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voorwoord van de voorzItter

Beste leden van de vereniging,

Voor u ligt de zomer-uitgave van ons Verenigingsblad. Zoals altijd boordevol informatie, wetenswaardigheden en 
ervaringen van leden met hun hond. Bij het uitbrengen van deze editie zijn de eerste 6 maanden van dit jaar zo 
goed als achter ons. Dat betekent onder meer: een Fokdag, Kampioens-clubmatch en Algemene Ledenvergade-
ring.

Een ander heugelijk feit is dat ons register on-line is (Zoo-Easy) en alle leden tegen een bescheiden bijdrage een 
eigen (lees)account kunnen aanvragen om zo zelf te zien wat wij als vereniging allemaal van het ras weten. De 
reacties zijn positief en er zijn al behoorlijk wat accounts aangevraagd. Een belangrijke stap bij het realiseren van 
de doelstellingen van “lijnen voor de toekomst”. 

De Clubmatch op 4 juni was een geslaagd evenement, 184 ingeschreven honden en veel applaus voor de verschil-
lende winnaars. Daarbij was het mooi om te zien hoe kinderen tot 12 jaar trots met hun hond de keurmeester 
tegemoet traden en straalden bij de uitreiking van de bekers: onze verenigingstoekomst!

Op de ledenvergadering van 6 juni is getoond dat de vereniging er financieel gezond uitziet, de commissies met 
de reglementen goed hun werk kunnen doen en ons register ‘online’ is. Daarbij hebben we twee nieuwe bestuurs-
leden mogen verwelkomen: Berna Nap en Fokke Glastra van Loon. Als bestuur zien we uit naar een mooie 
periode! Zoals in de convocatie aangegeven, was Jorden de Boer na één termijn niet herkiesbaar. Tijdens de ver-
gadering is hij bedankt voor zijn inzet en expertise in de afgelopen jaren en kon hij met een mooie bos bloemen 
het applaus in ontvangst nemen.

Ook is de nieuwe website getoond, inclusief alle mogelijkheden om interactiever met elkaar informatie uit te wis-
selen. De aanwezige leden waren enthousiast en de website-commissie is zeer geïnteresseerd 
in uw reacties/commentaar. Zonder reacties kunnen we de website niet verder verbeteren, dus 
schroom niet om hen uw mening te geven.

Een belangrijke bijeenkomst na de zomervakantie is de inspraakavond over de ‘spelregels” hoe 
we met elkaar om willen gaan en welke rol/mandaat de leden hierin voor het bestuur zien. Ik 
nodig u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en uw mening te horen. 

Ik wens u namens het bestuur veel leesplezier toe. 

Met hartelijke groet,
Marc Massaar van Schaik, voorzitter

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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         Jorden de Boer -  Ans Sportel  -   Hanneke Alberts  -  Marc Massaar van Schaik - Eenje ten Cate

Berna Nap                                                                                                           Fokke Glastra van Loon

In ‘Onze Drent’ van augustus kunt u een gedetailleerd verslag lezen van de 
ledenvergadering. Hieronder worden alvast een paar onderwerpen kort weer-
gegeven.

•	 Jorden de Boer nam afscheid als bestuurslid en er werden twee nieuwe 
bestuursleden gekozen: Berna Nap en Fokke Glastra van Loon. Marc Mas-
saar van Schaik kreeg de steun om een nieuwe termijn in te gaan.

•	 De Kascommissie deed verslag van het onderzoek naar de financiële 
gang van zaken binnen de vereniging. Het oordeel was 100% positief en 
dus werd het bestuur ‘gedechargeerd’.

•	 Arjan van Hessen (Website Commissie) gaf een presentatie over de 
nieuwe website ‘in aanbouw’ (binnenkort ‘in de lucht’).

•	 De begroting 2012 werd geaccordeerd door de leden.
•	 De wijziging van artikel 2.4 van het Fok-reglement (betreffende het aan-

tal dekkingen door een reu) werd door het bestuur teruggetrokken. Na 
nadere bezinning zal er wellicht in de toekomst opnieuw een wijzigings-
voorstel over dit onderwerp worden voorgelegd aan de leden. Afscheid Jorden de Boer

algemene ledenvergaderIng - 6 junI 2011

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering werd de gelegenheid te baat genomen om eens even bij te praten. 
Ook daarvoor is de vereniging bedoeld: lekker kletsen over Drentsche Patrijshonden.

Als u er niet bij was: misschien toch wel eens interessant én leuk om zo’n vergadering bij te wonen!

Het bestuur voor...

... en na de bestuursverkiezing
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‘KK2’ staat voor de cursus 
Kynologische Kennis 2. 

Uiteraard moet je het diploma 
KK1 hebben behaald om exa-
men voor KK2 te mogen doen.

In de KK2 cursus worden de 
volgende onderwerpen bestu-
deerd:

•	 Cytologie 

•	 Anatomie 

•	 Fysiologie 

•	 Erfelijkheidsleer 

•	 Bewegingsleer 

•	 Embryologie 

•	 Reglementen

wauw, wat wordt ze groot!
Wauw wat wordt ze groot. En zo mooi! Al bijna een jaar is 
ze. Onze Tess. 
Augustus 2010 hebben we haar bij de fokker opgehaald. Onze 3 
kinderen waren bij opa en oma, zodat wij in alle rust de lange 
reis van Veenendaal naar Exloërveen konden maken. Terwijl wij de 
laatste dingen zaten te regelen in de woonkamer van familie Hoek-
sema viel een pas gewassen Tess al in onze armen in slaap. Wat 
een klein bolletje. En zooo lekker zacht...
Eenmaal thuis moest ze wel even wennen. Een ander huis en een 
grote zwarte labrador. Maar die mand van het zwarte monster was 
wel lekker zacht. Een klein beetje gewend en toen kwamen de drie 
kinderen thuis. Ook dat was nieuw. Zij vonden het prachtig zo’n 
klein hondje.

Gelukkig went alles snel. De eerste nacht veel janken,  dus vrouw-
tje in de slaapzak op de grond met een hand door de tralies van de 
bench toch nog lekker geslapen. Gelukkig bleef dit bij één nacht.
En nu is ze 10 maanden. Een flinke puber. Af en toe op jacht op 
vogels, vlinders en bijen. En ze blijft maar uitdagen. Onze lab Zoë 
krijgt weinig rust. Zodra zij de mand uitkomt is het stoeien, spelen 
en samen op het bot kluiven of touwtje trekken. Ja, Zoë is op een 
leeftijd van bijna 8 weer een vrolijke pup geworden. 
En dan de Drentenwandeling in Ede (lekker dicht bij huis) was erg 
leuk. We waren verrast dat ze zo goed luisterde en ons elke keer 
weer opzocht, terwijl ze de omgeving erg goed kent. Wat was het 
leuk om zo veel dezelfde en toch zo verschillende honden bij elkaar 
te zien.

Onze kinderen weten niet meer beter. Zij spelen en knuffelen veel, 
maar mopperen wel als Tess hen weer eens likt of er met hun 
speelgoed vandoor gaat. Dit is iets wat we haar nog niet af hebben 
kunnen leren (misschien een echte ondeugende Drent?).
Hoewel we soms erg moe van al haar energie worden kunnen we 
haar niet meer missen. Jaap en Froukje, heel erg bedankt voor 
deze geweldige hond!

Hans en Gerdien Jonah, Eva en Sara de Wit



Onze Drent

7

Om een indruk te geven van de goede sfeer en de mooie ambiance, hierboven enkele beelden van vorige jaren.

Datum:  Zaterdag 27 augustus 2011
Locatie: in openlucht te Heurne bij Oudenaarde, op het schuttersterrein achter de kerk
Keurmeester: J. Andringa (NL)
Inschrijfgeld:  8 euro/hond + 2 euro TAN (niet verplicht).
  Lidgeld van de vereniging bedraagt nog steeds 15 euro/jaar.

Er is eveneens de mogelijkheid tot het afleggen van een test op natuurlijke aanleg (TAN) voor ‘revieren op de wind’ 
en ‘voorstaan’ op wild.

‘s Middags kan u aanschuiven aan een “bourgondische” barbecue.

Inschrijvingen: ingrid.mestdagh@scarlet.be of via 
  info@drentschepatrijshond.be 
  Telefoonnr. Ingrid: 00 32/478 59 82 93

Tot kijk in de Vlaamse Ardennen, het centrum van de Ronde van Vlaanderen!

BelgIsche uItnodIgIngen

Initiatie-oefendag veldwerk - 15 augustus

Onze gebruikshondenclub J.A.C. Orion organiseert terug een initiatie-oefendag veldwerk op 15 augustus in Ploeg-
steert (Henegouwen). De bedoeling is om belangstellenden voor dit spel op de wind kennis te laten maken met het 
werk van de staande hond, rechtstreeks in het veld en met wild. Na een theoretische uiteenzetting door een ervaren 
voorjager wordt die dag voorlichting en instructie gegeven in het veld. ‘s Voormiddags op de stoppels, ‘s namiddags 
in de bieten.
Achteraf volgt dan een nabespreking over de deelnemende combinaties en is er nog tijd voor eventuele vragen.
Enkele voorwaarden: hond niet jonger dan 6 maanden, een minimale conditie van de voorjager. Eigenaars van 
jongere honden of toekomstige eigenaars zijn natuurlijk ook welkom. Zij betalen geen gebruik van het veld, enkel 
drank en eten. 
Samenkomst: 9.00 uur in het restaurant “La Howarderie”, Rue de la Howarderie in Le Bizet (net achter de steenfa-
briek van Ploegsteert).
Prijs : deelnemer + hond = 50 euro (dranken, middagmaal en wild inbegrepen). Zie www.jacorion.be
 
Sportieve groeten,
Luc Ferket

M.A.P. - 30 juli 2011

Op zaterdag 30 juli 2011 wordt er door de Belgische jachthondenclub een Meervoudige Apporteer Proef (M.A.P.) 
georganiseerd. Voor meer informatie: zie artikel van de Gebruikshondencommissie in dit blad.

Clubmatch Belgische Vereniging van Drentsche Patrijshonden - 27 augustus
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wandelsport evenement tIel

Beste wandelliefhebbers en hondensportvrienden,

Voor de 18e keer organiseert Honden Sport Vereniging 
Tiel dit jaar het wandelsport evenement voor baas en 
hond. Iedereen die één of meerdere honden heeft kan 
aan dit evenement deelnemen, samen met familie, 
vrienden, buren en kennissen. Er kan gekozen worden 
uit 3 afstanden; ongeveer 2,5 km, 5 km of 10 km. De 
routes zullen in Tiel en omgeving worden uitgezet.

Zoals gebruikelijk vindt het evenement plaats tijdens 
het laatste weekeinde van augustus. Dit jaar is dat op 
vrijdagavond 26, zaterdag- en zondagmiddag 27 en 28 
augustus.

Op het terrein van HSV-Tiel zullen weer allerlei activitei-
ten worden georganiseerd. Iedereen is welkom. Natuur-
lijk is er ook de traditionele BBQ (optioneel) op zaterdag-
avond vanaf 19.00 uur, die zal overgaan in een gezellige 
feestavond met medewerking van een bekende Betuwse 
zanger.

Inschrijven kan via de website: www.hw3d.hsvtiel.nl. Als 
u geen internet heeft, dan kunt u een inschrijfformulier 
ophalen in het clubgebouw of opvragen bij Jolanda Hon-
ders, tel. 06-23261354.

Algemene informatie:
Starttijd voor alle afstanden op vrijdagavond 19:00 uur 
en op zaterdag- en zondagmiddag 14.00 uur. Het ver-
trek- en aankomstpunt is vanaf onze locatie aan de In-
undatiedijk Noord in Tiel.
Route 1:   +/- 2,5 km per dag 
   (min. leeftijd hond 6 maanden)
Route 2:   +/- 5 km per dag 
   (min. leeftijd hond 8 maanden)

Route 3:   +/- 10 km per dag 
   (min. leeftijd hond 10 maanden)
Inschrijfgeld:   €  7,50 pp, kinderen tot 12 jaar
   gratis, onder begeleiding van
   een volwassene

Kosten barbecue: € 10,-- per deelnemer, 
   kinderen tot 12 jaar € 8,50
Feestavond   gratis toegang
Inschrijven:   HSV Tiel
   Postbus 42,4000 AA Tiel
   o.v.v. HW3D 2011 
   of 
   via de website
Postbankrekening:  2288204
Inlichtingen:   Jolanda Honders
   e-mail: hw3d@hsvtiel.nl of
   tel. 06-23261354

Is een 3-daags evenement te zwaar voor u of uw hond, 
of ontbreekt u de tijd? Dan bestaat ook de mogelijkheid 
om één dag of twee dagen mee te lopen.

Routebeschrijving:
A15/E21 afslag Tiel-West (32)
Richting Tiel via provinciale weg N834
Op de 2e rotonde rechts
2e Weg rechts (vóór brug over Inundatiekanaal)
U bent gearriveerd bij HSV-Tiel
Of bewegwijzering HSV-Tiel volgen.

Graag heten wij u en uw hond(en), familie, vrienden, 
buren en kennissen eind augustus van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
De HW3D Organisatie

Zo zal het er in Tiel (helaas?) niet uitzien. Dit zijn foto’s van onze “eigen” drentenwandeling. Wandelen met andere hondenras-
sen is echter ook heel leuk. Je kan de verschillen en overeenkomsten in gedrag proberen te vinden door goed je ogen de kost te 

geven en ervaringen uit te wisselen met de ‘baasjes’.

Dappere hond
Een smid in Amsterdam was gisteren aan het werk in een garagebox, toen hij werd overvallen door drie mannen. 
Een bovenbuurman ging samen met zijn hond Odin en een buurjongen achter de boeven aan. Een van de over-
vallers trok zijn wapen en schoot Odin door zijn kop. De dappere hond ving de kogel op voor zijn baasje en stierf. 
“Odin heeft de kogel voor mij opgevangen, hij is een held” vertelde de geëmotioneerde eigenaar tegen AT5. Op 
de website van de regionale nieuwszender staat dat de overvallers in een auto zijn gesprongen en nog altijd 
voortvluchtig zijn. De politie zette na de overval het gebied af voor sporenonderzoek.
Bron: AD 27/05/11

Treurige zaak. Stel dat de schutter gepakt wordt, krijgt hij hooguit 50 uur dienstverlening.
Diender
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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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evenementencommIssIe

Fokdag - 16 april 2011

Tweemaal per jaar organiseert de Evenmentencommissie een ‘fokdag’. Alle honden die in de afgelopen 18 maan-
den zijn geboren, worden uitgenodigd evenals de vader- en moederhond. Alle honden worden gekeurd door een 
keurmeester. Het is voor de fokker een goede gelegenheid om alle nieuwe eigenaren van de pups weer eens terug 
te zien. En natuurlijk om te zien hoe de honden zich hebben ontwikkeld. Behalve gezellig is het natuurlijk ook heel 
belangrijk voor de fokkerij.

Op 16 april werd de eerste fokdag van 2011 gehouden in de tijdelijke markthal te Barneveld. Hoewel we allemaal 
met een beetje heimwee terugdenken aan de vorige Markthal, waar de vereniging vele jaren de evenementen or-
ganiseerde, is het voordeel van deze nieuwe locatie dat er een buitenterrein is. Daar kan alvast voorzichtig worden 
kennisgemaakt met de beginselen van jachttraining en de jonge honden kunnen op een informele manier worden 
getest op hun jachtaanleg. Hopelijk vertellen de foto’s wat voor een geweldige dag het was.
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drentensuccessen

Keurmeester: dhr. J.P.A. v.d. Belt Beste van het ras (BOB): Fardau fan de Indo-Anjoho

Hond NHSB Eigenaar

Reuen

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

Tussenklasse 1 U Jarra Phébe van Groevenbeek 2754415 D.M. Meulenkamp en B.H.N. 
Burggraaf

Open klasse 1 U Quinto fan ’t Suydevelt 2734444 B.H. Buter

Kampioensklasse CAC/CACIB 1 U Floris Phébe v. Groevenbeek 2635614 N.G. Klaassen

res. CAC/
res. CACIB

2 U Oscar-Phébe v. Groevenbeek 2635613 J. Broekman-Dekker

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

Teven

Puppyklasse 1 VB Blossom fan ’t Suydevelt 2812138 J.C. Huijsing en M. Huijsman

Jeugdklasse J.CAC/CAC 
BOB

1 U Fardau fan de Indo-Anjoho 2790064 I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers

Open klasse res. CAC/
CACIB

1 U Djenna Sanne v. Drienermarke 2743422 H.T. Bösing en 
E.M. Bösing-Dijkstra

res. CACIB 2 U Akira v. Lägernhof SHSB 
671524

G. Greber

Paasshow Leeuwarden - 25 april 2011

Tweede Paasdag is vanouds de dag waarop de stichting 
hondententoonstellingen ‘Friesland’ haar show organi-
seert in de WTC-Expo-hal te Leeuwarden. Ruim 2300 
honden mocht men dit jaar verwelkomen, uit vele lan-
den.
Mooie en grote parkeergelegenheden zijn er voorhan-
den, makkelijk bereikbaar, waardoor er geen opstoppin-
gen ontstonden. Grote hallen met ruime ringen en een 
perfecte vloer om te showen met de hond, ruime paden 
en genoeg voorzieningen van allerlei aard.
Elk jaar bekruipt je echter een wat somber gevoel als je 
de hallen betreedt. Men heeft (waarschijnlijk om stroom 
uit te sparen) de eerste uren de verlichting op ‘half’ 
staan, waardoor het nogal donker is in de hallen. Rond 
9.00 uur wordt alles ‘ontstoken’ en is het een stuk hel-
derder en gezelliger.
Vandaag werden er 27 Drenten ter keuring aangebo-
den. Een mooi aantal. Maar het werd een lange zit, zeer 
lang zelfs…..omdat de keurmeester eerst andere rassen 
moest keuren en dat waren nogal wat honden. Pas later 
in de middag was het de beurt aan de Drenten.
Ik denk dat de keurmeester ’s avonds ‘de lamp wel uit’ 
gehad zal hebben met zo’n drukke dag. De heer v.d. Belt 
ging voortvarend te werk en het tempo zat er goed in, 

voor de meesten niet verkeerd gezien de lange zit.
Door het behaalde succes mocht Fardau door naar de 
ere-ring voor groep 7. Helaas werd zij hier niet gekwa-
lificeerd voor een ere-plaats. Inge, gefeliciteerd met je 
mooie resultaat en geniet er maar van. Alle overige win-
naars van harte gefeliciteerd met het behaalde succes.
Jaap Hoeksema

“Hopwinner” te Aalst/Wieze (België) - 22 mei 2011

Keurmeester:    dhr. R. F. Madeira (Portugal)

Beste van het ras (BOB):  Emma Gina van de Haeckpolder

Teven Open klasse: 
Naam hond:   Emma Gina van de Haeckpolder
    (Fleurtje)

Kwalificatie:   1 U, CAC en BOB
NHSB-nr.:   2723669
Eigenaar:    Conny van ’t Hof-Groeneveld
    Rotterdam 
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Internationale show te Goes - 14 mei 2011

‘Zeelands Roem’ zou je de show 
kunnen noemen die georgani-
seerd wordt door de Kynologen-
club Zeeland. Temeer omdat het 
een prachtige ambiance is, waar 
het gehouden wordt en wel de 
Zeeland-hallen in Goes, zeer ge-
makkelijk bereikbaar, direkt aan 
de snelweg. 

Grote en ruime hallen met goede 
verlichting en gelukkig goede uitlaat-
plaatsen voor de hond.

Fijne en behulpzame medewerkers, 
elk jaar weer. Met een schoonmaak-
ploeg van de plaatselijke padvinde-
rij-jeugd die er een ‘wedstrijdje’ van 
maakt wie het eerst de boel opruimt 
als er ‘onverhoopt’ iets door een 

hond ‘gedropt’ wordt. En dat noe-
men we dan weer: ‘hoop’!
Zodoende zag alles er keurig net-
jes uit. Een groot compliment waard 
voor de gehele organisatie!
Ruim voldoende benching en ruime 
gangpaden en een mooie stroeve 
vloer. 

De ‘Drentengroep’ zat gemoedelijk 
bij elkaar en er werd gelukkig veel 
gelachen. Dat breekt de spanning 
voor de show.Vandaag waren er 2 
honden die zich door hun overwin-
ning ‘Nederlands kampioen’ moch-
ten noemen en dat zijn: de reu ‘Joris 
Nynke v.d. Bezelhonk’ van R.P.N.S. 
van Gogh en A.A.G. Hendriks en de 
teef ‘Parel fan ’t Suydevelt’ van J.W. 
Hoeksema en F. Hoeksema-Schuur-

man. Gefeliciteerd hiermee!
Vandaag was het de beurt aan dhr. 
W. Wellens om de honden van ons 
ras te keuren. Er waren er 16 inge-
schreven. Er waren mooie honden te 
zien en de ervaren keurmeester gaf 
een ieder ruim de tijd zijn/haar hond 
te showen en zich op zijn/haar  ge-
mak te voelen, getuige menige lach 
van exposanten in de ring. Wat is 
het toch mooi te zien dat ook minder 
ervaren exposanten schik hebben 
en krijgen in het ‘voorbrengen’ van 
hun hond. Vooral als zij op hun ge-
mak gesteld worden. Hopelijk werkt 
dat door en komt men vaker op een 
show. Een ieder van harte gefelici-
teerd!
Jaap Hoeksema

Keurmeester: dhr. W. Wellens Beste van het ras (BOB): Joris Nynke v.d. Bezelhonk

Hond NHSB Eigenaar

Reuen

Jeugdklasse Res. CAC / 
Jeugd CAC

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

Open klasse CAC/CACIB 
BOB

1 U Joris Nynke v.d. Bezelhonk 2694399 R.P.N.S. van Gogh en
A.A.G. Hendriks

Res. CACIB 2 U Bowie Spot v. Carnisselande 2706022 R.J. v.d. Wel en 
J.A. Lionarons

Teven

Jeugdklasse Jeugd CAC 1 U Winny fan ’t Suydevelt 2776518 J.W. Hoeksema en 
F. Hoeksema-Schuurman

Tussenklasse 1 ZG Ayla 2764183 E.A.M. Helmer-de Jong en 
T.F. Helmer

Open klasse Res. CAC /
Res. CACIB

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

Gebruikshonden 1 ZG Damita v. Drentenpassie 2693821 R.M. Harmsen

Kampioensklasse CAC/CACIB 1 U Norlund Sisse DKK 21978 /
2005

J. Nielsen

Veteranenklasse 1 U Anoeska Tjeraa Fan ’t Patrijzen Bos 2450982 W. Klijnstra en B. de Jong

Narcolepsie-hulphond
De Engelse studente Kelly Sears kan ieder moment in slaap vallen en zichzelf zo gevaarlijk bezeren. Ze heeft de 
aandoening narcolepsie, maar kan daar sinds kort goed mee leven dankzij de 2-jarige Cocker spaniël Theo die 
haar gezicht likt als ze in slaap dreigt te vallen. Theo is de enige hond in Europa die getraind is om mensen met 
narcolepsie te helpen. Hij likt dus Kelly’s gezicht als ze wegzakt, en mocht ze toch in slaap vallen en bijvoorbeeld 
een harde val maken, dan is Theo degene die hulp gaat zoeken.  Bron: AD 06/06/11
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Jahrhundertsieger Dortmund - 7 mei 2011
Keurmeester: dhr. Luis M. Da Veiga Pinto Teixeira (P) Beste van het ras (BOB): Bart fan ’t Suydevelt

Hond NHSB Eigenaar

Reuen

Ere-klasse G Stein Nynke van de Bezelhonk 2694396 N. Kolek

Kampioensklasse CAC/CACIB + BOB
FCI-Jahrhundertsieger

1 U Bart fan ’t Suydevelt 2630889 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

res. CAC/
res. CACIB

2 U Andor Fan de Indo-Anjoho 2681989 B.M. Pouw-Zuiderhof

Teven

Tussenklasse CAC/CACIB
FCI-Jahrhundertsiegerin

1 U Ayla  2764183 E.A.M. Helmer- de Jong

Open klasse res. CAC./res. CACIB 1 U Marjon-Nelke-Guido 
van ’t Opgoande Slag

2738146 H. Bakker-Muller en
R. Bakker

Kampioensklasse 1 ZG Felissora van Drentenpassie 2518825 R. Harmsen

Europasieger te Dortmund - 8 mei 2011
Keurmeester: Carla Molinari (P) Beste van het ras (BOB): Bart fan ’t Suydevelt

Hond NHSB Eigenaar

Reuen

Ere-klasse 1ste plaats Stein Nynke van de Bezelhonk 2694396 N. Kolek

Jeugdklasse Jeugd CAC  
Europa-jugendsie-
ger 2011

1 U Cisco Cas van de Sebastiaans 
Hoeve

2772138 K. Wiegert

Kampioensklasse CAC/CACIB
Europasieger 2011

1 U Bart fan ’t Suydevelt 2630889 J.W. Hoeksema en 
F. Hoeksema-Schuurman

res. CAC/
res. CACIB

2 U Andor Fan de Indo-Anjoho 2681989 B.M. Pouw-Zuiderhof

Teven

Tussenklasse res. CAC/
res. CACIB

1 U Ayla  2764183 E.A.M. Helmer- de Jong

Open klasse 1 U Marjon-Nelke-Guido 
van ’t Opgoande Slag

2738146 H. Bakker-Muller en
R. Bakker

Kampioensklasse CAC/CACIB
Europasiegerin 2011

1 U Felissora van Drentenpassie 2518825 R. Harmsen

Het weekend van 7 en 8 mei was het weekend waarin de Drent-
sche Patrijshonden gekeurd werden op de gigantisch grote shows 
in Dortmund te Duitsland. Een behoorlijk aantal van 10 Drentsche 
Patrijshonden gaf ‘acte de présence’ op deze shows, te weten de 
‘Jahrhundert-ausstellung’ en de ‘Europasieger’.

Behalve de te behalen punten voor het Duitse kampioensschap 
was er ook de uitnodiging te behalen voor de grote show ter ere 
van het 100-jarig bestaan van de FCI (het wereldwijd overkoepe-
lende orgaan voor de hondenwereld): de ‘FCI-Centenary-Champi-
on’- show in Brussel in november 2011. 
Het is ‘Bart fan ’t Suydevelt’ (eig. Jaap Hoeksema) en ‘Ayla’ (eig. 
Elize Helmer) uit de kennel ‘uit de Drentsche Streek’ uiteindelijk 
gelukt om deze uitnodiging te bemachtigen. Gefeliciteerd hiermee.

Bart fan ‘t Suydevelt

Rectificatie: Rassehunde Ausstellung te Oldenburg op 9 en 10 april 2011

In ‘Onze Drent’ van april 2011 stond bij de 3e Nationale Ausstellung dat Ardin-Senna Guido van`t Opgoande Slag 
een 2e plaats in rasgroep 7 had behaald. Dit had moeten zijn: een 3e plaats.
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Internationale show te Oss - 28 mei 2011

Vandaag was het de beurt aan de 
kynologenclub “Oss en omstre-
ken” om hun show te presente-
ren en wel in het Sportcentrum 
‘de Rusheuvel’ te Oss. 

Een mooie hal met ruim voldoende 
parkeergelegenheid en goede be-
reikbaarheid. Vriendelijk personeel, 
dat bij binnenkomst gelijk de expo-
santen de ring wijst waar men hun 
hond later ten toon moet stellen. De 
hal is van een mooie grootte met 
redelijk grote showringen, voorzien 
van tapijt waar het goed op lopen 
is. Voldoende benching en alles werd 
goed schoongehouden.
Er werden op deze dag 13 Drentsche 
Patrijshonden ter keuring aangebo-
den. Dhr. Deutscher heeft ons ras va-
ker gekeurd, maar dan in Duitsland. 
Normaliter zijn er daar dan zo’n 5 a 
10 Drenten te keuren. 

Het duurde wat langer voor we aan 
de beurt waren, omdat er 43 ande-
re honden van andere rassen voor 
ons gekeurd werden door dezelfde 
keurmeester. De start van ons ras 
was niet geheel vlekkeloos: de eige-
naresse van de hond die als eerste 
gekeurd moest worden was even spoorloos. Gelukkig 
was het tijdelijk. Besloten werd om direct door te gaan 
met de volgende klasse. Later kon de betreffende hond 
alsnog gekeurd worden. Daar had de eigenaresse geluk 
mee, want in de regels staat dat men op tijd aanwezig 
moet zijn. Maar haar charme won het van de regel en 
zo kan het eigenlijk ook wel eens zijn. Het zal haar vast 

geen 2e keer gebeuren. Soms is het 
zo gezellig op een show dat men wel 
eens vergeten wil dat de tijd vliegt. 
En deze jongedame was er geen uit-
zondering op.

Er heerste een heel prettige sfeer 
onder de meeste aanwezigen, alleen 
jammer dat enkelen het nodig acht-
ten om bij een enthousiast startend 
echtpaar ongevraagd een persoonlijk 
“keurverslag“ over de hond en zijn 
achtergrond  te moeten spuien. Het 
echtpaar heeft dit gelukkig correct 
gepareerd. Ik vermeld dit nu maar 
eens om er niet van beticht te worden 
dat altijd alles ‘koek en ei’ is. Kritiek 
is prima, maar dan wel gegrond en 
graag kundig en weet: ‘keuren doet 
de keurmeester’. Maar mooi voor het 
betreffende paar kreeg hun hond een 
vet verdiende ‘U’ van uitmuntend! 

Maar ik kan u verzekeren dat er 
verder flink gelachen en gepraat is 
in een fijne ambiance met een fijne 
sfeer onderling en dan vergeet je 
zulke dingen snel.

Keurmeester Deutscher is een uiterst 
vriendelijk man met veel geduld en 

beschikkend over de nodige humor. 
Overigens was het gehele team in de ring, ringcommis-
saris en ringmeester, zeer vriendelijk en behulpzaam. 
Ook dat ‘maakt’ een show!

Allen van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.
Jaap Hoeksema

What’s in a name?
Het enige regelmaat wordt de redactie geconfronteerd met leden die op- of aanmerkingen hebben over een ver-
slag van een show. Dat betreft dan doorgaans namen van honden, titels van honden of namen van eigenaren 
van honden. Die zijn dan niet correct in “Onze Drent” vermeld. Bedenk wel dat deze gegevens uit de program-
maboekjes zijn overgenomen. Het is voor de redactie onmogelijk om deze gegevens voor publicatie te controle-
ren. We gaan er vanuit dat het voor onze leden geen punt is als b.v. een letter in een naam of in een titel van een 
hond ontbreekt. Er zijn ten slotte zaken die belangrijker zijn. Om Shakespeare te citeren: “What’s in a name?” 
Als een onvolkomenheid leidt tot inhoudelijk verkeerde informatie, dan rectificeren we uiteraard.
Redactie ‘Onze Drent’

Keurmeester: dhr. E. Deutscher Beste van het ras (BOB): Mazzel fan ‘t Suydevelt

Hond NHSB Eigenaar

Reuen

Tussenklasse 1 ZG Clovis van de Sebastiaanshoeve 2772137 M. Stuijvenberg

Jeugdklasse Res. CAC,
Jeugd CAC

1 U  Xinix fan ‘t Suydevelt 2782065 J. Hooge

Kampioensklasse CAC/ CACIB 
BOB

1 U Mazzel fan ’t Suydevelt 2578159 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Teven

Tussenklasse Res. CAC/
Res. CACIB

1 U Vilou fan ’t Suydevelt 2768902 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Open klasse CAC/CACIB 1 U Emma Gina van de Haeckpolder 
(Fleurtje)

2723669 C.J. van ’t Hof-Groeneveld

Kampioensklasse 1 U Nelke-Senna-Wammes van ’t Opgo-
ande Slag

2594115 H. Bakker-Muller en
R. Bakker

Veteranenklasse 1 U Anoeska Tjeraa Fan ’t Patrijzenbos 2450982 W. Klijnstra en B. de Jong
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weet u het?
Een prachthond hebben wij, ja werkelijk! Iedereen 
is hiervan overtuigd. Maar, is dat wel echt zo?

Vanaf de geboorte, dat is 2 jaar geleden, hebben wij 
diverse shows afgelopen. Met dit schrijven beperk ik mij 
alleen even tot de laatste 2 shows, te weten de Fokdag 
en de Clubmatch, beide in Barneveld gehouden.
Op de Fokdag was de keurmeester zeer lovend over onze 
hond: hij stak met kop en schouders uit boven zijn ou-
ders en broers en zusters. De keurmeester: “Als je over 
een ‘Drent’ praat, dan is het jullie hond wel. Goede pro-
porties, mooie brede snuit, niet te spits, echt een mooie 
kop”. OK, na de keuring het rapport ontvangen, met een 
‘ZG’ beloond en met enkele kleine aantekeningen, o.a. 
dat onze hond met de achterhand wat hakt. Voor ons 
niets nieuws, daar wij dit op alle shows als aantekening 
mee hadden gekregen. Dit keer stond er niet op, dat 
zijn oren wat laag zaten. Een vorige keurmeester con-
stateerde dit wel.

Tevreden over de uitslag? Nou, het had ook wel een ‘U’ 
kunnen zijn, die wij al enkele keren hadden ontvangen, 
maar had ook een ‘G’ kunnen zijn. Ook die kwalificatie 
hebben wij tussen door ook wel gekregen. Waarom deze 
verschillen? Omdat de ene keurmeester meer houdt van 
grote honden en de andere van kleinere, of de opvatting 
van de één wordt niet gedeeld door de ander.
Welnu, na de Fokdag kregen wij een schrijven, dat onze 
hond wel was opgevallen en een ‘ster’ verdiende. Dit 
houdt volgens het schrijven in, dat onze hond genomi-
neerd staat om het Drentsche ras voort te zetten. Wat 
waren wij dan ook blij met deze mededeling. Trots, dat 
wij toch waren op onze machtig mooie hond, die voor 
nakomelingen kon gaan zorgen.

Enkele weken geleden kregen wij dan ook het verzoek 
van onze fokker om op de Clubmatch aanwezig te zijn. 
Zijn boodschap: Schrijf alsjeblieft jullie hond in, laat hem 
keuren in de Fokkerij klasse, want er lopen genoeg fok-
kers rond en dan kan jullie Drent best wel aan de bak 
komen.

Welnu, wij inschrijven voor de Clubmatch en kregen een 
schrijven terug dat wij in de ‘open klasse’ met onze reu 
staan ingeschreven. Hier hadden wij eigenlijk geen trek 
in, maar dan toch maar gegaan. Met 34 honden in de 
ring. Wat kan je dan van een keuring verwachten. De 
eerste ‘U’ viel bij de 12e hond en de laatste 7 ‘U’s die zijn 
gegeven zaten bij de laatste 9 gekeurde honden. Toe-
val? Wij met onze hond, als één van de eerste gekeurd 
zijn weggekomen met wederom een ‘ZG’. Het keurings-
rapport erop nagekeken. Natuurlijk hakt onze hond nog 
steeds een beetje. Zijn oren, jawel, zitten op de juiste 
plaats, echter zijn schedel kan nog wel wat platter. Wat 
verwacht zo’n keurmeester nu? Even met een hamer op 
het dakje slaan? Oren even met een nietje of naald en 
draad omhoog trekken en vastzetten?

Van de ongeveer 10 shows die wij gelopen hebben, is 
er éénmaal hetzelfde, terecht of onterechte, oordeel ge-
veld. Al de andere zijn verschillend qua aantekeningen. 
Dit kan met de leeftijd te maken zijn, echter opmerkin-
gen die hierop betrekking hebben, neem ik niet als ‘ver-
schil’ in mijn uiteindelijk oordeel over de willekeur van 
mening van de keurmeesters. Er vanuit gaande dat een 
rij-instructeur, als hij zijn dag niet heeft, iedereen kan 
laten zakken, kan ik ook de keurmeesters betichten van 
een willekeur van beoordelen. Volgens onze informatie, 
is er een STANDAARD waar een DRENT aan zou moeten 
voldoen. Dit haal ik niet uit de beoordelingen van de 
keurmeesters.

Het lijkt mij zinvol, om er eens over na te gaan denken 
of elke hond, net als bijvoorbeeld met kunstschaatsen, 
door meerdere keurmeesters gelijk beoordeeld gaat 
worden.

Natuurlijk kunt u na dit lezen van bovenstaand denken 
dat hier een gefrustreerde eigenaar achter zit, maar ge-
loof mij, ik ben niet de enige die elke keer weer verbaasd 
is van de classificatie. En dit beste lezers, gebeurt bij 
elke show. Ik weet het niet meer. Weet u het?
Guus de Smet

Noot redactie:
We denken dat niemand weet welke kwalificatie zijn hond zal krijgen. Als je denkt dat je het weet, loopt het meestal toch 
weer anders. Voor velen maakt dat het ‘showen’ spannend, leuk en leerzaam. Een hond keuren is geen exacte weten-
schap, zoals de wis- en natuurkunde dat bijvoorbeeld zijn. Natuurlijk geeft de rasstandaard een aantal normen. Een deel 
daarvan is redelijk objectief meetbaar, de meeste laten echter ruimte voor interpretatie. Daardoor is het keuren zo com-
plex voor een keurmeester en soms een beetje ongrijpbaar voor de exposant.

Een keurmeester krijgt pas de bevoegdheid om een ras te keuren na een intensieve en jarenlange studie en na een ruime 
ervaring in de kynologie. Hij/zij zal vooral heel veel honden van het betreffende ras in levende lijve moeten hebben ge-
zien, gevoeld, gekeurd, meegemaakt, beleefd, voordat de Raad van Beheer hem/haar benoemd als keurmeester voor dat 
ras. 
Op een tentoonstelling maakt de keurmeester een rapport op van de hond, zonder de naam en/of historie van de hond 
te kennen. Daartoe zal hij/zij zeker alle raspunten nalopen, maar om te komen tot een totaalbeoordeling speelt ook het 
‘gewicht’ dat de keurmeester toekent aan een elk beoordelingspunt een belangrijke rol. De één vindt het gangwerk es-
sentieel en stelt hier hoge eisen aan. Een ander vindt een rastypisch hoofd (bij overig gelijke kwaliteiten) doorslaggevend. 
Keurmeesters hebben ook niet allen hetzelfde ideaalbeeld van de Drent. Dat kan allemaal binnen één ras en op basis van 
dezelfde standaard. Verder speelt de ‘vorm van de dag’ van de hond en de baas ook een rol. Of het tijdstip, of de tempe-
ratuur. En natuurlijk kan een jonge hond, die nog in ontwikkeling is, op de ene show weer anders zijn dan op de vorige 
show. Als je een hond elke dag ziet, valt het niet op, maar een Drent blijft zich lang ontwikkelen en is vaak pas ‘af’ met 
een jaar of drie, soms nog later. Dit alles maakt het fokken en tentoonstellen van honden interessant, het leidt tot onver-
wachte successen en helaas ook tot teleurstellingen.

Niet elk keurverslag over een bepaalde hond zal hetzelfde zijn, maar in elke opmerking zit op zijn minst wel een kern van 
waarheid. Door te showen en de verschillende verslagen te bestuderen, leert u uw hond steeds beter bekijken. U krijgt 
oog voor de goede en minder goede eigenschappen, die u misschien zelf nog niet had opgemerkt. Juist de verschillen tus-
sen de keurmeesters geven extra informatie. Zo krijgen u en geïnteresseerden in uw hond (bijvoorbeeld fokkers) deskun-
dige en onafhankelijke beoordelingen. Dat is de waarde van het keuren van honden. Dat een eigenaar misschien ook nog 
eens een beker wint, is een leuk bijverschijnsel. Als u uw hond ‘tentoonstelt’, dan vraagt u om het oordeel van de betref-
fende keurmeester. Dat krijgt u in vorm van een rapport en daar zult u het mee moeten doen. Als u verstandig bent, doet 
u er uw voordeel mee.

Nog een paar formele opmerkingen:
•	 In de ‘fokkersklasse’ kunnen alleen honden worden ingeschreven, waarvan de fokker en de eigenaar dezelfde persoon 

is. Dat is niet het geval bij de hond in bovenstaand artikel.
•	 De keuring van de Kampioens Clubmatch is gebonden aan de regels van de Raad van Beheer en de FCI, omdat er 

kampioenskwalificaties worden toegekend. Een alternatieve beoordeling (bijvoorbeeld door meerdere keurmeesters) 
is dus niet mogelijk, zo de vereniging dit al zou willen.
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Uitnodigend speelgedrag

De voorpoten plat op de grond, de achterhand om-
hoog en de staart vrolijk kwispelend. Zo lokt de 
ene hond de andere uit tot een spelletje. Altijd 
weer leuk om te zien.

Dit gedrag kan ook ontstaan bij een hond die op zijn 
kop heeft gehad. Hij weet met de situatie niet goed raad 
en zal van pure balorigheid speelgedrag gaan vertonen 
(op zo’n moment ook een vorm van ‘overspronggedrag’). 

Een voorbeeld hiervan is de hond die op zijn kop heeft 
gekregen bij het niet ‘voorkomen’. Hij durft dan niet, wil 
wel en vult zijn onzekerheid met uitnodigend speelge-
drag.

Jonge honden laten dit gedrag vaak zien evenals onder-
geschikte honden aan de superieure hond, loopse teven 
om de reu te versieren en andersom en de hond die het 
zalig vindt met de baas te stoeien.

gedrag

‘Oversprong’

U hebt vast wel één of meerdere van onderstaande voor-
beelden van ‘oversprong-gedrag’ van uw hond gezien en 
zich misschien afgevraagd: Wat bedoelt mijn hond, hoe 
moet ik dit interpreteren?

Wat is een oversprong? Een oversprong dient ter ophef-
fing van een conflict. Het is gedrag dat met de situatie 
zelf eigenlijk niets te maken heeft. Het kan ons in ons 
samenzijn met de hond zeer zeker dienst doen als com-
municatiesignaal.

Een aantal vormen van ‘overspronggedrag’ zijn:
•	 Gapen
•	 Uitschudden	van	de	vacht
•	 Met	de	kop	schudden
•	 Zich	uitrekken

•	 Op	de	rug	rollen
•	 Nog	even	extra	plassen

Deze gedragingen zijn steeds uitlegbaar als het hinken 
op twee gedachten van de hond. Hij wil b.v. niet terug-
komen, maar wil ook niet ongehoorzaam zijn. De hande-
lingen zijn eigenlijk bedoeld om onder een opdracht uit 
te komen. 

Het moeilijkst te interpreteren gedrag is het heen en 
weer rollen op de rug. De hond neemt de boel in de ma-
ling, maar laat ook een deemoedgedrag zien. 
Het beste is dit gedrag te negeren, u kunt het niet straf-
fen (ook al is hij ongehoorzaam), maar u kunt het wel 
onbeloond laten.

Hoe krijgt u uw pup snel zindelijk?

•	 Zet uw pup na het slapen, spelen of eten altijd buiten.
•	 Als uw pup in huis begint te snuffelen, onrustig ronddraait, piept en/of 

begint te rennen, betekent dit waarschijnlijk dat hij wat moet doen. Zet 
hem dan snel buiten en zeker in het begin van de zindelijkheidstraining, 
zoveel mogelijk op dezelfde plek.

•	 Zet uw pup ’s nachts en gedurende periodes overdag dat u geen tijd hebt 
om op de pup te letten in een bench of kamerkenneltje. Dit lijkt misschien 
hard in uw ogen, maar de pup vindt dit helemaal geen probleem en zal dit 
eigen nestje niet gauw bevuilen..

•	 Laat uw pup na 21.00 uur geen water meer drinken. Let echter wel op, 
bij heel warm weer of wanneer de pup druk gespeeld heeft, natuurlijk wel 
wat extra water geven. Daarna hem weer de mogelijkheid geven om te plassen.

•	 Als uw pup zijn behoefte buiten doet, moet u hem de hemel in prijzen met vriendelijke stem. Dat onthouden ze. 
Dus niet na het doen van de behoefte.

•	 Als u buiten bent met uw pup, sta dan zoveel mogelijk stil om hem de kans te geven zijn behoefte te doen. Als 
u gaat lopen wil de pup met u mee en zal hij minder snel ontspannen

•	 Ga, nadat uw pup zijn behoefte heeft gedaan, niet direct naar binnen. Hiermee voorkomt u dat het doen van zijn 
behoefte het signaal wordt om weer naar binnen te gaan.

•	 Wordt nooit boos als het binnen eens een keer fout gaat. De pup zal het niet begrijpen en in het ergste geval 
denken dat hij helemaal niet mag plassen of poepen. Dit is natuurlijk onmogelijk en je hebt kans dat de pup in 
zijn angst een geheim plekje zal zoeken om daar zijn behoefte te doen.

•	 Als dit allemaal na een aantal weken nog niet lukt, kunt u de pup in een grote doos zetten, gedurende de uren 
dat hij meestal in huis plast. Let erop dat hij niet te lang in de doos zit en laat hem, zodra u hem uit de doos 
haalt, uit. Heeft hij in de doos geplast, maak dit dan niet schoon. Doordat de pup in de niet schoongemaakte 
doos wordt terug gezet, leert hij dat buiten plassen misschien toch prettiger is. Meestal is de pup dan snel zin-
delijk.

Als u deze regels in acht neemt en goed op uw pup let, je moet hem leren  ”lezen”, zal hij snel zindelijk worden. Maar 
vergeet niet: hij is nog jong en een ongelukje zit in een klein hoekje. Succes!
Tiqui
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Is mIjn drent een showhond?
Dat was de titel van een stukje in de vorige ‘Onze 
Drent’.  Ik denk, dat we het antwoord nog even 
schuldig moeten blijven. 
We hebben pas drie shows gedaan en we komen tot de 
ontdekking dat het niet zo simpel is. Echt, een hond sho-
wen is een vak apart. Richard heeft met Okke bij onze 
‘juf’ Martine meerdere ringtrainingen gevolgd. Hij heeft 
samen met Okke ongelooflijk veel rondjes gedraafd, 
schuine lijnen gelopen (met natuurlijk de hond ter hoog-
te van de keurmeester…), hij heeft Okke eindeloos vaak  
laten ‘staan’ en alle aanwezigen op de ringtrainingen 
hebben Okke’s tanden bekeken en zijn lijf van voor tot 
achter gevoeld.
Maar dan sta je ineens in een echte ring met een echte 
keurmeester, met je ‘concurrenten’ om je heen. En da’s 
toch anders. Niet voor Richard, hem deert al die belang-
stelling niet… Maar wel voor je Drent. Soms zit het hem 
in die verschrikkelijk gladde vloer waar je met je grote 
puberpoten op glibbert. Of het zit hem in die ADHD hond, 
die je vlak buiten de ring staat uit te dagen en waar je 
naar móet blijven kijken. Of in die baby, die drie meter 
van je vandaan maar blijft huilen, en die je oh zo graag 
zou willen troosten.

In de drie shows die Okke samen met Richard heeft ge-
daan, heeft hij één ‘Zeer Goed’ en zelfs twee maal een 
‘Uitmuntend’ gehaald. Met daarbij drie mooie rapporten. 
Eén zinnetje uit één van die rapporten is volgens ons 
van heel groot belang: “is nog erg jong, heeft nog wat 
tijd nodig…”
Dus: is Okke een showhond? Nog niet, hij heeft nog wat 
tijd nodig...
Selma Tiemeijer-Wisman

groeten uIt denemarken

Wij, de familie 
Nielsen, wonen 
in het noordelijke 
deel van Dene-
marken. Als nieuw 
lid leek het ons 
leuk om een stuk-
je over onszelf te 
schrijven, zeker 
nu we inmiddels 
zoveel Drenten-
mensen ontmoet 
hebben op de 
shows in Neder-
land.

Ons huis staat op een eiland van 118 km2 groot, gelegen 
aan het Kattegat. Het is ietwat veraf gelegen van alles. 
De boot vertrekt 4 keer per dag of men vaart zelf 1 ½ 
uur om het vasteland te bereiken. Het is er erg rustig 
met een prachtige natuur, bossen, venen, velden en een 
wit en mooi zandstrand rondom het eiland.
Mijn echtgenoot Flemming zag eens een rasbeschrijving 
van de Drentsche Patrijshond in het Deense jagersma-
gazine in het jaar 2000, geschreven door de Deense 
“Drentsche Patrijshondenvereniging”. Na het te hebben 
gelezen, vond hij dat hij het juiste type hond gevonden 
had dat bij ons zou passen als we ooit een hond zou-
den willen hebben. Dit zonder dat we ooit een exemplaar 
hadden gezien van dit ras!
Hoe dan ook, snel daarop gebeurde dit wel en ‘Norlund 
Sisse’ kwam bij ons wonen. We hebben van deze beslis-
sing nooit spijt gehad. Hoewel, soms wel … toen zij nog 
in haar puberteit zat en haar grootste hobby het ‘graven 
van kuilen’ was. Op het strand was dat geen probleem, 
maar als de bloembollen net ontsproten in de tuin, ook 
dan was zij ‘in’ voor graven! Haar activiteiten-niveau lag 
erg hoog, maar nadat zij loops geweest was, werd zij 
heel kalm. De ‘puber’-tijd was uiteindelijk voorbij.
Nu is zij een rustige dame die erg scherp en fel wordt als 
zij door heeft dat wij op weg zijn naar de obedience-trai-
ning of de jacht-training met het nodige apporteer- en 
speurwerk. Als we op eendenjacht gaan is Sisse erg alert 
en heeft ze een heleboel energie. Ik heb een jachtak-

te behaald nadat 
Sisse bij ons in 
de familie kwam, 
maar tot nu toe 
hebben we eigen-
lijk meer natuur-
wandelingen met 
haar gemaakt. 
Zou ze nu mis-
schien teleurge-
steld zijn in mij?
Nadat Sisse haar 
eerste nestje 
pups had gekre-
gen, werd zij weer 
veel speelser. Het 

was een groot plezier om te zien hoe zij met haar pup-
pies speelde. Zij motiveerde hen om mee te doen en liet 
hen winnen als zij het zogenaamde ‘wie is de sterkste’ 
spel speelde met hen. Zij was een erg zorgzame moeder.
We hebben haar altijd de mooiste hond van de wereld 
gevonden, maar ...denkt niet iedereen datzelfde over 
zijn/haar eigen hond? Nadat Sisse BOB (Beste van het 
ras) werd op de Deense clubmatch in 2008 werd de 
drang om naar andere shows te gaan steeds groter. Zij 
deed het erg goed in Denemarken en ook in Zweden en 
Noorwegen. Zij won de titel ‘Internationaal Show-kam-
pioen’ in januari 2010. Dit jaar won zij opnieuw een BOB 
in Denemarken en op de clubmatch werd zij opnieuw 
‘Beste teef’.

Voor dit jaar hadden we het plan opgevat om deel te ne-
men aan drie shows in Nederland. Sisse werd hier twee 
maal ‘Beste teef’, waar ik erg trots op ben. Het deelne-
men aan de shows in Nederland heeft ons nieuwe vrien-
den opgeleverd en ik voel me erg welkom in de kring van 
Drenten-eigenaren.
De bedoeling van onze trips naar Nederland was niet 
alleen om te showen, maar ook om een reu te zoeken 
voor het volgende nest van onze Sisse dat we hopen te 
krijgen aan het eind van deze zomer. De keuze is uit-
eindelijk gevallen op Bart (Jarak) fan ’t Suydevelt, een 
prachtige  reu met een goed karakter.
Vriendelijke groet, Jytte Nielsen

Jytte Nielsen op de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2011
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Wie zijn neus schendt...

Als uw hond goed zoekt, vertelt u natuurlijk vol trots dat uw hond “een goede neus heeft”. En welke Drent heeft 
eigenlijk geen goede neus?  In “Onze Drent” is al heel wat geschreven over de hondenneus. Ook in andere tijdschrif-
ten tref je met enige regelmaat artikeltjes aan. Zo kwam ik in het clubblad van de Amerikaanse Cocker Spanielclub 
Nederland, een stukje tegen dat ik u niet wilde onthouden. Uiteraard hebben we netjes toestemming gevraagd om 
het te publiceren. Uw Diender.

Bezorgde hondeneigenaren vragen zich vaak af of 
een droge hondenneus een zieke hond betekent. 
Het antwoord op die vraag is kortweg “Nee”.
 
Er zijn vele redenen waarom uw hond een droge, warme 
neus kan hebben en die redenen hoeven niets met zijn 
gezondheid te maken te hebben. Een droge neus kan 
bijvoorbeeld het gevolg zijn van het liggen in de zon of in 
de buurt van een andere warmtebron. 
Ook kan een hond een droge neus krijgen als hij zich in 
een ruimte bevindt met een slechte luchtcirculatie. In 
feite kan de neus van uw hond in de loop van de dag 
meerdere malen van nat naar droog veranderen. En om-
gekeerd.
Het controleren van de neus van uw hond is wel een 
goede manier om te zien of er problemen zijn. Honden 
met een bleke of roze neus zijn doorgaans extra gevoe-
lig voor zonnebrand. Als uw hond een droge, rode neus 

heeft of wanneer de huid rondom de neus aan het schil-
feren is, dan kan het zijn dat de neus van uw hand door 
de zon verbrand is.
Smeer er niet zomaar iets op, maar overleg met uw die-
renarts welk middel u tegen zonnebrand moet gebruiken.
Het is belangrijk om honden die gevoelig zijn voor zon-
nebrand goed te beschermen. Herhaalde verbranding 
kan uiteindelijk huidkanker veroorzaken. Overigens is 
het niet alleen de hondenneus die kan verbranden. Een 
hond met kale plekken of dunne beharing kan ook zon-
nebrand oplopen.
Als de neus van uw hond gebarsten is of u constateert 
korsten of zweren in het gebied rond de neus, dan kan 
dit op een huidaandoening wijzen. Natuurlijk is het ver-
standig om dan uw dierenarts te raadplegen.
Let ook op neusafscheiding. Als uw hond een “loopneus” 
heeft, moet het slijm helder zijn. Is het dik, schuimend, 
geel, groen of zwart, ook dan uw dierenarts raadplegen. 

dIerenklInIek

Castratie: een medische ingreep 

Het Landelijk Informatie Centrum Gezelschaps-
dieren (LICG) is een onafhankelijke organisatie 
die voorziet in de behoefte aan betrouwbare in-
formatie over het verantwoord omgaan met gezel-
schapsdieren. 

Op de site van het LICG is recent een artikel over castra-
tie verschenen. In dit artikel zijn de voor- en nadelen aan 
castratie nader belicht. Castratie is volgens het LICG een 
medische ingreep onder narcose en het is een onherroe-
pelijke ingreep. Het LICG gaat ook in op het gedrag van 
een hond na castratie.

“Castratie kan ook effect hebben op het gedrag van uw 
hond, omdat gedrag vaak door hormonen wordt beïn-
vloed. Jonge teven die voor de castratie al wat vinnig 
waren, kunnen dit na de operatie in versterkte mate heb-
ben. Reuen kunnen door castratie soms juist wat rustiger 
worden, maar lang niet altijd. Castratie wordt regelma-
tig aangeraden in verband met probleemgedrag. Als u 
dit overweegt, is het erg belangrijk dat het gedrag eerst 
goed geanalyseerd wordt door een deskundige. Heeft 
het probleemgedrag niets met hormonen te maken, dan 
helpt een castratie doorgaans ook niet. Denk dus niet te 
snel dat castratie het probleemgedrag wel zal verhelpen”.
Bron: http://www.licg.nl

Wist u dat...
poezen dol zijn op de plant Nepeta faassinii, ook wel 
Kattenkruid genoemd?

Als een poes langs de plant wandelt, staat ze stil, 
snuift met gesloten ogen de geur op, laat zich met 
een plof in de plant vallen en gaat er lekker in liggen 
rollen. Met dit kattenkruid lok je katten bij andere 
planten weg.

Wist u dat…
honden en ook poezen de geur van de vaste plant wijnruit Ruta Graveolens, een mooie plant met grijs-
groen blad en gele bloemen in juni-juli, zo onaangenaam schijnen te vinden dat ze hier uit de buurt 
van blijven?

Plant een haag van deze plant of zet een paar flinke pollen in de border en u bent verlost van het feit 
dat er tegen uw favoriete plant en of heesters geplast wordt.

Wist u dat...
honden een miljoen keer beter ruiken 
dan mensen?

Hoe langer de snuit, des te beter het 
reukvermogen. De geur van wijnruit 
is voor ons nauwelijks waarneembaar.
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Hoe snel kan het verkeren!

Wellicht weet u zich mijn schrijven in de vorige 
uitgave van ‘Onze Drent’ nog te herinneren over 
mevrouw Kirsi Alanko en haar hond ‘Prego’ die een 
nicotine-vergiftiging opgelopen had in de bossen 
van Finland.
Ik kreeg korte tijd na de uitgave van het clubblad het 
bericht dat het weer uitstekend gaat met de hond en hij 
weer volledig de ‘oude Prego’ van weleer was. Dus on-
deugend, zoals het een Drent  betaamt.
Echter, enkele weken later werd ik laat in de avond op-
geschrikt door een ‘sms’-bericht op mijn telefoon met de 
melding dat het slecht ging met Kirsi. Zij was opgeno-
men in het ziekenhuis en men vreesde dat het mis zou 
gaan! Schrik en angst gaan dan door je heen.
Direct contact opgenomen met Finland om na te vragen 
wat er nu aan de hand was. Na het horen van de oor-
zaak, werden mijn ogen geopend voor de risico’s van het 
verblijf in de bossen. Wat was nu het geval… het bleek 
dat zij totaal gedesoriënteerd was geraakt, haar tem-
peratuur schommelde nogal, echter geen hoge  koorts. 
Ze was wel misselijk en ze had veel pijn in de gewrich-
ten. Pijnstilling werkte niet goed. Benauwdheid en slecht 
kunnen ademen. Hartklachten, een zwak werkend hart 

met weinig kracht. Men dacht aan myocarditis, maar dat 
verklaarde de andere klachten niet.
Dagen onderzoek volgden en hetgeen ik vermoedde en 
al verteld had bleek juist te zijn… tekenbeet! Eindelijk 
kon men haar behandelen. Vraagt u me niet hoe…daar 
heb ik nog niets over gehoord. Wat een gevolgen kan 
zo’n klein ellendig beestje veroorzaken.
De reden waarom ik dit schrijf, is om u vooral te waar-
schuwen voor teken en eens op het internet te kijken 
wat de verschijnselen kunnen zijn van besmetting. Niet 
om paniek te veroorzaken, maar mensen…..het is toch 
niet normaal wat er gebeuren kan. Een mensenleven in 
gevaar!
Inmiddels is Kirsi weer redelijk de oude en kan ze weer 
deelnemen aan het dagelijkse leven, echter nog wel met 
beperkingen en dat zal nog wel even duren. Vooral de 
vermoeidheid speelt haar nog parten.
Zelf heb ik altijd mijn broek bij de laarzen in als ik in het 
jachtveld/bossen ben en ik controleer mezelf na enige 
tijd regelmatig op ongerief zoals bijvoorbeeld teken.
Weet echter dat ze ook in bomen kunnen zitten en het 
niet overbodig is om uw haar te controleren na een bos-
wandeling. Wordt vaak vergeten.
Ook spuit ik mijn honden wel eens in met deodorant on-
der de buik of op de poten (niet te veel), teken hebben 
een hekel aan scherpe lucht. Wat ook iets helpt, is om 
wat talkpoeder op de witte plekken te smeren. U zult 
zien dat een teek op zo’n plek niet wil zitten.
Hopelijk hoeven u en ik niet mee te maken wat Kirsi (en 
anderen) hebben meegemaakt na zo’n tekenbeet.

Jaap Hoeksema

Een pilletje…………en dan?

Eén van de probleempjes waar veel hondeneige-
naren mee te maken hebben of krijgen is het vol-
gende. Hoe geef ik mijn hond een pilletje?

Heb jij dat ook wel eens dat blijkt dat je hond keurig om 
het pilletje heen heeft gegeten? Als jij als hondeneige-
naar dit leest, bestaat de kans dat je nu glimlachend ja 
zit te knikken.
Jij had gehoopt dat die alleseter er wel zou intrappen 
en de hele maaltijd met pil en al zou verorberen (zoals 
gewoonlijk bij alle andere dingen die eetbaar zijn). Daar 
staat het nu, een bak met een paar restjes hondenvoer 
én de pilletjes. Pilletjes, die je trouwe vriend voor zijn 
eigen bestwil toch echt naar binnen moet zien te krijgen. 

Wat nu? We hadden laatst een oude hond te logeren 
die dagelijks wel vier van die pilletjes moest hebben. De 
handleiding die ik meekreeg was de volgende:
Open de bek van de hond door de wangplooi. Zo kan hij 
niet ‘per ongeluk’ in je vingers bijten. Dit doe je door je 
vingers tegen de wangen te drukken en zo tussen de 
kiezen te steken. Pak het pilletje en stop het achter in de 
keel van de hond. Sluit daarna de bek en houd het hoofd 
van je hond een beetje achterover zodat het pilletje ach-
ter in de keel komt. Als je de bek op deze manier dicht 
houdt, heeft je hond ook minder kans om het pilletje 
met zijn tong naar buiten te werken. Terwijl je met de 
ene hand de bek van de hond dicht houdt, strijk je met 
de andere hand langzaam over de keel om de slik-impuls 
extra te stimuleren.

Laatst ik kreeg een hond te logeren. Mike was zijn naam. 
Naast de pillendoos kreeg ik nog een zakje met botjes 
voor de tanden, blokjes schapenvet voor de vacht, hon-
denvoer en... nou ja ik kan het allemaal nu gaan opnoe-
men, maar daar heb je niet veel aan.

Het ging er eigenlijk om dat er blokjes schapenvet bij 
waren. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Schapenvet 
voor een glanzende vacht? Dus voordat ik Mike zijn da-
gelijkse brokje gaf, moest ik toch eerst even die brokjes 
schapenvet goed onderzocht hebben. Nee, ik heb het 
niet geproefd.

Om heel eerlijk te zijn, zag ik er een beetje tegenop om 
Mike VIER pilletjes de strot in te duwen. Als je met zijn 
tweeën bent is zo’n operatie een stuk makkelijker. Alleen 
een hond vasthouden die me niet als zijn baasje ziet...
hm. 
De eerste ingeving die ik kreeg was die pilletjes in dat 
schapenvet te duwen. En EUREKA! Het was een succes. 
Mike verorberde met veel smaak zijn blokje schapenvet 
en keek me likkend aan voor meer. Niet wetend dat hij 
ondertussen zijn pilletjes al naar binnen had gewerkt.

Bron: HondenTips Magazine, www.hondentips.com
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Na 36 jaar, en eigenlijk nog langer 
bij ons beider ouders, hadden wij 
voor het eerst een Drentloze winter 
en dat is heel stil. Geen regelmatige 
wandelingen meer en wij moesten 
onszelf dwingen om naar buiten te 
gaan, want waarom zou je, als je 
niet moet voor de hond, in weer en 
wind naar buiten gaan? Echt treurig 
was dat. Dit opschrijven zonder tra-
nen lukt nog steeds niet.
Gelukkig hebben wij al heel snel na 
het overlijden van Tara besloten dat 
er een nieuwe Drent moest komen. 
Maar toen begonnen de problemen, 
want dan moet je gaan zoeken en 
keuzes maken. Wij hebben altijd 
teefjes gehad i.v.m. het plassen te-
gen lage coniferen in het Arboretum 
Trompenburg. Je kan dat een reu wel 
afleren, maar een teefje is dan toch 
eenvoudiger. En ook zou de neus 
van een teefje beter zijn dan van 
een reu. Mollenhondjes zijn ook al-
tijd teefjes, werd er gezegd. Maar dit 
is, hoorden wij, ook niet bewezen. 
Tara is 1 november overleden en 6 
november waren wij een weekend in 

Drenthe, in de buurt van Gasselte 
waar de fokker van Tara, de familie 
de Vries, woont. Wij hadden telefo-
nisch al gehoord dat zij weer wilden 
fokken met hun Silke, een dochter 
van Lobke. En Lobke is weer een 
zusje van Tara maar wel uit een 
later nestje. Wij zijn dus direct bij 
hen langs gegaan en hebben vele 
verhalen uitgewisseld. Silke zou pas 
in het voorjaar van 2011 loops wor-
den, dus dat duurde nog wel even. 
Toch waren wij gecharmeerd van 
beide honden, de manier waarop de 
nestjes werden grootgebracht, de 
bejaagde ouders, het karakter van 
de honden die erg op onze Tara lij-
ken en de tekening van de honden. 
De vader zou Joris van de Bezel-
honk worden. Eind december bel-
de de fokker dat Silke veel eerder 
dan gedacht loops was geworden. 
De dekking verliep goed en toen 
maar wachten. En dan duren 63 
dagen erg lang. Regelmatig belden 
wij over de voortgang, de scans, of 
Silke al dikker werd, hoe zij zich ge-
droeg, en uiteindelijk bleken er op 
de scan wel 6 “zakjes” zichtbaar te 
zijn. Ondertussen hadden wij al de 
toezegging gekregen dat wij de eer-
ste keuze mochten hebben. 
Op 26 februari belde de fokker dat er 
5 reutjes en 2 teefjes geboren waren 
en een uur later dat er nog een teef-
je geboren was. Alles was goed ge-
gaan en wij kregen de foto’s over de 
mail. En dan ben je verkocht bij het 
zien van die hummeltjes. Een week 
later waren wij al in Gasselte. Ge-
lukkig hoefden wij toen nog niet te 
kiezen. Daarvoor hadden wij de tijd 
tot het moment van chippen van de 
pups. Maar het was dus: wie van de 
drie wordt onze toekomstige Tosca. 
Vanaf 7 weken gaan de pups tegen-
woordig al het nest uit in verband 
met de socialisering in hun nieuwe 
omgeving. Wij kochten een nieuwe 
bench voor in de keuken en een reis-
bench voor in de auto, op bezoek, op 
vakantie en naast het bed de eerste 
dagen. Onze vorige pups hadden bij 
thuiskomst altijd een oudere Drent 

die zich over hen ontfermde en die 
zorgde voor afleiding maar Tosca zou 
het zonder voorbeeld moeten doen 
en ook onze kinderen zijn niet meer 
thuis. Na drie weken, Tosca was toen 
dus 4 weken oud, gingen wij weer 
kijken, gewoon omdat wij het niet 
konden laten. Wij hadden al een 
handdoek meegenomen die in het 
nest gelegd kon worden zodat wij 
die met de nestgeur mee naar huis 
konden nemen. Maar een keuze had-
den wij nog niet gemaakt. Daarvoor 
hadden wij ook nog 2 weken de tijd, 
dachten wij totdat enkele dagen la-
ter het telefoontje kwam dat de chip-
per al midden in week 6 kwam. Dus 
het weekend daarop weer naar Gas-
selte want nu moesten wij ons ei leg-
gen. Tosca was nu 5 weken oud en 
wij hebben gekozen voor het kleinste 
teefje. Vraag niet waarom, want het 
is toch een gevoel, mede ingegeven 
door de verhalen van de fokker. Ze 
had heel heldere oogjes en keek heel 
oplettend, was de gangmaker in het 
nest, maar dus wel ruim de kleinste 
met, toen wij haar ophaalden, 4 kilo 
terwijl de grootste pup 5,3 kilo woog. 
Ze at wel goed maar wat langzamer 
dan de rest. Nu nog 2 weken wach-
ten en toen weer naar Gasselte maar 
nu konden wij Tosca mee naar huis 
meenemen. Afscheid nemen doet 
pijn. Wij moesten alle pups en moe-
der en oma dag zeggen en de familie 
de Vries moest afscheid nemen van 
Tosca hetgeen wel een traantje kost-
te. Vooral bij de kinderen, want die 
waren er echt aan gehecht geraakt.
Toen voor de eerste keer in de auto 
voor een lange rit. De reisbench op 
de achterbank en één van ons er 
naast. Eerst op schoot, maar daar 
werd ze al vrij snel onrustig en ging 
janken. Ook in de bench had ze het 
niet breed. Toen hebben wij de radio 
aangezet op radio 4 met de mooie 
stem van Ernst Daniel Smit en die 
vrij hard gezet. Tosca heeft nog en-
kele kikken gegeven en heeft toen 
tot bijna thuis rustig liggen slapen 
in de bench. Ze wordt dus duidelijk 
rustig van klassieke muziek.

dagBoek - tosca van ’t holtenBos (1) 
In de seniorengalerij van het oktobernummer van 2010, was te lezen dat Tara van ’t Holtenbos in 1997 als negen 
weken oude pup in het gezin van Agaath en Wim van Hoey Smith haar plaatsje veroverde. Tara was de vierde Drent 
op rij. De oplettende lezer van “Onze Drent” zal bemerkt hebben dat in het decembernummer in de rubriek “Drenten 
in Memoriam” was vermeld dat Agaath en Wim wegens ernstige nierinsufficiëntie afscheid van Tara hadden moeten 
nemen. “We missen haar elke dag”, schreven ze. Ik heb het leven zonder hond altijd als leven met een oorverdo-
vende stilte ervaren. In huize Van Hoey Smith werd het zo ook ervaren en al snel waren Agaath en Wim op zoek 
naar een nieuwe hond. We kennen allemaal het spreekwoord “eens een Drent, altijd een Drent” en dat ging hier dan 
ook helemaal op. Na wat verkenningen, werd in Gasselte, in de kennel Van ’t Holtenbos, weer een pup gevonden: 
Tosca van ’t Holtenbos, dochter van Joris Nynke van de Bezelhonk en Silke van ’t Holtenbos werd op 26 februari 
2011 geboren.
De redactie heeft besloten om de lezers van “Onze Drent” van het opgroeien van deze telg uit de kennel Van ’t Hol-
tenbos, op de hoogte te houden. Agaath en Wim zullen het opgroeien van Tosca uitgebreid vastleggen en zo kunnen 
we een aantal edities genieten van de avonturen van Tosca. Het gaat niet alleen om het gewicht van Tosca, nee, de 
eerste stapjes in Kralingen, de puppycursus, vervolgopleidingen, de eerste activiteiten in het jachtveld en in de ring; 
alles kunt u straks in “Onze Drent” lezen. Wij wensen u veel leesplezier. Redactie.
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Eenmaal thuis moest Tosca alles 
verkennen. Ze was niet bang maar 
wel erg druk. Net een stuiterbal-
letje. En natuurlijk onwennig zon-
der haar broertjes en zusjes. Het is 
ook wat als je zomaar meegenomen 
wordt uit je vertrouwde omgeving 
en bij vreemden wordt losgelaten. 
’s Avonds at Tosca haar brokjes op, 
maar ze moest wel met de hand ge-
voerd worden.
Puppies doen in het begin heel veel 
plasjes en wij hadden op ons terras 
wat graszoden neergelegd zodat To-
sca dichtbij haar behoeften kon doen 
en wij niet al te ver hoefden te lopen 
en dat werkt prima.
De eerste nacht in de bench naast 
ons bed. 11 uur er in, maar om 
02:15 uur al piepen om te plassen 
en nogmaals om 5 uur en om 7 uur 
was de nachtrust echt voorbij en za-
ten wij op zondagmorgen al aan het 
ontbijt. Tosca at wel haar bak leeg 
maar uit de hand.
Zondagmorgen in de tuin (Arbore-
tum Trompenburg) naar de volière 
gelopen (vooral gedragen) om alle 
nieuwe geuren en geluiden te ver-
kennen. Tosca reageert op ieder ge-
luid van vogels of van de stad. Ook 
als wij roepen of fluiten dan zie je 
dat ze het hoort, maar niet direct 
de richting kan bepalen. Dat zal ze 
nog wel leren. Door alle nieuwe in-
drukken slapen puppies veel en daar 
groeien ze ook van.
Dinsdagmorgen voor het eerst naar 
de dierenarts, eerst een klein stukje 
in de auto en dat was niet leuk maar 
bij de arts was alles weer vergeten. 
Het was alleen even kijken en ken-
nismaken en alvast de volgende wor-
menkuur voor zaterdag halen. Tosca 
woog nu 4,3 kilo.
De volgende dag moesten wij onver-
wacht op onze kleinzoon Tim van 7 
maanden passen. Tim is geen kleine 
hondjes gewend en ging gelijk hui-
len. Tosca is geen kleine kinderen ge-
wend en zeker niet als ze huilen, dus 
die begon ook te janken. De eerste 
kennismaking verliep dan ook nogal 
komisch. Een pup en kleine kinderen 
samen is toch een probleem. Tosca 
bijt nog overal in en de nageltjes zijn 
vlijmscherp dus Tosca in de keuken 
en Tim in de woonkamer met een 
schot in de schuifdeur ertussen waar 

steeds overheen gestapt moest wor-
den. Heel druk maar alles went.
Na lang wikken en wegen, en advie-
zen van verschillende kanten, heb-
ben wij toch besloten om naar de 
puppytraining te gaan. Er was keu-
ze uit twee mogelijkheden. De ene 
dichterbij met de klikmethode en de 
ander verder weg bij Gorinchem en 
daar kon je dan ook doorgaan in sep-
tember met de KNJV training. Het is 
die laatste geworden en donderdag 
21 april was de kennismaking daar 
voor een theorieles met nog 3 ande-
re pups, allen iets ouder dan Tosca. 
De dierenarts had gezegd dat Tosca 
nog niet mocht gaan omdat zij haar 
9 weken prikken nog niet had gehad. 
Wij zijn toch maar gegaan, want an-
ders had Tosca de hele training moe-
ten missen. Het “komen”, “zitten” 
en “volgen” is heel nuttig voor de 
baasjes om op te frissen hoe dat het 
beste geleerd kan worden. En iedere 
hond is anders en vereist een andere 
aanpak. Gorinchem is ongeveer een 
half uur met de auto dus dat is ook 
goed voor het wennen aan de auto. 
Het lijkt  erop dat Tosca geen last 
heeft van wagenziekte. Dat zou dan 
onze eerste Drent worden die daar 
geen last van heeft. Tosca mag nu op 
10 mei beginnen met de praktijkles-
sen. Ze is nu nog te klein en krijgt 
nog 2 weken om wat te groeien. Dat 
doet ze zeker, nu ze wat vlees door 
haar brokjes krijgt. Alles gaat op en 
ze is niet te verzadigen en de porties 
zijn ook al aangepast.
Tosca begint zich nu ook wat meer 
thuis en op haar gemak te gaan voe-
len. Ze is nu duidelijk meer op ons 
gefocust en lijkt haar speelmakker-
tjes niet meer te missen. Alle kleine 
korstjes van de scherpe tandjes van 
haar broertjes en zusjes zijn nu ook 
verdwenen. Ze is nu een week bij 
ons en komt duidelijk tot rust. Ze is 
niet meer zo erg druk hoewel ze nog 
wel veel bijt uit speelsheid, daarbij 
ook haar nageltjes gebruikt en tegen 
ons opspringt. Heel langzaam begint 
ze te begrijpen wat “foei”, “nee” en 
“zachtjes” betekenen, maar regel-
matig moeten wij nog Tosca’s lippen 
tussen de kiezen drukken om harder 
bijten te voorkomen. Onze onderar-
men, handen, benen en zelfs gezich-
ten dragen duidelijk de sporen van 

onze lieve nieuwe huisgenoot.
Het Paasweekend was druk voor To-
sca en de baasjes. De kinderen en 
kleinkinderen wilden haar natuurlijk 
zien en knuffelen. Als de kleintjes 
rondliepen dan lag Tosca in de bench 
en als de kindertjes sliepen dan kon 
Tosca rondlopen. Wat een georgani-
seer en opletten geblazen. Gelukkig 
was de kleindochter ook een beetje 
bang en kwam dus niet in de buurt 
van Tosca. Tosca heeft deze week 
heel veel meegemaakt voor zo’n 
klein jong hondje.
Alle nieuwe geluiden maken grote in-
druk. Zo ook op een vroege ochtend 
toen er in de buurt geheid werd. Wat 
een lawaai. Dat was even schrikken. 
Ook de stofzuiger bekijkt ze van een 
veilige afstand en de grote gras-
maaiers en tractoren in de tuin zijn 
niet prettig. Vuilniszakken maken 
ook vervelende geluiden. Echt bang 
is ze er niet van, maar wel erg voor-
zichtig. We maken vaak meer herrie 
met bijvoorbeeld potten en pannen 
en vuilniszakken dan nodig is om To-
sca aan het lawaai te laten wennen.
Wij oefenen buiten een paar keer per 
dag de commando’s “komen” als we 
roepen en “komen” op de fluit. Zit-
ten gaat ook al redelijk en down be-
gint ook al te komen. Alles uiteraard 
door uitbundig te belonen met kleine 
koekjes (haar eigen brokjes) of met 
hele kleine stukjes (zoutloze) kaas 
of worst. Volgen is veel lastiger. Dat 
krijgen wij er nog niet erg in. Het is 
of terugtrekken of meetrekken. Als 
ze in huis speeltjes in de bek heeft 
en ze komt ze brengen dan krijgt ze 
ook een beloning na “zitten”, “vast” 
(en soms zachtjes) en “los”. Er lig-
gen overal brokjes zodat die altijd in 
de buurt zijn als het nodig is.
Na anderhalve week bij ons weet 
Tosca al heel wat. Ze is nu ook ’s 
nachts naar de bench in de keuken 
verhuisd. We hebben een grote plaid 
over de bench gelegd zodat het ’s 
morgens niet al te licht is. Via de 
babyfoon van de kleinkinderen hou-
den wij Tosca in de gaten en meestal 
maakt ze ons tussen 6:00 en 6:30 
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wakker want dan moet ze er uit en 
dat vanaf ongeveer half 11. Toch een 
mooie tijd voor zo’n klein hondje. ’s 
Avonds halen wij rond 8 uur haar 
drinkbak weg en dat helpt zeker ook. 
Overdag slaapt Tosca ook nog heel 
veel en dan kan je makkelijk bood-
schappen gaan doen. De televisie 
blijft dan aan. Dan is het net of er 
nog iemand thuis is.
Op 29 april zijn we voor de 2e keer 
naar de dierenarts geweest voor de 
enting die op 9 weken verplicht is. 
Tegen kennelhoest werd een neus-
spray gebruikt. Nu mag Tosca ook op 
straat en kennismaken met andere 
honden. Het was een nieuwe arts 
in die praktijk en die begon direct 
over sterilisatie nog voor de eerste 
loopsheid. Wij zijn het daar absoluut 
niet mee eens en dat hebben ook 
duidelijk gezegd. Een Drent is pas 
echt volwassen met 3 jaar en dan ga 
je toch niet vroegtijdig steriliseren. 
Je moet als baasje goed weten wat 
goed voor je hond is en je niet door 
een jonge dierenarts iets klakkeloos 
op de mouw laten spelden. Maar To-
sca was heel goed gegroeid. Ze woog 
nu 5,5 kilo en is in 2 weken tijd 1,5 
kilo gegroeid. Het wordt nu een ech-
te pup met een beetje puppyvet. Ze 
heeft ook altijd trek en je merkt dat 
ze groter en sterker wordt.
Tosca heeft nu ook door dat, als ze 
iets doet dat niet mag, ze maar beter 
ver bij de baas vandaan kan blijven 

en absoluut niet moet gehoorzamen 
als ze wordt geroepen. Er kwamen 
ook schapen in de wei. Tosca keek 
er wel naar, maar de schapen waren 
veel achterdochtiger en hielden haar 
goed in de gaten. Moeilijker gaat het 
met de bezoekers van Trompenburg. 
Die vinden het leuk om Tosca te aai-
en. Maar wij willen geen allemans-
vriend die naar iedereen toeloopt, 
want uit puur enthousiasme springt 
Tosca met haar scherpe nagels en 
tanden tegen de bezoekers op. De 
eerste kennismaking met haar is dan 
ook al enige keren met een pleister 
geëindigd.
In huis is Tosca nu wel al een stuk 
makkelijker. Spelen, eten en slapen, 
het volgt elkaar geruisloos op. ’s 
Avonds na half 8 begint ze heel erg 
lang te spelen en wij spelen natuur-
lijk mee om haar moe te maken voor 
de nacht. Ze heeft verschillende flos-
stouwen, zacht speelgoed en een bal 
waar koekjes in zitten. Afhankelijk 
van de in te stellen opening, rolt er 
soms een koekje uit die bal. Prachtig 
vindt ze dat. De doek uit de werpkist 
ligt ook nog in haar bench en daar 
speelt en bijt ze ook nog steeds mee.
We waren bij de dierenwinkel om 
voer te kopen en daar was een goe-
de weegschaal waarop ze nu 6,5 kg 
woog, dus in een week tijd weer een 
kilo er bij. Vorige week was haar lijf 
nog te groot voor haar pootjes en 
nu zie je dat ook de pootjes hoger 

worden. Tosca zit en ligt nog heel 
graag op schoot. Dat wordt wat als 
ze straks 28 kilo weegt.
Het was warm weer en zwemmen 
lijkt heerlijk. Er zijn sloten en vijvers 
op Trompenburg maar allemaal met 
een schoeiing dus direct diep en niet 
zo geschikt voor een kennismaking 
met water. Maar Tosca vindt het gras 
lekker koel en toen ze dicht bij het 
water ging liggen rollen, zagen we 
het al aankomen: plons en kopje on-
der. Wij stonden er naast dus niets 
aan de hand en hebben haar er gelijk 
uit getild. Tosca was erg geschrok-
ken en drijfnat. Ook dit was nieuw 
voor haar. Dus flink schudden en 
toen hardlopen om een beetje droog 
te worden en thuis flink afgedoogd 
met een handdoek. Later is Tosca bij 
de baas op schoot in het zonnetje 
in slaap gevallen. Ze was weer vlug 
helemaal droog. Het lijkt er niet op 
dat ze er iets aan heeft overgehou-
den, want ze gaat nog gewoon naar 
de rand van de sloot toe. “Nait soe-
zen” (niet zeuren) zeggen we dan. 
De heerlijke puppiegeur was helaas 
wel vervangen door slootwaterlucht 
maar dat ging er gelukkig ook weer 
snel af.
De volgende aflevering gaan wij ver-
der met de eerste KNJV puppietrai-
ning.
Agaath en Wim van Hoey Smith
Trompenburg, mei 2011

op herhalIng

Uit het laatste nestje van onze Demi hebben we 
een teefje aangehouden: Fardau (vader Barry). In-
middels is ze alweer ruim een jaar oud.
Heel veel dingen zijn een herhaling van 7-8 jaar geleden, 
toen Demi een pup was en Sonja de oudere moeder-
hond.
Ook toen verbaasde ik me erover hoe veel zaken keurig 
door de beide honden zelf werden geregeld. Sonja toen 
en Demi nu accepteren heel veel van een pup, terwijl 
wij denken”bijt eens een beetje van je af”. Oren en po-
ten blijken veel langer te kunnen worden als een pup er 
aan trekt. Gaan we wandelen dan is het nu Fardau (toen 
Demi) die altijd veel viezer thuiskomt dan de moeder-
hond.

Daar staat tegenover dat de moederhond vindt dat be-
paalde regels niet meer zozeer voor haar gelden. “Even 
wachten” betekent nu voor Demi dat ze best nog even 
een paar passen kan doen, voordat ze omkijkt en dan 
toch stilstaat.
Er wordt veel van moeder op dochter doorgegeven: een 
stoel slaapt prettiger dan het kleed op de grond, met de 
voorpoten in de vensterbank, de achterpoten in de stoel 
is er veel meer te zien in de straat en bij de buren, deu-
ren openen ze zelf (dichtdoen niet!), poseren voor foto’s 
doe je op je onvoordeligst! Maar ’t mooist van alles wat 
wordt doorgegeven is hun aanhankelijkheid, goed luiste-
ren en oohh zo lief zijn!
Inge Hoekstra-Dekkers

Demi en Sonja Fardau en Demi
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Fretteren

In mijn jonge jaren kwam ik graag bij Arie. Hij was 
nét met pensioen, ongeveer even oud als ik nu, 
woonde in een mooi, vrijstaand huis in de polder. 
Vanuit zijn woonkamer had je een heel mooi uit-
zicht over die polder.

Hoogspanningsmasten, windmolens en voersilo’s trof je 
op het Zuid-Hollandse eiland toen nog niet aan. In de 
verte werd de horizon door de raffinaderijen van de Bot-
lek vervuild. Bij noordoosten wind kon je de raffinade-
rijen en chemische fabrieken ook ruiken.

Arie was een jager in hart en nieren. Hij kende de polder 
als zijn broekzak, was er opgegroeid, maar het boeren-
bedrijf van zijn vader overnemen, was er niet bij. Hij 
ging studeren en woonde en werkte lang in de grote 
stad. Maar elk vrij moment trok hij naar die eindeloze 
polder, de weilanden, akkers, oude kreken, rietkragen 
en wateringen van vóór de ruilverkaveling, bleven hem 
trekken. Toen zijn pensioen naderde kocht hij zijn huis 
op een kwartiertje fietsen van het dichtst bij zijnde dorp. 
Daar wilde hij genieten, jagen en oud worden.

Natuurlijk jaagde Arie niet zonder hond. Een grote draad-
haar was altijd dicht bij hem in de buurt. Het was een 
echte, ruwe polderhond, maar erg zacht in de bek. Een 
ei apporteerde hij zonder problemen. Arie was gek met 
zijn hond, maar toch ging zijn voorkeur naar twee an-
dere dieren uit. Zijn fretten waren zijn grote hobby. Tij-
dens de siësta op de bank lagen ze onder z’n trui op z’n 
borst te slapen. In z’n werkkamer scharrelden ze rond 
zijn stoel en over het bureau. Zijn hond was helemaal 
aan beide fretten gewend. Op dat gebied vertrouwde hij 
zijn hond voor honderd procent. 

Dat vertrouwen had hij niet in andere honden. Die moes-
ten ook altijd buiten blijven, want stel je voor dat één 
van zijn fretten gegrepen werd…
In die jaren had ik een jachthondje, een Heidewachtel, 
nee, ik was kennelijk nog niet aan een Drent toe. Het 
was een natuurtalent. Een beetje bijschaven, meer was 
niet nodig, want ze werkte geweldig. Heel wat oudere 
jagers waren jaloers op mijn hondje en in die tijd kreeg 
ik ook regelmatig uitnodigingen voor de jacht. Ik had het 
toen nog niet zo door, maar ik werd louter om de presta-
ties van mijn hondje uitgenodigd.

Hoewel in die jaren de myxomatose elk jaar weer ge-
nadeloos toesloeg, werd een voetbalveld in een buur-
gemeente door konijnen overspoeld. Spelers vreesden 
voor hun enkels en het hoofdveld was eigenlijk onbe-
speelbaar geworden. Arie werd door een wethouder be-
naderd. Die wethouder jaagde zelf ook, maar vond het 
niet integer om op gemeentegrond de konijnen kort te 
houden. Dat moest Arie maar doen. Zijn fretten moesten 
voor de aftrap zorgen. Het voetbalveld was ruim buiten 
de bebouwde kom gelegen en er was volop gelegenheid 
om de konijnen met het geweer te bejagen. Zeker als 
de fretten het werk deden, moest het geweer het karwei 
afmaken. Arie hield wel van gezelschap op de jacht, dus 
mijn collega Johan en ik werden uitgenodigd. Hoewel het 
me niet gevraagd was, nam ik naast mijn geweer, ook 
mijn hondje mee. Dat bleek niet de bedoeling. Arie was 
als de dood dat mijn hondje een fret zou pakken. Toen 
ik hem vertelde dat ik in andere jachtvelden ook samen 
met mijn hondje gefretteerd had, kon ik hem overtuigen. 
Hij zou het aanzien. Dat was voor mij genoeg, maar een 
beetje angstig was ik toch wel. Stel je nou voor dat het 
deze keer nu net mis ging? Ik was er van overtuigd dat 
er dan een vriendschap zou sneuvelen.

De rand van het voetbalveld werd door een soort dijkje 
omgeven. Daar zaten de konijnenholen en daar moesten 
de fretten tonen wat ze waard waren. Johan en ik wer-
den op het dijkje geposteerd, Arie zette de fretten in en 
de spanning steeg ten top. Mijn hondje had ik aangelijnd 
naast me zitten. Mijn blik ging langs het talud van het 
dijkje van links naar rechts en weer terug. Toen het eer-
ste konijn sprong was Johan mij voor en het konijn bui-
telde over de kop. Op het zelfde moment zag ik de kop 
van mijn hondje naar beneden gaan. Ze staarde naar 
iets tussen haar voorpoten in. In eerste instantie dacht 
ik aan een konijn, maar iets later zag ik wat het was: 
een mooie bunzingkleurige fret van Arie. Praktisch tus-
sen de voorpoten van mijn hondje kwam die fret uit een 
konijnenpijp gekropen. Ik stond aan de grond genageld. 

Dit was nou precies zo’n situatie waar Arie zo bang voor 
was. En terecht, want mijn hondje maakte van de groot-
ste verwilderde kat nog gehakt. Ik prevelde een schiet-
gebedje, maar de fret scharrelde met trillende snorharen 
rond en verdween weer in de pijp. Mijn hondje deed god 
zij dank niets. Ik zag dat Arie ook aan de grond genageld 
stond. Even later kwam hij naar me toe. We waren al-
lebei blij dat deze ontmoeting zo afgelopen was. 

Die middag zijn de fretten van Arie en mijn hondje nog 
heel wat keren in actie gekomen. Toen er een konijn 
in de dichte duindoornbosjes verdween, moest ik mijn 
hondje wel loslaten. Trots kwam ze even later met het 
konijn aanstappen. Het mooiste moment deed zich voor 
toen ze weer een konijn ging apporteren en daarbij het 
pad van een fret kruiste. Mijn hart sloeg weer over, maar 
hond en fret keken elkaar even aan en vervolgden elk 
hun weg. Even dacht ik twee blikken van verstandhou-
ding op te vangen. De fret en mijn hondje dienden im-
mers het zelfde doel: schadebestrijding. 

Voor Arie was het ijs toen gebroken. Ik mocht mijn hond-
je altijd meenemen, want die was helemaal “frettenrein”. 
Of had ik haar gewoon goed onder appèl?

Ik weet zeker dat Fleurje, onze Drent, gehakt van die 
fret gemaakt had. Gisteravond waren we in een mooi 
park aan het wandelen. Ze probeerde daar een nijlgans 
in de vlucht te grijpen en kwam daarbij een dikke ander-
halve meter van de grond. De beheerder van het park 
vond het prima. Hij vertrouwde me later toe dat hij niet 
zo’n innige band met nijlganzen had.
Uw Diender
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Naam Adres Voorgesteld door

1 Dhr. W.T.T. Beemsterboer Beeckestijn 32 Amstelveen H.T. Bösing

2 Mw. E.M. Bons Loogors 8 Strijen

3 Dhr. W. Botman Boven Heining 1 Rijsbergen

4 Mw. A. Burgman Van Speijkstraat 198 'S-Gravenhage

5 Dhr. F.M. van Dijk Weebosserweg 16 Bergeijk

6 Mw. C.J.M. Kaptein Jagerspad 16 Oosterbeek

7 Mw. J.M. Kerkhof-Rodenburg Achterhuizen 8a Dongen

8 Mw. A.A.M. Kogelman Onder de Linden 55 Arnhem

9 Dhr. J.H. van Lochem Wagnerlaan 116 Arnhem H.T. Bösing

10 Dhr. G.van Luinen de Rooij Landhoofd 54 Hellevoetsluis

11 Dhr. J.R. Muis Grundel 10 Angeren

12 Dhr. H.A. Siemes Bosmanslaan 62 Dinxperlo R.M. Harmsen

13 Dhr. G.J. van Wijncoop Stenenkamerseweg 62 Putten

14 Mw. J.S. Wissink Garderenseweg 158c Putten H.T. Bösing

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

Graag uw e-mailadres

De ledenadministratie verzoekt alle bestaande en nieuwe leden  om hun e-mailadres door te geven en eventuele 
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

Bench-test

Eigenlijk moet je een nieuwe aankoop testen. Dat doe 
je in de regel vóórdat de koop een feit is. Je maakt toch 
eerst een proefrit, alvorens de auto te kopen? Tijdens 
zo’n proefrit wordt alles uit de kast gehaald. Je trapt hem 
eens goed op de staart, luistert naar verdachte geluiden, 
kijkt naar de bandenspanning, alles moet gecontroleerd 
worden. Motorkap omhoog en kijken of de V-snaar nog 
wel strak staat. Heel normaal toch?

Koop je iets voor je hond, dan moet er zeker een test 
plaatsvinden. Je kunt daarvoor geen beroep doen op de 
Consumentenbond, de ANWB of de Nieuwe Voedsel- en 
Waren Autoriteit. Dat zijn niet de juiste organen. Dus 
dan zelf maar uitproberen, bedacht dit lid van de redac-
tiecommissie (Diender).
In een bench wordt een hond geacht te slapen. Dus 
moest de bench ook slapende worden uitgetest. Een 
warm zonnetje in de woonkamer zorgde voor het juiste 
klimaat en licht gesnurk was het gevolg. Wat kan je an-
ders verwachten na een dag hard ploeteren? Dan sukkel 
je toch zo in slaap!
Na ruim een half uur hield de hond het voor gezien. Ze 
wilde zelf een tukkie doen: de baas moest opzouten!
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Naam Hond NHSB Geboren Onderzoek

Ruben Max v.d. Sebastiaanshoeve 2439793 28-08-2002 16-04-2011

Harda* 2566446 02-07-2005 16-04-2011

Monty Nimrod v.d. Drentsche Dreven 2567714 09-07-2005 22-03-2011

Silke 2577717 27-09-2005 16-04-2011

Wietske v.d. Meerpoel 2578985 06-10-2005 16-04-2011

Trijntje Faranka v. Out Leckelant 2589194 24-12-2005 16-04-2011

Joeska v.d. Haeckpolder 2598758 07-03-2006 16-04-2011

Indy 2611984 08-06-2006 16-04-2011

Govert Anjo v. Drienermarke 2617082 03-07-2006 16-04-2011

Nienke Kristel v. Selihof 2621635 22-08-2006 16-04-2011

Femke Maud v.d.Meerpoel 2631825 11-11-2006 16-04-2011

Sascha v.’t Sleeswyck 2648844 26-03-2007 26-04-2011

Floris Horus fan ’t Patrijzen Bos 2651654 12-04-2007 16-04-2011

Bento Gina v.d. Haeckpolder 2660300 13-06-2007 16-04-2011

Djoeke v. ’t Wijdseland 2683650 06-12-2007 16-04-2011

Lynde Nynke v.d. Bezelhonk 2694400 28-02-2009 16-04-2011

Joris Nynke v.d. Bezelhonk 2694399 04-03-2008 16-04-2011

Blossom v. ’t Patrieske 2694287 06-03-2008 16-04-2011

Aisha vom Lägernhof
(Zwitserland Lof)

671523 08-04-2008 16-04-2011

Bowie Spot v. Carnisselande 2706022 25-05-2008 16-04-2011

Laima Nabar the Gloucester 2717397 22-08-2008 16-04-2011

Edwald Bieke v. Selihof ** 2718525 03-09-2008 16-02-2011

Emma Gina v.d. Haeckpolder 2723669 09-10-2008 16-04-2011

Enzo v. ’t Drentsche Geluck 2741819 19-03-2009 16-04-2011

Elke v. ’t Drentsche Geluck 2741822 19-03-2009 16-04-2011

Diamond Rista  v. ’t Patrieske 2743806 04-04-2009 16-04-2011

Duscha Rista  v. ’t Patrieske 2743807 04-04-2009 16-04-2011

Dana Rista  v. ’t Patrieske 2743808 04-04-2009 16-04-2011

Dara Rista  v. ’t Patrieske * 2743809 04-04-2009 16-04-2011

Jetske v. Wikatro 2744173 07-04-2009 16-04-2011

Janne V. Wikatro 2744174 07-04-2009 16-04-2011

Bart 2744806 07-04-2009 16-04-2011

Joep 2744807 07-04-2009 16-04-2011

Djany 2744809 07-04-2009 16-04-2011

Saartje 2744810 07-04-2009 16-04-2011

Djenna 2744811 07-04-2009 16-04-2011

Cora v.h. Iemenholt 2745011 14-04-2009 16-04-2011

Foppe 2745289 16-04-2009 16-04-2011

Frodo Lauwers 2745882 23-04-2009 16-04-2011

Fleur Lauwers 2745888 23-04-2009 16-04-2011

Bjørn-Jikke v.d. Huetsche Grave 2747511 05-05-2009 16-04-2011

Bink-Jikke v.d. Huetsche Grave 2747512 05-05-2009 16-04-2011

Epke-Jikke v.d. Huetsche Grave 2747513 05-05-2009 16-04-2011

Anne-Jikke v.d. Huetsche Grave 2747514 05-05-2009 16-04-2011

Fons v. ’t Drentsche Geluck 2749007 07-05-2009 16-04-2011

Thybo Famke v.d. Tienthont 2747911 08-05-2009 16-04-2011

Tarah Famke v.d. Tienthont 2747914 08-05-2009 16-04-2011

Vino Femke v.d. Meerpoel 2748744 08-05-2009 16-04-2011

Djoery Femke v.d. Meerpoel 2748745 08-05-2009 16-04-2011

Noa Femke v.d. Meerpoel 2748747 08-05-2009 16-04-2011

Edgard Maud v.d. Meerpoel 2748736 10-05-2009 16-04-2011

Emiel Maud v.d. Meerpoel 2748737 10-05-2009 16-04-2011

Eefke Maud v.d. Meerpoel 2748738 10-05-2009 16-04-2011

Naam Hond NHSB Geboren Onderzoek

Ensa Maud v.d. Meerpoel 2748741 10-05-2009 16-04-2011

Ebby Maud v.d. Meerpoel 2748742 10-05-2009 16-04-2011

Evita Maud v.d. Meerpoel 2748743 10-05-2009 16-04-2011

Wessel Sjef v. Sijsjesbos 2750127 19-05-2009 16-04-2011

Leentje v. Sijsjesbos 2750130 19-05-2009 16-04-2011

Sybe fan ’t Getsewold 2750928 28-05-2009 16-04-2011

Rein fan ’t Getsewold 2750929 28-05-2009 16-04-2011

Aagje  fan ‘t Getsewold 2750932 28-05-2009 16-04-2011

Grietje fan ’t Getsewold 2750933 28-05-2009 16-04-2011

Kaatje fan ’t Getsewold *** 2750934 28-05-2009 16-04-2011

Sientje fan ’t Getsewold 2750935 28-05-2009 16-04-2011

Sam v. ’t Wijdseland 2752084 03-06-2009 16-04-2011

Bella v. ’t Wijdseland 2752086 03-06-2009 16-04-2011

Kari v. ‘t Wijdseland 2752088 03-06-2009 16-04-2011

Isca v. ’t Wijdseland 2752089 03-06-2009 16-04-2011

Aagje 2752912 08-06-2009 16-04-2011

Jarra Phébe v. Groevenbeek 2754415 23-06-2009 16-04-2011

Senna Phébe v. Groevenbeek 2754416 23-06-2009 16-04-2011

Taran fan ’t Suydevelt 2755317 29-06-2009 16-04-2011

Boaike Barob v.d. Veenweide 2756741 04-07-2009 16-04-2011

Jelle Barob v.d. Veenweide 2756743 04-07-2009 16-04-2011

Tjitske Barobke v.d. Veenweide 2756744 04-07-2009 16-04-2011

Fenna Barobke v.d. Veenweide 2756745 04-07-2009 16-04-2011

Sanne Barobke v.d. Veenweide 2756746 04-07-2009 16-04-2011

Urvin fan ’t Suydevelt 2756775 06-07-2009 16-04-2011

Umrah fan ’t Suydevelt 2756777 06-07-2009 16-04-2011

Siebe 2761934 01-09-2009 16-04-2011

Duco 2761937 01-09-2009 16-04-2011

Anoeska 2761940 01-09-2009 16-04-2011

Kaira v. ‘t Limburgsland 2762452 31-08-2009 16-04-2011

Silke v. ’t Limburgsland 2762453 31-08-2009 16-04-2011

Selma v. ’t Limburgsland 2762454 31-08-2009 16-04-2011

Sacha v. ’t Limburgsland 2762455 31-08-2009 16-04-2011

Azra 2763363 09-09-2009 16-04-2011

Anne 2763364 09-09-2009 16-04-2011

Ayla 2764183 13-09-2009 16-04-2011

Froukje Wietske v.d. Meerpoel 2764418 15-09-2009 16-04-2011

Fleur Wietske v.d. Meerpoel 2764421 15-09-2009 16-04-2011

Dax v. ‘t Arrêt 2764889 21-09-2009 16-04-2011

Bente v. ’t Arrêt 2764894 21-09-2009 16-04-2011

Senna v. ’t Arrêt 2764895 21-09-2009 16-04-2011

Evita Joeska v. ’t Patrieske 2766778 10-10-2009 16-04-2011

Ebony Joeska v. ’t Patrieske 2766779 10-10-2009 16-04-2011

Evy Joeska v. ’t Patrieske 2766781 10-10-2009 16-04-2011

Esta Joeska v. ’t Patrieske 2766782 10-10-2009 16-04-2011

Gytha Senna v. Selihof 2767032 08-10-2009 16-04-2011

Koen V. Wikatro 2768521 16-10-2009 16-04-2011

Keld V. Wikatro 2768522 16-10-2009 16-04-2011

Kim V. Wikatro 2768525 16-10-2009 16-04-2011

Isahloeka v.d. Krikheide 2783267 24-06-2009 16-04-2011

Ike v.d. Krikheide (België Losh) 1063994 24-06-2009 16-04-2011

Isis v.d. Krikheide  (België Losh) 1063997 24-06-2009 16-04-2011

Indy v.d. Krikheide (België Losh) 1063999 24-06-2009 16-04-2011

Bobbeltje vom Lägernhof
(Zwitserland Lof)

695043 12-06-2010 16-04-2011

oogonderzoek

Uitslagen

Uitslagen: zie s.v.p. volgende pagina.
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De genoemde honden zijn onderzocht op een aantal erfelijk overdraagbare oogziekten. 
De uitslag is als volgt:

PRA Cataract MPP Entropion Ectropion Distichiasis RD

Honden met een * Vrij Niet vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

Honden met een ** Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Niet vrij

Honden met een *** Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Niet vrij Vrij

Overige honden Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

Rectificatie jaarverslag Register 2010

In het jaarverslag 2010 van het Register is een fout geslopen. Bij het aantal honden met als uitslag ‘PRA - vrij’, was 
abusievelijk vermeld 237. Dit moet zijn 252. Doordat op een laat moment nog een aantal uitslagen binnenkwamen, 
was wel het totaal aantal onderzoeken aangepast, maar het aantal bij ‘PRA- vrij’ niet. Hieronder de volledige cor-
recte uitslagen van de oogonderzoeken gedurende de laatste 5 jaar.

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 252 279 325 296 277

PRA - voorlopig niet vrij - - - - -

PRA - niet vrij - - - - -

Totaal onderzoeken 252 279 325 296 277

verschIl tussen hond en kat

Twee recente studies over hoe mensen zich gedra-
gen bij honden en katten, tonen dat die dieren wel 
degelijk een voorkeur hebben voor het geslacht 
van hun baasjes.

Honden zijn sneller geneigd om zich te binden aan man-
nen, terwijl de band tussen katten en vrouwen dan weer 
sterker is. En hoewel het woord “trouw” en “hond” on-
losmakelijk verbonden zijn in ons wereldbeeld, zouden 
katten een diepere en complexere relatie hebben met 
hun baasjes, en eentje die meer lijkt op de band die we 
met onze kinderen hebben. De twee onderzoeken von-
den plaats aan de Universiteit van Wenen en het Konrad 
Lorenz Research Station, en ze bevestigen grotendeels 
trends uit andere recente studies van anthro-zoölogen 
wereldwijd.

Honden
Het feit dat honden zich sneller aangetrokken voelen tot 
en een intensere band hebben met mannen zou te ma-
ken hebben met hun afstamming van de wolven en de 
manier waarop een wolvenroedel sociaal is gestructu-
reerd, aldus anthro-zoöloge Manuela Wedl.
De studie brengt ook iets anders naar voor: neurotische, 
onrustige en agressieve honden voelen zich meer aan-

getrokken tot mannen die psychologisch dezelfde trekjes 
hebben.

Katten
Het team onder leiding van Kurt Kotrschal concludeerde  
dat de relaties die baasjes met hun katten hebben com-
plexer en dieper is dan die eigenaars met honden heb-
ben. Ze evolueert ook meer, en van beide kanten. ‘Voor 
katten zijn relaties met hun baasjes veel meer dan puur 
het behoud van de affectie van de persoon die hen eten 
geeft’, stelt de studie. ‘Katten zijn veel meer echt sociale 
partners van hun eigenaars dan honden.’

Eén van de zaken die katten bijvoorbeeld doen en hon-
den niet, is het systematisch onthouden van gestes die 
hun baasjes doen en die op een later tijdstip “terugbe-
talen”. Volgens het onderzoek lijkt de relatie van een 
baasje met zijn kat meer op die tussen een kind en een 
ouder dan dat bij een hond het geval is. 

‘De onderliggende dynamiek in kat-mens relaties is qua-
si identiek aan die bij mens-mens relaties; een kat is 
vanuit relationeel standpunt in essentie een kind met 
een vacht.’
Bron: AD 10/04/11
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kampIoenscluBmatch te Barneveld - 4 junI 2011
Eindelijk was het weer zover…de 
Clubmatch van onze vereniging 
en zoals vanouds weer in ons 
‘eigen’ Barneveld. Weliswaar op 
een andere locatie, maar niette-
min ‘onze’ Clubmatch!

Er mochten 184 inschrijvingen ge-
noteerd worden door de Evenemen-
ten-commissie (EVC). Een duidelijke 
toename in vergelijking met het jaar 
2010. Dat is alleen maar heel positief 
te noemen.

Normaliter ben ik als een van de 
eersten aanwezig, maar nu bleken 
er tallozen mij voor te zijn, waaron-
der natuurlijk de harde werkers van 
het ‘eerste uur’ die alles klaar zetten 
voor het grote werk, nl. de show. De 
Mercurius-hal is ruim en overzichte-
lijk en met ruim voldoende parkeer-
ruimte. Zelfs tot vlak voor de deur.

Mooi is het te zien als men elkaar 
helpt bij het uitpakken van de wa-
gens en het meenemen van de hon-

den naar binnen, dat tekent de on-
derlinge sfeer en verstandhouding, 
zo ook nu. Fokkers en pupkopers 
zoeken elkaar toch redelijk snel op 
of zullen elkaar later wel treffen op 
zo’n dag.

Mooie ruime ringen en een goede 
vloer en voldoende zitmogelijkhe-
den langs de ring. Correcte afhan-
deling bij de ingang waar men zijn/
haar papier moet laten zien om het 
shownummer te verkrijgen om deel 
te nemen in de ring.
De dames hadden het er maar druk 
mee, maar deden dit zichtbaar met 
plezier. Een leuke verrassing voor ie-
dere ingeschreven hond was een ui-
terst handig en klein zaklantaarntje 
dat men als sleutelhanger kan ge-
bruiken. Mijn complimenten!

Niet onvermeld te laten: de andere 
vrijwilligers, zoals het ‘winkelperso-
neel’ en de regelaars in de zaal die 
EN alles klaar zetten EN alles weer 
opruimen En alles aan moeten ho-

ren, want vergeet u dat laatste voor-
al niet…wij blijven mensen met onze 
grillen. Maar een ieder wist dit goed 
op te lossen, ik heb het met eigen 
ogen en oren mogen aanschouwen. 
Zonder al deze vrijwilligers geen 
Clubmatch! Heel hartelijk dank voor 
al jullie inspanningen.

De temperatuur in de hal steeg met 
rasse schreden en niet alleen door 
het buitengewoon mooie en warme 
weer. Nee…de spanning en inspan-
ning van elke deelnemer deed er een 
schepje bovenop. Tot  ver boven de 
30 graden was het zelfs en dan miste 
je wel de mogelijkheid van een heer-
lijk softijsje (laten we maar zeggen 
dat ik het in ieder geval miste). Het 
krioelde van bezige mensen met hun 
honden, die alles over zich heen lie-
ten gaan, maar die met het vorderen 
van de dag steeds matter werden. 
Dat is begrijpelijk met deze tempe-
ratuur.

Clubwinnaar: 
Best of Show keurmeesters:

Ascon Maras an ’t Landweggie
Dhr. J. Dekker en dhr. W. Wellens

Janne Nynke v.d. Bezelhonk Ascon Maras an ‘t Landweggie



Onze Drent

28

Beste reu open klasse:    Ascon-Maras an ’t Landweggie, eig. W. Kroes en J. Kroes-Brinks
 
Beste reu Tussenklasse:   Urvin fan ’t Suydevelt , eig.  M.R. Majolee en Y.T. Majolee-Duineveld

Beste reu Jeugdklasse:   Zep-Elsa v. Klein Elsholt, eig. A.H.L. Kamperman- v. Remmen

Beste reu Fokkersklasse:   Kamp. Bart fan ’t Suydevelt, eig. J.W. Hoeksema en  F. Hoeksema-Schuurman

Beste reu Gebruikshondenklasse:  Idde van ’t Poldersdijkje,  eig. L.D. Mastenbroek

Beste reu Kampioensklasse:  Kamp. Sjef fan ’t Suydevelt, eig. J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Beste reu Veteranenklasse:  Ruben Max van de Sebastiaans Hoeve, eig. G. v. Luinen –de Rooij

Beste reu Puppyklasse:   Garriet Lauwers, eig. D.C. Uyterlinde

Beste reu Babyklasse:   Elton Be v.d. Sebastiaans Hoeve, eig. W.J. Botman

Beste reu:     1.  Ascon-Maras an ’t Landweggie, eig. W. Kroes en J. Kroes – Brinks

     2.  Kamp. Sjef fan ’t Suydevelt, J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Beste teef Open Klasse:   Janne Nynke v.d. Bezelhonk, eig. J. ter Horst

Beste teef Tussenklasse:   Chita Chess v.d. Sebastiaans Hoeve, J. Egeter en M.D. Egeter-Schoonakker

Beste teef Jeugdklasse:   Fardau fan de Indo-Anjoho, eig. I.A.C.M. Hoekstra- Dekkers

Beste teef Fokkersklasse:   Ned. Jeugdkampioen Mila-Nouka v.d. Neerbosche Wateren, eig. B.N.J. Groen

Beste teef Gebruikshondenklasse:  Kamp. Felissora v. Drentenpassie, eig. R.M. Harmsen

Beste teef Kampioensklasse:  Norlund Sisse, eig. J. Nielsen

Beste teef Veteranenklasse:  Kamp. Demi fan de Indo-Anjoho, Eig. I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers

Beste teef Puppyklasse:   Blossom fan ’t Suydevelt, eig. J.C. Huijsing

Beste teef Babyklasse:   Emy fan ’t Suydevelt, eig. J. Hooge en C. ten Kate

Beste teef:    1. Janne Nynke v.d. Bezelhonk, eig. J. ter Horst.

     2.  Fardau fan de Indo-Anjoho, eig. I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers

Beste hond van het ras ( BOB):  Ascon-Maras an ’t Landweggie, eig. W. Kroes en J. Kroes-Brinks

Marijke Breunis met Aukje Allard Breunis met Britt fan ‘t Suydevelt Keurmeesters dhr. J. Dekker en 
dhr. W. Wellens

Wat elk jaar een van de leukste din-
gen is om te zien, is wel de kind-
hondshow. Fantastisch om al die 
koppies gespannen te zien turen 
naar de keurmeester en intussen de 
hond in toom houdend. ‘Zou ze kij-
ken?’… ‘kijk toch eens, hij staat net 
goed’, je ziet het ze denken. En dan 
de ontlading als er een prijs gewon-
nen word, in een woord …’geweldig’.
Dat zijn de krenten in de pap, zoge-

zegd. Daar kan geen mopperaar te-
genop. Het was een dag waar je lang 
van kunt nagenieten.
Het is veel te veel werk om alle prijs-
winnaars te vermelden, maar ik kan 
u wel einduitslagen geven. De vol-
ledige uitslag staat inmiddels op de 
website.

Dit verslag kon nog net op de valreep 
in de juni-editie worden opgenomen 

(enkele dagen na de Clubmatch, 
moest het Clubblad bij de drukker 
worden aangeleverd). In het augus-
tusnummer van Onze Drent komen 
we nog terug op dit mooie evenment 
en zullen er nog meer foto’s worden 
geplaatst.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd 
met hun behaalde prijs!
Jaap Hoeksema
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redactIe-commIssIe

Advertentie Petplan
In de advertentie van PetPlan in ‘Onze Drent’ is een ‘directe vergoeding’ vermeld van € 2000,-. Deze is inmiddels 
verhoogd  naar € 2.500,-. Het betekent dat u bij Petplan nog beter verzekerd bent.

Foto’s 

Wij zijn enorm blij met al uw bijdragen in woord en in beeld. We plaatsen graag uw bele-
venissen met uw Drent. Dat kunnen belevenissen zijn thuis, op de training, op de jacht, op 
een tentoonstelling, bij het lopen van een uitlaatrondje, bij de dierenarts etc. Kortom, we 
doen graag verslag van alles wat je met een Drent kan meemaken.
U hoeft echt niet over ‘schrijftalent’ te beschikken. Uw Drent is creatief genoeg om voor een 
lezenswaardig voorval te zorgen. U hoeft het alleen maar op te schrijven. Zo nodig redigeert 
de redactie uw stukje. Wij zijn heel blij met alle inzendingen.

Een foto maakt het verhaal natuurlijk compleet. Als u een foto meestuurt, wilt u dat dan s.v.p. doen als een af-
zonderlijk ongecomprimeerd bestand. Liefst gewoon het bestand zoals het van de camera afkomt. Onze email-
postbussen kunnen daar over het algemeen prima tegen, zolang er maar niet meerdere foto’s aan één mail worden 
toegevoegd. Soms krijgen we hele leuke foto’s die in sterk verkleinde vorm in een tekstdocument zijn opgenomen. 
De kwaliteit is dan onvoldoende om te worden afgedrukt. Dat is natuurlijk jammer; één foto zegt nu eenmaal meer 
dan 1000 woorden, dat geldt zeker ook voor ‘Onze Drent’.

BRUSSEL - Steeds meer islamitische taxichauffeurs in Brussel weigeren honden mee te nemen, zelfs blinden-
geleidehonden. Het weigeren van assistentiehonden druist echter in tegen de wet. Dat stelt de rechtse partij 
Vlaams Belang. Volgens deze partij is een groot deel van de taxichauffeurs in Brussel moslim. Voor islamieten 
gelden honden als onreine dieren. De taxichauffeurs zouden zich beroepen op godsdienstvrijheid om de honden 
te weigeren, maar volgens een Koninklijk Besluit moeten in alle openbare plaatsen - dus ook taxi’s - assistentie-
honden voor mindervaliden worden toegelaten. Een Vlaamse politieke partij gaat de misstanden aankaarten bij 
de verantwoordelijk minister. De partij vindt dat de vergunningen moeten worden ingetrokken van taxichauf-
feurs die zich schuldig maken aan dergelijk ‘fundamentalistisch’ gedrag. (ANP) 
Bron: AD van 17/05/11
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geBruIkshondencommIssIe
K.N.J.V. Jachthondenproef te Beesd - 5 augustus

Deze proef is speciaal voor Drentsche Patrijshon-
den, Friese Staby en Wetterhouns en zal plaatsvin-
den op vrijdag 5 augustus 2011 door beide rasver-
enigingen.

Onze jaarlijkse KNJV proef zal dit jaar wederom gehou-
den worden op het prachtige landgoed ‘Heerlijkheid Ma-
riënwaerdt’ te Beesd.

We komen bijeen in de ‘Jachtkamer’ op het landgoed. 
Het adres is: ’t Klooster 6 te  Beesd.  De “Jachtkamer”  
bevindt zich op het privé gedeelte van het landgoed en 
ligt aan de weg naar de ‘Hoge Schuur’. Volgt u daarom 
de bordjes “Hoge Schuur”. U kunt parkeren op de rode 
gravel parkeerplaats voor de ‘Jachtkamer’.

De proef wordt gehouden volgens het ORWEJA reglement 
Jachthondenproeven.  Dit zogenaamde ‘Rode Boekje’ is 
o.a. te koop in de Drentenwinkel. Het reglement staat 
sinds kort ook op de ORWEJA website: www.knjv.nl. Kies 
op de site: Jachthonden/Orweja/reglementen/reglement 
Jachthondenproeven (RJP).

Voor 2011 hebben we bij Orweja vergunning aange-
vraagd voor 45 honden. Dit jaar zal voor de proef  ‘over 
water’  wederom gebruik gemaakt worden van de haven.    
De haven is circa 12 meter breed.

Let op: deelnemers dienen uiterlijk 8.00 uur ’s morgens 
aanwezig te zijn i.v.m. de verplichte veterinaire keuring. 
Deelnemers die te laat arriveren, kunnen helaas niet 
meer mee doen. Om 9.00 uur worden de reserve hon-
den ingezet.

Mariënwaerdt is bereikbaar via snelweg A2 komend 
vanuit de richting Utrecht of ’s Hertogenbosch. Op deze 
snelweg de afslag 14 Beesd nemen. Aan het eind van 
de afrit ziet u borden met de tekst “Jachthondenproef”.  

Voor uw navigatie houdt u aan: Klooster 6, Beesd.

Inschrijven kan na publicatie in ‘De Nederlandse Jager’. 
Als u dit leest is de inschrijving reeds geopend. Het in-
schrijfformulier kunt u vinden op onze website www.
drentschepatrijshond.org/Jacht en Wedstrijden. Het in-
schrijfformulier staat onder “downloads”. Wilt u meer-
dere honden inschrijven dan kunt u dit inschrijfformulier 
kopiëren.

Het volledig ingevulde inschrijfformulier kunt u sturen 
naar onze wedstrijdsecretaris:

Hans Verhaar
Van Volkomstraat 6, 3223 HP Hellevoetssluis
Tel: 0181 315586
Email: wedstrijden@drentschepatrijshond.org
Efax: 084-7235736

Email of fax heeft de voorkeur.

Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behan-
deling genomen. De volgorde van binnenkomst van het 
inschrijfformulier en de volgorde van binnenkomst van 
uw betaling bepalen of u wel of niet kunt deelnemen. 
Dus schrijf zo snel mogelijk in en maak ook meteen het 
inschrijfgeld over.
Het inschrijfgeld is € 50,- voor leden en niet leden van de 
vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’ en de ‘Vereniging 
Voor Stabij- en Wetterhounen’. 
Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt op Ra-
bobank rek. nr. 34.16.21.064  t.n.v. mw.  B.J.M. Mas-
tenbroek-Taverne / Drentsche Patrijshond o.v.v. “jacht-
hondenproef 2011” en de naam van de deelnemende 
hond(en).

Het vooraf verkennen van en/of oefenen op het wed-
strijdterrein zal onverwijld leiden tot uitsluiting van deel-
name aan de proeven! 
Tot ziens op vrijdag 5 augustus 2011!

M.A.P. België te Zoutleeuw op zaterdag 30 juli

Op zaterdag 30 juli 2011 wordt er door de Belgische 
jachthondenclub een M.A.P. georganiseerd. Onze Drent-
sche Patrijshonden worden van harte uitgenodigd voor 
deelname. De proeven zijn met diverse soorten wild. Lo-
catie: ’t Bareeltje, Stationsstraat 51 te Zoutleeuw (Bel-
gië). Aanvang proeven 9 uur. Inschrijven kan tot 25 Juli. 
Prijs € 25,00 per hond en indien gewenst € 12,00 per 

persoon voor een prima verzorgde barbecue, betaling ter 
plaatse. Inschrijving kan per e-mail naar fam. Ponce-
let ronson@live.be met kopie bijlage stamboom hond, 
naam voorjager en aantal deelname barbecue en opgave 
M.A.P. 30 Juli 2011. Of aanmelding schriftelijk naar Jean 
Marie Poismans, Hasselsesteenweg 545, 3700 Neerre-
pen Tongeren (België), T: 0496864561.

Zowel Berna Nap als Fokke Glastra van Loon staan positief 
t.a.v. de jacht en vinden het behoud van de jachteigenschap-
pen van ons ras van groot belang.  Kennelijk tot tevreden-
heid van de leden gezien hun verkiezing en de tevreden 
gezichten.

Henk Companjen (voorzitter van de GBC) vraagt de beide 
nieuwe bestuursleden naar hun standpunt m.b.t. de jacht in 
het algemeen en de rol van de Drentsche Patrijshond daar-
binnen. 
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Siri

Patricia Leeman met haar mooie teefje Siri op een 
show in Oxelösund, Zweden, waar zij 1e werd en 
BOB. En daarna ook nog eens 3 in de rasgroep 7!
Siri is al 7 jaar en loopt de jeugdhonden er nog uit.
 
Fantastisch als jonge mensen zo intensief met hun 
hond bezig zijn. De jeugd heeft de toekomst!
Patricia Leeman

Meneer Jansen

Wij zijn heel trots op onze ‘meneer Janssen’ Officieel 
heet hij Garriet Lauwers. Hij is geboren 6 november 
2010. Het is een echte Drent! Ondeugend, bij tijd en 
wijle een echte dwingeland, heel lief en onderdanig 
naar alle andere honden.
Hij leert heel snel, maar is daarnaast heel laconiek 
en onverschillig in het opvolgen van commando’s. Al 
met al een echte puber, die ons aan alle kanten uit-
probeert. Zojuist, tijdens het typen, haalde hij een 
snoepje uit mijn zak...opeens zat zijn hele kop erin! 
Ik moet om al zijn dingen heel hard lachen. Kroelen 
vindt hij geweldig, maar zoals je op de foto kunt zien, 
zit hij het allerliefste op alle stoelen en banken. En 
dan met een kop, zo van: geef mij ook maar een 
krant of pc...
Daphne Uyterlinde

Benthe, logeerhuIs-hondje

“Benthe! Bè..Bè..Bè..Bèèènthe!!!”
“Hahahhahahah……” Een luid gelach van zeven jongens 
klinkt vanuit de huiskamer. Ik sta net de macaroni voor 
ze op te scheppen. “Gaat het wel allemaal goed daar?”
“Sjanienne!!! Benthe heeft op het kleed geplast!” De 
hele groep barst los: “Wat een vieze pieshond, blech…
wie plast er nou op een kleedje!”

Ze vinden het allemaal maar raar. Allemaal, behalve Bob! 
Bob is een geweldig mooi jongetje met blond haar, blau-
we ogen en ADHD in het kwadraat. “Jongens, hou op. Dit 
is nog een puppy. Jullie hebben vroeger zeker nooit in je 
broek gepiest, hè? Hè? Benthe, kom maar bij Bob hoor”. 
De andere jongens zijn stil en kijken een beetje jaloers 
naar Bob. Vanaf minuut 1 zijn Bob en Benthe de dikste 
vriendjes. Ze rollebollen al weer heerlijk over de grond.

Benthe is negen weken als ze voor het eerst met me mee 
kan naar het logeerhuis. Daar bieden we weekend- en 
vakantieopvang voor speciale kinderen met ‘iets’, zodat 
de ouders weer even tot rust kunnen komen. En Ben-
the…..die speelt daar nu een prachtige hoofdrol. Het is 
zo’n geweldige combinatie. Wat hebben pups nodig? Dui-
delijkheid, structuur, grenzen, aandacht, rust….Wat heb-
ben deze  kinderen zeker nodig? Juist, idem… Dus zijn er 
duidelijke afspraken gemaakt. Als Benthe uit moet, dan 
loop je mee. Op vaste tijden krijgt ze eten. Als Benthe in 
haar bench gaat rusten, komt niemand daar in de buurt 
en je roept haar naam ook niet.

Dat laatste was voor Menno wel even een ‘ding’. Hij heeft 
de neiging tot dwangmatig herhalen. Dus op elk moment 
van de dag klonk het: “Bèèènthe”. Op z’n schaaps. Maar 
nu we een aantal weken verder zijn en ik zie hem zijn 

mond open doen, geef ik ‘m een ‘blik’ en dan zegt ‘ie’: 
“Oja…ff vergeten…”.

Benthe uit Drenthe, een echte Drentsche Patrijshond 
is de ideale logeerhuis-hond. Ze is zo kalm op de mo-
menten dat het moet en verdraagt alle ‘gekke geluiden’, 
maar ze laat niet over zich heen lopen. Natuurlijk is ze 
verder gewoon als elke puppy een heerlijk dol-Drentje. 
Maar wel de aller-aller-leukste natuurlijk ;).

Janine Hamersma
(de namen van de kinderen zijn om privacyredenen gefin-
geerd)
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amBer op jachtraInIng

Even voorstellen: onze Drent heet officieel Bo fan 
’t Suydevelt, maar we noemen haar Amber. Ze is 
geboren op 5 oktober 2010 in Exloërveen, bij de 
familie Hoeksema. Ze is een dochter van Mazzel en 
Dinges en is nu een half jaar oud.
Vanaf haar 9e week, gaan wij met haar naar cursus. 
Twee keer per week naar de puppycursus, wat nu al de 
‘Sociale Huishond’ is geworden. En één keer per week 
naar de jachttraining. Dat vindt zij het leukst. Al die ko-
nijntjes, duiven, ganzen, reeën en eendjes. 
Het is de bedoeling dat zij daar een sleep van volgt, wat 
nog lang niet altijd lukt. Maar het apporteren vindt zij 
geweldig. Ze vindt het prachtig om eerst het konijn he-
lemaal te besnuffelen en er daarna triomfantelijk mee 
rond te rennen, zodat de andere honden zien wat zij 
heeft. Het meteen ‘voorkomen’ is er dan meestal niet bij. 
Maar als ze het konijn dan toch netjes komt brengen, is 
de baas  reuze blij.
Nu gaan ze bij de jachttraining ook ‘apport over water’ 
leren. Dat vindt Amber maar niks. Nietsvermoedend 
staat ze met haar baas bij de beek. Ze heeft niet in de 
gaten dat ze aan een touw wordt vastgebonden, aan 
haar halsband. Zodra de baas zegt: “OVER”, wordt er 
aan de andere kant van de beek aan het touw getrokken. 
Want na 1x het commando, moet ze gaan! Ze probeert 

nog tegen te stribbelen door haar nagels in het gras te 
zetten, maar voor ze het weet, ligt ze al in het water. En 
moet ze wel zwemmen. Er is geen andere uitweg. 
Aan de overkant mag ze zich even uitschudden en dan 
moet ze weer zitten en terugkomen. Dus volgt het com-
mando: “KOM VOOR”. Met een onbegrijpende blik in haar 
ogen en alle remmen los, wordt ze weer richting water 
getrokken, nu dus de andere kant op. Maaiend met haar 
poten bereikt ze de overkant. Daar moet ze eerst zitten, 
voordat ze zich mag uitschudden. Dit om het uitscheuren 
van eventueel geapporteerd wild te voorkomen. Daarna 
mag ze op het commando: “SCHUDDEN”, zich uitschud-
den. Als baas moet je net zoveel leren als de hond. Alles 
in de goede volgorde en de juiste commando’s gebrui-
ken. Best een hele klus. 
Van de in totaal 85 jachthonden is Amber de enige Drent. 
Er zijn veel Labradors en Duitse Staande Honden. Deze 
worden verdeeld in groepen, op leeftijd en niveau van 
geoefendheid.
Na afloop van de training zit Amber doodmoe in de auto. 
Met haar kop op het been van de baas. Telkens zakt ze 
door haar voorpoten, als ze bijna slaapt. Ze schrikt dan 
wakker. Bij thuiskomst loopt ze gelijk naar de voerbak 
om de resterende brokjes op te eten. Want zwemmen 
maakt hongerig…

Wouter en Yvonne Vaags

Parel fan ‘t Suydevelt behaalde op 14 mei 
2011 in Goes het Nederlands Kampioenschap. 

NHSB nummer: 2733422

Geboortedatum: 03-01-2009

Eigenaar: J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuur-
man

Vader: Kamp. Floris Phébe van 
Groevenbeek

Moeder: Anne fan ‘t Suydevelt

nederlands kampIoen
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de polItIe Is je Beste vrIend

Bovenstaande geldt zeker voor mij, vooral na wat 
ik vorige week meemaakte toen ik onderweg was 
van de dierenarts naar mijn huis.
Ik reed zoals gewoonlijk met een kalm tempo over de 
Drentsche wegen en het was prachtig weer. Het voorjaar 
was voelbaar en daar moet je met volle teugen van ge-
nieten.
Onze Drent Inouk lag rustig achter in de auto in haar 
bench. Althans…dat dacht ik. Ik keek soms even in mijn 
binnenspiegel en zag haar niet, dus zij moest wel lekker 
liggen te slapen.
Aaaaiii…in mijn achteruitkijkspiegel ontwaarde ik de con-
touren van een politiebusje. Deze reed niet te ver achter 
mij en zoals waarschijnlijk  bij de meesten,  bekroop 
ook mij toch een wat ongemakkelijk gevoel. Je zou toch 
eens wat verkeerd gedaan hebben...wat te hard gereden 
of een doorgetrokken streep overschreden? Een mens is 
immers maar een mens.
Opletten dus maar en ondertussen steeds even in mijn 
spiegel kijken. En ja hoor…waar je ‘bang’ voor bent ge-
beurt: de politiewagen rijdt voorbij en het gevreesde 
bordje ‘STOP’ licht op met grote rode letters. Wat een 
schrik!
Eenmaal gestopt, verzoekt een van de agenten mij om 
uit te stappen en de klep van de auto open te maken. Ik 
ben niks gewend wat betreft dit soort dingen en gehoor-
zaam gedwee, met knikkende knieën.
Wat bleek nu… de agenten hadden gezien dat Inouk niet 
lekker was en dat zij aan het braken geslagen was. Ik 
had zelf nog niets gemerkt en/of geroken. Zij zaten in 
hun busje redelijk hoog en konden zo in de achterbak 
van mijn wagen kijken. 
Ze wilden me wel helpen! Dus de hond uit de auto en 

aangelijnd gehouden.
Ik begon de auto en de bench schoon te maken en jawel 
hoor…de agenten hielpen mee! Wat een service en wat 
een diervriendelijkheid. Met oude handdoeken en tissues 
werd alles zo goed mogelijk schoon gemaakt, de agen-
ten namen zelfs de vieze doeken en het papier mee in 
een zak.
Dat gebeurt je toch niet elke dag? Daarom: hulde mijne 
heren, ik heb het zeer gewaardeerd en zal het niet licht 
vergeten.

Marga Uildriks
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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.

29-03-2011
Reu: Fred fan ‘t Suydevelt NHSB 2408824 HD A
Teef: Lizzie fan ‘t Suydevelt NHSB 2697129 HD A 
Fokker: M.A. Hoeksema, Kiel-Windeweer

08-04-2011
Reu: Bo v. ’t Hoage Gors NHSB 2563303 HD A
Teef: Ronja Nouska v. Kromhof NHSB 2477635 HD A 
Fokker: J.O. Appelhof, Assen

11-04-2011
Reu:  Siep Cedra v.d. Drentsche Dreven 
 NHSB 2321573 HD B
Teef:  Hind NHSB 2527616 HD A
Fokker: R. Vogels, Best

22-04-2011
Reu:  Ardin-Senna-Guido v.’t Opgoande Slag
 NHSB 2652614 HD A
Teef:  Senna NHSB 2577720 HD A
Fokker: G.A.J. van der Toorn, Nieuw-Amsterdam

24-04-2011
Reu: Jordi the Gloucester NHSB 2519335  HD A
Teef: Hezké Gina v. Gorik’s Heem NHSB 2673506 HD A
Fokker: C.T.M. van Gelder-Beerendonk, Lelystad

18-04-2011
8 pups (3 reuen en 5 teven)
Reu: Boyka-Nouska v. Klein Elsholt  NHSB 2631163 HD A
Teef: Maud v.’t Roetslat  NHSB 2724425 HD A 
Fokker: R. Hummelink, Zieuwent

20-05-2011
6 pups (3 reuen en 3 teven)
Reu: Cartouche Tjiekie v. ’t Jasperspad NHSB2619239 HD A
Teef: Isis v. Oudsher NHSB 2605194 HD A
Fokker: C.M. Vos-Wiegand, Hengelo (Gld

21-05-2011
10 pups (5 reuen en 5 teven)
Reu: Perro fan ‘t Suydevelt NHSB 2733419 HD A
Teef: Inouk fan ‘t Suydevelt NHSB 2687505 HD A
Fokker: M.W. Uildriks-Steenbergen, Ubbena

23-05-2011
7 pups  (2 reuen en 5 teven)
Reu: Bas v. ‘t Holtenbos NHSB 2622986 HD A
Teef: Sproet van ’t Hoage Gors NHSB 2563308 HD A
Fokker: N.E. Wuite- Visbeen. Goedereede

27-05-2011
7 pups (4 reuen en 2 teven)
Reu: Fred fan ‘t Suydevelt NHSB 2408824 HD A
Teef: Lizzie fan ‘t Suydevelt NHSB 2697129 HD A 
Fokker: M.A. Hoeksema, Kiel-Windeweer

Geboorteberichten

Dekberichten

dek- en geBoorteBerIchten
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een (ver-)huIsdIer...
Jammer genoeg is het soms no-
dig een Drent over te plaatsen. 
Maar binnen onze vereniging is 
dat goed geregeld. De meeste 
rasverenigingen kennen geluk-
kig herplaatsingsondersteuning. 

Ook vanuit de asiels wordt alles ge-
daan om huisdieren weer onder te 
brengen. Maar op welke organisatie 
kan je een beroep doen om andere 
huisdieren dan honden en katten te 
laten herplaatsen? Denk eens aan 
een pony, een paar dwerggeiten of 
een koppel ganzen waarvan de eige-
naren er om de één of andere reden 
niet meer voor kunnen zorgen?
Tot voor kort zou ik niet geweten 
hebben op welke organisatie dan een 
beroep gedaan kan worden. Door 
een toeval kwam ik er achter dat er 
gelukkig een stichting is die zich op 
dit gebied verdienstelijk maakt. Die 
wetenschap deel ik graag met u. 
Femke Pasquino, zag op het groe-
ne eiland Texel het levenslicht. Ze 
groeide op met haar hond Borus en 
later volgden nog meer huisdieren. 
Die dieren vormden een element in 
haar jeugd en haar verdere leven 
en legden feitelijk de basis voor de 
Stichting Verhuisdieren.nl. 
Meer dan de helft van de Nederland-
se huishoudens heeft één of meer 
huisdieren. Met z’n allen hebben we 
in Nederland meer dan twee miljoen 
honden en drie miljoen katten. Meer 
dan 75.000 van deze huisdieren wor-
den per jaar in een asiel geplaatst. 
De asiels puilen uit en op internet 
worden ondertussen ook duizenden 
huisdieren aangeboden voor her-
plaatsing. Er is veel aanbod maar er 
is gelukkig ook vraag. Als je op zoek 
bent naar het huisdier dat voldoet 
aan je wensen, is het door het grote 
aanbod erg moeilijk om een juiste 
keuze te maken. Mensen gaan vaak 
af op het uiterlijk van een dier; de 
aaibaarheidsfactor speelt mee. Maar 
het is juist belangrijk om te weten of 
de eigenschappen van een dier bij je 
passen; of de “klik” tussen dier en 
nieuwe baas er is! 

Vast staat dat degene die genood-
zaakt is om een dier te laten her-
plaatsen, een zeer moeilijke beslis-
sing heeft moeten nemen. Hij kon 
zelf om de één of andere reden niet 
meer voor zijn huisdier zorgen en 
is op zoek gegaan naar een nieuwe 

baas die past bij de behoeftes van 
het dier. Op internet naar een ge-
schikte baas voor je dier zoeken, is 
erg lastig. Wie garandeert dat jouw 
dier niet in handen van een hande-
laar terecht komt? Het is erg moeilijk 
om de geschikte persoon uit alle re-
acties te filteren.

Daarom vinden er tot nu toe wei-
nig selecties plaats via internet. Het 
komt helaas vaak voor dat huisdie-
ren toch nog bij de verkeerde per-
soon terecht komen en meerdere 

malen in hun leven herplaatst wor-
den of uiteindelijk in het asiel terecht 
komen. Dat is een traumatische er-
varing voor het dier. Het werd tijd 
dat er op internet een site kwam 
waar via een veilig, doeltreffend se-
lectie- en matchingmodel huisdieren 
herplaatst konden worden. Een plek 
waar de kans op een perfecte her-
plaatsing het best gewaarborgd is, 
ook voor dieren die niet in het asiel 
terecht kunnen. Femke creëerde die 
plek: Verhuisdieren.nl.
Het doel van Stichting Verhuisdieren.
nl is dat het herplaatsen van huis-
dieren via internet een zo groot mo-
gelijke slagingskans krijgt. Een een-
voudige en betrouwbare methode, 

waar mens en dier gematcht wor-
den. Iemand die een huisdier zoekt, 
kan via Verhuisdieren.nl op een een-
voudige manier snel inzicht krijgen 
in de voor herplaatsing beschikbare 
dieren die bij je profiel passen. Als 
plaatser krijg je alleen reacties van 
mensen die een geschikte partij zijn 
voor jouw huisdier. Er kan ook een 
nieuw huis gevonden worden voor 
dieren die niet in het asiel terecht 
kunnen. Dierenhandelaren krijgen 
geen kans om de site te gebruiken.  
De stichting wil mensen ervan be-

wust maken dat er heel veel lieve 
‘tweedehands’ dieren op een nieuw 
tehuis zitten te wachten. Het is be-
grijpelijk dat mensen het eng vin-
den om een ‘tweedehands’ huisdier 
te nemen. Dat komt omdat ze niet 
goed weten wat voor dier ze in huis 
halen. Verhuisdieren.nl probeert 
daar verandering in te brengen.
De stichting is niet alleen actief in 
het herplaatsen van honden en kat-
ten. Nee, voor elk huisdier wordt 
een plekje gezocht. Daarom beveel 
ik deze stichting van harte bij u aan. 
Kijk eens op de site www.verhuisdie-
ren.nl 

Uw Diender

Trouwe hond wijkt niet van zijde gewonde vriend
TOKIO - Niet alleen de bevolking, maar ook de dieren in de door de aardbeving en tsunami getroffen Japanse 
regio’s vechten een zware overlevingsstrijd uit. Een Japanse videoploeg trof in de puinhopen een hond met 
leiband aan. Die komt in eerste instantie naar de filmploeg toe om hen dan mee te nemen naar zijn gewonde 
vriend. Als onmiddellijke reactie uitblijft, keert hij loyaal terug om zijn collega gezelschap te houden. Ondanks de 
ontroerende beelden, ‘dis-liken’ enkele surfers de video omdat de videoploeg de hulp van de hond niet meteen 
doorheeft en het tafereel filmt. Uiteindelijk worden beide honden wel gered. Bron: AD 18/03/11
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evenementenkalender 2011
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 , 3 en 4 Leeuwarden
Euro Dog Show
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).

Jachttraining...

Je kan er niet 
vroeg genoeg 
mee beginnen!



�
thuiswinkel 
woorboro 
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