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voorwoord van de voorzItter

Beste leden van de vereniging,

Voor u ligt de nazomeruitgave van ons Verenigingsblad. Zoals altijd boordevol informatie, wetenswaardigheden 
en ervaringen van leden met hun hond.

Velen van u zullen inmiddels de vakantie alweer gehad hebben of net terugkomen. Zelf blijf ik elk jaar de 
maand augustus qua weer positiever inschatten dan dat het werkelijk is. Hoop dus van harte op een mooie 
nazomer in september, alhoewel een echte Drenten-liefhebber met elk weertype wel mooie momenten kan 
hebben met zijn/haar hond.

In deze uitgave ook de oproep voor de inspraakavond over de ‘spelregels” hoe we met elkaar 
om willen gaan en welke rol/mandaat de leden hierin voor het bestuur zien. Deze avond is, 
heel toepasselijk, op 4 oktober…. Dierendag. 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.

Luna is de meest populaire hondennaam en heeft daarmee Max van de eerste plaats verdreven! Bij de katten 
blijft Tijger(tje) de lijst aanvoeren.

Dat blijkt uit dejaarlijkse top 5 van honden- en kattennamen van grote huisdierverzekeraar. De top vijf van hon-
dennamen: Luna,Max, Diesel, Bo en Lady.

Het lijstje is tot stand gekomen na analyse van ruim 21.000 honden- en kattennamen die de afgelopen twaalf 
maanden bij het bedrijf zijn ingevoerd.
Bron: AD 03/08/11
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Bestuur

Verslag Algemene Ledenvergadering - 6 juni 2010 te Woudenberg
Aanwezige bestuursleden: 
de heer M. Massaar van Schaik (voorzitter), de heer J. de 
Boer, mevrouw J.H. Alberts-Oets, mevrouw A. Sportel-Roe-
land en de heer E. ten Cate 

Leden afwezig met kennisgeving: 
de heer en mevrouw  R. Key, de heer en mevrouw  E. ter 
Meulen, mevrouw  N. Olijve,  de heer en mevrouw  J. van 
Eijk,  mevrouw  M. de Raad,  mevrouw  S. Knol, mevrouw  R. 
Harmsen, de heer M. Snijders, mevrouw I. Hoekstra-Dekker,  
mevrouw R. Schouten-van Driel,  de heer en mevrouw G. 
Paardekooper,  de heer en mevrouw  H. Ploeger en mevrouw  
C. Schulte.

Opening
•	 De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet 

allen hartelijk welkom.
•	 De afmeldingen voor deze avond worden voorgelezen. 

(De namen bevinden zich aan het begin van deze notu-
len.)

•	 Er wordt een minuut respect betuigd aan de ontvallen 
leden, te weten de heer Timans en de heer Versluis.

•	 Er zijn 58 stemgerechtigde leden ter vergadering aanwe-
zig.

1. Uitreiking prijzen

J.F. van Hogendorp Wisseltrofee
De voorzitter gaat over tot de uitreiking van de verschillende 
trofeeën.
Er zijn 2 aanmeldingen voor de J.F. Baron van Hogendorp 
Wisseltrofee 2010. Winnaar is Silke van ‘t Holtenbos van de 
heer K. de Vries met 6 punten, behaald op het werk voor het 
schot met de kwalificatie Goed, 9 punten behaald op het werk 
na het schot en de verkrijging van het B-diploma, en 7 punten 
voor exterieur; totaal 22 punten.
De beker moet, geheel volgens de wens van de schenker, 
J.F. Baron van Hogendorp, worden gewonnen door de beste 
allround Drentsche Patrijshond in een bepaald kalenderjaar. 
De hond moet op de volgende drie onderdelen punten hebben 
behaald: 1) het exterieur; 2) prestaties op het werk voor het 
schot; 3) prestaties op het werk na het schot.
De tweede plaats was voor Shai Bat Digit van de Waterdwin-
ger van mevrouw R. van Oord met totaal 21 punten. 

Perdix prijs
De Perdixprijs: voor de hoogst gekwalificeerde Drentsche 
Patrijshond op de Voorjaarsveldwedstrijden Jeugdklasse 2011 
gaat naar Aram van ‘t Arrêt van voorjager P. Doderer met de 
kwalificatie 2e Zeer Goed en 1e Zeer Goed. 

Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van Doorneburg 
Trofee
De Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van Doorneburg Tro-
fee: voor de hoogst gekwalificeerde Drentsche Patrijshond 
op de Voorjaarsveldwedstrijden Openklasse 2011. Er is in de 
Openklasse geen kwalificatie behaald, dus deze prijs is niet 
uitgereikt.

Mariënwaerdt Wisselbeker
De Mariënwaerdt Wisselbeker: voor de beste Drentsche Pa-
trijshond op de KNJV-proef 2010, georganiseerd door de Ver-
eniging de Drentsche Patrijshond en de Vereniging van Stabij- 

en Wetterhounen, gaat over 2010 naar Nimka fan it Frye Fjild 
van de heer C. Wielders met de kwalificatie A-diploma met 96 
punten. Deze prijs is reeds op de wedstrijd uitgereikt.

Suze Markvoort Beker
De Suze Markvoortbeker: voor de beste Drentsche Patrijshond 
in de Najaarsveldwedstrijden Jeugdklasse 2010 is gewonnen 
door Fenella van ‘t Poldersdijkje van voorjager J. Mastenbroek 
met de kwalificatie twee maal 1e Goed en een maal 3e Goed.

Nimrodprijs
De Nimrodprijs: voor de beste Drentsche Patrijshond in de 
Najaarsveldwedstrijden Openklasse 2010. Voor deze prijs was 
de kwalificatie ex aequo voor Bink van ‘t Arrêt van voorjaar 
L. Biemans en Floortje van ‘t Holtenbos van voorjager A. 
Verhaar. Beide honden behaalden een maal 1e Zeer Goed. De 
Nimrodprijs gaat vervolgens naar de jongste hond en dat is 
Bink van ‘t Arrêt van voorjager L. Biemans. 

Felicitatie voor de beste teef en reu Clubmatch 2011
De winnaar van de Clubmatch 2011 en beste reu was Ascon-
Maras an ‘t Landweggie van W. Kroes en J. Kroes-Brinks. 
Beste Teef was Janne Nynke v.d. Bezelhonk van J. ter Horst.

2. Notulen van de vergadering van 14 juni 2010
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
•	 Er zijn geen ingekomen stukken.
•	 Na de pauze zal een korte update gegeven worden van 

de nieuwe website.
•	 Er hebben zich twee kandidaten, mevrouw B. Nap en 

de heer F. Glastra van Loon,  aangemeld als kandidaat 
bestuurslid. Het Bestuur heeft reeds kennis gemaakt met 
beide kandidaten en geeft een positief advies ten aanzien 
van de benoeming van de kandidaten.

•	 De voorzitter bedankt de heer H. Bösing voor het vele 
werk bij het drukklaar maken van het vernieuwde infor-
matieboekje voor potentiële pupkopers en overhandigt  
hem hiervoor, onder applaus, een cadeau-bon.

•	 De voorzitter memoreert zijn voorwoord in de laatste 
uitgave van Onze Drent. Het Bestuur discussieert over 
de relaties tussen de leden onderling en de relatie tussen 
leden en externe organisaties en het feit dat daarvoor 
spelregels ontbreken. Om de problematiek in kaart te 
brengen, zal een inspraakavond worden gehouden.

4. Jaarverslag van de penningmeester over 2010
De penningmeester geeft een korte toelichting op de Winst & 
Verliesrekening. Gezien het feit dat het resultaat over 2010 
in eerste instantie slechter werd begroot, is de begroting in 
negatieve zin bijgesteld. Aan het einde van het jaar bleek het 
resultaat gunstiger uit te vallen door meer contributies, min-
der uitgaven door de redactiecommissie en een iets positief 
resultaat van de clubmatch. Per saldo is dit jaar een positief 
resultaat gehaald van € 14.000,-, waarvan € 3000,- is onder-
gebracht in de voorziening voor het jubileum, en daarmee is 
het een uitermate goed jaar geworden.
De vergadering applaudisseert voor het behaalde resultaat 
door de penningmeester.
De voorzitter merkt op, dat als er elk jaar een redelijk resul-
taat wordt gehaald, daarmee het Eigen Vermogen goed op 

Jan Mastenbroek
Suze Markvoort Beker

Leo Biemans
Nimrodprijs

P. Doderer
Perdixprijs

Klaas de Vries
J.F. v. Hogedorp Wisseltrofee
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peil wordt gehouden en een voorziening voor het jubileum 
kan worden opgebouwd.
 
5. Verslag van de kascontrolecommissie
De heer H. Bösing leest het verslag van de kascontrolecom-
missie voor. Samenvattend luidt dit als volgt: de kascontro-
lecommissie heeft een controle op de financiële administratie 
over 2010 uitgevoerd, alle stukken zijn daarvoor ter beschik-
king gesteld, de kascontrolecommissie heeft steekproefs-
gewijs de boekingen gecontroleerd, de administratie was 
overzichtelijk en goed verzorgd, op alle vragen is door de 
penningmeester helder en duidelijk geantwoord. De kascon-
trolecommissie stelt dan ook voor om de penningmeester en 
het bestuur décharge te verlenen. 
Er zijn geen vragen aan de kascontrolecommissie.
Wederom wordt er door de aanwezigen geapplaudisseerd.

6. Décharge bestuur
Het  bestuur wordt unaniem décharge verleend voor het ge-
voerde financieel beleid over 2010.

7. Verkiezing kascommissie en reservelid kascommissie
De heer H. Bösing is reglementair aftredend en wordt bedankt 
voor zijn bijdrage als kascontrolecommissielid.
De huidige kascontrolecommissie bestaat uit de heren P. 
Groen en H. Kamperman.
De voorzitter verzoekt om benoeming van een reservelid kas-
controlecommissie. 
De heer A. Schouten stelt zich beschikbaar en wordt door de 
vergadering als zodanig benoemd.

8. Voortgang financieel jaar 2011
De penningmeester geeft aan, dat het goed gaat met de 
vereniging en dat naar verwachting de begroting gevolgd 
wordt voor dit jaar en een bedrag van € 4000,- positief wordt 
gehaald (begroting is € 3800,- positief). 
De contributie inning verloopt minder goed dan vorig jaar; 
er moeten nog 90 leden de contributie betalen. Deze krijgen 
geen clubblad meer en worden uitgeschreven. Na het betalen 
van de contributie kunnen ze weer opnieuw lid worden.
De kosten blijven redelijk op peil, de eerste fokdag is duur-
der uitgevallen, maar andere posten vangen dat verlies op. 
De penningmeester geeft aan, dat er per saldo een positief 
resultaat zal zijn van € 4000,- inclusief de reservering voor 
het 75-jarig jubileum.

De heer H. Kamperman vraagt of het mogelijk is nieuwe leden 
een machtiging te laten tekenen.
De penningmeester geeft aan, dat de nieuwe leden direct het 
machtigingsformulier krijgen uitgereikt.

De voorzitter merkt op, dat er veel tijd is gestoken in de con-
tributie inning bij de leden en ook het contact tussen leden-
administratie en penningmeester is geïntensiveerd zodat het 
clubblad alleen wordt verzonden aan leden die daar recht op 
hebben.

9. Vaststellen van de begroting 2012
De penningmeester licht toe, dat enkele belangrijke wijzigin-
gen ten opzichte van 2010 zitten in de verplaatsing van de 
clubmatch naar Barneveld, in 2012 een keurmeesterexamen 
staat gepland en de bestuurskosten hoger uitvallen vanwege 
de uitbesteding van het archief. Ten opzichte van 2011 zijn er 
niet of nauwelijks aanpassingen.

De voorzitter geeft aan, dat er een ruimte is gehuurd om het 
archief en de spullen van de vereniging op te kunnen slaan. 
In 2012 zal een inventarisatie plaatsvinden.
De heer H. Companjen vraagt of de vereniging alle periodie-
ken in bezit heeft. 
De secretaris geeft aan, dat er uit de periode 1966 tot 1972 
weinig is, maar dat we hopen dat op termijn het archief van 
mevrouw W. van Nuffelen naar de vereniging zal komen en 
dan alle jaargangen compleet zijn. 
De secretaris merkt daarbij op, dat er weinig oude catalogi 

zijn van clubmatches en fokdagen en roept een ieder op, dat 
er in het archief altijd plaats is voor memorabele dingen,  die 
van belang zijn voor het in kaart brengen van de geschiedenis 
van de vereniging.
De voorzitter verzoekt een ieder die dergelijke spullen heeft, 
contact op te nemen met de secretaris.

Er zijn geen vragen over de begroting 2012.

De goedkeuring van de begroting 2012 wordt door de voorzit-
ter in stemming gebracht. 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen en daarmee is de 
voorgestelde begroting 2012 goedgekeurd.

10. Voorstel om bij het betalen van de contributie 
zonder machtiging € 2,50 administratiekosten in rekening te 
brengen.
De voorzitter legt uit, dat daarmee de automatische incasso 
wordt gestimuleerd en de afhandeling wordt vereenvoudigd.
Er zijn geen vragen en het voorstel wordt in stemming ge-
bracht.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen en treedt in werking 
met de inning van de contributie over 2012.

11. Pauze
De pauze wordt verplaatst na agendapunt 13.

12. Jaarverslagen van bestuur en commissies
a) Jaarverslag bestuur
Het verslag wordt vastgesteld.
b) Jaarverslag ledenadministratie
De heer H. Companjen verzoekt om in de toekomst een over-
zicht toe te voegen met de ledenaantallen van de laatste 5 
jaar. Het Bestuur neemt dit voorstel over.
Het verslag wordt vastgesteld.
c) Jaarverslag registerbeheerder
Mevrouw M. Atema geeft een correctie aan in de tabel op pa-
gina 7 van het clubblad. Bij de uitslagen ECVO oogonderzoek 
geldt voor 2010 bij het onderdeel PRA - vrij een aantal van 
252 in plaats van 237.
Het jaarverslag wordt vastgesteld.
d) Jaarverslag puppycontactadres en over te plaatsen Drenten
Het verslag wordt vastgesteld.
e) Jaarverslag Fokbeleidscommissie (FBC)
Het verslag wordt vastgesteld.
f) Jaarverslag Fokaanvragen
Het verslag wordt vastgesteld.
g) Jaarverslag Evenementencommissie (EVC)
Het verslag wordt vastgesteld.
h) Jaarverslag Gebruikshondencommissie (GBC)
Het verslag wordt vastgesteld
i) Jaarverslag Drentenwinkel
Het verslag wordt vastgesteld. 
j) Jaarverslag Redactiecommis-
sie
Het verslag wordt vastgesteld.
k) Jaarverslag Website com-
missie
Het verslag wordt vastgesteld.

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

De voorzitter memoreert, dat 
de heer J. de Boer zich niet 
herkiesbaar stelt. De heer De 
Boer heeft een bewuste keuze 
gemaakt, om in een periode 
van drie jaar tijd en energie in 
de vereniging te steken en het 
bestuur heeft veel baat gehad 
van zijn bestuurlijke ervaring en Fokke Glastra van Loon

Arjan van Hessen geeft uitleg over de websiteBerna Nap stelt zich voor



Onze Drent

7

kennis van de kynologie. De heer de Boer wordt bedankt met 
een bos bloemen.

Naar aanleiding van de oproep in Onze Drent hebben zich 
twee kandidaten aangemeld. Beide kandidaten, mevrouw B. 
Nap en de heer F. Glastra van Loon stellen zich aan de aanwe-
zigen voor.
Op de vraag van de heer H. Companjen of zij principiële be-
zwaren hebben tegen het jagen geeft mevrouw Nap aan dat 
zij niet in gewetensnood komt en de heer Glastra van Loon 
dat hij geen tegenstander is van de jacht.
De heer Plomp vraagt of de heer Glastra van Loon jachttrai-
ning met zijn honden doet. De heer Glastra van Loon geeft 
aan, daar helaas te weinig tijd voor te hebben.

Op de vraag van de heer Geerse over de verdeling van de 
bestuursfuncties geeft de voorzitter aan, dat dit binnen het 
bestuur zal plaatsvinden, indien beide kandidaten door de 
leden worden gekozen. Via de website zal het bestuur laten 
weten wie de vice-voorzitter zal worden.
De stemcommissie wordt gevormd door mevrouw J. Offereins 
en de heer J. Sportel. De heer De Boer legt vervolgens de 
stemprocedure uit. Na het uitdelen van de stembriefjes wordt 
een pauze ingelast. 

Nadat de stemcommissie de stemmen heeft geteld, maakt de 
voorzitter de uitslag bekend:
•	 Mevrouw Nap is gekozen met 54 stemmen voor, 1 tegen 

en 3 onthoudingen;
•	 De heer Glastra van Loon is gekozen met 54 stemmen 

voor, 2 tegen en 2 onthoudingen;
•	 De voorzitter is herkozen met 57 stemmen voor en 1 

tegen.
De gekozen bestuursleden worden onder applaus benoemd. 

De heer J. de Boer feliciteert de gekozen bestuursleden en 
memoreert kort zijn 3-jarig bestuurslidmaatschap. Spreker 
dankt de bestuursleden en de commissieleden voor de plezie-
rige samenwerking en de voortvarendheid in hun werkzaam-
heden, hetgeen de vereniging meer transparant en opener 
heeft gemaakt en het mogelijk maakt om open en eerlijk te 
communiceren met fokkers en leden en te werken aan een 
gezonde ontwikkeling van het ras. De heer de Boer dankt de 
aanwezigen voor het vertrouwen en wenst de nieuwe be-
stuursleden veel succes.

Vervolgens geeft de webbeheerder, de heer A. van Hessen, 
een overzicht van de nieuwe website voor wat betreft op-
bouw, eigenschappen en  toegankelijkheid en beantwoordt 
enkele vragen uit de zaal. In augustus zal er een training in 
het gebruik van de website worden gegeven aan de verschil-
lende commissieleden.
De voorzitter bedankt de heer Van Hessen voor zijn inspan-
ningen en de aanwezigen ondersteunen dit met een applaus.

14. Aanpassing Reglement Redactiecommissie
Artikel 4.f.
Er zijn geen vragen.
De wijziging wordt in stemming gebracht en unaniem aange-
nomen.

Artikel 4.f. luidt nu als volgt: Een hond die de titel Neder-
lands Kampioen, Nederlands Jeugdkampioen of Nederlands 
Veteranenkampioen heeft behaald, wordt, indien de eigenaar 
daarom verzoekt binnen een maand nadat de titel is behaald, 
vermeld in Onze Drent. Indien de eigenaar een naar het oor-
deel van de redactie geschikte foto ter beschikking stelt, zal 
deze worden geplaatst in Onze Drent.

Artikel 4.g.
Er zijn geen vragen.
De wijziging wordt in stemming gebracht en unaniem aange-
nomen.
Artikel 4.g. is daarmee vervallen.

Artikel 4.h.
Er zijn geen vragen.
De wijziging wordt in stemming gebracht en unaniem aange-

nomen.
Artikel 4.h. is daarmee vervallen.

Artikel 4.i.
Er zijn geen vragen.
De wijziging wordt in stemming gebracht en unaniem aange-
nomen.
Artikel 4.i. luidt nu als volgt: Na plaatsing in Onze Drent 
wordt de kampioen vermeld in de ere-galerij op de website 
met de gegevens zoals vermeld in Onze Drent. Zo blijft de 
informatie per jaar beschikbaar.

15. Aanpassing Fokreglement
Artikel 2.2.
De heer H. Companjen vraagt naar de achterliggende ge-
dachte bij de wijziging van artikel 2.2.
De secretaris geeft aan, dat de keurmeester niet alleen de-
gene is die zou moeten bepalen of een combinatie herhaald 
moet worden. Daarbij is er te veel verschil in de beoorde-
lingen van keurmeesters. Omdat er veel invloeden een rol 
spelen bij de beoordeling over de herhaalbaarheid zal ook de 
FBC hierover een mening moeten geven.
Vervolgens vindt een korte discussie plaats over het percen-
tage van 70, dat genoemd wordt in de huidige formulering. 
De voorzitter wijst er evenwel op, dat het wijzigen van het 
percentage reeds in het al goedgekeurde reglement staat en 
dus niet in het voorstel staat en derhalve niet ter discussie is.  
De heer R. v.d. Meer is van mening, dat de verwijdering van 
“van de keurmeester” te veel onduidelijkheid geeft.

Het artikel wordt in stemming gebracht en met meerderheid 
van stemmen afgewezen.
Het artikel wordt derhalve niet gewijzigd.

Artikel 2.4.
De heer H. Kamperman merkt op, dat met deze wijziging de 
goede reuen worden uitgesloten.
Daarnaast wijst de heer Kamperman erop, dat deze bepaling 
het fokken buiten de vereniging bevordert. Spreker verzoekt 
het Bestuur het artikel niet in stemming te brengen en te 
bespreken op de eerstvolgende fokkersbijeenkomst.
De heer Geerse heeft moeite met het te hoge aantal van 20 
nakomelingen en verzoekt om een definitie van bevredigende 
kwaliteit. 
De secretaris geeft aan, dat daarmee moet worden voldaan 
aan de norm van het fokreglement. Met de uitslagen van een 
hond en het totaalbeeld op de fokdagen kan een goed beeld 
worden verkregen van de kwaliteit van de hond. De bedoe-
ling is om door het gebruik van meerdere dekreuen tot een 
spreiding van genen te komen. 
De heer J. Hoeksema merkt op, dat de intentie van het artikel 
goed is, maar de formulering nog aandacht nodig heeft. Te-
vens wijst de heer Hoeksema op het aantal nakomelingen van 
een reu dat daadwerkelijk voor de fokkerij wordt ingezet.
De voorzitter concludeert dat de uitwerking van het artikel in 
de tekst een aantal onduidelijkheden oproept en het artikel 
derhalve wordt teruggetrokken. Het Bestuur zal het artikel 
voor de volgende algemene vergadering opnieuw agenderen. 
Daarbij wordt opgemerkt, dat de volgende algemene leden-
vergadering waarschijnlijk eerder zal zijn dan de reguliere 
vergadering in 2012, zodat ook het resultaat van de inspraak-
rondes kan worden meegenomen.

Artikel 2.6.
De heer J. Hoeksema merkt op, dat het Kynologisch Regle-
ment de toevoeging ‘van de Raad van Beheer’ moet hebben.

Het artikel wordt in stemming gebracht en met meerderheid 
van stemmen aangenomen.
Artikel 2.6. luidt nu als volgt: Wanneer een Nederlandse fok-
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ker voor een dekking een dekreu gebruikt, die in het stam-
boek van een buitenlands door de FCI erkend stamboek is 
ingeschreven, dan moet deze dekreu voldoen aan de eisen 
van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer en 
dit fokreglement.

Artikel 2.10.
De heer H. Bösing verzoekt om een toelichting bij dit voorstel.
De secretaris geeft aan, dat dit artikel integraal is overgeno-
men uit de FCI-Breeding Rules en dat zij de indruk heeft dat 
dit artikel er van uitgaat dat de teef in sommige gevallen de 
dekkingsrijpe periode wordt uitbesteed aan de reu-eigenaar. 
De heer Bösing merkt op, dat als de FCI regel in dit geval 
leidend is, deze door de Raad van Beheer in de regels zal 
worden opgenomen.
De secretaris geeft aan, dat de onderhavige bepaling een ver-
taling is van de Raad van Beheer en dat de Raad van Beheer 
bezig is met het implementeren van de FCI Breeding Rules in 
het Kynologisch Reglement.

Het artikel wordt in stemming gebracht en met meerderheid 
van stemmen aangenomen.
Artikel 2.10. luidt nu als volgt: In het geval, dat de teef per 
ongeluk is gedekt door een andere dan de overeengekomen 
reu, dient de gevolmachtigde van de dekreu, die de teef 
onder zijn hoede heeft, de eigenaar van de teef in kennis 
te stellen en dient hij al diens uitgaven als gevolg van deze 
ongewenste dekking te vergoeden. In het geval van een on-
gewenste dekking, is het niet toegestaan over te gaan tot een 
nieuwe dekking met de oorspronkelijk geplande dekreu. In 
dat geval kan de gevolmachtigde van de dekreu geen dekgeld 
in rekening brengen.

16. Voortgang Werkgroep Fokkerij en Gezondheid
De secretaris geeft aan, dat zij lid is van de Werkgroep F&G, 
die is ingesteld door de Raad van Beheer, en die onderzoekt 
hoe het belang van het duurzaam fokken van sociale en ge-
zonde rashonden kan worden geborgd, aangezien er meer-
dere rasverenigingen per ras bestaan en in plaats van een 
rasspecifiek fokreglement wordt er nu een verenigingsfokre-
glement (VFR) ontwikkeld. De werkgroep houdt zich bezig 
met de volgende onderwerpen: een uniform ‘format’ van het 
VFR, dat moet gaan gelden voor alle rasverenigingen, hoe te 
handelen bij meerdere verenigingen, wijzigingen van het Ky-
nologisch Reglement o.a. voor wat betreft het BRS, een nieuw 
traject voor keurmeesterexamens en de organisatie daarvan, 
en een standaardcommissie voor de Nederlandse rassen. De 
werkgroep houdt zich bezig met ontwikkelen van beleid en 
het doen van voorstellen die moeten leiden tot een duurzame 
bevordering van de gezondheid van (ras)honden. In het voor-
jaar is reeds een goed bezochte verdiepingsdag georganiseerd 
voor alle rasverenigingen en in het najaar zal er weer een 
verdiepingsdag worden gehouden, om de noodzakelijke steun 
van de achterban te verkrijgen. De resultaten daarvan worden 
in de werkgroep besproken en vervolgens  in de algemene 
ledenvergadering van de Raad van Beheer gebracht.

17. Rondvraag
•	 De heer K. Wiegert feliciteert de nieuwe bestuursleden 

met hun benoeming en vraagt wie de functie van vice-
voorzitter gaat bekleden. 

De voorzitter geeft aan, dat de functies op de eerstvol-
gende bestuursvergadering worden besproken.

•	 Mevrouw J. Nielsen uit Denemarken vraagt of het mo-
gelijk is om via een log het clubblad digitaal beschikbaar 
te stellen, zodat een vertaling kan plaatsvinden door de 
vertaalmachines van het internet. 
De voorzitter neemt dit mee.

•	 De heer J. Hoeksema vraagt of buitenlandse leden meer 
contributie betalen in verband met de verhoogde porto-
kosten. 
De secretaris geeft aan, dat dit reeds gebeurd.

•	 De heer J. Mastenbroek oppert de suggestie om het club-
blad per mail naar de buitenlandse leden te sturen 
De heer J. de Boer geeft aan, dat het clubblad de betrok-
kenheid van een lid bij de vereniging bepaalt en het der-
halve belangrijk is, dat het clubblad wordt ontvangen. 
De voorzitter neemt de suggestie mee en geeft aan, dat 
op verzoek het blad nu reeds per mail kan worden ver-
zonden en in de toekomst naar de mogelijkheid van een 
download wordt gekeken.

•	 De heer P. Groen verzoekt de aanwezigen om mee te hel-
pen de stand van de rasvereniging op de vier dagen van 
de Eurodogshow, 1 tot 4 september 2011, te bemensen, 
zodat niet elke dag dezelfde personen aanwezig hoeven 
te zijn. Aanmelden kan bij de heren Hoeksema of Groen.

•	  De heer J. Sportel vraagt of het mogelijk is om tijdens 
de eindkeuring van de clubmatch door de keurmeesters 
punten te laten geven, waarbij degene met het hoogste 
aantal punten wint. 
Mevrouw J. Offereins antwoordt daarop, dat dit volgens 
het Kynologisch Reglement tijdens een kampioenschap-
clubmatch niet is toegestaan.

18. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur onder 
dankzegging aan de aanwezigen voor de goede discussies en 
wenst allen wel thuis. Tevens biedt het bestuur alle aanwezi-
gen na afloop van de ledenvergadering een drankje aan.

Uitnodiging Inspraakavond op 4 oktober 2011

Het Bestuur van de Vereniging De Drentsche Patrijshond nodigt haar leden uit voor een inspraak-
avond op 4 oktober a.s. De locatie is: hotel Schimmel te Woudenberg, aanvang 19.30 uur.

Deze inspraakavond  heeft als doel om met elkaar te discussiëren over de “spelregels”  hoe we met elkaar om 
willen gaan en welke rol/mandaat de leden hierin voor het Bestuur zien. De huidige statuten geven hierover een 
zeer ruime beschrijving. In de afgelopen jaren hebben wij gemerkt, dat dit onvoldoende concrete kaders geeft 
om als Bestuur naar haar leden toe een helder standpunt in te nemen, wanneer daaraan vanuit de leden of het 
Bestuur wel behoefte is.

Wij willen onder meer de volgende punten aan de orde stellen:
•	 Hoe gaan we binnen maar ook buiten de vereniging met elkaar om
•	 Kunnen we een omgangsbeleid/regels opstellen
•	 Kunnen of moeten er sancties ingesteld worden bij overtreding van de opgestelde regels in dit omgangsbe-

leid en zo ja, welke?
•	 Hoe moet het Bestuur handelen bij zaken die het imago van de vereniging schaden

De uitkomsten van de inspraakavond zal het Bestuur verwoorden in een aantal voorstellen, die bij de eerstvol-
gende (extra) Algemene Ledenvergadering aan de leden ter besluitvorming zal worden voorgelegd.

Wij hopen op een grote opkomst en een open maar ook prettige discussie. Wij nodigen u van harte uit om hierbij 
aanwezig te zijn en uw mening te (laten) horen.
Het Bestuur
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KampIoenschapscluBmatch 2011 - 4 junI 2011

Best zelfgefokte hond:
Bart fan ‘t Suydevelt

Beste fokkerijgroep:
Kennel fan ‘t Suydevelt

Beste teef:
Janne Nynke v.d. Bezelhonk

Beste reu en Clubwinner:
Ascon Maras an ‘t Landweggie

De volledige uitslagen van de beste honden per klasse staan vermeld in het juni num-
mer van Onze Drent en op de website.
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Open klasse reuen - Keurmeester: dhr. W. Wellens

33 Ascon-Maras an ’t Landweggie

NHSB 2741842, geb. 17-3-2009, F: E. Brinkman-v. Ommen, V: Maras van ‘t Oale Hemelriek, M: 
Roosje, eig.: W. Kroes & J. Kroes-Brinks

26 maanden. Fraaie reu. Mooie maat. Goede verhoudingen. Zeer fraai gevormd wigvormig hoofd. 
Goed hooggeplaatst en actief gedragen oor. Nog wat licht barnsteenkleurig oog. Prima scharend gebit 
met prima elementen. Prima hals. Goed gewelfde ribben. Keurige hoekingen. Mooi sterk bot. Goede 
voeten. Zeer fraaie vacht met mooie slagen. Mooi stabiel en vriendelijk gedrag. Gaat vlot. U 1

Tussenklasse reuen - keurmeester: mevr. F. Lochs-Romans

37 Urvin fan ‘t Suydevelt

NHSB 2756775, geb. 6-7-2009, F: J.W. Hoeksema, V: Kamp. Bart fan ‘t Suydevelt, M: Meiske fan ‘t 
Suydevelt, eig.: M.R. Majolee & Y.T. Majolee-Duineveld

Bijna 2jr. Krachtige reu van het goede type met goede verhoudingen in hoofd en lichaam. Goede ver-
houding voorsnuit/schedel, mooie uitdrukking, oog mag nog iets donkerder. Oren goed geplaatst soms 
wat naar achteren gedragen. Goede hals/rugbelijning. Mooie ribwelving en diepe borst. Correcte lende 
partij. Mooi bot, heeft nog tijd nodig in ellebogen. Mooie vacht, bossige staart met goede onderwol. 
Gangwerk met allure maar nog erg los in front en wat zwak in hakken. Daarom vandaag nog uitmun-
tend. U 1

Jeugdklasse Reuen - keurmeester mevr. F. Lochs-Romans

44 Zep-Elsa v. Klein Elsholt

NHSB 2781060, geb. 30-1-2010, F: Eig., V: Kamp. Maarten Meike v. Groevenbeek, M: Elsa-Nouska v. 
Klein Elsholt, eig.: A.H.L. Kamperman-v. Remmen

17 Maanden. Zeer fraaie rastypische reu met goede verhoudingen. Bij het betasten nog wat verlegen. 
Fraai gevormd hoofd, goede verhoudingen. Goed gevormd oog wat nog donkerder mag worden. Oren 
goed geplaatst maar van flinke maat. Mooie hals, goede hoeking. Mooie diepe borst. Goede voorborst. 
Correct in de lendenen. Achterhand heeft nog wat tijd nodig in kracht. Mooie vacht en ondervacht. Ook 
in het bruin. Mooie staartdracht. Gaat gemakkelijk en ruim. U 1

Fokkersklasse Reuen - keurmeester mevr. G. Halff-van Boven

58 Multikamp. Bart fan ‘t Suydevelt WW’11, Res.WW’09, WW’10, Bdsgr’09, ’10 etc. 

NHSB 2630889, geb. 2-11-2006, F: J.W.Hoeksema, V: Multikamp. Sjef fan ‘t Suydevelt WW’06,’08,’09, 
M: Int.Kamp. Monty’s Hanna fan ‘t Suydevelt Vet.WW’11, WW’08, Dts.K., eig.: J.W. Hoeksema

Rastypische reu. Goed in balans en evenredig gebouwd. Wigvormig hoofd met correcte uitdrukking en 
amberkleurige ogen. Correct aangezet oor, met rastypische beharing. Goede hals rugbelijning. Sterk 
bone. Mooi droog hoofd. Goede hals rugbelijning. Juiste hoekingen. Gaat vlot. Rastypische beharing, 
bevedering en bossige staart. Prima temperament. Gaat vlot door de ring. U 1

Gebruikshondenklasse Reuen - keurmeester mevr. G. Halff-van Boven

61 Idde van ‘t Poldersdijkje

NHSB 2745324, geb. 10-4-2009, F: J.Mastenbroek, V: Suyferhout’s Dino, M: Fides van ‘t Poldersdijkje, 
eig.: L.D. Mastenbroek

Werklustig type. Licht gestrekt. Goed ontwikkeld reuenhoofd wat wel wat wigvormiger kan. Royaal 
behang. Correct oog en uitdrukking. Sterk scharend gebit. Prachtige hals. Staat wat breed in de voor-
hand. Wat weinig voorborst. Uitmuntend bone. Krachtig beenwerk en voeten. In stand oplopende rug-
belijning en sterk hellend bekken. Gaat vlot maar met korte pas, hakkeneng en voor erg breed. Sluike 
beharing. Voldoende bossige staart. Prima temperament. Uitmuntende bespiering. ZG 1

Kampioensklasse Reuen - keurmeester mevr. G. Halff-van Boven

62 Multikamp. Sjef fan ‘t Suydevelt WW’06, ’08, ’09 etc.

NHSB 2482657, geb. 18-11-2003, F: J.W. Hoeksema, V: Kamp. Lars Ceda v.d. Drentsche Dreven  
JW’99,W’00,’01,’02,WW’02,’03, M: Kamp. Merel fan ‘t Suydevelt WW’03, eig.: J.W. Hoeksema

Fraaie rastypische reu. Echt Drentenhoofd. Mooi wigvormig met juiste expressie. Prima aangezet 
behang. Goede expressie. Uitmuntend lichaam met goede hoekingen, voorborst, boven- en onderbelij-
ning. Uitmuntend bone. Rondom typische beharing. Prima temperament en goede gangen. U 1
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Veteranen klasse reuen - keurmeester mevr. G. Halff-van Boven

68 Ruben Max v.d. Sebastiaans Hoeve

NHSB 2439793, geb. 27-8-2002, F: L. Punselie, V: Buddy Beike v. Selihof, M: Fien Finest v.d. Sebasti-
aans Hoeve, eig.: G. v. Luinen-de Rooij

9-jarige reu met uitmuntend rasbeeld. Evenredige verhoudingen en veel temperament. Goed reuen-
hoofd. Attente oordracht. Correcte expressie. Droog besneden voorsnuit. Goede halslengte, front en 
beenwerk. Correcte hoekingen voor en achter. Goed lichaam. Prima toplijn en onderbelijning. Prima 
staartaanzet en –dracht. Prima vacht. Gaat vlot met temperament. Uitmuntend.  U 1

Puppy klasse reuen - keurmeester dhr. W.F. Arxhoek

76 Garriet Lauwers

NHSB 2815958, geb. 6-11-2010, F: J.H. Boersma, V: Mazzel fan ‘t Suydevelt, M: Silke, eig.: D.C. 
Uyterlinde

Zeer jeugdige, maar krachtige volle reu met goede verhoudingen in het lichaam. Krachtige benen en 
voeten. Prima toplijn. In aanleg zeer goede vacht. Krachtig stuwend gangwerk. Een echte jonge Drent. 
Veel Belovend. VB 1

Baby klasse reuen - keurmeester dhr. W.F. Arxhoek

80 Elton Be v.d. Sebastiaans Hoeve

NHSB 2821133, geb. 10-12-2010, F: L. Punselie, V: Kamp. Saco fan ‘t Suydevelt, M: Kamp. Birthe Be 
v.d. Sebastiaans Hoeve, eig.: W.J. Botman

Bijna 6 maanden jonge reu. Met een mooi werklustig lichaam. Uitmuntend hoofd. Krachtige benen en 
voeten. Correct gehoekt. In aanleg goede vacht. Goede staartaanzet. Gaat met goede pas. Grijpt goed 
uit. Veel belovend. VB 1

Open klasse teven - keurmeester dhr. dhr. J. Dekker

113 Janne Nynke v.d. Bezelhonk

NHSB 2694403, geb. 4-3-2008, F: C.M. Schulte, V: Dorus van ’t Oale Hemelriek, M: Nynke-Flo-Jytte 
v.d. Bezelhonk, eig.: J. ter Horst

Uitmuntend totaal beeld. Prachtig hoofd. Uitmuntend lichaam. Goede hoekingen. Vlot en ruim gang-
werk. Goede beharing. U 1 CAC

Tussenklasse teven - keurmeester mevr. T. van Adrichem Boogaert-Kwint

130 Chita Chess v.d. Sebastiaans Hoeve

NHSB 2772139, geb. 11-11-2009, F: L. Punselie, V: Storm van ‘t Trappel-End, M: Kamp. Zodie Zo v.d. 
Sebastiaans Hoeve, eig.: J. Egeter & M.D. Egeter-Schoonakker

Innemend type. Gestrekt totaalbeeld, mooie schedel. Prima oog. Mooie wigvormige voorsnuit, prima 
oor. Prima schouder. Beste ribben. Prima achterhand. Prima staart. Heeft nog wat tijd nodig om wat 
dieper te worden in onderbelijning. Prima bone. Voeten mogen iets vaster. Als ze wil lopen loopt ze 
goed. Vrolijk temperament. Prima vacht structuur. Heeft alleen haar beste jas thuis gelaten. U 1

Jeugdklasse teven - keurmeester mevr. T. van Adrichem Boogaert-Kwint

146 Fardau fan de Indo-Anjoho

NHSB 2790064, geb. 17-4-2010, F: Eig., V: Kamp. Barry Bdsgr., M: Kamp.Demi fan de Indo-Anjoho 
CW’06, eig.: I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers

Innemend type. Prima uitdrukking. Lippen voldoende strak. Prima oor. Hals wat aan de elegante  
kant. Prima ribben en hoekingen. Best bone. Middenvoet mag iets verender. Mooie beharing. Vlot 
gangwerk. Mooie staart. Heleboel om van te houden. U 1 res. CAC
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Fokkersklasse teven- keurmeester mevr. G. Halff-van Boven

152 NJK Mila-Nouka v.d. Neerbosche Wateren JW’09

NHSB 2718299, geb. 29-8-2008, F: Eig., V: Dice Sacha v. Kromhof, M: Nouka v.d. Hoestêe, eig.: 
B.N.J.  Groen

Licht gestrekte teef. Evenredig gebouwd. Licht wigvormig hoofd. Goed oog en expressie. Kan behang 
goed dragen. Rastypische beharing. Goede hals- en rugbelijning. Kan voor meer gehoekt, m.n. opper-
arm. Prima bone. Middenvoet kan sterker. Zag graag wat meer opvulling in front. Goed lichaam voor 
de leeftijd. Voldoende hoeking achter. Gaat vlot, voor erg los. Sluike beharing, vandaag niet optimaal. 
Goede bossige staart en temperament. Om totaalbeeld/type: U 1

Gebruikshondenklasse teven - keurmeester mevr. G. Halff-van Boven

159 Multikamp. Felíssora v. Drentenpassie WW’09, Esgr’10,’11, EW’10

NHSB 2518825, geb. 28-7-2004, F: Eig., V: Kamp. Barry, M: Kamp. Dagmarnita v. Drentenpassie, 
eig.: R.M. Harmsen

Evenredig rastypisch gebouwde teef. Vrouwelijk hoofd. Correcte verhouding en uitdrukking. Kan oren 
goed dragen. Goede hals. Goed ontwikkeld lichaam. Evenredige hoekingen. Correct bone. Goede on-
derbelijning. Bekken te sterk hellend. Beharing mag over het hele lichaam sluiker zijn (waterschade). 
Deze 7-jarige teef wordt in een uitmuntende conditie voorgebracht. Tijdens het gaan toont zij op deze 
warme dag het gangwerk van een echte Drent. ZG 1

Kampioensklasse teven - keurmeester mevr. G. Halff-van Boven

161 Norlund Sisse IntSCH, KBHV’09, DKV’09

NHSB DKK 21978/2005, geb. 7-11-2005, F: I.B.J. Sorensen, V: Siko, M: Norlund Tia, eig.: J. Nielsen

Teefje met uitmuntend rasbeeld. Fraai tevenhoofd. Prima expressie, ooraanzet en –dracht. Correcte 
hals rugbelijning. Opperarm kan wat schuiner. Voldoende opvulling in front. Rug kan wat meer span-
ning vertonen. Goed gehoekte achterhand met voldoende bossige staart. Goed ontwikkeld lichaam. 
Gaat vlot met lichte tred. Prima temperament en goed voorgebracht. U 1

Veteranenklasse teven - keurmeester mevr. G. Halff-van Boven

171 Kamp. Demi fan de Indo-Anjoho CW ‘06

NHSB 2428022, geb. 8-11-2002, F: Eig., V: Baron, M: Sonja v.d. Drentsche Dreven, eig.: I.A.C.M. 
Hoekstra-Dekkers

Echte Drentedame. Mooi type. Mooi hoofd. Goede verhoudingen in lichaam. Goede halslengte. Goede 
bovenbelijning. Onderlijst wat tepelvorming. Uitmuntende hoekingen voor en achter. Bekken kan wat 
vlakker. Goed aangezette staart en –dracht. Beharing hier en daar wat open. Gaat met veel animo 
door de ring. U 1

Puppyklasse teven - keurmeester dhr. W.F. Arxhoek

178 Blossom fan ‘t Suydevelt

NHSB 2812138, geb. 5-10-2010, F: J.W. Hoeksema, V: Mazzel fan ‘t Suydevelt, M: Dinges fan de Indo-
Anjoho, eig.: J.C. Huijsing & M. Huijsman

Zeer fraaie teef van 8 maanden. Mooi werklustig totaalbeeld. Prima hoofd met goede verhoudingen. 
Voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam. Prima benen en voeten. Prima vachtstructuur. Prima balans in 
gangen. Uitmuntend totaalbeeld. VB 1

Babyklasse teven - keurmeester dhr. W.F. Arxhoek

181 Emy fan ‘t Suydevelt

NHSB 2824384, geb. 16-1-2011, F: J.W. Hoeksema, V: Kamp. Bart fan ‘t Suydevelt, M: Jet fan ‘t Suy-
develt, eig.: J. Hooge & ten Kate

Teefje van 5 maanden. Toont ondanks de jeugdige leeftijd een prima rasbeeld met mooie verhoudin-
gen in hoofd en lichaam. Goede constructie in voor- en achterhand. Correcte staartaanzet. Toont reeds 
een ruim stappend gangwerk in voor- en achterhand. Een heerlijke pup die ik nog graag eens terug wil 
zien. Veel Belovend. VB 1
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een Beetje trots

Dit jaar ben ik in de luxe positie 
om met 2 teefjes naar de club-
match te gaan. 
Onze Demi gaat mee, omdat ik 
graag een keer mee wil doen aan 
de fokkerij klasse: Demi met haar 
kinderen. Demi wordt dus 
ingeschreven in de ‘Vete-

ranen-klasse’. Haar dochter Fardau, 
in de ‘Jeugd-klasse’. Onze kennel is 
goed vertegenwoordigd, er doen 5 
honden mee. Ik heb het voor mijn 
gevoel druk, met twee honden die 
de ring in moeten, maar ook de ze-

nuwen zijn natuurlijk aan-
wezig. Het blijkt een heel 

bijzondere dag voor ons te worden. 
Toegejuicht door een grote ‘fan-club’ 
doen ‘onze‘ 5 honden het super! Ze 
mogen alle 5 naar de eindkeuring.
In de fokkerij klasse worden we 4e. 
Rex wordt 2e bij de veteranen reuen, 
Demi wordt beste veteranen teef, An-
dor wordt 4e bij de Kampioensreuen, 
Okke wordt 3e bij de jeugd reuen, 
Fardau wordt beste jeugd teef.

Daarna heb ik een luxe-probleem, 
ik moet met beide honden de ring 
in voor de keuze van ‘beste teef’. 
Gelukkig springt Wietze Klijnstra bij 
en neemt Demi van me over. Onze 
Fardau wordt als klap op de vuur-
pijl ‘reserve teef’ van de Clubmatch. 
Onze kleuter van nog geen 14 maan-
den! Ik ben/wij zijn dan toch wel een 
beetje erg veel trots! Op onze super-
honden en op de eigenaren die de 
honden uit hebben laten groeien tot 
fijne, prettige en lieve Drenten. Drie 
glimmende bekers staan bij ons in 
huis, zelf glim ik ook een beetje als 
ik er naar kijk. 
Inge Hoekstra-Dekkers, 
Kennel ‘fan de Indo-Anjoho’

hond voedt ‘lIjgers’ In chInese dIerentuIn

Twee zeldzame welpen in China, geboren uit een 
mannelijke leeuw en een vrouwelijke tijger, wor-
den verzorgd door een hond. 
De welpen zijn door hun moeder verstoten. De tijger 
beviel van vier welpen. Ze heeft de welpen vier dagen 
gezoogd, waarna ze de kleintjes om onbekende redenen 
in de steek liet. Twee welpen waren te zwak en zijn ge-
storven.

Wat is een Lijger?
Een lijger (Panthera Leo x Tigris) is een hybride kruising 
tussen een mannetjesleeuw en een vrouwtjestijger. Om 
die reden behoort het dier tot het geslacht Panthera van 
de familie der katachtigen. Een hybride kruising tussen 
een mannetjestijger en een vrouwtjesleeuw wordt ook 
wel een teeuw genoemd (samenstelling van de Neder-
landse woorden tijger en leeuw) of tigon (samenstelling 
van de Engelse woorden tiger en lion).
De op dit moment bekende lijgers zijn geboren door 
invloed van de mens, ofwel met opzet, ofwel door het 
bij elkaar plaatsen van tijgers en leeuwen in eenzelfde 
ruimte. In de natuur komen leeuwen en tijgers over het 
algemeen niet in hetzelfde gebied voor. De twee soorten 

komen allebei in India in het wild voor, maar bewonen 
verschillende regio’s.

Een lijger ziet er uit als een grote leeuw met diffuse tij-
gerstrepen. Zoals tijgers (in tegenstelling tot leeuwen) 
houden lijgers van zwemmen. Lijgers kunnen een kop 
groter worden dan hun ouders, waarschijnlijk omdat in 
een normale situatie leeuwinnen een groeiremmend gen 
doorgeven aan hun nakomelingen om een balans te vin-
den met het groeistimulerende gen van mannetjesleeu-
wen.

Alle tot nu toe bekende mannetjeslijgers zijn onvrucht-
baar gebleken. De meeste mannetjeslijgers berei-
ken echter de volwassen leeftijd en doen pogingen tot 
voortplanting met leeuwinnen, tijgervrouwtjes of met 
vrouwelijke hybriden. Vrouwtjeslijgers zijn meestal wel 
vruchtbaar en kunnen zich voortplanten met een tijger 
of een leeuw.
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het verhaal van een BIjzonder drentje

Het is eind april 2009. Ik bekijk zoals wel vaker 
met speciale belangstelling de site van onze Ver-
eniging, en vooral onder het kopje: “Pups en over-
plaatsers”. Waarom? Tja, ik had een collega en die 
jaagde altijd met een Drent. Om een lang verhaal 
kort te maken, ik was weg van die hond en zij, het 
was een teefje, van mij.

Over ons
Ik werkte, mijn vrouw werkte en dus vond ik dat er niet 
voldoende tijd was voor zo’n hond. Opeens veranderde 
mijn leven, als gevolg van een fusie en een reorganisatie 
stopte ik met werken.
‘Nu of nooit’ dacht ik en overtuigde mijn vrouw dat we 
beslist aan een hond moesten. Mijn vrouw was geen 
“hondenvrouw” en voor mij zou het ook mijn eerste wor-
den. Totaal geen ervaring dus en niet gehinderd door 
enige kennis...

Eerste kennismaking met een overplaatser
Wij wonen in Haarlem en ja hoor, er was een Drent in 
onze buurt die overgeplaatst moest worden wegens een 
persoonlijk probleem van de bazin. 
Ik klom in de telefoon en belde mw. Nel Olijve, die toen 
bemiddelde bij overplaatsingen, dat ik geïnteresseerd 
was om de hond te zien. Maar dat ging zo maar niet, 
Mw. Olijve, ik mocht al gelijk Nel zeggen, nam mij een 
diepte-interview af “waar de honden geen brood van lus-
ten”. Wist ik wel waarom ik een jachthond wilde? Had ik 
wel tijd genoeg om met hem te wandelen? Wilde ik niet 
liever een pup zodat ik die helemaal zelf kon opvoeden? 
Hoe vond mijn vrouw het? En wat deed ik met de hond 
in vakantietijd?
En zo ging dat nog wel even door. Volgens mij merkte 
Nel dat het serieus was. Ik kreeg het adres in Haarlem 
en mocht gaan kijken. “Maar het was wel een reu…” zei 
Nel nog.
Ik was niet meer te houden en zonder dat mijn vrouw 
het wist ging ik naar het opgegeven adres. Ik belde en 
hoorde een enorm geblaf van een hond die volgens mij 
niet wilde dat ik binnenkwam. De bazin deed open en ik 
volgde haar met enig ontzag de huiskamer in. 
Daar zat de Drent in een grote bench en brak die bijna af 
toen ik binnenkwam. Ik moet toegeven dat ik even be-
gon te twijfelen of ik nu bang was of niet. Ik was in ieder 
geval blij dat mijn vrouw er niet bij was.
Het bleek, zo vertelde de bazin allemaal reuze mee te 
vallen, de hond was alleen erg dominant en sterk. Het 
kwam er op neer dat hij alleen goed naar haar luisterde. 
Haar man had de grootste moeite om de hond onder 
controle te houden. 
Ik zei dat ik er even over wilde denken en reed naar huis. 
Meteen Nel weer gebeld. Die was verbaasd dat de hond 
overdag in een bench zat en raadde mij af deze hond te 
“proberen”. Het is namelijk mogelijk een over te plaatsen 
Drent een veertien dagen op proef bij je in huis te nemen 
voor je beslist of je de hond definitief houdt.
Ik was enerzijds teleurgesteld maar aan de andere kant 
was mij nu duidelijk dat we toch maar voor een teefje 
moesten gaan.

Tweede kennismaking met een overplaatser
Toen was er die hond van 3 jaar in Voorburg, die een 
nieuw thuis zocht. Na telefonisch contact werd mij dui-
delijk dat de hond op een flat woonde met haar bazin 
en twee jonge dochters. In de informatie stond dat ze 
als pup met haar linkeroog in een tak was gelopen. In 
Utrecht (Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren) 
was de lens verwijderd. De hond moest nu dagelijks ge-
druppeld worden, haar leven lang. Dit om te voorkomen 
dat het oog te droog werd, dus om de oogtraanproduc-
tie te stimuleren en daarmee mogelijke ontstekingen te 
voorkomen. Verder was de hond kerngezond en leed er 
verder in het geheel niet onder. Ze kon alleen niet ‘ac-

commoderen’ met haar linkeroog en ziet daar dus alleen 
scherp mee op afstand.
Ik was nieuwsgierig naar de hond en belde. Een zeer 
bezorgde bazin schrok een beetje dat er zo snel iemand 
belde om de hond te zien. We maakten een afspraak 
en we reden op een avond naar Voorburg. De familie 
woonde in een appartementencomplex en we belden een 
beetje nerveus aan. Via een intercom werden we bin-
nengelaten en de lift in geleid.
En toen gebeurde er iets voor mij dat eigenlijk meteen 
de doorslag gaf om verliefd te worden. Bovengekomen 
ging de liftdeur open en daar stond een Drent in vol-
le glorie te zwaaistaarten! We haalden haar aan en ze 
vond het allemaal prachtig. We keken de gang in en daar 
stond haar bazin het tafereel te bekijken. Ze had Lola 
gewoon vooruitgestuurd om ons te verwelkomen!
Onder de koffie vertelde de bazin dat ze door omstandig-
heden genoodzaakt was om afscheid te nemen van haar 
hond. Ze had er ruim een jaar over nagedacht en was 
uiteindelijk tot dit besluit gekomen. 
Ze vertelde over het ongeluk met het oog en over de 
dure medicijnen (€40,00 per maand). Ze bood gelijk aan 
dat als ik voor Lola wilde gaan zorgen, dat zij dan de 
helft van de medicijnen nog wilde betalen. Dat wilde ik 
echt niet, maar ik vond het zo geweldig, dat ik geen mo-
ment meer twijfelde.

Verhuizing van Lola
De volgende zondag gingen we haar ophalen, na van Nel 
nog vele goede raadgevingen te hebben gekregen. Lola 
ging gedwee mee in de auto op haar eigen reiskussen en 
we kregen alle spullen gelijk mee, voerbakken, tanden-
borstel, mand etc. Ze bleef rustig liggen in de vreemde 
auto met haar nieuwe bazen.
Met uitlaten hield ik haar de eerste dag nog aangelijnd, 
want ja, zou ze wel terugkomen? De volgende dag al 
stond mijn zwager in de stromende regen voor de deur 
met zijn Bordercollie en daar gingen we naar het park. 
Beide honden los en lekker rennen in het park. En Lola 
kwam keurig terug als ik riep. Vanaf die tweede dag  
loopt ze bijna altijd los.

De eerste nacht in een vreemd huis 
Ik wandel veel met haar, dat was ze niet meer gewend. 
Ook loopt ze naast de fiets lekker te rennen. In het begin 
droeg ze wel de staart tussen haar poten, zodat mensen 
zeiden “het lijkt wel een whippet”. Al snel werd ze steeds 
vrijer, de staart ging omhoog en ze begon echt te flan-
keren. Geregeld ‘stond ze voor’, dan had ze weer een 
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fazant in de gaten. 
Als een echte Drent bracht ze het jonge fazantje naar mij 
toe. Toen nog enigszins in paniek, riep ik “los” en daar 
liep de fazant weer weg, ongedeerd.

Bezoek aan de dierenarts en andere professionals
Ik wilde eigenlijk wel dat een kenner eens naar de hond 
keek, haar trimde, haar gebit inspecteerde en haar na-
gels knipte. Dat laatste vond ik nogal wennen.
Toen de dierenarts haar nagels ging knippen, knipte ze 
gelijk in het ‘leven’. Met een verband om haar poot ver-
liet ik de praktijk. Dus nagels knippen dat vond ik maar 
niets.
We hadden inmiddels gelezen dat de kennel ‘fan ‘t Suyde-
velt’ in Exloërveen wel een hele goede moest zijn. Omdat 
het vanaf Haarlem best een stukje rijden is, huurden we 
een huisje. We namen de fietsen ook mee en maakten 
er een uitje van.
Op het erf bij Jaap Hoeksema viel ik van de ene in de an-
dere verbazing. Zijn dochters zagen de hond en riepen: 
‘hé Lola’ en haalden hun moeder erbij die Lola ook kende. 
Ik vroeg of er even naar de hond kon worden gekeken. 
Vader Jaap kwam net op z’n brommertje aangereden. 
Ook hij kende de hond…want haar oude bazin had haar 
een paar keer voor een vakantieverblijf gebracht. Jaap 
ging direct aan de slag met de nagels, vertelde onder-
hand van alles en we lieten Lola achter voor een “10.000  
beurt”. Gebit nakijken, trimmen, wassen etc. Jaap zei: 
“Kom haar na vieren maar weer ophalen en je kent haar 
niet meer terug!”
Wij gingen lekker fietsen in de omgeving. Toen we haar 
weer ophaalden was het inderdaad of we een nieuwe 
hond meekregen. Werkelijk een metamorfose, zo mooi 
was ze. En door het dolle heen dat ze weer mee mocht.
Ik vroeg Jaap ook naar zijn mening over de medicijnen 
voor het oog. Hij had zo zijn twijfels of het echt wel nodig 
was om daar steeds mee door te gaan. Ik heb toen na 
overleg met een andere dierenarts uit onze vrienden-
kring in drie maanden het gebruik afgebouwd. Inmiddels 
gaat het prima en gebruikt ze geen medicijnen voor haar 
oog meer.

Oude herinneringen ophalen
De oude bazin van Lola mailde ons regelmatig. Ze wilde 
heel graag Lola weer eens zien. Tegen alle adviezen in 
hebben we haar na drie maanden uitgenodigd om bij ons 
langs te komen. Het was een feest van herkenning en 
een heel leuke middag. De hond herkende de hele fami-
lie, ze kwamen met z’n vieren: moeder, twee dochters en 
oma die vaak had opgepast op Lola. Na een wandeling 
en de nodige foto’s moesten ze weer naar huis. Lola liep 
een eindje met haar oude bazin mee. Ik twijfelde, floot 
haar terug en ... ze kwam! Ze beschouwde mij dus als 
haar nieuwe baas en ik was best opgelucht.

Training
Onder het wandelen en na het lezen van het mooie 
Drentenboek van Mw. Offereins - (Lola’s vader, kampi-
oen Rintje van Bosandoor, staat daarin op een foto op 
blz. 215) - ontdekte ik dat Lola veel commando’s kende 
en ze best goed uitvoerde. Ik probeerde steeds andere 
commando’s en leerde haar ook zelf nieuwe dingen. Het 
is verbazend hoe slim ze is en hoe snel ze iets weet, kan 
en onthoudt.
Ik wilde eigenlijk wel met haar oefenen met andere Dren-
ten. Dus gebeld met dhr. Roelof Alting. Hij vroeg me wat 
Lo zo al kon. Ik zei: “Ze doet van alles voor me, behalve 
zwemmen. Dat vertikt ze. Wel pootje baden, maar ver-
der het water in gaat ze niet”. De heer Alting adviseerde 
mij om dan eerst maar eens een cursus bij de K.N.V.J. te 
gaan volgen. Anders zou het teveel ophouden als hij de 
hond nog moest leren zwemmen.
Ik heb het advies opgevolgd. Inmiddels zit ik alweer een 
week of acht op training met een groep jachthonden, 
waaronder nog een grote jonge Drent, een reu. En de er-
varen trainer kreeg het voor elkaar. Na drie weken zwom 
Lo over een water van ongeveer 15 meter breed! Dat 

wil zeggen, het leek wel een soort schoolslag met haar 
voorpoten heel wijd uiteen. Ik dacht even: ze verzuipt, 
ik moet erin. Maar het lukte Lola de overkant te berei-
ken onder applaus van mijn medecursisten. Lo was door 
het dolle heen en het lukte mij die avond niet zo gauw 
de slaap te vatten als normaal. Inmiddels kan ze goed 
apporteren, dummy’s, echte eenden/kraaien. Ook dum-
my’s opzoeken, na een schot waar ze ook niet meer van 
schrikt. ‘Achtje’ lopen los naast de baas, twee minuten 
blijven liggen zonder dat de baas in zicht is etc.
Ze heeft inmiddels het geld wat de jachtcursus kostte 
ook ruimschoots terugverdiend. Wat was het geval, ik 
ging op een mooie avond kijken naar de vriendin van 
mijn zoon die paard rijdt op een manege. Aangekomen 
liet ik Lo eerst even goed uit, voordat we op de tribune  
plaatsnamen. Ik droeg mijn zonnebril en wilde binnen 
in de manege mijn gewone bril op toen ik merkte dat ik 
die kwijt was. Uit mijn binnenzak gevallen toen ik bukte 
om de hond aan te lijnen, waarschijnlijk. Lichte paniek 
en ik zonder hond(!) teruggelopen om te zoeken, maar 
helaas. Mijn vrouw zei: “Ga nog maar een keer goed 
zoeken en nu met hond”. Toen dacht ik eigenlijk pas aan 
het commando ‘zoek/apport’ dat ze geleerd had op de 
cursus. Daar gingen we weer, hetzelfde parcours. Ik had 
de moed bijna opgegeven, toen Lo me opeens naar een 
graskantje trok en met haar neus boven mijn brillenko-
ker stond te zwaaistaarten! Uitbundig beloond natuurlijk 
en ik stond paf. De mensen wie ik het vertelde zeiden: 
“Tja, het is een jachthond, dat kunnen ze gewoon”. Op 
dat moment vond ik het niet gewoon, ze was en is voor 
mij een ‘tophond’.

Clubmatch en keuring
Omdat er een clubmatch was dacht ik, dat het leuk zou 
zijn als Lo eens door een onpartijdige keurmeester werd 
bekeken. Maar kon dat eigenlijk wel? Ik had weleens ge-
hoord dat wanneer er sterilisatie had plaatsgevonden, ze 
dan niet meer mee mocht doen. Jaap Hoeksema gemaild 
om advies. Die mailde gelijk terug dat ik het toch vooral 
moest doen en dat ik gewoon van het oog moest vertel-
len. De keurmeester zou daar dan rekening mee houden.
Ik heb samen met iemand van de jachtcursus meege-
daan en Lo had gelijk al veel bekijks in Barneveld. Men 
zei: “Wat is dat nou voor hond?” Ik vertelde over Lola 
en de clubfotograaf werd erbij gehaald. Die maakte een 
serie foto’s waarvan er wel een paar in het clubblad zou-
den komen, mits ik een verhaaltje wilde schrijven over 
het leven tot nu toe van Lola. Dat wilde ik wel, en dat zit 
u nu te lezen.
Tenslotte zaten we nog een broodje Unox te eten en daar 
kwam nog iemand spontaan op Lola af. Hij vroeg waar 
ze vandaan kwam. Het was de heer Frans Willemsen. 
Een levende legende, begreep ik later, die de hond aan-
dachtig bekeek en ons vertelde over zijn eigen honden. 
De uitslagen van de keuringen waren inmiddels bekend 
en ze had een “G” van ‘Goed’ gekregen: goed lichaam, 
goede hoekingen, alleen de bles was te breed en Lo heeft 
een wit vlekje aan haar rechteroor en dat hoort niet, 
vond de keurmeester. U begrijpt mijn dag kon niet meer 
stuk. Ik vond het super en we gingen tevreden naar huis.

En dan om mee af te sluiten
Tenslotte wil ik nog graag mensen door middel van dit 
verhaal duidelijk maken dat het in huis nemen van een 
over te plaatsen hond echt een heleboel voordelen heeft. 
Een puppy is natuurlijk geweldig, maar een overge-
plaatste hond is u heel dankbaar en u heeft er, volgens 
mij, net zo veel plezier van. De keuze voor onze Drent 
Lola, heeft ons leven positief veranderd en ik zou deze 
keuze zo nog een keer maken.

Ton Veltkamp
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FoKBeleIdscommIssIe

Resultaten enquête 2010-2011

In het najaar van 2010 zijn de enquêteformulie-
ren verzonden naar de eigenaren van honden die 
dat jaar drie jaar werden. In het daarop volgende 
half jaar zijn van de 419 verstuurde formulieren 241 te-
rug ontvangen. Dat betekent een percentage van 58%. 
Enigszins teleurstellend maar wij danken degenen die de 
moeite hebben genomen het formulier in te vullen en te 
verzenden hartelijk!

Met deze gegevens krijgen we een beter beeld over de 
gezondheidsstatus van ons ras en over het effect van 
de genomen foktechnische maatregelen. Op deze wijze 
kunnen we ook signaleren of er zich een bepaald ge-
zondheidsprobleem binnen ons ras gaat voordoen en 
kunnen wij het fokbeleid aanpassen aan de actuele si-
tuatie. De belangrijke, mogelijk erfelijke gezondheids-
problemen die door de eigenaren worden gemeld zijn 
inmiddels in het register opgenomen, zodat iedereen die 
toegang heeft aangevraagd daar kennis van kan nemen.
Hieronder een selectie uit de data die verkregen zijn uit 
deze enquête.

•	 Er zijn 7 honden reeds overleden. 6 daarvan door 
een ongeval en 1 door een fataal verlopen infectie-
ziekte (vermoedelijk Parvo)

•	 94 % van de eigenaren is tevreden en vindt dat de 
hond aan de verwachtingen voldoet. 6% is dat dus 
niet en wel om uiteenlopende redenen. Wel valt op 
dat er vaak sprake is van een gedragsprobleem. Het-
zij dominant of agressief gedrag, hetzij verlatings-
angst en daardoor vernielzucht. Ook wordt een paar 
keer genoemd dat men zich niet gerealiseerd heeft 
dat een jachthond als de Drent zoveel beweging en 
uitdaging nodig heeft! Goede voorlichting en selectie 
van de toekomstige eigenaren door de fokker is dus 
belangrijk.

•	 Ruim 90 % geeft aan tevreden te zijn over de voor-
lichting van de fokker en kan met vragen bij hem/
haar terecht.

•	 In het algemeen is men tevreden over het karakter 
van de honden. Rond de 90% is positief over het 
gedrag. Toch geeft 6 % aan dat er sprake is van 
grommerigheid, 9% heeft angst geconstateerd en 
4% meldt bijtincidenten. 

•	 78% van de eigenaren vindt hun Drent goed gehoor-
zaam, 20 % matig en 2 % slecht. Wat opvalt is dat 
19% van de eigenaren geen cursus (gehoorzaam-
heid of jacht) gevolgd heeft. Mogelijk bestaat hier 
een verband!

•	 31% van de driejarige Drenten is reeds gecastreerd 
(of zo u wilt gesteriliseerd) Dit percentage is hoger 
dan in 2009/2010 (27%) en wij vinden dat een on-
gunstige ontwikkeling!

Wat betreft de belangrijke als mogelijk erfelijk be-
schouwde aandoeningen werden de volgende aantallen 
gemeld zoals vermeld in de tabel.

Voor de volledigheid moet vermeld worden dat de geval-
len van HD en ED die door de eigenaren zijn gemeld in 
deze enquête niet bevestigd zijn door een officieel on-
derzoek door de afdeling GGW van de Raad van Beheer.

Tevens moet vermeld worden dat bij twee honden een 
of enkele malen een epilepsie-achtige aanval is gezien. 
Deze hebben zich later niet herhaald en daarom zijn 
deze niet opgenomen in de tabel. Feit is wel dat epilep-
sie bij de Drent zich vaak op latere leeftijd openbaart. 
Reden om deze honden in de gaten te houden, ook bij 
een volgende enquête op zesjarige leeftijd.

De laatste aandoening, voedingsintolerantie. Heb ik op-
genomen omdat deze opvallend vaak gemeld wordt. Een 
veel voorkomend probleem bij meer rassen, maar een 
erfelijke basis kan niet uitgesloten worden en daarom 
zullen wij de ontwikkeling in het voorkomen hiervan 
nauwlettend volgen.

Aandoening Aantal

Heupdysplasie 2

Elleboogdysplasie 1

PRA 0

Cataract 2

Entropion 1

Epilepsie 0

Navelbreuk 7

Niet ingedaalde testikel(s) 3

Gebitsfout 5

Knikstaart 2

Patellaluxatie 1

Voedingsintolerantie (allergie) 11

Komend najaar zullen wij opnieuw een “lichting” Dren-
teneigenaren aanschrijven en wij hopen op een goede 
respons. Neemt u, als u de enquête toegezonden krijgt, 
alstublieft de moeite deze in te vullen. Mochten er iets 
te melden zijn omtrent de gezondheid van uw Drent, 
ongeacht de leeftijd, meld dit dan aan ons. U kunt het 
formulier “Melding voor het register” downloaden van de 
site van de Vereniging. Het staat ook regelmatig afge-
drukt in  “Onze Drent”. Deze gegevens zijn voor ons en 
ons geliefde Drentenras van groot belang! Ook meldin-
gen uit het verleden, zelfs als de betreffende hond allang 
overleden is, kunnen voor ons waardevol zijn.

Bart van der Pol, voorzitter Fokbeleidscommissie

Bergschenhoek krijgt nieuw hondenuitrenveld
In het park de Leeuwenkuil in Bergschenhoek wordt een nieuw hondenuitrenveld geopend. In het openbaar 
gebied in Lansingerland moeten honden aangelijnd zijn. Op de speciale hondenuitrenvelden mogen ze wel los 
lopen. Het nieuwe veld, naast de dierenweide in de Leeuwenkuil, is omheind, en er komen speelattributen voor 
de honden en zitplaatsen voor de eigenaren. Lansingerland heeft al meerdere uitrenvelden in Berkel en Roden-
rijs. Daarnaast kunnen honden loslopen in het Hoge Bergse Bos en op het hondenstrand in het Lage Bergse 
Bos. De gemeente onderzoekt nog de behoefte en de mogelijkheden voor de aanleg van een hondenuitrenveld 
in Bleiswijk
Bron: RTVRijnmond, 28/06/2011
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Beau, we Kunnen hem nIet meer mIssen!
Dit is onze vrolijke, zeer actieve, ondeugende maar o zo lieve Drent Beau. Zijn stamboomnaam is Arko, zoon van 
vader Douwe fan ’t Suydevelt en moeder Beau. Inmiddels is hij ruim een jaar oud. Een bewogen jaar waarin we 
moesten wennen aan deze jachthond. Door het volgen van de jachttraining zijn we inmiddels meer op de hoogte van 
de aanpak van onze Beau. Hij had het nodig en wij ook! Samen beleven we veel plezier aan deze training. Beau is 
gelukkiger door de consequente aanpak en we hebben inmiddels een hond die niet meer wegloopt, perfect reageert 
op onze commando’s en met ongelofelijk veel plezier voor ons ‘werkt’. Er is nog veel te leren voor baas en hond, 
maar we gaan ervoor en hopen natuurlijk wat proeven met goed gevolg af te kunnen sluiten. 

We genieten dagelijks van onze Drent en zouden hem niet meer kunnen missen!
Antje Steensma

Zwemmen kan Beau als de 
beste. Ooit geleerd in het zwembadje in de tuin. 

Nu gaat hij te water om met veel plezier te apporteren, of ge-
woon om even lekker af te koelen op een warme zomerse dag.

Lange wande-
lingen maken 

onder appèl of 
lekker strui-

nen. Vanaf het 
begin in het 

lange hoge gras 
hollen toen hij 
klein was, nu 

een spoor vol-
gend of lekker 
genieten van 

alle geuren en 
geluiden om 
hem heen.

Hij vindt het heerlijk om 
buiten te zijn. Lekker 
in de tuin op zijn vaste 
stek, uitkijkend over het 
aardappelveld. Niets 
ontgaat hem. Hij houdt 
zijn baas en metgezel-
len goed in de gaten 
en volgt wat je doet op 
de voet. Krijgt hij naar 
zijn zin wat te weinig 
aandacht? Dat lost 
hij op door te gaan 
slepen met theedoe-
ken, schoenen of open 
haard-hout. En die 
aandacht,... die krijgt 
hij dan!

Repke v.d. Ruyghewaert is 5 maanden oud en leert nog elke dag!
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Worlddogshow Parijs 2011 - 10 juli 2011

Maanden uitgekeken naar deze show te Parijs en 
eindelijk is het dan zover. Op zaterdag vertrok 
ik met Fokke Glastra- van Loon per auto met 4 
Drenten. 
Vakantie-tijd: waarschijnlijk veel verkeer. Dat viel 
gelukkig mee en zonder problemen bereikten we de 
camping waar we overnachtten in een sta-caravan. 
Op deze camping was ondertussen ook Nico Klaassen 
aanwezig met zijn vrouw en de hond Floris met hun 
caravan (nog bedankt Nico voor het boeken van de 
sta-caravan).
De inschrijving voor deze show was een ‘crime’: 
bijna alles in het Frans en een zeer ingewikkeld for-
mulier, waardoor ik alleen maar gefrustreerde men-
sen gesproken heb hierover en in mijn ogen terecht. 
Ik baalde er zelf ook stevig van. Doorgewinterde 
showmensen die uren achter de pc zaten om e.e.a. 
voor elkaar te krijgen. Normaliter vergt het een 
kleine 15 minuten! Maar ja, als het bijna alleen 
maar in het Frans is!?
En dat voor een internationale show die zeer be-
langrijk is en waar de hele wereld over de vloer 
komt, daar moet de voertaal toch Engels zijn?! 
Dank aan mijn dochter Esther die het uiteindelijk 
voor elkaar kreeg.
De volgende dag vertrokken we vroeg in de 
ochtend rond 6.30 uur richting de Expo-hallen, 
ongeveer 15 minuten rijden. Daar aangekomen 
was ik toch wel enigszins gechoqueerd van 
wat we er aantroffen: grote parkeerplaatsen 
die bezaaid lagen met uitwerpselen van hon-
den en letterlijk honderden zakjes her en 
der met uitwerpselen van honden, veel pa-
piertroep en plastic. Ongelooflijk, dat 
was geen goede start. Niemand die de 
boel opruimde. Van standhouders en 
exposanten die er al meerdere dagen 
waren begreep ik, dat het er al da-
gen lag! Wat een bende en wat een 
‘visite-kaartje’.
Laverend met onze kar tussen de 
stront (dat is geen grap, vraagt u 
gerust aan andere exposanten), 
zochten we gedurende de 400 me-
ter onze weg naar de ingang. Daar 
werden we redelijk vlot geholpen 
en konden we de hallen betreden. 

Grote hallen met wat te weinig licht, maar een kniesoor 
die daar op let.

Maar zie dan je plek/ring maar eens te vinden als 
blijkt dat Nico Klaassen met zijn Drent in hal 5 moet 
zijn en wij in hal 6? Klagen had geen zin, nee…u moet 
in hal 5 zijn en u in hal 6! En dat alles natuurlijk in 

het Frans. Engels sprak men niet en dat voor een in-
ternationale show! Uiteindelijk bleek de keuring in hal 
6 te zijn, maar Nico was er de eerste tijd niet gerust 
op. Pas toen de andere exposanten met hun Drenten 
kwamen opdagen wisten we dat het goed zat.Ook het 
personeel van de info-balie verstond geen Engels, al-
thans sprak het niet. Te gek voor woorden. We pra-
ten over een show met meer dan 36.000 honden! Ik 
zal ongetwijfeld mensen tegen de schenen schoppen, 
maar dit was dus echt de bekende ”Franse Slag” van 
werken. Zelden op een show zoveel boze mensen 
gezien vanwege de organisatie. Ik heb vele voor-
beelden, maar zal het hierbij laten.
En nu waardeer ik ons ringpersoneel des te meer in 
Nederland, want onze ringmeester lette totaal niet 
op wat er zoal rond de ring gebeurde. Verder werd 
zeker twee keer gewisseld van ringmeester en er 

werd alleen in het Frans tegen je gepraat. Geluk-
kig had de keurmeester alleen oog voor de hon-
den en was niet van zijn stuk te brengen. Nee, 
de geweldige sfeer die er hing  was enkel en al-
leen te danken aan al die exposanten met hun 
honden die onderling veel contacten hadden en 
legden en daar ga je ook gedeeltelijk voor. De 
sfeer onderling was super, ongeacht het ras.

Bart fan ’t Suydevelt werd gekozen tot 
Beste van het Ras en mocht naar de 
ere-ring. Evenals Monty’s Hanna fan ’t 
Suydevelt. De organisatie had echter op 
eigen houtje de keuring voor de vete-

ranen gewoon een uur verschoven. 
Niemand kreeg bericht hiervan. Met 
als gevolg dat Monty’s Hanna fan ‘t 
Suydevelt niet in de ere-ring kon 
verschijnen. Evenmin als vele an-
deren. Erg jammer en te gek voor 
woorden.
Jaap Hoeksema

Met het behalen van dit kampi-
oenschap heeft Bart fan ’t Suyde-
velt de titel ‘FCI Centenary World 

Dog Show Winner’  behaald.

Deze titel is alleen te winnen ter 
ere van het 100-jarig bestaan van 
de FCI en wordt op de stamboom 

vermeld.

Bart fan ‘t Suydevelt Monty’s Hanna fan ‘t Suydevelt Parel fan ‘t Suydevelt

drentensuccessen
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Uitslagen Worlddogshow Parijs
Keurmeester: dhr. Giovanni Battista Beste van het ras (BOB): Bart fan ’t Suydevelt 

Reuen Hond NHSB Eigenaar

Kampioens-
klasse

1U Beste reu / CACIB / BOB
Wereldkampioen 2011

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

Teven

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

Jeugdklasse 1 U  
Jeugd-wereldkampioen 2011

Sandmosen’s Novia N.P. Jakobsen 
(Denemarken)

Open klasse 1 U 
Res. Wereldkampioen 2011

Jet fan ’t Suydevelt 2694896 J.W. Hoeksema en 
F. Hoeksema-Schuurman

Kampioens-
klasse

1 U Beste teef
Wereldkampioen 2011

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

Veteranenklasse 1 U 
Wereldkampioen veteranen 2011

Monty’s Hanna fan ’t Suydevelt 2367758 J.W. Hoeksema en 
F. Hoeksema-Schuurman

Gebruikshonden 1 U Felissara v. Drentenpassie 2518825 R. Harmsen

Als er één Drent over de Saar is...

Als het zo uitkomt, gaan wij met 
onze Drent graag naar een show 
in het buitenland. Toen we de 
tip kregen om onze hond in te 
schrijven voor twee showdagen 
in Saarbrücken, hebben we niet 
lang geaarzeld, maar onze hond 
ingeschreven en een hotel ge-
boekt. 
Dat boeken in gezelschap van een 
hond wordt in mijn beleving steeds 
moeilijker. Mogelijk veroorzaken 
honden en/of hondenbezitters over-
last in de hotelbranche. Ik kan me 
er iets bij voorstellen, want ruziën-
de honden op een gezellig terras, is 
geen lolletje. In ons hotel in Saar-
brücken was Fleur van harte welkom. 
Later bleek dat de manager ook een 
hondenman was. We kwamen hem 
met zijn Dalmatiër tegen op één van 
de showdagen! 

De Messehallen liggen aan de rand 
van de stad op pakweg drie kilome-
ter van ons hotel. We hadden die af-
stand bij wijze van spreken te voet 
af kunnen leggen. Er was voldoende 
parkeergelegenheid en, wat belang-
rijker is, veel ruimte om de honden 
uit te laten. Je liep zo vanaf het ter-
rein het bos in. Daar kon je aan de 
wroetsporen zien dat wilde zwijnen 
tot op een honderd meter afstand 
van het complex kwamen. Waar kom 
je zoiets nog tegen?

Het tentoonstellingscomplex bestaat 
uit zeven hallen en er waren in to-

taal 36 ringen uitgezet. Voor de eer-
ste pinksterdag, de dag van de in-
ternationale show, waren ruim 2200 
honden ingeschreven. Op de tweede 
pinksterdag, de nationale show, wa-
ren dat er een dikke 1800. 
Het was voor ons opvallend dat er zo-
veel publiek was. Naast de honden-
bezitters en verzorgers, zie je altijd 
wel kijkers, publiek, maar het viel op 
dat er nu hele drommen rondliepen, 
die alleen maar voor de tentoonge-
stelde honden aandacht hadden.

Op de eerste dag keurde de Duitser 
Burkhard Seibel, een man die met 
zijn grijze haar overal in de ring aan-
wezig was. Hij maakte er soms een 
echte show van, wist goed met ner-
veuze bazen en honden om te gaan 
en had voor iedereen een vriende-
lijk woord. Op de tweede dag kwam 
een andere Duitse keurmeester, Dr. 
Peter Beyersdorf, in actie. Hij kwam 
wat strenger en afstandelijker over, 
maar als je hem goed observeerde, 
zag je duidelijk dat hij van elke hond 
genoot. Opvallend was, dat hij hon-
denbezitters ook alle kansen gaf om 
fouten te herstellen. Ik zag o.a. dat 
het ringgedrag van een Epagneul er 
toe leidde dat de eigenaar van deze 
hond de riem aan zijn echtgenote 
overdroeg. Dat klikte duidelijk beter, 
want dit koppel kwam even later met 
“Vorzüglich” (“Uitmuntend”) uit de 
ring.

Beide keurmeesters hadden direct al 

veel belangstelling voor onze Drent. 
Volgens Dr. Beyersdorf zag je helaas 
weinig Drenten op Duitse shows. 
Hij vond dat jammer, omdat hij de 
Drent zo’n typisch Nederlands oer-
ras vond. Opvallend was, dat hij met 
name de jachtkwaliteiten goed wist 
te omschrijven. Het waren niet al-
leen de beide keurmeesters die be-
langstelling voor Fleur hadden. Heel 
wat bezoekers spraken ons aan met 
vragen over het ras. Andere hon-
denbezitters bladerden ijverig in de 
catalogus om via het ringnummer 
te kunnen ontdekken met welk ras 
ze te doen hadden. We hebben de 
Drent in Saarbrücken op de kaart 
kunnen zetten.
Uw Diender

26e Internationale Rashondententoonstelling Saarbrücken Saarlandsieger 2011 - 12 juni 2011

Keurmeester: dhr. B. Seibel (D.) Beste van het ras (BOB): Emma Gina van de Haeckpolder 

Teven Hond NHSB Eigenaar

Open klasse CAC, CACIB, BOB 1 U Emma Gina v.d. Haeckpolder (Fleurtje) 2723669 Conny  van ’t Hof-Groeneveld

2e Nationale Rashondententoonstelling Saarbrücken - 13 juni 2011

Keurmeester: dhr. Dr. P. Beyersdorf (D.) Beste van het ras (BOB): Emma Gina van de Haeckpolder 

Open klasse CAC en BOB 1 U Emma Gina v.d. Haeckpolder (Fleurtje) 2723669 Conny  van ’t Hof-Groeneveld
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Keurmeester: mevr. G.M.L. de Wit - Bazelmans Beste van het ras (BOB):  Mazzel fan ’t Suydevelt 

Reuen Hond NHSB Eigenaar

Puppyklasse Beste pup 1 VB Tinus Jinte Basco v. ’t Stieckelholt 2816898 M.A.C. Plaisier en  H. Plaisier

Jeugdklasse 1 ZG Okke Sander fan de Indo-Anjoho 2790062 S. Tiemeijer-Wisman en R.H. 
Tiemeijer

Open klasse res. CAC/
res. CACI

1 U Perro fan ’t Suydevelt 2733419 H.J.J. Snippert en M. Snip-
pert

Kampioensklasse CAC/CACIB
BOB 

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

Veteranenklasse 1 U Maarten-Maike van Groevenbeek 2435512 H.J. Borsje- van der Does en  
J.A. Borsje

Teven

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

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

Open klasse CAC/CACIB 1 U Djenna Sanne van Drienermarke 2743422 H.T. Bösing en
E.M. Bösing-Dijkstra

Kampioensklasse res. CAC/
res. CACIB

1 U Norlund Sisse Dkk 
21978/2005

J. Nielsen

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

Internationale show te Arnhem - 12 Juni 2011

‘De Pinkstershow’ te Arnhem, een begrip voor ve-
len in de kynologie. De bekende Rijnhal met zijn 
mooie boogvorm, makkelijk bereikbaar en fijne 
uitlaatplekken voor de honden, goede catering en 
schone toiletten. 

Het fijne van deze hal is de mogelijkheid om een grote 
opening te creëren waar men doorheen kan met de hon-
den, dus geen smalle deuren en gedrang, maar vlotte 
doorstroming en personeel dat je wijst naar de ringen. 
Wij mogen er graag heen gaan.

Het was op Eerste Pinksterdag dat de Drenten gekeurd 
werden en wel door mevr. de Wit- Bazelmans. Inmiddels 
wel bekend in het Drentenwereldje. Zij mocht vandaag 
maar liefst 21 Drentsche Patrijshonden keuren en deed 
dat met veel plezier, dat was te zien. Ruim de tijd ne-

mend voor een ieder en de mogelijkheid biedend om het 
even opnieuw te proberen als het door spanning van ex-
posant of hond even misging. Dat dit gewaardeerd werd, 
hoef ik u niet uit te leggen.
Er was redelijk veel publiek op de been en rond de keu-
ringsring van ons ras was een redelijk groot aantal kij-
kers. De sfeer was gemoedelijk, om en in de ring.

Vandaag werd Mazzel fan ’t Suydevelt (door het beha-
len van de benodigde punten) Nederlands kampioen. 
Anoeska Tjeraa  Fan ’t Patrijzen Bos behaalde vandaag 
de benodigde punten om de titel Nederlands Veteranen 
kampioen te mogen dragen. 
Van harte gefeliciteerd met de behaalde successen.

Jaap Hoeksema

Mazzel fan ’t Suydevelt Anoeska Tjeraa Fan ’t Patrijzen Bos
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Op shows in het zuiden van het land, zijn er 
meestal wat minder Drenten ingeschreven dan 
in de rest van het land. Dat gold ook voor de ten-
toonstelling in Echt, Zuid Limburg. 
4 reuen en 4 teven was de ‘oogst’. Waarschijnlijk is de 
afstand vanaf de woonplaats voor een aantal exposan-
ten een bezwaar of misschien speelt in het geval van 
Echt de vakantietijd parten. Aan de organisatie van de 
show kan het in ieder geval niet liggen. Een fijne bui-
tenshow, heerlijk voor Drenten en baasjes. Het weer 
heeft natuurlijk invloed (maar dat zal de Drenten-
eigenaren toch niet afschrikken!). Als het een beet-
je meezit, is zo’n tentoonstelling in de open lucht 
fantastisch. Op 3 juli 2011 begon de dag wat be-
wolkt, maar de hondenbezitters werden 
‘beloond’ voor hun deelname met een 
lekkere zonnige middag.

De ringen waren wat aan de kleine 
kant en de paden wat te vol 
met exposanten en belang-
stellenden. Met andere woor-
den, het terrein was net iets 
te klein voor een show van 
deze omvang. Een dag eer-
der waren er 900 honden in-
geschreven en dat ging pri-

ma. Op de Drentendag, de zondag, waren er meer dan 
1000 honden (met hun begeleiding) aanwezig en dat 
werd wat krap.

Toch was er ruimte voor een gezellig terras, 
waar aan het eind van de middag steeds 
meer mensen neerstreken om te genieten 
van de zon en een koel (alcoholisch) drank-
je. Wat wil een mens nog meer, de zon, een 

drankje en een heleboel honden om te 
bekijken!

De strijd om de BOB-titel ging tus-
sen de reu Floris Horus Fan ’t Patrij-

zen Bos en de teef kamp. Donna 
Semhra fan ’t Suydevelt en werd 
gewonnen door de reu. Het reser-
ve-CAC bij de teven werd toege-

kend aan Flora Haidy Fan ’t Patrijzen 
Bos, die daarmee voldoende punten 

heeft verzameld voor het Neder-
lands Kampioenschap.

Hartelijke felicitaties voor de eige-
naren van de nieuwe kampioen en 
van de andere prijswinnaars.

Keurmeester: mw. A. Ulltveit-Moe (Zw.) Beste van het ras (BOB): Floris Horus Fan ‘t Patrijzen Bos 

Reuen Hond NHSB Eigenaar

Jeugdklasse 1 ZG Okke Sander fan de Indo-Anjoho 2790062 S. Tiemeijer-Wisman

Open klasse CAC/CACIB
BOB

1 U Floris Horus Fan ‘t Patrijzen bos 2651654 J. Wegink

Kampioensklasse Res. CAC/
CACIB

1 U Andor fan de Indo-Anjoho 2681989 B.M. Pouw-Zuiderhof

Teven

Open klasse Res. CAC/
CACIB

1 U Flora Haidy Fan ‘t Patrijzen Bos 2651658 W. Klijnstra en
B. de Jong

Kampioensklasse CAC/CACIB 1 U Donna Semhra fan ‘t Suydevelt 2653019 R.J. van der Meer en
A.M.R. van der Meer

5e Int. Kampioenschapstentoonstelling Echt – 3 juli 2011

“Grote Prijs van Limburg”, Genk, België - 26 juni 2011

Keurmeester: dhr. H Fonfara (Polen) Beste van het ras (BOB): Indy van de Krikheide 

Teven Hond Eigenaar

Open klasse CAC, CACIB 
en BOB

1 U Indy van de Krikheide LOSH 
1063999

J. Kollenburg & C. Nendels
Bree, België

2 U Emma Gina van de Haeckpolder 
(Fleurtje)

2723669 Conny  van ’t Hof-Groeneveld
Rotterdam

Pup VB Javana van ’t Jasperpad LOSH- IA-
2011-002

A.Dooren, 
Leopoldsburg, België

Een hondenman heeft al jaren een conflict met Centraal Beheer / Achmea, die grote verzekeraar uit Apeldoorn. 
Hij is, na alle gebruikelijke voorbereidingen, toe aan zijn eerste, eigen nestje. Dat moet een “A-nest”worden. Als 
de pups geboren zijn, ziet hij tot zijn verbazing dat één pup duidelijk achterblijft. Hij koestert dit puppy, maar 
veel hoop op herstel heeft hij niet. Als het dan op het geven van de namen aankomt, heeft hij voor elke pup een 
naam die met een “A” begint. Ook voor het kwakkelende puppy: “Achmea”. Door veel aandacht, liefde en zorg 
groeit “Achmea” toch op tot een mooie representant van het ras. De man blijft hopen dat het met de verzekeraar 
uit Apeldoorn ook nog eens goed komt...
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apetrots op amBer 
28 juni 2011 was het zover. De 
afsluitingsdag van de jachtcur-
sus Oost Gelderland/Terborg. 
Het was die dag erg warm en 
drukkend benauwd. Maar dat 
weerhield ons er niet van om 
toch te gaan. 
De loopsheid van Amber (Bo fan ’t 
Suydevelt) was net over en we wa-
ren daardoor al 3 keer niet naar de 
les geweest. Om zo de mannetjes-
honden niet te veel af te leiden. 
Er was een onderlinge clubwedstrijd 
georganiseerd. Dus vol goede moed 
begonnen we met de proefjes lopen. 
Amber en haar baas hadden er zin 
in. Eerste proef was ‘aangelijnd en 
los volgen’. Dat ging prima. Op naar 
‘het houden van de aangewezen 
plaats’. Dat ging nog beter, het gras 
was lekker koel, dus waarom zou je 
dan opstaan, ook al is de baas dan 2 
minuten uit het zicht. 
Verder met ‘apport uit diep water’. 
Tja, die eend lag wel ver van de kant 
en piepen door de neus helpt dan 
niet. Dus toch maar zwemmen en de 
eend bij de baas brengen. ‘Markeer 
apport te land’ ging bijna goed. Ze 
ging in één rechte lijn op het konijn 
af, maar ging toen naar de  helpers 
om te kijken wat die aan het doen 
waren. Geen bijzondere dingen, dan 
maar met konijn terug naar de baas. 
Daarna ‘verloren apport te land’. Dat 
was appeltje eitje. Op naar ‘apport 
over diep water’. Dus de beek over 
zwemmen en dan die steile kant op 
zien te komen. Dan op zoek naar de 
eend, die 15 meter verderop ligt. 
Met eend in de bek, terugzwemmen 
naar de baas, die heel blij is. Het ‘uit-
sturen en komen op bevel’ was voor 
Amber ook geen enkel probleem. Als 
laatste was het ‘apport te land’. Ze 
zou het B-diploma hebben behaald, 
met de punten die ze kreeg.

Alle proeven gingen geweldig. Na 
afloop was er een BBQ. Gezellig 
bijkletsen en de honden konden zo 
even lekker bijkomen. Ondertussen 
begon het al flink donker te worden, 
terwijl het nog maar 21.30 uur was. 
Het was een prachtig gezicht om te 
zien hoe de wolken steeds groter en 
donkerder werden. Maar toen ze net 
wilden beginnen met de prijsuitrei-
king, begon het hard te waaien. Vlak 
ervoor werden verschillende honden 

al wat onrustig. Amber ook, heel 
verbaasd keek ze naar de lucht en ze 
ging al staan. Op een bepaald mo-
ment moesten we rennen om toch 
nog droog binnen te komen. Daar 
gingen ze verder, terwijl het bui-
ten onweerde. De pups hadden al-
lemaal een hondendeken gekregen. 
Toen waren de jonge honden aan de 
beurt. Dat was de groep van Amber. 
Ze is nu 9 maanden. Er waren maar 
6 jonge honden. Amber werd eerste! 
Vol trots gingen baas en hond naar 
voren om het certificaat en een be-
kertje in ontvangst te nemen. Ook 
kregen we een jachtmes. Nadat alle 
honden, ook de oudere en ervaren 
honden waren geweest, moesten 
Amber en haar baas nog een keer 
naar voren komen. Kregen we een 
joekel van een wisselbeker, speciaal 
voor de jonge honden. En nog een 
kleinere beker erbij om te mogen 
houden. Dan komen de tranen, ge-
loof me. Zo’n moment is heel emoti-
oneel. Je stopt veel tijd, aandacht en 
energie in je hond. Je voelt gewoon 
dat je hond het hartstikke leuk vind. 
En dan krijg je als beloning dit...ge-
weldig! Dan pas ben je apetrots op je 
Drent. Je voelt dat de jacht in haar 
bloed zit, het kan niet anders. 

Veel proeven heeft ze maar één keer 
gedaan, maar ze vind het leuk om te 
doen. Zo ook haar baas. En dat werkt 
natuurlijk ten goede. Vol ongeloof en 
verbazing zaten we op de terugweg 
in de auto. Af en toe schoten we in 
de lach. Wie had dat kunnen denken. 
Eerst zaten we nog te twijfelen of we 
zouden gaan en nu gingen we met 
3 bekers naar huis. Amber zelf kon 
het toen niks meer schelen, zij sliep. 
Haar knollen waren op. Nu staan hier 
3 bekers op de kast te pronken.

De cursus is nu nog maar 1 keer in 
de maand, maar we oefenen gere-
geld en dat gaat vlekkeloos. Bijvoor-
beeld tijdens het uitlaten de dummy 
stiekem weggooien en hem na 50 
meter door Amber laten ophalen. 
Ze rent dan vooruit en opeens slaat 
ze rechts of links af. Haar neus doet 
het goed. Het verbaast ons elke keer 
weer dat ze de dummy vindt. Zo 
makkelijk ligt hij niet voor het opra-
pen. Elke keer weer iets verzinnen 
om het wat moeilijker te maken. Na-

tuurlijk uitvoerig belonen als ze het 
goed doet. Niet meteen boos wor-
den als het een keer niet gaat zoals 
het moet, ze is nog maar een jonge 
hond, dus ze moet nog veel leren. 
Maar ook de baas moet veel leren. 
Gewoon doorgaan en zorgen dat je 
er allebei plezier aan beleeft, dat is 
belangrijk.

Wouter en Yvonne Vaags
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(Advertentie)

ganzenapport door zaza van ‘t sleeswIjcK

Hier ziet u de teef “Zaza van ’t Sleeswijck” aan het werk 
en wel met het apport van een vette gans die zojuist ge-
schoten is door jager/eigenaar Huib van der Lee. Plaats 
van handeling is: het jachtgebied bij Aarlanderveen, ge-
meente Alphen aan de Rijn. Het ligt tussen Alphen aan 
de Rijn en Nieuwkoop.

In het jachtgebied is momenteel veel schade door gan-
zenvraat aan de gewassen en zodoende is de bestrijding 
door middel van het geweer aan de orde.

Kijkt u eens naar haar mooie draf. Volgens de trotse ei-
genaar Huib van der Lee was dit haar eerste gans in haar 
carrière als jachthond en dan gelijk zo’n zware! Alleen 
het stil zitten aan de voet is nog wat moeilijk. Maar wat 
wil je ook als er zo’n heerlijk boutje naar beneden komt?!

Behalve een fantastische jachthond is Zaza ook een 
enorme kindervriend. Daar doen we het toch allemaal 
voor?!
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Flora Haidy Fan ´t Patrijzen Bos behaalde op 3 juli 2011 
in Echt het Nederlands Kampioenschap. 

NHSB nummer: 2651658
Geboortedatum: 12-04-2007
Eigenaar: W. Klijnstra / B. de Jong
Vader: Horus Meike van Groevenbeek
Moeder: Haidy 

Nederlands Veteranen Kampioen 2006

Anoeska Tjeraa Fan ‘t Patrijzen Bos behaalde op 12 juni 
2011 in Arnhem het Veteranen Kampioenschap. Zij is tevens 
Nederlandskampioen.

NHSB nummer: 2450982
Geboortedatum: 25-04-2003
Eigenaar: W. Klijnstra / B. de Jong
Vader: Kamp Eijko Hesther van Groevenbeek
Moeder: Tjeraa

nIeuwe KampIoenen

Mazzel fan ‘t Suydevelt behaalde op 12 juni in Arnhem het 
Nederlands Kampioenschap.

NHSB nummer: 2578159
Geboortedatum: 25-09-2005
Eigenaar: J.W. Hoeksema en 

F. Hoeksema-Schuurman
Vader: Lars Ceda v.d. Drentsche Dreven
Moeder: Monty’s Hanna fan ‘t Suydevelt

In voorgaande jaren, werden de kampioenen meerdere edities achtereen in Onze Drent geplaatst. Vanaf 2011 
gebeurt dat nog slechts eenmalig. Het gebeurt echter niet automatisch. Uw kampioen kan alleen worden ge-
plaatst, als u het aanmeldt bij Onze Drent (bijvoorbeeld per email: redactie@drentschepatrijshond.org) en een 
geschikte foto instuurt. We ontvangen graag een foto waarop goed te zien is hoe een kampioen er uit ziet, dat 
wil zeggen een zijaanblik van uw hond die in een goede houding staat en waarop hoofd, staart en poten goed 
zichtbaar zijn.

In het reglement van de Redactiecommissie (gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2011) 
staat het volgende: 

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

Demodex, vaak aangeduid als 
‘jeugdschurft’, komt vrijwel uit-
sluitend voor bij de hond. Het 
is vaak zeer hardnekkig. De be-
handeling is meestal langdurig. 
In zeldzame gevallen zien we de 
demodex bij de kat.

De verwekker van demodex is de de-
modex-mijt. De naam “jeugdschurft” 
is eigenlijk niet correct, want demo-
dex kan bij alle leeftijden voorkomen. 
Het komt echter meestal bij jongere 
dieren voor. De infectie wordt in de 
meeste gevallen overgebracht van 
het moederdier op de pups. Dit ge-
beurt waarschijnlijk in de eerste drie 
dagen na de bevalling. Besmetting 
van pups onderling is zeer onwaar-
schijnlijk. Voor de mens is de infectie 
niet gevaarlijk.

Er zijn verschillende soorten mijten. 
De meest gevreesde is de demodex-
mijt. Deze is met het blote oog niet 
zichtbaar en leeft in de huid van de 
gastheer (in de haarfollikels). Onder 
de microscoop zien ze er langwerpig 
uit en ze hebben vier paar poten. 
Daarmee behoren ze tot de spinach-
tigen. Ze leven van huidschilfertjes, 
haarcellen en bloed. De vrouwelijke 
mijt legt eitjes in de huid van de 
gastheer. Deze komen in een paar 
dagen uit en binnen 1 tot 3 weken 
zijn de mijten volwassen. Op de foto 
is de mijt  ongeveer 150 maal ver-
groot.

De demodex-mijt komt voor in de 

haarzakjes van vooral kortharige, 
jonge honden. Bij 3 tot 12 maanden 
oude honden ziet men kale plekken 
op de kop (ogen, mondhoeken), hals 
en binnenzijde voorpoten (lokale 
vorm). Bij een chronische infectie 
kunnen over het hele lichaam rode, 
kale plekken, vaak met veel huid-
schilfers, ontstaan.
Deze mijt komt bij alle gezonde hon-
den in een gering aantal voor. De 
mijt kan slechts Demodex veroorza-
ken bij een verminderde afweer. Dit 
kan b.v. gebeuren door het innemen 
van Prednison, onderdrukking van 
de loopsheid door hormonen, stress, 
veel wormen of andere infectieziek-
ten.

Demodex wordt in twee vormen ge-
zien.

De algemene demodex
Deze gegeneraliseerde vorm is een 
ernstig ziektebeeld. De huid kan aan-
getast zijn over het gehele lichaam. 
De huid vertoont haaruitval, met of 
zonder jeuk. Wanneer deze plekken 
met bacteriën geïnfecteerd worden, 
ziet men grote, etterende en soms 
bloedende zweren, die ook pijnlijk 
kunnen zijn. Hierdoor reageert de 
hond meestal in eerste instantie goed 
op antibiotica. De mijt wordt hiermee 
niet bestreden, echter alleen de bac-
terie. In de praktijk wordt dienover-
eenkomstig waargenomen dat als de 
antibiotica uitgewerkt is, de bacterie 
weer terug komt. Hierdoor is de al-
gehele weerstand van uw huisdier 

verder afgenomen. Waardoor de 
mijt nog sterker wordt en de aan-
doening zich verder gaat uitbreiden! 

De lokale demodex vorm
De huid is op enkele plaatsen lokaal 
aangetast. Meestal op hoofd, snuit 
en poten. Hier is duidelijk een kale 
plek te zien. Regelmatig is alleen 
enige kaalheid en een verkleuring 
die van rood-, naar rose-heid laat 
zien. Jeuk komt in bepaalde geval-
len voor.

De diagnose wordt gesteld door een 
afkrabsel van de huid. Dit wordt on-
der de microscoop bekeken. Het af-
krabsel wordt tot bloedens toe diep 
gemaakt. De mijt zit namelijk diep 
in de huid.

Behandeling Demodex
De behandeling bevat twee aspec-
ten, het doden van de Demodex-mijt 
en het verhogen van de natuurlijke 
weerstand. Als u bovenstaande ver-
schijnselen waarneemt bij uw Drent, 
raadpleeg dan direct uw dierenarts. 
Er zijn meerdere geneesmiddelen, 
zowel ‘reguliere’ als ‘alternatieve’, 
waarmee u Demodex goed kunt be-
handelen.

Dodelijke tekenbacterie bij Drentse hond

Bij een hond uit Bovensmilde is door teken overgebrachte Ehrlichia-bacterie 
ontdekt. De infectie kan voor mens en dier dodelijk zijn, is agressiever dan 
de ziekte van Lyme en komt in Nederland nog nauwelijks voor.

Bij de dierenartsenpraktijk in Dwingeloo, waar de hond behandeld wordt, 
werden ze verrast door de uitslag van het onderzoek. Dierenarts Dorine Jon-
ker: ”Je test hier niet vaak op, wel op Lyme.” De tekenbacterie Ehrlichia is 
bij tijdige diagnose goed met antibiotica te behandelen. Jonker: “We hoeven 
niet volledig in paniek te raken, maar mensen moeten absoluut waakzaam 
zijn”
Bron: Dagblad van het Noorden
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De (verzorging van de) vacht van de Drentsche Patrijshond

“De vacht van de hond is de spiegel van zijn ge-
zondheid”, zegt een bekende uitdrukking in de ky-
nologie en inderdaad kan men gewoonlijk aan de 
toestand van de vacht ook de conditie van het dier 
aflezen.
Bij de meeste rassen bestaat de vacht uit onderhaar en 
bovenhaar. Het onderhaar, ook wel onderwol genoemd is 
kort, wollig en dicht opeen geplant. Het biedt als een iso-
lerende laag de nodige bescherming aan de hond tegen 
zowel warmte als kou. Het bovenhaar, het zogenaamde 
dekhaar, is harder en meestal langer dan de onderwol. 
Haren groeien altijd in bosjes van meerdere haren bij 
elkaar.

De Drent heeft een lang-
harige vacht. Dit wordt 
zo genoemd omdat de 
Drent extra bevedering 
heeft aan oren, hals 
benen,buik, broek en 
staart. Op het lichaam 
is de vacht dicht en vrij 
kort. De vacht bestaat 
uit een onder- en bo-
venvacht. Er zijn twee 
soorten dekhaar. Het 
ene dekhaar is licht gol-
vend en kan vrij stug 
zijn, zoals geitenhaar. 
Dit is geen fout, maar 
juist goed! Deze vach-
ten hebben een prima 
ondervacht. Het andere 
dekhaar is glad en vrij 
zacht, maar absoluut 
niet fout. Deze vachten 
hebben niet altijd een 
ondervacht.

Bijzondere haren zijn 
de zogenaamde tast-
haren aan de snuit van 
de hond. De wortels van 
deze gevoelige haren 
worden omringd door 
tallozen zenuwcellen. 
Buiging van die of druk 
daarop wordt via de ze-
nuwbanen doorgegeven 
aan hersenen, de hond 
kan er dus mee voelen. 
Dergelijke tastharen 
mogen nooit afgeknipt 
of uitgetrokken worden!

Haargroei en rui
Pups komen behaard 
ter wereld en de voor 
de pups kenmerkende 
vacht, ontwikkelt zich dus 
al tijdens de groei in het lichaam van de moederhond. 
De jeugdvacht verschilt nog van de volwassen vacht in 
zowel hardheid als samenstelling. Naarmate de pup ou-
der wordt, neemt  ook het aantal haren toe. Zo rond de 
geboorte zijn ze in bosjes van zo’n twee tot vier haren 
gebundeld, dat neemt  daarna echter snel toe. Zo rond 
de leeftijd van vier maanden is de jonge hond druk be-
zig met het krijgen van zijn volwassen vacht, waarin elk 
bosje vijf tot wel vijftien haren telt. De rui van puppy-
vacht naar volwassen vacht begint zo rond de achtste 
tot tiende week en met  zo’n zestien weken is bij het 
merendeel van de honden deze rui achter de rug.
Daarna zal de hond  tweemaal per jaar verharen, hoewel 
daarop ook uitzonderingen voorkomen. De zogenaamde 

voorjaarsrui zal zo plaats vinden in de maanden maart tot 
mei en de herfstrui mag zo van september tot november 
verwacht worden. De rui is, misschien ten overvloede ge-
meld, een proces waarbij de oude en afgestorven haren 
los komen te zitten en de nieuwe haren tot ontwikkeling  
komen. Tijdens de rui is het raadzaam om de hond een 
dagelijkse kam- en borstelbeurt te geven. Wacht echter 
tot het haar goed “rijp” is, omdat je het er dan met een 
middelgrove kam zo uitkamt. Als de verharing afneemt 
dan ook de borstelbeurten minimaliseren, anders wordt 
de vacht “overborsteld” en werkt u het blijven verharen 
in de hand. De zomervacht blijft gemiddeld dus zo’n ze-
ven maanden behouden, terwijl de wintervacht gewoon-
lijk al na ongeveer zes maanden wordt vervangen. Deze 

ruiperiode is slechts een 
benadering omdat de 
rui door veel factoren 
beïnvloed kan worden. 
De belangrijkste is de 
lengte van de dagen 
of anders gezegd het 
aantal uren daglicht. 
Onderzoekers hebben 
gevonden dat de rui be-
gint als het aantal uren 
daglicht ligt tussen de 
10,8 en de 12,8 ligt. 
Ook de duur is onder-
zocht door wetenschap-
pers. Bij een goede ver-
zorging is de rui na ca 6 
tot 7,5 weken afgelopen 
en kunt u volstaan met 
eenmaal per drie weken 
borstelen.

Er werd al even ge-
noemd dat  het 
verharen,de rui door 
diverse factoren beïn-
vloed kan worden.
De voeding kan een 
daarvan zijn. Een slech-
te kwaliteit, alsmede 
een onevenwichtige en 
onjuist uitgebalanceer-
de voeding kunnen zor-
gen voor (ernstige) ver-
storingen van de vacht. 
De honden die een goed 
merk compleet of volle-
dig voer krijgen, zonder 
toevoegingen, zullen 
snel door de rui komen. 
Wees voorzichtig met 
het toevoegen van mi-
neralen en vitamines 
aan compleet voer, het 
kan in ernstige mate de 

voedingsbalans versto-
ren met alle consequenties van dien. Afwijkingen tijdens 
de rui als gevolg van een onjuiste voeding komen name-
lijk erg veel voor.
Ook de loopsheid heeft bij de teef  invloed op de rui. 
Aan het begin van de loopsheid komt het meestal tot 
een rustperiode in de groei van de haren, terwijl juist in 
de periode vlak voor de loopsheid een sterkere haaruit-
val valt te zien. Bij sommige fokteven is na de geboorte 
eveneens een sterke rui te zien, die verband houdt met 
de verandering in de hormonen in het lichaam door de 
geboorte. Dit herstelt zich weer volledig en een prach-
tige vacht laat zich daarna vaak zien (zie foto).
Tiqui

In tegenstelling tot de halfjaarlijkse ruiperiode zien we 
bij een groot aantal honden en vrijwel doorlopende rui. 
Veel honden  leven met hun bazen in woningen met een 
constante temperatuur, ze zitten vrij langdurig in het 
(kunst)licht en door de centrale verwarming  heerst er 
vaak een droge lucht in huis. Allemaal invloeden die hun 
uitwerking op de vacht van de hond niet missen. Im-
mers, het merendeel van de voorouders van onze  huidi-
ge honden  moest genoegen nemen met een koude stal 
of bijkeuken als ligplaats. Bovendien gingen de mensen 
toen eerder naar bed. Zo is te zien dat een verdergaande 
domesticatie, het tot huisdier worden, alsmede bepaalde 
fokomstandigheden ook vandaag de dag nog kunnen 
zorgen voor veranderingen bij onze huishonden. Waar de 
voorouders nog twee keer per jaar verhaarden, zijn de 
huidige omstandigheden waaronder we honden houden 
vaak zodanig dat een groot deel daarvan en doorlopende 
rui heeft verkregen.
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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.

‘Onze Drent’ bestaat bij de gratie van uw inzendingen van verhalen en foto’s van uw Drent. We  krijgen gelukkig 
voldoende kopij binnen, maar het kan geen kwaad nog eens op te roepen tot het insturen van de belevenissen die 
u ongetwijfeld meemaakt met uw hond. Het is tenslotte een Drent! In uw verhalen herkennen anderen zich weer, 
waardoor ze zich aangemoedigd, gestimuleerd en gesteund voelen en met nieuwe inspiratie met hun eigen Drent 
aan het werk gaan.
Deze oproep geldt voor uw ervaringen tijdens shows, trainingen, fokken, wedstrijden, maar ook voor ‘huis- tuin en 
keuken’ momenten. Of u stuurt gewoon een mooie foto in van uw hond.

Speciale gelegenheden om een foto van uw Drent in te sturen zijn uiteraard als hij/zij de titel Nederlands kampioen 
(ook Jeugd en Veteranen kampioen) heeft behaald of als uw hond de respectabele leeftijd van 10 jaar bereikt. In 
het laatste geval ontvangen we naast een foto ook graag een korte karakterisering van uw senior of een herinnering 
aan een memorabele gebeurtenis in zijn/haar leven. Als uw Drent is overleden, kunt u een In Memoriam insturen: 
een korte levensbeschrijving en een foto.

De redactie zal per inzending beoordelen of deze geschikt is voor plaatsing. Er zijn een aantal richtlijnen:
•	 gaarne één of meer foto’s voegen bij een artikel
•	 foto’s graag vergezeld laten gaan van een (korte) beschrijving van de situatie
•	 geen aanprijzingen van commerciële artikelen of activiteiten
•	 geen ‘sprekende honden’ opvoeren in een stukje. We willen geen enkel risico lopen dat een hond wordt benaderd 

als een mens.

Het kan ook voorkomen, dat voor uw inzending pas in een latere editie plaats is.
Als u een foto instuurt, wilt u het bestand dan niet of in geringe mate ‘comprimeren’, een foto van een paar mega-
byte is geen probleem voor de moderne mailboxen. Als de foto teveel is gecomprimeerd, dan is de kwaliteit onvol-
doende voor een mooie afdruk.
Tenslotte het verzoek om met  het insturen van uw kopij niet te wachten tot het laatste moment. Vlak voor de slui-
ting van de kopij zijn er altijd nog een aantal recente zaken te verwerken. Om ‘Onze Drent’ op tijd bij de drukker te 
hebben, willen we graag zo snel mogelijk beginnen met het verwerken van de beschikbare kopij.
Vast bedankt voor uw medewerking, we kijken uit naar de foto’s van en de verhalen over uw Drent!
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Bart van ‘t Patrieske  14-08-1999 / 13-07-2011

In Onze Drent van augustus 2010 heeft u nog een artikel 
over Bart kunnen lezen in de ‘Seniorengalerij’ met de 
titel ‘Bart…een fitte ‘oude dibbes’. Met veel verdriet heb-
ben wij Bart op 13 juli moeten laten inslapen.

Vanaf de herfstvakantie 2010 is het bergafwaarts gegaan 
met hem. Het begon met een dikke bult aan zijn kleine 
teen, antibioticakuren hielpen niet en toen de dierenarts 
het vermoeden kreeg dat het om een tumor ging, heb-
ben wij niet geaarzeld en is de teen geamputeerd. Dit 
resulteerde al snel in problemen bij het lopen, waardoor 
hij de grote wandelronde niet meer kon volhouden. Dit 
vond hij erg. Steeds wilde hij de kant van de grote ronde 
weer op en telkens moesten wij hem de andere kant op 
dwingen. In mei moesten onze Drenten ingeënt worden. 
Bart bleek 1,5 kg te zijn afgevallen. Hij was al niet dik, is 
altijd een slechte eter geweest en 1,5 kg vonden wij wel 
erg veel. De dierenarts heeft bloedonderzoek gedaan en 
constateerde een nierprobleem. Hij kreeg voortaan een 
dieetbrok en pijnstillers om het lopen wat te verlichten.

Woensdag 6 juli zijn we opnieuw naar de dierenarts ge-
gaan. Wij wilden zijn opinie en vroegen ons af wat er 

nog voor Bart gedaan kon worden. De dierenarts con-
stateerde dat Bart nog erg van de dingen genoot (hij 
wilde graag aangehaald worden, maakte toch een blije 
indruk en zag er nog goed uit in de vacht). We besloten 
hem een prettige oude dag te bezorgen. De dierenarts 
heeft een spierversterker ingespoten en andere pijnstil-
lers voorgeschreven. De spierversterker hielp zo’n dag of 
drie en daarna ging het weer een stuk slechter met hem.
Dinsdagavond 12 juli wilden wij Bart en Gijs nog even 
uitlaten en toen kwam Bart niet ‘in de benen’. Hij sleepte 
zich naar de voordeur om toch naar buiten te kunnen. Op 
woensdag 13 juli ging het aanvankelijk redelijk goed. ’s 
Morgens kwam hij wel overeind en is hij zoals gewoonlijk 
uitgelaten. ’s Avonds liet onze dochter hem uit en toen 
ze terugkwam, gaf ze aan dat hij nauwelijks normaal 
kon poepen, omdat hij niet kon hurken. Aan tafel heb-
ben we besloten dat het zo niet langer kon en rond 18.00 
uur hebben wij de dierenarts gebeld, omdat we hadden 
afgesproken dat hij Bart bij ons thuis zou laten inslapen. 
Helaas was dat pas de volgende dag mogelijk, omdat hij 
spoeddienst had. Wij wilden niet wachten. Dus hebben 
we besloten hem alsnog in de dierenartsenpraktijk te la-
ten inslapen. Dit is op een hele rustige manier gebeurd 
en ondanks dat wij allemaal heel erg verdrietig zijn, is 
het goed zo. Hij kon niet meer….De dierenarts zei nog: 
“Als ik naar hem kijk, zie ik een hond op leeftijd, waar-
aan ik kan zien dat hij altijd goed verzorgd is. Jullie zijn 
bijna 12 jaar lang goed voor hem geweest, hebben er al-
les aan gedaan hem een aangenaam leven te bezorgen, 
waarbij kosten noch moeite zijn gespaard. Wat jullie nu 
voor hem gedaan hebben is pas échte liefde. Verder leed 
wordt hem hierdoor bespaard”.  En zo is het…. 

Gijs, die ook alweer ruim 9 jaar is, leidt, en dat is een 
geluk bij een ongeluk, al een poos een compleet ander 
leven dan Bart. Hij gaat vaak alleen uit, mee aan de fiets 
of wandelend. Hij is het dus al gewend dat hij veel al-
leen bij ons is. Vannacht heeft hij gelukkig rustig alleen 
beneden geslapen, voor het eerst in zijn hele leven. We 
hebben er alle vertrouwen in dat hij zich verder gaat red-
den, ook zonder zijn wijze oom Bart, zolang hij als enige 
Drent bij ons in huis woont. 
Rust zacht lieve Bart, wij zullen jou nooit vergeten!

Jan, Elly, Eliza en Bastiaan Linssen en natuurlijk Gijs.

In memorIam

Baron Joris fan ‘t Suydevelt 07-02-2002 / 11-07-2011
Wij zijn Nico en Ria Bakker en wij wonen in Den haag 
met onze 2 Drentsche Patrijshonden: Joris van 9 ½ jaar 
en Eros die 4 jaar is. Wij hebben nog 2 huisgenoten en 
dat zijn de poezen Droppie en Snoopy. We hebben 5 
kinderen, 3 eigen en 2 erbij gekregen, en 3 kleinkinde-
ren. Max van 8, Lana van bijna 7 en Faye van 4 jaar. De 
kleinkinderen zijn een paar dagen per week bij ons en 
ze blijven wel eens een nachtje logeren. Dat vinden wij 
heel gezellig. 
Dit is onze gezinssituatie en jullie begrijpen dat wij het 
best druk hebben. Maar ondanks de drukte gaan we bij-
na elke dag naar het strand. De wekker loopt om kwart 
over zes af. De honden doen snel een plas in ons park 
en dan hup de auto in. De hele weg naar het strand blaft 
Joris om te laten merken dat hij graag naar het strand 
gaat. Na een uur rennen, spelen en pootje baden gaan 
we weer naar huis om lekker te eten. Omdat Eros niet 
altijd wil eten, krijgt hij een plakje roombotercake bij zijn 
brokken en dat vindt hij heerlijk. Als het een ‘kinderdag’ 
is, komt Faye als we terug zijn van het strand. Dan kun-

nen Joris en Eros met haar spelen en als ze moe worden, 
gaat ze lekker bij Joris liggen. Maar… als het koffietijd is, 
wordt Ria gewaarschuwd dat het tijd is voor een koffie-
koek. Als ze die op hebben is het wachten op de lunch. 
Dat is ook altijd leuk. Ze beginnen met een paar plak-
jes worst en komkommer. Als wij onze boterhammen op 
hebben, is het weer tijd voor de honden. Ze beginnen 
dan ieder met een halve banaan daarna ieder een appel, 
geschild en klokhuis eruit, in stukjes gesneden. Dat is 
vast, maar soms krijgen ze ieder een halve peer en/of 
kiwi. Dat vinden ze altijd smullen hoor! Dan is het weer 
tijd voor een rondje park. Als de kleinkinderen uit school 
komen is het eerst uitbundig begroeten en dan gezellig 
spelen tot de pappa’s en mamma’s de kinderen komen 
halen. Dan moeten de honden weer uitbundig groeten en 
met touwen sjouwen. Van al dat spelen en sjouwen heb-
ben ze trek gekregen. Joris krijgt dan een blik sperziebo-
nen, dat is lekker, vult goed en is goed voor de lijn. Eros 
krijgt brokjes met kipfilet. Als toetje krijgen ze een flinke 
vlaflip van vla, yoghurt en melk, heerlijk. Wordt er door 
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ons andijvie, witlof, peentjes, sperzie- of snijbonen ge-
geten, dan krijgen zij daar ook wat van met een aardap-
peltje en wat jus. Smullen! Er wordt door ons natuurlijk 
ook gedacht aan de botten, huid en vacht. Daarom krij-
gen ze door het ontbijt biotine, sepia, zeewier en pillen 
om de botten sterk te houden. Bij het avondeten krijgen 
ze zalmolie. Na het laatste rondje park wordt het bedtijd. 
Joris slaapt op het voeteneind bij Ria en Eros kruipt tus-
sen ons in. Ze hebben het in Den Haag prima naar hun 
zin. Een park naast de deur, het strand vlakbij waar ze 
in hun  element zijn. Maar…dat zijn ze ook in de bos-
sen, dus gaan we in het voorjaar en najaar met ze naar 
Drenthe, het zijn tenslotte Drentsche Patrijshonden. Ook 
‘Oud en Nieuw’ wordt door ons in Drenthe gevierd, zodat 
ze geen last hebben van het vuurwerk waar ze allebei 
bang voor zijn. Beste mensen, ik kan jullie zeggen dat 
we een goed leven hebben en erg blij zijn met onze hon-
den en nog heel lang willen genieten in Den Haag met 
het strand en een paar keer per jaar van de bossen van 
Drenthe. 

Een paar dagen na het schrijven van dit verhaal werd 
Joris ziek. Hij kon bijna niet meer lopen en wilde niet 
meer eten. We konden direct bij de dierenarts komen. 
Daar bleek dat hij ernstige bloedarmoede had. Er werd 
een echo gemaakt en daarop was te zien dat hij een 

tumor in zijn milt had. Deze was gescheurd, waardoor 
zijn bloed in zijn buik liep. Hij lag dus dood te gaan. Een 
spoedoperatie volgde. De tumor werd opgestuurd naar 
Utrecht. Aanvankelijk ging het wat beter,  maar na een 
paar dagen werd het toch weer minder. De uitslag kwam 
en we kregen te horen dat het om een zeer kwaadaardi-
ge tumor ging. We spraken met de dierenarts af om Joris 
na het weekend te laten inslapen, zodat we afscheid van 
hem konden nemen. En dat hebben we gedaan. 
Na zijn operatie hebben we 10 nachten in de kamer 
geslapen, omdat Joris niet meer naar boven kon. We 
hebben hem zijn laatste weekend verwend met lekkere 
dingen, veel aandacht en aanhalen. Eros was tijdens de 
ziekte van Joris heel rustig. Af en toe liep hij naar hem 
toe, gaf hem een lik en ging weer rustig liggen. Ze heb-
ben ook heel veel bij elkaar gelegen. Eros zal het best 
moeilijk krijgen zonder zijn maatje, maar daar gaan we 
hem bij helpen. Joris, we willen je bedanken voor de fijne 
9 ½ jaren die je bij ons was. Jou laten inslapen was een 
moeilijke beslissing voor ons maar voor jou de beste, 
want een lijdensweg verdiende je niet. 11 juli 10.30 uur 
hield jouw leven op. Gelukkig hebben we heel veel goede 
herinneringen aan je. Vergeten doen we je nooit!

Nico en Ria Bakker

Nikita Raisa van Bosandoor  30-12-1997 / 15-07-2011
Nikita Raisa v. Bosandoor, een Drent met jachtpassie is 
heengegaan.
Nikita en haar twee zussen zagen het levenslicht op 30 
december 1997 bij de familie van Bodegraven te Putten. 
Met als moeder Raisa Femke v. Bosandoor en vader Ned. 
& Kamp. Maurits vanner Breeder AE. Zij is opgegroeid in 
de Drentenroedel met de teven Femke, Jasmijn en reu 
Storm. 
Nikita is altijd een hard werkende Drent met grote jacht-
passie geweest. We hebben goed met haar kunnen wer-
ken in de praktijk jacht. Ze heeft diverse diploma’s KNJV- 
B en MAP-B behaald. Met het veldwerk heeft ze ook 
diverse keren veelbelovend werk laten zien en is haar in 
de Jeugdklasse de kwalificatie G toegekend.   
Hondenshows waren niet haar favoriet, om haar typische 
Drentenhoofd werd ze JW’98.
Ze heeft twee nesten mogen grootbrengen en toonde 
zich een goede moeder voor haar pups.  
Tot op de laatste paar dagen was ze redelijk actief, maar 
op een gegeven moment gaf haar  lichaam het op. Op 15 
juli 2011 hebben we besloten om haar te laten inslapen 
en zo verder lijden te besparen. Ze is bijna 13 ½ jaar 
geworden.
We zullen haar erg missen onze Nikita.
 
Aat en Ria van Bodegraven en haar maatje Storm
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drenten goed vertegenwoordIgd op map, zoutleeuw (BelgIë)
Zaterdag 30 juli jl. was er door de fam. Poncelet uit België, 2 echte Drenten liefhebbers een MAP georganiseerd. 
Mij is gevraagd om een klein verslagje te schrijven voor het clubblad. Via Aat van Bodegraven, hij heeft goede 
connecties met de fam. Poncelet, werd deze uitnodiging via mail verspreid aan de deelnemers van de cursus 
GBC. 
Dit had als resultaat dat ¼ van de 45 deelnemende honden Drenten waren. De ochtend begon voor velen van 
ons al vroeg, daar we om 9.00 uur starten. Een goed georganiseerde dag, met een overheerlijke barbecue in 
de middag.
Er waren 5 proeven uitgezet, met als eindresultaat: bij de Drenten een 1e plaats voor Aat van Bodegraven met 
Storm en een fantastische 2e plaats voor Willeke Loots met Teuny.
Algemeen klassement: een 7e en een 11e plaats. Kortom een mooi resultaat voor een mooie dag.

Leo Biemans (met Bink)

De zusjes Ginger, Skippy en Digit Bat Jaffa v.d. 
Waterdwinger op hun 15e!! verjaardag. Uniek! Van 
harte gefeliciteerd.

Met vriendelijke groet,
Riek van Oord

Weer of geen weer, Branco en Boaz vermaken 
zich prima op het strand aan de Noordzee!

Groetjes,
Fam. Visser

Even met z’n allen de nieuwe televisie uittesten.
Ook voor de honden is zo’n 3D film extra span-

nend.
Fam. van der Meer, Hoofddorp

Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific bant alle honden met een platte snuit van het vliegtuig. Ook bepaalde 
kattenrassen mogen niet meer mee. De luchtvaartmaatschappij voerde de maatregel in nadat American Airlines, 
Delta Airlines, UnitedAirlines, Continental Airlines en Singapore Airlines dit eerder al deden. Populaire rassen 
zoals mopshonden, boxers en bulldogs moeten, net als Perzischekatten, ander vervoer zoeken.

Volgens de luchtvaartmaatschappij houdt het luchttransport van zulke dieren te hoge risico’s in. Honden en kat-
ten met een platte snuit ondervinden ademhalingsmoeilijkheden waardoor ze oververhit kunnen raken in het 
vliegtuig.
Cijfers van het Amerikaanse ministerie van transport bevestigen deze stelling. Uit statistieken tussen 2005 en 
2009 blijkt dat 50% van de gestorven honden tijdens de vlucht een platte snuit hadden. 25% van de dode dieren 
waren bulldogs. 
Bron: AD 19/07/11
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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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dagBoeK - tosca van ’t holtenBos (2) 
Tosca van ’t Holtenbos, dochter van Joris Nynke van de Bezelhonk en Silke van ’t Holtenbos werd op 26 februari 
2011 geboren en is de vijfde Drent op rij in het gezin Agaath en Wim van Hoey Smith. De redactie heeft besloten om 
de lezers van “Onze Drent” van het opgroeien van deze telg uit de kennel Van ’t Holtenbos, 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. In de juni-editie stond deel 1, hier volgt aflevering 2.

In onze vorige aflevering hebben wij 
de aanloop naar Tosca en haar eer-
ste weken bij ons verhaald. Nu ze 
ongeveer 10 weken oud is, gaan we 
verder.
Op een regenachtige morgen begon 
de eerste KNJV puppytraining. Het 
was de eerste regen die Tosca mee-
maakte. De voorgaande maanden 
zijn we verwend geweest met alleen 
maar mooi weer en dan les krijgen in 
nat, hoog gras is dan niet echt leuk. 
Bij de eerste theorieles waren er 4 
hondjes en nu waren er 9 waarvan 
5 Drenten. De instructrice viel met 
haar neus in de boter want Drenten 
blijken moeilijker te zijn dan retrie-
vers. De 9 honden varieerden van 8 
tot 16 weken. Tosca was met haar 
10 weken aan de kleine kant en de 
jongste Drent. De hondjes moesten 
links naast je blijven zitten en dat 
was moeilijk op dit natte terrein vol 
distels. De volgende oefening was 
volgen met slalom langs alle andere 
hondjes en dat was moeilijk voor To-
sca. Daarna volgde een makkelijker 
oefening: roepen op afstand en dat 
deed Tosca heel makkelijk. De vol-
gende oefening was na een schot een 
weggegooide dummy apporteren. 
Tosca wilde de dummy niet oppak-
ken. Dat moeten wij dus thuis extra 
oefenen, gekoppeld aan belonen met 
kaas. Aan het eind van de les moch-
ten de honden met elkaar spelen. 
Tosca was eerst wat bang, maar het 
werd beter naarmate de pups langer 
met elkaar speelden. Thuisgekomen 
heeft Tosca gegeten en de hele mid-
dag geslapen. Hadden wij ook even 
rust want in deze drie weken was er 
weinig gelegenheid voor iets anders 
dan bezig zijn met ons lieve, kleine 
hondje.
Dicht bij ons woont Drent Fleur 
van bijna 3 jaar en het zijn al dikke 
vriendjes. Roerend om te zien hoe 
voorzichtig de oudere hond met onze 
pup speelt en ravot. Andersom geldt 
dat niet bepaald en toch blijft de ou-
dere hond beheerst reageren.
Tosca is nu 4 weken bij ons en is 11 

weken oud. Toen ze kwam had ze 
geen tot weinig belangstelling voor 
wild, maar ze was zelf met haar 4 
kilo ook net een haas. De eenden 
en duiven in de tuin liep ze voorbij. 
Moest dat nu een jachthond wor-
den? Maar langzaamaan begint het 
te komen. Overvliegende duiven en 
eenden volgt ze met de ogen en de 
nijlganzen met drie jongen volgt To-
sca van een afstand. Dat luide gegak 
ter verdediging van de jongen maakt 
wel indruk.
Tosca is en blijft nog erg ondeugend 
maar gelukkig wordt het bijten en 
krabben al wat minder. Wij hebben 
allebei voor de zekerheid wel een 
tetanus injectie gehaald. Het sla-
pen gaat uitstekend. Na een plas op 
de graszoden, gaat ze om half elf 
de bench in. Tussen 6 uur en half 7 
wordt ze wakker. Ze is dan blij als wij 
haar bevrijden uit haar bench en ook 
eindelijk weer eten krijgt. ‘s Avonds 
doen wij nog wel steeds de deken 
gedeeltelijk over de bench om het 
wat donkerder te houden.
Wij kunnen met 12 weken nu wel 
zeggen dat Tosca zindelijk is hoewel 
daarvoor ook de ongelukjes op de 
vingers van één (nou ja, misschien 
2) handen te tellen zijn. De graszo-
den op het terras hebben hun dien-
sten zeker bewezen. Tosca er op zet-
ten en met het woord “plas” was het 
meestal zo gebeurd. Ze piept nu bij 
de deur als ze ‘uit’ moet. Heerlijk om 
wat minder te hoeven opletten. Het 
mooie weer heeft ook meegeholpen. 
Bij de dierenarts voor haar 12-we-
ken-prik, weegt ze al 8,2 kilo. Ze 
krijgt een wormenkuur voor de vol-
gende dag mee en ook alvast die 
voor de 3 maanden daarna. Haar 
volgende prik is pas over een jaar. 
De tijd vliegt en het gaat, achteraf 
gezien, ook wel gemakkelijk. Alleen 
met kleine kinderen gaat het nog 
niet. Daar springt ze nog tegenop en 

dat kan niet. 
Er zijn dit jaar echt heel veel teken, 
zelfs zo midden in de stad. Iedere 
keer als Tosca buiten is geweest ha-
len wij lopende teken van haar af en 
soms zit er al één vast. Het is dan 
een gevecht met Tosca om die er af 
te halen. De kleine zwarte teekjes 
kan je tussen je nagels makkelijk 
dood drukken, maar de grotere, rode 
zijn moeilijker te doden. Wij hebben 
Tosca nu ingespoten en hopen dat 
dit helpt. Als ze nat is geweest dan 
moeten wij dit wel herhalen.
Na zoveel Drenten voor de jacht te 
hebben getraind, weet je dat het al-
lemaal uiteindelijk wel goed komt. 
We oefenen ook iedere dag, maar 
ze moet ook genoeg kunnen spelen. 
Een te grote druk op het jachtge-
beuren zal niet altijd goed zijn. Toch 
blijft de stelling overeind dat alles 
wat ze nu leren, ook in negatieve 
zin, er heel moeilijk uit zal gaan. In 
alles consequent blijven. 
Met een dode jonge ekster was het 
goed oefenen. We hebben Tosca er 
eerst even aan laten snuffelen en 
hebben de ekster daarna op het ter-
ras weggelegd. Tosca werd vastge-
houden en toen werd het commando 
“apport” gegeven. Ze ging direct 
naar de ekster toe, pakte die op en 
kwam er mee terug. “Zit”, “vast” en 
“los” ging,  met enige dwang, ook 
goed. De tweede keer hebben wij de 
ekster een paar meter weggegooid, 
terwijl wij Tosca vasthielden. Dat 
ging goed en ze haalde de ekster op 
“apport” direct op. Tosca was niet 
aangelijnd, onze keukendeur stond 
open en Tosca rende met de ekster 
direct naar haar mand. We hebben 
de ekster nogmaals weggegooid en 
toen ging het prima. Toen Tosca aan 
de ekster gewend was, hebben wij 
een spoortje getrokken van zo’n 30 
meter. Zonder iets gezegd te heb-
ben, pakte Tosca het begin van het 
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spoor op. Ze werkte het spoor hele-
maal uit en apporteerde de ekster. 
Ongelofelijk bij de eerste keer. Deze 
oefening hebben we nog een aantal 
malen herhaald.
Bij de 3e trainingsdag zijn nu 4 Dren-
ten. De andere 3 zijn drie weken 
ouder en duidelijk groter, zwaarder 
en rustiger dan Tosca. Tosca is van-
morgen druk en beweeglijk maar ze 
bleef keurig zitten op het commando 
“blijf”. Na de training werd Tosca ’s 
middags wakker met een heel dik en 
rood oog. Ze had ’s morgens door 
hoog gras met halmen gelopen en 
waarschijnlijk een halm in haar oog 
gekregen. De dierenarts kon niets 
vinden, maar heeft druppeltjes mee-
gegeven. Na drie dagen was het oog 
weer normaal.
Woensdag was een prachtige dag en 
zijn wij naar de Brouwersdam naar 
het strand gegaan. De heel kleine 
golfjes waren toch nog eng. Tosca 
wilde de eerste keer niet het water 
in. Ook was het wel erg ver lopen 
over het rulle zand. Later in de mid-
dag zijn wij met de auto naar een 
plaats gereden waar de zee dicht bij 
de dam komt en daar ging een stuk 
makkelijker. De eerste keer hebben 
wij Tosca gedwongen mee te lopen 
in het water en dat vond zij niet leuk. 
Daarna zijn wij zelf in het water ge-
lopen en hebben haar geroepen en 
nu kwam zij warempel uit zichzelf 
tot aan haar buik het water in lopen. 
Ze leek het niet meer erg te vinden. 
Ze was toen wel erg nat geworden 
en had het duidelijk koud gekregen. 
Dus even lekker drooggewreven met 
een handdoek. 
Wij kregen een paar dode ganzen-
kuikens om mee te oefenen. On-
geveer de grootte van een kleine 
eend. Tosca had er geen probleem 
mee om die, na er eerst wat aan te 
hebben gesnuffeld, te apporteren 
en een sleepspoortje uit te werken. 
Duidelijk was wel dat het spoor op 
(nat) gras beter gaat dan op droge 
grindpaden. Een haakse bocht is niet 
gemakkelijk, maar als ze het spoor 
kwijt is dan komt ze keurig terug om 
het opnieuw op te zoeken. En ook 
verbaasde het ons dat het spoor pre-
cies gevolgd werd. Bij het apporte-
ren zou ze wel het liefst het beest 
mee nemen naar haar eigen plekje, 

dus niet aanlijnen is nog geen optie.
Bij een volgende puppytraining wer-
den we “achteruit” gezet naar een 
groep met jongere puppies. Vrese-
lijk, een klas lager! Ook niet zo goed 
voor Tosca, want bij het spelen is zij 
nu de baas terwijl in de andere groep 
haar “de les” werd gelezen door de 
oudere pups. Misschien kunnen wij 
een volgende les weer bij de andere 
groep, want ze leert heel snel. Als ze 
er ten minste zin in heeft.
Het eten gaat goed, maar wel met 
gekookt lamshart er doorheen. Dro-
ge brokken zijn niet lekker en pas 
eetbaar als er wat vleesnat van het 
gekookte lamshart over gaat. Laatst 
een week weer pakvlees door haar 
brokjes gegeven, maar dat vond To-
sca nu toch minder lekker. Wij moe-
ten er wel rekening mee houden dat 
ze binnen enkele uren na het eten 
niet te druk wordt. Laatst kwam al 
haar eten er ineens weer uit. Ze eet 
dan wel weer alles op, maar toch zal 
ze dat spugen niet prettig vinden. 
Tosca heeft ook een paar keer, kort 
na haar eten, in de auto gespuugd. 
Dus moeten wij ook daarmee in het 
vervolg rekening houden. Echt wa-
genziek is ze gelukkig niet. Tosca 
vindt banaan heel lekker en volgens 
hondenfluisteraar Caesar is dit goed 
voor honden die poep eten. Dat zou 
op kaliumgebrek wijzen en honden 
lossen dit van nature op door poep 
te eten In bananen zit ook kalium. 
Onze vorige honden aten altijd stuk-
jes fruit mee, zoals sinaasappel, 
mandarijn, druif en appel. Bij Tosca 
hebben wij dat nog niet geprobeerd 
want de darmen van jonge honden 
kunnen nog niet alles aan.
Tosca is nu 14 weken en deze laatste 
week ineens veel liever geworden. 
Dat bijten en aan je kleding en kuiten 
gaan hangen is over. Aaien vindt ze 
nu ineens ook heerlijk en ze kronkelt 
zich helemaal tussen en rond je be-
nen om maar aangehaald te worden. 
Even rustig naast je zitten gaat ook 
al. Dat even rustig zitten of liggen 
oefenen wij tijdens het uitlaten ook 
regelmatig enkele minuten. Zitten en 
blijven gaat ook steeds beter. Volgen 
gaat goed zolang Tosca aan de lijn 
loopt. Als ze los loopt, dan lijkt het of 
ze het commando “volgen” niet kent. 
Wandelen op Trompenburg gaat ook 

beter. Ze is bijna “bezoekersproof”, 
maar vindt mensen nog steeds heel 
leuk en loopt op iedereen af. Dit is 
niet onze bedoeling en bezoekers 
met lichte kleding zijn er meestal 
ook niet zo van gecharmeerd. Als wij 
tijdens de openingsuren met Tosca 
in het Arboretum lopen, dan kan dat 
dus alleen maar aan de lijn. Maar de 
afgelopen dagen was het zo warm, 
dat Tosca bijna de hele dag sliep. 
Pas in de loop van de avond werd ze 
weer echt actief. We wandelden dan 
wat langer, zodat ze toch nog een 
beetje moe was voordat wij naar bed 
gingen.
De puppytrainingen vinden elke dins-
dag plaats en iedere keer leren Tosca 
en het baasje er weer iets nieuws 
bij. Bij het schot moet ze gaan zitten 
en niet inspringen. Gelukkig hadden 
wij dit al een beetje geoefend met 
een dummy die we pas na enige tijd 
lieten apporteren (voor zover je dat 
al apporteren kan noemen). Maar ze 
had dus al geleerd om zich te be-
heersen. Alle oefeningen doet Tosca 
eigenlijk wel goed, maar ze blijft erg 
druk. Thuis is ze al heel rustig, maar 
als er bezoek komt of als ze is buiten 
in een andere omgeving, dan is ze 
erg enthousiast. Hoe nuttig de pup-
pytrainingen ook zijn, na 10 lessen 
weet je wel wat de hond moet leren, 
maar de hond voert dat nog lang niet 
vlekkeloos uit. En je merkt ook dat 
de ene hond gehoorzamer en mee-
gaander is dan de andere. Het komt 
er ook op aan dat Tosca een goede 
huishond wordt. Met jagen zal het 
wel goed gaan, want de passie heeft 
ze en haar neus is feilloos.
Met 14,5 weken zagen we dat ze 
twee tandjes in de onderkaak miste. 
Dan is de tijd aangebroken om te 
stoppen met het oefenen met ap-
porteren totdat gewisseld is. Doe je 
dat niet, dan kan een hond hard in 
de bek worden. Wel blijven wij bin-
nenshuis allerlei oefeningen doen 
met de fluit, maar ook met de stem. 
En steeds maar belonen met kleine 
stukjes kaas, worst of hondenkoek-
jes. Met 17 weken waren alle voor-
tanden gewisseld en waren er ook 
al nieuwe kiezen doorgekomen. Met 
12,5 kilo is Tosca nog steeds wat te 
licht voor haar leeftijd, maar ze ziet 
er gezond en gespierd uit en met 19 
weken was er weer een kilootje bij.
Begin juli was de laatste puppytrai-
ning. We zijn alweer 10 keer met 
Tosca naar Gorinchem geweest en 
moesten maar één keer missen, om-
dat wij het toen met meer dan 30 
graden te warm vonden. Deze laat-
ste keer kregen wij een heus Cer-
tificaat, waarin de cursusleidster 
verklaart dat het baasje met Tosca 
heeft deelgenomen aan de KNJV 
puppyjachthondentraining en deze 
heeft afgesloten. Gefeliciteerd en 
op naar de echte jachttraining die 
deze herfst gaat beginnen. Je vraagt 
je wel eens af wat het nut is van de 
puppytraining, want de meeste tijd 
vergaat met staan wachten op de 



Onze Drent

34

Naam Adres Voorgesteld door

1 Mw. A. van Asselt Schouw 39 Brielle

2 Dhr. R. Cornelissen Venenstraat 16 Deventer

3 Mw. P.P. Holtkamp-van Dam Eekhoornlaan 2 Harderwijk A.Jansen

4 Mw. P. Keuskamp Burg.de Kockstraat 54 Oosterhesselen A.Jansen

5 Mw. J.R Langeler Schoolplein 2 Utrecht

6 Mw. H.H. van Luinen de Rooij Landhoofd 54 Hellevoetsluis

7 Mw. M. Moers Kapitein van  Zijllaan 53 Benschop A.Jansen

8 Dhr. R.H. Tiemeijer Lijsterbeslaan 14 Beverwijk

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

andere honden. Iedereen gaat op 
zijn beurt en als de groep wat groter 
wordt, dan kan het soms wel even 
duren voordat jij weer aan de beurt 
bent. Maar achteraf bezien moeten 
wij toch zeggen dat het zijn nut heeft 
bewezen. Je wordt eigenlijk gedwon-
gen om intensief met je hond bezig 
te zijn en dat had je anders mis-
schien wat minder gedaan. Ook heb-
ben we geleerd hoe wij Tosca wat tot 
rust konden krijgen en dat was met 
haar echt heel nodig.
We gaan nu ook regelmatig naar 

het Kralingse bos. Dat vindt ze leuk 
en het kleine stukje met de auto 
is ook goed voor de gewenning. Er 
komen daar veel andere honden en 
dat vindt Tosca maar matig. Ze is 
soms zo bang dat ze een bolle rug 
maakt met alle haren omhoog en de 
staart helemaal tegen de buik. Maar 
na even snuffelen is het snel weer 
goed. Bij een kennismaking met een 
drukke herdershond (wij hebben het 
zelf ook niet zo op herdershonden 
en zijn er zelfs wel extra voorzichtig 
mee) bleef Tosca uit angst zo huilen 

dat het bijna zielig was. Ze dacht ze-
ker dat als ze maar genoeg piepte 
haar niets zou overkomen. Natuur-
lijk is dit ook weer goed afgelopen. 
De laatste tijd zien wij steeds meer 
Drenten in het bos en het lijkt of ze 
ziet dat het familie is want op Dren-
ten reageert ze heel anders dan op 
andere rassen.
De volgende aflevering zullen wij 
verhalen over hoe Tosca de zomer 
verder is doorgekomen.
Trompenburg, juli 2011

Ik zat op de bank tv te kijken en hoorde Froukje luidkeels la-
chen in de hal. Zij had net de brievenbus geleegd en kreeg een 
poststuk onder ogen van een voerleverancier die voer aan ons 
verkopen wil onder eigen label.
Lees mijn nieuwe ras maar eens op de enveloppe. Hij heeft het 
goed voor met ons!?

Jaap Hoeksema
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uItslagen hd-, ed en oogonderzoeK

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.

HD Uitslagen RvB: 27/02/2011 t/m 11/05/2011
Naam hond NHSB Geboren HD Botafwijking Norbergwaarde Aansluiting* Vorm

Blossom v.'t Patrieske 2694287 06-3-2008 A 0 38 OA

Mayra fan De Indo-Anjoho 2681992 24-11-2007 A 0 40

Kari v. ’t Wijdseland 2752088 03-06-2009 A 0 31 OA

Ruben Max v.d. Sebastiaans Hoeve 2439793 27-08-2002 A 0 40 OA

Eefke Maud v.d. Meerpoel 2748738 10-05-2009 A 0 28 OA

Jarra Phébe v. Groevenbeek 2754415 23-06-2009 A 0 35

Cisco Cas v.d. Sebastiaans Hoeve 2772138 11-11-2009 A 0 38 OA

Boaike-Maras an ‘t Landweggie 2741843 17-03-2009 A 0 33 OA

Ascon-Maras an ‘t Landweggie 2741842 17-03-2009 A 0 36 OA

Brenda-Roosje an ‘t Landweggie 2741844 17-03-2009 A 0 35 OA

Arko v. ’t Roetslat 2766048 29-09-2009 A 0 40 OA

Bogey Dushi Vechtgenoegen 2525152 15-09-2004 B 1 38 OA

* OA= Onvoldoende aansluiting; SA= Slechte aansluiting
ED Uitslagen RvB: 27/02/2011 t/m 11/05/2011

Naam hond NHSB Geboren Arthrose-
L/R

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

OV-
L/R

Eindbe-oordeling

Djoeke v. ’t Wijdseland 2683650 06-12-2007 Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij        Vrij Vrij

Uitslagen oogonderzoek RvB: 27/02/2011 t/m 11/05/2011
Naam hond NHSB Geboren Onderzoek PRA Cataract MPP Entropion Ectropion Distichiasis RD

Bo 2737959 12-02-2009 05-03-2011 Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

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

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

Bora v.h. Iemenholt 2620668 17-08-2006 01-02-2011 Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

Inouk fan 't Suydevelt 2687505 04-01-2008 09-02-2011 Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

Gino Jelle Fan 't Patrijzen Bos 2565732 16-05-2008 26-02-2011 Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij



Onze Drent

36

geBruIKshondencommIssIe

arIe BooIj, een stuKje geschIedenIs

In het colofon van Onze 
Drent staat Arie Booij twee-
maal vermeld. Eenmaal als 
erelid en de tweede maal als 
verenigingshistoricus. Hier-
onder een citaat uit het boek 
“Ze waren er gewoon...” 
van Janny Offereins (ook 
erelid). In het stukje komt 
de naam van nog een derde 
erelid voor: Ad van der Snee 
(oud-voorzitter, keurmees-
ter en mede-opsteller van 
de huidige rasstandaard).
Hiermee zijn de 3 leden 
genoemd die waaruit de 
commissie bestond die de 
huidige rasstandaard heeft 
opgesteld: voorzitter de 
heer A.H. van der Snee, le-
den mevrouw J. Offereins-
Snoek en de heer A.J. Booij.

In 1964 is Arie voor het eerst naar een Clubmatch ge-
weest, louter toeval overigens. Hij fietst langs het vei-
linghuis in Berkum (nu Zwolle) en ziet tot zijn verbazing 
een groepje mensen met Drentsche Patrijshonden lopen. 
Hij wordt nieuwsgierig. De veilinghal is niet zoals in Bar-
neveld, veel kleiner en een gedeelte ervan is met kisten 
afgezet waarin uien zitten. Het is een koude winterdag 
en binnen is het net zo koud als buiten doordat er geen 
verwarming is. De huur zal wel spotgoedkoop zijn ge-
weest, want de vereniging is in die dingen niet armlastig, 
maar wel heel zuinig. Later blijkt dat de directeur  een 
Drentsche Patrijshond heeft, waardoor de huur waar-
schijnlijk een schijntje geweest is.

In 1970, ons clubblad bestaat net 4 jaar, gaat Arie op-
nieuw naar een Clubmatch nu met zijn hond Vanka (wat 
Russisch is voor Jan). De plaats is Zwolle in de Buiten 
Sociëteit  nabij het station. Er zijn 52 honden ingeschre-
ven en keurmeester is Liesbeth Kleijn. Vanka behaalt 
een DERDE plaats in de jeugdklasse met ‘Uitmuntend’. 
Iemand uit het publiek biedt duizend gulden voor hem.  

Arie denkt dat, als hij positief gereageerd had, de man 
ter plekke was flauw gevallen.

Het jaar daarop is hij voor de tweede en tevens laatste 
keer naar de Clubmatch gegaan. Vanka behaalt nu EER-
STE ‘Uitmuntend’. Eén van de keurmeesters vindt echter 
dat het bruin van Vanka erg donker is en dat hij wel heel 
veel spikkels heeft, waardoor hij hem achteruit zet. Nu, 
dat van die spikkels klopt, hoewel hij niet zo zeer spik-
kels op de poten heeft, maar in de vacht, net als zijn 
moeder.

Een in Drentenkringen toen nog bijna onbekende Ad van 
der Snee schrijft hierop een brief naar het bestuur met 
de vraag waarom een hond zonder spikkels beter is dan 
een hond met spikkels. In de rasstandaard staat immers 
duidelijk: “met of zonder spikkels”. Arie weet niet wat 
het bestuur destijds heeft geantwoord, maar dertig jaar 
later is het, onder andere, de vragensteller die de ras-
standaard heeft gemoderniseerd. Het kan verkeren.

Vanka

Najaarsveldwedstrijden 2011 Vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’ 

Hierbij het overzicht van de door ons georganiseerde najaarsveldwedstrijden. De inschrijving is officieel open na 
publicatie van de najaarsveldwedstrijd kalender van ORWEJA in de “Nederlandse Jager”. 

U kunt het inschrijfformulier downloaden via onze website www.drentschepatrijshond.org - Jacht en Wedstrijden
Het volledig ingevulde inschrijfformulier s.v.p. sturen naar: 
Wedstrijdsecretaris: Hans Verhaar, Van Volkomstraat 6, 3223 HP Hellevoetsluis
tel: 0181-315586 / e-mail: wedstrijden@drentschepatrijshond.org (heeft de voorkeur)

In de jeugdwedstrijden worden 10 honden toegelaten, en de openklasse wedstrijd 12 honden.

Donderdag 15 september Jeugdwedstrijd, Dirksland

Vrijdag 23 september Jeugdwedstrijd, Gieten/Ter Maarsch

Vrijdag 23 september Openklasse wedstrijd, Gieten

Zaterdag 24 september Jeugdwedstrijd, Westernieland

Zaterdag 24 september Openklasse wedstrijd, Westernieland

Donderdag 29 september Openklasse wedstrijd, Den Bommel

Vrijdag 30 september Openklasse wedstrijd, Dirksland

dag 12 oktober Openklasse wedstrijd, Vogelwaarde
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evenementencommIssIe 
Convocatie Fokdag 22 oktober 2011

Voor de 2e fokdag van 2011 op zaterdag 22 oktober in 
de Mercuriushal te Barneveld, worden de hierna volgen-
de nesten uitgenodigd.

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

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

Wilt u, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, eventuele 
mutaties doorgeven. Mocht u als fokker een nest gefokt 
hebben tussen 17 oktober 2009 en 22 april 2010 en niet 
vermeld staan in onderstaande lijst of mocht u onjuist-
heden in onderstaande lijst aantreffen, wilt u dan contact 
opnemen met:

Renate Schouten
Schansbaan 37, 2728 GA,  Zoetermeer
T: 079-3413508
E: fokdagen-clubmatch@drentschepatrijshond.org

Naam hond NHSB HD Geboren Eigenaar/Fokker

Bart fan 't Suydevelt 2630889 A J.W. Hoeksema

x   Atoefka Tjeraa Fan 't Patrijzen Bos 2450978 A 21-10-2009 N. v.d. Wel

x   Else Marie fan 't Suydevelt 2481446 C 15-12-2009 J.W. Hoeksema

Sjef fan 't Suydevelt 2482657 A J.W. Hoeksema

x   Serah v.'t Sleeswyck 2648845 A 22-10-2009 T. Nap

Jesse fan 't Suydevelt 2402795 A J.W. Hoeksema

x   Monty's Hanna fan 't Suydevelt 2367758 C 22-10-2009 J.W. Hoeksema

Boyka-Nouska v. Klein Elsholt 2631163 A A.H.L. Kamperman-van Remmen

x   Pyppa Jytte v.d. Bezelhonk 2606801 A 27-10-2009 J.M. Luttikhuis-Schulte

x   Sita 2408817 A 02-12-2009 R.A.M. Hummelink

Vanka fan 't Suydevelt 2616523 A M. Dijkhuizen-de Roo

x   Yaya 2585960 A 03-11-2009 W. Megens

Storm v.'t Trappel-End 2496667 A K.Th. Wiegert

x   Zodie Zo v.d. Sebastiaans Hoeve 2593922 A 11-11-2009 L. Punselie

Jesse Phébe v. Groevenbeek 2635615 A L. van As

x   Nouka v.d. Hoesteê 2448842 A 15-11-2009 B.N.J. Groen

Harda 2566446 A D. Snepvangers

x   Kimmi Meike v. Groevenbeek 2517492 A 29-12-2009 W.G. van Essen

Bjergvejen's Buster DKK 
10198/07

A M. Jensen

x   Daisy Selma v. Roopoorte 2461079 A 30-12-2009 J. Pluis

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

x   Elsa-Nouska v. Klein Elsholt 2581536 A 30-01-2010 A.H.L. Kamperman-Van Remmen

Oscar Phébe v. Groevenbeek 2635613 A J. Broekman- Dekker

x   Sita-Jentien v.d. Neerbosche Wateren 2500916 A 02-02-2010 B.N.J. Groen

Ellert fan ‘t Suydevelt 2655110 A S. ter Meulen-Hogewoning

x   Lindy v. 't Drentsche Geluck 2593119 A 02-02-2010 S. ter Meulen-Hogewoning

x   Sacha v. ‘t Drentsche Geluck 2534126 A 12-02-2010 D.J. ter Meulen

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

x   Lotte fan ‘t Suydevelt 2402797 C 03-02-2010 J.W. Hoeksema

x   Femke Cibra v.d. Drentsche Dreven 2467752 A 18-02-2010 F.J. Glastra van Loon

x  Teuntje fan ‘t Getsewold 2545831 A 28-05-2009 M. Atema-van Noort

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

x   Mazzel 2469500 A 07-02-2010 L. Vogels

Max fan 't Suydevelt 2316383 A J.S. Hofsté

x   Anne fan ‘t Suydevelt 2507294 A 17-02-2010 J.W. Hoeksema

Bo v.'t Hoage Gors 2563303 A A.J.G.M. Peterse

x   Isis v. Oudsher 2605194 A 22-02-2010 C.M. Vos-Wiegand

Jordie the Gloucester 2519335 A G.W. Paardekooper

x   Tessa v.d. Heidehoogte 2544352 A 14-03-2010 M. v.d. Laar
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De fokdag wordt gehouden in de:

Mercuriushal te Barneveld
Markthal Barneveld, Mercuriusweg 41, 3771 NC Barneveld

Saco fan 't Suydevelt 2590238 A E. ten Cate

x   Silke Kristel v. Selihof 2518765 A 15-03-2010 J.H.F. Deterink

Mazzel fan ‘t Suydevelt 2578159 A J.W. Hoeksema

x   Jinke 2559142 A 20-03-2010 M.H.F. Kamps

Jelle Senna V. Selihof 2710339 A A.P. den Uijl

x   Mijn Cornelia v.d. Flevomare 2646117 A 23-03-2010 M.A. de Raad-Hemminga

Douwe fan 't Suydevelt 2653015 A E. Heukers

x   Beau 2675692 A 05-04-2010 H.J.M. Hollak

Timco v.'t Arrêt 2673536 A Y.M. de Jong- van Oosten

x   Inukshuk the Gloucester 2559573 A 07-04-2010 R. Key

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

x   Brenda v. Oudsher 2605193 A 09-04-2010 J. Poll

Banjer Gina v.d. Haeckpolder 2660297 A M. Schiltmans

x   Doortje fan ‘t Suydevelt 2653022 13-04-2010 E. Iversen

Barry 2321580 B K. Alberts

x   Demi fan de Indo-Anjoho 2428022 A 17-04-2010 I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers

Yarco the Gloucester 2559567 B T. Termonia

x   Rista v.’t Patrieske 2454880 B 22-04-2010 J. Sportel-Roeland

Devlin 2596483 A T. van Gelder

x   Hezké Gina v. Gorik’s Heem 2673506 A 22-04-2010 C.T.M. van Gelder

Nesten zonder fokadvies

Naam hond NHSB HD Geboren Eigenaar/Fokker

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

x   Meike Kyrah v.d. Erflanden 2664954 A 05-12-2009 P.C. v.d. Pas

Boss 2595568 M. Pinkse

x   Zenta 2707817 30-12-2009 L. van Dijk

Yarco the Gloucester 2559567 B T. Termonia

x   Kayra 2582612 22-3-2010 J.J.A. Schellekens

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

Kampioenschapstitels van ouderdieren en de nakome-
lingen worden in tegenstelling tot een clubmatch of ten-
toonstelling niet vermeld.

Op de fokdag kunt u uw hond op PRA laten onderzoe-
ken, ook als u niet voor de fokdag bent uitgenodigd. Wilt 
u dan van te voren het kopie registratiebewijs van uw 
hond opsturen naar bovenstaand adres? Heeft u geen 
registratiebewijs, maar een stamboom uitgegeven voor 
1-7-2008 met uw adresgegevens hierop vermeld, dan 
graag hiervan een kopie toesturen.

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

Het bedrag dient overgemaakt te worden naar:
rekeningnummer 32.83.20.021 
t.n.v. De Drentsche Patrijshond te Zuidbroek

Betaling vanuit het buitenland: 
IBAN: NL22RABO0328320021 en 
BIC: RABONL2U 
t.n.v. De Drentsche Patrijshond te Zuidbroek

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

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

Met vriendelijke groeten,
De Evenementencommissie
Renate Schouten
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15-05-2011
Reu: Ruben Max v.d. Sebastiaanshoeve NHSB 2439793 HD A
Teef: Zodie Zo v.d. Sebastiaanshoeve NHSB 2593922 HD A 
L. Punselie, Zennewijnen

11-06-2011
Reu: Douwe Nynke v.d. Bezelhonk NHSB 2694395 HD A
Teef: Mieka Anjo v. Drienermarke NHSB 2617090 HD A
W.G. van Essen, Scherpenzeel

15-06-2011
Reu: Mazzel fan ‘t Suydevelt NHSB 2578159 HD A
Teef: Else-Marie fan ‘t Suydevelt NHSB 2481446 HD C
J.W. Hoeksema, Exloërveen

29-07-2011
Reu: Quinto fan ’t Suydevelt NHSB 2734444 HD A
Teef: Yaya  NHSB 2585960 HD A
L.E. Megens, Bergen Lb

23-06-2011
Reu: Bart fan ’t Suydevelt NHSB 2630889 HD A
Teef: Mevrouw fan ’t Suydevelt NHSB 2590248 HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

27-06-2011
Reu: Quinto fan ’t Suydevelt NHSB 2734444 HD A
Teef: Anne fan ‘t Suydevelt NHSB 2507294 HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

01-07-2011
Reu: Govert-Anjo v. Drienermarke NHSB 2617082 HD A
Teef: Mayra fan de Indo-Anjoho NHSB 2681992 HD A
J. Kerkhof, Dongen

03-06-2011
3 pups ( 1 reu en 2 teven)
Reu: Quinto fan ’t Suydevelt NHSB 2734444 HD A
Teef: Lori fan ‘t Drentsche Volk NHSB 2697949 HD A
W.C.M. Brinker, Coevorden

08-06-2011
9 pups (3 reuen en 6 teven)
Reu: Siep Cedra v.d. Drentsche Dreven NHSB 2321573 HD B
Teef: Hind NHSB 2527616 HD A
R. Vogels, Best

09-06-2011
3 pups (2 reuen en 1 teef)
Reu: Bo v. ’t Hoage Gors NHSB 2563303 HD A
Teef: Ronja Nouska v. Kromhof NHSB 2477635 HD A 
J.O. Appelhof, Assen

19-06-2011
5 pups ( 2 reuen en 3 teven)
Reu: Ardin-Senna-Guido v.’t Opgoande Slag NHSB 2652614 
HD A Teef: Senna NHSB 2577720 HD A
G.A.J. van der Toorn, Nieuw-Amsterdam

21-06-2011
6 pups (3 reuen en 3 teven)
Reu: Jordi the Gloucester NHSB 2519335  HD A
Teef: Hezké Gina v. Gorik’s Heem NHSB 2673506 HD A
C.T.M. van Gelder-Beerendonk, Lelystad

22-06-2011
5 pups (2 reuen en 3 teven)
Reu: Floris Horus fan ‘t Patrijzen Bos NHSB 2651654 HD 
Teef: Nynke Flo Jytte v.d. Bezelhonk NHSB 2472599 HD A 
C.M. Schulte, Eefde

15-07-2011
8 pups ( 3 reuen en 5 teven)
Reu: Ruben Max v.d. Sebastiaanshoeve NHSB 2439793HD A
Teef: Zodie Zo v.d. Sebastiaanshoeve NHSB 2593922 HD A 
L. Punselie, Zennewijnen

Geboorteberichten

Dekberichten

deK- en geBoorteBerIchten

herFstwandelIng op 2 oKtoBer 2011
De ‘Belgische Vereniging van Drentsche Patrijshonden’ organiseert op 2 oktober a.s. een herfstwandeling in 
de Chaamse Bossen (NL). De gehele wandeling is binnen de officiële hondenlosloopzone georganiseerd. Er wordt 
over ca. zeven kilometer (ca. 2,5 uur) gewandeld. Langer of korter wandelen is ook mogelijk. Vertrek om 14.00 uur 
bij restaurant “Steengroeve”, Industriestraat 24, 4861 PR Chaam. Bij gebruik van navigatieapparatuur, s.v.p. het 
adres Gilzeweg 46 gebruiken in plaats van Industriestraat.
Tijdens de wandeling zijn er twee tussenstops. Op één van die stops is gelegenheid de honden te laten zwemmen. 
Bij de andere kunnen de deelnemers een hapje en een drankje nuttigen.

Vooraf even aanmelden via info@drentschepatrijshond.be of 0478-598293. Kosten: € 4,00 voor volwassenen, 
€ 2,00 voor kinderen, niet-leden € 15,00.

Hou ook 6 november 2011 vrij, want dan is een strandwandeling georganiseerd.
Bron: Drentenblaadje van 15/07/2011
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evenementenKalender 2011
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).
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