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voorwoord van de voorzItter

Beste leden van de vereniging,

Voor u ligt de tweede uitgave van ons Verenigingsblad in het jaar 2011! Zoals altijd boordevol informatie, wetens-
waardigheden en ervaringen van leden met hun hond. 
 
Ook dit jaar zijn er weer veel vaste activiteiten zoals fokdagen, de clubmatch, de ledenvergadering, Drenten-
wandelingen en nog veel meer. Als het allemaal volgens plan loopt, dan is bij het lezen van deze uitgave ook de 
nieuwe website gelanceerd. 

Ons register is inmiddels geheel online in te zien en ongeveer 70 leden hebben nu een inlogcode; we hopen en 
verwachten dat in de komende maanden meer leden van deze mogelijkheid gebruik gaan maken.

Onze vereniging wordt “draaiende” gehouden door vrijwilligers, ieder met zijn/haar eigen stijl maar met een ge-
zamenlijk doel: de Drentsche Patrijshond. Als bestuur ontvangen wij met enige regelmaat berichten van leden dat 
zaken niet altijd goed lopen en er discussies zijn over de aanpak van leden of hoe leden zich naar elkaar uiten. 
Voor het bestuur is het lastig gebleken om hierin een positie te kunnen innemen omdat de statuten/huishoudelijk 
reglement hiervoor te ruim interpreteerbaar zijn. Wel lijkt er duidelijk behoefte te zijn aan duidelijker “spelregels” 
hoe met elkaar om te gaan en op welke wijze het bestuur hierin voor de leden een rol kan of moet vervullen. Dit is 
een lastig onderwerp dat verstrekkende gevolgen kan hebben. Daarom zal het bestuur een inspraakavond orga-
niseren om van u, als lid van onze vereniging, te horen welke mogelijke spelregels er gewenst zijn. De uitkomst 
hiervan zullen we in een ledenvergadering aan u voorleggen. 

Voor het bestuur is dit een belangrijke tussenstap (en voorwaarde) voordat we verder kunnen gaan met het ver-
der invullen van “Lijnen voor de toekomst”. 

Ik wens u namens het bestuur veel leesplezier toe. 

Met hartelijke groet,
Marc Massaar van Schaik, voorzitter

MededelIngen van het Bestuur

•	 Nel Olijve heeft vanwege gezondheidsredenen helaas haar functie moeten neerleggen. Zij zorgde ervoor dat 
de Drenten, die overgeplaatst moesten worden,  een nieuw tehuis kregen. Tevens coördineerde zij de nestbe-
zoeken.  We bedanken haar van harte voor haar jarenlange inzet en wensen haar een spoedig algeheel herstel 
toe. 

•	 Met ingang van 7 maart neemt Marja de Boer-van Herreveld een deel van de werkzaamheden van Nel Olijve 
over. Zij zal naast haar andere werkzaamheden  ook zorg gaan dragen voor het vinden van een nieuw thuis 
voor de Drenten,  die aangeboden worden voor herplaatsing. 

•	 Met ingang van 7 maart zal Madelien Atema-van Noort naast haar andere werkzaamheden ook de coördinatie 
van de nestbezoeken op zich nemen. 

•	 Linda Punselie heeft tot onze spijt te kennen gegeven haar functie als voorzitster van de Evenementencommis-
sie neer te leggen. Het bestuur is haar zeer erkentelijk voor haar meer als 10-jarige inzet en enthousiasme en 
zal haar node missen bij de organisatie van toekomstige activiteiten. Wij wensen haar alle goeds toe voor de 
toekomst.

Het bestuur roept enthousiaste kandidaten op voor een BESTUURSFUNCTIE.
Op dit moment kent het bestuur 5 leden (waarvan 1 vacant) en we zouden graag het bestuur uitbreiden met 
enkele gemotiveerde leden, die bij willen dragen aan de verdere invulling van “Lijnen voor de toekomst”.
Wij verwachten van kandidaten een enthousiaste instelling en motivatie en bij voorkeur een redelijke kynologi-
sche kennis en grote affiniteit met de Drent.
Nadere informatie kan gevraagd worden bij de voorzitter van de vereniging (dhr. Marc Massaar van Schaik) 
en bij de secretaris van de vereniging (mw. Hanneke Alberts). Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan het 
secretariaat van de vereniging.

De Evenementencommissie zoekt met spoed een nieuw commissielid (m/v).
Bij voorkeur dient de gegadigde te beschikken over een redelijke kennis van het tentoonstellingsgebeuren, de 
Nederlandse taal goed te beheersen en enige computerkennis te hebben.
De commissie bestaat nu uit 5 leden (waarvan 1 vacant) en vergadert ca. 5 keer per jaar. De werkzaamheden 
tijdens de evenementen, die de leden van de commissie verrichten, worden binnen de commissie onderling 
verdeeld.
Gegadigden kunnen zich schriftelijk melden bij de secretaris van de EVC: dhr. Hans Egeter (adres zie voorin dit 
blad).
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uItnodIgIng voor de algeMene ledenvergaderIng 2011
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Datum: Maandag 6 juni.
Aanvang:  19.30 uur (de zaal is open vanaf 18.30 uur).

Locatie: Partycentrum Schimmel, Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg (tel. 033-2861213)

Route:  Neem de afslag 22/Maarsbergen van de A12 en volg vervolgens de borden Woudenberg/Veenendaal.
  Vervolgens ligt de locatie in Woudenberg aan de doorgaande weg, de N225, 
  richting Scherpenzeel/Veenendaal.

Agenda

Opening en vaststelling aantal stemgerechtigden

1. Uitreiking van: 
•	 			de	J.F.	Baron	van	Hogendorp	Wisseltrofee
•	 			de	Perdix	prijs	
•	 			de	Jonkvrouwe	A.J.M.	van	der	Heijden	van	Doornenburg	Trofee
•	 			de	Mariënwaerdt	Wisselbeker
•	 			de	Suze	Markvoort	Beker
•	 			de	Nimrodprijs
•	 			Felicitatie	voor	de	beste	teef	en	beste	reu	van	de	clubmatch	2010

2. Notulen van de vergadering van 14 juni 2010 (gepubliceerd in Onze Drent no. 4 van augustus  2010)

3. Ingekomen stukken en mededelingen (deze bescheiden zullen één uur voor aanvang van de vergadering 
 ter inzage liggen op de bestuurstafel. Gelieve de bescheiden, na deze gelezen te hebben, ook aan 
 anderen ter beschikking te stellen).

4. Jaarverslag van de penningmeester over 2010.

5. Verslag van de kascommissie (wordt ter vergadering voorgelezen)

6. Decharge bestuur

7. Verkiezing kascommissie en reservelid kascommissie

8. Voortgang financieel jaar 2011

9. Vaststellen van de begroting 2012

10. Voorstel om bij het betalen van de contributie zonder machtiging € 2,50 administratiekosten in rekening
 te brengen.

11. --- Pauze ---

12. Jaarverslagen van bestuur en de commissies.
•	 			Jaarverslag	Bestuur
•	 			Jaarverslag	Ledenadministratie
•	 			Jaarverslag	Registerbeheerder	
•	 			Jaarverslag	Puppycontactadres	en	Over	te	plaatsen	Drenten
•	 			Jaarverslag	Fokbeleidscommissie	(FBC)
•	 			Jaarverslag	Fokaanvragen
•	 			Jaarverslag	Evenementencommissie	(EVC)
•	 			Jaarverslag	Gebruikshondencommissie	(GBC)
•	 			Jaarverslag	Drentenwinkel	
•	 			Jaarverslag	Redactiecommissie
•	 			Jaarverslag	Website-commissie

13. Bestuursverkiezing
 (aftredend maar wel herkiesbaar is Marc Massaar van Schaik, aftredend en niet herkiesbaar is 
 Jorden de Boer)

14. Aanpassing Reglement Redactiecommissie

15. Aanpassing Fokreglement

16. Voortgang Werkgroep Fokkerij en Gezondheid

17. Rondvraag

18. Sluiting
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Jaarverslag 2010 - Bestuur

In 2010 is het bestuur 7 keer bij elkaar gekomen om te 
vergaderen, zoals gebruikelijk in Partycentrum Schimmel 
in Woudenberg. Deze vergaderingen werden genotuleerd 
door de ambtelijk secretaris Madelien Atema.

Op 12 juni werd de jaarlijkse kampioenschapsclubmatch 
gehouden. Dit jaar voor het eerst in de Hanzehal te Zut-
phen. De fokdagen werden in 2010 gehouden op 24 april 
en 2 oktober en de plaats van handeling was het Dogcen-
ter te Zaltbommel. Aangezien beide locaties niet geheel 
aan de verwachtingen beantwoordden, werd besloten de 
evenementen in 2011 weer te laten plaatsvinden in Bar-
neveld, maar nu in de Markthal op industrieterrein de 
Harsselaar.

Op 14 juni werd de Algemene Ledenvergadering gehou-
den. De Ledenvergadering werd voor het eerst in Party-
centrum Schimmel te Woudenberg gehouden. Op deze 
vergadering werden o.a. de reglementen van de GBC en 
de FBC, waarvan de behandeling was doorgeschoven van 
2009 naar 2010, ter goedkeuring aan de leden voorge-
legd. Deze reglementen geven voor elke commissie aan 
wat hun taken, werkzaamheden en verantwoordelijkhe-
den zijn. Zij werden unaniem goedgekeurd.

Diverse bestuursleden hebben als bestuursafgevaardig-
de zitting in de verschillende commissies en woonden in 
die functie de commissievergaderingen in 2010 bij. Waar 
nodig werden de commissies met raad en daad bijge-

staan.
Het bestuur heeft zich ook in 2010 naast de reguliere 
werkzaamheden weer veel bezig gehouden met het in-
vullen van “lijnen voor de toekomst” en heeft getracht 
de daarin voorgestelde vernieuwingen verder gestalte 
te geven. Het bestuur heeft het idee dat daarin ook nu 
weer belangrijke stappen zijn gezet, zeker nadat de lang 
gekoesterde wens in vervulling ging: het online ter be-
schikking komen van het Register in ZooEasy en de mo-
gelijkheid voor de leden om dit register in te zien door 
desgewenst, tegen een kleine vergoeding, een leesac-
count aan te vragen.

Ook dit jaar zijn diverse bestuursleden weer aanwezig 
geweest bij vergaderingen van de Raad van Beheer. Te-
vens is er zitting genomen in de Werkgroep Fokkerij en 
Gezondheid, waarin het toekomstige fokbeleid van de 
Raad van Beheer gestalte gaat krijgen en waarin ge-
streefd wordt te komen tot het fokken van niet alleen 
mooie, maar vooral ook gezonde en sociale rashonden.

Terugkijkend is het weer een tamelijk druk jaar geweest, 
maar als bestuur hebben we toch het gevoel flinke voor-
uitgang te hebben geboekt met “lijnen voor de toe-
komst”. Het bestuur wil allen die het afgelopen jaar op 
vrijwillige basis op enigerlei wijze hebben bijgedragen 
aan de vele activiteiten en daarmee het functioneren van 
de vereniging, hiervoor van harte dank zeggen. 
Hanneke Alberts-Oets

Jaarverslagen 2010

Jaarverslag 2010 - Ledenadministratie

Het aantal leden is in 2010 gelukkig redelijk stabiel ge-
bleven. Er hebben minder mensen hun lidmaatschap 
opgezegd en ook zijn er beduidend minder leden uitge-
schreven vanwege het niet voldoen van de contributie. 

Het aantal in de administratie aanwezige leden, gezinsle-
den, verenigingen etc. is als volgt opgebouwd:

Soort leden Aantal

Leden 1330

Gezinsleden 103 +

Betalende leden 1433

Soort leden Aantal

Ereleden 5

Overige* 33

Adverteerders 12

Verenigingen 25 +

Totaal 75

* Overige leden zijn onder andere: keurmeesters, Raad van Be-
heer, etc.

Het totaal in het bestand opgenomen leden, gezinsleden, 
overige, adverteerders en verenigingen is 1508.

Ivonne van Eijk-Nuhaan

Toelichting bij Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2011 

De bescheiden  m.b.t. de agendapunten 14 en 15 vindt 
u elders in dit blad.

Leden kunnen mede-leden, voor zover deze tenminste 
één jaar lid zijn, voordragen ter benoeming in het be-
stuur. Hiertoe dienen zij tenminste tien dagen vóór de 
Algemene Ledenvergadering, tijdens welke de benoe-
ming zal plaatsvinden, de secretaris schriftelijk in kennis 
te stellen. Tevens zullen zij de naam en een accepta-
tieverklaring van de kandidaat moeten toevoegen. Deze 
bescheiden dienen vergezeld te gaan van de handteke-
ningen van tenminste tien leden van de vereniging, die 
hierdoor verklaren de kandidaatsstelling te ondersteu-
nen. 

Kandidaten voor een bestuursfunctie, die zich bij het be-
stuur aanmelden vóór de Algemene Ledenvergadering,
kunnen worden voorgedragen door het bestuur om be-
noemd te worden tijdens deze vergadering, uiteraard 
voldoend  aan de eisen zoals gesteld in artikel 20 van de 
statuten. Deze kandidaten worden uiterlijk 3 weken vóór 
de vergadering op de website voorgesteld. 

Rooster van aftreden:

2011  de heer Marc Massaar van Schaik en 
 de heer Jorden de Boer
2012 mevrouw Hanneke Alberts-Oets
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Hieronder de overzichten van de afgelopen 5 jaar.

Aantal geregistreerde honden (gegevens van Raad van Beheer over 2010, ontvangen tot 06-11-2010)
Jaar 2010 2009 2008 2007 2006

Nesten 60 66 60 73 80

Reuen 175 204 179 227 234

Teven 182 203 204 204 235

Gem. nestgrootte 5,95 6,16 6,38 5,9 5,86

Uitslagen ECVO oogonderzoek (gegevens van Raad van Beheer over 2010, ontvangen tot 30-11-2010) 
Jaar 2010 2009 2008 2007 2006

MPP niet vrij - - - - -

PHTVL/PHPV graad 1 - 1 - 1 -

Cataract (congenitaal) - niet vrij - - - - 1

Retina dysplasie - niet vrij 1 1 - 1 1

Entropion - niet vrij - - - 1 -

Entropion - voorlopig niet vrij - - 1 1 -

Ectropion - niet vrij - - - - 3

Distichiasis - niet vrij 5 6 3 6 6

Cataract (niet congenitaal)
voorlopig niet vrij

- - 1 1 1

Cataract (niet congenitaal) 
niet vrij

1 2 3 - 1

Lensluxatie - - - 1 -

Lensluxatie - voorlopig niet vrij - - - 1 -

PRA - vrij 237 279 325 296 277

PRA - voorlopig niet vrij - - - - -

PRA - niet vrij - - - - -

Totaal onderzoeken 252 279 325 296 277

Uitslagen HD onderzoeken (gegevens van Raad van Beheer over 2010, ontvangen tot 30-11-2010) 
Jaar 2010 2009 2008 2007 2006

HD A 77 56 80 84 81

HD-B 1 2 1 1 1

HD-C 6 1 5 7 3

HD-D 3 4 - 3 2

HD-E - - - - -

Totaal aantal onderzoeken 87 63 86 95 87

Uitslagen ED onderzoeken (gegevens van Raad van Beheer over 2010, ontvangen tot 30-11-2010)
Jaar 2010 2009 2008 2007 2006

ED vrij 2 5 - - -

ED niet vrij - 1 1 - 1

Totaal 2 6 1 - 1

Namens het Registerbeheer,
Madelien Atema

Jaarverslag 2010 - Registerbeheer

In 2010 is er veel veranderd bij het registerbeheer. Na 
vele jaren heeft Wout Lourens het beheer overgedragen 
aan Madelien Atema. Verder is ZooEasy, de database 
voor het register, via internet toegankelijk geworden. 
Naast de registerbeheerder hebben meer mensen toe-
gang tot de database om gegevens in te voeren. Dat 
zijn Bart van de Pol, Hanneke Alberts en Ans Sportel. 
Bart zorgt voor de invoer van gegevens verkregen uit 
gezondheidsenquêtes en de formulieren “Melding regis-
ter”. Hanneke en Ans zijn druk bezig met de invoer van 
nesten die nog niet in het register waren opgenomen. De 

registerbeheerder verzorgt alle overige taken.

Op de fokkersbijeenkomst op 26 oktober is een voorlich-
ting gegeven over de veranderingen en over de moge-
lijkheden van ZooEasy-online. De nadruk lag daarbij op 
het gebruik van het programma en de voordelen voor de 
leden om zelf toegang te hebben tot de informatie in het 
register. Na afloop was het mogelijk om een leesaccount 
te verkrijgen voor € 7,50 per jaar en is het register daad-
werkelijk online gegaan. Op dit moment (maart 2011) 
zijn er 59 leesaccounts uitgegeven.
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Jaarverslag 2010 - Puppycontact 

Van 1 januari t/m 30 juni 2010 konden de geboren en 
beschikbare pups vermeld worden op de puplijst, die op 
de website van de vereniging werd gepubliceerd. Om de 
pups te vermelden op deze lijst moest de fokker een aan-
vraag indienen. 

Op de ALV van juni 2010 is het voorstel om de vermelding 
op de puplijst te koppelen aan de goedgekeurde fokaan-

vraag, aangenomen. De puplijst zoals hij sinds 1 juli 2010 
op de website wordt gepubliceerd bestaat uit een lijst met 
verwachte nesten en een lijst met geboren nesten. De 
puplijst wordt indien nodig en mede dankzij de webmas-
ter dagelijks bijgewerkt. 

Net als in 2009 kenmerkt 2010 zich als een jaar waarbij 
vraag en aanbod in evenwicht was.

Nesten
In 2010 werden er 2 nesten meer gefokt dan in 2009 (nesten gefokt met positief fokadvies en aangemeld door de 
fokker). Er zijn net als het vorig jaar meer teven dan reuen geboren. Het aantal pups per worp is gelijk gebleven.

Jaar Nesten Reuen Teven Totaal Pups per worp

2006 42 131 132 263 6.3

2007 57 185 166 351 6.1

2008 51 155 184 339 6.6

2009 59 178 191 369 6.2

2010 61 183 194 377 6.2

Vermelding van nesten op de puplijst tot 01-07-2010
Van 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 zijn er 36 nesten geboren. Hiervan werden er 23 nesten aangemeld voor plaat-
sing op de puplijst.

Jaar Nesten Op puplijst geplaatst Niet op puplijst geplaatst

2009 - vanaf 1 juli 2009 23 13 (56,5%) 10 (43,5%)

2010 - tot 1 juli 2010 36 23 (64,0%) 13 (36,0%)

Vanaf 1 juli 2010 hoeft de fokker, zoals hierboven vermeld, geen aanvraag voor vermelding op de puplijst meer in 
te dienen. Nadat het dek- c.q. geboortebericht aan het puppycontactadres is doorgegeven, worden de gegevens van 
de combinaties (met foto) op de lijst met verwachte c.q. geboren nesten gepubliceerd.

Van 1 juli t/m 31 december 2010 zijn er 25 nesten geboren. Hiervan hebben 21 nesten op de puplijst gestaan. In 
2011 verwachten we dat de meeste nesten vermeld zullen worden op de puplijst. Mede dankzij deze lijst vinden er 
veel pups via de vereniging een nieuwe eigenaar.

Overplaatsingen
In 2010 werden 26 honden voor overplaatsing aangebo-
den. Hiervan zijn er 2 door de eigenaar zelf geplaatst, 
3 honden werden teruggetrokken en 1 hond is wegens 
onbetrouwbaar/agressief gedrag geweigerd voor over-
plaatsing.

Uiteindelijk zijn er 20 honden via het PCA overgeplaatst. 
In 2010 zijn er meer reuen dan teven voor overplaatsing 
aangeboden. Ten opzichte van vorig jaar zijn er 3 honden 
minder overgeplaatst.

Zorgelijk is dat 14 van de 20 honden nog geen 2 jaar oud 
waren toen ze voor herplaatsing werden aangeboden 6 
van deze 14 honden waren gemiddeld 7,5 maanden oud! 
De meest opgegeven reden voor herplaatsing van deze 
groep jonge honden is  het tegenvallen van de opvoeding 
van een Drent, tijdgebrek en men vindt de hond over 
het algemeen te druk. De overige 6 honden varieerden 

in leeftijd tussen de 4 en 6,5 jaar oud. Andere redenen 
voor overplaatsing waren scheiding, ziekte en gedrags-
problemen.

Jaar Reu Teef Totaal

2007 16 6 22

2008 14 11 25

2009 11 12 23

2010 12 8 20

Nestbezoeken
In 2010 zijn 58 van de 61 nesten bezocht door een nest-
bezoeker.

Namens het Puppycontactadres
Nel Olijve & Madelien Atema

Dit is het laatste jaarverslag dat ik samen met Nel indien. Nel is om gezondheidsredenen gestopt met haar werk 
voor de vereniging, wat ik erg jammer vind. Nel heeft met veel enthousiasme en grote betrokkenheid gezorgd 
dat veel Drenten weer een nieuw huis vonden. Ook de coördinatie van de nestbezoeken nam ze voor haar reke-
ning en regelmatig bezocht ze zelf als nestbezoeker een fokker.
Ik wil Nel hartelijk danken voor de leerzame en plezierige samenwerking die we de afgelopen 4 jaar hebben 
gehad. 
Madelien Atema
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Jaarverslag 2010 - Fokbeleidscommissie

Algemeen
Afgelopen jaar hebben er verschillende veranderingen 
plaatsgevonden binnen de FBC. Jorden de Boer, die de 
bestuurszaken in zijn portefeuille had, is in december te-
ruggetreden. Het is de gewoonte van het bestuur om een 
bestuurslid af te vaardigen naar elke commissie. Omdat 
het bestuur vindt dat de FBC de belangrijkste commis-
sie is, heeft zij aanvankelijk drie bestuursleden afgevaar-
digd. Nu de commissie steeds beter raakt ingewerkt en 
het bestuur steeds meer vertrouwen in de commissie als 
geheel heeft gekregen, kan de afvaardiging kleiner wor-
den. 
Er zijn dit jaar wel twee nieuwe commissieleden be-
noemd, namelijk de heren Pierre Groen en Karel Wie-
gert. Zo bestaat de commissie nu uit vijf leden en een 
ambtelijk secretaris. 
Bart van der Pol, voorzitter, Janny Offereins, secretaris, 
Rob Key voor reuenaangelegenheden, Wim Wellens on-
der andere voor alle zaken die het exterieur betreffen, 
Pierre en Karel zijn lid. Lidy Kamperman is ambtelijk se-
cretaris.
Hanneke Alberts en Ans Sportel nemen aan de vergade-
ringen deel, respectievelijk als afgevaardigden van het 
bestuur, voor fokkerijzaken en verbinding met de evene-
mentencommissie. Zij hebben geen stemrecht.
De commissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit 
aan het bestuur. Ook vraagt het bestuur aan de commis-
sie om zich te beraden over vragen aangaande de fok-
kerij en om voorstellen te doen.
Het belangrijkste doel van de FBC is het maken van het 
fokkerijbeleid. 

Vergaderingen
Omdat de digitale snelweg inderdaad snel en bovendien 
goedkoop is, wordt er minder vergaderd. Veel vragen 
van leden en kleine problemen kunnen via dit medium 
worden opgelost. 
Om iedere maand te vergaderen is dan ook niet noodza-
kelijk. De FBC heeft in 2010 zes maal vergaderd. 

Fokdagen
De fokdagen zijn redelijk goed bezocht. Het kan altijd 
nog beter. De commissie raadt de fokkers ieder jaar op-
nieuw aan om hun pupkopers te activeren en hen te wij-
zen op het belang om naar de fokdag te gaan. Er zijn 
gelukkig ook fokkers die bij de verkoop van hun pups 
de pupkopers al informeren over deze dagen. Ook het 
onderhouden van contacten tussen fokkers en pupkopers 
verhoogt de aanwezigheid op de fokdagen. 
In 2010 zijn deze dagen gehouden in Kerkwijk. De in-
deling van deze ruimten die de vereniging ter beschik-
king stonden, was niet optimaal. Derhalve is de evene-
mentencommissie opnieuw op zoek gegaan naar een 
geschikt onderkomen en is daarin  geslaagd. Hierdoor 
kunnen in 2011 de evenementen weer in Barneveld wor-
den georganiseerd. U zult in Onze Drent kunnen lezen 
waar de fokdagen en de Kampioenschapsclubmatch zul-
len worden gehouden.
De formulieren die worden gebruikt voor de keuringen 
tijdens fokdagen zullen in 2011 worden aangepast aan 
de wensen van de keurmeesters en de fokkers.
Zoals de laatste jaren de gewoonte is, worden reuen van 
eigenaren die op de fokdag de kwalificatie ‘Uitmuntend’ 
of dikwijls ook ‘Zeer Goed’ ontvangen, uitgenodigd om 
hun reu op de dekreuenlijst te plaatsen. Voordat het 
zover is, moeten er wel de nodige onderzoeken wor-
den verricht en een bezoek aan een tentoonstelling of 
clubmatch worden gebracht. Aan de dekreuenlijst is te 
zien, dat dit beleid vruchten afwerpt, want de lijst wordt 
steeds uitgebreid. Een en ander tot grote voldoening van 
de commissie in verband met de inteeltcoëfficiënt. Sprei-
ding van de genenpoel is iets waar de FBC naar streeft.
De fokkers moeten echter oppassen, dat zij niet alleen 
naar de coëfficiënt kijken, zoals te lezen is op sommige 

van hun sites, waar zij vermelden dat de inteeltcoëffici-
ent laag is, als of dit een extra meerwaarde is voor hun 
pups. Dit is absoluut niet het geval. De berekening is 
slechts een hulpmiddel om een combinatie tot stand te 
brengen en geen doel op zich.
De eigenaars van de reuen zijn wel eens wat ongeduldig 
als hun reu niet direct wordt gevraagd, nadat ze op de 
dekreuenlijst zijn geplaatst. Echter, geduld is geboden, 
omdat fokkers ook aan het idee moeten wennen om zo 
nu en dan eens een andere reu voor een dekking te vra-
gen. Laat u uw reu daarom alstublieft op de lijst staan! 
Vroeg of laat komt uw reu wellicht aan de beurt.

Enquêtes
De voorzitter stuurt jaarlijks gezondheidsenquêtes naar 
eigenaren van Drenten die in het afgelopen jaar 3 jaar 
oud zijn geworden. De response is nog niet optimaal, 
ongeveer 65%, maar de commissie is toch verheugd dat 
velen van u wel de moeite nemen om het formulier in 
te vullen. Deze 65% geeft echter wel een betrouwbaar 
en representatief beeld aan van de gezondheidssituatie 
waarin ons ras zich bevindt. De FBC krijgt zodoende in-
zicht waar of de knelpunten zich in het ras bevinden, 
zodat we met elkaar het fokbeleid hierop kunnen afstem-
men.
Tevens is besloten dat deze enquête wordt herhaald 
wanneer de honden 6 jaar worden.

De Raad van Beheer
Ook de Raad van Beheer is in samenwerking met de 
Werkgroep bezig om nieuwe regels op te stellen om in 
het BRS (Basis Reglement Stambomen) op te nemen. 
Hanneke Alberts is namens onze vereniging in de Werk-
groep vertegenwoordigd. De FBC is van mening dat de 
Raad van Beheer zich in te sterke mate bemoeit met 
de rashondenfokkerij en zich op de stoel van de fok-
ker plaatst. Dat er bij sommige verenigingen aan de bel 
wordt getrokken, is begrijpelijk, maar bij verenigingen 
waar het al jaren goed is georganiseerd moet hij zich 
gereserveerd opstellen. We hebben in Hanneke hiervoor 
een prima afgevaardigde.
Het Rasspecifiek Fokreglement, het zogenaamde RFR, 
dat door onze vereniging destijds is aangenomen, zal op-
nieuw worden aangepast in een Verenigings Fok Regle-
ment, het zogenaamde VFR. Hiervoor is de toestemming 
van de Algemene Ledenvergadering nodig. Hiertoe zult u 
te zijner tijd worden uitgenodigd. Zover is het echter nog 
niet. Gelukkig heeft de vereniging momenteel een uit-
stekend fokreglement, waarmee de fokkers goed kunnen 
werken. Om de reglementen up to date te houden, is het 
invullen van het formulier, dat u krijgt toegestuurd door 
onze voorzitter, dan ook van groot belang!

Keurmeesterbijeenkomst
Op 21 september heeft het bestuur met medewerking 
van de Fokbeleidscommissie een bijeenkomst belegd 
met de keurmeesters. Alle, voor ons ras erkende keur-
meesters, hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. 
15 keurmeesters hebben aan de uitnodiging gehoor ge-
geven. Ons commissielid, Wim Wellens, eveneens keur-
meester voor ons ras, heeft de presentatie gehouden 
waarna een discussie heeft plaatsgevonden. Het is jam-
mer dat niet alle keurmeesters die aanwezig waren, aan 
de discussie hebben deelgenomen. Kennelijk is men toch 
bang zijn of haar mening in het openbaar te ventileren. 
Echter, juist daardoor krijgt een discussie inhoud.

Het bestuur is wel van plan om dergelijke bijeenkom-
sten in de toekomst opnieuw te organiseren. Het is goed 
om de keurmeesters, die toch van grote betekenis zijn 
voor het ras, op de hoogte te stellen en te houden van 
het niveau waarop het ras zich op een bepaald  moment 
bevindt. 
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Bijeenkomst met en voor de fokkers en andere be-
langstellenden
Op 26 oktober is er een bijeenkomst voor fokkers gehou-
den. Evenals de vorige vergadering werd deze geopend 
door de vice-voorzitter, Jorden de Boer. Met enige trots 
vertelde hij dat het nu zover is gekomen dat de leden 
inzage in het register kunnen verkrijgen. Al met al heeft 
het heel wat voeten in de aarde gehad. 
Vooraf zette Bart van der Pol nog eens uiteen het nut en 
de noodzaak om inteelt en verwantschap in de gaten te 
honden, zonder zich slechts alleen daarop de focussen.
Vervolgens legde Madelien Atema de voortgang uit van 
het register. Het is bijzonder hoeveel gegevens al in het 
register zijn opgenomen en nog dagelijks worden opge-
nomen. Voor een klein bedrag van € 7,50 kunnen leden 
inzage in het register verkrijgen. 
Tijdens deze vergadering bedankte de voorzitter Wout 
Lourens, die het register jarenlang heeft verzorgd. Hij 
heette Pierre Groen en Karel Wiegert welkom en stelde 
hen voor als nieuwe leden van de Fokbeleidscommissie.
Bart van der Pol voegt alle gezondheidsaspecten en uit-
komsten van de enquêtes toe aan het register. 
Hanneke Alberts en Ans Sportel helpen Madelien om alle 
overige informatie in te voegen. Het is een groot werk en 
de vereniging is hen veel dank verschuldigd.

Postverwerking
De FBC wordt over allerlei aspecten die de fokkerij be-
treffen aangesproken. Veel onderwerpen die handelen 
over de gezondheid worden door Bart behandeld, Rob 
Key beantwoordt de onderwerpen die over reuen en de 
dekreuenlijst handelen en Janny Offereins geeft ant-
woord op de overige thema’s. 
Dit jaar hebben Karel en Pierre ook opdrachten te ver-
vullen, die in een volgend jaarverslag aan de orde zullen 
komen. 

Brieven waarover de FBC met de briefschrijver van me-
ning verschilt en waarvoor plaatsing is gevraagd, zullen 
worden gepubliceerd, maar worden aangevuld met de 
mening van de FBC.

Het werk van de FBC
Op veel punten die leden gedurende een jaar aandragen, 
wordt onmiddellijk actie ondernomen. 
De FBC zal ook in 2011 weer haar uiterste best doen om 
aan haar verplichtingen te voldoen en om nieuwe ont-
wikkelingen op de voet te volgen. Zij denkt hierbij bij-
voorbeeld aan een DNA-onderzoek. Zij hoopt u hierover 
in 2011 uitvoeriger te informeren.
De voorzitter publiceert regelmatig in Onze Drent over 
onderwerpen die verband houden met de gezondheid.
Wim Wellens en Janny Offereins zullen in 2011 een be-
gin maken met de voorbereidingen voor een rasexamen, 
waarvoor diverse aanmeldingen zijn. Het examen zal in 
november 2012 plaatsvinden. De voorbereidingen ne-
men veel tijd in beslag, vooral voor wat betreft het be-
geleiden van de kandidaten. 

De informatiegids
Afgelopen jaar hebben Herman Bösing en Janny Of-
fereins de laatste hand gelegd aan de informatiegids. 
Het is een mooie en informatieve gids geworden met 
een professionele uitstraling. Doordat de marges van de 
fabrikanten klein zijn, was het moeilijk om voldoende 
adverteerders te vinden om de gids voor de vereniging 
betaalbaar te houden. De fokkers krijgen namelijk de 
gids gratis voor hun pupkopers uitgereikt. Uiteindelijk is 
het gelukt en fokkers kunnen bij het nestbezoek van de 
vereniging de gidsen tegemoet zien.

Namens de FBC
Janny Offereins

Jaarverslag 2010 - Fokaanvragen

In 2010 werden 87 fokaanvragen ingediend. Hiervan be-
trof het 3 maal een tweede aanvraag voor dezelfde teef.

Er hebben 56 dekkingen plaatsgevonden. Er is 1 aan-
vraag ingetrokken, 15 aanvragen werden verlengd en 
voor zover tot nu toe bekend, zijn er 15 teven leegge-
bleven waarvan enkele 2x zijn leeggebleven. Hierbij ging 
het om 11 verschillende reuen.
Uit de aanvragen overlopend uit 2009 zijn er 23 nesten in 
2010 geboren. Uit de aanvragen 2010 zijn er 39 nesten 
geboren, een totaal van 62 nesten. Van de overige aan-
vragen zijn nog geen dekkingen c.q. geboortes bekend.

Ter vergelijking met voorgaande jaren:
2008 : 77 fokaanvragen,  hier zijn 57 nesten uit geboren.
2009 : 79 fokaanvragen,  hier zijn 61 nesten uit geboren.

In 2010 zijn er 18 aanvragen te laat of vlak voor de 
dekking ontvangen (van 2 dagen vóór tot 37 dagen na 
de dekking). Nogmaals het verzoek aan fokkers om de 
fokaanvraag ruim op tijd in te dienen.

Marja de Boer-van Herreveld
Fokaanvragen

Jaarverslag 2010 - Evenementencommissie

De commissie is in 2010 regelmatig bij elkaar gekomen. 
De vergaderingen werden bij toerbeurt bij één van de 
commissieleden thuis gehouden. Van alle vergaderingen 
worden notulen gemaakt met een afschrift naar het be-
stuur.

Vaste onderdelen van de vele agendapunten zijn de voor-
bereiding en de organisatie van de beide fokdagen en de 
kampioenschapsclubmatch. De bij de EVC ingezette au-
tomatisering blijkt duidelijk in een behoefte te voldoen.

In het afgelopen jaar zijn er weer twee fokdagen en een 
kampioenschapsclubmatch georganiseerd. De beide fok-
dagen zijn gehouden in het Dogcenter te Kerkwijk (Zalt-
bommel), terwijl de kampioenschapsclubmatch is ge-
houden in de Hanzehal te Zutphen.  Voor de 1e fokdag  
van 24 april 2010 waren 26 nesten uitgenodigd en voor 
de 2e fokdag van 2 oktober 2010 waren 20 nesten uit-
genodigd. 

Op de kampioenschapsclubmatch van 12 juni 2010 wa-
ren er 157 inschrijvingen. Voor de kind-hond show in 
de leeftijdscategorie van 10-12 jaar was behoorlijk wat 
belangstelling, maar voor de kind-hond show in de leef-
tijdscategorie van 6-9 jaar was er nauwelijks belangstel-
ling. De inschrijvingen voor de kampioenschapsclub-
match laten een dalende tendens zien. Dit baart de EVC 
wel zorgen, maar de EVC hoopt dat er in 2011 meer 
honden zullen worden ingeschreven.

De twee door de evenementencommissie georganiseer-
de wandelingen, in Ede en in Rockanje, mochten zich 
verheugen in de deelname van een groot aantal honden 
en baasjes te weten in Ede 50 honden en 100 baasjes en 
in Rockanje 45 honden en 90 baasjes. 

Voor het jaar 2011 kan de Vereniging de Drentsche Pa-
trijshond gelukkig weer beschikken over een (tijdelijke) 
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Jaarverslag 2010 - Gebruikshondencommissie

Door de leden van Gebruikshondencommissie en een 
aantal vrijwilligers is er in 2010 veel werk verzet ten 
behoeve van de “werkende” Drentsche Patrijshond. De 
activiteiten op een rijtje: 7 veldwerkwedstrijden, 1 ap-
porteerwedstrijd, 5 trainingsdagen voor KNJV-proeven, 
1 KNJV proef en 2 demonstratiedagen in Beesd en Or-
velte.

Op 17 maart, 1 april en 10 april organiseerde de Ge-
bruikshondencommissie drie succesvolle voorjaarsveld-
wedstrijden in respectievelijk Tilburg, Alphen en Diessen.

In het voorjaar en zomer werden er 5 trainingsdagen 
voor KNJV proeven gegeven o.l.v. dhr. R. Alting, dhr. A. 
van Bodegraven, mevr. G.M. Companjen, dhr. O. Geerse 
en dhr. B. Jacobs.

Op 30 juli werd de KNJV- Jachthondenproef gehouden. 
Zoals al vele jaren gebruikelijk gezamenlijk met de Ver. 
Van Stabij- en Wetterhounen. Het landgoed de Heerlijk-
heid  Mariënwaerdt te Beesd vormde weer het schitte-
rende decor. Door 42 honden werden op deze dag de 
volgende resultaten behaald: 11x geen diploma’s, 3x 
diskwalificatie, 9x C- diploma’s, 18x B- diploma’s en 1x 
A- diploma.

Op 22 augustus heeft de GBC 2 maal een demo gegeven 
op de Landgoed  Mariënwaerdt te Beesd, en op 28 Juli op 
het boerderij festival in Orvelte.

In de maanden september en oktober organiseerde de 
Gebruikshondencommissie een viertal najaarsveldwed-
strijden: 16 september en 8 oktober te Dirksland, op 25 
september te Westernieland, op 30 september te Mid-
delharnis.

Na enkele jaren van onderbreking was de GBC op woens-
dag 1 december weer in de gelegenheid om een Appor-
teerveldwedstrijd te organiseren. Voor het organiseren 
van een Apporteerveldwedstrijd heb je een uitnodiging 
nodig om met honden aanwezig te mogen zijn op een 
jachtdag. Op 1 december was het zover, we mochten 

aanwezig zijn op de 2e jachtdag van de Heerlijkheid Ma-
riënwaerdt, ons wel bekend.
Helaas moesten de aanwezige Staande Honden het op 
deze wedstrijddag afleggen tegen de Retrievers. Toch 
waren er nog 4 mooie kwalificaties op deze uitzonderlijk 
koude wedstrijddag die gewonnen werd door mw. G.M. 
Companjen-Juffer met haar Golden Retriever Lowly Raf-
faëllo. Kwam de eerste prijs uiteindelijk toch nog bij een 
lid van onze eigen vereniging!

In 2010 namen 75 Drentsche Patrijshonden deel aan 
KNJV-proeven en MAP’s waarbij 89 diploma’s werden be-
haald.
In 2010 namen 21 verschillende Drenten één of meer-
dere malen deel aan de Nederlandse veldwedstrijden, 
waarvan 12 honden werden gekwalificeerd of eervol ver-
meld.

Hoogtepunten dit jaar waren de kwalificatie 1e Uitmun-
tend op de voorjaarsveldwedstrijd van Sophie van ’t Ar-
rêt van dhr. W. Klijsen en dhr. C. Wielders, die voor de 
tweede achtereenvolgende keer winnaar was van de Ma-
riënwaerdt Wisselbeker. Verder wist Willeke Loots met 
Teuny het St. Hubertus Brevet in België te winnen, het-
geen een grote prestatie genoemd mag worden. Op de 
Nimrodproef 2010 was geen Drentsche Patrijshond aan-
wezig.

Bestuurlijk en Financieel
Er werd in 2010 tweemaal een vergadering gehouden. 
Verder werd er veelvuldig via e-mail en telefoon gecom-
municeerd.
De financiële boekhouding werd op 31 december 2010 
afgesloten met een positief saldo.

Tot slot
De gebruikshondencommissie bedankt het Bestuur en de 
leden van de Vereniging voor de mogelijkheden die zij 
haar in 2010 heeft geboden om de haar opgelegde taak, 
de Drentsche Patrijshond als jachthond in stand houden, 
te kunnen uitvoeren.

markthal in Barneveld, de Mercuriushal aan de Mercuri-
usweg 41 te Barneveld. Beide fokdagen (16 april 2011 
en 22 oktober 2011) en de kampioenschaps-clubmatch 
(4 juni 2011) zullen in deze hal worden gehouden. Op 
deze locatie  is het mogelijk om bij (minder) mooi weer 
jonge honden wederom te laten testen op hun eventu-
ele jachtaanleg. Een zeer ruime parkeergelegenheid is 
aanwezig. 

De voorbereidingen voor deze evenementen  zijn al in 
volle gang. Dit geldt ook voor de wandelingen. De wan-
deling in Ede staat – voor het eerst sinds jaren - gepland 
op een zaterdag en wel 19 maart 2011.  

Verslagen en foto’s van de wandelingen, fokdagen en 
kampioenschapsclubmatch zijn geplaatst in Onze Drent 
en/of op de website.

OVERZICHT BEHAALDE WISSELPRIJZEN 2010
Voor de toekenning van de diverse wisselprijzen wordt de AVR puntentelling aangehouden. Iedere hond mag zijn drie beste 
resultaten welke in aanmerking komen voor de betreffende prijs inleveren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in voor- en 
najaars resultaten.

Perdixprijs 
(voor de beste Drentsche Patrijshond in de jeugdklas op de voorjaarsveldwedstrijden)
Suyferhout’s Heike - eigenaar/voorjager: G. de Smet
Suyferhout’s Heike behaalde in het voorjaar 2x 1e ZG en 1x 2e G samen 14punten.

Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van Doornenburgtrofee
(voor de beste Drentsche Patrijshond in de open klasse op de voorjaarsveldwedstrijden)
Fides van ‘t Polderdijkje - eigenaar/voorjager: J. Mastenbroek
Fides behaalde in het voorjaar 1x 2e ZG,- 1x 1e G en 1x 2e G samen 10 punten. 

Mariënwaerdt Wisselbeker
(voor de beste Drentsche Patrijshond op de KNJV-proef georganiseerd door de Ver. “De Drentsche Patrijshond” 
en de Ver. Van Stabij- en Wetterhounen)
Nimka Fan It Frye Fjild - eigenaar/voorjager: C. Wielders - A-diploma met 96 punten.
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Jaarverslag 2010 - Drentenwinkel

Helaas is ook 2010 weer een matig jaar geweest voor 
de Drentenwinkel. De inkomsten lopen beduidend terug 
ten opzichte van voorgaande jaren. Helaas heb ik weer 
enkele artikelen uit het bestand moeten laten i.v.m. 
slechte verkoop danwel het niet meer verkrijgbaar zijn. 
Het vinden van nieuwe artikelen blijft moeilijk, maar ik 
zal blijven zoeken en u via de site op de hoogte houden 
als er iets nieuws te koop is. De fotokalender 2011 is 
goed verkocht. Er zijn nog enkele stuks van over welke 
thans tegen een zeer lage prijs verkrijgbaar zijn van € 
8.50 (exclusief verzendkosten). De verzendkosten zijn 
hoog i.v.m. de grootte van de kalender waardoor deze 
als pakketpost verstuurd moet worden. Een echte Dren-
ten liefhebber heeft die kosten er wel voor over. Al met 
al is het tenslotte een prachtige kalender met heel mooie 
foto`s van de Drent. 
De kleding met geborduurde Drentenkop wordt redelijk 
verkocht. Van de olijfgroene Polo`s zin er van elke maat 

enkele op voorraad genomen, zodat 
deze direct meegenomen danwel ver-
stuurd kunnen worden.
De boekjes van de Drentsche Patrijs-
hond uit de serie Over Dieren en van 
Diana van Houten zijn nu helaas uit-
verkocht en komen niet meer in de 
handel. Alleen het boek over de Ne-
derlandse rassen (ad € 20.00 thans), 
bevat ruime informatie en ook mooie 
foto`s van de Drent en uiteraard van 
alle andere mooie Nederlandse ras-
sen. 
Al met al hoop ik toch dat het in de toekomst weer beter 
gaat met de verkoop via de site en op de Fokdagen en 
de Clubmatch.
Hans Ploeger

Jaarverslag 2010 - Redactiecommissie

Nadat we in 2009 onze draai hadden gevonden met de 
nieuwe bezetting, zagen we het jaar 2010 vol vertrou-
wen tegemoet. We waren op elkaar ingewerkt en de ta-
ken waren duidelijk. 

Alle commissieleden hebben zich beziggehouden met 
het zoeken naar geschikte artikelen, het redigeren van 
de ingestuurde kopij en vooral Aad (Diender) en Tineke 
(Tiqui) schreven menig artikel. Verder waren er de spe-
cialisten:  Jaap voor de verslagen van tentoonstellingen,  
Aad voor de advertenties, Nico voor de eindredactie,  de 
opmaak, de communicatie met de drukker en de finan-
ciële planning en tenslotte Rob voor de in- en externe 
contacten en de coördinatie.
 
De maanden november en december van het “oude” jaar 
en de maand januari van het “nieuwe” jaar staan altijd 
in het teken van de advertenties. Er wordt geworven, 
gefactureerd en de nieuwe bestanden worden in overleg 
met de drukker in orde gemaakt. Ook voor 2010 was dat 
weer een spannende klus, die echter een mooi financieel 
resultaat heeft opgeleverd. Mede daardoor waren er in 
2010 geen financiële problemen. We hebben zowel qua 
inkomsten als qua uitgaven geheel conform de begroting 
kunnen werken.

In mei moest Nico Klaassen zijn taken neerleggen als 
gevolg van zijn gezondheidssituatie. Zowel voor hemzelf 

als voor de Redactiecommissie was dat een grote teleur-
stelling. Gelukkig had Rob al een paar keer meegewerkt 
aan de opmaak, zodat hij de taken van Nico kon over-
nemen.

Zoals we ons hadden voorgenomen, hebben we ons in 
2010 bezonnen op nieuwe computerprogrammatuur voor 
de opmaak. We hebben besloten over te schakelen van 
een tekstverwerker naar een “echt” opmaakprogramma. 
Misschien is het u opgevallen:  het eerste nummer van 
2011 zag qua lay-out iets anders dan u gewend was. De 
overstap is vooral om praktische redenen gemaakt. In 
eerste instantie een flinke tijdsinvestering, maar hopelijk 
verdienen we die terug.

“Onze Drent” is zowel in augustus als oktober iets later 
verschenen dan gepland. We hebben daarover een con-
structief overleg gehad met de drukker en hoopten dat 
dit niet meer zou voorkomen. 
(Helaas is het in februari 2011 opnieuw niet helemaal 
goed gegaan. Nu was dat ook wel een ingewikkeld num-
mer - nieuwe cover, nieuwe advertenties, nieuwe op-
maakhulpmiddelen -, maar zowel van de kant van de 
drukker als van onze kant, is er onderschat hoeveel tijd 
er nodig was om het blad bij u in de bus te krijgen. Ook 
daarvan hebben we weer geleerd en er zijn betere af-
spraken over gemaakt.)

Suze Markvoortbeker
(voor de beste Drentsche Patrijshond in de jeugdklas op de najaarsveldwedstrijden)
Fenella van ‘t Polderdijkje - eigenaar/voorjager: J. Mastenbroek 
Fenella behaalde in het najaar 2x 1e G en 1x 3e G samen 8 punten.

Nimrodprijs
(voor de beste Drentsche Patrijshond in de open klas op de najaarsveldwedstrijden) 
ex aequo: Bink van ’t Arret en Floortje van ‘t Holtenbos - Eigenaar/voorjager: L. Biemans en A. Verhaar.
Bink van ’t Arret en Floortje van ‘t Holtenbos behaalden beide met 1x 1e ZG goed voor 6 punten.
In dit geval wint de jongste hond, en dat is Bink van ’t Arret van L. Biemans.

Van Bircmedeprijs
(voor de beste Drentsche Patrijshond in de noviceklas op de najaarsveldwedstrijden) - Niet uitgereikt

De Drentsche Kei
(voor de beste Drentsche Patrijshond op de apporteerwedstrijden) - Niet uitgereikt.
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Jaarverslag 2010 - Websitecommissie

Na vele jaren verantwoordelijk te zijn geweest voor de 
foto’s op de website, heeft Peter Hermans begin 2010 
wegens zijn drukke baan, zijn werkzaamheden voor de 
websitecommissie beëindigd. Zijn taken worden sinds-
dien overgenomen door Anita van der Meer.
Zodoende bestaat de huidige webcommissie uit Arjan 
van Hessen (ontwikkeling en techniek), Anita van der 
Meer (fotozaken), Hanneke van Essen (webmaster) en 
Wim van Essen (lid). Hanneke Alberts en Marc Massaar 
van Schaik zijn de afgevaardigden uit het bestuur.

Ten opzichte van 2009 (met 109.091 bezoekers) steeg 
het aantal met bijna 16% tot 126.530 bezoekers het-
geen neer komt op ongeveer 345 bezoekers per dag.

De in 2009 geïntroduceerde puplijst werd in 2010 uitge-
breid met de “te verwachte nesten”. Beide lijsten wor-
den zo nodig dagelijks geactualiseerd, waardoor er voor 
aspirant-kopers een goed zicht is op de beschikbaarheid 
van pups.

De websitecommissie heeft in 2010 geïnventariseerd 
welke nieuwe zaken er aan de website kunnen worden 
toegevoegd en hoe de interactie met de leden van de 
vereniging geoptimaliseerd kan worden. Ook is er goed 
nagedacht over hoe de inhoud van de website door de 
commissies ingevuld kan worden. Tijdens de eerste fok-
dag van 2011 zal een beta-versie van de nieuwe website 
gelanceerd worden. Kritiek kan dan nog worden meege-
nomen voor de uiteindelijke versie.

In het decembernummer was een enquêteformulier bij-
gevoegd. In het algemeen was er waardering voor “Onze 
Drent”. Ook is er nuttige informatie ontvangen. We willen 
de inzenders nogmaals hartelijk bedanken.  Alleen als 
we uw mening over Onze Drent kennen, kunnen we het 
blad optimaal afstemmen op uw wensen en behoeften.

Het maken van een blad is vooral een kwestie van veel 
communiceren. Er is vrijwel dagelijks e-mailcontact tus-
sen de commissieleden. Ook komen we af en toe bij el-
kaar om te vergaderen, dat gebeurde in 2010 op 5 april 
en 25 september in Putten. Daarbij waren uiteraard ook 
de bestuursafgevaardigden Marc Massaar van Schaik en 
Hanneke Alberts bij aanwezig. 

De laatste vergadering was gezamenlijk met de web-
sitecommissie. Er zijn immers veel zaken die beide 
commissies aangaan. Deze gezamenlijke vergadering 
is door allen zo positief ervaren, dat nog een aantal 
vergadering(en) samen zullen worden gehouden. We 
hopen dat door deze goede samenwerking de informatie 
die binnen de vereniging aanwezig is, steeds zijn weg 
kan vinden naar het meest geëigende medium. Ook zijn 
er diverse manieren waarop beide commissies elkaars 
functie kunnen ondersteunen.

De samenwerking binnen de redactie en tussen bestuur 
en redactie is prettig en constructief verlopen. Ook in het 
jaar 2010 hebben we weer met heel veel plezier gewerkt 
aan “Onze Drent”.

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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Balans per 31 december 2010 en 2009

ACTIVA PASSIVA

2010 2009 2010 2009

Voorraden 8.078,23 8.573,50 Eigen vermogen

- Kapitaal 28.098,03 34.444,83

Vorderingen - Resultaat lopend jaar 11.378,87 - 6.346,80

- Debiteuren 0,00 2.530,00 39.476,90 28.098,03 

- Vooruitbet. Kosten 202,28 0,00 

- Kruisposten 0,00 - 59,75

202,28 2.470,25 Reserve Jubileum 3.000,00 3.000,00

Liquide middelen Kortlopende schulden

- Rabo 3283.20.021 4.522,78 3.973,72 - Crediteuren 868,76 6.138,32

- Rabo 3884.05.724 91,24 1.047,86 - Vooruitontvangen bedr. 3.072,50 12.882,07

- Rabo 3884.05.732 837,55 839,56 - Nog te ontvangen bedr. 0,00 2.930,00

- Rabo 1334.533.709
  (spaarrekening)

16.780,45 10.599,34 3.941,26 21.950,39

- Postbank 854267 3.953,22 12.756,97 

- Postbank 3441256
  (winkel)

2.602,33 2.289,50 

- Kas 5.552,50 4.694,74 

- Kas winkel 3.797,58 2.802,98

38.137,65 39.004,67

Totaal activa 46.418,16 50.048,42 Totaal passiva 46.418,16 50.048,42

Toelichting op Winst- en verliesrekening 2010

Resultaat 2010
•	 Tijdens de algemene ledenvergadering in 2010 is de oorspronkelijke begroting voor 2010 negatief bijgesteld 

in verband met de fors lagere contributie inkomsten in 2009. Echter, door toch een redelijke toestroom van 
nieuwe leden is er bijna € 2,500,- meer contributie binnengekomen dan verwacht. 

•	 Als gevolg van declaratie van kosten voor de fokdagen van 2009 in 2010 is de begroting in 2010 voor de fok-
dagen overschreden. De clubmatch echter, laat een positief saldo zien. Omdat er nog genoeg PRA formulieren 
waren, hielden de kosten en baten voor PRA onderzoek tijdens de fokdagen elkaar bijna in evenwicht. 

•	 Door het lagere aantal leden is ook de oplage van “Onze Drent” lager, zodat hierop een fors lagere kostenpost 
te zien is. 

•	 De ledenvergadering is goedkoper uitgevallen door de keuze voor locatie Schimmel

Begroting 2011
De begroting voor 2011 is vastgesteld tijdens de ALV in juni 2010. Naar verwachting zullen hier en daar wat ver-
schuivingen plaatsvinden in kosten en baten. Met name de hoogte van de contributie ontvangsten zullen waarschijn-
lijk hoger uitvallen dan begroot.
Hier tegenover staat echter, dat de verwachte uitgaven voor de fokdagen ook hoger zullen uitvallen door de keuze 
om deze evenementen weer in Barneveld te laten plaatsvinden. We gaan er echter vanuit dat het totaal resultaat 
op begroot niveau zal blijven.

Begroting 2012
Door de verplaatsing van met name de fokdagen naar Barneveld zullen naar verwachting de kosten stijgen ten op-
zichte van 2010.
In 2012 is een keurmeestersexamen gepland waarvan de kosten ca. € 2000,- zullen bedragen.
De bestuurskosten stijgen als gevolg van het extern opslaan van het archief.
Voor de rest is de begroting van 2012 (behalve de contributie ontvangsten) niet of nauwelijks anders dan de begro-
ting voor 2011.

FInancIën 2010
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Reglement Redactie Commissie

4.f. Oud: 

Nieuw:

Nederlandse Kampioenen worden 1 jaar vermeld in Onze Drent, zijnde het moment van beha-
len titel + 12 maanden. Deze periode wordt direct gevolgd door 12 maanden op de website

Een hond die de titel Nederlands Kampioen, Nederlands Jeugdkampioen of Nederlands Vete-
ranen kampioen heeft behaald, wordt, indien de eigenaar daarom verzoekt binnen een maand 
nadat de titel is behaald, vermeld in Onze Drent. Indien de eigenaar een naar het oordeel van 
de redactie geschikte foto ter beschikking stelt, zal deze worden geplaatst in Onze Drent.

4.g. Oud: 

Nieuw:

Nederlands Jeugdkampioen wordt 12 maanden vermeld in Onze Drent zijnde het moment van 
behalen titel + 12 maanden. Deze periode wordt direct gevolgd door 12 maanden op de web-
site. Indien tijdens de publicatieperiode de hond Nederlands kampioen worden dan wordt de 
plaatsing in Onze Drent omgezet naar Nederlands Kampioen en start de tijdsperiode volgens 
artikel 4.f.

Vervallen.

4.h. Oud: 

Nieuw:

Nederlands Veteranenkampioen wordt  12 maanden vermeld in Onze Drent.  zijnde het mo-
ment van behalen titel + 12 maanden Deze periode wordt direct gevolgd door 12 maanden op 
de website. Bijzondere omstandigheden zoals tegelijkertijd Nederlands en Veteranenkampioen 
zijn ter beoordeling aan de redactie. Vermelding in de kampioenen Galerij kan maar een keer 
plaatsvinden

Vervallen.

4.i. Oud: 

Nieuw:

Na het verlopen van de periode in Onze Drent wordt de kampioen vermeld in de ere-galerij 
op de website met de gegevens zoals vermeld in Onze Drent. Zo blijft de informatie per jaar 
beschikbaar

Na plaatsing in Onze Drent wordt de kampioen vermeld in de ere-galerij op de website met de 
gegevens zoals vermeld in Onze Drent. Zo blijft de informatie per jaar beschikbaar.

Fokreglement

2.2
Oud: 

Nieuw:

Herhaalcombinaties
De combinatie van dezelfde oudercombinatie is toegestaan, nadat 70% van het nest, exclusief 
de ouderdieren, op de fokdag van de Vereniging De Drentsche Patrijshond is beoordeeld en een 
positieve beoordeling heeft gekregen van de keurmeester.

Verwijderen: “van de keurmeester”.

2.4.
Oud: 

Nieuw:

Aantal dekkingen
Een reu mag, zowel per jaar al in zijn hele leven een onbeperkt aantal nesten voortbrengen.

Een reu mag in eerste instantie zeven nesten voortbrengen. Daarna zal een wachtperiode in 
acht worden genomen tot het moment waarop minstens twintig nakomelingen, afkomstig uit 
tenminste vier verschillende nesten, op de fokdag van de Vereniging De Drentsche Patrijshond 
zijn verschenen en gekeurd.  Indien deze nakomelingen van bevredigende kwaliteit zijn geble-
ken, kan de reu weer voor de fokkerij worden ingezet.

2.6.
Oud: 

Nieuw:

Gebruik buitenlandse dekreuen
Als een fokker voor een dekking een dekreu gebruikt die in het stamboek van een buitenlandse 
door de FCI erkend stamboek is ingeschreven, dan moet de reu voldoen aan de eisen die voor 
dekreuen in het betreffende land gelden. De controle of de dekreu aan de eisen van dat fokre-
glement voldoet, is een verantwoordelijkheid van de fokker.

Wanneer een Nederlandse fokker voor een dekking een dekreu gebruikt,  die in het stamboek 
van een buitenlands door de FCI erkend stamboek is ingeschreven, dan moet deze dekreu vol-
doen aan de eisen van het Kynologisch Reglement en dit fokreglement.

2.10 Nieuw: Ongewenste dekking
In het geval, dat de teef per ongeluk is gedekt door een andere dan de overeengekomen reu, 
dient de gevolmachtigde van de dekreu, die de teef onder zijn hoede heeft, de eigenaar van de 
teef in kennis te stellen en dient hij al diens uitgaven als gevolg van deze ongewenste dekking 
te  vergoeden. In het geval van een ongewenste dekking, is het niet toegestaan over te gaan 
tot een nieuwe dekking met de oorspronkelijk geplande dekreu. In dat geval kan de gevol-
machtigde van de dekreu geen dekgeld in rekening brengen. 
(Dit artikel is overgenomen uit de “FCI-breeding rules”, artikel 7, zoals deze voor alle FCI-
landen gelden.)

voorstellen aanpassIng regleMenten

Te behandelen op de ALV van juni 2011.
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‘straFBlad’ voor drentsche patrIJshond Mees F. ’t dr. v.
De normaal gesproken ‘liefste reu ter wereld’ (al-
dus de eigenaresse mevr. Anja Brinker uit Coe-
vorden), heeft de twijfelachtige eer om als eerste 
Drentsche Patrijshond een ‘Coevordens strafblad’ 
te hebben. En wel een ‘strafblad’ welke nog lang na 
zal galmen in de regio rond huize ‘Brinker’. Gezien 
de ernst van de zaak wordt geen volledige naam 
van de hond vermeld en zal de hond onherkenbaar 
in beeld getoond worden. Hij mocht eens herkend 
worden op straat of op shows!
We hebben het verhaal van Anja aangehoord en 
geschreven ter lering!

2011. ‘Mees’ is zoals altijd, bijna de gehele dag buiten 
op ons erf aan het rondlopen en spelen. Tezamen met de 
andere honden van ons. Wij wonen op het platteland in 
Drenthe, regio Coevorden.
Het gehele terrein is keurig afgezet met professioneel 
aangebracht hekwerk, dat niet toelaat dat er een hond 
uit zou kunnen ontsnappen. Let wel, ‘zou kunnen’ want 
het verhaal loopt anders.
‘Mees’ is een hond die met enige regelmaat thuiskomt 
met een musje of ander vogeltje in de bek, dat dan keu-
rig afgeleverd wordt aan een van de baasjes. Altijd ge-
heel intact en zonder ook maar enige beschadiging.
Maar de laatste dagen blijkt ‘Mees’ enigszins ‘anders dan 
anders’. Na controle bij de teefjes bleek er één van hen 
loops te zijn. Normaliter geen probleem, dan wordt er 
voor gezorgd dat de reu gescheiden blijft van de betref-
fende hond(en). Maar omdat er verbouwd wordt aan de 
boerderij, leek het ons beter om het betreffende teefje 
elders onder te brengen. De werklieden hebben wel wat 
anders aan het hoofd dan op honden te letten.
Zo gezegd, zo gedaan. Maar ‘Mees’ bleef zoeken en bleef 
onrustig. Gelukkig kon hij niet van het erf af. 
Ik besloot om wat boodschappen in het dorp te gaan 
doen en was ongeveer anderhalf uur weg. De honden 
bleven  mooi achter de omheining lopen, het was immers 
prachtig weer en de werklieden waren er ook nog.
Thuisgekomen was alles zoals ik het achter had gelaten.
Totdat de deurbel ging en ik in het nogal rood aangelopen 
gezicht keek van een achterbuurman (woont honderden 
meters van ons vandaan), een gezicht dat er niet vrolijk 
uitzag en waarbij je direct denkt: “Hier is iets gebeurd”!
En dat bleek het geval! Dat heb ik hem - met knikkende 
knieën uiteraard - direct gevraagd en… inderdaad: “Er 
was iets gebeurd!”
Nu moet ik u vertellen dat een van onze Drentendames 
al eens het ‘genoegen’ had om een kip van dezelfde ach-
terbuurman te verschalken om hier trots mee rond te 
paraderen. Op het platteland is het redelijk normaal om 
scharrelende kippen te zien die overal en nergens van-
daan lijken te komen. Gelukkig konden we deze heel-
huids redden uit de zachte “klauwen” van ons bruin/witte 
monster. Zij deed er niets mee, maar je weet het toch 
nooit?! De kip liep uiteindelijk hoogst verontwaardigd en 
luid tokkelend op hoge poten bij ons vandaan richting 
haar huis. ‘Wat denkt die hond wel niet, de brutaliteit!’
Gelukkig bleef het bij één kip tot nu toe.
Maar om terug te komen op de achterbuurman, hij had 
het vermoeden dat ‘Mees’ een slechtvalk van hem naar 
de andere wereld had geholpen! U raadt het al…de beste 
man is valkenier, een uiterst serieus en prachtig beroep.
De grond zakte onder mijn voeten vandaan, zo leek het.
De man heeft verscheidene roofvogels in zijn bezit en 
deze zijn allemaal afgericht, een proces van jaren.
Hij had ‘Mees’ weg zien rennen bij zijn huis, is gelijk de 
boel gaan inspecteren en vond de vogel bungelend aan 
de dunne ketting waar het beestje aan vast zat.
Hij vertelde me te vermoeden  dat  ‘Mees’  de vogel 
had willen apporteren, maar omdat deze vastzat aan een 
dunne ketting, bleek dit onmogelijk te zijn en is de vogel 
in paniek gaan fladderen, met alle gevolgen van dien.
En ‘Mees’ begreep er natuurlijk niets van en zal waar-

schijnlijk aan de ketting hebben getrokken en de vogel 
in de ‘vang’ hebben genomen. De vogel was praktisch 
onbeschadigd, zelfs geen druppel bloed was er te be-
speuren.
De arme man had volgens zijn zeggen 3 jaar getraind 
met de vogel en deze bleek een goede kraaienvanger te 
zijn. Wat een ellende! Hij was al eerder aan de deur ge-
weest en volgens de werklieden was zijn hoofd toen nog 
roder…wat was ik blij dat ik toen niet thuis was. Hij was 
nu al zo boos en …terecht!
Duizend maal excuses aangeboden, niet begrijpend hoe 
‘Mees’ ontsnapt kon zijn. Hij was immers al weer op het 
erf?
In de avond zijn we naar zijn huis gegaan en hebben 
alles in alle rust besproken. De beste man was geluk-
kig gekalmeerd en een grote bos bloemen gaf het ge-
heel een toch wat positievere wending. Gelukkig maar. 
Een schrale troost, maar wel het minste wat ik toen kon 
doen.
We hebben de schade doorgenomen en de verzekerings-
papieren ingevuld. De schade loopt toch wel in de dui-
zenden euro’s…de precieze hoogte laat ik maar in het 
midden, ik kleur er nu nog van.
De buurman vertelde me nog dat hij verbaasd was over 
de snelheid die ‘Mees’ kon maken. ‘Mees’ zal wel ge-
dacht hebben: ”hier moet ik weg zien te komen”. Maar 
de vraag was….hoe kon hij ontsnappen?
Meneer had waarschijnlijk een helder moment en is via 
de mestbak die op enige afstand van het hekwerk stond 
over de omheining gesprongen en is zo bij de “vogel-
man” terecht gekomen. En uiteraard via dezelfde route 
weer terug. Wat een heldere jongen is het eigenlijk. Ui-
teraard is alles nu zodanig veranderd, dat het niet weer 
gebeuren kan.
Wat ook niet onvermeld kan worden is, dat bij dezelfde 
achterbuurman, 14 dagen voor dit “ongeval” een andere 
“Drent” uit een naburig dorp (Dalerveen geheten), en-
kele kippen van hem geapporteerd heeft. Of de man zo 
blij is met “Drenten”? En ‘Mees’ ?... de onschuld zelve!

Zo ziet u maar….vertrouw niet altijd op die mooie bruine 
ogen die u zo lodderig aankijken! Zeg nooit: “Mijn hond 
doet zoiets niet”!
Anja Brinker
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Jachthondendag In zonovergoten gIeten!
Evenals vorige jaar, heeft een groep “staande honden”-
liefhebbers weer Jachthondendag georganiseerd. Duitse, 
Belgische en Nederlandse jachthondenmensen kwamen 
op 2 april jl. op het dagrecreatieterrein van Staatsbosbe-
heer in Gieten bijeen.
In de ochtend werd een workshop jachthondentraining 
voor beginners gehouden. Ook de gevorderden kwamen 
aan de beurt. Kleiduivenschieten en een schitterende 
wandeltocht waren de alternatieven.

Tijdens de jachttraining hebben voorjagers en honden 
goed werk laten zien. Toen in de ochtend de temperatuur 
opliep, zorgde waterwerk voor een aangename verkoe-
ling.

Na de lunch werden voorjager en hond uitgedaagd voor 
een funparcours, waar het op uithoudingsvermogen, het 
oplossen van problemen en samenwerking aan kwam. 
Het parcours foutloos en op snelheid nemen, viel nog 

niet mee. Elke deelnemer vond hindernissen op zijn of 
haar weg en dat leverde natuurlijk weer hilarische tafe-
relen op. Ook stonden de beste stuurlui weer aan de wal. 
Na de prijsuitreiking werd de dag met een barbecue af-
gesloten. Er werd nog lang nagepraat over de fantasti-
sche dag. Natuurlijk was er voor elke hond een passende 
beloning.

De organisatie van de jachthondendag in Gieten lag in 
handen van drie vriendinnen die dezelfde hobby en pas-
sie delen. Voldaan kijken zij terug op een geslaagde dag! 
Ze zijn zelf eigenaren van Drentsche Patrijshonden en 
een	 Kleine	Műnsterlander.	 Een	 particulier	 initiatief	 van	
drie meiden waar het organiseren ‘in het bloed zit’. Vorig 
jaar hadden zij al een jachthondenweekend georgani-
seerd. Het is de bedoeling om in 2012 weer een jacht-
hondendag te organiseren.

Margreet Teunissen

de (dagelIJkse) verzorgIng van uw hond

Elke dag moet u eigenlijk de vacht van uw hond even 
napluizen. Controleer daarbij of er “ongedierte” zoals 
vlooien en of teken aanwezig zijn. Kam en borstel hem 
dagelijks voorzichtig en haal klitten, dit zijn eigenlijk 
knopen die ontstaan in oud haar, vaak achter de oren 
weg, door ze uit te pluizen. Als ze blijven zitten wordt de 
groei van nieuw haar belemmerd.
Het lichte oude bruine haar dat er zo boven op ligt, kunt 
u tussen duim en wijsvinger verwijderen op dezelfde 
manier. Er is daarvoor een 
speciaal kammetje in de 
handel, waarvan de werking 
wel even uitgelegd moet 
worden,  anders wordt te-
veel onderhaar meegeno-
men en niet het oude haar!
Beloon uw hond elke keer 
met wat lekkers. Op den 
duur zult u merken dat uw 
hond aan de borstelbeurten 
gewend raakt en hij relaxed 
tegen u aan gaat leunen tij-
dens het borstelen en kam-
men.
Als hij slaapluizen bij zijn 
ogen heeft, verwijdert u die 
dan ook om korstvorming 
te voorkomen. U kunt dat 
doen met een vochtige tis-
sue of gewoon met de punten van zijn oren.

Ook doet u er goed aan de oren regelmatig te contro-
leren. Overmatig donkerbruin oorsmeer kan wijzen op  
oormijt. Dit komt vaker voor bij pups, doordat ze dicht 
op elkaar zitten. Oormijt wordt veroorzaakt door een 
schadelijke parasiet en kan uw andere huisdieren ook 
besmetten. Het beste kunt u zo snel mogelijk een af-
spraak met de dierenarts maken.

Het gebit van uw hond is het volgend object. Tandplaque 

kunt u zoveel mogelijk voorkomen door harde brokken 
te voeren en regelmatig kauwmateriaal te geven. Af en 
toe kunt u de tanden en kiezen poetsen met een tanden-
borstel of heel eenvoudig door een gaasje om uw vinger 
te wikkelen en daarmee langs tanden en kiezen te gaan. 
Wen uw hond op jonge leeftijd hieraan, dan weet hij niet 
beter. Is er eenmaal tandsteen ontstaan en ruikt hij uit 
zijn “bek” dan is het aan de dierenarts om dit onder nar-
cose te verwijderen.

Controleer regelmatig 
de lengte van de nagels. 
Als uw hond veel  op een 
harde ondergrond loopt 
slijten ze vaak vanzelf af. 
Als ze te lang zijn, kunt u 
ze zelf knippen, waarbij u 
het “leven” goed in de ga-
ten moet houden. Anders 
kan de dierenarts dit voor 
u doen. De nagels zijn te 
lang als ze de grond raken 
als de hond normaal op zijn 
poten staat. U kunt ook het 
haar tussen de kussentjes 
weghalen, omdat de hond 
anders geen grip op gladde 
vloeren heeft. Vuil en aan-
gekoekte grond verwijdert 

u tussen de tenen.
De vacht rond de anus kunt u controleren op resten ach-
tergebleven ontlasting. In het ergste geval kan dit tot 
verklevingen van de haren daar leiden, wat gevolgen kan 
hebben voor het ontlasten.
Tot slot spreekt het voor zich dat u dagelijks zijn mand, 
kussen en of kleedje uitklopt en liefst even te luchten 
hangt. Zorg wekelijks voor een schoon dekentje of  scho-
ne hoes.
Tiqui

Een goed
geknipte 
nagel

Nodig om 
eens in de 
paar dagen te 
knippen

Hier knippen le-
vert een bloeding 
op en de nagel 
blijft te lang

De nagel wordt gelei-
delijk korter, net als de 
bloedvaten

Als de nagel kort 
gehouden wordt, kan die geknipt 
worden zonder bloeden

Knip hier, de 
bloedvaten zullen 
zich terugtrekken

Bloedvaten in een 
korte nagel
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MTS Bennema

* Aanleg vijver
* Beschoeiing aanleg en 

onderhoud
* Brandhout, diverse 

soorten
* Riool aanleg,  zowel 

onderhoud/renovatie  
als nieuw aanleg

Onze specialiteit:
* Tuin ontwerp en -aanleg *
* Beplanten van uw tuin *

Mogelijkheden in geheel Nederland

* Sierbestrating 
* Project bestrating
* Machinale bestrating
* Grondwerken met grote 

of kleine kraan
* Bomen snoeien/kappen 

(ook op hoogte)
* Aanleg van vlonders en 

priëlen 

* Op maat gemaakte carports 
van duurzaam larikshout voor 
één of meerdere auto’s en/of 
caravan

* Schuttingen van duurzaam 
lariks hout

* Het plaatsen van uw aange-
kochte blokhut en de inrichting 
daarvan

Nieuwediep 22, 9512 SH Nieuwediep
 Email: f.bennema@nieuwediep-online.nl 

Telefoon: 06-53678019 / 0598-468030
Website: erfverfraaiing.nl
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Boaz

Op 11 maart, na 56 nachtjes afgeteld te hebben, 
was het eindelijk zover. Al vroeg in de morgen ver-
tokken we richting Exloërveen om onze nieuwste 
aanwinst, de pup Boaz, op te halen. Drent Branco 
(9 jaar) mocht ook mee en zou gelijk (voor het 
eerst in zijn leven) getrimd worden.

“Boaz uit de Drentsche Streek” komt uit een nestje van 
twaalf pups. Hij heeft 3 broertjes en 8 zusjes. Onze pup 
werd nog even gebadderd en mocht daarna al snel mee 
richting Sleeuwijk. De auto vond hij reuze interessant, 
overal moest op geknabbeld worden en pas tegen het 
einde van de rit viel Boaz in slaap. Wat waren we blij 
toen Boaz bij aankomst netjes zijn behoefte buiten in 
het uitlaatgebied deed. Helaas deed hij het daarna nog 
drie keer over in huis. Niet getreurd, we hadden die 
dag bij de Esther Hoeksema (fokster) een mooie dweil 
gescoord (de vloer is de afgelopen weken nog nooit zo-
veel gedweild).

Gelukkig is Boaz een leergierige hond en zit hij nu al 
braaf voor de deur te piepen als hij naar buiten moet. 
Branco en Boaz zijn gelijk maatjes geworden. Ze da-
gen elkaar om de beurt uit en dan wordt er door het 
huis gerend en gerold. Sneu voor Branco dat hij niet 
meer onder de stoelen en het tafeltje past. Gelukkig 
wordt Boaz ook regelmatig door Branco op zijn num-
mer gezet, want het is een echte ondeugd die niet bang 
uitgevallen is.

De honden voeren is bij ons thuis een echte sport ge-
worden. Boaz sprong regelmatig uit enthousiasme de 
bak met brokken uit je handen. Gelukkig leerde hij al 
snel netjes te gaan zitten als we het eten aan het klaar-
maken waren. Helaas maken Branco en Boaz er nog wel 
een sport van om, als we even niet opletten, van voer-
bak te wisselen…blijkbaar zijn de brokjes van de ander 
toch net iets lekkerder en interessanter...

Wat waren we blij toen deze week het zonnetje door-
brak. Boaz heeft al kennis gemaakt met het strandje 
aan de rivier en het meertje in het bos. Je snapt na-

tuurlijk wel dat Boaz ’s nachts goed slaapt en geen kik 
geeft. Dat is erg fijn want zijn baasjes zijn ’s avonds 
om 10 uur ook echt wel afgedraaid. Helaas, weekend 
of niet, er wordt wel verwacht dat er ’s morgens om 7 
uur weer gespeeld gaat worden. Papegaai Lorre houdt 
alles goed in de gaten en heeft in de afgelopen 2 we-
ken wat nieuwe woordjes geleerd namelijk: “Boa(z)” en 
zijn favoriete zinnetje “mag niet bijten”. Aan alles moet 
namelijk geproefd worden en vooral de Crocs van het 
baasje zijn favoriet.
Deze week beginnen we aan een nieuwe uitdaging, 
namelijk de puppy-jachthondentraining. In april heeft 
Boaz een puppy-party. In mei mogen Boaz en Branco 
mee op vakantie naar Drenthe. Dan kunnen we gelijk 
op visite bij Esther, aan wie we deze geweldige pup 
te danken hebben. We wisten van tevoren al dat een 
pup veel werk ging worden. Het is meer werk dan we 
ons ooit konden voorstellen, maar als we naar dat lieve 
koppie kijken en Branco en Boaz samen zien rennen en 
spelen, zouden we het zo weer doen!

Gerrie Visser

Amber
Eigenaar Klaas Van der Veen

Tessa Elsa van Klein Elsholt
 Eigenaar M Weststrate

Het is alweer voorjaar, maar toch nog een keer een paar prachtige sneeuwfoto’s... 

Nora-Pien vd 

Bezelhonk 

Eigenaar C. la Roi
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In MeMorIaM

Bodie  22-03-1998 / 19-02-2011

Bodie, onze “dartel”, werd geboren uit een combinatie 
van Sebastiaan van de Haeckpolder en Birka Filia van de 
Pergenshove. In een eerder uitgave van “Onze Drent” 
werd ze al genoemd met onze Kay, haar zusje, in de 
seniorengalerij.

Bodie kon op het laatst niet meer zelfstandig lopen of 

haar behoefte doen vanwege ernstige artrose. Hierdoor 
heeft haar bazin moeten besluiten om haar in te laten 
slapen.

Bodie was een heel vrolijke Drent en kon goed verhalen 
vertellen op haar manier. Elke dag was ze bij ons en zo-
niet, dan bleef ze zeuren tot de bazin snapte wat de be-
doeling was. Ze hoorde bij onze andere 7 honden. Daar 
was ze helemaal in haar element.

Wat heeft ze ons allemaal plezier en kameraadschap  ge-
geven en in haar jongere jaren heerlijk met haar zus Kay 
achter de hazen in het weiland, bij ons, achter gejaagd. 
Ja, ze was echt ons maatje.
Om zo’n beslissing te moeten nemen is moeilijk, maar 
het moest! Voor haar!
We missen je lik over waar dan ook. Je nieuwsgierig-
heid. Je grote ogen die alles volgden wat we deden. Je 
gedartel door het huis en in de tuin. Je flapperende oren 
in de wind.
Dag lieve Bodie, lieve vriendin, rust zacht.

Herman en Gerda de la Chambre
Joke Weerden

Kay  22-03-1998 / 25-02-2011

We hebben een hond, het is een Drent
Een vrolijke meid die ontzettend graag rent
Bij iedere thuiskomst staat ze te wachten
Wij met haar en zij met ons in gedachten
Ze heeft iets in haar bek, ‘t maakt niet uit wat
Maakt grommelende geluidjes op de deurmat
Oorbellen, brillen, alles moet af
Ze gaat door het lint, is compleet maf!
Haar zusje woont naast ons bij de buren
En heeft ook precies dezelfde kuren
Het is allemaal Drent-eigen, die karaktertrekken
Net als je ‘s morgens op haar tijd komt wekken 
        (maar niet heus)
Het liefst in een draagzak tegen je aan
Bij elke stap voor je uit willen gaan
Ja, iedereen mag het nu wel horen
Wij hebben ons hart aan dit ras verloren.

Dit heb ik voor Kay geschreven toen ze ongeveer 3 jaar 
was. Wie had ooit kunnen bedenken dat ze zo snel achter 
haar zus Bodie aan zou gaan?

Kay was onze eerste Drent, ons “allessie”, mijn scha-
duw. Waar het vrouwtje was, was Kay. Met haar konden 
wij beiden lezen en schrijven. De leidster van de roedel. 
Standvastig en vol vertrouwen. Ze liet zelfs haar gebit 
behandelen zonder roesje. Als één van ons er maar bij 
was, vond ze alles goed.
Kay kreeg een aantal weken terug een aanval van het 
evenwichtsyndroom (volgens de dierenarts). Hier knapte 
ze in de loop van enkele dagen weer van op en ze kon 
haar rondje weer meelopen. Maar een paar weken later 
kreeg ze, na de wandeling, een lichte epilepsie-aanval. 
Dit schijnt zich te kunnen ontwikkelen door het even-
wichtsyndroom.
Afgelopen donderdagochtend 24 februari had ze heftig 
gal gebraakt naast de stretcher waar ze graag op sliep en 
had urine en ontlasting laten lopen. Haar ogen draaiden 
alle richtingen op en ze had hoegenaamd geen gezichts-
vermogen meer. Lopen ging ook niet. Ze zwalkte en was 
onzeker. Met een grote handdoek onder haar door, ter 
ondersteuning, zijn we naar buiten gegaan voor een klei-
ne uitlaatbeurt. 

Ook de vorm van haar hoofd had een verandering onder-
gaan. Heel raar.
Wat er die nacht gebeurd is, zal voor ons altijd een raad-
sel blijven, maar het heeft ons doen besluiten om een 
definitieve beslissing te nemen. Dit wil je je “allessie” 
niet aandoen. Daar heeft ze ons te veel voor gegeven. 

Kay is rustig thuis ingeslapen met de andere honden om 
haar heen. Frappant dat alle honden in de uren daarvoor 
afscheid hadden genomen door lekker bij haar op het 
matras te gaan liggen dat we hadden neergelegd of een 
lik over haar bekje te geven. 
Ons maatje en “allessie”, onze oude lellebel is niet meer. 
Bijna 13 jaar hebben we van haar mogen genieten. Wat 
een vreugde heeft zij ons gegeven. We missen haar 
enorm. Het voelt alsof je je eigen kind verloren hebt. We 
zullen haar nooit vergeten.
Kay, bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven. 
Voor altijd in ons hart!

Herman en Gerda de la Chambre
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Boaz Ben Jaffa van de Waterdwinger  25-07-1996 / 14-02-2011

Als pup van 8 weken kwam fokster Riek van Oord hem 
persoonlijk bij ons brengen, er was meteen leven 
in de brouwerij: wat een kleine druktemaker.

Al snel kwamen we terecht in de wereld 
van KNJV, veldwedstrijden en jacht. 
Vooral tijdens de veldwedstrijden wist 
Boaz menig keurmeester en voorja-
ger enthousiast te krijgen. Samen 
met zijn baas Roel Kamman behaalde 
hij de nodige veldwerk kwalificaties, 
diploma’s en ook de Baron van Hoog-
endorp trofee. 

Mede door zijn lieve karakter, jacht eigen-
schappen en zijn looks werd hij gevraagd als 
dekreu, inmiddels zijn er heel wat nakomelingen. 
Na een jaar of 7 kwam Barak zijn zoon bij ons, samen 
hebben ze met Roel, en vele jachtvrienden, heel wat ge-
traind en gejaagd. Toen hij een jaar of 9 was is Boaz bij 

mij en de kinderen gebleven, hij was de stabiele factor 
in ons gezin, steun en toeverlaat. Het afgelopen 

jaar was hij aan het sukkelen en werd in een 
razend tempo echt oud……. dan komt het 

moment dat je die vreselijk moeilijke be-
slissing moet nemen.
Hij heeft zijn laatste rustplaats ge-
kregen bij Riek van Oord, naast zijn 
moeder en zus, het was een mooie 
afsluiting die hij zeker verdiende.

Boaz we hebben ontzettend van je ge-
noten, jouw liefde was onvoorwaarde-

lijk. Uiteraard missen we je enorm maar 
zijn ontzettend blij dat je 14,5 jaar bij ons 

mocht zijn. Je was een geweldige hond, om 
nooit te vergeten.

Jolanda Frerejean
Sifra en Fredo Kamman, Made

Zazou Bat Jaffa van de Waterdwinger  25-07-1996 / 21-02-2011

Zazou (het Franse woord voor “nozem”) was eigenlijk 
het minkukeltje van het hele nest: onvoldoende ge-
scoord voor jachtkwaliteiten, te licht van gewicht en te 
zacht van karakter. Zij ging een beetje haar eigen gang.
Maar in ons toen nog vrij jonge gezin heeft zij een heel 
bijzondere plaats ingenomen. Als zij haar zin wilde door-
drijven, bespeelde zij ons met haar karakteristieke war-
me ogen en met het draaien van haar koppie. Het is dan 
ook nooit gelukt haar echt op te voeden, omdat steeds 
wel één van onze kinderen het zielig vond om haar streng 
aan te pakken. En als wij eens wat strenger waren, was 
zij soms een dag van streek. En wij vervolgens met haar.
Zij was ondanks haar lichte gewicht goed gespierd en 
zeer snel. Vloog in de weilanden achter ons huis achter 
de hazen aan, waarbij deze het echt moeilijk hadden om 
niet door haar gevangen te worden.
Zazou bemoeide zich met alles wat in huis gebeurde. Zij 
was ook dol op bezoek. Zij wist uit ons gedrag haarfijn 
op te merken wanneer bezoek verwacht werd en blafte 
dan een uur tevoren al nerveus bij het raam tot de men-
sen kwamen. En die werden dan uitbundig door haar  
begroet.
Tot op het laatst was zij steeds weer enthousiast als er 
iemand thuis kwam, maar eigenlijk ging het niet meer. 
De spieren van haar achterpoten deden het steeds slech-

ter, waardoor zij steeds vaker viel en zich bezeerde.
Uiteindelijk hebben wij haar moeten laten inslapen. Dat 
viel ons na 14 jaar en 7 maanden erg zwaar. Nog steeds 
moeten wij er aan wennen dat zij er niet meer is.

Familie Sindram, Dalfsen

Een week na Boaz, sliep ook Zazou in. Als fokster hoop je een goed tehuis te vinden voor de door jouw ge-
fokte pups. Wat hebben Boaz en Zazou het getroffen! Ze groeiden op en werden oud, omringd door liefde en 

goede zorgen. Mijn immense dank daarvoor. Riek van Oord

Amber - Tessa van ’t Perjanveld  15-11-1997 / 22-02-2011

Amber is niet meer. Na 13 jaar en 3 maanden hebben wij 
afscheid moeten nemen van onze lieve en aanhankelijke 
Drent.

Ze is altijd zeer dominant naar andere honden geweest. 
Maar daar hebben we mee leren omgaan.

Ze ging altijd met ons op vakantie. We hebben heel wat 
kilometers met haar in het buitenland gewandeld. Dat 
waren heerlijke vakanties.

Het is stil in huis en we missen haar. 
Amber je was ons maatje, je was fantastisch!!

Ans en Willie Brekelmans, uit Vlijmen.
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Tjebbe en Wiebe

Als je de verhalen leest in “Onze Drent”, dan lees je 
meestal dat een Drent een fijn, lang leven gehad heeft 
en veel plezier heeft gegeven aan het gezin. Verdrietig 
blijft het moment waarop je dan na vele jaren afscheid 
moet nemen van je trouwe kameraad. 

Bij ons heeft dat helaas nooit zover kunnen komen. Bin-
nen één jaar tijd hebben wij als gezin afscheid moeten 
nemen van twee jonge Drenten.

Tjebbe kwam als eerste Drent in ons gezin (foto’s boven) 
Wat een prachtige hond, erg lief maar oh zo druk. Vanaf 
het eerste moment een stuiterbal. Toen hij 10 maanden 
oud was kreeg hij zijn eerste aanval. Wij hoopten toen 
nog dat het allemaal zou meevallen, maar helaas Tjebbe 
kreeg zware epilepsie. Op het laatst had hij 9 pillen per 
dag (verschillende medicijnen) en daarmee nog steeds 
3 à 4 aanvallen per week. Na zo’n aanval was hij hele-
maal gedesoriënteerd en dat duurde wel een paar uur. 
We konden niet anders, 22 april 2010 is hij thuis veilig in 
mijn armen ingeslapen, nog maar 17 maanden oud. Wat 
hadden wij een verdriet en wat was het huis stil en kaal 
zonder onze grote vriend.

In de zomer kwamen wij heel toevallig in Frankrijk een 
Nederlandse familie tegen met een jonge Drent, dat 
bleek een half broer te zijn van onze Tjebbe. (Dezelfde 
moeder, andere vader). Wat een lief beest en wat was 
hij rustig en relaxed, terwijl hij nog maar 9 maanden 
oud was, dat waren wij niet gewend van onze Tjeb. Wat 
hebben wij die vakantie veel aan Tjebbe moeten denken. 
Gelukkig hadden we nog een stuk film op de camera 
staan en dat hebben we keer op keer teruggekeken.

Voorzichtig begonnen we weer na te denken over een 
tweede Drent. We kwamen terecht bij twee hele lieve 
mensen die ons absoluut het beste en mooiste hondje 
uit hun nest gunden. Dat werd onze Wiebe (foto’s on-
der). Wat een prachtig mannetje, vanaf het moment dat 
het kon, gingen we iedere week kijken en na 7,5 week 
mocht hij dan eindelijk mee naar huis. Wat een totaal 

andere hond. Lief,  rustig en heel leergierig. Met 9 weken 
ging hij al naar zijn eerste jacht-puppytraining. Geweldig 
vond hij alles. De eerste keer dat hij een kraai moest 
apporteren, zullen we nooit vergeten: hij liet hem niet 
meer los. Ook de clickertraining vond hij geweldig en hij 
leerde alles heel snel.

Toen hij ongeveer 4 maanden oud was dachten wij dat 
hij zich had verstapt. Hij liep mank met zij linker-voor-
pootje. Uiteraard naar de dierenarts. We moesten het 2 
weken even rustig aan doen. Niet rennen, niet los in het 
bos. Het leek even iets beter te gaan, maar het ging toch 
niet over. Het werd steeds erger. De linker voorpoot ging 
ook steeds krommer staan, met zijn voet helemaal naar 
buiten gedraaid. We lieten foto’s maken en wat had de 
dierenarts er moeite mee om ons de uitslag te moeten 
geven. Aan beide ellebogen had Wiebe dysplasie en zijn 
linker pootje was verkort. Door een groeistoornis in het 
bot groeide het helemaal krom, waardoor zijn voet naar 
buiten werd gedrukt.

Wat moet ons mannetje een pijn gehad hebben. Hij 
wilde de laatste weken ook niet meer naar buiten, was 
het liefst binnen met zijn knuffels aan het spelen. Wat 
waren wij hier kapot van en zijn fokkers ook. Opereren 
was geen optie. Wederom moesten wij besluiten om een 
prachtige jonge Drent in te laten slapen. Op 8 april is 
Wiebe op de leeftijd van precies 6 maanden veilig in mijn 
armen ingeslapen.

Wat een verdriet weer, wat een tranen kan een mens 
hebben. Ik weet dat er in de wereld veel ergere dingen 
gebeuren, maar dit is nu ons verdriet. Weer is het stil en 
kaal in huis. Hoe is het mogelijk dat wij dit in zo’n korte 
tijd twee keer moesten meemaken? We weten niet of we 
het ooit een derde keer zullen aandurven en hopen van 
harte dat verder niemand dit ooit zal hoeven meemaken. 
Tjebbe en Wiebe we zullen jullie nooit vergeten!
Anita, Bernard, Willemijn en 
Thijs de Bruin
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Winston Hesther van Groevenbeek  12-09-1997 / 10-03-2011

Op een grijze regenachtige dag in november 1997 moch-
ten we onze Winston bij de fokster, Janny Offereins, op-
halen. Op een grijze regenachtige dag in maart 2011 
heeft onze Winston ons verlaten. 

De tijd met Winston was een feest, bruisend van levens-
vreugde, soms ontroerend, steeds kleurrijk, meestal on-
stuimig en vooral avontuurlijk en leerrijk. En daardoor 
een periode van hartelijk contact met Janny. Vanaf het 
begin tot het einde heeft ‘onze’ fokster ons begeleid. 
Janny, hartstikke bedankt!

Een onstuimige, vindingrijke en uitermate nieuwsgierige 
pup, een onstuimige, slimme, alle grenzen verkennende 
en daardoor soms ook lastige puber. Een enthousiaste, 
speelse nog steeds verkennende volwassen Drentsche 
Patrijshond, die je vaak aan zijn voorouders, de wolven, 
herinnerde; op deze manier heeft onze Winston ons le-
ven veranderd en verrijkt.

In een roedel in de natuur zou Winston de rol van de 
verkenner op zich hebben genomen. Zijn ambitie was 
niet de beheersing van het roedel - hij was immers geen 
alpha - maar het verkennen van nieuwe territoria. Zon-
der twijfel veronderstelde hij dat zijn roedel, dat waren 
wij natuurlijk, zijn inspanningen op prijs zou stellen en 
de door hem aangewezen weg tenminste als optie zou 
bekijken. Dat gebeurde ook af en toe en op deze manier 
heeft hij ons dichter bij de natuur gebracht. In een dicht 
bos van manshoog riet wees hij een nest van weidevo-
gels aan, onder een kersenboom vond hij een nest egel-
tjes. Hij heeft geen van de nestjes vernield, noch heeft 
hij de weidevogel opgejaagd. Molletjes hadden minder 
mazzel, die hoorden gewoon bij het lopend buffet. Ja, en 
een patrijs muurvast voorstaan en de vogel pas uitstoten 
als de bazin uiteindelijk op het juiste plekje, net achter 
de hond, stond, was iets dat hij gewoon beheerste zon-
der ooit aanwijzingen hiertoe te hebben ontvangen.

Zonder twijfel veronderstelde hij ook dat zijn rol als ver-
kenner hem een bevoorrechte status buiten de hiërarchie 
zou moeten opleveren. Ons antwoord daarop bestond uit 
lastige zoekopdrachtjes tijdens onze wandelingen. Als hij 
maar zijn neus kon inzetten om iets te vinden. Het was 
een prachtig gezicht hoe hij te werk ging. Zijn gedreven-
heid was zodanig, dat hij nooit met een lege bek terug-
kwam. Een wandeling was pas geslaagd als hij een paar 
keer iets moest gaan zoeken en apporteren. En je moest 
hartstikke je best doen om de dummy goed te verstop-
pen, op een grote afstand, zodat hij ruim veld moest ne-
men en zijn neus moest inzetten en echt geconcentreerd 

te werk gaan om hem te vinden. Zijn neus was altijd 
actief, en het bleek dat hij alle geurtjes uiterst efficiënt 
in zijn geheugen opsloeg. Hij herkende een bepaald punt 
waar je een bepaalde richting moest inslaan. Hij wist dit 
nog - na eenmalig verkennen in de vroege zomer -  zo’n 
twee jaar later onder geheel andere omstandigheden in 
de late herfst. En dat 1200 km van huis!
Hij wees ons de weg door de diepe sneeuw tijdens een 
sneeuwstorm naar ons vakantieverblijf. In Val Concei 
snuffelde hij aan het spoor van een jonge beer en ver-
telde ons op zijn manier dat we het beste dicht bij elkaar 
moesten blijven: hij weigerde om verder te lopen als een 
van ons tweeën achter liep.

Maar in het begin van zijn loopbaan als Drentsche Pa-
trijshond was zijn zelfstandige en verkennende kant vaak 
een bron van misverstand en ergernis. Daar sta je dan 
op het veld van de hondenclub en de trouwe viervoeter 
heeft pas aandacht voor de baas nadat hij alle omge-
vingsfactoren nauwkeurig in kaart heeft gebracht. Daar 
zit je op de jachtcursus en je trouwe viervoeter pakt de 
eerste kans om bij alle andere trainende hondengroepen 
op visite te gaan. Of hij legt zich maar eventjes neer bij 
de tijdelijke discipline om na afloop van de cursus doel-
gericht de juiste teef te kiezen om met haar nog even 
op avontuur te gaan, helemaal uit zicht dwars door de 
bossen. Als er iets mis ging, vond hij wel de weg terug 
naar de baas om hulp de vragen. In het laatste geval 
bijvoorbeeld om de teef uit een sloot de trekken waar de 
dame lekker heen een weer zwom.

Verkennend wandelen was dus Winston zijn passie. Op 
vakantie in de Alpen, de Dolomieten en de Pyreneeën 
was geen pad te stenig of steil voor hem. Hoe moeilijker 
de omstandigheden, des te meer leek hij van de uitda-
ging te genieten. Hij wist precies de weg door puin en 
‘sassi’ te vinden. Uren achter elkaar door de ongerepte 
natuur trekken met zijn roedel, zoals het hoort, zoals 
eeuwen geleden, daar leefde hij voor. Op warme zomer-
dagen in een bergmeertje en zelfs in zee een eind zwem-
men met de baas, daar was hij reuze trots op.

Boven de eigen aangeboren status leven, mocht nie-
mand van Winston. Terwijl hij elke echte alpha meteen 
aanvaardde en met hondendames ontzettend beleefd 
was, pikte hij het niet dat iemand van mindere status 
hem de baas zou willen zijn. Hij prikte daar gewoon 
doorheen, macho gedoe om onzekerheden te verbergen 
om zo een voordeel in de wacht te slepen, dat had hij 
als eerste door. Deze regel gold ook voor macho’s van de 
menselijke soort...
Niettemin had Winston ook zijn zachte kantjes: wat kon 
hij toch mooie kunstjes doen voor kleuters en peuters. 
Het was ontroerend te zien hoe hij  behalve ‘af ‘ en 
‘down’ ook een ‘flat’, een ‘rollover’ en zijn specialiteit, 
een ‘high ten’ met heel veel inzet ten beste gaf voor een 
peuter van 3 jaar. Daar kreeg hij een snoepje voor, maar 
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het gejuich van het kindje voor de geslaagde oefening 
was zijn echte beloning.
Winston adopteerde je in zijn levensdimensies. Hij no-
digde je uit om aan zijn leven als Drent (wolf?) deel te 
nemen en zoals een goede leermeester betaamt, heeft 
hij zijn hardleerse bazen een en ander geleerd. Heel bij-
zonder was de kunst van het begroeten volgens Winston. 
De dagelijkse ochtendbegroeting had zich in de loop der 
jaren ontwikkeld tot een vast ritueel van enkele minuten, 

die je elkaar hoorde te gunnen. Dat ritueel vormde heel 
prozaïsch de natuurlijke basis voor de communicatie en 
het begrip voor elkaar. Tegelijk had het de magie van 
een lang vergeten verleden. Wij hebben geleerd Winston 
te lezen, zoals hij ook ons kon lezen.
Zijn afscheid was waardig en zo stil, hij viel in slaap met 
de hulp van de moderne geneeskunde. Winston, wij mis-
sen je, je was geweldig…
Ad en Gerty Lodewijkx

Bodo, een verhaal over een BIJzondere drent

Wij hebben Bodo, onze Drentsche Patrijshond, 
gekregen toen hij bijna drie jaar was. Hij moest 
bij zijn eerste gezin weg omdat hij te dominant 
zou zijn. Een dikke eigenwijze puber was hij, die 
wegliep en geheel zijn eigen plan trok! En onze 
eerste hond.
Een jaar later kregen we ons eerste kind. Een prach-
tig lief en rustig meisje. Bodo reageerde heel goed op 
de nieuwe aanwinst. Maar omdat we eigenlijk geen 
honden (of kinderen...) gewend waren, wisten we niet 
goed wat we konden verwachten. In de loop der jaren 
werd Bodo een grote vriend voor mijn oudste dochter. 
We kregen een tweede meisje en Bodo’s beschermings-
instinct werd groter. Hij hield de meisjes goed in de 
gaten en was altijd in hun buurt. 
Steeds meer ging ons opvallen dat Bodo met name 
voor mijn oudste dochter zorgde en nog steeds zorgt. 
Hij ligt altijd aan haar voeten. Als de oudste naar bed 
gaat, ligt hij voor haar slaapkamerdeur. Hoe vaak mijn 
dochters wel niet over de hond gestruikeld zijn... Als er 
een vriendinnetje komt spelen of we stoeien met zijn 
allen, loopt Bodo regelmatig even bij mijn oudste langs. 
Alsof hij zeggen wil: “Gaat het wel?” Wij kunnen geen 
verstoppertje doen omdat Bodo altijd bij de meisjes 
gaat staan piepen: ”Ze zit achter die boom!!!”
Inmiddels is gebleken dat onze oudste dochter kenmer-
ken heeft van een milde vorm van autisme. Ze heeft 
dus geen ‘echt’ autisme, wel wat kenmerken waar op 
zich prima mee te leven is, maar het maakt haar wat 
kwetsbaarder dan een gemiddeld kind. En ineens viel 
bij ons het kwartje: daarom is Bodo zo gericht op onze 
oudste! Hij heeft waarschijnlijk al die tijd aangevoeld 
dat hij voor haar meer moest zorgen dan voor mijn 
jongste dochter. 
Sindsdien is het contact intensief, tussen ons en de 
hond. Alleen aan hondenbezitters durf ik te bekennen: 
Ik heb Bodo bedankt voor al zijn goede zorgen voor 
mijn oudste. En we noemen hem nu ‘ons bescherm-
hondje’.  Hebben we hier thuis een mindere dag, dan 
kunnen we al zeker zijn dat Bodo bij mijn oudste zal 
blijven.

Omdat Bodo inmiddels een oude hond is (11 jaar) - 
met wat artrose - hebben we liever niet dat hij de trap 
opgaat. Dus we proberen we Bodo beneden te hou-
den. Vaak lukt dit echter niet, want hij moet en zal bij 
mijn dochter zijn. Zelf heb ik ook regelmatig bijzondere 
ervaringen met hem. Zo moest ik een keer heel erg 
huilen om de hele situatie rond mijn dochter. Nu huil ik 
niet graag en zeker niet in het bijzijn van anderen. Dus 
ik lag in bed stiekem te snikken en ineens hoor ik Bodo 
beneden tegen de deur bonken. Even later staat Bodo 
voor mijn neus en hij snuffelt wat aan me. Maar zelfs 
honden waren me toen teveel, dus ik beloofde hem dat 
het goed zou komen en of hij wel zo vriendelijk zou wil-
len zijn op te willen houden met dat gesnuffel.... Hij is 
aan mijn voeteinde gaan liggen en heeft daar gewacht 
totdat mijn vriend de kamer binnenkwam.
Inmiddels heb ik een vloedgolf aan zwangere vriendin-
nen gehad. En wat ons opviel was dat Bodo over het ene 
kind veel beschermender is dan over de ander. Zo heb 
ik een vriendin die helemaal niet van honden houdt. 

Toen ze zwanger was van haar derde kind sprong Bodo 
de hele tijd tegen haar buik of snuffelde aan de buik. 
Heel erg irritant, en zeker als je hoogzwanger bent en 
buikpijn hebt. We hebben Bodo dan ook regelmatig 
vervloekt. Maar nu het kindje er is, zorgt Bodo voor 
haar; snuffelen, bij haar blijven lopen... Zelfs mijn hon-
den hatende vriendin vindt het heel bijzonder. Al mijn 
vriendinnen smelten voor mijn oude Drent. Als ze ver-

drietig zijn en een bakje koffie komen halen, dan komt 
Bodo ze troosten. Ben je blij dan springt Bodo op zijn 
oude pootjes mee.
Gaan we naar de dierenarts, dan springt hij over de 
toonbank om zijn lievelingsarts te knuffelen (en een 
koekje te halen, het is immers ook een Drentsche 
vreetbeer).  Maar ben je een klein blond jongetje, ... 
dan krijg je de echte Bodo-superverzorging! Niemand 
buiten het gezin krijgt meer liefde dan ons kleine 
blonde buurjongetje van twee jaar. Bodo knuffelt en 
snuffelt, sleurt me naar het hek van de buren als het 
buurjongetje buiten speelt. Als hij valt, dan wordt Bodo 
onrustig en probeert met zijn snuit het kindje aan te 
sporen om op te staan. Hoe vaak wij wel niet met een 
huilend kind in de armen hebben gestaan met een Bodo 
die tegen ons opsprong en ging piepen tot het kinder-
verdriet over was...

Dit is het verhaal van onze Bodo, de destijds te domi-
nante hond die uitgroeide tot een lieve en zachtmoe-
dige levende teddybeer-met-echte-Drentenstreken! In 
het dossier van de dierenarts staat “lijkt nog een pup”. 
en wat worden we vaak aangesproken over onze lieve 
hond (“Is nog een kleintje zeker?” zeggen ze dan). Het 
is ons “beschermhondje” en we kunnen hem niet meer 
missen! Frédérique de Swart
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Hond van het Jaar Show 2010 - 20 februari 2011

De Hond van het Jaar Show 2010 
heeft veel exposanten en bezoe-
kers getrokken. Met 261 honden 
was dit, volgens mij, de grootste 
inschrijving ooit. 

Het was dan ook stampvol in de Flint 
te Amersfoort. Hoewel ik deze ambi-
ance nog steeds geen groot succes 
vind, omdat ik het exposeren van 
honden op een plankier, niet ‘des 
honds’ vind, was het deze keer wel 
een tikje beter dan vorig jaar. Het 
plankier was breder en de zaal was 
normaal verlicht. Als er een hond 
werd geshowd, werd het licht iets 
gedoofd en kwam er een spotlight 
bij. 

Waar de organisatoren wel op moe-
ten letten, is de muziek. Het leek van 
tijd tot tijd wel een disco. Ik kan me 
voorstellen, dat deze luidruchtige 

muziek voor honden, die zulke ge-
voelige zintuigen hebben, niet erg op 
prijs wordt gesteld. Ook de aard van 
de muziek was niet geweldig geko-
zen, niet zoals je op een dergelijke 
show zou verwachten. Marsmuziek is 
dan wellicht beter?
De honden die werden geëxposeerd, 
hadden dan ook allemaal de oortjes 
naar achteren getrokken en bijna 
geen hond liet een mooi gangwerk 
zien. Gelukkig hebben de keur-
meesters het gangwerk buiten be-
oordeeld, althans dit werd door de 
speaker gezegd. Achteraf hoorde ik 
dat in ieder geval bij de honden van 
Rasgroep VII (waartoe de Drentsche 
Patrijshond behoort) buiten geen 
gangwerk is bekeken door de keur-
meester. Jammer, veel jachthonden 
moeten het van hun gangwerk heb-
ben. Op het plankier is het onmoge-
lijk voor exposant en hond om tot 
een redelijke snelheid te komen.

Rasgroep VII is gekeurd door keur-
meester W.F. Arxhoek. Er namen 
twee Drenten deel aan de keurin-
gen. Kamp. Bart fan ’t Suydevelt van 
fokker/eigenaar J.W. Hoeksema en 
F. Hoeksema-Schuurman en Kamp. 
Floris Phébe v. Groevenbeek fokker 
M.J.B. de Boer-v. Herreveld en eige-
naar N.G. Klaassen. Al win je niets, 
het is toch een hele eer als je voor 
deze prestigieuze show wordt uitge-
nodigd.

De hoofdprijs ging naar een Duitse 
Staande Draadhaar. De speaker, 
Rony Doedijns verklapte dat de Hei-
dewachtel en de Draadhaar de lie-
velingshonden van de keurmeester 
waren. Overigens heeft dhr. Doedijns 
zich als speaker uitstekend van zijn 
taak gekweten. Hij kwam duidelijk 
en goed verstaanbaar over en als 
er afspraken die van te voren zijn 
gemaakt om bepaalde redenen niet 
kunnen worden waargemaakt, kan 
de speaker daaraan niets doen.

’s Middags was er nog een keuring 
voor ‘Beste Hollander van het 
Jaar’. Vreemde titel eigenlijk, maar 
ongetwijfeld goed bedoeld. De Sta-
byhoun ging met de eer strijken, 
Bart werd tweede, Floris derde. De 
Nederlandse Schapendoes is niet ko-
men opdagen, jammer.

Het belangrijkste op zo’n dag is dat 
je je ras voor het voetlicht brengt. 
Het is toch geweldig dat er Drenten 
zijn, die regelmatig worden geëx-
poseerd, winnen en zodoende soms 
worden gekozen tot nummer 1, 2, 
of 3 van de Rasgroepkeuring. Voor 
deze show word je om deze reden 
dan ook uitgenodigd. Een eigenaar 
van een hond krijgt tevens een uit-
nodiging als hij de Clubmatch wint, 
zoals bij Floris het geval was.

Deze honden zijn allebei kanjers. 
Fijn, dat de heren Hoeksema en 
Klaassen de uitnodiging hebben aan-
genomen, het inschrijfgeld hebben 
betaald en de reis hebben onderno-
men om hun toppers te laten zien. Ik 
heb er in ieder geval van genoten en 
was trots op ons ras. Beiden hartelijk 
dank.
Janny Offereins

drentensuccessen

Nico Klaassen met 
Kamp. Floris Phébe van Groevenbeek

Links: “Beste Hollander van het jaar” (Stabyhoun)
Rechts: Jaap Hoeksema met Kamp. Bart fan ‘t Suydevelt

Kamp. Floris Phébe van Groevenbeek

Jaap Hoeksema met 
Kamp. Bart fan ‘t Suydevelt
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•	 Keurmeester:  Mevr. M. van Brempt
•	 Beste van het ras (BOB): Parel fan ’t Suydevelt

Hond NHSB Eigenaar

Reuen

Jeugdklasse Jeugd CAC 1 U Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve 2772138 K.Th. Wiegert

Tussenklasse 1 ZG Jarra Phebe van Groevenbeek 2754415 D.M. Meulenkamp en 
B.H.N. Burggraaf

Open klasse res. CAC/CACIB 1 U Govert Anjo v. Drienermarke 2617082 H.J. Borsje- v.d. Does en 
J.A. Borsje

Kampioensklasse CAC/CACIB 1 U Oscar Phebe van Groevenbeek 2635613 J. Broekman-Dekker

Veteranenklasse 1 U Horus- Meike van Groevenbeek 2435514 J. Broekman-Dekker

Teven

Jeugdklasse Jeugd CAC 1 U Chita Chess v.d. Sebastiaanshoeve 2772139 J. Egeter en 
M.D. Egeter- Schoonmaker

Tussenklasse 1 ZG Loeka v.d. Krikheide 2783267 W. Klijnstra

Open klasse CAC/CACIB en 
BOB

1 U Parel fan ’t Suydevelt 2733422 J.W. Hoeksema en 
F. Hoeksema-Schuurman

res. CAC/CACIB 2 U Flora Haidy Fan ’t Patrijzen Bos 2651658 W. Klijnstra en B. de Jong

Internationale Show te Leiden - 20 maart 2011

Het Planetarium in Hazerswoude-Dorp was op 19 
en 20 maart weer het toneel waar de Kynologen-
vereniging “Rijnland” haar 17e internationale hon-
denshow opvoerde. Een ruime en mooie lichte hal 
waar dit weekend weer vele honden en hun eige-
naren zouden vertoeven.

Zondag 20 maart was het de beurt aan de ‘Drenten’ om 
gekeurd te worden en wel door mevr. van Brempt. De 
vloeren in de hal zijn uitermate geschikt voor het showen 
van de honden, het is een mooi egaal geheel en totaal 
niet glad. De ringen waren erg groot zodat men flink 
wat vaart kon zetten met de honden en zodoende goed 
gangwerk kon laten zien. Voor ons ras had men 2 ringen 
samengevoegd.

Veel ruimte was er ook rondom de ringen en men kon op 
zijn/haar gemak genieten van hetgeen er te zien was.

Er waren 16 Drenten ingeschreven en de keurmeester 
nam ruim de tijd voor alle honden, vriendelijk en gedul-
dig. Fijn was het om te zien dat sommige honden van 
haar wat extra kansen kregen om het goede gangwerk 
te kunnen tonen. Veelal lag het namelijk aan de span-
ning van de eigenaar, waardoor de hond niet goed liep. 
Maar na meerdere pogingen kon zij het gangwerk dus 
wel beoordelen.

Of men het er mee eens is of niet, soms is het fijn dat 
een keurmeester je deze kansen geeft. Mevr. van Brempt 

had duidelijk plezier in ons ras en legde de dingen ook 
nog eens haarfijn uit.

Als beste van het ras werd uiteindelijk Parel fan ’t Suyde-
velt gekozen. Zij mocht hierdoor uitkomen in de ere-ring 
voor groep 7 en werd met een fantastische 4e plaats 
beloond. Alle deelnemers van harte gefeliciteerd.

Uw diender

Martini-Dogshow Groningen - 5 maart 2011 (100-jarig bestaan!)

Vandaag werd wederom de zeer bekende en ge-
liefde hondenshow gehouden in het mooie Gronin-
gen, georganiseerd door de Stichting Kyno-Noord, 
onderdeel van de kynologenvereniging NKC.

Een eenvoudig te vinden locatie, gelegen aan de snelweg 
en met goede parkeergelegenheid. Mooie en ruime hal-
len met veel licht. Verbazingwekkend is het elke keer te 
zien dat er al om 07.30 uur een immense rij wachtenden 
voor de deur staat, ondanks het feit dat de deuren pas 
om 08.00 uur open gaan. Ook ik ben er één van, ik mag 
graag op tijd zijn en in ieder geval de zekerheid heb-
ben dat er een bench voor mijn honden vrij is, want op 
sommige shows (ook in Groningen) is geen “volledige 
benching”. Groningen is voor mij een ‘thuis- show’ zo-

gezegd. Vanuit mijn woonplek in Drenthe een half uurtje 
rijden.

Prachtig om te zien hoe verschillend mensen reageren 
op het gedrag van hun hond(en) in zo’n lange rij. Ve-
len corrigeren hun hond niet, terwijl deze alles bij elkaar 
blaft zogezegd. Dat geeft wel eens irritatie.
Anderen raken in de stress omdat een andere hond 
neuscontact zoekt met zijn/haar hond, veelal eigenaren 
van hondjes met het formaat ‘hapklare brok’. Terwijl de 
- in hun ogen reusachtige - Boxer of Herdershond niets 
anders dan nieuwsgierig is en soms spelen wil. Schielijk 
tilt men dan het hondje op, niet beseffend dat dit een 
onjuiste handeling is. Maar wat maakt het ook uit…het 
blijft leuk om te zien.
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Vandaag krijgt keurmeester dhr. A. Bijker veel honden te 
keuren, waaronder 26 Drentsche Patrijshonden. Zeker 
geen gemakkelijke opgave en het lijkt mij zeer vermoei-
end, maar gezien zijn gemoedelijke manier van omgang 
gedurende de gehele dag met exposant en hond is dit 
alles voor hem geen probleem.

De exposanten van de Drenten zaten bijna allen gemoe-
delijk bij elkaar en er werd veel gepraat over van alles 
en nog wat. Wat een gezelligheid en gemoedelijkheid 
heerste er. Ik wil u allen daarvoor danken, het maakt een 
show alleen maar mooier als er zo met elkaar omgegaan 
wordt. Nieuwe gezichten waren er ook weer te zien, 
welkom! Ook was er een exposante uit Denemarken en 
wel mevr. Jytte Nielsen. Zij werd goed opgenomen in de 
Drentenkring. Haar gelijk maar even lid gemaakt van de 
vereniging!
Vandaag was er ter gelegenheid van het 100-jarig be-
staan van de NKC de eenmalige titel ‘Groningen Winner’ 
te behalen. Reden te meer om naar Groningen te gaan 
en ik was dus niet de enige die zo dacht.
De ringen waren helaas aan de kleine kant en de vloer 
was te glad. Daardoor kon men niet voldoende ‘uit de 
voeten’ met het gangwerk en dat gold voor een ieder. 
Maar gepaste snelheid loste een boel op. De keurmees-
ter nam ruim de tijd voor iedere exposant en stelde me-
nig exposant op zijn/haar gemak. Gelukkig was de ere-
ring voorzien van tapijt zodat het makkelijker was om 
tempo te maken.
Vandaag werd Vilou fan ’t Suydevelt Nederlands jeugd-
kampioen door het behalen van het laatste benodigde 
punt hiervoor.
In de eindkeuring werd uiteindelijk Bart fan ’t Suydevelt 
gekozen tot beste van het ras (BOB). Hierdoor mocht hij 
verschijnen in de ere-ring van groep 7, de voorstaande 
jachthonden.

Maar voordat de keuring van de rasgroepen begon, werd 
er eerst in de ere-ring de keuring gehouden voor het 
‘beste koppel’. De Drenten Bart fan ’t Suydevelt en Parel 
fan ’t Suydevelt gingen ervoor. Veel koppels van diverse 
rassen waren er te zien en na een spannende keuring 
werd uiteindelijk het koppel Drentsche Patrijshonden als 

beste gekozen! Ditmaal voorgebracht door Esther Hoek-
sema en gekeurd door mevr. Bijker. Wat een ervaring... 
Drenten als winnaar in de koppelklasse! Gejuich en ge-
klap vanuit het publiek was haar deel.

Daarna was de keuring van rasgroep 7 aan de beurt, 
gekeurd door dhr. W.F. Arxhoek. Uiteindelijk werd na een 
spannende strijd de Drentsche Patrijshond Bart fan ’t 
Suydevelt geplaatst op plaats 3. Wat een succes. Hier-
door is hij weer uitgenodigd om deel te nemen aan de 
“Hond-van-het-Jaarshow”, die in Amersfoort gehouden 
gaat worden in februari 2012.

Een ieder van harte gefeliciteerd met de behaalde re-
sultaten.

Jaap Hoeksema

•	 Keurmeester:  Dhr. A. Bijker
•	 Beste van het ras (BOB): Bart (Jarak) fan ’t Suydevelt

Hond NHSB Eigenaar

Reuen

Jeugdklasse Jeugd CAC 1 U Xinix fan ’t Suydevelt 2782065 J.Hooge en C. ten Kate

Open klasse res. CAC/CACIB 1 U Quinto fan ‘t Suydevelt 2734444 B.H. Buter

Kampioensklasse CAC/CACIB, BOB‚
‘Groningen Winner’ 

1 U Bart fan ‘t Suydevelt 2630889 J.W. Hoeksema en 
F. Hoeksema-Schuurman

Veteranenklasse 1 U Rex fan de Indo-Anjoho 2428018 C.F. Pouw

Teven

Babyklasse VB Blossom fan ’t Suydevelt 2812138 J.C. Huijsing en M. Huijsman

Jeugdklasse Jeugd CAC    1 ZG Vilou fan ’t Suydevelt 2768902 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Open klasse CAC/CACIB en  
‘Groningen Winner’

1 U Puck fan ‘t Suydevelt 2733426 B.J.M. Welling en H. Ensing

res. CAC/CACIB 2 U Mila-Nouka van de Neerbo-
sche Wateren

2718299 B.N.J. Groen

Kampioensklasse 1 U Norlund Sisse DKK 21978/ 
2005

Jytte Nielsen

Wist u dat?
Een roedel honden gemakkelijker overgaat tot het opjagen dan een hond alleen. Twee honden vormen al een 
roedel. Samen durven ze dingen waartoe ze alleen geen lef hebben. Als u met meer honden op stap gaat, moet u 
zich dit realiseren. Vooral als de honden geneigd zijn om fietsers of joggers achterna te jagen.
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senIor - sItah

Sitah is mijn eerste Drentsche Patrijshond. Haar 
koosnaampje is: “Sietje”. In 2000 kwam zij als 10 
weken oud pupje bij ons.

Helaas bang voor alles en iedereen. Met veel geduld is zij 
opgebloeid tot een zelfverzekerde hond. Ik heb met haar 
gehoorzaamheidtraining, jachttraining en behendigheid 
gedaan. Tijdens de jachttraining deed Sitah het erg 
goed. Ze scoorde hoge punten. Apporteren is het liefste 
wat ze deed en doet dat nog steeds erg graag. Helaas 
zat er geen diploma voor haar in. Ze wilde nooit vrijwil-
lig het water in. Kwam dat omdat ze als 4 maanden oud 
pupje in de haven sprong, omdat ze een eend zag zwem-
men? Meteen kopje onderging en al krabbelend naar de 
kant zwom en tot de ontdekking kwam dat ze niet zelf de 
kade op kon komen? Heeft er dat toe geleid dat zwem-
men niet meer aan haar besteed was? Waarschijnlijk 
wel. Maar als ik zelf het water in ga, dan komt ze me wel 
achterna. Want Sitah is zo ongelofelijk trouw.
Bij de behendigheid deed ze het goed. Nooit zo snel zo-
als andere honden, maar wel altijd foutloos een parcours 
afleggen. Daardoor was het een plezier met haar te trai-
nen.
Omdat Sitah een geweldig lieve hond is, heeft zij een 
nestje gekregen. Daar hebben we een pup van gehou-
den. Moeder en dochter zijn nog steeds onafscheidelijk.

Sitah wordt in mei 2011 11 jaar. Dan lees je in het club-
blad dat er maar weinig Drenten 11 jaar worden. Op dit 
moment lijkt het alsof ze nog wel 10 jaar mee kan. Ze 
is goed gezonden loopt nog met gemak onze vaste bos-
wandeling. Ze is natuurlijk niet meer sneller dan haar 

dochter, maar ondanks dat is ze nog wel steeds de leider. 
Ja, ze heeft wat grijze haren rond haar ogen en ja, als 
ze na een boswandeling een dutje heeft gedaan, gaat 
het opstaan niet meer zo soepeltjes. Maar met haar ruim 
10,5 jaar doet ze het nog geweldig. Ik hoop dat ze nog 
vele jaren gezond bij mij mag doorbrengen.

Doreth van den Breekel

specIal nederlandse rassen BIJ kc alMelo - zondag 5 JunI 2011
De buitenshow van de Kynologenclub Almelo e.o. wordt in 2011 gehouden op zondag 5 juni op 
het eigen terrein aan de Veenelandenweg 40, 7608 HB  te Almelo. Dit jaar is het een “special” 
betreffende de Nederlandse rassen. Er zijn extra prijzen beschikbaar gesteld voor het beste 
Kooikerhondje en voor de beste hond van één van de Nederlandse rassen van de clubmatch.

Het inschrijfformulier is te vinden op de website: www.kcalmelo.nl.
Voor telefonische inlichtingen kunt u terecht bij Judith Meijer (0546-453499) of Bert Huizingh 
(0546-825096). Per email: secretariaat@kcalmelo.nl.

2e Nationale Rassehunde Ausstellung te Oldenburg (D) - 9 april 2011

•	 Keurmeester:  Dhr. G. Christensen (DK)
•	 Beste van het ras (BOB):  Kamp. Ardin-Senna-Guido van `t Opgoande Slag

Kwalificatie Hond Eigenaar

Reuen
Kampioensklasse

1U CAC, BOB en 
2e plaats in rasgroep 7

Ardin-Senna-Guido
van `t Opgoande Slag

H. Bakker-Muller en
E. R. Bakker

Teven
Openklasse

1U CAC Marjon-Nelke-Guido
van `t Opgoande Slag

H. Bakker-Muller en
E. R. Bakker

3e Nationale Rassehunde Ausstellung te Oldenburg (D) -10 april 2011

•	 Keurmeester:  Dhr. E. Yerusalimsky (RUS)
•	 Beste van het ras (BOB):  Kamp. Ardin-Senna-Guido van `t Opgoande Slag

Kwalificatie Hond Eigenaar

Reuen
Kampioensklasse

1U CAC, BOB en 
2e plaats in rasgroep 7

Ardin-Senna-Guido 
van `t Opgoande Slag

H. Bakker-Muller en
E. R. Bakker

Teven
Openklasse

1U CAC Marjon-Nelke-Guido
van `t Opgoande Slag

H. Bakker-Muller en 
E. R. Bakker
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HD Uitslagen Raad van Beheer - 01/12/2010 t/m 26/02/2011
Naam hond NHSB Geboren HD Botafwijking Norbergwaarde Aansluiting Vorm

Ayla 2764183 13-09-2009 A 0 38 OA

Inouk fan 't Suydevelt 2687505 04-01-2008 A 0 40 OA

Antar 2764177 13-09-2009 A 0 40 OA

Niels fan 't Suydevelt 2717868 25-08-2008 A 0 25 OA

Perro fan 't Suydevelt 2733419 03-01-2009 A 0 35 OA

Meike fan 't Drentsche Volk 2697950 31-03-2008 A 0 33

Aura 2764180 13-09-2009 C 2 40 SA Ondiepe kom

Vilou fan ‘t Suydevelt 2768902 22-10-2009 A 0 35 OA

Tirza fan 't Drentsche Volk 2697951 31-03-2008 A 0 36 OA

Wardy Inucos the Gloucester 2739477 28-02-2009 A 0 40

Zilke v.d. Sebastiaans Hoeve 2593924 22-01-2006 C 2 28 SA Ondiepe kom

Aagje 2752912 08-06-2009 A 0 35 OA

Senna Phébe v. Groevenbeek 2754416 23-06-2009 A 0 33 OA

Jentie-Sita v.d. Neerbosche Wateren 2781777 02-02-2010 A 0 33

OA= Onvoldoende aansluiting  SA= Slechte aansluiting

Uitslagen oogonderzoek Raad van Beheer - 01/12/10 tm 26/02/11
Naam hond NHSB Geboren Datum

onderzoek
PRA Cataract MPP Entro-

pion
Ectropion Distichi-

asis
RD

Milo 2664790 04-07-2007 18-9-2010 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Bas 2592229 15-01-2006 18-9-2010 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Joris Spot v. Carnisselande 2706023 25-05-2008 18-9-2010 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Devlin 2596483 17-02-2006 10-2-2011 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Hezké Gina v. Goriks’s Heem 2673506 28-09-2007 10-2-2011 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Jikke v.d. Huetsche Grave 2565732 29-06-2005 11-6-2010 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Amba Julia v.d. Haeckpolder 2641804 27-01-2007 2-11-2010 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Tirza Fan ’t Drentsche Volk 2697951 31-03-2008 8-12-2010 vrij voorlopig 
niet vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Jelle Senna v. Selihof 2710339 26-06-2008 11-2-2011 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Càstor Buster Fan ’t Patrijzen Bos 2553047 04-04-2005 20-11-2010 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Jeppe Lotte v.d. Lage Nesse 2548237 03-03-2005 3-11-2010 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Lady v.d. Heidehoogte 2523443 01-09-2004 15-1-2011 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Bo v.’t Hoage Gors 2563303 08-06-2005 30-11-2010 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Serah v. ’t Sleeswyck 2648845 26-03-2007 18-11-2010 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Inukshuk the Gloucester 2559573 16-05-2005 7-12-2010 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Timco v.’t Arrêt 2673536 01-10-2007 7-12-2010 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Beye Emie v.d. Neerbosche Wateren 2646578 08-03-2007 31-12-2010 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Tessa-Nouska v. Klein Elsholt 2681186 18-11-2007 16-2-2011 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Mijn Cornelia v.d. Flevomare 2646117 06-03-2007 14-12-2010 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Silke v. ’t Holtenbos 2622988 02-09-2006 7-12-2010 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Wammes Lars v.d. Stompaerdse 

Kreek
2489519 13-01-2004 19-1-2011 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Bink v. ‘t Arrêt 2673537 01-10-2007 20-1-2011 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

Uitslagen HD- en Oogonderzoek

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 gege-
ven, 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

LONDEN - De Britse politie is een onderzoek gestart nadat een vrouw uit Sutton, nabij Londen, werd doodgebeten 
door een hond. Dat meldt The Guardian op zijn website. Het slachtoffer, een veertiger, vertoonde ‘meerdere ver-
wondingen’ na het incident dat gisteren plaatsvond. Agenten hebben de hond, een Belgische Mastiff, doodgescho-
ten. Een puppy, die eveneens in de woning werd aangetroffen, werd meegenomen. De politie was iets voor 21 uur 
ter plaatse gekomen en heeft alleen maar het overlijden van de vrouw kunnen vaststellen. Over de oorzaken van 
de aanval tasten de speurders momenteel nog in het duister. Een woordvoerder van de politie verklaarde dat er 
wel minstens één andere persoon in de woning aanwezig was, maar die raakte niet gewond. Bron: AD 24/12/10 



Onze Drent

31

De heer D. van Gugten met Flux ontvangt het behaalde 
diploma. Uiterst links op de achtergrond de heer en me-
vrouw Molenaar-Koehoorn, uiterst rechts op de foto de 
heer R.van Zandwijk met Ledana. Rechts achter de tafel 
onze voorzitter de heer Mr. M.G.M. van Marwijk Kooy.

Mevr. A.E. Crol- van Heek met enige deelnemende Dren-
ten. In 1966 kon de Gehoorzaamheidsproef niet op het 
landgoed Biljoen gehouden worden. De proeven werden 
nu gehouden op de mooie terreinen van landgoed De 
Bannink bij Deventer. In totaal deden er 14 honden aan 
deze proef mee.

De Najaarswedstrijd werd op 27 augustus in het jachtveld te 
Holthe bij Beilen gehouden. Aan deze wedstrijd deden 16 hon-
den mee. De patrijzenstand viel echter tegen. In de Jeugdklasse 
werden twee Eervolle Vermeldingen toegekend en in de Ge-
bruikshondenklasse vielen drie prijzen met de vermelding Goed, 
één Zeer Eervolle Vermelding en één Eervolle Vermelding.

Ledenvergadering
Op 7 mei 1966 werd te Zwolle de jaarvergadering ge-
houden. De bestuursleden mej. E.F.Kleijn en de heer 
A. van Bergeijk waren aan de beurt om af te treden. 
Ze waren echter onmiddellijk herkiesbaar. De heer G.E. 
Lüps bedankte als bestuurslid. Het bestuur stelde in 
zijn plaats de heer R.J.Krab uit Emst voor. De door de 
“oppositie” voorgestelde tegenkandidaat verzamelde 
maar enkele stemmen, zodat mej. Kleijn en de heer 
Van Bergeijk met een grote meerderheid van stemmen 
werden herkozen en de heer Krab als bestuurslid werd 
benoemd. De heer Lübs werd erelid.

Dit jaar werd er een poging ondernomen om tot een 
meer uniforme beoordeling te komen. Op 30 okto-

ber werden ten huize van de heer R.J.Krab een aan-
tal Drentsche Patrijshonden bekeken en besproken 
door mej. E.F. Kleijn en de heer H.Wolters. De heer 
F.A.J.Alofs had laten weten, wegens ziekte niet aanwe-
zig te kunnen zijn.

Er werd in het jaar 1966 bijzonder veel gefokt. In totaal 
werden er 30 nesten doorgegeven aan het secretariaat. 
Omdat er weinig vraag was naar pups, bleven veel fok-
kers lange tijd met hun jonge honden zitten. In 1967 
werden er daarentegen slechts 15 nesten gefokt. Er 
was toen veel vraag naar pups, zodat deze snel konden 
worden geplaatst.

45 Jaar onze drent - het Jaar 1966
Het jaar 1966 was het eerste jaar waarin “Onze Drent” uitkwam. Hieronder een paar herinneringen aan een toen 
ook zeer actief verenigingsleven.
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Goed nieuws
Honden in het Zwitserse kanton Bern kunnen opgelucht ademhalen. Vandaag schafte het kanton de doodstraf 
voor honden af. Deze kon opgelegd worden als baasjes geen belasting voor hun hond betalen. Dat berichtte het 
Zwitserse persbureau SDA. De bepaling stamt uit 1903. Tot ontsteltenis van dierenvrienden dreigde het dorp Re-
convilier vorig jaar nog de bepaling toe te passen op de huisdieren van een aantal niet-betalende hondenbezitters 
in de 2200 inwoners tellende gemeente. Volgens het Centraal-Zwitserse kanton is de bepaling niet meer van deze 
tijd, omdat hondenbelasting via incasso kan worden geïnd. Bron: AD 05/04/11

Er is uitgerekend dat Prego ongeveer 190 mgr. 
Nicotine verorberd heeft. Terwijl 20-100mgr. al 

levensbedreigend is.

Absurd nieuws
In de Duitse stad Frankenthal heeft een man zijn hond, een Dobermann, van een 20 meter hoge brug gegooid. 
Het beestje kon de val als bij wonder nog overleven. Dat meldt de Duitse website Bild. De hond kwam na de val 
in de ijskoude Rijn terecht en werd opgevist door een geschrokken echtpaar dat het allemaal zag gebeuren. Nu 
zit het arme beestje in het dierenasiel. Momenteel is de politie op zoek naar de onbekende eigenaar. Als ze hem 
vinden, zou hij een gevangenisstraf van drie jaar kunnen krijgen. Bron: AD 28/02/11
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redactIe-coMMIssIe
Enquête

Zoals u zich misschien nog herinnert, was er bij 
het decembernummer van vorig jaar een enquê-
te-formulier gevoegd. Er zijn 92 formulieren terug 
ontvangen.

Je kan zeggen: niet veel op een ledenaantal van bijna 
1500. Toch zijn we heel blij met de reacties. Niet ieder-
een is in de gelegenheid om naar een ledenvergadering 
te komen (u bent allen van harte welkom!!!) en spontaan 
in de pen of de telefoon klimmen, doet ook niet iedereen 
even gemakkelijk. De enquête was voor de leden een ex-
tra mogelijkheid om te laten weten wat men op het hart 
had. We willen niets liever dan Onze Drent afstemmen 
op uw wensen en de enquête-uitslag helpt daarbij zeker.

Over het algemeen sprak er waardering uit de reacties 
en we maken er uit op dat we de plank niet helemaal 
misslaan. Toch zijn er wat signalen waar we zeker re-
kening mee zullen houden. Ook onder de suggesties en 
opmerkingen zitten een aantal punten waar we mee aan 
de slag gaan.

Enkelen merkten op dat er teveel aandacht zou zijn voor 
de “grote fokkers”. We doen ons best om aan alle ge-
beurtenissen binnen de vereniging even veel aandacht te 
besteden. Daarbij staat de diversiteit hoog in het vaan-
del. Het is echter onontkoombaar dat honden van grote 
fokkers vaker worden genoemd, bijvoorbeeld in uitsla-
gen. Dit is simpelweg het gevolg van de getalsmatige 
verhoudingen onder de actieve honden/eigenaren.

Op de vraag “Hoe zou u uw tevredenheid willen uitdruk-
ken over het clubblad Onze Drent?” werd heel positief 
geantwoord. Slechts 3 inzenders gaven een onvoldoen-
de: 1 vijf gegeven en 2 vieren.

De volgende vraag was “Kijkt u naar Onze Drent uit?” De 
antwoorden waren als volgt: “Ja”  58x, “Beetje” 30x en 
“Niet” en “Geen mening” beide 2x.
Ook werd gevraagd: “Hoe leest u “Onze Drent?” De ant-
woorden: “Ik lees hem in één keer uit”  54x; “Ik leg het 
blad weg en pak het later weer op” 33x en “Het blad 
komt op de stapel van nog te lezen bladen” 5x.
De betrokkenheid bij de vereniging scoorde: “Zeer” 20x, 
“Normaal” 62x en ”Matig/Niet” 10x.
Alle inzenders van de enquête gaven aan de beschikking 
te hebben over internet.

Op de vraag aan welke onderwerpen meer of minder 
aandacht zou moeten worden besteed, werden de vol-
gende antwoorden gegeven:

Meer Gelijk Minder

Ziekte en Gezondheid 33 57 2

Gedrag/Opvoeding 53 39 -

Tentoonstellingen 5 56 30

Drentenallerlei 42 43 7

Jacht 23 54 13

Aanpassing sluitingsdata kopij

Na de sluitingsdatum van de kopij blijkt er wat meer tijd 
nodig te zijn om “Onze Drent” op te maken en te druk-
ken dan in de tot nu gehanteerde planning was voorzien. 

Daarom zijn de sluitingsdata voor het inzenden van de 
kopij aangepast. Zie het colofon voor de nu geldende 
data.

Suggesties en opmerkingen

•	 Mogelijkheid bieden tot bestellen van verzamel-
band

•	 Vraag- en antwoord rubriek, lezers kunnen vra-
gen stellen aan een panel over voeding, gedrag 
etc.

•	 Evenementen vaak ver weg, voor bijvoorbeeld 
Zeeland leden. Kom eens hier wandelen!

•	 Het is niet een ieder duidelijk op welke gronden 
de twee honden voor de cover gekozen zijn (Club-
winner en beste jachthond van het seizoen)

•	 Geen grafzerken plaatsen bij In Memoriam
•	 Schrijven over Drent in een doorsnee gezin / zon-

der aanbieding van jacht
•	 Anekdotes, stukjes over typisch Drentengedrag/

gedragsproblemen
•	 Sommige verhalen te uitgebreid
•	 Meer over verzorging en knippen van nagels, 

weghalen haar tussen de tenen, winter verzorging
•	 Artikel over watervrees.

•	 Afwijkingen en gebreken in de nesten: melden in 
Onze Drent.

•	 Meer uitleg over veldwerk, MAP’s zweetwerk. Ook 
kwalificaties, KNJV-proeven.

•	 Iets over bekende honden.
•	 Meer aandacht  besteden aan de fokreuen.
•	 Herplaatste honden volgen.
•	 Teveel aandacht voor de grote fokkers. 

Meer aandacht voor de kleine fokker en voor ei-
genaren van een nieuwe pup/hond.

•	 Minder lang foto’s van kampioenen plaatsen.
•	 HD- en PRA uitslagen blijven plaatsen.
•	 Paar keer: geen reactie heeft gehad op insturen 

van foto’s.
•	 Graag een naam onder een artikel.
•	 Pracht van een blad, fijn clubblad, sfeer van 

betrokkenheid, geweldig, complimenten, profes-
sioneel, GA ZO DOOR!

Zetduiveltje
Zelfs grote, landelijke bladen worden er regelmatig mee geconfronteerd: het Zetduiveltje. Dit schadelijke dier-
tje is soms ook in “Onze Drent” actief. Nog schadelijker is de Misdruk, een ver familielid van het Zetduiveltje. 
Ook een Misdruk is een sluipend gevaar. Dat ondervond de redactie toen in het februarinummer een oude ad-
vertentie van Petplan, u weet wel, die verzekeraar, bleek te staan. Gelukkig vatte de adverteerder het sportief 
op. We spraken wel af dat we één en ander zullen corrigeren. Het in de advertentie genoemde bedrag aan 
“directe vergoeding” aan u als verzekerde is voor 2011 verhoogd van € 2000,- naar € 2.500,-. Het betekent 
dat u bij Petplan nog beter verzekerd bent.
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Is MIJn drent een showhond?
Met elke rashond en dus ook met uw Drentsche Pa-
trijshond kunt u naar een hondenshow gaan. Ons 
prachtige Nederlandse ras is dat zeker waard.

De eerste kennismaking met uw Drent op een “honden-
show” heeft u vaak al gehad op de Fokdag van de Ver-
eniging. Daar was uw Drent met nestgenoten, vader en 
moeder aanwezig om het nest te laten keuren/beoorde-
len door een erkend keurmeester.
Op deze Fokdag zult u gemerkt hebben dat de ervaren 
fokkers en hondenmensen, hun honden vaak beter sho-
wen of voorbrengen waardoor er vaak betere resultaten 
gehaald worden.
Dit “voorbrengen” en met name goed voorbrengen is es-
sentieel en heeft als doel om de sterke punten van uw 
hond te tonen aan de keurmeester en de minder sterke 
punten dusdanig om te zetten, dat deze in het totaal 
beeld positief worden beoordeeld.

U en uw Drent zullen dit moeten leren. In het hele land 
worden bij diverse Kynologenclubs zgn. ringtrainingen 
gegeven, waar u kunt leren hoe u uw hond zo goed mo-
gelijk aan de keurmeester kunt tonen. Let wel met 10 
lessen bent u er niet, als u verder gaat, zult u merken 
dat u veel zelfverzekerder in de ring staat en hierdoor uw 
vertrouwen op uw Drent overbrengt. Het wordt een sport 
op hoog niveau!
Als u nu de ringtraining heeft gevolgd, dat is geen ver-
plichting natuurlijk, dan zou u kunnen beginnen met het 
inschrijven op locale Clubmatches van Kynologenclubs 
en natuurlijk op onze eigen Drenten Clubmatch. Deze 
clubmatches zijn minder duur dan de “grote” honden-
shows en worden wel het voorportaal genoemd naar 

de grote shows. Een prima leerschool voor u zelf en uw 
Drent om ervaring op te doen.
Zijn de resultaten veelbelovend voor uw Drent en behaalt 
u regelmatig ZG (zeer goed) of U (uitmuntend), dan kunt 
u inderdaad gaan denken aan de eerder genoemde grote 
shows. Achterin “Onze Drent” staat de evenementenka-
lender waar o.a. de grote shows staan vermeld.

Op een hondenshow wordt uw Drent beoordeeld, eigen-
lijk net als op de Fokdag, door een  voor het ras erkende 
keurmeester. Deze keurmeester keurt uw Drent aan de 
hand van de gestelde Rasstandaard voor de Drentsche 
Patrijshond.
 
U zult merken dat de keuring net zo verloopt als u op 
de ringtraining geleerd heeft en dat geeft een goed ge-
voel. De rasstandaard vindt u op de website. Er wordt 
een verslag gemaakt van de beoordeling van uw Drent, 
met het eindoordeel uitgedrukt in M, G, ZG of U. Aan 
het einde  van de keuring van de honden in de categorie 
waar uw hond in zit, wordt dat verslag uitgereikt. Als u 
daar vragen over heeft, kunt u gerust naar de keurmees-
ter toegaan. Hij/zij zal u graag uitleg geven. Vaak zijn er 
ook ervaren mede-exposanten, die u graag behulpzaam 
willen zijn.

Het zou leuk zou als we u op een van de shows of op 
de Clubmatch kunnen begroeten. Het is echt de moeite 
waard en een leuke gelegenheid om andere Drentenlief-
hebbers te ontmoeten.

Linda Punselie
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Kampioenschapsclubmatch 2011 In Barneveld

Op zaterdag 4 juni a.s. organiseert onze vereniging een Kampioenschapsclubmatch in de Mercuriushal (Markthal), 
Mercuriusweg 41, 3771 NC te Barneveld.

Inschrijving en inschrijfgeld
De inschrijving staat open voor alle Drentsche Patrijshonden:
•	 die op de dag van inschrijving zijn ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB).
•	 die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in een 

door de FCI erkende stamboekhouding.
•	 waarvoor op de dag van inschrijving de eigenaar in het buitenland woonachtig is, de inschrijving in een door de 

FCI erkende buitenlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd. De eigenaar dient een schrif-
telijk bewijs van de aanvraag bij de inschrijving te overleggen.

U kunt uw hond(en) inschrijven middels het bijgevoegde inschrijfformulier, maar u kunt uw hond(en) ook online in-
schrijven via de website van de vereniging www.drentschepatrijshond.org. Daar staat vermeld wat u hiervoor moet 
doen. Komt u er niet uit, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn er bij gebaat dat zoveel mogelijk mensen 
online inschrijven. Dat scheelt ons veel werk!

Het inschrijfgeld is voor elke hond € 30.-. Voor de puppy- en babyklas betaalt u € 20.- per hond. De kosten voor de 
fokkerijklas zijn € 10.- en voor de kind/hond show € 6.-  boven de normale inschrijfkosten.
Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het online inschrijven of met het verzenden van het inschrijfformulier te 
worden overgemaakt. Leest u in verband met de verzending en betaling a.u.b. nauwkeurig de aanwijzingen op het 
inschrijfformulier. De inschrijving sluit onherroepelijk op 18 mei 2011. Schrijf, om teleurstelling te voorkomen, 
zo spoedig mogelijk in.

Klassenindeling en keurmeesters
Openklas reuen (15 mnd. – 8 jr.)   dhr. W. Wellens
Openklas teven (15 mnd. – 8 jr.)   dhr. J. Dekker
Tussenklas reuen (15 - 24 mnd.)   mw. F. Lochs-Romans  
Tussenklas teven (15 - 24 mnd.)   mw. T. v. Adrichem Boogaert - Kwint
Jeugdklas reuen (9 – 18 mnd.)    mw. F. Lochs-Romans
Jeugdklas teven (9 – 18 mnd.)    mw. T. v. Adrichem Boogaert - Kwint
Puppyklas reuen/teven (6 – 9 mnd.)   dhr. W. Arxhoek
Babyklas reuen/teven (4 – 6 mnd.)   dhr. W. Arxhoek
Veteranenklas reuen/teven (vanaf 8 jr.)   mw. G. Halff-van Boven
Fokkersklas reuen/teven (vanaf 9 mnd.)  mw. G. Halff-van Boven
Gebruikshondenklas reuen/teven (vanaf 15 mnd.) mw. G. Halff-van Boven
Kampioensklas reuen/teven (vanaf 15 mnd.)  mw. G. Halff-van Boven
Fokkerijklas      dhr. W. Arxhoek en mw. G. Halff- van Boven
Eindkeuring      dhr. W. Wellens en dhr. J. Dekker

In de Fokkerijklasse kunnen minimaal 3 en maximaal 5 honden ingeschreven worden. Honden gefokt door dezelfde 
fokker maar mogelijk van verschillende eigenaren (reuen en/of teven) worden in een groep voorgebracht door max. 
2 personen. De koppelklas vervalt hiermee. Uiteraard moeten de honden ook in een andere klasse op de clubmatch 
zijn ingeschreven.
Er wordt gelet op het juiste type, homogeniteit en presentatie van de voorgebrachte honden. Dit alles gebeurt in de 
ere-ring in het middagprogramma. Wij rekenen op veel inschrijvingen.

Een hond mag maar voor één klas worden ingeschreven, met uitzondering van de fokkerijklas en de kind/hond 
show. De leeftijd is meestal bepalend bij de inschrijving in één der klassen. De beslissende datum met betrekking 
tot de leeftijd is de dag waarop de hond wordt geshowd.
Honden ingeschreven in de Puppyklas en de Babyklas krijgen de kwalificatie ‘Veelbelovend’, ‘Belovend’ of ‘Weinig 
Belovend’. Zij zullen ook geplaatst worden en in aanmerking komen voor de ter beschikking gestelde prijzen. Zij 
kunnen echter niet meedingen naar “beste hond” van de clubmatch. Een verdere toelichting van de klassenindeling 
vindt u op het inschrijfformulier.

Mocht het aantal ingeschreven honden per klas aanleiding geven om keurmeesters andere klassen te laten keuren 
dan hierboven aangegeven, dan behoudt het bestuur zich het recht voor - in overleg met en na goedkeuring van de 
Raad van Beheer-  in bovenstaande indeling wijzigingen aan te brengen.
Monorchide of cryptorchide reuen kunnen niet worden ingeschreven.

Indien u meerdere honden inschrijft, dient u er rekening mee te houden, dat wij bij de keuringen moeten handelen 
volgens artikel 178 van het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
Hier volgt de volledige tekst van dit artikel: ‘WANNEER EEN TE KEUREN HOND NIET TIJDIG IN DE RING AANWEZIG 
IS, WORDT DEZE HOND GEKEURD EN GEKWALIFICEERD, DOCH DE HOND KOMT NIET MEER VOOR PLAATSING IN 
AANMERKING’.

Catalogus
Deze zal u met het draagnummer worden uitgereikt bij het secretariaat in de hal op vertoon van de bevestigingsbrief 
die u van ons hebt ontvangen. Dit echter alleen indien u tijdig hebt betaald. Per inschrijver krijgt u één catalogus. 
Tegen betaling van € 2.- kunnen bezoekers een catalogus kopen. Vóór in de catalogus kunt u vinden in welke ring u 
wordt verwacht. En verder: vragen staat vrij!

eveneMentencoMMIssIe
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Veterinaire keuring
De zaal is open vanaf 8.00 uur. Er is geen veterinaire keuring.
Door ondertekening van het inschrijfformulier hebt u verklaard dat uw hond(en) voldoende is (zijn) ingeënt.
U dient als bewijs hiervan, het entingsboekje mee te nemen.
Voor honden die meekomen en niet zijn ingeschreven, dient u ook het entingsboekje mee te nemen. Voor honden 
uit het buitenland is ook een bewijs dat de hond tegen rabiës is ingeënt verplicht.

Opening en Exterieurkeuringen
Om 9.30 zal de clubmatch worden geopend, waarna de keuringen zullen beginnen.

Kind/hond show
Evenals voorgaande jaren kunnen kinderen van 6-12 jaar zich hiervoor opgeven middels het inschrijfformulier. Er 
wordt gekeurd in twee leeftijdsgroepen door een echte keurmeester. De plaatsing van de beste vier koppels van elke 
groep en de prijsuitreiking vindt halverwege de middag plaats in de ere-ring.

Bevestiging van de inschrijving
Ongeveer een week voor de clubmatch ontvangt u een bevestiging van de inschrijving. Deze moet u meenemen naar 
de clubmatch. Hierop staat uw catalogusnummer. Mocht u 30 mei nog niets hebben ontvangen, meldt u dit dan bij 
Betsy Duifhuizen, tel. 0182-521158 of e-mail: fokdagen-clubmatch@drentschepatrijshond.org.

Betsy Duifhuizen - v.d. Scheur

Drentenwandeling - De eerste keer…

Mazzel is de eerste hond van 
Thuur en mij samen. Sinds Maz-
zel bij ons is, een jaar nu, staat 
het leven bol van tradities en 
rituelen. Het verhaaltje aan het 
eind van de avond verteld door 
het baasje, is niet weg te denken 
uit de dag. Deze vrijdagavond 
gaat het verhaaltje over het gro-
te avontuur van zaterdag…de 
Drentenwandeling.

Mazzel nestelt zich genoeglijk in de 
armen van de baas en luistert ont-
spannen naar wat hem de volgende 
dag te wachten staat!
Mazzel heeft er geen weet van, maar 
de zaterdagochtend verloopt aardig 
stressvol. Oma is keurig op tijd. Dat 
is het enige wat goed gaat. Er is een 
ongeluk gebeurd op de snelweg, 17 
km file, brokken vergeten voor Maz-
zel (leve oma, ze heeft toevallig haar 
zakken vol brokken), we nemen 
twee keer de verkeerde afslag, dus 
om 10.30 uur en 45 sec komen we 
de parkeerplaats opvliegen, waar 
alle Drenten ‘rustig’ klaarstaan voor 
de foto’s. Hoeraaa, toch gered!

We worden gelijk opgenomen in de 
groep, praatje links, praatje rechts, 
een aardige man vertelt ons gelijk 
hoe de wandeling in zijn werk gaat. 
Even aan de lijn en dan wordt het 
sein ‘los’ gegeven. Wat een feest! 
Het vrouwtje komt ogen te kort om 
Mazzel in de gaten te houden..hij zal 
ons toch wel in de gaten houden, hij 
loopt elke dag los in het bos, maar 
gisteren had hij de kolder (of de len-
te?) in de kop. Als hij dat vandaag 
maar niet heeft… Oma en het baasje 
genieten zichtbaar en in alle rust.

Verbazingwekkend hoeveel verschil-
lende Drenten zo op elkaar kunnen 
lijken. Mazzel heeft een bruine bil 
rechts en een witte links, geen enke-
le hond zal op Mazzel lijken…dachten 
wij. Fout! Alles rent van links naar 

rechts, van voor naar achter en al-
lemaal hebben ze dezelfde blik in de 
ogen van: heerlijk genieten en dan 
weer even op zoek naar de baas of 
het vrouwtje. Zo ook Mazzel…tot er 
ergens op het scheiden van de grote 
en de kleine wandeling iets mis gaat. 
MAZZEL IS ONS KWIJTGERAAKT! 
Nee hè, we zijn onze hond kwijt! 
Vrouwtje boos naar het baasje, ik zei 
toch dat hij niet voor ons liep! Baasje 
kijkt wat verongelijkt en lijkt te wil-
len zeggen, ‘Komt wel goed, schatje’.

Gelukkig komt al snel het verlossen-
de ‘Heet jullie hond Mazzel?’ Jaaa! 
Mazzel was teruggelopen naar de 
korte route terwijl we de lange lo-
pen en is naarstig op zoek naar zijn 
thuisfront! Lieve mensen wat ben ik 
blij! Medewandelaars hebben hem 
netjes aangelijnd (voordat hij de 
route terug naar Breda zou aanvan-
gen) en hebben letterlijk een “band” 
met Mazzel opgebouwd. Gelukkig, 
dankzij de oplettendheid en de snel-
le communicatie van de organisatie 
en de medewandelaars hebben we 
onze lieve, heerlijke Mazzel weer bij 
ons! Een beetje beduusd, dat wel, 
wijkt hij de eerste 10 minuten niet 
van onze zijde. Daarna ontspant hij 

wat, maar houdt ons goed in de ga-
ten…Een les voor het leven?

Daarna gezellig wat eten en drinken 
bij “Juffrouw Tok”, op een zonover-
goten terras. Al snel wordt het idee 
geboren dat die “grote meneer van 
Mazzel” wel een stukje zou kunnen 
schrijven in “Onze Drent”. Het toeval 
wil dat dat ook bij andere gelegen-
heden vaker gevraagd wordt aan die 
“grote meneer” en dat in zo’n geval 
steeds het “vrouwke” naast hem uit-
eindelijk de pen ter hand neemt.

Zaterdagavond 19 maart 22.30 uur: 
Mazzel nestelt zich genoeglijk in de 
armen van het baasje en luistert 
ontspannen naar het traditionele 
verhaaltje van de dag, waarbij deze 
keer de avonturen van vandaag 
doorgenomen worden. En met een 
diepe zucht, moe maar voldaan , 
zeggen we tegen elkaar: dit was de 
eerst keer, maar als het aan ons ligt 
zeker niet de laatste. Mazzel knort 
tevreden…

Mazzel, Thuur en Mariëlle
Breda
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Naam Adres Aanbrenger

1 Dhr. T. Aarsen Putterstraat 33 Goor T.Nap

2 Mw. K. Alanko Kulmuntinpolku 3 Lempaala J.W. Hoeksema

3 Dhr. F. Bennema Nieuwediep 22 Nieuwediep M.A. Hoeksema

4 Mw. J. Bezemer Ballade 97 Zwijndrecht

5 Dhr. A.C.M. Bom Cederstraat 16 ‘S-Gravenzande M.A. Hoeksema

6 Mw. K. Croezen Vondellaan 90 Haren J.W. Hoeksema

7 Dhr. R. Dekker Eiteren 116 Ijsselstein

8 Mw. D. Dietvorst-Borgemeester Groningerstraat 1 Zuidlaren M.A. de Raad

9 Dhr. J. van Dijk Rosa Caninalaan 31 Winschoten J.W.Hoeksema

10 Mw. C. Esten Grenspolder 75 Amersfoort

11 Dhr. J.H. Godding Molenstraat 29 Beek(Lb) G.Duijvelaar

12 Mw. L. Groseth Tommerluna 16 Tiller M.A.Hoeksema

13 Mw. S. de Haan-Tammeleng Havenweg 6 Spijk( Gn)

14 Dhr. H.D. Hakkert Smitjan 30 Markelo

15 Mw. J.M.A. Hamersma Tongerenstraat 31 Amsterdam Zuidoost M.A. Hoeksema

16 Dhr. B. Heins Georges Bizetstraat 39 ‘S-Gravenhage G.M. v.d. Feijst

17 Mw. D.C.M.M. van Heuvel-Boeren Mingersbergstraat 12 Tilburg

18 Dhr. Baron Hogendorp Wulpenlaan 38 Enkhuizen

19 Dhr. A.R.H. Holtkamp Ringeweerstraat 1 Uithuizen

20 Dhr. C. De Jongh Zwartenberg 7 Veldhoven T.Nap

21 Mw. S.C. Karis-Vink Heggerank 158 Lochem J.W. Hoeksema

22 Mw. A. Koolen Vossenpad 5 Bergen Op Zoom G.M. v.d. Feijst

23 Dhr. H. Kouws Looiseweg 34 Ottersum J.W. Hoeksema

24 Mw. C.G.M. Krom-van der Kroon Lagedijk 25 Heerhugowaard

25 Mw. M. Lammerts Spant 5 Stadskanaal

26 Mw. E. Langkemper-Kouah Wilhelminastraat 19 ‘S-Gravenhage M.A. Hoeksema

27 Mw. M. Lassche Heelmeestersdreef 307 Apeldoorn T.Nap

28 Dhr. R. Lokman Herengracht 46 Drimmelen T.Nap

29 Dhr. F.J.C. v.d. Maden Hulst 7 Sint-Oedenrode

30 Dhr. W.H. Mein Vaartweg 12 Haelen

31 Mw. A.C. Metselaar-Hoogstraten Westeinde 9a Opperdoes

32 Mw. S. Mölder-Boonstra Zilverschoon 16 Delfzijl

33 Dhr. Mons-Ove Hauge Raunevik Vestre Vinnesvåg M.A. Hoeksema

34 Mw. J. Nielsen Svalevej 10 Laesoe J.W. Hoeksema

35 Mw. D. Nijzingh-Imminga Wilpsedijk 14a Wilp J.W. Hoeksema

36 Dhr. W. Postma Groningerstraatweg 34 Grijpskerk

37 Dhr. A. Reitsma Lippedal 10 Capelle Aan De Ijssel

38 Mw. A.M. Saan-Kloosterman Ouddiemerlaan 529 Diemen J.W. Hoeksema

39 Mw. N. Schuurman dr.A.Brediusstraat 15 ‘S-Gravenhage

40 Dhr. J.P.P.M. van Son Haagwinde 14 Vught

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.

ledenadMInIstratIe
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41 Mw. N. Steendam-Kramer Debussyhof 13 Voorhout J.W. Hoeksema

42 Mw. T.D. Tiemersma Hoofdstraat 134 Grootegast J.W. Hoeksema

43 Dhr. C.J. Verbunt Andromeda 111 Den Helder T. Nap

44 Dhr. A.P.J. Verhees van der Hoopstraat 90 Beverwijk

45 Mw. V. Visser Humcovenderveld 1 Meerssen( Lb) G. Duijvelaar

46 Mw. M. Wagensveld Vijverlaan 17 Scherpenzeel Gld

47 Dhr. N. Willemsen Hengeloseweg 59 Zelhem T. Nap

48 Dhr. W.A. de Wit Noordercolonie 5 Nieuwe Pekela

49 Mw. H. Witt Zutphensestraatweg 19 Velp

50 Dhr. E.H. Zeevalkink Benninklaan 2 Dinxperlo

Even uw aandacht

•	 Contributie 
De acceptgiro voor het betalen van de contributie 2011 heeft u ontvangen. Velen hebben inmiddels betaald, 
maar een flink aantal moet dit nog doen. 
Voor het functioneren van onze vereniging is het ontvangen van contributie van wezenlijk belang. 
Indien u nog niet betaald hebt, verzoeken wij u uw contributie alsnog te voldoen via de acceptgiro of bankie-
ren, wel vóór eind mei, daar u anders uit het bestand wordt gehaald. Mocht u daarna alsnog besluiten om lid 
te blijven, dan zal naast de contributie ook weer inschrijfgeld, zijnde € 10,--, verschuldigd zijn. 
Wij rekenen op uw medewerking!

•	 Graag uw e-mailadres 
De ledenadministratie verzoekt alle bestaande en nieuwe leden  om hun e-mailadres door te geven en eventu-
ele veranderingen ook door te geven. 
Dit is gemakkelijker (en goedkoper) wanneer wij u willen bereiken. U kunt dit doen naar: ledenadministratie@
drentschepatrijshond.org. 
Onnodig te vermelden dat uw gegevens alleen voor interne doeleinden gebruikt zullen worden. 
Bij voorbaat hartelijk dank.

Ivonne van Eijk-Nuhaan Ledenadministratie
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geBruIkshondencoMMIssIe

Veldwerkoefendag - zaterdag 19 februari 2011 - Heijningen

Regelmatig leest u in ons periodiek “Onze Drent” 
iets over “veldwedstrijden”. Soms zijn het aankon-
digingen, later gevolgd door de uitslagen en soms 
zijn het verslagen van personen die er bij betrok-
ken waren etc. etc. Voor veel van onze leden is 
het: “de ver van mijn bed show”. Wat is een veld-
wedstrijd en wat houdt het in om daar aan deel te 
nemen? 

Veel van onze leden hebben daar dan ook niet direct een 
pasklaar beeld bij. Voor deze personen en overige be-
langstellenden organiseert de Gebruikshonden commis-
sie om de paar jaar een veldwerk-oefendag, waar alle 
leden die daar belangstelling voor hebben met hun hond 
aan kunnen deelnemen. Zaterdag 19 februari j.l. was 
dat weer het geval. Veertien voorjagers met hun honden 
hadden ingeschreven voor deze  - hopelijk - leerzame 
oefendag.

Dankzij de gastvrijheid van de fam. Mastenbroek konden 
we beschikken over een prachtige ruime akker in hun 
jachtveld met lichte dekking, waarin we het wild prachtig 
konden weg steken. Door ervaring wijs geworden heeft 
de GBC in haar uitnodiging enkele “randvoorwaarden” 
gesteld voor deelname. Een veldwerkoefendag is voor 
deelnemers die nog echt onbekend zijn met dit feno-
meen. Verder moeten de deelnemers een goede conditie 
hebben en mag de hond niet te jong en niet te oud zijn. 
De ingeschreven 14 combinaties voldeden aan deze ei-
sen.

De dag begon met een kopje koffie en een theoretisch 
gedeelte in het restaurant waar we bijeen kwamen. Jan 
Mastenbroek heeft ter ondersteuning van de theoreti-
sche instructie een prachtige Power Point presentatie 
samengesteld, waarin in vogelvlucht de kernzaken zo-
als veldaanpak, vaststelling van de windrichting en de 
slagen die de hond zou moeten maken, goed worden 
uitgebeeld. Nadat deze presentatie was afgesloten en de 
vragen beantwoord waren, trokken we in twee groepen 
van elk 7 honden het veld in. De eerste groep stond 
onder leiding van Jan Mastenbroek en de tweede groep 
werd begeleid door ondergetekende.

In beide velden hadden we drie stukken wild weg gesto-
ken, die de honden moesten opzoeken en voorstaan. Dit 
gebeurde dan ook, zij het met wisselend resultaat. Op-
vallend, en daarmee in gunstige zin afwijkend van vorige 
veldwerk oefendagen, was de veldaanpak en de gehoor-
zaamheid van de deelnemende honden. In voorgaande 
sessies moesten we soms honden met de auto achterna 
om ze terug te vangen, vandaag bleven de honden in 
het veld waarop we aan het trainen waren, hetgeen het 
verloop van de dag gunstig beïnvloedde.

Bijna alle honden die van de lijn geslipt werden, vertrok-
ken het veld in met zoiets van “Waar zit hier het wild?”. 
Daarbij liep menig hond ook al mooi op de wind. Als een 
hond eenmaal het “wild” opgespoord had, werd het zeer 
regelmatig (op korte afstand) voorgestaan. Wellicht was 
de koude oostenwind er de oorzaak van dat de honden 
te kort bij het wild kwamen. Bij praktisch iedere hond die 

dit spelletje voor de eerste keer deed, zag je een groei-
ende belangstelling naar wat er nog meer in dit veld te 
beleven was. Spannend voor hond en ... voorjager.
Na de pauze, met daarin een uitstekend verzorgde lunch, 
gingen we terug naar het veld waarbij we de groepen 
wisselden. Tijdens deze tweede sessie was heel duide-
lijk waarneembaar dat er ’s morgens een lampje was 
gaan branden bij de deelnemende honden! Van de lijn 
af, snel recht vooruit op zoek naar het wild: ze hadden 
de smaak te pakken gekregen! Sommige honden waren 
zo enthousiast, dat ze niet meer stopten bij het wild en 
het besprongen.
Gelukkig was het wild goed beschermd weggestoken zo-
dat het geen gevaar liep verorberd te worden.

De belangrijkste twee factoren van het veldwerk zijn: 
wind en veren. Een voorjager moet doorlopend oplet-
ten waar de wind vandaan komt, of zijn hond dat in de 
gaten houdt en of hij het hele veld wel meeneemt op 
zoek naar veerwild. Veerwild zit in de praktijk vaak in de 
randen van de percelen. Dit is dan ook de reden dat een 
hond het veld van kant tot kant grondig moet afzoeken. 
Dit veld afzoeken wordt pas echt moeilijk als de wind 
diagonaal over de akker komt. Ervaren honden en erva-
ren voorjagers spelen hier handig op in door iets meer 
naar links of rechts te gaan lopen, afhankelijk uit welke 
richting de wind komt.

We zagen enthousiaste honden en enthousiaste voorja-
gers. Wij, als leden van de Gebruikshonden Commissie, 
hopen dat de deelnemers na deze oefendag de stoute 
schoenen aantrekken en hun hond gaan inschrijven voor 
een jeugdveldwedstrijd. Daarbij mag de hond maximaal 
2 jaar oud zijn aan het start van het seizoen. Startdatum 
voorjaar: 1 maart. Startdatum najaar: 1 juli.

Na afloop kwamen we terug in het restaurant, waar ie-
dere deelnemer een certificaat van deelname ontving 
met een korte toelichting over de gedragingen van zijn 
hond. Als dank voor de bewezen diensten werd aan Jan 
Mastenbroek een fles Single Malt Whisky overhandigd. 
Met dank aan Olaf Geerse die het wild verzorgde en aan 
Hans Verhaar die de inschrijvingen, programma’s en de 
certificaten verzorgde.
H. Companjen
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J.F.Baron van Hogendorp Wisseltrofee

Wanneer u in 2010 heeft deelgenomen aan en kwalificaties heeft gehaald op veldwedstrijden, apporteerwedstrijden, 
KNJV-apporteer-proeven, op de kampioenschapsclubmatch en/of tentoonstellingen, kunt u in aanmerking komen 
voor het winnen van de J.F.Baron van Hogendorp Wisseltrofee.
U kunt uw bescheiden voor 1 juni a.s. opsturen naar de heer H.G. Jacobs (secretaris van de Gebruikshondencom-
missie), Kijkakkers 19, 6026 ER Maarheeze. 
De eigenaren van de drie hoogst gekwalificeerde Drenten worden tijdens de ALV van 6 juni te Woudenberg in het 
zonnetje gezet. De winnende hond is uiteraard ook van harte welkom.

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.

Vooraankondiging KNJV-proef te Beesd

Op vrijdag 5 augustus 2011 organiseert  “De Drentsche Patrijshondenvereniging” haar jaarlijkse KNJV-proef op het 
landgoed Mariënwaerdt te Beesd. Denk aan uw vakantie planning!

Een van de enthousiaste deelneemsters van de veldwerk-oefendag was Bea Tielenburg. Zij stuurde bovenstaande 
foto’s (van diverse fotgrafen) en een heel levendig verslag van haar belevenissen op de veldwerk-oefendag met 
haar Drent Diesel. Helaas is er onvoldoende ruimte in Onze Drent om dit verslag volledig te plaatsen, maar hopelijk 
brengen de foto’s over wat voor een prachtige belevenis het was.
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07-02-2011
Reu:  Jelle Senna v. Selihof NHSB 2710339 HD A
Teef:  Teuny Filia v.d. Pergenshove  NHSB 2633852 HD A 
Fokker: W.C.J. Loots, Erp

16-02-2011
Reu:  Boyka-Nouska v. Klein Elsholt  NHSB 2631163 HD A
Teef:  Maud v.’t Roetslat  NHSB 2724425 HD A 
Fokker: R. Hummelink, Zieuwent

26-02-2011
Reu:  Joksan Sainuke the Gloucester NHSB 2685580 HD A
Teef:  Sera v. ‘t Limburgsland  NHSB 2611683 HD A
Fokker: C.J.G. Wielders, Nieuwstadt

21-03-2011
Reu: Cartouche Tjiekie v’t Jasperspad NHSB 2619239 HD A
Teef:  Isis v. Oudsher NHSB 2605194 HD A
Fokker: C.M. Vos-Wiegand, Hengelo (Gld)

22-03-2011
Reu:  Bas v. ‘t Holtenbos NHSB 2622986 HD A
Teef:  Sproet . ’t Hoage Gors NHSB 2563308 HD A
Fokker: N.E. Wuite- Visbeen. Goedereede

22-03-2011
Reu:  Perro fan ‘t Suydevelt NHSB 2733419 HD A
Teef:  Inouk fan ‘t Suydevelt NHSB 2687505 HD A
Fokker: M.W. Uildriks-Steenbergen, Ubbena

03-04-2011
Reu:  Quinto fan ’t Suydevelt NHSB 2734444 HD A
Teef:  Lori fan ‘t Drentsche Volk NHSB 2697949 HD A
Fokker: W.C.M. Brinker, Coevorden

14-02-2011
2 pups (2 teven)
Reu: Siep Muffty v. Selihof NHSB 2360263 HD A
Teef: Senna Lobke v. Selihof NHSB 2467696 HD A
J.P.A. v.d. Zanden, Boxtel

18-02-2011
7 pups (3 reuen en 4 teven)
Reu: Oscar Phebe v. Groevenbeek NHSB 22635613 HD A
Teef: Bo v.d. Heidehoogte NHSB 22495519 HD A
G.M. v.d. Feijst, Grijpskerk

26-02-2011
8 pups (5 reuen en 3 teven)
Reu: Joris Nynke v.d. Bezelhonk NHSB 2694399 HD A
Teef: Sile v.’t Holtenbos NHSB 2622988 HD A
K. de Vries, Gasselte

27-02-2011
6 pups (4 reuen en 2 teven)
Reu: Floris Horus fan ‘t Patrijzen Bos NHSB 2651654 HD A
Teef: Loeka v.d. Meerpoel NHSB 2578982 HD A
J. Kollenburg, Bree (B)

03-03-2011
4 pups (2 reuen en 2 teven)
Reu: Mazzel fan ‘t Suydevelt NHSB 2578159 HD A
Teef: Joyce fan ‘t Suydevelt NHSB 2694895 HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

04-03-2011
3 pups ( 1 reu en 3 teven)
Reu: Andor fan de Indo-Anjoho NHSB 2681989 HD A
Teef: Sanne Anjo v. Drienermarke NHSB 2523666 HD A
H.T. Bösing, Hengelo

08-03-2011
6 pups (4 reuen en 2 teven)
Reu: Mazzel fan ‘t Suydevelt NHSB 2578159 HD A
Teef: Silke Kristel v. Selihof NHSB 2518765 HD A
J.H.F. Deterink, Hengelo (Ov)

15-03-2011
5 pups ( 3 reuen en 2 teven)
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

21-03-2011
8 pups (5 reuen en 3 teven)
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

30-03-2011
6 pups (4 reuen en 2 teven)
Reu: Timco v.’t Arrêt NHSB 2673536 HD A
Teef: Floortje v.’t Holtenbos NHSB 2622989 HD A
Fokker: A.L. Verhaar-Nugteren, Hellevoetsluis

05-04-2011
7 pups (2 reuen en 5 teven)
Reu:  Bas v. ’t Holtenbos NHSB 2622986 HD A
Teef:  Lady v.d. Heidehoogte NHSB 2523443 HD A
Fokker: H.J. Woestenenk, Laren

07-04-2011
6 pups (2 reuen en 4 teven)
Reu:  Jelle Senna v. Selihof NHSB 2710339 HD A
Teef:  Teuny Filia v.d. Pergenshove  NHSB 2633852 HD A 
Fokker: W.C.J. Loots, Erp

09-04-2011
4 pups (4 teven)
Reu: Bowie Spot v. Carnisselande NHSB 2706022 HD A
Teef:  Gipsy Diesel v. Wikatro NHSB 2611103 HD A
Fokker: G.E. de la Chambre, Benschop

Geboorteberichten

Dekberichten

dek- en geBoorteBerIchten

duurzaaM FokBeleId raad van Beheer

De Raad van Beheer is bezig invulling te geven 
aan de verantwoordelijkheid voor het welzijn van 
honden door een duurzaam fokbeleid voor alle 
rashonden te ontwikkelen.

Ze doet dit samen met de rasverenigingen om zo geza-
menlijk de gezondheid, het gedrag en het welzijn van 
rashonden te bevorderen.

Al gerealiseerde onderdelen: 
•	 Plan van aanpak Duurzaam Fokbeleid. 
•	 Locatiecontrole door chipper.

•	 Welzijnsregels moederhond in Basis Reglement 
Stambomen.

•	 Inteeltbeperking ouderdieren in Basis Reglement 
Stambomen.

•	 Gedragscode Keurmeesters en koppeling met Kyno-
logisch Reglement.

•	 Ras Specifieke Instructies RSI voor exterieur keur-
meesters

Meer informatie over het Duurzaam Fokbeleid en de ge-
realiseerde onderdelen vindt u op www.raadvanbeheer.
nl/fokbeleid.
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Met de Drent op de varkensjacht

Elk jaar in de herfst gaat het er weer heftig aan toe 
in de bossen van Brandenburg (regio Berlijn) om 
het zwartwild (wilde varkens) te bejagen.

In de dichte dennenbossen vinden de varkens ideale om-
standigheden om zich voort te planten en zich zodoende 
razend snel te vermeerderen. Hun populatie vergroot 
zich elk jaar met 400%! Dan kom je ‘rotten’ tegen van 
30 varkens of meer. Met de normale ‘aanzitjacht’ lukt 
het ons niet om deze over-populatie in te dammen naar 
normale proporties. Daarom vinden er elk jaar in de pe-
riode tussen oktober en februari drijfjachten plaats in de 
diverse jachtgebieden.
Voor wat betreft jachthonden heb ik al meerdere erva-
ringen met de voor de varkensjacht geschikte Duitse 
Draadhaar, de Bayerische Gebirgsschweisshund en de 
Amerikaanse Plotthound. 
Vorig jaar besloot ik om een nieuwe weg te gaan bewan-
delen en mijn eerste Drent aan te schaffen. Zij luistert 
naar de naam Frida en ik heb haar vorig jaar begin mei 
gekregen uit de kennel van Jaap Hoeksema. In de herfst 
heb ik mezelf de vraag gesteld; “Waarom zou een Drent 
niet ook de drijversploeg bij de zwartwildjacht kunnen 
versterken?”
Zodoende begeleidde zij mij bij alle drijfjachten van het 
afgelopen seizoen en ze heeft zich er, ondanks haar nog 
jonge leeftijd, uitmuntend doorheengeslagen. Niet alleen 
in het naaldbos, maar ook in lage begroeiing en in het 
gebied van moeras e.d. stootte zij tezamen met meer er-
varen zweethonden de varkens uit de dekking en achter-
volgde hen. Daarbij bleef zij op een tegenover varkens 
acceptabele afstand. Hierbij waren de moeilijk begaan-
bare en zogenaamde  ‘watergaten’ geen probleem.
Ondanks alle opwinding en de lust om op het zwartwild 
te jagen en deze te vervolgen, hield zij altijd steevast 
contact met mij en maakte daardoor een geordend en 
gericht drijven mogelijk.
Bij een drijfjacht stootten wij eens in een moeilijk en zeer 
klein gebied in één keer 15 zogenaamde ‘overlopers’ op. 

Dit ging gepaard met veel kabaal. Ondanks haar inmid-
dels opgedane ervaring was dit grote aantal in ene keer, 
haar even te veel. Zij besloot zich maar even terug te 
trekken achter de brede rug van de baas en bleef hier  
enige tijd met een typische en sceptische blik richting 
het Noorden. Op dat moment kon ik mijn lachen niet 
meer inhouden. Ooh ..ooh , als je die kop zag op dat 
moment! Ach ja, het was haar eerste seizoen en dat met 
zoveel passie!
Door haar manier van ‘opstoten’ heeft het zwartwild niet 
de neiging gelijk als een gek tekeer te gaan en te blijven 
rennen. Daardoor heeft het jagerskorps de kans om een 
goed gericht schot af te kunnen geven om zodoende het 
wild te kunnen bemachtigen.
Frida heeft al een plekje in hun hart veroverd door haar 
karkater en werklust. Ik hoop nog vele drijfjachten met 
haar te kunnen beleven. Zij is voor mij en mijn gezin een 
trouwe begeleider geworden! Niet meer weg te denken.

Groeten uit Brandenburg.
Tim Pörschke.

Een “rustige” jachtdag in België

Het plan was om er een rustige jachtdag van te 
maken. Met enkele vrienden (jagers) in de rietkra-
gen nog wat fazantenhanen schieten of wat over-
vliegende duiven.

Met drie geweren lopen we al pratende op, met onze 
honden Siebe, de Drent, en Babet, een kleine Labrador.
Siebe die anders zo rustig begint en langs de rietkraag 
loopt, is maar niet in te tomen. Hij wil vooruit, de wind 
is wel goed, maar alle bevelen en geroep ten spijt, komt 
Siebe als een gek op me toestormen en ik moet mee. Hij 
kijkt steeds om of ik wel kom en versnelt steeds zijn pas. 
Ik denk dat het om een haan of waterhoen ging of zoiets.

Als ik zo’n 75 meter verder ben dan de anderen, staat 
Siebe bout stil met de neus in de wind en heel langzaam 
gaat hij de omgewaaide rietkraag in. Ik zie niets. Siebe 
verdwijnt, nog steeds heel traag, met zijn kop onder de 
omgewaaide stengels. Ik kan nog juist zijn rug zien en  
opeens zie ik een verstijfde staart. Zijn vacht komt om-
hoog voor zover ik hem nog zie staan, half onder de 
dekking. Plots springt hij grommend toe. Op dat moment 
vertrekt er een vos, groter dan de moeder van Siebe, 
Nienke, onder de dekking uit.
Ik ben totaal verrast. Siebe gaat er achteraan. Ik kan 
nog net veilig een schot plaatsen en de vos rolt, maar 
springt terug op en loopt verder. Siebe kijkt verrast dat 
hij terug vertrekt. Ik plaats mijn tweede schot en dan is 

het raak. De vos stuikt ineen en dan, ja wat doet Siebe. 
Wat doet-ie? Hij neemt die vos bij zijn nekvel en brengt 
hem bij mij. Bijna niet te doen, dat moest ge echt gezien 
hebben. Iedereen was stomverbaasd, ten eerste een vos 
voorstaan, hem werkelijk aanvallen tot hij zijn schuil-
plaats verlaat en hem dan nog brengen ook! Maar nu 
komt het: het was een rekel van 11 kg en 600 gram.
Geroep en gejuich en onzen dag kon niet meer stuk. 
Op een goeie honderd meter verder, Siebe kijkt weer en 
gaat en ik zeg: “’t Is verduld niet waar, is die hond nu 
zot? Twee vossen op zo een stukske?” Iedereen haast 
zich om in positie te komen, ge weet maar nooit. Plots 
gebeurt bijna net hetzelfde. Hij loopt plots zo een 8 me-
ter terug, kijkt naar mij en gaat voluit door onder de ge-
vallen rietkraag. Tot ieders verbazing springt er opnieuw 
een vos.
Deze keer was het een moer van ongeveer 7 kg. Op-
nieuw brengt Siebe de vos naar mij toe. Dit is geen fictie, 
dit is de pure waarheid en geen jagerslatijn. 
Siebe wordt door de jagers hier net niet heilig verklaard. 
Het verhaal verspreidt zich zeer snel en nu is de vraag 
altijd maar: “Zeg ne keer wa ras is dat in feite en woar 
hedde dat gehoald?” Ik, fier natuurlijk, gelijk ne gieter: 
“Dat is ne loepzuivere Drent en die komt van bij Van de 
Bezelhonk vandaan”. Bedankt, Christel.

België, Familie Haedens te Avelgem
(bewerkt door Janny Offereins)

praktIJkJacht
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Zweetwerk

Het speurwerk van een jachthond naar gevlucht, ver-
wond of dood wild wordt zweetwerk genoemd. Zweet 
is een jagersterm voor bloed. 
De term zweetwerk is eigenlijk onjuist omdat een 
jachthond niet alleen speurt naar de geur van bloed 
maar ook naar de geur van angst, uitwerpselen en 
een speciale karakteristieke geur die wild via de 
zweetkliertjes vrijmaakt. Verwond of ziek wild laat bij 
iedere stap dat het zet een voor de hond karakteris-
tieke geur na waardoor de hond specifiek het wild op 

kan sporen dat verwond 
is geraakt.

Naast praktijkwerk zoals 
nazoeken op verwond 
wild worden in Neder-
land zweethonden ook 
gebruikt in wedstrijden. 

Onderzoek naar bijwerking vaccinaties

Wij, Anne-Marie Rodenburg en Marielle Temminck, zijn 
4e jaars student aan het Veterinair Homeopathie College 
Nederland (VHCN). Als voorbereiding voor onze afstu-
deerscriptie over vaccinosis (post vaccinaal syndroom) 
zijn we bezig met een onderzoek naar eventuele bijwer-
kingen van vaccinaties bij hond, kat of paard.

Door middel van dit onderzoek hopen we antwoord te 
krijgen op de vraag of er een overeenkomst is in de 
klachten die optreden tijdens of na een vaccinatie. Ook 
willen we achterhalen of de aangeboren eigenschappen 
van het dier (ras, bouw, karakter, soort beharing e.d.) 
hier een rol bij spelen evenals eventueel medicijnge-
bruik.

Doel van ons onderzoek: sneller herkennen van de 
klacht(en) en daardoor doeltreffender kunnen handelen 
door zowel eigenaar als behandelend klassiek homeo-
paat.
Heeft u een hond, kat of paard met klachten tijdens of 
na vaccinatie(s) en wilt u meewerken aan ons onder-
zoek download dan de vragenlijst: www.temminck-vkh.
nl/VKH/Onderzoek_1.html.

Alle persoonlijke gegevens worden uiteraard in vertrou-
wen behandeld en indien gewenst geanonimiseerd.
Heeft u nog vragen, mail dan naar elfuur@gmail.com of 
info@temminck-vkh.nl.

Rughernia hond helpt mensen 

Een veelvoorkomende klacht bij zowel kleine als 
grote hondenrassen is de rughernia. Ook hun 
baasjes hebben daar vaak last van.

Onderzoek aan de Universiteit Utrecht heeft nu uitgewe-
zen dat de rughernia’s van honden en hun baasjes veel 
op elkaar lijken. Zo veel zelfs, dat de rughernia van een 
hond geschikt is om behandelmethodes voor mensen op 
uit te proberen.

Dat heeft dierenarts Per Niklas Bergknut ontdekt. Niklas 
Bergknut is gepromoveerd op zijn onderzoek naar rug-
hernia’s bij honden en mensen. Hij vond ook een veelbe-
lovende oplossing voor de pijnlijke hernia die in elk geval 
bij honden goed blijkt te werken, aldus de universiteit.
 
Een rughernia ontstaat door een scheur in het bind-
weefsel rond een tussenwervelschijf in de ruggengraat. 
Door de scheur puilt de gel-achtige kern van de schijf 
naar buiten en die kan op een zenuw of het ruggenmerg 
drukken. Dat zorgt voor heftige pijn, loopklachten en 

zelfs verlammingen. Vroeger moesten mensen met een 
rughernia lang bedrust nemen; tegenwoordig moeten ze 
juist zo goed mogelijk in beweging blijven. 
Bij honden zijn onder andere teckels met hun lange rug 
en Duitse herders gevoelig voor een rughernia. Niklas 
Bergknut gaf zieke honden een nieuwe schijfkern, ge-
maakt uit een soort gel die ook voor contactlenzen wordt 
gebruikt. Deze poedergel zwol in het lichaam op door 
wateropname en gaf de tussenwervelschijf zijn oude 
stevigheid terug. De honden kwamen zo van hun klach-
ten af.

Omdat hondenhernia’s zeer vergelijkbaar zijn met men-
senhernia’s, zal de gelmethode ook bij mensen worden 
uitgeprobeerd. Niklas Bergknut stelt dat honden met 
een echte hernia geschikter zijn voor onderzoek dan 
proefdieren bij wie expres een hernia is veroorzaakt. 
Het onderzoek van de promovendus is dus niet alleen 
goed voor honden met rugklachten, maar ook voor hun 
baasjes én voor proefdieren, die voor dit onderzoek nu 
niet meer nodig zijn.

dIerenklInIek

Inouk met haar baas Harry 
Uildriks uit Ubbena in Drenthe. 
Inouk wordt veel ingezet op het 
‘zweetwerk’, het nazoeken op 

aangeschoten wild.
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eveneMentenkalender 2011
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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).

Onze Drent - December 1970

Dat het bladeren in oude exemplaren van Onze Drent amusant is en soms ook nog bijzonder leerzaam, hoeven 
we u niet te vertellen. Hiernaast een klein stukje uit de december editie van 1970. Op de website van de ver-
eniging kunt u het gehele nummer vinden. We 
hopen in de toekomst alle nummers van Onze 
Drent digitaal beschikbaar te maken. 
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