsten die de enige nog los-
lopende Drent probeerden aan te lij-

nen. Ook in het park ging Boyke, als 
hij los liep, zelfstandig op zoek naar 
een speelkameraad. Dan moest ik 
honderden meters achter hem aan-
rennen om hem weer aan te lijnen.

Een volgende fout was onze zelfop-
gelegde beperking dat de “alfahond” 
(mijn echtgenote) mij niet mocht 
helpen hem te laten luisteren. Wij 
dachten dat het mijn gezag zou on-
dermijnen. Fout, een alfahond is de 
baas en die mag alles. Dit is een cru-
ciale fout geweest. Er is overigens 
een eenvoudige test om de rangor-
de te testen. Ga boven de liggende 
hond staan met één voet rechts en 
één voet links van hem. Als ik dat 
deed, vloog Boyke weg. Deed mijn 
echtgenote dat, dan bleef hij rustig 
liggen. Een andere test is om bij een 
staande hond de ene arm om zijn 
hals te leggen en de andere hand 
op zijn kop. Bij mij begon Boyke te 
grommen. Als een hond naar zijn 
baas gromt moeten alle alarmbellen 
gaan rinkelen. Een hond mag nooit, 
maar dan ook nooit, naar zijn baas 
grommen. Wordt dat niet gecorri-
geerd, dan loopt het verkeerd af.

Er was voldoende reden om een 
diepgaand gesprek met de instructri-
ce van de hondenschool te hebben. 
De conclusie wisten we eigenlijk al: 
een rangordeconflict tussen mij en 
Boyke. Eigenlijk zijn bijna alle con-
flicten met honden terug te voeren 
tot rangordeconflicten. We kregen 
het advies de boeken: The Doglis-
terner en de Hondenfluisteraar te le-
zen. Dat deed ik en er staat best veel 
nuttige informatie in. Voor een Drent 
is het allemaal erg soft. We moesten 
vooral goed naar het zieltje van de 
hond luisteren, de hond moet willen 
gehoorzamen. De zwaarste correctie 
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zou zijn: de hond negeren. Boyke lag 
daar niet wakker van…

Wel ben ik toen begonnen met heel 
consequent de “baas” te zijn, zo-
als ook omschreven staat in “Onze 
Drent” van december 2010 (blz. 16) 
in het artikel “Voorkom dominant ge-
drag van uw hond”. Knip dit stuk uit, 
lijst het in en hang het op. Ik ging nu 
als eerste door de deur, ik at eerst, 
ik speelde wanneer ik dat wilde etc. 
Na maanden van hard werken zagen 
niet alleen wij, maar ook de vaste 
bezoekers van het park de vooruit-
gang. Boyke begon te luisteren.

Toen ging het mis. Tijdens mijn ziek-
te namen mijn echtgenote en onze 
zoon tijdelijk de verzorging van Boy-
ke over. Toen ik weer beter was, had 
Boyke besloten dat ik zijn baas niet 
meer was. Hij stond hoger in rangor-
de en als hem iets niet beviel begon 
hij gevaarlijk naar me te grommen. 
We onderkenden de ernst van de si-
tuatie en riepen de hulp in van een 
professionele jachthondentrainer. 
Na een aantal lessen en trainingen 
viel onze mond open van verbazing: 
Boyke luisterde perfect naar hem. Hij 
wist niet hoe onderdanig hij moest 
zijn. Verbluffend. De sliplijn werd 
gebruikt om enkele korte correcties 
te geven (iets wat bij onze honden-

school vloeken in de kerk was). Het 
niet kunnen geven van correcties 
heb ik altijd als een gemis gevoeld. 
Het plan om Boyke een week bij de 
jachthondentrainer onder te brengen 
lieten we varen, omdat Boyke nu al 
perfect naar hem luisterde en onder-
danig was.
Nu weet ik hoe het moet, ik vertel 
ons kleine kereltje dat ik van af nu 
de baas ben: ik lijn je aan, ik droog 
je af ik borstel je. Hap zegt Boyke 
om aan te geven hoe hij daar over 
dacht: een lagere in rang die beve-
len geeft, het moet niet gekker wor-
den! Ik ben overigens de enige die 
hij ooit gebeten heeft. Kort daarna 
verhinderde ik hem in het park naar 
een andere hond toe te gaan. Heel 
doelbewust probeerde hij me weer 
te bijten om vervolgens de hele te-
rugweg naar huis tegen me te grom-
men. Eigenlijk wist ik toen al dat ik 
verloren had. Zijn gedrag was wel 
heel tegenstrijdig: zoals altijd kwam 
hij bij het ontbijt op mijn voeten lig-
gen, in mijn werkkamer kwam hij al-
tijd naast me liggen, kaas zoeken in 
de tuin vond hij nog steeds prachtig. 
Alleen, als iets hem niet beviel, ging 
hij grommen. Hij was niet van plan 
de hoogste positie in de roedel op te 
geven.
We hebben vervolgens lange ge-
sprekken gehad met de jachthon-

dentrainer, de fokker en andere 
deskundigen. De conclusie was dui-
delijk: misschien dat ik mijn positie 
als rang-hogere terug zou kunnen 
krijgen, maar er zou altijd een rang-
ordegevecht tussen ons blijven be-
staan. In het belang van Boyke was 
het beter om hem een nieuwe kans 
te geven bij een ervaren nieuwe 
baas.
Gelukkig vonden we via de fokker en 
met begeleiding van de vereniging 
snel de ideale nieuwe baas. Een ja-
ger en jachthondentrainer met een 
kennel van Drenten en Duitse Staan-
de Langharen. Bij het overdragen 
van Boyke zijn we drie uur aanwe-
zig geweest bij de kennismaking met 
de roedel in de ren: vier teven, twee 
Drenten en twee langharige Duitse 
Staande Honden. Dat ging geluk-
kig probleemloos. De oude Duitse 
Staande was de alfahond in de roe-
del. Ze ging naar Boyke en legde 
haar kop in zijn hals. Prachtig om te 
zien dat Boyke dat gebaar begreep. 
Wij hebben later nog contact met de 
nieuwe eigenaar gehad en we ver-
namen dat het allemaal goed gaat. 
De oude Duitse Staande Langhaar 
is nog steeds de alfahond. Wij zijn 
dankbaar dat Boyke een goede baas 
heeft. Het ga je goed, lieve Boyke. 
Pieter Kalisvaart

De redactie is van mening dat we de lezers van “Onze Drent” deze ervaring niet mogen onthouden. We tekenen 
hierbij direct aan dat hier een Drent de hoofdrol speelt, maar dat soortgelijke ervaringen met honden van andere 
rassen ook bekend zijn. Is dat te voorkomen? Niet altijd. Goed dat de schrijver Pieter Kalisvaart de juiste stappen 
heeft genomen. Redactie.

WWW.DIERENGELUK.NL
HONDENUITLAATSERVICE

Dierengeluk is meer dan een hondenuitlaatservice...
Op 28 mei 1996 zijn wij van start gegaan. 

Eerst parttime, maar dat werd al snel een fulltime baan
Snuffelt u gerust even op onze site rond

Wij zijn er voor kat, vis, reptiel, knaagdier en hond

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 0615057666. Krijgt u de voicemail van Dierengeluk, dan
hebben wij het met de dieren even drukdrukdruk… Probeert u het op een ander tijdstip nogmaals, 

stuur een e-mail via www.dierengeluk.nl of een sms!

Hoe werken wij?
Mocht u besluiten gebruik te willen maken van de diensten die Dierengeluk biedt, kunt u contact 
opnemen voor het maken van een vrijblijvende kennismakingsafspraak. Wij komen dan bij u thuis 

langs om kennis te maken met u en uw huisdier(en) en om uw wensen te bespreken.
  

Dé uitlaatservice voor de Rotterdamse wijken:
 Prinsenland, Kralingen, Hillegersberg, Schiebroek, Ommoord, Zevenkamp, Nesselande, Kop van 

Zuid,  Rotterdam-centrum en Capelle aan den IJssel.
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Naam Hond NHSB Geboren Onderzoek

Vincent fan de Indo-Anjoho 2736405 02-02-09 02-10-10

Romy fan de Indo-Anjoho 2736406 02-02-09 02-10-10

Henk v. ’t Brouwerswiekie 2728878 21-11-08 02-10-10

Frija-Roosje an ’t Landweggie 2741846 17-03-09 02-10-10

Jannes 2734806 15-12-08 02-10-10

Jordie 2737790 17-02-09 02-10-10

Tooske 2739673 25-02-09 02-10-10

Quinto fan ’t Suydevelt 2734444 09-01-09 02-10-10

Perro fan ’t Suydevelt 2733419 03-01-09 02-10-10

Quinta fan ’t Suydevelt 2734448 09-01-09 02-10-10

Jeube Tinke v. Groevenbeek 2735151 21-01-09 02-10-10

Josephine Tine v. Groevenbeek 2735153 21-01-09 02-10-10

Bas v. ’T Holtenbos 2622986 02-09-06 02-10-10

Zyra Juno Freza v.d. Ykenhorst 2735929 26-01-09 02-10-10

Barko Inucos the Gloucester 2739475 28-02-09 02-10-10

Wardy Inucos the Gloucester 2739477 28-02-09 02-10-10

Douwe Nynke v.d. Bezelhonk 2694395 04-03-08 02-10-10

Joris Fan de Indo-Anjoho 2736404 02-02-09 02-10-10

Thybo Sanne v. Drienermarke 2743418 27-03-09 02-10-10

Pascha v. ’T Brouwerswiekie 2728879 24-11-08 02-10-10

Zandor v.d. Sebastiaans Hoeve 2593918 22-01-06 02-10-10

Siem Sido v. Out Leckelant 2731642 18-12-08 02-10-10

Sjergie-Maras An ’t Landweggie 2741841 17-03-09 02-10-10

Teck 2739672 25-02-09 02-10-10

Astor Sjef v. Noordhove 2739000 01-03-09 02-10-10

Amber Luna v. Noordhove 2739005 01-03-09 02-10-10

Annelot Luna v. Noordhove 2739006 01-03-09 02-10-10

Quibus Fan ’T Suydevelt 2734446 09-01-09 02-10-10

Parker Fan ’t Suydevelt 2733418 03-01-09 02-10-10

Jiba Jelke v. Hermesheem 2589130 15-12-05 02-10-10

Jessie- Roos Jiba V. Hermesheem 2725269 28-10-08 02-10-10

Boef 2737955 12-02-09 02-10-10

Bo 2737959 12-02-09 02-10-10

Bibi 2737961 12-02-09 02-10-10

Lytze Freza v.d. Ykenhorst 2735931 26-01-09 02-10-10

Bracco Inucos the Gloucester 2739479 28-02-09 02-10-10

Lobke Faranka v. Out Leckelant 2589192 24-12-05 02-10-10

Boyka-Nouska v. Klein Elsholt 2631163 06-11-06 02-10-10

Nero-Nouska v. Klein Elsholt 2681184 18-11-07 02-10-10

Els-Nouska v. Klein Elsholt 2581536 21-10-05 02-10-10

Does v. Klein Elsholt 2740303 60-63-09 02-10-10

Milo-Maras an ’t Landweggie 2741840 17-03-09 02-10-10

Brenda-Roosje an ’t Landweggie 2741844 17-03-09 02-10-10

Naam Hond NHSB Geboren Onderzoek

Boaike-Maras an ‘t Landweggie 2741843 17-03-09 02-10-10

Oscar Sanne v. Drienermarke 2743419 27-03-09 02-10-10

Cheva Sanne v. Drienermarke 2743421 27-03-09 02-10-10

Djenna Sanne v. Drienermarke 2743422 27-03-09 02-10-10

Kars Sido v. Out Leckelant 2731643 18-12-08 02-10-10

Pepper 2739671 25-02-09 02-10-10

Aafke Luna v. Noordhove 2739004 01-03-09 02-10-10

Snuffles Tinke v. Groevenbeek 2735152 21-01-09 02-10-10

Sem v. ’t Brouwerswiekie 2728877 24-11-08 02-10-10

Argos Sjef v. Noordhove 2739001 01-03-09 02-10-10

Floris Phébe v. Groevenbeek 2635614 08-12-06 02-10-10

Jeuris-Jiba v. Hermesheem 2725268 28-10-08 02-10-10

Wietze Freza v.d. Ykenhorst 2735928 26-01-09 02-10-10

Gipsy Diesel v. Wikatro 2611103 01-06-06 02-10-10

Teuntje fan ’t Getsewold 2545831 18-02-05 02-10-10

Vanka fan ’t Suydevelt 2616523 02-07-06 02-10-10

Jurre-Nouska v. Klein Elsholt 2581534 21-10-05 02-10-10

Jetro-Jiba v. Hermesheem 2725267 28-10-08 02-10-10

Saar 2734810 15-12-08 02-10-10

Roos fan ’t Suydevelt 2742637 17-03-09 02-10-10

Zilke v.d. Sebastiaanshoeve 2593924 22-01-06 02-10-10

Amber-Anne v.d. Soestwetering 2729785 30-11-08 02-10-10

Zodie Zo v.d. Sebastiaans Hoeve 2593922 22-01-06 02-10-10

Birthe Bé v.d. Sebastiaans Hoeve 2633009 16-11-06 02-10-10

Heike Donna v. Wikatro 2638431 02-01-07 02-10-10

Lieke-Anne v.d. Soestwetering 2729783 30-11-08 02-10-10

Cisco Cas v.d. Sebastiaans Hoeve 2772138 11-11-09 02-10-10

Senna Kristel v. Selihof 2621637 22-08-06 02-10-10

Mooz Freza v.d. Ykenhorst 2735927 26-01-09 02-10-10

Oscar Phébe v. Groevenbeek 2635613 08-12-06 11-10-10

Boromir v. ’t Patrieske 2694286 06-03-08 05-10-10

Nimco v. ’t Drentsche Geluck 2534123 20-11-04 12-10-10

Loeki 2691306 14-02-08 11-08-10

Cartouche Tjiekie v. ’t Jasperspad 2619239 31-07-06 02-09-10

Sera v. ’t Limburgsland 2611683 02-06-06 02-09-10

Silke 2577717 27-09-05 24-08-10

Ashley fan ’t Suydevelt 2578161 25-09-05 05-10-10

Andor fan de Indo-Anjoho 2681989 24-11-07 20-11-10

Meike fan ’t Drentsche Volk 2697950 31-03-08 07-09-10

Ellert fan ’t Suydevelt 2655110 06-05-07 05-10-10

* Siebe v. Oudsher 2637905 25-12-06 02-11-10

Jago Phébe v. Groevenbeek 2685315 27-12-07 02-11-10

Rocco v. Goriks’s Heem 2491406 27-01-04 06-11-10

Bovengenoemde honden zijn onderzocht op een aantal erfelijk overdraagbare oogziekten. 
De uitslag is als volgt:

PRA Cataract MPP Entropion Ectropion Distichiasis RD
Honden met een * voor hun naam Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Niet vrij Vrij
Overige honden Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

Uitslagen HD-, ED- en Oogonderzoek
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HD Uitslagen - 9/9/2010 t/m 30/11/2010
Naam hond NHSB Geboren HD Botafwijking Norbergwaarde Aansluiting Vorm

Boromir v. ‘t  Patrieske 2694286 06-03-08 C 1 23 SA Ondiepe kom

Maron Nabar the Gloucester 2717388 22-08-08  A 0 33 OA

Senna Kristel van Selihof 2621637 22-08-06 A 0 40 OA

Sam-Nouka v.d. Neerbosche Wateren 2718297 29-08-08 A 0 38 OA

Sanne Barobke v.d. Veenweide 2756746 04-07-09 A 0 36 OA

Tjitske Barobke v.d. Veenweide 2756744 04-07-09 A 0 28 OA

Bart 2744806 07-04-09 A 0 35 OA

Joep 2744807 07-04-09 A 0 33 OA

Dirk 2744808 07-04-09 A 0 28 OA

Beye Emie v.d. Neerbosche Wateren 2646578 08-03-07 A 0 33 OA

Jet Freza v.d. Ykenhorst 2685413 26-12-07 A 0 35 OA

Charlot Emie v.d. Neerbosche Wateren 2646583 08-03-07 A 0 23 OA

OA= Onvoldoende aansluiting
SA= Slechte aansluiting

ED Onderzoeken  9/9/2010 TM 30/11/2010
Naam hond NHSB Geboren Arthrose-

L/R
OCD- L/R LPC-L/R LPA-L/R INC-

L/R
OV-
L/R

Eindbe-
oordeling

JET FREZA V.D. YKENHORST 2685413 26-12-07 Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij        Vrij Vrij

Heeft uw hond last van artrose?
Dan kunt u ons helpen om mee te doen aan ons onderzoek!

Wij zijn op zoek naar honden met artrose en hun eigenaren die mee wil-
len werken aan een voedingsonderzoek.

Artrose is een veel voorkomende aandoening bij honden. Bij artrose verdwijnt 
het kraakbeen in de gewrichten en er ontstaan ontstekingen. Veel voorkomende 
symptomen zijn chronische pijn, kreupelheid en immobiliteit. Er wordt onder-
zocht of een toevoeging van polydextrose in het voeder de symptomen van 
artrose verminderen.

In opdracht van Vobra Special Petfoods BV onderzoeken wij dat als studentes 
van Hogeschool Van Hall Larenstein. Dit onderzoek wordt begeleid door profes-
sor A.C. Beynen, die specialist is in diervoeding. 

Vobra stuurt iedere eigenaar gangbaar, volledig hondenvoeder op. De honden worden verdeeld in twee groepen, 
waarvan één groep (de testgroep) volledig hondenvoeder krijgt met polydextrose als toevoeging. 
De andere groep (de placebo-groep) krijgt hetzelfde volledige hondenvoeder, echter zonder de toevoeging van po-
lydextrose. Het onderzoek gaat half maart van start en duurt 10 weken. 

Neem contact met ons op voor meer informatie of een 
aanmeldingsformulier!

Miranda Staats en Lisanne de Jong
E-mail: hondonderzoek@gmail.com

Over de publicatie van persberichten van bedrijven of commerciële instellingen in “Onze Drent” zijn afspraken 
gemaakt. Volgens die afspraken komen uitsluitend persberichten van bedrijven die in “Onze Drent” adverteren 
voor publicatie in aanmerking.
Artrose komt ook bij Drentsche Patrijshonden voor. Onderzoek naar deze ziekte is nuttig voor de individuele hond, 
maar dit onderzoek komt ook ten goede van het ras. Daarom bevelen wij dit onderzoek graag aan.

De redactie.
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Evenementenkalender 2011
Februari

4, 5 en 6 Eindhoven
CAC-CACIB
Beursgebouw

P. v/d Meulengraaf
Brederostraat 9
5671 VN Nuenen

Tel.: 0404-2840012
p.vandemeulengraaf@onsnet.nu
www.kcdekempen.nl

20 Flint Amersfoort
Hond van het Jaar Show
Inschrijven niet mogelijk

KNK Cynophilia
Hoofdstraat 248
3972 KL Driebergen

Tel.: 0343-473710
info@cynophilia.nl
www.cynophilia.nl

Maart

5 en 6 Groningen
CAC-CACIB
Martiniplaza

Mw. H.M.M. Klok – ’t Hart
Voorstraat 2
9696 XH Oudeschans

Tel.: 0597-655415
martinidogshow@planet.nl
www.nkc-groningen.nl

19 en 20 Leiden
CAC-CACIB
Plantarium, Hazerswoude-
dorp

L. Nieuwenburg
Morsweg 149
2332 EM Leiden

Tel.: 071-5318232
l.c.nieuwenburg@hccnet.nl
www.kvrijnland.nl

April

16 Eerste Fokdag 2011 Evenementencommissie

25 Leeuwarden
Paasshow FEC
CAC-CACIB

Administratie Paasshow
Postbus 48
3140 AA Maassluis

Tel.: 06-30235367 (20-22 uur)
paasshow@cacib.nl
www.paashondenshow.nl

Mei

14 en 15 Goes
Zeelandhallen
CAC-CACIB

Dogshow Goes
Postbus 2040
4460 MA Goes

Tel.: 0113-503319
info@dogshowgoes.nl
www.dogshowgoes.nl

27, 28 en 29 Oss
Sportcentrum
CAC-CACIB

Mw. E. Lahaye
Clematisstraat 1
5482 MH Schijndel

Tel.: 073-5492209
jalahaye@home.nl
www.kcoss.nl

Juni

4 Kampioensclubmatch Evenementencommissie

11, 12 en 13 Arnhem
Rijnhal
CAC-CACIB

K.C. Arnhem
Postbus 30089
6803 AB Arnhem

Tel.: O26-7078045 / 026-3213092
pinkstershow@solcon.nl
www.kcarnhem.nl

Juli

2 en 3 Echt (Openlucht)
Sportpark Bandert
CAC-CACIB

Mw. A. Heijnen
Havikstraat 6
6135 ED Sittard

Tel.: 046-4514037
annita.heijnen@planet.nl
www.limpburgia-hondenshow.nl

Augustus

27 en 28 Rotterdam
Ahoy
CAC-CACIB

Mw. A. van Steenbergen
Postbus 190
2600 AD Delft

Tel.: 015-2124126
shr@kynologenclub-rotterdam.nl
www.kynologenclub-rotterdam.nl

September

1, 2 en 3 Leeuwarden
WTC Expo
CAC / Conn. Euroshow

CAC-show
St. Eurodogshow 2011
Postbus 34
3140 AA Maassluis

Tel.: +31 10 5929510
Fax: +31 10 5901394
secretary@eurodogshow2011.nl
www.eurodogshow2011.nl

24 en 25 Maastricht
MECC
CAC-CACIB

Mw. F. Lochs-Romans
Grootgenhouterstraat 78
6191 NV Beek

Tel.: 046-4376473
r.lochs-romans@planet.nl
www.mhsv.nl

Oktober

1 en 2 Zwolle
IJsselhallen
CAC-CACIB

Mw. A.M. Lindeijer
Dijk 47
8131 VB Wijhe

Tel.: 06-28366483
info@ijsselshow.nl
www.ijsselshow.nl

22 Tweede Fokdag 2011 Evenementencommissie

November

5 en 6 Bleiswijk
Flora Holland
CAC-CACIB

Mw. T. Minnaard
Leuvehaven 52
3011 EA Rotterdam

Tel.: 010-4822440
cacib.bleiswijk@kcdordrecht.nl
www.dogshowbleiswijk.nl

26 en 27 Amsterdam
RAI
CAC-CACIB, Winner/Jeugd-
winner

Winner
Hoofdstraat 248
3972 LD Driebergen

Tel.: 0343-473710
info@winnershow.nl
www.winnershow.nl

December

10, 11 en 12 Wijchen Kerstshow
Olympic Sportcentrum
CAC-CACIB

Mw. A. van Bussel
Etudestraat 52
6544 RT Nijmegen

Tel.: 024-3786722
kerstshow@kcnijmegen.nl
www.kerstshow.com

De evenementen waarbij in de eerste kolom een hond is afgebeeld, worden georganiseerd door de vereniging.
De datum die is vetgedrukt, is de dag voor rasgroep 7 (waartoe de Drentsche Patrijshond behoort)
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