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voorwoord van de voorzItter

Beste leden van de vereniging,

Voor u ligt de herfst-uitgave van ons Verenigingsblad. Zoals altijd boordevol infor-
matie, wetenswaardigheden en ervaringen van leden met hun hond. 

De maand oktober is begonnen met het verdrietige nieuws dat ons erelid, de heer 
B. Schuiling is overleden. Verderop in dit blad kunt een “in memoriam” lezen.

Op 4 oktober, heel toepasselijk op dierendag, hebben we de eerste inspraakavond 
gehad over de ‘spelregels” hoe we met elkaar om willen gaan en welke rol/man-
daat de leden hierin voor het bestuur zien. Deze avond was druk bezocht en we 
hebben goed met elkaar gediscussieerd over een viertal casussen. 

Het bestuur gaat dit nu verder verwerken en zal u hierover informeren via dit blad. Ook is er behoefte bij de 
aanwezigen aan een vervolgavond waarbij we, met de inbreng van de eerste avond, dieper ingaan om de mo-
gelijke spelregels. 

Bij het lezen van deze uitgave is de 2de fokdag van dit jaar op 22 oktober net geweest. Een verslag met uiter-
aard de nodige foto’s komen in de laatste (december)uitgave van dit jaar. Een eerste impressie zal te zien zijn 
op onze website.

Ik wens u namens het bestuur veel leesplezier toe! 

Met hartelijke groet,
Marc Massaar van Schaik, voorzitter

WWW.DIERENGELUK.NL
HONDENUITLAATSERVICE

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

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

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

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

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

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

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

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

Zuid,  Rotterdam-centrum en Capelle aan den IJssel.
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In MeMorIaM Barelt schuIlIng

Eext, 17 maart 1926 - Gieten, 29 september 2011
Barelt, een Drent in hart en nie-
ren. Een jager en een honden-
man. De rouwkaart zegt meer dan 
genoeg en laat zien hoe zeer hij met 
de Drentsche Patrijshond was ver-
weven en vergroeid. Niet alleen met 
de honden bij hem thuis, maar heel 
het ras en de vereniging De Drent-
sche Patrijshond lagen hem na aan 
het hart.

Nadat Barelt en Willy de boerderij 
aan de kant hadden gedaan, hebben 
zij na lange en drukke jaren opnieuw 
gefokt met honden die zij als pups bij 
Aaltje Wieringh hadden uitgekozen. 
Nadat de honden oud genoeg waren 
om mee te gaan fokken, plozen ze 
nauwkeurig de lijnen uit en zochten 
precies die reuen uit die bij hun hon-
den pasten en ook een beetje ander 
bloed meebrachten. Barelt en Willy 
hebben veel genoegen beleefd aan 
de fokkerij. 

Toen ik voor een interview voor mijn 
boek bij Barelt en Willy op bezoek 
was, ging het gesprek al gauw over 
de jacht. Barelt vertelde dat aan de 
historische veldwedstrijden door de 
minimale wildstand voortijdig een 
einde was gekomen. Wie van ons is 
niet eens wezen kijken of heeft per-
soonlijk meegedaan aan een veld-
wedstrijd in de velden rond Eext en 
Anderen? Zonder Barelt geen veld-
wedstrijd. Deze wedstrijden zijn niet 
meer en weemoedig kwam het er 
toen achter aan: ‘Voorbij’ Een jaren-
lange traditie ging hiermee verloren. 

Maar ook bestuurlijk liet Barelt zich 
niet onbetuigd. Barelt heeft zitting 
gehad in het bestuur  en de toenma-
lige fokbegeleidingscommissie. 
Barelt was een man van weinig woor-
den. In de jaren dat ik met hem in 
het bestuur werkzaam ben geweest, 
werd er fel en heftig gediscussieerd. 
Barelt mengde zich zelden in die ge-

sprekken. Als hij dacht dat iedereen 
zijn zegje over het onderwerp wel 
had gedaan, nam hij het woord. Be-
dachtzaam als altijd zei hij dan rake 
dingen en kwam direct tot de kern 
van de zaak. Als een eminente grise 
kwam hij over en er werd naar hem 
geluisterd.
Hij sloeg zelden een fokdag of club-
match over. Als hij ergens een Nim-
rodtype had gesignaleerd, kwam hij 
me altijd halen met de woorden: 
‘Moet je eens even in die ring gaan 
kijken’. Ja, daar stond dan een verre 
nakomeling van Nimrod. De onvol-
prezen hond die in zoveel lijnen is 
terug te vinden. 

Er zijn gelukkig nog enkele fokkers 
die proberen om het beeld van Nim-
rod levend te houden en zoveel als 
mogelijk is te fokken naar de ras-
standaard die immers op de hond 
Nimrod is geschreven. 

De leden van de vereniging hebben 
Barelt onderscheiden en hem de 
hoogste eer toegekend namelijk tij-
dens de Algemene Ledenvergadering 
van juni 2002 is hem het erelidmaat-
schap verleend.

Barelt en ook jij Willy waren er trots 
op dat jullie op verschillende manie-
ren een grote bijdrage aan het ras 
hebben geleverd.
De laatste clubmatch en fokdag was 
Barelt absent. Het ging toen al niet 
meer zo goed met hem. Willy kwam 
wel, maar zonder hem, zij het met 
Janny Schuiling en de heer Pluis, al-
len fervente Drentenmensen die veel 
voor het ras hebben betekend. 
Barelt, je werk is gedaan. Aan je le-
ven met Willy, je kinderen en je gro-
te hobby is een einde gekomen. 
Er is weer een Drentenvriend van 
de oude garde, zoals we dat in de 
vereniging noemen, van ons heen-
gegaan. Langzaam maar zeker moe-
ten wij onszelf gaan rekenen tot die 
oude garde….

Tijden veranderen en de naam Schui-
ling zal niet voor ieder lid meer die 
waarde hebben, die deze naam ja-
ren en jarenlang voor veel Drentsche 
Patrijshondeneigenaren heeft gehad. 
Dat doet soms pijn voor degenen die 
nog wél onder ons zijn. 
Laat het hun tot troost zijn dat zon-
der de familie Schuiling de Drentsche 
Patrijshondenwereld er heel anders 
zou hebben uitgezien. 

Willy, het bestuur van de vereniging 
De Drentsche Patrijshond  en ik wen-
sen je veel sterkte toe. Je zult hem 
node missen.
Voor mij persoonlijk, Barelt, heb je 
veel betekend. Dank je wel en rust 
in vrede.

Mede namens het bestuur,
Janny Offereins

Waardig afscheid
Dinsdag 4 oktober  hebben ve-
len afscheid genomen van Ba-
relt Schuiling, erelid van onze 
vereniging.
Onder hen diverse leden van de ver-
eniging die hem goed gekend heb-
ben, een fijn gevoel te zien dat men 
de moeite genomen heeft om hem 
de laatste eer te bewijzen.
Dhr. Schuiling was een man van 
weinig woorden, maar wel iemand 
die de dingen goed verwoordde als 
het er op aan kwam.
Dat heeft men in de vereniging me-
nigmaal kunnen en mogen ervaren.

Tekst vervolgt op volgende pagina...
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Hij heeft voor altijd een stempel gedrukt op de historie 
van ons ras en daar zijn we hem dankbaar voor. Hij 
mocht de leeftijd van 85 jaar bereiken. 

De afscheidsdienst was er een van een passende een-
voud maar zeer stijlvol. 
Dominee Katerberg uit Rolde sprak namens de familie 
een ieder toe en wel in het prachtige Drentse dialect.
De hele dienst was in het Drents en dat gaf een sfeer 
die sereen te noemen was in de juiste ambiance, pas-
send bij dhr. Schuiling.

Tijdens  de dienst werd het ‘Ave Maria’ gespeeld, in-
drukwekkend.

Janny Offereins heeft namens de vereniging het woord 
gevoerd en heeft duidelijk verwoord wat hij voor ons 
ras en onze vereniging heeft betekend.

Aan het eind van de dienst werd het bekende nummer  
‘We’ll meet again’  van Vera Lynn gespeeld, uit een be-
langrijke fase in het leven van dhr. Schuiling toen hij 
dienstplichtig militair was overzee.

Wij wensen mevrouw Schuiling, de familie en vrienden  
alle sterkte toe met dit grote verlies en hopen dat zij 
het allen een goede plek kunnen geven.

Dat hij mag rusten in vrede.

Jaap Hoeksema

Korte vaKantIe

We zijn dit jaar maar 10 dagen op vakantie ge-
weest. Niet omdat we niet langer wilden, niet om-
dat we weggeregend zijn, maar omdat we op tijd 
terug wilden zijn om Sam op te halen op de dag dat 
hij 8 weken werd.

We hebben er erg naar uit gekeken om ons hondje ein-
delijk in huis te nemen. Alles stond al klaar: de voerbak, 
speeltjes en de bench. Bij thuiskomst was hij vrijwel 
meteen op zijn gemak. Hij heeft rustig de boel bekeken 
en viel al vrij snel op het kleed, dicht bij ons, in een diepe 
slaap.

De eerste weken waren voor iedereen wel wennen. 

Vroeg opstaan, want meneer meldde zich mooi op tijd. 
Daardoor bleef het aantal ongelukjes echt minimaal.
Inmiddels zijn we 6 weken verder en heeft hij zijn draai 
helemaal gevonden. Hij heeft de wereld hier ontdekt en 
elke keer wordt deze een beetje groter. Hij durft steeds 
iets verder van het pad af te wijken als we in het bos 
lopen. Hij vindt het ook niet langer noodzakelijk om met-
een terug te komen als we hem roepen.

Hoog tijd voor cursus dus, de standaard puppycursus was 
niet aan hem besteed. Dat ging niet snel genoeg voor 
hem, dus zijn we daar mee gestopt. Afgelopen week zijn 
we begonnen met een puppyjachtcursus. Wat een feest! 
Het is zo leuk om te zien dat hij daar veel meer aardig-
heid in heeft en zijn energie in kwijt kan.
Verder is het echt een allemansvriend. Als het aan hem 
zou liggen, zou hij alles en iedereen uitgebreid begroe-
ten en de mensen dan met al zijn charme uitnodigen 
hem te knuffelen (wat hem meestal ook lukt).

We hebben zelf ook de grootste lol om hem: z’n gekke 
bokkensprongen en ook zijn geblaf waarmee hij andere 
hondjes uitdaagt om met hem te gaan spelen. Hij heeft 
al een aantal vrienden gemaakt. Zijn grootste vriend is 
Max, de bordeauxdog van een eindje verderop.

In oktober gaat hij voor het eerst mee op vakantie, eens 
kijken hoe hij reageert op strand en zee.
Caroline Nijenmanting en Paul Rademaker, Hengelo

Bono van ‘t Sleeswijck, eigenaar de fam. Vos uit Herwijnen.
Bono is geboren op 22 oktober 2009



Onze Drent

7

van de Bestuurstafel

Taakverdeling binnen bestuur

•	 Het Bestuur is verheugd te kunnen melden dat Berna Nap er mee heeft ingestemd om de functie van vice-
voorzitter van het Bestuur te gaan vervullen. Wij wensen haar hiermee veel succes toe. 

•	 Tevens melden we dat binnen het Bestuur besloten is dat, in de plaats van Marc Massaar van Schaik, Fokke 
Glastra van Loon bestuursafgevaardigde wordt bij de Redactiecommissie en bij de Gebruikshondencommissie.

Incasso Machtiging

Tijdens de ledenvergadering van 6 juni is met algehele stemmen besloten om € 2,50 administratiekosten in rekening 
te brengen aan leden die niet via automatische incasso betalen.
De reden voor deze maatregel is, dat het niet automatisch betalen de vereniging extra geld kost, met name voor 
het versturen van de acceptgiro’s. Daarnaast word nog wel eens vergeten te betalen waardoor de ledenadministratie 
extra kosten moet maken voor het aanschrijven of bellen van leden.

In dit clubblad is een machtigingsformulier voor automatische incasso bijgesloten. Indien u hiervan gebruik maakt, 
dan verzoek ik u deze te zenden aan de ledenadministratie: 
Ivonne van Eijk - Nuhaan, Julianalaan 15, 2851 RA Ermelo.

De penningmeester

eros heeft een nIeuwe speelMaKKer

In het augustusnummer heeft u kunnen lezen dat 
we een leuk leven hadden in Den Haag met onze 
twee Drenten Joris en Eros en onze poezen Drop-
pie en Snoopy. 

We hebben toen ook verteld dat we Joris kort daarna 
moesten laten inslapen in verband met een zeer kwaad-
aardig virus in zijn milt. We hebben het er nog steeds 
moeilijk mee vooral ‘s maandags om 10.30 uur. 

Eros mist zijn speelmaatje heel erg en hij is bang dat wij 
hem ook in de steek laten. Hij verliest ons niet uit het 
oog en gaat op onze voeten liggen als we in de kamer 
zijn. Gaan we naar de keuken staat hij op en gaat vlak 
achter ons liggen. Maar ook de poezen missen Joris. We 
waren ons vakantiefilmpje aan het kijken toen ze Joris 
hoorden blaffen. Ze vlogen naar de TV keken achter het 
scherm of ze hem konden ontdekken. Nu draaien we de 
filmpjes zonder geluid.

Eros gaat steeds meer dingen doen die Joris ook deed. 
Hij gaat piepen als ze we naar het strand rijden, blaft 
als zijn aardappeltje met groente wordt klaargemaakt, 
komt op de bank bijna op je schoot liggen. Als we naar 
Drenthe rijden gaat hij opeens zitten als we vlakbij de P 
zijn waar altijd even stoppen.

Maar gelukkig hebben we sinds 21 september een nieuw 
speelmaatje voor Eros. Van de Zweedse kennel Tallmora 
van Lisa Manfredsson hebben we een Drent van 4 maan-
den die we Bart genoemd hebben. Bart is geweldig, hij 
speelt met Eros, doet wat Eros doet. Rent met hem op 
het strand. Eros is heel blij met zijn nieuwe speelmakker 
en wij ook. Als ze uitgespeeld zijn, gaan ze lekker samen 
op de bank even een tukkie doen. Bart luistert al goed 
naar zijn naam. Hij eet goed en lust alles: zijn brokken, 
pannenkoeken, appel, banaan, peer, plakjes worst en 
kaas, aardappeltje met groenten, vla-flip. 

Bart vindt het ook leuk om de poezen te plagen. De 
kleinkinderen Max, Lana en Faye vinden Bart leuk en hij 
hen. Vooral met Faye kan hij heel goed opschieten. Faye 
gaat zelfs in de bench zitten en speelt daar met het touw 
van Bart en haar poppen. Ze vindt het leuk als Bart er 
dan gezellig bij komt zitten. Bart is jong en heel speels 
en soms onbesuisd, maar met Faye is hij heel voorzichtig 
en dat is geweldig. 

‘s Avonds met slapen gaan gaat Eros nu op het voeten-
eind bij Ria liggen, het plekje waar Joris altijd lag en Bart 
ligt nu tussen ons in zoals Eros altijd deed. Eros doet nu 
voor Bart wat Joris voor hem deed. 

U begrijpt we hebben het weer heel leuk al blijft Joris 
een aparte plaats in ons hart houden en zullen we hem 
nooit vergeten. We zullen u op de hoogte houden van de 
belevenissen van Eros en Bart.

Nico en Ria
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Nogmaals inteeltbeperking en keuze van de dekreu

Al meerdere malen heb ik uw aandacht gevraagd 
voor een belangrijk onderwerp in onze Drenten-
fokkerij, namelijk de beperking van inteelt.

Dr. Piter Bijma heeft indertijd een aantal aanbevelingen 
gedaan voor de individuele fokker en de FBC heeft deze 
aanbevelingen van harte overgenomen en heeft ge-
meend geen starre regels op te moeten leggen vanuit 
het bestuur, maar de verantwoordelijkheid in eerste in-
stantie bij de fokkers zelf te leggen.
Op onze website is een dekreuenlijst verschenen die 
door Rob Key actueel gehouden wordt en de inteeltcij-
fers van de op de fokdagen verschenen nesten werden 
berekend en genoteerd.
 
Op de grafiek ziet u dat de 
gemiddelde inteeltcoëfficiënt 
van de pups een dalende lijn 
vertoont. Dat is gunstig en wij 
denken dan ook dat onder de 
fokkers het bewustzijn groei-
ende is dat inteelt een bedrei-
ging is voor het voortbestaan 
van ons ras. Wij hebben de 
indruk dat zij meer zijn gaan 
letten op de verwantschap 
van de ouderdieren. Een ver-
heugende ontwikkeling! Dat 
ons register inmiddels online 
is in te zien zal daar zeker een 
goed hulpmiddel bij zijn.

Voor de goede orde nog even 
deze opmerkingen: De vereni-
ging streeft naar een daling van de gemiddelde verwant-
schapsgraad van de populatie Drentsche Patrijshonden. 
Het is wetenschappelijk aangetoond dat een lage gemid-
delde verwantschapsgraad een voorwaarde is voor een 
gezonde en levensvatbare populatie. In een dergelijke 
populatie is sprake van een grote genetische variatie en 
de pups die geboren worden hebben gemiddeld geno-
men een lage inteeltcoëfficiënt. Dat wil echter niet zeg-
gen dat elke individuele pup met een lage IC per definitie 
gezonder is dan een pup met een hoog IC. Een lage in-
teeltcoëfficiënt is geen garantie voor een gezonde 
pup. Je kunt hooguit zeggen dat de kans op (recessieve) 
erfelijke aandoeningen minder is dan bij een sterk inge-
teelde pup. Voor de toekomst van het ras als geheel is 
het echter uiterst belangrijk inteelt te beperken.
 
Een andere belangrijke aanbeveling hiervoor van Dr. Pi-
ter Bijma is dat er een voldoende aantal dekreuen be-

schikbaar moet zijn die ieder een ongeveer gelijke 
bijdrage zou moeten leveren voor de fokkerij. 

Over dit laatste maakt de FBC zich ernstige zorgen. Het 
blijkt dat nog steeds slechts een beperkt aantal reuen 
veel gevraagd wordt. Een groot aantal reuen wordt zel-
den of nooit gebruikt! De veel gebruikte reuen hebben 
een zo groot aantal nakomelingen dat zij een onevenre-
dig grote invloed op de genenpool van de populatie heb-
ben. De verwantschap binnen de populatie zal toenemen 
en het wordt in de toekomst steeds moeilijker combi-
naties te vinden met een aanvaardbare verwantschaps-
graad en die daardoor nakomelingen opleveren die een 
lage inteeltcoëfficiënt hebben. 

Binnen de FBC proberen 
wij een aanpassing in het 
fokreglement voor te be-
reiden om hier iets aan te 
doen. Op de vorige Alge-
mene Ledenvergadering 
was al een voorstel in-
gebracht dat, omdat het 
nogal discussie opriep, 
door het bestuur (tijde-
lijk) is teruggetrokken. 
Wellicht is het beter om 
tijdens een fokkersoverleg 
hierover met elkaar van 
gedachten te wisselen. 

Feit is wel dat er iets moet 
gebeuren. Veel rasvereni-
gingen hanteren al een 

regel tot beperking van het 
aantal dekkingen per reu of hanteren al een wachtpe-
riode na een aantal dekkingen zodat andere reuen ook 
eens aan de beurt komen. Zoals u weet is de huidige 
FBC geen voorstander van “top-down”-beleid en zou het 
beter zijn als fokkers de noodzakelijkheid van deze be-
perking van het aantal dekkingen per reu zelf inzien en 
ook daarnaar  handelen. Daarom een dringende oproep: 
Wees nauwgezet en kies bewust bij het uitzoeken van 
uw fokcombinaties, betrek ook de te verwachten inteel-
coëfficiënt  en de verwantschapsgraad van de ouderdie-
ren bij uw overwegingen, naast alle andere eigenschap-
pen, en weet dat bij u als fokkers en reu-eigenaren een 
grote verantwoordelijkheid ligt!

Wij als FBC willen u daarbij graag terzijde staan en sug-
gesties hoe een en ander tot stand gebracht kan worden 
zijn natuurlijk altijd welkom.
Bart van der Pol, voorzitter FBC

foKBeleIdscoMMIssIe

Rieko en Kyra (eigenaar: Sonja Kort) hebben het
te druk met hun omgeving om in de camera te kijken...

Zazou (Ceco uit de Drentsche Streek) van fam. Vioen.
Als de nood hoog is, is de redding nu heel nabij...
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Int. Kampioenstentoonstelling Rotterdam - 28 augustus 2011

De start van het nieuwe showseizoen na de “grote 
schoolvakantie” begint in Rotterdam en wel in het 
Ahoy-complex.

Grote hallen en ruime parkeergelegenheid. Showringen 
‘geplaveid’ met mooi groen tapijt, zodat de exposanten 
met hun hond goed kunnen lopen zonder het risico van 
valpartijen.

Er waren dit jaar 18 aanmeldingen van Drentsche Pa-
trijshonden, die dit keer gekeurd werden door dhr. Bertil 
Lundgren uit Zweden.

Een keurmeester die bekend staat om zijn grondige 
voorbereiding van de rassen die hij moet keuren. Zo 
bleek ook nu het geval te zijn. Hij keurde met veel plezier 
diverse rassen en na afloop hoorde ik van hem dat hij 
het ras al meerdere keren had gekeurd in het buitenland 
en het ras een warm hart toedraagt. Tevens vertelde hij 
dat hij zich terdege had voorbereid op de keuring van de 
Drentsche Patrijshond.

Zoals vaker voorkomt bleken de ‘Drenten’ weer als laat-
ste gekeurd te worden; het was de grootste groep die 
gekeurd moest worden in deze ring. Het ringpersoneel 
had er zin in, dat was te zien en te horen. Mooi om mee 
te maken. 

De organisatie had er wat leuks van gemaakt door aan 
de exposanten voor iedere ingeschreven hond een te-
goedbon te geven die men in kon wisselen voor een te 
maken foto van zijn / haar hond tijdens deze show. Een 
heel leuk gebaar.

Verder kreeg een ieder gratis een kop koffie en een plak-
je cake en dat werd erg gewaardeerd. De stemming zat 

er dus al goed in.

Als beste van het ras werd Perro fan ’t Suydevelt geko-
zen, hij mocht door naar de ere-ring. Helaas zat er voor 
hem geen plaatsing in bij de laatste 6 honden van groep 
7.

Een ieder van harte gefeliciteerd met de behaalde resul-
taten!

Jaap Hoeksema

Keurmeester: dhr. Bertil Lundgren (Zweden) Beste van het ras (BOB):  Perro fan ’t Suydevelt 

Reuen NHSB Eigenaar

Jeugdklasse J-CAC 1 U Tinus Jinte v. ’t Stiekelholt 2816898 M.A.C. Plaisier en H. Plaisier

Open klasse CAC/CACIB 
en BOB 

1 U Perro fan ’t Suydevelt 2733419 H.J.J. Snippert en 
M.S.M. Snippert

res. CAC/
res. CACIB 

2 U Quinto fan ’t Suydevelt 2734444 B.H. Büter

Veteranenklasse 1 U Ruben Max v.d. Sebastiaanshoeve 2439793 G. v. Luinen –de Rooij

Teven

Jeugdklasse J-CAC 1 U Blossom fan ’t Suydevelt 2812138 J.C. Huijsing en M. Huijsman

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

Open klasse res. CAC/
res. CACIB

1 U Mila-Nouka v.d. Neerbosche Wa-
teren

2718299 B.N.J. Groen

Kampioensklasse 1 U Flora Haidy fan ’t Patrijzen Bos 2651658 W. Klijnstra en B. de Jong

drentensuccessen

Harry Snippert, het baasje van Perro, kon helaas wegens ziekte niet aanwezig zijn op deze dag. Des te mooier 
dat zijn Perro werd gekozen tot Beste van het Ras. Harry heeft daar enorm van genoten. 
Met droefheid moeten we laten weten dat Harry na een kort ziekbed is overleden op 12 oktober.

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte.
Redactie
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Nationale show Leeuwarden - 1 september 2011

Deze dag keurde mevr. T. van Adri-
chem-Boogaert de Drenten in de 
grote FEC-hallen te Leeuwarden. In 
totaal waren er 15 honden ingeschre-
ven. Ietwat teleurstellend, maar ik 
begreep dat het bij de andere rassen 
niet veel beter was in vergelijking 
met andere grote shows.

Niettemin was er genoeg ruimte en 
mooie stroeve vloeren. Het was te 
merken op deze dag en trouwens 
ook op de Europese show die een 
dag later gehouden werd, dat de 
keurmeesters zich aan een strak 
keuringsprogramma moesten hou-
den: er was een afgesproken aantal 
minuten per hond. Dat gaf nog wel 
wat gemor, maar het was van hoger-
hand opgelegd.

Bij de reuen werd Cisco Cas van 
de Sebastiaans Hoeve beste reu en 
mocht tevens de eer ontvangen om 
ook nog eens BOB (Beste van het 
Ras) te worden. Zijn baas is Karel 
Wiegert.

Bij de teven was de eer voor Mila-
Nouka van de Neerbosche Wateren, 
zij werd beste teef. Mila-Nouka is ei-
gendom van Pierre en Bianca Groen. 
Dat was nog niet alles... Zij werd 
vandaag tevens Nederlands kampi-
oene!

Voor Karel en Pierre en Bianca kon 
de dag niet meer stuk.
Allen van harte gefeliciteerd met de 
behaalde resultaten.
Jaap Hoeksema

Keurmeester: mw. T. van Adrichem - Boogaert BOB: Cisco Cas van de Sebastiaanshoeve

Reuen NHSB Eigenaar

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

Tussenklasse CAC/BOB 1 U Cisco Cas van de Sebastiaanshoeve 2772138 K. Th. Wiegert

Open klasse Res. CAC 1 U Quinto fan ‘t Suydevelt 2734444 B.H. Buter

Kampioensklasse 1 U Kamp. Andor fan de Indo-Anjoho NJK 2681989 B.M. Pouw

Teven

Jeugdklasse JCAC 1 U Bieke-Amber v.d. Neerbosche Wa-
teren

2810723 B.N.J. Groen

Open klasse CAC 1 U Mila-Nouka v.d. Neerbosche Wateren 
NJK,JW’09

2718299 B.N.J. Groen

Res. CAC 2 U Amber-Nouka v.d. Neerbosche Wate-
ren NJK, JW’08

2659489 B.N.J. Groen

Euro Dog Show Leeuwarden - 2 september 2011

Vandaag de dag van de grote Europese show waar men 
de titel ‘Europees kampioen 2011’ kon behalen. Er waren 
vandaag 27 Drenten ingeschreven en deze werden ge-
keurd door dhr. Arxhoek, geen onbekende voor ons ras.

De sfeer zat er vandaag goed in onder de deelnemers. 
We werden ook nog eens getrakteerd op een glaasje edel 
vocht, beschikbaar gesteld door Karel Wiegert ter ere 
van de overwinning van zijn reu de vorige dag. Een heel 
leuke geste Karel, bedankt!

Het was vandaag voor de heer Arxhoek geen gemakke-
lijke taak. Het puntenstelsel lag toch wel even anders als 
op een ‘normale’ show! Gelukkig had hij tezamen met de 
zeer ervaren ringmeester Geert Paardekooper alles goed 
onder controle.

Ook vandaag was er ook deelname uit Denemarken, een 
internationaal tintje dus voor ons ras. 

Bart fan ’t Suydevelt (eigendom van Jaap en Froukje 
Hoeksema) mocht de eer ontvangen om als beste reu 
uitgekozen te worden en werd ook BOB en kreeg het 
CAC en CACIB en werd Europees kampioen 2011. 

Bij de teven werd Djenna Sanne van Drienermarke (ei-
gendom van Herman en Evelien Bösing) als beste teef 
gekozen, zij kreeg het CAC/CACIB en werd tevens Euro-
pees kampioene 2011.

Het was een fijne dag en allen van harte gefeliciteerd 
met de behaalde resultaten!
Jaap Hoeksema
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Keurmeester: Dhr. W. Arxhoek BOB: Multi Kamp. Bart fan ‘t Suydevelt

Reuen NHSB Eigenaar

Jeugdklasse Eur. Jeugd 
Kampioen

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

Tussenklasse 1 U Cisco Cas van de Sebastiaanshoeve 2772138 K. Th. Wiegert

Open klasse 1 U Perro fan ‘t Suydevelt 2733419 H.J.J. Snippert

Kampioensklasse CAC/CACIB/
BOB, Eur. 
Kamp.

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

Res. CAC
Res. CACIB

2 U Floris Phébe van Groevenbeek NJK, 
JW’07, W’07, CW’10

2635614 N.G. Klaassen

Teven

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

Tussenklasse Res. CAC
Res. CACIB

1 U Vilou fan ‘t Suydevelt NJK 2768902 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Open klasse CAC/CACIB
Eur. Kamp.

1 U Djenna Sanne van Drienermarke 
NJK, JWW’10

2743422 H.T. Bösing en 
E.M. Bösing-Dijkstra

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

Kampioensklasse 1 U Felissora van Drentenpassie 2518825 R.M. Harmsen

Veteranen Eur. Vetera-
nen Kamp.

1 U Anoeska Tjeraa Fan ‘t Patrijzen Bos 
W’07

2450982 W. Klijnstra en
B. de Jong

Euro Dog Show (EDS) Leeuwarden, tevens 100 jarig bestaan van de FCI

Een impressie van deze presti-
gieuze show die vier dagen de 
kynologische gemoederen heeft 
bezig gehouden. Gemoederen 
die niet altijd van liefde voor de 
hond hebben getuigd.

Tellen onze honden nog mee?
Ik had besloten om met een vriendin 
drie van de vier dagen naar Leeuwar-
den te reizen om zoveel mogelijk te 
zien en te beleven van de EDS. Een 
show als deze wordt tenslotte zelden 
in Nederland georganiseerd. Boven-
dien was ik hier en daar inzetbaar. 
Een kynologisch evenement van de 
bovenste plank, althans dat zou het 
moeten zijn.

Nu we de kranten hebben gelezen, 
zien we dat er nogal wat mis is ge-
gaan met honden die in auto’s zijn 
achter gelaten door zogenaamde 
hondenliefhebbers. Zonder enige 
twijfel is dit een schande voor de ky-
nologie, die er zo prat op gaat goed 
voor hun honden te zorgen. Zonder 
enig schuldgevoel hebben exposan-
ten hun honden in de brandende zon 
in hun auto achter gelaten met als 
gevolg: vier honden dood en tien-
tallen op het nippertje van de dood 
gered. 

Het wil er maar niet in dat één of 
meer raampjes open absoluut on-
voldoende is om een auto te koelen. 
Honden hebben sowieso al een veel 
hogere temperatuur. Een auto is net 
een oven en in korte tijd krijgt de 
hond het Spaans benauwd en sterft 
uiteindelijk een vreselijke dood. Be-
zoekers en andere exposanten heb-

ben alarm geslagen, maar voor vier 
honden kwam hulp te laat.

Te weinig inschrijvingen
Mede doordat de PR te weinig ophef 
heeft gemaakt van deze show, was 
de inschrijving matig te noemen. 
Ruim 11.000 honden is aan de ma-
gere kant, te meer omdat men op 
minstens 15.000 honden had gere-
kend. Er waren maar weinig topin-
schrijvingen, waarvan de Labrador 
Retriever, met 311 inschrijvingen, 
(als ik goed heb opgeteld) er met 
kop en schouder boven uitstak. Wat 
voor de meeste exposanten uit Ne-
derland een belemmering was om in 
te schrijven, was het gebrek aan een 
schriftelijk verslag. Hieraan hechten 
veel exposanten en terecht. Van een 
show zonder dat er een keurverslag 
wordt gemaakt, leert een fokker niet 
veel en een ‘gewone’ eigenaar wordt 
er niet wijzer van ondanks dat bij 
ons ras de keurmeester mondeling 
vertelde wat of zij of hij van de voor-
gebrachte hond vond. 
14 inschrijvingen op de eerste dag 
en 27 op de tweede dag is geen re-
cord, terwijl mw. van Adrichem en 
dhr. Arxhoek toch echte Drentenken-
ners zijn, hoewel ze beiden de stan-
daard op hun eigen wijze interprete-
ren. Voeg daar nog bij dat je hond in 
één week Nederlands Kampioen kon 
zijn, met de tentoonstelling van Rot-
terdam er bij, dan is ook de inschrij-
ving van de Drenten aan de zuinige 
kant. Je kunt je echter wel afvragen 
wat een Nederlands kampioenschap 
dat je in één week haalt waard is. 

Omdat het een Euro Dog Show was, 

waren er keurmeesters uit heel de 
wereld uitgenodigd, met als gevolg 
dat er keurmeesters waren die een 
ras moesten keuren dat ze nog nooit 
hadden gezien! Kijk, ook dat trekt 
niet veel exposanten. Volgens zeg-
gen liet de keurmeesterslijst veel te 
wensen over. 

Bezoekers
De hallen waren prima en er waren 
genoeg stands, 95 om precies te 
zijn, om je geld aan kwijt te raken. 
Alles zag er keurig en verzorgd uit. 
Echter het aantal bezoekers viel zo 
tegen dat de standhouders een zo-
genaamd ‘happy hour’ instelden, wat 
inhield dat ieder drankje of hapje 
van 14.00 – 17.00 uur slechts 1 Euro 
kostte. Of het geholpen heeft, weet 
ik niet, maar het tekent wel de be-
langstelling voor deze show.
Dat er weinig bezoek was, is natuur-
lijk niet geheel te wijten aan te wei-
nig PR. De zomer is dit jaar zo goed 
als in het water gevallen. Uitgere-
kend de vier dagen dat deze show 
werd gehouden, was het prachtig 
weer en dus geen weer om in een 
hal door te brengen. Jammer voor 
de organisatoren, die het geld dat de 
bezoekers betalen heel goed kunnen 
gebruiken om de kosten enigszins te 
dekken.

De erering
De erering, of mainring zoals die 
tijdens de EDS werd genoemd, was 
een plaatje en rondom versierd met 
tulpen in alle kleuren. Een grote foto 
van de molens in Kinderdijk en een 
even zo grote foto van tulpenvelden 
sierden de achterkant van de erering 
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op. Op het groene tapijt 
kwamen alle honden mooi 
uit. 

Het programma in de 
erering bestond uit de 
keuringen van de beste 
jeugdhonden, de beste 
van de rasgroepen, de 
beste koppels, de beste 
fokkerijgroepen en beste 
nakomelingengroepen, 
alsmede de beste van de 
Junior Handling.

Op zondag was er nog een 
aparte keuring voor de 
beste van de Nederland-
se rassen. Aan deze keu-
ring is zo weinig bekend-
heid gegeven - er stond 
in de catalogus maar één kort En-
gelstalig regeltje - dat er maar vier 
honden aan hebben deelgenomen, 
zo is mij verteld. Heel treurig voor 
de allround keurmeester, de heer M. 
van de Weijer. 
Het programma in de erering werd 
vlot afgewerkt wat mede door de 
voorkeuringen in de hal naast de 
erering werd bevorderd. Rony Doe-
dijns fungeerde als speaker en deed 
dat vlot en met verve. Hij heeft een 
prima microfoonstem. Kennelijk 
heeft de organisatie van te voren 
afgesproken dat Engels tijdens deze 
show de voertaal zou zijn, ook al 
was de show in Nederland georgani-
seerd. Zou dat in Roemenië volgend 
jaar ook zo zijn? Hierover is wel ge-
klaagd. 

Publicatie Nederlandse rassen
Voorafgaande aan de show is er aan 
de rasverenigingen gevraagd of men 
een boekje kon samenstellen over 
de verschillende rassen. Na enig 
heen en weer gesteggel, heeft de 
Raad van Beheer de kosten daarvan 
voor zijn rekening genomen. Een 
niet gering bedrag. De verengingen 
hebben zelf de teksten aangele-
verd. Het is de verdienste geweest 

van Diana Striegel, ons welbekend, 
om alle teksten tijdig binnen te krij-
gen. Suzanne Zaal, van de Hollandse 
Smoushonden Club, heeft de tek-
sten geredigeerd teneinde wat een-
heid in het geheel te brengen. Alle 
verenigingen hebben foto’s gestuurd 
en het boekje ziet er dan ook heel 

verzorgd en mooi uit. Waarschijnlijk 
zijn er nog wat exemplaren overge-
bleven die vast en zeker in de stand 
van onze vereniging t.z.t. zijn te ver-
krijgen. 

Presentatie Nederlandse rassen
Bij binnenkomst stonden er in de hal 
diverse stands opgesteld voor, uiter-
aard, de Nederlandse Kennelclub, 
het secretariaat en vervolgens Oost-
Europese stands, zoals Rusland (ik 
heb me laten vertellen dat er 2000 
Russen aanwezig waren!), Roeme-
nië, Tsjechië enzovoort. Een uitzon-
dering was Finland.

Verder was er een ruimte in deze 
zogenaamde ‘traverse’, corridor zo 
u wilt, gereserveerd voor de Neder-
landse rassen. De presentatie hier-
van was een regelrechte aanfluiting. 
Ondanks dat er met verschillende 
verenigingen was afgesproken dat 
er voor stands zou worden gezorgd, 
waren deze niet aanwezig, zodat 
met allerhande tafeltjes en benches 
zo goed en zo kwaad als het ging de 
Nederlandse rassen werden gepre-
senteerd. ‘A bloody shame’, om in de 
voertaal van deze show te blijven. 
Pierre en Bianca Groen en de familie 
Pouw hebben zo goed en zo kwaad 
als het ging deze ‘stand’ bemand 
en de vereniging vertegenwoordigd. 
Door de omstandigheden heeft er 
wel een verbroedering plaatsgevon-
den tussen de vertegenwoordigers 
van de Nederlandse rassen. Men 
paste op elkaars honden en nam de 
honneurs voor elkaar waar. Zo is er 
gelukkig ook iets positiefs uit voort-
gekomen.

De parade
Wiebe van der Velde, van de Vereni-
ging voor Stabij- en Wetterhounen, 
Diana Striegel en ondergetekende 
zijn nogal in de weer geweest om 
de parade goed te laten verlopen. 
Ondanks veel onbegrip van de orga-
nisatie is het uiteindelijk een prima 
show geworden (zie ook het afzon-
derlijk artikel hierover). 
De heer Jan Ebels moet ik noemen 
vanwege de moeite die hij heeft ge-

nomen om ter elfder ure 
een verkleedruimte voor 
ons in gereedheid te bren-
gen.

Op zondag vond er van de 
9 Nederlandse rassen de 
parade plaats, waarvan 
de eigenaars  in bij beho-
rende  Oud-Hollandse kle-
derdracht waren gestoken. 
Er was een Paltrok draaior-
gel in de erering opgesteld 
die Oudhollandse wijsjes 
ten gehore bracht en een 
jachthoornblazer blies één 
voor één de groepen aan. 
Het zag er buitengewoon 
feestelijk en mooi uit. De 
Hollandse Herder Vereni-
ging had zelfs een originele 

hondenkar nagebouwd met twee 
honden er voor die de kar trokken. 
Alle verenigingen hebben hun best 
gedaan om zichzelf en hun ras zo 
mooi mogelijk voor het voetlicht te 
brengen. Al met al oogstte deze pa-
rade veel succes. Draaiorgelmuziek 
hoort bij Nederland en menige toe-
schouwer zong dan ook van harte 
mee.
De tribunes waren goed bezet en 
de stemming onder de deelnemers 
was opperbest. De vele buitenlan-
ders hebben hun ogen uitgekeken 
en vonden het een prachtig schouw-
spel. De verscheidenheid aan rassen 
was voor hen een openbaring. 

Vrijwilligers
Er is veel en meer over deze show 
te vertellen. Goede en minder goede 
punten, zoals dat gewoonlijk is bij 
een organisatie. Het is allemaal men-
senwerk. Echter, ingewijden hebben 
zich verbaasd over de vaak amateu-
ristische wijze waarop veel zaken 
zijn georganiseerd. Er wordt dikwijls 
te gemakkelijk over bepaalde zaken 
gedacht en men denkt dat men dat 
tijdens het evenement zelf het een 
en ander nog wel even kan regelen. 
Niets is minder waar. Bezoekers zul-
len het niet opgemerkt hebben, ken-
ners echter wel.

Al met al kijk ik met gemengde ge-
voelens terug op deze show en ik 
niet alleen. Ik weet dat het vrijwil-
ligerswerk is, maar ook vrijwilligers 
mogen hun taak nooit lichtvaardig 
opvatten. Je hebt een bepaalde ver-
antwoordelijkheid op je genomen en 
die moet je naar behoren uitvoeren. 

Het zal jaren en jaren duren voor-
dat de Raad van Beheer opnieuw 
een uitnodiging krijgt om een EDS 
te organiseren. Voorlopig is de blau-
we vlag van de FCI, die behoort bij 
deze show, door de voorzitter van de 
Raad van Beheer, de heer G. Jipping,  
overgedragen aan Roemenië waar 
volgend jaar de Euro Dog Show zal 
worden gehouden. Wij wensen hen 
veel succes!
Janny Offereins

De fleurige aankleding van de erering

De armoedige presentatie van de 
Nederlandse rassen
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Parade European Dogshow Leeuwarden

Het zal u waarschijnlijk niet 
ontgaan zijn, dat Nederland 
dit jaar, de European Dogshow  
heeft georganiseerd. 4 dagen 
met keuringen van alle rassen. 

Je hoorde allerlei talen spreken en 
het was interessant te zien en te 
horen waar al die mensen vandaan 
kwamen. Verschillende keren heb ik 
moeten uitleggen wat voor honden 
ik had. Ze werden overal voor uit-
gemaakt, behalve voor een Drent. 
Dus hebben we ons ras ook nog op 
de kaart gezet bij die landen waar 
dit ras niet, of nauwelijks bekend is.

Alle 4 dagen was de stand van de 
Drentsche Patrijshond bemand. Ook 
voor deze mensen complimenten. 
Als vereniging ben je afhankelijk 
van vrijwilligers die bereid zijn op te 
komen draven.

Al maanden te voren was besloten 
dat de Nederlandse rassen geza-
menlijk vertegenwoordigd en opge-
nomen zouden worden in een cata-
logus.
Ook zouden ze gepre-
senteerd worden in de 
parade die op de laatste 
dag van de show gehou-
den werd. 

De Nederlandse rassen, 
te weten: De Drentsche 
Patrijshond, De Hol-
landse Herder korthaar, 
De Hollandse Herder 
ruwhaar, De Hollandse 
Herder langhaar, De Hol-
landse Smoushond, Het 
Nederlandse Kooiker-
hondje,  Het Markiesje, 
De Nederlandse Scha-
pendoes, De Saarloos-
wolfhond, De Stabijhoun 
en last but not least, De 
Wetterhoun.
Wat een organisatie is 
dit geweest! Diana Strie-
gel had de organisatie in 

handen en voor de Vereniging van 
de Drentsche Patrijshond, was Pier-
re Groen de coördinator. Wat heb-
ben jullie (en natuurlijk alle men-
sen om je heen)  een werk verzet. 
Hiervoor mijn welgemeende compli-
menten.

Om zo goed mogelijk voor de dag 
te komen, werd er voor de catalo-
gus een fotoshoot georganiseerd. 
Alice van  Kempen (niet de eerste 
de beste) zou de foto’s maken. Dit 
was een historisch moment, want 
nog nooit zijn de Nederlandse ras-
sen gezamenlijk op één foto vast-
gelegd! Het was de bedoeling dat de 
honden buiten op verschillende ba-
len stro gefotografeerd zouden wor-
den. De grote honden achteraan en 
de kleinere vooraan in het stro. Wat 
hebben we gelachen. Als de ene 
hond keurig stond, was de andere al 
weer weg! Het was een warme dag, 
die nóg warmer werd door het hol-
len achter de honden aan. Uiteinde-
lijk heeft Alice een mooie compilatie 
kunnen maken van de rassen in het 

stro. Gelukkig maar, want 
toen men ook nog bij het 
water wilde fotograferen, 
waren sommige honden 
niet meer te houden en 
doken prompt de plomp 
in! Plezier alom! 

Op zondag om 13.30 uur 
werden de honden in de 
parade gepresenteerd. 
Iedereen in klederdracht. 
Een prachtig gezicht. Al 
die mensen met één of 
meerdere honden aan de 
lijn, waarvan sommige 
vonden dat ze precies de 
andere kant op moesten, 
wat af en toe hilarische 
momenten opleverde. 
Alle groepen werden in 
de ring begeleid door 
mw. J. Offereins – Snoek 
en de heer W. v.d. Vel-
de, vooraf gegaan door 

hoorngeschal en draaiorgelmuziek. 
Ons ras werd vertegenwoordigd 
door Esther Hoeksema samen met 
een klein vriendinnetje Mareike ge-
naamd die een Drentenpupje voor 
bracht, Wietze Klijnstra, Pierre 
Groen en ondergetekende (saillant 
detail: alle volwassen honden waren 
Nederlands kampioen). Terwijl men 
de ring rond liep, werden de hon-
den voorgesteld door de speakers 
de heren R. Doedijns en J. Wauben. 
Dat voorstellen duurde vrij lang en 
ik zal niet de enige geweest zijn, die 
aan het eind van de parade geen 
voeten meer over had!

De tribunes waren behoorlijk gevuld 
en te oordelen naar het enthousi-
aste applaus dat elke keer weer op-
klonk, heeft men genoten en vond 
men het een prachtige afsluiting, 
orafgaand aan de eindkeuring van 
de “European Dogshow”.

J. Broekman - Dekker
Foto’s: Marjan de Raad
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Show in Maastricht - 24 september 2011

Er waren in totaal zeven Drenten op deze show 
aanwezig. Helaas niet zo veel.  Maar misschien is 
het toch de afstand voor sommigen?! 

Een mooie hal en fijne behulpzame vrijwilligers. Het was 
onderling een gezellige boel en een verademing na de 
Eurodogshow in Leeuwarden. De heer Schepers was de 
keurmeester en hij nam gelukkig goed de tijd om te keu-
ren. Ook de ringmeester was erg behulpzaam met uitleg 
geven aan de mensen in de ring.

De sfeer onder de eigenaren was gezellig en we ston-
den dan ook de hele keuring met elkaar bij de ring af te 
wachten wat een hond deed in de ring. Sommige eige-
naren stonden wat achteraf opgesteld achter kledingrek-
ken of andere mensen. Zodat hun hond de baasjes niet 
zagen en goed konden presteren in de ring. Dat werd 
ook gedaan. Okke, Blossom, Ayla en Flora behaalden het 
hoogste in hun klasse.

De CAC en CACIB en BOB is voor Flora Haidy Fan’t Pa-
trijzen Bos. En als klap op de vuurpijl is Flora 3e ge-
worden in rasgroep 7 in de eindkeuring. Daardoor mag 
Wietze Klijnstra meedoen in de ‘Hond van het Jaarshow’ 
in 2012!
Dat was een feestje waard en allemaal hartelijk gefelici-
teerd met de behaalde successen.
Jolanda Huijsman-Huijsing

Keurmeester: dhr. J. Schepers Beste van het ras (BOB): Flora Haidy Fan’t Patrijzen Bos  

Reuen NHSB Eigenaar

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

Teven

Jeugdklasse Res. CAC
J-CAC

1 U Blossom fan’t Suydevelt 2812138 J.C. Huijsing

Open klasse 1 U Ayla 2764183 E.A.M. Helmer-de Jong en
T.F. Helmer

Kampioensklasse BOB/CAC/
CACIB

1 U Flora Haidy fan ’t Patrijzen Bos 2651658 W. Klijnstra en B. de Jong

“De Drent is voor mij ‘de’ hond…”

In de lobby van een hotel loop 
je vogels van uiteenlopende 
pluimage tegen het lijf. Dat is 
althans mijn ervaring. In Maas-
tricht was dat ook weer het ge-
val.

Toen ik mijn rekening aan de bar 
ging betalen, liep ik bijna een be-
kende tegen het lijf. Letterlijk, wel 
te verstaan. Nee, ik had geen slok 
te veel op en die bekende ook niet. 
Het was keurmeester Van Soest. 
Een markante man, die je niet over 
het hoofd kan zien. 

Toen ik hem groette, zag ik meteen een twinkeling in 
zijn ogen. Een stukje herkenning, maar die herkenning 
was niet compleet. Toen ik hem vertelde dat hij onze 
hond twee maal had gekeurd, vroeg hij meteen van 
welk ras die hond was. “Een Drent, meneer Van Soest”, 
was mijn antwoord.

Hij was niet meer te stoppen. De Drent was de hond 

die hij het liefst keurde. Hij sprak 
letterlijk over “de” Drent! Tussen 
aanhalingstekens en met een uit-
roepteken er achter. 

Drenten waren ouderwetse, dege-
lijke honden. Er was met Drenten 
niet gerommeld en dat was de ver-
dienste van de fokkers en de ver-
eniging. In tijden van kritiek op het 
fokken van rashonden, is zo’n op-
merking van een oude rot in het vak 
als een compliment te omschrijven.

Verder kletsende, vroeg hij me hoe 
oud ik hem schatte. Ik dacht dat hij 

rond de 75 jaar moest zijn. Ik zat er naast: 80 was hij 
en om dat te bewijzen zwaaide hij met zijn paspoort 
onder mijn ogen. Ik zag het direct: geboren in 1931.

Daar moest op gedronken worden. Lekker bier, daar in 
Maastricht!

Uw Diender

Wietze Klijnstra met Flora Haidy fan ‘t Patrijzenbos
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IJsselshow Zwolle - 2 oktober 2011

Het zzou voor ons een druk, gezzellig weekend 
gaan worden: zzaterdag een canicross wedstrijd in 
ZZundert en zzondag een hondenshow in ZZwolle. 

Toen werd de wedstrijd in ZZundert naar zzondag ver-
schoven en moesten we een keuzze maken. Het zou de 
canicross worden, maar Richard kreeg last van een zzeu-
rende  kuit blessure en dus werd de keuzze een stuk 
gemakkelijker: het werd toch ZZwolle…

Wat een keurig verzorgde show! We zaten in een mooie, 
lichte hal met ruim opgestelde benches aan de randen 
en er was genoeg ruimte in het midden van de hal. Ver-
der was niet alleen de inschrijving gedigitaliseerd, maar 
ook de rapporten werden op een computer uitgewerkt en 
we kregen een keurige uitdraai mee.

Met 27 ingeschreven Drenten, waarvan er 25 in de ring 
verschenen, was het gezellig druk in de Drentenhoek. 
We zaten zeer strategisch op een mooie plek in de niet al 
te warme hal en konden ring 15 goed in 
de gaten houden.

Pas na het middaguur waren we aan 
de beurt, maar als het gezellig is en er 
genoeg te be-babbelen en te lachen is, 
vliegt de tijd. Het was een zeer geani-
meerd gezelschap daar in die Drenten-
hoek. 

Vanaf half één begon mevrouw Halff de 
keuringen en ze nam voor elke Drent 
ruim de tijd. Er waren 16 reuen en 9 teef-
jes. De jongste Drent was Matthijs (6 ½ 
maand) en hij deed het voor de eerste 
keer voortreffelijk: veelbelovend en de 
beste baby. Hij heeft zijn eerste beker 
binnen.
De oudste Drent was herplaatser Max 
(ruim 9 jaar). In de veteranenklasse 
scoorde hij zijn derde 1U en dus kun-
nen zijn zeer trotse bazen het veteranen 
kampioenschap voor hem aanvragen.

Bij de reuen won Boyka-Nouska van Klein 
Elsholt. Bij de teefjes was Fardau fan de 
Indo-Anjoho de beste. Fardau behaalde 

vandaag haar jeugd-kampioenschap en is nu ook al een 
flink eind op weg naar het Nederlands kampioenschap.

Uiteindelijk werd Boyka de Bob. Van heel erg harte ge-
feliciteerd, familie Kamperman! Ook felicitaties voor alle 
andere winnaars.

Iedereen heel erg bedankt voor de zeer gezellige dag in 
de IJsselhallen. Meestal breng ik wat tijd zoet met een 
sudoku, maar daar was vandaag absoluut geen tijd voor. 
Het was een superdag! 

Was er dan geen enkele wanklank? Nou nee, eigenlijk 
niet. Er was alleen nog wel een Drenteneigenaar, die met 
zijn reisbench, opvouwstoeltje, rugzak en flesje water 
naar de uitgang ging  en 50 meter verderop tot de ont-
dekking kwam, dat hij iets vergeten was... Maar we den-
ken dat die Drent wel thuisgekomen is;-)) 

Selma Tiemeijer-Wisman

Keurmeester: mw. G. Halff - van Boven Beste van het ras (BOB):  Boyka-Nouska van Klein Esholt 

Reuen NHSB Eigenaar

Babyklasse VB Matthijs Emie v.d. Neerbosche 
Wateren

2832093 J. Broekman-Dekker

Jeugdklasse J-CAC 1 U Blitz Jelle van ‘t Sterrenmeer 2815223 A.A. Teeuwen

Tussenklasse 1 U Zep-Elsa van Klein Elsholt 2781060 A.H.L. Kamperman-van Rem-
men

Open klasse CAC/CACIB/
BOB

1 U Boyka-Nouska van Klein Elsholt 2631163 A.H.L. Kamperman-van Rem-
men

Res. CAC/
Res. CACIB

2 U Ascon-Maras An ‘t Landweggie 2741842 W. Kroes

Veteranenklasse V-CAC 1 U Ruben Max v.d Sebastiaanshoeve 2439793 G. van Luinen - de Rooij

Teven

Puppyklasse VB Repke Bo v.d. Ruyghewaert 2828506 G.M. van der Feijst

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

Tussenklasse 1 U Winny fan’t Suydevelt 2776518 J.W. Hoeksema

Open klasse Res. CACIB 1 U Djenna Sanne van Drienermarke 2743422 H.T. Bösing

Kampioensklasse Res.CAC/
CACIB

1 U Donna Semhra fan’t Suydevelt 2653019 R.J. van der Meer
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Drentschenpeltopyykoira

Wàt staat daar??? Nou, da’s “Drentsche Patrijs-
hond” op zijn Fins. “Koira” is het Finse woord voor 
hond, “peltopyy” (de yy spreek je uit als uu) is pa-
trijs en “drentschen” spreekt voor zich. En omdat 
de Finse taal de woorden uit een woordgroep al-
lemaal aan elkaar zet, wordt het dus een “drent-
schenpeltopyykoira”. Met de klemtoon op de eer-
ste lettergreep.

Het verhaal: ergens in juni bedachten we ons, dat het 
wel leuk zou zijn om eens een buitenlandse show met 
onze Drent te lopen. De kampeerplannen waren er al 
voor Finland, dus zochten we daar naar de mogelijkhe-
den. Op 6 en 7 augustus was er een hondenshow in Kuo-
pio in midden Finland en dat leek ons een ideale plek. 
Dus schreven we Okke in. We kregen een bevestigings-
mail en daarop stond bij ras (rotu in het Fins…) ‘drent-
schenpeltopyykoira’. 

Op zaterdag 6 augustus waren we aan de 
beurt. De show bleek te worden gehouden op 
het enorme terrein van een paardenrenbaan. 
Bij binnenkomst liepen we tegen een klein 
probleem aan: het nummer was ondertussen 
naar ons huisadres in Nederland verstuurd. 
Het werd snel opgelost: bij het hoofdkantoor 
werd Okke’s nummer voor hem uitgeschre-
ven.

Ook kregen we daar te horen, dat we wel 
erg vroeg waren. Bij het deelnamenummer 
zat een lijst met keurtijden: Okke zat in de 
tweede groep honden en zou na kwart voor 
twaalf gekeurd worden. Afijn, dankzij de gewenning van 
de Nederlandse shows hadden we in elk geval meer dan 
genoeg tijd om het showterrein goed te bekijken. 

Het was een drukte van belang. In het weekend wer-
den in totaal zo’n 2500 honden gekeurd; op de zaterdag 
zo’n kleine 1000. We genoten van al die honden en hun 
bazen. Bekende rassen, maar ook ons minder bekende, 
zoals de Deens-Zweedse boerderijhond en de Russische 

hond. Er waren veel leuke stands, waar van alles werd 
verkocht. Van alles voor de hond, voor de heb en voor 
de inwendige mens. 

In de ringen werd druk gekeurd en we zagen de ring-
meesters met enorme hoeveelheden gekleurde lintjes 
lopen. Elke waardering blijkt in Finland zijn eigen kleur te 
hebben. Zo krijg je een blauw lintje als je een ‘zeer goed’ 
scoort met je hond en bij ‘uitmuntend’ krijg je rood. Voor 
elke stap verder krijg je weer zo’n lintje. De Finse eige-
naars bonden al die lintjes aan de riemen van hun hon-
den en dat gaf een heel grappig effect. Het duurde echt 
wel even voor we door hadden hoe het systeem werkte.

Nòg een heel opvallend verschil met de Nederlandse 
shows: als je klaar bent met de keuring, pak je al je 
spullen en ga je naar huis. Om kwart over negen re-
den de eerste auto’s alweer van het terrein af. Zij waren 
klaar. Overigens moest je ook hier als bezoeker van de 

show entree betalen…. 

We hebben met heel wat mensen gepraat en 
gemerkt dat de hondentaal echt universeel 
is. Geweldig om mee te maken. Overigens 
hebben we ook heel vaak moeten zeggen, 
dat Okke geen Münsterländer is, maar zo’n 
drentschennogwat;-) 

Heel handig bleek het vertaalbureau te zijn: 
van de Finse taal op het beoordelingsformu-
lier begrepen we niet veel:  rintakehässa jo 
hyva syvyys……. 

En hoe de enige Drent het deed? Nou, de keurmeester 
gaf opdracht een rood lintje te geven en dus was Okke 
de BOB. Hij kreeg in totaal 4 lintjes, 3 rozetten, 2 bekers 
en 1 CAC punt. We konden onze tent ermee versieren, 
maar dat hebben we toch maar niet gedaan…

Richard en Selma Tiemeijer

Honden tegen longkanker
Honden kunnen getraind worden om de geur van longkanker te herkennen, lang voordat de eerste sympto-
men optreden. De geur van iemands adem zou al genoeg zijn om longkanker op te sporen. Tot die conclusie 
kwamen onderzoekers van het Schillerhoehe-ziekenhuis in Duitsland. De getrainde speurhonden (waaronder 
een Australische Herder, een Labrador en een Duitse Herder) kregen honderd ademmonsters van mensen met 
longkanker voorgeschoteld, waarvan ze in 71 gevallen de kanker konden ruiken. Hiermee doen de dieren het 
een stuk beter dan de huidige chemische analysemethodes. Dat is te lezen in de European Respiratory Journal.

Bron: AD 18/08/11
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Duitsland
3e Internationale Rashondententoonstelling Bremen - 30 juli 2011

Keurmeester: Mw.  E. Clerc (Zwitserland) Beste van het ras (BOB):  Emma Gina v.d. Haeckpolder  

Teven NHSB Eigenaar

Open klasse CAC/CACIB en BOB 1 U Emma Gina van de Haeckpolder 2723669 Conny van ’t Hof - Groeneveld

3e Nationale Rashondententoonstelling Bremen - 31 juli 2011

Keurmeester: dhr. E. Deutscher (Oostenrijk) Beste van het ras (BOB):  Emma Gina v.d. Haeckpolder  

Teven NHSB Eigenaar

Open klasse CAC en BOB 1 U Emma Gina van de Haeckpolder 2723669 Conny van ’t Hof - Groeneveld

16e Nationale Ausstellung Leipzig - 20 augustus 2011

Keurmeester: Dhr. Miroslav Zidar (Slovenië) Beste van het ras (BOB):  Emma Gina v.d. Haeckpolder  

Teven NHSB Eigenaar

Open klasse CAC en BOB 1 U Emma Gina van de Haeckpolder 2723669 Conny van ’t Hof - Groeneveld

16e Internationale Ausstellung Leipzig - 21 augustus 2011

Keurmeester: dhr. Blaz Kavcic (Slovenië) Beste van het ras (BOB):  Emma Gina v.d. Haeckpolder  

Teven NHSB Eigenaar

Open klasse CAC/CACIB en BOB 1 U Emma Gina van de Haeckpolder 2723669 Conny van ’t Hof - Groeneveld

Oostenrijk
Internationale Hundeausstellung Innsbruck - 13 augustus 2011

Keurmeester: Mw. Dr. Zilli Orietta (Italië) Beste van het ras (BOB):  Emma Gina v.d. Haeckpolder  

Teven NHSB Eigenaar

Open klasse CAC/CACIB en BOB 1 U Emma Gina van de Haeckpolder 2723669 Conny van ’t Hof - Groeneveld

Internationale Hundeausstellung Innsbruck - 14 augustus 2011

Keurmeester: dhr. Lemo Niksa (Hongarije) Beste van het ras (BOB):  Emma Gina v.d. Haeckpolder  

Teven NHSB Eigenaar

Open klasse CAC/CACIB en BOB 1 U Emma Gina van de Haeckpolder 2723669 Conny van ’t Hof - Groeneveld

“Ein Drentsche Patrijshond, Herr Seibel”

Het uitspreken van de naam van ons ras, schijnt 
voor sommigen problematisch te zijn. Dat heb ik 
recent ook weer ervaren. 
In Saarbrücken werd onze Drent door de heer Burkhard 
Seibel, een bekende Duitse keurmeester, gekeurd. Hij 
wilde alles van dit ras weten en vond, net als zijn collega 
Dr. Peter Beyersdorf, dat er meer Drenten op shows in 
Duitsland zouden moeten verschijnen. 
Met het uitspreken van “Drentsche Patrijshond” had de 
heer Seibel toch problemen. Hij sprak de 
naam soms correct uit, maar had het de 
andere keer weer over een “Drentsche 
Rebhuhnhund”, de letterlijke vertaling. 
Als je het ras ook buiten Nederland op 
de kaart wilt zetten, is een correcte uit-
spraak van de naam van dat ras, naar 
mijn mening beslist noodzakelijk.

Bij een show in Innsbruck, ging het weer 
mis. Toen ik met mijn Drent de erering 
in stapte, kwam de spreekstalmeester 
er niet meer uit. Hij brak z’n tong over 
“Drentsche” en van “Patrijshond” bakte 
hij helemaal niets. En daar sta je dan. 
Alle ogen zijn op je hond en jou gericht. 

Niemand weet nu dat jouw hond een ‘Drentsche Patrijs-
hond’ is. Ik nam me voor dat me dit niet meer zou over-
komen.

In Leipzig liep ik de heer Seibel weer tegen het lijf. Nu 
was hij geen keurmeester, maar fungeerde in de erering 
als spreekstalmeester. Bij elk ras dat de erering in stap-
te, noemde hij niet alleen de naam van het ras, maar 
voegde daar ook wat typische raskenmerken aan toe. 

Toen ik aan de beurt was, kwam de heer 
Seibel niet verder dan “Drentsche”. Pre-
cies vóór hem ging ik stil staan en zei 
duidelijk: “Ein Drentsche Patrijshond, 
Herr Seibel”. Zijn antwoord was “Danke, 
Ich weiss, Ich weiss”.

Later vertelde mijn man dat ik zo dicht 
bij de microfoon had gestaan, dat mijn 
stem door de hele hal te horen was. 

Een ding is duidelijk: de Drentsche Pa-
trijshond is in Leipzig weer op de kaart 
gezet!

Conny van ‘t Hof - Groeneveld
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drenten op de (chInese) Muur...
In het augustusnummer van “Onze Drent” schreef 
ik een stukje over onze Drent die aan de Saar, in 
Saarbrücken, aan twee showdagen heeft meege-
daan. In pakweg vijf uur autorijden ben je in Saar-
brücken, dus dat is allemaal goed te doen. Wat 
verder Europa in, lukt, mits je regelmatig een stop 
inlast, ook best met de auto. Wil je naar shows 
verder weg, is het vliegtuig het aangewezen ver-
voermiddel. Zelf heb ik daar geen problemen mee, 
maar mijn hond zal ik zo snel nog niet aan een 
vliegreis laten deelnemen. Een show in bijvoor-
beeld de Verenigde Staten zit er wat mij betreft 
dus niet in.

Door mijn werk heb ik in de loop der jaren heel wat 
contacten met Chinese ondernemers uit Rotterdam ge-
had. Zo’n contact eindigde in een aantal gevallen in het 
uitvoeren van een opgelegde maatregel, b.v. de sluiting 
van een horeca-inrichting. Opvallend was dat Chinese 
ondernemers mij niet zagen als ‘het systeem’, maar 
slechts als een vertegenwoordiger van dat systeem. Een 
vertegenwoordiger die gewoon zijn werk deed. Proble-
men heeft dat nooit gegeven. Kwam je zo’n ondernemer 
diezelfde week tegen in de supermarkt, dan volgde een 
praatje over koetjes en kalfjes. Nou, ik kan u verzekeren 
dat ondernemers van andere origine er dikwijls anders 
mee omgingen. Dus, geef mij maar een Chinese onder-
nemer, die één keer in de fout is gegaan en gecorrigeerd 
moest worden. Die mensen prefereer ik.

Met Chinese ondernemers had ik vrijwel uitsluitend amb-
telijke contacten, hoewel een lekkere babi pangang of 
foe jong hai er bij mij ook wel ingaat. Een echt privé 
contact kreeg ik pas bij de invoering van de euro. Toen 
bleek dat mijn kapper uitsluitend het symbool vóór het 
cijfer aanpaste. Met andere woorden, het bedrag leek 
het zelfde, maar wat eerder 17 gulden was, werd nu 
17 euro. Een behoorlijk verschil. Ik was niet de enige 
die dit opmerkte, want een collega vertelde me dat hij 
bij een Chinese kapper aanmerkelijk goedkoper uit was. 
Een test leverde mij geen commentaar op; als je haar 
maar goed zit!
Er zijn nu misschien lezers die zich afvragen wanneer 
er nu een Drent in beeld komt. Nou, nog 

even geduld!

Uiteindelijk kwam ik te-
recht bij een familiezaak-
je. Iedereen deed iets, 
de ene knipte, de andere 
waste en de derde vouw-
de de handdoeken. Eerst 

was men wat afstandelijk, 
maar na een paar knipbeurten veranderde dat. Geluk-
kig waren voetballen en politiek taboe en beperkte de 
conversatie zich tot wat algemeenheden over het weer, 
de buurt en de gezondheid van een ieder. Toen ik op een 
dag een kat in de zaak aantrof, was er een nieuw ge-
spreksonderwerp gevonden. Dieren, hobby’s, andere be-
zigheden, waren vanaf die tijd onderwerp van gesprek. 

Toen onze Drent Fleurtje in ons leven kwam, was ik na-
tuurlijk apetrots. Fleur werd een telkens terugkerend 
onderwerp van gesprek. Toen ik foto’s meenam, werden 
die uitgebreid binnen de familie bewonderd. Ook andere 
klanten werden er bij betrokken. Een geweldige hond, 
daarover was men het eens en ik kon hen niet tegen-
spreken, want Fleurtje doet het ook goed op shows. Bij 
elke knipbeurt, dus zo om de zes weken, werd naar be-
haalde resultaten gevraagd. Ook vandaag moest ik ver-
tellen welke resultaten Fleurtje in Bremen had bereikt. 
Er werd doorgevraagd, onder andere naar de vader en 
moeder van de hond. De laptop van een dochter van de 
familie bood uitkomst, want daarmee kon ik een foto van 

vader Mazzel fan ’t Suydevelt laten zien. De familie en 
andere klanten vonden het geweldig!

De familie komt van oorsprong uit Hong Kong en tipte 
me over de jaarlijkse shows van de Hong Kong Kennel 
Club (版權所有 不得轉載). Ik deed er een beetje lacherig 
over, maar men was bloedserieus. Toen ik vertelde dat 
ik er geen zin in had om mijn hond aan ongeveer vijftien 
uur vliegen bloot te stellen, kreeg ik te horen dat er bin-
nen kort een andere mogelijkheid is. Over enkele jaren, 
waarschijnlijk in 2014, is het mogelijk om met de trein 
in één keer naar Hong Kong te reizen. Volgens ingewij-
den wordt het een hogesnelheidslijn, voorzien van alle 
comfort. Ondanks regelmatige (uitlaat-) stops, zou deze 
trein er drie dagen over doen om van Rotterdam in Hong 
Kong te komen. Thuisgekomen, werd mijn kapsel weer 
voor zes weken goedgekeurd. 

Toen ik mijn vrouw over het bestaan van de Hong Kong 
Kennel Club (HKKC) en de hogesnelheidslijn vertelde, 
dacht ze eerst dat ik een 1 april-mop voor “Onze Drent” 
aan het voorbereiden was. Via internet kwam ik er ach-
ter dat er inderdaad hard gewerkt wordt aan een hoge-
snelheidslijn. Ook merkte ik dat de HKKC een zeer ac-
tieve vereniging is en mooie shows verzorgt. Wie gaat er 
straks mee naar Hong Kong? Met z’n allen een hele wa-
gon afhuren? Denk er maar eens over na. Welke Drent 
krijgt in Hong Kong “uitmuntend” (非常好)?

Uw Diender (你的警察)

2009 Top Dog of The Year  
Dog Breed: Siberian Husky (Dog) 
Dog Name: HK Ch Yenhouse Mani 

Owner: Mr. Leung Ho Yin. 

In 2014 een Drent Top Dog of The Year?



Onze Drent

19

dIerenKlInIeK

Een hond zegt geen “au” bij chronische pijn

Hebben we als mens het alleenrecht op het heb-
ben van rugpijn? Als dierenfysiotherapeut zie ik 
dagelijks honden op straat met voor mij zichtbare 
rugpijn. 

Ik vraag me dan af of de eigenaar dat weet. De acute 
rugpijn, welke zich uit in hevige pijn en vaak gepaard 
gaat met verminderde functie van vóór- en/of achterpo-
ten, wordt natuurlijk niet gemist. De hond piept of gilt 
spontaan of bij houdingsveranderingen, hijgt sterk en is 
onrustig. De chronische rugpijn is een ander hoofdstuk. 
Uit onderzoek is gebleken dat eigenaren chronische pijn 
bij hun dier vaak niet herkennen omdat de symptomen 
zo geleidelijk en zo onduidelijk optreden. Bij chronische 
rugpijn wordt vaak de leeftijd als oorzaak gezien. De 
symptomen die bij chronische rugpijn op kunnen treden 
zijn atypisch. Atypische symptomen zijn symptomen op 
basis waarvan niet direct een diagnose gesteld kan wor-
den.

Atypische symptomen bij rugpijn kunnen zijn:
•	 Stijfheid bij het opstaan
•	 Aarzelen of weigeren bij springen of trap lopen
•	 Minder graag geborsteld worden op (delen van) de 

rug
•	 In telgang gaan lopen
•	 Ronder gaan staan
•	 Minder of meer staartactie
•	 Lagere staart- en/of kophouding
•	 Minder enthousiast en trager gangwerk

Rugpijn treedt op ten gevolge van teveel spanning in de 
rugmusculatuur en mogelijke slijtage van de wervelko-
lom. De pijn kan gelokaliseerd zijn in alleen de rug of 
kan uitstralen naar het bijbehorende huid- en spierseg-
ment. Röntgenologisch is vaak spondylose, versmalde 
tussenwervelschijven of slijtage van de facetgewrichten 
zichtbaar. Een röntgenfoto zonder duidelijke afwijkingen 
sluit rugpijn niet uit. Een hernia zelf is niet zichtbaar op 
een röntgenfoto. Verkramping van de spieren en verstij-

ving van de gewrichten op basis van bijvoorbeeld een 
groot trauma (ongeluk) of meerdere kleinere trauma’s 
(overbelasting ten gevolge van overmatig wild spelen of 
intensieve sportbelasting) is eveneens niet zichtbaar op 
een röntgenfoto, maar is wel voelbaar. De huis is dan 
op plaatsen waar teveel spanning in de rugspieren aan-
wezig is, minder oppakbaar en de beweeglijkheid van 
de aangedane gewrichten is verminderd. Ook kunnen 
warmtegebieden aanwezig zijn.

Wanneer u atypische symptomen bij uw hond herkent, 
bespreek dit dan met uw dierenarts. Rugpijn tijdig her-
kennen kan namelijk erger voorkomen en doet onnodig 
afbreuk aan de kwaliteit van leven van uw hond.

Uit intakegesprekken met eigenaren van honden die met 
verlammingsverschijnselen aan een hernia geopereerd 
moesten worden, bleek meestal ook een chronisch voor-
traject aanwezig te zijn geweest. Tijdig diagnosticeren, 
het instellen van medicatie en een langere periode van 
rust gedurende 3 tot 6 weken, is van groot belang om 
het tij te keren. Een verwijzing naar een dierenfysiothe-
rapeut, is een goede aanvulling.

Een dierenfysiotherapeut zal na een functioneel onder-
zoek en het in kaart brengen van de dagelijkse belasting 
werken aan normalisering/optimalisering van spierspan-
ning, spierlengte, spierkracht en beweeglijkheid van ge-
wrichten. U wordt als eigenaar betrokken bij huiswerk-
oefeningen en bij de massage. Daarbij krijgt u adviezen 
mee betreffende de te adviseren belasting. Zo wordt 
samen met de eigenaar gewerkt aan een zo optimaal 
mogelijk functionerend bewegingsapparaat.

In een vroeg stadium van rugklachten zullen twee be-
handelingen meestal voldoende zijn.

Bron: “Ierse Setter Klanken” van januari 2010, overge-
nomen met toestemming van de auteur Elma Bakker, 
dierenfysiotherapeut te Kamerik. 

Van plan op vossenjacht te gaan?

Doe dat dan niet met een Beagle. Het dier is namelijk nog niet in staat om een vos op een centimeter afstand 
te ruiken.
Dat bewijzen deze foto’s, gemaakt door Mircea Costina in een bos ten noorden van Montreal, Canada. Daar volgt 
hij een vossenfamilie. 

Toen de vos de jachthond in zijn territorium op zag duiken, stelde hij alles in het werk om de Beagle op het ver-
keerde spoor te zetten. Hij deed dit mede om zijn jongen te beschermen en dat lukte aardig.
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Wormen bij de hond

Honden kunnen last hebben van wormen. Deze 
leven in het lichaam van de hond en nemen daar 
voedingsstoffen op die de hond zelf nodig heeft en 
verstoren zo lichaamsfuncties. 

Daardoor  zijn ze schadelijk voor de gezondheid van 
de hond. Bovendien zijn ze besmettelijk voor mensen. 
Daarom is het belangrijk om voor een goede wormenbe-
strijding te zorgen. Er zijn verschillende wormen die bij 
onze hond voor kunnen komen.

De spoelworm (Toxocara)
De spoelworm leeft in de dunne darm van de hond. Het 
is een ronde worm, enkele tot wel achttien centimeter 
lang. Spoelwormen zijn geelwit tot roze gekleurd. Vaak 
zijn ze niet te zien in de ontlasting van de hond, in braak-
sel zijn ze soms wel zichtbaar. Opgedroogde wormen 
zien eruit als opgerolde elastiekjes.

De eitjes worden met de ontlasting van de hond uitge-
scheiden. Na een paar weken ontstaan er larven in de 
eitjes en vanaf dat moment kunnen ze weer andere die-
ren, of mensen, besmetten. Deze eitjes met larven erin 
kunnen in de grond wel tot een jaar lang blijven leven. 

Als ze door een dier, bijvoorbeeld een pup, worden op-
genomen, komen de larven via de darmen van de pup in 
de bloedbaan. Op die manier komen ze ook in longen en 
luchtpijp terecht. Via opgehoest slijm belanden ze dan 
uiteindelijk weer in de mond en via slokdarm en maag 
opnieuw in de darmen, waar ze dan uitgroeien tot vol-
wassen wormen.

Bij volwassen honden, die al weerstand hebben opge-
bouwd, blijven de larven vaak in een ruststadium ergens 

steken. Zodra een teefje drachtig is, reizen de larven 
naar de baarmoeder en de melkklieren. Zo worden in de 
baarmoeder via het bloed en na de geboorte via de moe-
dermelk de pups besmet. Daardoor heeft vrijwel elke 
pup last van spoelwormen.

Honden kunnen ook besmet worden door het eten van 
besmette muizen of door het opnemen van eieren met 
larven van de grond, via rollen of snuffelen in het gras of 
aan hun poten likken.

Bij pups is de invloed van een spoelwormeninfectie het 
grootst. Vaak is een infectie te herkennen aan het ‘wor-
menbuikje’: de pup krijgt een dik buikje, maar is verder 
mager en groeit slecht. De darmen werken niet meer 
goed en de pup krijgt last van diarree en gasvorming en 
soms braken.

Bij volwassen honden is een spoelwormeninfectie meest-
al niet duidelijk merkbaar. Er is soms wat dunne ontlas-
ting en de hond is niet echt fit. Met behulp van microsco-
pisch onderzoek van de ontlasting is een infectie door de 
dierenarts te zien.

Om ervoor te zorgen dat uw hond geen last heeft van 
spoelwormen moet u hem regelmatig ontwormen. Bij 
pups begint dit al op een leeftijd van twee weken, ver-
volgens met 4, 6, 8 weken en met 3, 4, 5 en 6 maan-
den. Daarna moet de hond vier keer per jaar behandeld 
worden.

Er zijn verschillende middelen te krijgen tegen wormen, 
uw dierenarts weet welk middel voor uw hond het meest 
geschikt is.

Kanker in de mond

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor 
een goede gebitsverzorging van honden, zoals bv. 
in februari de maand van het gebit, waarin veel 
dierenartsen speciale spreekuren hebben.

Het Nederlands KankerFonds voor Dieren (NKFD) heeft 
momenteel een project lopen dat aansluit bij de gebits-
verzorging van het huisdier: “Vroegdetectie en behande-
ling van mondtumoren bij hond en kat.

Onderzoek heeft laten zien dat 5,4% van alle kwaadaar-
dige tumoren bij de hond en 6,7% bij de kat zich in de 
mondholte bevindt.

Voor ons land betekent dit op jaarbasis ongeveer 7.500 
tumoren bij honden. Steeds meer baasjes poetsen het 
gebit van hun hond/kat, maar controle wordt vaak ver-
geten of niet uitgevoerd.

Het niet of te laat ontdekken of herkennen van een kleine 
tumor in de mond kan fatale gevolgen hebben voor het 
dier. Helaas wijst de praktijk nog steeds uit dat mondhol-
tetumoren bij honden meestal in een(veel te) laat sta-
dium worden ontdekt.

Als een dier veel last heeft van speekselverlies, bloed-
verlies uit de mond en pijn bij het eten, is het vaak al te 
laat. Let u daarop! Goedaardige processen in de mond 
kunnen vaak op het oog niet worden onderscheiden van 
kwaadaardige varianten.

Door middel van genoemd project wil het NKFD dit pro-
bleem onder de aandacht brengen van meer diereigena-
ren. De doelstelling is: zorgen voor een goed voorgelich-

te eigenaar die verder kijkt dan de tandenborstel lang is.

Daarnaast wil het fonds ook dierenartsen, dierenassis-
tenten en andere beroepsgroepen die zich professioneel 
bezighouden met deze diersoorten, zoals hondentrim-
sters voorlichten.

Deze voorlichting is vooral gericht op vroegdetectie van 
mondholtetumoren door een nauwkeurig onderzoek van 
de mondholte en het direct starten van een deskundige 
behandeling.

Want ook bij dieren geldt, net als bij mensen, dat hoe 
eerder de tumor wordt ontdekt, hoe groter de kans op 
genezing. Kanker treft niet alleen het dier maar het hele 
gezin!
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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.

Rectificaties

•	 Op de Worlddogshow 2011 te Parijs heeft de reu Kamp. Floris Phébe van Groevenbeek (eigenaar N.G. 
Klaassen) een 2e plaats behaald en is daarmee reserve Wereldkampioen geworden. Dit is abusievelijk niet 
vermeld in het verslag in het augustusnummer van ‘Onze Drent’. 

•	 In het augustusnummer van Onze Drent wordt in het artikel ‘Arie Booij, een stukje geschiedenis’ gerefereerd 
aan het boek van Janny Offereins. Als titel wordt vermeld ‘Ze waren er gewoon...’. Dit is echter de ondertitel 
van het boek, de titel is “De Drentsche Patrijshond in verleden en toekomst”. 

•	 Het jaartal in de kop ‘Verslag Algemene Ledenvergadering - 6 juni 2010 te Woudenburg’ had uiteraard moeten 
zijn: 2011.

Ook dit jaar is er weer de gelegenheid om als lid van de vereni-
ging een kerstgroet te plaatsen in ‘Onze Drent’ van december. 
Een leuke manier om als fokker of dekreu-eigenaar uw (toekom-
stige) relaties in de vereniging mooie feestdagen te wensen.

De kosten zijn slechts € 35,- voor een halve pagina in kleur!
 U kunt contact opnemen met onze redacteur Aad van ‘t Hof (zie 
svp voor contactgegevens het colofon). Gaarne uw “groet” digi-
taal aanleveren vóór 25 november in het formaat ‘A5 liggend’.

Kerstgroeten
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21-08-2011
Reu: Floris Horus fan ‘t Patrijzen Bos NHSB 2651654 HD A
Teef:  Holly v.d. Krikheide LOSH 1038853 HD A 
J. Kollenburg, Bree, België

27-08-2011
Reu:  Wammes Lars v.d. Stompeardse Kreek NHSB
 2489519 HD A
Teef:  Amy Lotte v.d. Lage Nesse NHSB 2710814 HD A 
T. de Reus-de Haan, Barendrecht

28-08-2011
Reu:  Douwe Nynke v.d. Bezelhonk NHSB 2694395 HD A
Teef:  Joeska v.d. Haeckpolder NHSB 2598758 HD A
J. Sportel-Roeland, Steenderen

28-08-2011
Reu:  Boyka-Nouska v. Klein Elsholt NHSB 2631163 HD A
Teef:  Blossom v. ‘t Patrieske NHSB 2694287 HD A
J. Sportel-Roeland, Steenderen 

04-09-2011
Reu: Bink v. ’t Arrêt NHSB 2673537 HD A
Teef: Bora v. h. Iemenholt NHSB 26206687 HD A
G. de Jonge, Emmer Compascuum

04-09-2011
Reu:  Monty Nimrod v.d. Drentsche Dreven
 NHSB 2567714 HD A
Teef:  Elsa-Nouska van Klein Elsholt NHSB 2581536 HD A
A.H.L. Kamperman-van Remmen, Hummelo

08-09-2011
Reu:  Bart van “t Wilhoekske NHSB 2233461 HD Tc
Teef:  Damita van Drentenpassie NHSB 2693821 HD A
R.M. Harmsen, Vriezenveen

11-09-2011
Reu:  Joksan Sainuke the Gloucester NHSB 2685580 HD A
Teef:  Kari v. ‘t Wijdseland NHSB 2752088 HD A
Y. Franssen, Echt

11-09-2011
Reu:  Monty Nimrod v.d. Drentsche Dreven
 NHSB 2567714 HD A 
Teef:  Aphra NHSB 2716573 HD A
G.A.J. v.d. Toorn, Nieuw-Amsterdam

18-09-2011
Reu: Saco fan ’t Suydevelt NHSB 2590238 HD A
Teef: Tessa-Nouska van Klein ELsholt NHSB 2681186 HD A
A.H.L. Kamperman-van Remmen, Hummelo

11-08-2011
4 pups (3 reuen en 1 teef)
Reu:  Douwe Nynke v.d. Bezelhonk NHSB 2694395 HD A
Teef:  Mieka Anjo v. Drienermarke NHSB 2617090 HD A
W.G. van Essen, Scherpenzeel

20-08-2011
9 pups (4 reuen en 5 teven)
Reu:  Mazzel fan ‘t Suydevelt NHSB 2578159 HD A
Teef:  Parel fan ’t Suydevelt NHSB 2733422 HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

27-08-2011
3 pups (1 reu en 2 teven)
Reu: Quinto fan ’t Suydevelt NHSB 2734444 HD A
Teef: Anne fan ‘t Suydevelt NHSB 2507294 HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

03-09-2011
1 pup (1 reu)
Reu: Govert-Anjo v. Drienermarke NHSB 2617082 HD A
Teef: Mayra fan de Indo-Anjoho NHSB 2681992 HD A
J. Kerkhof, Dongen

17-09-2011
5 pups (3 reuen en 2 teven)
Reu: Bas v. ’t Holtenbos NHSB 2622986 HD A
Teef: Pyppa Jytte v.d. Bezelhonk NHSB 2606801 HD A 
I.M. Luttikhuis- Schulte, Westendorp

29-09-2011
8 pups (2 reuen en 6 teven)
Reu: Quinto fan ’t Suydevelt NHSB 2734444 HD A
Teef: Yaya NHSB 2585960 HD A
L.E. Megens, Bergen (Lb)

Geboorteberichten

Dekberichten

deK- en geBoorteBerIchten

senIor Branco

Branco fan’t Suydevelt is op 6 september 10 jaar ge-
worden!

Hij kwam bij ons in huis toen hij 6 maanden oud was en 
is na een moeilijke start niet meer uit ons gezin weg te 

denken.

Na al die jaren is Branco nog steeds speels en erg on-
deugend.

Aangemoedigd door pup Boaz is hij weer lekker gaan 
puberen… Branco is het liefst waar zijn baasjes zijn, 

maakt niet uit waar dat is.

Op naar de volgende mijlpaal, Branco we hopen dat we 
nog lang van je mogen genieten!

Fam. Visser
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Romy Donja van ‘t Perjanveld  10-07-1997 / 30-07-2011

Op 30 juli heb ik mijn allerliefste Romy Donja van ‘t 
Perjanveld moeten laten inslapen. 

Een neustumor belette haar nog goed door haar neus 
te kunnen ademhalen. Zij is veertien jaar geworden.

De foto geeft wat mij betreft de liefde weer tussen 
Romy en mij. Wij waren een twee-eenheid, onafschei-
delijk. Zij wilde altijd bij me zijn en ik bij haar.

Ik mis haar vreselijk, maar de wetenschap dat ze een 
fantastisch en lang leven heeft gehad, is een troost.

Marion Richter

In MeMorIaM

Jarko Maras van het Westerse Bosch 27-08-1998 / 28-09-2011

Op 28 september 2011, precies één maand na zijn eer-
ste 14 jolige jaren, heb ik Jarko Maras van het Wester-
sche Bosch in moeten laten slapen.

Jarko was een zeer gehoorzame en ook behoorlijk eigen-
zinnige hond. Maar zo lief en aanhankelijk.

Hij heeft me geleerd wat trouw en liefde is. Vooral toen 
2,5 jaar geleden mijn partner overleed, was hij eingenlijk 
de enige bij wie ik echte warmte en later vreugde vond.

Jarko, je verdient een standbeeld. Ja, waarom eigenlijk 
niet? In mijn hart heb je er al één!

Adios maatje. Je eeuwig dankbare vriend,

Geert Sengers

eens was hIj de Baas In het Bos....
Noah Ben Skippy van de Waterdwinger, 9 1/2 jaar 
oud, is als eenling pup bij mij geboren en is bij mij 
EN bij zijn moeder gebleven.

O.a. door het respect dat hij altijd voor zijn moeder heeft 
gehad, ben ik nooit de echte leider geworden van de roe-
del. De band tussen moeder en zoon is zó enorm sterk. 
Nog steeds likken ze elkaars bekken af, van buiten en 
van binnen. Als Noah met anderen meegaat wordt bij 
thuiskomst eerst moeder Skip  begroet en daarna pas 
de baas.

Noah heeft zich ontwikkeld tot een hond die als een ver-
kenner in het bos ver voor ons uit loopt. Dankzij 3 jaar 
jachttraining (o.a. 2 B-diploma’s) luistert hij best goed,  
maar op dergelijke afstanden werkt mijn gezag helaas 
niet.

Noah is een macho die met name andere reuen onder de 
duim houdt. Overigens wordt er nooit echt gevochten. 
Bij alle zijpaden in het bos kijkt hij om zich heen of er 
niet toevallig een interessante teef aankomt of een reeds 
bekende reu. 
Zijn moeder is al 15 jaar oud (met nog 2 levende zus-
jes!) en loopt nog steeds mee door het bos. Haar macht 
is nu zeer beperkt door slechtere ogen en gehoor. Soms 
meent ze iets engs te zien en gaat ze blaffen, blijkt het 
even later gewoon haar zoon te zijn. Hahaha. Ze heeft 
niet meer de kracht om hem op cruciale momenten te 
corrigeren. Noah is hierdoor de situatie nóg meer zelf 
gaan controleren. Nou ja, tot enkele maanden geleden...

Jonge reuen die zich altijd onderdanig opstelden of met 
een boog om ons heen liepen, zijn ouder geworden en 
laten zich de kaas niet meer van het brood eten. Ook 
zijn nieuwe en vooral de grotere reuen niet meer onder 
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van het één KwaM het ander

Dat we Max (Ruben Max van de Sebastiaanshoeve) 
kregen was zo’n gelegenheid waarvan je tevoren 
niet weet hoe goed je het kan treffen met een be-
slissing.

Het begon allemaal met de gedachte dat we voor onze 
Golden Retriever Floss een oudere hond erbij wilden ne-
men vanwege de goede invloed die een oudere hond 
kan hebben. Ook de gedachte een oudere hond een fijne 
oude dag te geven was daarbij heel belangrijk.

Zo kwamen we Max tegen op Internet. Max, toen nog 8 
jaar oud, moest door omstandigheden herplaatst worden 
en wij waren op voorhand al verkocht. Een paar dagen 
later zijn we afgereisd naar Linda Punselie om kennis te 
maken met Max en om te zien of onze Floss en Max wel 
met elkaar konden opschieten.

Het klikte meteen en we spraken af dat we Max direct 
mochten meenemen. Linda wilde graag met Max een 
nest fokken, dus gingen we met hem naar de kampioen-
schap clubmatch voor het zg-tje of het u-tje wat hij nog 
nodig had om te mogen dekken.

Tot onze verrassing haalde hij daar een 1U. Hierdoor 
kregen we de smaak te pakken om met Max naar ook 
andere shows te gaan. Rotterdam was de volgende 
show waar Max meedeed in de veteranenklasse. Van de 
Zweedse keurmeester kreeg hij weer een 1U. Geweldig 
natuurlijk. We begrepen dat wanneer hij nog een 1U zou 

halen hij Nederlands Veteranen Kampioen kon worden. 

Dus schreven we hem in voor de IJsselshow in Zwolle. 
Dit was dan ook een extra spannende show. Zou hij die 
1U ook krijgen? Bovendien brachten we hem zelf voor 
het eerst zelf voor wat het nog spannender maakte. De 
keurmeester was erg content met Max en hij kreeg zijn 
1U! Max is Veteranen Kampioen! Erg leuk was ook 
het enthousiasme en het meeleven van de mede Dren-
ten eigenaren die ook op deze show hun honden voor-
brachten. 

Inmiddels heeft Max voor nakomelingen gezorgd en 
hebben wij een zoon van hem, Geoff. Ook met hem zul-
len we zeker gaan showen, want het is leuk, gezellig en 
spannend!

Gijsbert en Hester van Luinen

de indruk van Noah’s gegrom. Inmiddels is hij 2 keer 
gegrepen door een Leonberger-reu. En hij heeft 1 kleiner 
conflict gehad met een Hovawart-reu. Allebei groot en 
een jaar of 2 oud.

Met die laatste is er nu een staakt-het-vuren gesloten 
maar de Leonberger blijft gevaarlijk. Die hond luistert 
niet naar zijn baas en is nauwelijks af te stoppen als hij 
eenmaal aanvalt. Noah weet dit inmiddels goed en als 
verkenner ziet hij al op grote afstand of er gevaar (die 
Leonberger dus) dreigt. In geval van nood, verschuilt hij 
zich nu achter een boom of bij mij of loopt simpel een 
stukje om.

Tegenwoordig ligt Noah tijdens de pauze van de wande-
ling niet meer bij ons naast het bankje als er bepaal-
de reuen in de buurt zijn. Hij gaat dan gewoon bij een 
bankje verderop liggen. Alsof hij wil zeggen “mijn tijd 
is geweest, nu moeten die jonkies het maar regelen, ik 
bemoei mij er niet meer mee”. 

Samen op lopen met die reuen gaat goed, omdat Noah 
dan flink afstand houdt. Gelukkig een verstandige opstel-
ling. Zou hij éindelijk volwassen zijn geworden? Daar-
naast heeft hij de rol van vredestichter van zijn moeder 
overgenomen. Als er iets te fanatiek door honden wordt 
gespeeld, gaat hij zich er mee bemoeien en de rust keert 
terug. Verder speelt hij tegenwoordig soms met een pup, 
iets waarvoor hij zich altijd te goed voelde.
 

Af en toe doet hij mij denken aan een documentaire 
over Afrikaanse leeuwen. Zie je zo’n oude, beschadigde 

leeuw in zijn eentje liggen op een flinke afstand van de 
groep. Hij heeft de macht ooit gehad maar is die nu kwijt 
geraakt aan de jongere generatie. En legt zich daar bij 
neer: Noah, de leeuw.

Een trotse (mede-)eigenaresse van 2 Drenten.
Sandra de Jong, Bilthoven
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hd- en oogonderzoeK
Onderzoek NHSB Naam Geboren

16-04-2011 2756778 Ushi fan 't Suydevelt 06-07-2009

16-04-2011 2744171 Jip v. Wikatro 07-04-2009

16-04-2011 2741823 Evie v. 't Drentsche Geluck 19-03-2009

26-5-2011 2641881 Axel v.d. Huetsche Grave 04-02-2007

15-04-2011 2648842 Astor v.'t Sleeswyck 26-03-2007

07-06-2011 2681992 Mayra fan de Indo-Anjoho 24-11-2007

26-02-2011 2766048 Arko v.'t Roetslat 29-09-2009

17-06-2011 2726263 Yesse 02-11-2008

17-06-2011 2585960 Yaya* 24-11-2005

05-04-2011 2630893 Britt fan 't Suydevelt 02-11-2006

05-04-2011 2697129 Lizzie fan 't Suydevelt 22-03-2008

05-04-2011 2694895 Joyce fan 't Suydevelt 14-03-2008

05-04-2011 2564989 Meiske fan 't Suydevelt 21-06-2005

05-04-2011 2590248 Mevrouw fan 't Suydevelt 28-12-2005

05-04-2011 2694896 Jet fan 't Suydevelt 14-03-2008

05-04-2011 2630889 Bart fan 't Suydevelt 02-11-2006

05-04-2011 2733422 Parel fan 't Suydevelt 03-01-2009

Onderzoek NHSB Naam Geboren

05-04-2011 2578159 Mazzel fan 't Suydevelt 25-09-2005

05-04-2011 2626341 Dinges fan de Indo-Anjoho 29-09-2006

05-04-2011 2616526 Margje fan 't Suydevelt 02-07-2006

05-04-2011 2598756 Timo v.d. Haeckpolder 07-03-2006

05-04-2011 2697945 Mees fan 't Drentsche Volk* 31-03-2008

05-04-2011 2697949 Lori fan 't Drentsche Volk 31-03-2008

05-04-2011 2764177 Antar 13-09-2009

05-04-2011 2717871 Nouvelle Annabel fan 't Suydevelt 25-08-2008

05-04-2011 2590238 Saco fan 't Suydevelt 25-12-2005

05-04-2011 2733424 Pleun fan 't Suydevelt 03-01-2009

05-04-2011 2734444 Quinto fan ' Suydevelt 09-01-2009

19-04-2011 2652614 Ardin-Senna-Guido v.'t Opgoande 
Slag

18-04-2007

03-05-2011 2664795 Roosje 04-07-2007

09-05-2011 2656675 Aila** 24-05-2007

12-05-2011 2716573 Aphra 14-08-2008

12-05-2011 2577720 Senna 27-09-2005

16-06-2011 2685580 Joksan Sainuke the Gloucester 27-12-2007

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

PRA Cataract MPP Entropion Ectropion Distichiasis RD

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

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

Overige honden Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

HD Uitslagen HD-onderzoek RvB: 12/05/2011 t/m: 31/07/2011
Naam hond NHSB Geboren HD Botafwijking Norbergwaarde Aansluiting* Vorm

Yesse 2726263 2-11-2008 A 0 30 OA

Femke 2702019 26-4-2008 A 0 38 OA

Niek fan ‘t Suydevelt 2717869 25-8-2008 A 0 31 OA

* OA= Onvoldoende aansluiting; SA= Slechte aansluiting

drent haute couture

“Je gelooft je ogen niet. Op de foto showt onze 
Drent Jesta ‘de’ nieuwe foklijn. Ze draagt op haar 
rechter heup een hartje en heeft een bliksem-
schicht op haar kop. “

Nu is mijn vraag aan meneer de fokker: “Hoe heb je 
dit voor elkaar gekregen?” Jesta is de dochter van de 
trotse papa Bart en mama Meiske. Deze Drent woont 
in Brabant. Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Onze 
vorige hond was een Friese Stabij. Jinto is 11 jaar trouw 
geweest en is op 5 juli 2009 overleden. Op 6 juli 2009 is 
Jesta geboren. Precies 1 dag later! 

Jinto, de Fries hebben we op de geboortedag van Jesta 
in de tuin begraven, zonder te weten dat er ergens op 
aarde een schattig hondje geboren was. Het was een 
mooie, zonnige dag waarop we de laatste afscheidsgroet 
gaven aan Jinto. De lucht werd donker en het begon te 
knallen. Er hing onweer in de lucht. Jawel, met heel veel 
bliksemschichten. Het moest zo zijn, er was geen mooier 
einde. En een prachtig nieuw begin van het leven van 
een ‘hartjes hond’.  Het moest zo zijn. Toeval bestaat 
niet.  

Elders in dit blad staat Jesta samen met haar 2 zussen 
en grote broer iedere twee maanden te pronken op een 
advertentie. Haar grote broer is op de foto te herkennen,  

omdat hij toch ietsjes afstand wil houden van die malle 
meiden. Dat is stoer.

Jesta, draagt het symbool van de liefde voor altijd mee.  
Prachtig toch?

Laurien van der Ven
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MIjn drentjes

Mijn eerste Drentje werd ge-
boren in mei 1997: Jessey. We 
verloren haar in 1999 door een 
grote fout van de dierenarts.

In mei 2000 is mijn tweede Drent 
Luna geboren. Luna is een naam die 
je toen nooit hoorde. Nu staat hij 
op de eerste plaats van de honden-
namen toptien. In maart 2001 werd 
mijn derde Drent geboren Sjhanty. 
Die heb ik na een jaar door omstan-
digheden naar de fokker moeten 
terugbrengen. Ik heb nog een paar 
maal met die fokker contact gezocht 
maar kreeg geen reactie meer terug. 
Later zag ik in “Onze Drent” dat ze 
met Sjhanty een nestje hadden ge-
fokt. Wij zijn toen naar de fokdag ge-
gaan om te kijken hoe het met haar 
was en hoe het nestje eruit zag. Daar 
heb ik tegen die fokker gezegd dat ik 
verwacht had dat ze me wel van de 
verdere ontwikkelingen van Sjhanty 
op de hoogte zouden houden. Dat 
zat er dus niet in en ik kwam van 
een koude kermis thuis. Jammer dat 
Drentenmensen soms zo met elkaar 
omgaan.

In 2009 verhuisden we naar een gro-
te, vrijstaande woning en dat gaf ons 
de gelegenheid om er naast Luna, 
een tweede Drent bij te nemen. Mijn 
voorkeur ging uit naar een afstam-
meling uit de lijn van Luna. Op een 
fokdag kwam ik Jaap Hoeksema te-
gen. Ik ken Jaap al ruim veertien 
jaar. Ik kon in aanmerking komen 
voor één van zijn pasgeboren pups, 
want een pupkoper had afgezegd. 
Kort daarop zijn we naar Drenthe af-
gereisd. Oh, wat was dat fantastisch 
om die pupjes weer te zien! Allemaal 
even leuk en mooi, in onze ogen dan.
 
Omdat wij er meer mee wilden gaan 
doen lieten we de keuze over aan 
mensen die hun vak goed kennen. 
We hadden al een naam voor onze 
pup. Esther, dochter des huizes, ver-
telde dat de namen van de pups uit 
dit nestje met een B begonnen. We 
konden natuurlijk wel een andere 
roepnaam gaan gebruiken. Esther 
had o.a. de naam Blossom bedacht. 
Dat was ook de naam van de moeder 

van onze Luna. Dat vonden we een 
heel leuk idee. Na ruim zeven we-
ken mochten we haar ophalen en vol 
spanning gingen we de auto in. Ruim 
twee uurtjes rijden om zo iets moois 
op te halen. Gelukkig geen bekeu-
ring voor het te hard rijden. Na een 
paar uur reden we weer terug met 
de handdoeken binnen handbereik,  
want ik had al vaker mee gemaakt 
dat een pup wagenziek werd. Maar 
onze Blossom niet. In een mandje 
lag ze op schoot vóór in de auto. 
Ze was al gauw in dromenland. Dat 
was zo’n leuk gezicht met dat kale, 
roze buikje en dat heerlijke puppen- 
geurtje. 

Het was een winter met heel veel 
sneeuw en kou. En leuk dat ze het 
allemaal vond. Het was soms net een 
sneeuwschuiver. Ik kreeg haar maar 
niet zindelijk. Dat was na een tijdje  
niet meer zo leuk. Zo had je haar uit 
gelaten, zo plaste ze achter mij weer 
op de grond. Wat bleek? Onze pup 
had in die kou een blaasontsteking 
opgelopen. Toen die ellende over 
was, ging het heel goed. 

Luna, toen bijna 11 jaar oud, fleurde 
helemaal op. Ze leerde Blossom din-
gen die zij zelf ook deed. Luna be-
groet iedereen bij binnenkomst met 
iets in haar bek. Nou, Blossom doet 
dat nu ook. Dus als je hier binnen 
komt, dan krijg je meteen een paar 
pantoffels aangereikt van één van 
onze honden. Blossom leerde met 
de kat en met onze kippen omgaan. 
Luna ligt op het gras en de kippen 
lopen om haar heen. Blossom loopt 
in de rondte en ook zij doet de kip-
pen niks. 

Ik wilde tentoonstellingen gaan lo-
pen, want dat had ik eerder gedaan 
en vond het toen heel leuk. Mijn man 
had zoiets nog nooit meegemaakt,  
maar vond het allemaal goed. Hij 
zou wel mee gaan, maar alleen om 
te rijden en te kijken. Door omstan-
digheden heeft hij het showen van 
mij over genomen. Hij is dat zo leuk 
gaan vinden, dat zijn hengels in de 
garage stof staan te verzamelen. Hij 
heeft echt de smaak te pakken. 

Natuurlijk heeft hij ook de puppycur-
sus en een ringtraining gevolgd. We 

zijn in Groningen geweest met onze 
“baby” en daar werd Blossom 1e. 
Leuk! Dat smaakte naar meer. Toen 
naar Leeuwarden voor de puppyklas-
se en ook daar werd ze de beste. 

In juni gingen we met Blossom naar 
de clubmatch. Daar werd Blossom de 
beste pup. Dat was voor ons extra 
mooi. We gaan door, ik zittend langs 
de kant met het fototoestel en mijn 
man met ons trotse bezit en zijn 
nieuwe hobby in de ring. We maken 
er elke keer weer een gezellige dag 
van. In Rotterdam deed Blossom 
voor het eerst mee in de jeugdklas-
se; dat was spannend. Ze heeft het 
goed gedaan en werd eerste. Dus 
het eerste punt voor het Jeugdkam-
pioensschap is binnen.

We zijn ook naar de Eurodog-show 
in Leeuwarden geweest. Wat een te-
leurstelling was die show. Niet dat ze 
het niet goed heeft gedaan, want we 
zijn weer trots op haar. Maar de rest 
erom heen. Je hondje gaat de ring 
in en men heeft zoveel haast dat er 
niet echt gekeurd kon worden. Vele 
anderen dachten er ook zo over. Ver-
rast waren we ook, omdat we geen 
keurverslag kregen. Je kreeg een 
voorgedrukt A4-tje waaraan aan met 
paperclip een kaartje was bevestigd. 
Op dat kaartje stond in het Engels 
wat het behaalde resultaat was. Dus 
als je een “U” had behaald, dan werd 
dat “Excellent”.

Het vreemde was dat er op dat kaart-
je “exelent” was vermeld in plaats 
van “Excellent”. Erg slordig van zo’n 
organisatie. Ook stond er geen naam 
op het kaartje. Dus als je met meer-
dere honden zou zijn en je paperclips 
zou los raken, wist je niet meer welk 
resultaat je met welke hond had ge-
haald. Treurig zijn dit soort slordig-
heden. Je betaalt veel inschrijfgeld, 
maar na tien minuten kon je al weer 
naar huis gaan en sommigen gingen 
ook echt weg. Bij andere shows is 
verboden om vroeger weg te gaan, 
maar in Leeuwarden kon je gewoon 
naar buiten lopen. Het was ook daar-
door niet druk en dus ook bijna geen 
bezoekers. Jammer, we hadden ons 
van een Eurodogshow meer voor-
gesteld. De sfeer was wel weer erg 
gezellig Je leert steeds meer mensen 
kennen en je leert er steeds weer 
meer van. Ik zie wel verschil in hon-
den en ja… de ene vindt je mooier 
dan de ander, maar dat is alleen 
gebaseerd op uiterlijk. De Drenten-
stand zag er goed uit. 

Onze Blossom is een hondje dat niet 
alleen goed leert en heel lief is, maar 
het ook vreselijk gezellig vindt om te 
‘buurten’ bij andere honden bij ons 
in de straat. We hebben een groot 
hek, maar als dat op een klein kiertje 
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staat, gaat ze er toch vandoor. Het 
terugkomen is iets waar ze nog ‘niet 
aan doet’. Ze vindt het veel te gezel-
lig bij de buurhonden. Verder is het 
heerlijk om haar in huis te hebben.

Luna is nu bijna 11 ½ jaar en nog 
goed ter been. Wel heeft ze heel erg 
veel last van vetbulten. Een paar 
maanden geleden ging ze wat min-
der goed lopen. Ik ontdekte toen een 
wel heel erg snel groeiende bult in 
haar oksel van haar linkervoorpoot. 
De dierenarts heeft haar geope-
reerd. Er werd wel bij gezegd dat ze 
geen garantie konden geven of Luna 
daarna nog wel goed kon lopen. Nou, 
onze “Old lady” stond al op haar po-
ten toen we haar aan het einde van 
de dag op gingen halen. En sprong 
even later in de auto van… ‘ zo ik wil 
naar huis’. Ze heeft van die ingreep 
gelukkig totaal geen last gehad. 

Volgens onze dierenarts was er in de 
vetbult een kwaadaardige en hard-
groeiende tumor aanwezig. Dus was 
het een goede beslissing om de toch 
wel oude hond zo’n heftige operatie 
te laten ondergaan. 

Luna heeft Blossom leren zwemmen. 
Ze halen een dummy uit het water en 
die brengen ze met  z’n tweetjes bin-
nen. Een geweldig gezicht blijft het 
toch, die twee. En wat ben ik toch 
verschrikkelijk blij met mijn duo.

In Maastricht is ze weer eerste ge-
worden met een “U”, dus heeft ze 
haar tweede punt voor het jeugd-
kampioenschap binnen. Als klap op 
de vuurpijl werd ze ook nog reser-
vekampioen en omdat Flora Haidy 
Fan’t Patrijzen Bos al kampioen was 
kregen wij het doorgeschoven punt 

voor het Nederlands kampioenschap. 
Wij, beginnelingen, begrepen al niet 
waarom wij zo werden gefeliciteerd 
maar dat werd ons door velen uitge-
legd. We zijn er ook heel blij mee. 

Ja, en als je dan zo’n beginner bent 
en je wordt zo in de shows geholpen 
door een hoop mensen dan is het al-
leen al leuk om shows te blijven lo-
pen en gaan we er lekker mee door.

Op 2 oktober waren we in Zwolle. 
Dit was haar laatste show voordat ze 
1 jaar zou worden en met dat ene 
puntje nog te gaan was het extra 
spannend. Het zou wel heel leuk zijn 
als het lukte en zo niet dan maar la-
ter. 

Een leuke show. We hebben weer 
genoten. Gezellig met elkaar zitten 

praten over alles wat met Drenten 
te maken heeft. Je blijft leren van 
de mensen die langer showen en je 
leert steeds meer nieuwe mensen 
kennen. 

Blossom deed het weer heel erg 
goed maar werd  2e (met een U).  
We waren weer erg trots op haar. 
Wat leert ze snel, maar ze blijft ook 
lekker eigenwijs. Wat wil je, ze is 
nog geen jaar oud. Na een heerlijke 
dag gaan we lekker met zijn drietjes 
moe, maar voldaan, weer in de auto 
naar huis. We vinden het nog steeds 
heel leuk en zijn benieuwd wat de 
toekomst met haar en Luna gaat 
brengen. We hopen nog jaren plezier 
van ze te hebben.
 
Jolanda Huijsman-Huijsing

Ieder jaar zijn er in ons Friese dorp de Flaeijelfeesten. 
Het hele dorp staat op zijn kop en toont het Friese 
leven anno 1920. Mijn dochtertje Marloes van 2,5 

jaar en Amber, onze Drent maken ook jaarlijks deel 
uit van dit nostalgisch feest. En dat ze dikke vrienden 

zijn, dat ziet u wel op deze foto. 
Diana Striegel

Een Drent amuseert zich overal: op de hei, in het bos 
en zeker ook op het strand!!!

Hieronder ziet u Blitz Jelle van ‘t Sterrenmeer in volle 
actie (11 maanden oud).
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drententraInIng In drenthe

Roelof en Els Alting en Klaas de Vries hebben dit 
jaar weer een ‘drententraining in Drenthe’ georga-
niseerd (van april t/m juli 2011).

Na diverse trainingen met mijn hond Boris te hebben 
gevolgd, leek het me leuk om eens een keer een dren-
tentraining te gaan volgen. Bovendien was dit in Dren-
the, dus ‘in de buurt’ zoals men hier zegt. Om even met 
elkaar kennis te maken, werden we uitgenodigd bij Roe-
lof en Els Alting. Onder het genot van een kop koffie en 
lekkere koek werd een en ander over de trainingen ver-
teld. De week erop begonnen we met de eerste van de 
in totaal 10 trainingen op verschillende terreinen in de 
omgeving van Gieten, Wijster en Meppen. 

Om 7 uur `s avonds op donderdag verzamelen we ons 
op één van de genoemde locaties. Ik ben toch wel een 
beetje nerveus. Maar Roelof en Els stellen me gerust en 
zeggen dat het wel goed komt. Het doel is om de C-proef 
onderdelen te trainen en daar waar nodig te verbete-
ren. Dit doen we dus op meerdere locaties, want, ik ci-
teer Roelof en Els: ‘De hond moet een commando onder 
alle omstandigheden en op elke plek opvolgen’. Nou, dat 
valt niet mee. Het is wel een Drent! Zoals ieder drenten-
baasje/bazinnetje weet, is een Drent een hond met een 
gebruiksaanwijzing. 

En als ik de verhalen van andere drenten-eigenaren hoor, 
dan denk ik dus dat ook ik een ‘echte’ Drent heb. Ze zijn 
eigenlijk ook ontzettend slim, want ze zien bijvoorbeeld 
direct of er ook een makkelijker pad is dan bijvoorbeeld 
door het water terug te 

gaan. Water is voor veel 
Drenten, op uitzonde-
ringen na natuurlijk, 
een probleem.

We hebben een hele 
leuke groep en dat 
maakt het nog gezelli-
ger. Ik heb af en toe een 
training moeten missen 
en daar baalde ik dan  
eigenlijk best wel van.

Al met al heb ik van de 
drententraining erg veel 
geleerd. Ondanks dat 
ik toch met Boris 3 jaar 
jachttraining volg, en 
dat doe ik nog steeds. 
Het verschil is, vind ik, 
dat er bij de drenten-
training geen druk op 
de hond gelegd wordt en Roelof en Els hebben zoveel 
ervaring met Drenten dat ze hele bruikbare tips hebben, 
waardoor de hond het zomaar wel doet. Bijvoorbeeld 
een verloren apport. 

Bij de drententraining worden meerdere apporten neer-
gelegd zodat de hond (bijna) altijd succes heeft. Zo zijn 
er nog wel meer tips die ik gekregen heb. Ik vond de 
trainingen heel erg leuk en gezellig. Na afloop gingen 
we altijd even nazitten en napraten. Een ieder nam om 
de beurt koffie /thee met koek mee. Ik wil Roelof en 
Els, Klaas de Vries en de mede-cursisten (Alfred Drenth, 
Henk Hollemans, Judith ter Horst, Hans en Jacqueline 
Meyer-Wensveen en Erik ter Meulen) dan ook bedanken 
voor de leerzame en gezellige tijd. 

Ik hoop natuurlijk dat dit weer een vervolg zal krijgen. 
Bij deze geef ik me alvast weer op!

Bijgesloten: foto`s van een training en foto`s van de 
boerderijenfestival van 3 augustus 2011 in Orvelte waar 
we een demonstratie hebben gegeven met ons groepje.  

Margreet LammertsBoerderijenfestival van 3 augustus 2011 in Orvelte waar we 
een demonstratie hebben gegeven met ons groepje.

Jachtraining in Drenthe

De media in Vindeln in Västerbotten (Zweden) 
hadden Jaap en Froukje Hoeksema gespot 

tijdens een nestbezoek.

Locatie: Telfs in Tirool. 
Daar stopte een man met zijn motor met zijspan om even bij de 
bank te pinnen. De hond bleef zo leuk in het zijspan zitten. Me-

neer vond het prima dat ‘uw Diender’ er een plaatje van maakte.
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dagBoeK - tosca van ’t holtenBos (3) 
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.

Tussen de 7 weken oude Tosca van 
de eerste aflevering en de nu 7 
maanden oude pup zit nu echt een 
wereld van verschil.

Tijdens de puppyjachttraining begon 
Tosca met het wisselen en moesten 
wij stoppen met het oefenen met ap-
porteren. Natuurlijk hebben we nog 
wel regelmatig wat binnenshuis ge-
oefend om al het geleerde niet al te 
ver terug te laten zakken, maar dat 
is niet het echte werk. 

Af en toe controleerden we in het 
bekje en alles ging goed tot de twee 
bovenhoektanden door gingen ko-
men, maar de melktanden nog ble-
ven zitten. Dus naar de dierenarts, 
die het toch nog even wilde aanzien 
voordat er getrokken zou gaan wor-
den. Wij hebben dit nog nooit eer-
der meegemaakt, maar het schijnt 
vaker voor te komen. Een week la-
ter is met het spelen met een doek 
de eerste hoektand er uit gevallen. 
De ander zat nog muurvast dus toch 
maar een afspraak gemaakt om over 
drie weken de tand te trekken. Ge-
lukkig ging de tand er een week voor 
de datum ook vanzelf uit tijdens het 
spelen. Beter zo, want narcose kan 
je beter voorkomen.

Helaas was het weer deze zomer-
maanden niet zo best. Op een gege-
ven moment was het zo slecht dat al-
les in de tuin blank stond. Tussen de 
buien door konden wij Tosca uitlaten. 
Maar op een gegeven moment stak 
ze de neus in de lucht, maakte een 
haakse bocht en vloog in volle vaart 
de bosjes in. Kennelijk had ze niet in 
de gaten dat er een greppel achter 
dat bosje liep en er volgde dan ook 
een luide plons. Toen ik haar vond, 
liep ze tot halverwege haar lichaam 
in de moddergreppel. Tosca was er 
snel weer uit. Ze was modderzwart 
en stonk verschrikkelijk. Door de 
vele regen en doordat een pompje 
niet werkte was een vijver ver buiten 
haar oevers getreden waardoor op 
het plein er naast enkele decimeters 
water stond. Maar dat vond Tosca 
juist heerlijk om in rond te rennen. 
Als ik er met mijn laarzen doorheen 
liep en zo veel mogelijk spetterde, 
dan was het helemaal feest. Heer-
lijk, want alle modder van de greppel 
verdween hierdoor. Maar echt zwem-
men durft ze nog steeds niet.

Het verstand komt met de jaren en 
ook bij Tosca geldt dat voor haar 
drukke gedrag, want dat wordt ge-
lukkig nu veel minder. Ze is nog wel 
steeds erg enthousiast als er ie-

mand op bezoek komt, maar na 
eventjes is dat ook weer voorbij en 
dat geldt ook voor de kleinkinderen 
als die op bezoek komen. Kleindoch-
ter van 3 ½ maand kijkt graag van-
uit haar wipstoeltje naar alles wat 
Tosca doet. En de 2-jarige roept heel 
wijs “niet doen” en Tosca loopt dan 
weg. Het speelgoed blijft natuurlijk 
wel heel leuk om af te pakken en 
mee weg te lopen. Kleinzoon van 1 
is nergens bang voor en Tosca vindt 
alles best wat hij doet. Zijn zusje 
van 2 vindt het nog steeds wel een 
beetje eng, maar dat zal ongetwij-
feld ook nog wel wennen, want voor 
onze oude Tara was ze helemaal niet 
bang.

Begin augustus deed Tosca een zieke 
duif op, ging er achteraan en bracht 
de duif keurig bij de baas. Dat zijn 
mooie gelegenheden om het nog een 
paar keer te oefenen.

Vanaf begin augustus at Tosca min-
der goed. Wij moesten haar eten 
aantrekkelijker maken door er groen-
te, kaas of iets anders doorheen te 
mengen. Ze beet zich ook veel op de 
flanken en bij de staartaanzet. Ook 
heeft regelmatig blaasjes op haar 
buik. Dus maar weer eens naar de 
dierenarts. Gelukkig hadden wij al 
direct toen Tosca bij ons kwam de 
verzekering daarvoor afgesloten. De 
fokker had ook al eens iets gezegd 
over de anaalklieren en jawel hoor, 
die zaten helemaal vol (bij onze 
oude Tara moesten die wel 3 tot 4 
keer per jaar worden uitgeknepen). 
De blaasjes is Pyo Dermatitis en dat 
komt vaak voor bij jonge honden. 
Gelukkig is daar een zalfje voor. To-

sca staat het heel goed toe dat wij 
haar op haar rug op schoot nemen 
om haar buikje met dat zalfje in te 
smeren. Voor het slecht eten is niet 
echt een oplossing. Ze groeit nog 
steeds redelijk met haar nu ruim 18 
kilo’s. De blaasjes gaan goed weg 
maar op de staart zitten een paar le-
lijke plekken waarvoor de dierenarts 
nu toch een antibioticum gegeven 
heeft.

Tosca’s vriendinnetje Fleur was on-
dertussen al een tweede keer bij 
ons op bezoek geweest. Fleur had 
toen de bloemetjes echt buiten ge-
zet door in een moddergreppel te 
gaan spelen waardoor ze daarna wel 
moest zwemmen om weer schoon 
te worden. De honden speelden zo 
wild met elkaar dat je je afvraagt of 
dat echt geen pijn doet. Maar op een 
avond hadden wij afgesproken dat 
wij bij Fleur op bezoek zouden gaan. 
Dus voor de eerste keer in de lift. Bij 
de voordeur vond Fleur het toch niet 
zo’n goed idee dat er een vreemde 
hond bij haar naar binnen kwam. 
Dat was even schrikken en gelukkig 
kon ik Tosca optillen en de baas van 
Fleur kon toen ook Fleur vastpak-
ken. Maar toch weer een lesje om 
voorzichtig te zijn met bezoek van 
en bij andere honden. Wij hebben ze 
toen een tijdje uit elkaar gehouden, 
Fleur op het balkon en Tosca binnen 
met de balkondeur een klein stukje 
open zodat ze elkaar konden ruiken 
en toen allebei aangelijnd ieder aan 
een kant van de salontafel. En lang-
zaam steeds dichter bij elkaar laten 
komen. Dat ging toen prima en we 
konden ze toen ook weer loslaten. 
Ze gingen toen op een gegeven mo-
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ment zo wild spelen en rond de ta-
fel achter elkaar aan racen dat wij 
ze toch maar weer vast hebben ge-
maakt. De rest van de avond verliep 
verder zonder problemen.

Op zondagmorgen 4 september bij 
het eerste uitlaten om half 8 za-
gen wij een vos tegen de volière op 
staan. Wij wisten dat er 2 vossen af 
en toe op Trompenburg zijn, maar 
wij hadden ze nog niet zelf gezien. 
Tosca ging er wel achteraan maar 
kwam gelukkig vlug weer terug. Op 
een confrontatie tussen Tosca en een 

vos zitten wij niet te wachten.

Ondertussen vindt Tosca het voer 
nog steeds niet lekker en zijn wij 
overgestapt op een ander merk en 
dat vindt zij nu wel lekker. Het voor-
deel daarvan is dat er minder van 
hoeft te worden gegeven om toch 
de zelfde voedingswaarde binnen te 
krijgen. Dat is prettig als het toch al 
geen grote eter is. Via een homeopa-
tische dierenarts krijgt Tosca nu een 
hoge dosis vitamine C (google: vita-
mine C voor honden). We zijn deze 
maanden dus wel vaak bij de dieren-
artsen geweest.

De gehoorzaamheid trainen wij da-
gelijks. ‘Blijf zitten’ en ‘blijf down’ 
gaan zonder probleem. Ook als wij 
enige tijd buiten zicht zijn. Het down 
gaan zelf is nog niet perfect. Daar 
heeft ze meestal geen zin in. Voor-
uitsturen gaat redelijk maar niet 
perfect. Iedere dag een keertje oe-
fenen en dan moet dat ook komen. 
Apporteren staat nu ook weer op 
het programma. Vasthouden is geen 
probleem en ook het direct oppak-

ken en terugkomen gaat goed. Pas 
kwam ze wel zelf met een jonge 
aangegeten duif aan zonder er zelf 
aan begonnen te zijn. Dus weer een 
paar keer geoefend. Het blijft een 
probleem met het eten van rotzooi 
in de tuin. Alles wat maar vies is en 
stinkt, dat schijnt lekker te zijn. Van 
mensenpoep en kattenpoep tot half 
vergane lijken van kikkers en slak-
ken. Ook wilde perzikken, pruimen, 
appels kastanjes, eikels en dat soort 
zaken verdwijnt in haar keel. Takken 
en stukken hout pakken wij zo veel 
mogelijk af want ook daarvan gaan 
stukken naar binnen. Hopelijk krijgt 
Tosca hier niets van.

Eind september gaan wij op vakan-
tie naar de Dordogne en Tosca mag 
mee. Wij zijn erg benieuwd hoe zij 
dat vindt. En als wij terug zijn dan 
begint de KNJV jachttraining voor 
hond en baas (of is het baas en 
hond?). U hoort daarover in ons vol-
gende epistel. 

Trompenburg, september 2011

ledenadMInIstratIe

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

Naam Adres Voorgesteld door

1 Dhr. J.E. Anvelink Redelaan 15 Zoetermeer

2 Dhr. A.H. Bos Wijsterweg 9 Spier M.A.Hoeksema

3 Dhr. T.J.J.  van de Bunt Anne Franklaan 585 Purmerend

4 Mw. S.D. Dorgelo-Siemons Guozzemar 21 Leeuwarden L.Punselie

5 Mw. D. Drent Westerstraat 47 Roden H.A.Uildriks

6 Dhr. R. Ederveen Lexmondplaats 78 Arnhem

7 Mw. G.M. Ederveen-Vlaanderen Lexmondplaats 78 Arnhem

8 Dhr. R.G. van Esch Heiligenweg 23 Ammerzoden H.A.Uildriks

9 Mw. L. Heesters Westelbeersedijk 91 Middelbeers

10 Dhr. M. Huijsman Bezworenkerf 26 De Kwakel

11 Mw. U. Johansson Åkervägen 53 Osby J.W.Hoeksema

12 Dhr. M. Krans Hereweg 40 Meeden H.A.Uildriks

13 Mw. A.M. Lammers 2e Blokweg 17 Vroomshoop J.W.Hoeksema

14 Dhr. A.P. van Lith Kerkstraat 1 Varik

15 Dhr. J. Luten Soendastraat 5 Wormerveer

16 Mw. S.H. Mauritz Gandhistraat 37 Zetten

17 Mw. C. Nijenmanting Karel Appelstraat 1 Hengelo

18 Dhr. B. van Putten Parallelweg 40 Rheden

19 Mw. L. Smit Denemarkensingel 12 Alphen aan den Rijn H.A.Uildriks

20 Mw. N. van der Veen Koldijksterraklaan 192 Utrecht A.Brinker

21 Mw. D.M.E.M. Verkaaik De Hage 24 Overasselt

22 Mw. M.de Verstappen-de Kok Vincent van Goghlaan 32 Helmond

23 Mw. M. Vioen Stanleystraat 55 Hulst M.A.Hoeksema

24 Dhr. E.L. Westenbrink Egginkstraat 11 Wapse H.A.Uildriks

25 Dhr. P.S. Willemsen Kastanjelaan 36 Rhenen J.W.Hoeksema

26 Mw. O. Wouda-Buyten Krommeniedijk 95 Krommenie M.A.Hoeksema
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Kaya en zohra

Heerlijk als “Onze Drent” weer in de brievenbus 
ligt. Elke keer denk ik om ook weer eens een stukje 
te schrijven over ons “draakje” Kaya en haar zusje 
Zohra dat naast ons woont. Maar vanwege het vele 
werken gedurende de zomervakantie kwam daar 
niets van. Tot nu…..

Kaya hebben we gehouden uit het nest van onze Gipsy 
Diesel van Wikatro en vader Bowie Spot van Carnisse-
lande. De keuze was moeilijk, maar voor ons stond vast 
dat het er eentje met pit moest zijn. Kaya was de klein-
ste en de pittigste, dus zij werd het. 

Onze vriendin en bijna huisgenoot had bij de geboor-
te, met onze instemming, al haar keus gemaakt omdat 
deze pup heel veel, qua tekening, leek op haar overleden 
Drent. Zelfs wij vonden dit frappant! Deze 2 zusjes zou-
den samen opgroeien omdat ze dagelijks bij ons of onze 
vriendin gingen verblijven.

Met 12 weken zijn we direct aan de puppycursus begon-
nen en hebben deze inmiddels met succes afgesloten. 
Wat leergierig en slim zijn Drenten toch! Zelfs de cursus-
leidster stond er versteld van.

Maar ze kunnen ook venijnig zijn. Zo zijn ze nog aan het 
ravotten met elkaar en zo, zonder enige aanleiding, vlie-
gen ze elkaar in de haren. Tot bloedens toe! De rangorde 
moest worden bepaald. Maar omdat Zohra ook bij ons 
geboren was, gaf geen van de meiden op. En met die 
scherpe melktandjes zaten ze in “no time” onder de kor-
sten. We hebben ze menigmaal uit elkaar moeten trek-
ken en af laten koelen in verschillende ruimten. Totdat 
ze gingen wisselen.

Die losse tanden waren toch wel een probleem om el-
kaar eens goed te grazen te nemen en zo leerden ze, 
met wat tips van onze cursusleidster, weer met elkaar te 
om te gaan. We konden gewoon wachten op de tanden 
en kiezen die eruit vielen tijdens het spelen. Als ze weer 
eens wat in de tuin hadden gevonden om op te knabbe-
len werd het gauw naar binnen gehaald om zo de ove-
rige losse gebitsdelen op te vangen. Dit werd een echte 
sport. Toen de laatste hoektand van Kaya los zat hield 
ik haar binnen om zelfs die aan de verzameling toe te 
voegen. Dat duurde niet lang... Nadat Zohra opgehaald 
was, was ook die er binnen 10 minuten uit. Hoera, 4 
hoektanden, wat voortandjes en inmiddels een kies. Nu 
mochten ze weer naar buiten de tuin in.

De vijver had Zohra al vroeg ontdekt nadat ze tijdens het 
spelen niet op tijd af kon remmen en zo, via de steiger, 
het water in kukelde. Koppie onder en ja hoor, zwemmen 
kon ze nu ook.

Verstoppertje spelen is ook zo’n leuke bezigheid. Om en 
onder de hooikap zijn meer dan genoeg verstopplekjes 
en dan maar wachten tot de ander je gevonden heeft. 
Kun je mooi even uithijgen voor de volgende ronde.

Van corrigeren heeft moeder Skip jammer genoeg geen 
kaas gegeten. Gelukkig nemen de andere honden dit 
voor hun rekening als het ze te gek wordt of ze uitge-
daagd worden. En dan zijn wij er ook nog. 

Wel vinden onze 2 oudste Drenten van 9 en een half jaar 
het regelmatig leuk om weer eens met de jongere gene-
ratie te spelen. Ze worden er weer jong van!

Inmiddels zijn ze ruim 5 maanden. Twee slungelientjes, 
waarvan de puppyvacht is vervangen door een schitte-
rend nieuw jasje. De bevedering komt al aardig in zicht 
en Kaya heeft al een mooi uitwaaierende staart. Het 
broekje bestaat nu nog uit kruintjes, maar ik ben er van 
overtuigd dat er een prachtige broek uit groeit.
 
Na de hele ochtend gedold te hebben liggen ze nu voor 
apegapen aan mijn voeten. Mooi, want ik moet naar het 
werk voor een halve dag, 3 uurtjes, en dan kunnen ze 
lekker uitrusten tot ik er weer ben. Tot de volgende keer.

Gerda de la Chambre
Benschop

Deze drie dolle diva’s 
treffen elkaar regel-
matig in het IJsselbos 
te Nieuwegein. 

Roos, Tinka en Bella 
hebben altijd onge-
looflijk veel plezier 
met elkaar!

E. Born
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geBruIKshondencoMMIssIe
K.N.J.V. proef op de Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd - 5 augustus 2011

Sinds 1975 mogen wij, dankzij de welwillende me-
dewerking van de Fam. van Verschuer, onze KNJV 
proef organiseren op de Heerlijkheid Mariënwae-
rdt te Beesd. Samen met de Staby- en Wetterhoun 
vereniging hadden we dit jaar 55 inschrijvingen, 
wat een zeer respectabele opkomst genoemd mag 
worden.

Ook dit jaar was onze KNJV proef een geslaagd evene-
ment, van de 55 deelnemers gingen er 35 met een di-
ploma naar huis, hetgeen wel eens minder is geweest.

Op een KNJV proef kan men normaliter goed scoren, men 
kent namelijk van tevoren de landelijk gestandaardiseer-
de proeven, zodat men daar thuis goed op kan oefenen.
Zes onafhankelijke keurmeesters nemen onder het toe-
ziend oog van een gedelegeerde van de KNJV de proeven 
af en geven een cijfer voor het getoonde werk.
Dit jaar waren er 9 C-diploma’s en 26 B-diploma’s. He-
laas kwam geen van de 12 kandidaten door de dirigeer-
proef, ondanks het feit dat deze toch niet zo moeilijk leek 
op een groot vlak veld met lichte begroeiing. Er is dus 
nog wat te oefenen voor het volgende jaar.

Van tevoren wordt door de organisatie geïnventariseerd 
voor welk diploma men op gaat. Als me bijv. opgaat voor 
een B-diploma, dan kun je niet meer de beker winnen 
van de hoogste C. Evenzo, als men op gaat voor het A-
diploma dan kun je niet meer de beker winnen voor de 
hoogste B. Vandaar dat de uitslag afwijkt van de recapi-
tulatiestaat die elders in Onze Drent staat.

Aan het eind van de wedstrijd konden wij de heer en me-
vrouw van Verschuer verwelkomen. Mevrouw van Ver-
schuer kon de volgende prijzen overhandigen:

C. diploma
1e plaats met 40 punten:

Fleur Wietske van de Meerpoel 
van: F. van de Meulen uit Berkel en Rodenrijs

2e plaats met 37 punten:
Jessela Timinuk the Gloucester
van: R. Kuggeleijn uit Zoetermeer

3e plaats:
geen (alle overige kandidaten gingen op voor een ho-
ger diploma)

B. diploma
1e plaats met 77 punten:

Bono Serah van ’t Sleeswijck
van: J.F.H. Vos uit Herwijnen

2e plaats met 74 punten:
Tara Famke van de Tienhont
van: W. de Graaf uit Rijswijk

3e plaats met 73 punten:
Teuny Filia van de Pergenshoeve
van: W. Loots uit Erp

A. diploma: Geen.

Borduurstudio Sonnheim 

Sinds jaren zijn wij als een van de weinige borduurbedrijven in Europa 
gespecialiseerd in alles wat met de hondensport te maken heeft. Onze 
collectie borduurpatronen omvat ruim 150 rassen.   
 
Maar natuurlijk is het ook mogelijk om van uw eigen hond of uw clublogo 

een fotorealistisch borduurpatroon door ons te laten maken dat dan alleen voor u geborduurd wordt! 

  
Foto - Emma Gina van de Haeckpolder (Fleurtje) - borduurpatroon 

Voor meer informatie kunt u ons op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur telefonisch of via de mail 
bereiken: 

Borduurstudio Sonnheim • contact@sonnheim.info   
http://stickerei.sonnheim.info • tel. 0043 6588 20075 
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Recapitulatiestaat K.N.J.V.-proef Beesd 2011

Naam hond Voorjager Proeven
a b c d e f g h i j Diploma C B A

Djenna Sanne van Drienermarke 1 H.T. Bösing 8 9 10 8 0 9 6 0 - - Geen x x x
Djoeke van ‘t Wijdseland 2 B.H. v.d. Pol 7 0 10 0 7 6 0 0 - - Geen x x x
Douwe Nynke v.d. Bezelhonk 3 A. Stamhuis 10 10 10 10 10 10 10 9 0 - B 50 79 x
Elke van ‘t Drentsche Geluck 4 J. den Teuling - - - 8 Disk 10 - 0 - - Disk x x x
Fleur Wietske v.d. Meerpoel 5 F. van der Meulen 8 7 9 8 8 - - - - - C 40 x x
Govert Anjo van Drienermarke 6 J.A. Borsje 9 10 8 10 8 10 9 0 - - C 45 x x
Janos Jelke van Hermesheem 7 J. Geurts 9 8 8 6 7 8 0 7 - - C 38 x x
Jisca v.d. Haeckpolder 8 N. van Zelst 8 9 10 10 8 10 9 8 0 - B 45 72 x
Senna van ‘t Arrêt 9 H. Harder - - - 9 Disk - - 8 - - Disk x x x
Sep Selfar v.h. Westersebos 10 A. Schaafstal 8 8 9 8 7 10 6 8 0 - B 40 64 x
Arko the Gloucester 11 G.W. Paardekoper 8 10 9 8 9 8 10 8 - - B 44 70 x
Boyka-Nouska v. Klein Elsholt 12 A. H. L. Kamperman-

van Remmen
10 10 10 10 10 7 7 9 - - B 50 73 x

Elsa-Nouska van Klein Elsholt 13 A. H. L. Kamperman-
van Remmen

9 10 10 9 9 10 9 10 0 - B 47 76 x

Ensa Maud van de Meerpoel 14 P.m. Planting-Staal 7 6 0 7 6 9 7 7 - - Geen x x x
Sebo Daisy van Roopoorte 15 A.P. van Bruggen 7 6 9 7 6 7 6 6 - - B 35 54 x
Siebe 16 J.P. Prince 6 0 10 0 0 - - - - - Geen x x x
Sophy Pyppa v.d. Bezelhonk 17 H. Fraas 6 0 - 8 0 10 6 - - - Geen x x x
Tara Famke v.d. Tienhont 18 W. de Graaff 9 9 10 10 8 9 10 9 - - B 46 74 x
Tessa-Elsa van Klein Elsholt 19 M. Weststrate 9 7 0 10 0 9 7 9 - - Geen x x x
Thybo Sanne van Drienermarke 20 H. de Heer-Bronwasser 6 6 6 8 6 9 0 - - - C 32 x x
Aram van ‘t Arrêt 21 P.E. Doderer - - - 7 7 9 Disk - - - Disk x x x
Barones Mika Gina v.d. Haeck-
polder

22 H.E. van Boord 8 9 10 9 8 10 9 9 0 - B 44 72 x

Bella Nouka van de Neerbosche 
Wateren

23 H. Stevens 9 10 9 7 10 10 10 7 0 - B 45 72 x

Bente van ‘t Arrêt 24 H. van den Berg 7 9 9 0 7 0 0 6 - - Geen x x x
Timco van ‘t Arrêt 25 Y.M. de Jong 8 9 9 10 7 9 10 7 - - B 43 69 x
Caprice v. ‘t Arrêt 26 W.E.A. Gimbrère-Straet-

mans
9 7 10 9 7 10 8 7 - - B 42 67 x

Eline van ‘t Arrêt 27 W.C. Klijsen 10 10 10 10 10 10 0 10 - - C 50 x x
Fenella van ‘t Poldersdijkje 28 J. Mastenbroek 9 10 0 10 9 6 6 10 - - Geen x x x
Idde van ‘t Poldersdijkje 29 L.D. Mastenbroek 8 7 10 0 0 6 0 6 - - Geen x x x
Juno Daisy van Roopoorte 30 L. Stevens 7 9 6 7 0 9 6 8 - - Geen x x x
Aagje 31 J.W. Zwarteveen 10 7 8 9 8 10 0 9 - - C 42 x x
Bono Serah van ‘t Sleeswijck 32 J.F.H. Vos 10 10 8 10 9 10 10 10 - - B 47 77 x
Frieske fan de Frije Wetters 33 P. Modijefsky 6 6 8 0 6 0 0 0 - - Geen x x x
Jikke 35 D.C.J. Haarsma 10 10 10 10 7 10 8 8 - - B 47 73 x
Kari van ‘t Wijdseland 36 H. Hilkens 9 0 10 7 7 10 6 7 - - Geen x x x
Lieuwe 37 M. van Dijk 6 9 0 7 7 9 0 7 - - Geen x x x
Mynne Heike van het Zandhiem 38 M.A. Arentz-Bakker 6 7 8 7 8 9 0 0 - - C 36 x x
Sera van ‘t Limburgsland 39 C.J.G. Wielders 9 10 8 8 9 10 9 9 0 - B 44 72 x
Twirre 40 J.R. Dijkman 7 7 0 7 6 8 6 9 - - Geen x x x
Jessela Timinuk the Gloucester 41 R.Kuggeleijn 7 8 9 7 6 - - - - - C 37 x x
Gijs-Dieuwe van de Bezelhonk 43 M. Steentjes - - - - - - Disk - - - Disk x x x
Benther v.h. Iemenholt 45 R. Alting 9 10 9 10 10 10 10 10 0 - B 48 78 x
Floortje van ‘t Holtenbos 46 A. Verhaar 8 8 0 10 8 9 10 9 - - Geen x x x
Gunnar Fan ‘t Suydevelt 47 J.E. Brandwacht 10 9 9 8 8 9 7 7 - - B 44 67 x
Jelle Senna van Selihof 48 B. den Uijl 9 10 8 9 10 8 10 10 0 - B 46 74 x
Jessie-Roos Jiba van Herme-
sheem

49 E. Born 9 10 6 6 8 10 6 8 - - B 39 63 x

Jooske van ‘t Verseylt Besteck 50 J. Maaskant 8 10 10 9 7 9 8 7 - - B 44 68 x
Laima Nabar the Gloucester 51 M. Donjacour 9 10 7 10 7 10 9 9 - - B 43 71 x
Silke van `t Holtenbos 52 K. de Vries 10 7 9 8 7 7 7 7 0 - B 41 62 x
Spyke v.d. Vlinderkus 53 A.P. Drenth 8 10 8 9 10 8 8 8 0 - B 45 69 x
Teuny Filia v.d. Pergenshoeve 54 W. Loots 10 10 9 10 7 10 8 9 - - B 46 73 x
Bink v. ‘t Arret 55 L. Biemans 9 10 9 9 7 7 8 8 0 - B 44 67 x
Bijke Imre van ‘t Buske 56 B.J.M. Elsman 8 6 10 8 7 10 6 8 - - B 39 63 x
Onze 57 R.F.M Wopereis 7 9 9 8 8 0 0 0 - - C 41 x x
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Drenten regio-training in Drenthe 2012

Wilt u met uw Drentsche Patrijshond in 2012 een apporteertraining volgen in het hoge noorden? Laat dan wat 
van u horen! Naast de landelijke apporteertraining organiseren wij ook een training in de regio Drenthe.

Inhoud:  trainen vanaf KNJV C niveau

Niveau:   hond moet op commando komen en een dummy kunnen apporteren

Locatie:  op diverse plaatsen in  Drenthe

Periode:  maart t/m juli 2012

Hoe vaak:  10 bijeenkomsten vanaf 19:00 uur 

Wanneer:  donderdagavond

Kosten:   afhankelijk van het aantal deelnemers

Begeleiders:  Roelof Alting en Klaas de Vries 

Info/aanmelding: Roelof Alting, email: apporteertraining@drentschepatrijshond.org

Drenten apporteertraining 2012

Van nature bezit de Drentsche Patrijshond, net als alle 
andere jachthonden, de eigenschappen die ze op de 
jacht nodig hebben. Die eigenschappen moeten echter 
wel ontwikkeld worden en in goede banen geleid worden. 
Vooral omdat ons ras behept is met een aantal specifieke 
bijzonderheden; eigenwijs, gevoelig, maar ook erg slim. 
Van de Drentenvoorjager vraagt dit veel enthousiasme, 
doorzettingsvermogen en uiteraard veel tijd om te oe-
fenen.

Daarom organiseert de Gebruikshondencommissie (GBC) 
een aantal trainingen om onze Drent op te leiden tot een 
bruikbare jachthond.

Deze bijeenkomsten zijn gericht op het werk na het 
schot. Dat houdt in het opzoeken en het binnen brengen 
van geschoten wild (en dummy’s), waarbij er vooral voor 
gezorgd wordt dat de hond succes zal hebben.
Door deze manier van trainen blijkt dat het niveau van 
de Drent op dit gebied de laatste jaren sterk is verbe-
terd, getuige de stijgende resultaten op de KNJV proeven 
en dat willen we graag zo voortzetten. 
Kijk ook eens op www.drentschepatrijshond.org, link 
door naar ‘Jacht en Wedstrijden’ en ‘Apporteertraining’.

Wil je trainen met je hond samen met andere Drentsche 
Patrijshonden? Dat kan!
Wil je trainen voor het behalen van een MAP-diploma of 

een A-diploma? Ook dat kan!
De Gebruikshondencommissie (GBC) verzorgt ook in 
2012 weer een Apporteertraining voor Drentsche Patrijs-
honden. Je traint in kleine groepjes onder leiding van 
een ervaren Drenten-trainer. Alle facetten van een ap-
porteeropleiding komen aan de orde zoals:

•	 Markeren (enkelvoudig en meervoudig)
•	 Dirigeren (vooruit, links/rechts, stoppen op afstand, 

doorsturen op afstand)
•	 Verloren zoeken (in groot en klein valgebied)
•	 Waterwerk (uit en over water)
•	 Sleepspoor
•	 Teamwerk met andere honden.

Er is aandacht voor het speciale karakter van de Drent 
met z’n specifieke eigenaardigheden. 
Uitgangspunt is: trainen op succes in combinatie met 
een goede gehoorzaamheid. Deze aanpak heeft in voor-
gaande jaren tot mooie resultaten geleid. 

Voor wie is deze training bestemd.
•	 Voor gevorderde honden met een B-diploma. Doel: 

MAP-diploma en A-diploma.
•	 Voor beginnende honden op C-niveau (d.w.z. de 

hond moet gehoorzaam zijn, dus komen wanneer je 
hem roept of fluit en vlot een dummy kunnen ap-
porteren).

Doel:     B-diploma.

Wanneer is deze training: Iedere 1e zaterdag van de maanden maart tot en met juli 2012, 
    in de ochtend of middag.

Waar:    Op wisselende locaties.

Kosten voor de totale cursus: € 85,00

Aanbeveling:    Volg deze speciale Drenten apporteertraining naast een andere
    (KNJV-)jachthondentraining.

Aanmelding en vragen:  apporteertraining@drentschepatrijshond.org 

Formulier downloaden:  www.drentschepatrijshond.org (menu-optie: ‘Jacht en Wedstrijden’)

Sluitingsdatum inschrijving:  1 februari 2012
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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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Op 2 oktober 2011 is 
FARDAU FAN DE INDO-ANJOHO
in Zwolle jeugdkampioen geworden. 

NHSB: 2790064
Geboren: 17-04-2010
Eigenaar: I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers
Vader: Ned. Kamp. Barry Bdssg. ’04
Moeder: Ned. Kamp. Demi fan de Indo-

Anjoho

Op 1 september 2011 is
MILA-NOUKA VAN DE NEERBOSCHE WATEREN 
NJK JW’09 in Leeuwarden Nederlands Kampioen 
geworden.

NHSB: 2718299
Geboren: 29-08-2008
Eigenaar: B.N.J. Groen
Vader: Dice Sacha van Kromhof
Moeder: Nouka v/d Hoesteê

nIeuwe KaMpIoenen

Op 13 augustus 2011 is 
EMMA GINA V.D. HAECKPOLDER (Fleurtje)
in Innsbruck (Oostenrijk) Internationaal kampioen 
geworden.

NHSB 2723669
Geboren: 09-10-2008
Eigenaar: C.J. v.’t Hof
Vader: Ned. Kamp. Mazzel fan ‘t Suydevelt
Moeder: Ned. Kamp. Gina v.d. Haeckpolder
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reactIe op de uItzendIng van radar op 19 septeMBer 2011
Zo- als zo vaak tegen-

woordig wordt de 
gezondheid van de 
rashond nogal eens 

on- der de loep genomen. 
Soms terecht en soms 

on- terecht. Zo was er 
ook in de uitzending 
van maandag 19 sep-
tember jl. weer het 
één en ander aan de 
hand, waarvan we de 
waarheid maar in het 
midden zullen laten. 

Er zijn beelden gebruikt van vorige uitzendingen en er 
worden uitspraken gedaan, die kant noch wal raken, om-
dat er maar 3 van de 10 honden worden gefokt met een 
stamboom. De meeste ‘lookalikes’ zijn debet aan een 
beeld dat er over een bepaald ras wordt gevormd.  Veel 
kruisingen hebben hetzelfde euvel als de rashonden, 
echter zij hebben geen naam en daarom niet interessant 
voor een uitzending als Radar. Het is eenvoudigweg niet 
spectaculair genoeg. 

Momenteel wordt er veel gewerkt aan een betere ge-
zondheid en er zijn allerlei voorschriften in de maak, 
wereldwijd, om paal en perk te stellen aan schoonheids-
idealen die de gezondheid van de hond aantasten. Dat 
zoiets niet op stel en sprong kan, moge duidelijk zijn. 

Hanneke Alberts (secretaris van onze vereniging) verte-
genwoordigt Rasgroep 7 (Staande honden) tijdens bij-
eenkomsten van de Raad van Beheer die handelen over 
het nieuwe fokbeleid.

De Raad van Beheer probeert via een nieuwe vorm van 
certificering, waarvoor onze  vereniging haar fiat al had 
gegeven, regels op te stellen die er voor moeten zorgen 
om zo goed als mogelijk is te fokken. Hierbij mogen we 
niet vergeten dat ieder levend wezen, waaronder ook 
mensen, een bepaald aantal genetische afwijkingen met 
zich meedraagt.
Het lijkt er op dat honden geen enkele afwijking mogen 
hebben, laat staan tonen. Dit is niet eerlijk, noch naar de 
fokker, noch naar het ras, noch naar de hond. Ook een 
hond kan ziek worden, al doen we met elkaar ook nog 
zo ons best.

Nu was, behalve Tweede Kamerlid dhr. Ormel en Dier 
en Recht, ook de Raad van Beheer uitgenodigd om deel 

te nemen aan het gesprek, waarbij mevrouw Herzber-
ger (Radar) de gezondheid van de rashond aan de orde 
stelde. 
De Raad heeft aan deze uitnodiging geen gehoor gege-
ven. Hierin heeft de Raad de kynologie teleurgesteld. De 
Raad is bij uitstek de vertegenwoordiger van de kynolo-
gie en van de fokkers in het bijzonder! Ondanks dat de 
verenigingen van te voren zijn ingelicht dat zij niet zou-
den deelnemen aan het gesprek, vind ik deze beslissing 
onverantwoord.

In een tijd dat de hondenfokkerij in Nederland onder 
vuur ligt, verwacht ik van het bestuur van de Raad, dat 
zij voor de fokkers opkomt. Opkomt met de argumenten 
die zij onder meer in hun brief hebben genoemd, name-
lijk dat 7 van de 10 honden worden gefokt zonder stam-
boom (waarop de Raad dus geen enkele invloed heeft).
Waarschijnlijk is het met de drie overige honden met 
een stamboom dan zo slecht gesteld dat zij een chirurg 
bereid hebben gevonden om hierover zijn zegje in het 
programma te doen.

Juist omdat het bestuur van de Raad zegt dat zij geen 
invloed kan uitoefenen op het overgrote deel van de ge-
fokte honden is het zo belangrijk dat zij hun stem overal 
laten horen. Zij hebben zich echter niet geroerd, zodat 
opnieuw een aanval op onze hobby kon worden gedaan. 
Een hobby die wij met zoveel overgave en toewijding 
beoefenen. Wij hebben allen de gezondheid van onze 
honden immers hoog in het vaandel staan!
Ik ben dan ook benieuwd naar de beweegredenen van de 
Raad om niet deel te nemen aan het gesprek anders dan 
in hun brief aan de rasverenigingen is verwoord.

Ik ben nog altijd een groot voorstander van het invoe-
ren van een keurmerk naast de afgifte van stambomen. 
Een dergelijk keurmerk voorkomt de verwarring over de 
waarde van de stambomen, die niets anders zijn dan 
een afstammingsbewijs. Dit bewijs is echter onontbeer-
lijk om inzicht te verkrijgen in de diverse lijnen en te 
kunnen nagaan of er in bepaalde lijnen soms afwijkingen 
voorkomen, meer dan in andere lijnen. Hierop kan een 
beleid worden gemaakt. 

Ook voor pupkopers wordt e.e.a. dan veel duidelijker. 
Wanneer de certificering was ingevoerd, dan had de 
Raad van Beheer nu een antwoord klaar gehad.
Een gemiste kans.

Janny Offereins                               

SHANGHAI - Wegens de groeiende populariteit van honden, overweegt de 
Chinese stad Shanghai een één-hondbeleid in te voeren. Elk gezin mag dan 
hooguit nog één hond houden, net zoals elk echtpaar in China slechts één 
kind mag hebben wegens de overbevolking.
 
De stad Shanghai zegt dat de hondenbeperking nodig is wegens de beperkte 
leefruimte in de stad met 20 miljoen inwoners, aldus de staatskrant China 
Daily vandaag. De dieren zorgen voor te veel uitwerpselen en geblaf. Bezit-
ters moeten puppy’s gaan weggeven aan belangstellenden die nog geen hond 
houden of aan een staatsbureau voor hondenadopties schenken.

Het aantal honden is de laatste jaren erg gegroeid in Shanghai, waar de rijk-
dom van de bevolking elk jaar toeneemt. De stad telt inmiddels achthonderdduizend van deze viervoeters, 
waarvan slechts 25 procent geregistreerd zou staan bij de overheid. Een liefhebber zegt in de krant dat de 
overheid beter lessen kan geven over verantwoord hondenbezit dan zulke draconische maatregelen te nemen. 
Over het algemeen kunnen de honden blij zijn dat niet werd gekeken naar buurland Korea, waar hondenvlees 
als delicatesse op het menu staat. 
(ANP/Novum/EK). AD 11/11/10
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wIe had gedacht dat het zo leuK zou zIjn…
Halverwege maart 2011 was het dan eindelijk zo-
ver; we konden ons kleine Drenten-pupje ophalen 
bij de familie Hoeksema in Exloërveen. Het klei-
ne fan ’t Suydeveltje werd ingeschreven als Enzo, 
hetgeen door ons omgedoopt  werd tot Rosco.

De kinderen wilden al heel lang erg graag een hond, 
maar wij vonden hen nog  te klein en onszelf te druk. 
Maar eigenlijk wilden we helemaal geen hond: wat een 
gedoe, troep en beperking van vrijheid. Echter,  na een 
paar jaartjes kwam het hebben van een hondje steeds 
meer in mijn gedachten. Toch wel gezellig... Best handig, 
een wakertje... Leuk en goed voor de kinderen... Goed 
voor de gezondheid, dagelijkse wandelingen... Ons huis 
en erf is er erg geschikt voor... Past wel bij de konijnen 
en de kippen...   Als wij geen hond kunnen hebben, wie 
dan wel? 

Om eens te kijken hoe het hebben van een hond in de 
dagelijkse praktijk eruit zou zien, hebben we een aantal 
malen op de Retriever van een zus gepast. Tot ons aller 
grote vreugde en plezier. Enfin, u begrijpt het al, op den 
duur waren we niet meer te houden en moest er gewoon 
zo’n pup komen.

Maar dan. Welk ras kies je uit? Toen ik nog heel klein 
was, hadden we op de boerderij een wit met bruin ge-
vlekt hondje. Puckie heette hij, een schat van een beest 
dat vader hielp bij het mollenvangen. Puckie bracht ons 
’s morgens naar school en stond ons na schooltijd weer 
op te wachten bij het schoolhek. Zo’n soort hond leek 
me geweldig. Mijn moeder wist te vertellen dat het een 
kruising tussen een Drentsche Patrijshond en een Friese 
Stabij was geweest. 

Vervolgens werden er dus boeken gehaald bij de biblio-
theek, en avonden lang werden de hondenrassen met al 
hun voors en tegens bestudeerd. En toen kwamen we 
uiteindelijk dan toch uit bij…een Drent!

Rosco is nu bijna 5 maanden bij ons, en wat hebben we 
er al veel mee beleefd. De eerste dagen was het net of 
we weer een baby hadden: de eerste nachten naast de 
bench slapen, om de zoveel tijd ermee naar buiten, best 
vaak eten geven, ongelukjes opruimen en bezorgd zijn 
over groeien en ontlasting….. het hoorde er allemaal bij.  
En net als met een baby in huis, ik kwam nergens aan 
toe! Al gauw ging ie erg bijterig doen en wild worden. 
De kinderen vonden hun hondje opeens een stuk minder 
schattig! 

Thuis al snel goed zindelijk, maar overdag in het bedrijf 
van de baas begreep ie nog helemaal niet waar er wel 

of juist niet gepoept en geplast mocht worden. Die baas 
vond de pup dus ook al gauw iets minder grappig. 

Het knagen op van alles en nogwat en graven in de tuin 
waren ook al van die onhebbelijkheden waar wij als 
baasjes geregeld over mopperden. Superongerust wa-
ren we toen ie met een maand of 5 opeens soms ging 
kreupelen en als een oud meneertje uit de mand kwam 
na een wandeling. Gelukkig bleek het om groeipijn te 
gaan, hetgeen overging toen we overstapten op voer 
voor volwassen honden. 

Op zich was het goed voor te stellen dat hij last van 
groeipijn had: wat groeide onze vent in no time uit tot 
een grote, krachtige en forse (maar niet te dikke) prach-
tige  reu. Die groei mocht wel wat getemperd worden.

Maar bovenal vinden we het geweldig dat ie er is! We 
lachen ons rot als ie vliegen en vlinders uit de lucht hapt. 
Maar schrokken wel enorm toen ie een wespensteek 
kreeg en zijn hele kop tot driemaal normale grootte op-
zwol en hij zijn ogen niet eens meer kon openen. 

En we zijn trots op zijn snelle sprint als ie laagvliegen-
de vogels achterna rent, maar waren erg ongerust toen 
ie keihard in een greppel belandde tijdens zo’n race en 
(heel) eventjes jankend bleef liggen.

Op gevogelte staat ie prachtig voor als een volleerd 
jachthondje, maar ‘s morgens in alle vroegte merkt ie 
soms het hert dat op 2 meter afstand staat niet op.

We griezelen van zijn voorliefde voor katten- paarden- en 
ganzenpoep. Zwemmen gaat ‘m redelijk goed af, zolang 
ie met de pootjes bij de grond kan vind ie het heerlijk. 

En als tijdens een wandeling de kinderen eventjes een 
andere richting op gaan, dan blaft ie net zo lang totdat 
we weer bij elkaar zijn en als ie losloopt, haalt ie ze op. 
Want de roedel moet bij elkaar blijven, kennelijk. 

We vinden de gezamenlijke wandelingen ’s ochtends en 
’s avonds heerlijk en genieten van dat hondenlijfje dat 
alles onderzoekt en vrij-uit ronddartelt.

’s Avonds ligt ie lekker aan onze voeten en volgt ons bij 
iedere stap richting keuken, WC, voordeur enz. En over-
dag bij het bedrijf is ie een leuke afleiding voor wach-
tende klanten.

Natuurlijk zijn we al snel op puppy-cursus gegaan, ge-
volgd door een basis-cursus die we volgende week afron-
den. De hieropvolgende juniorcursus staat al gepland. 
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Baasgericht zijn en commando’s op-
volgen doet Rosco goed, alhoewel de 
aandachtsoefeningen stukken beter 
kunnen! Maar tja, alles is ook zo in-
teressant...

Ook is duidelijk dat ie snel verveeld 
raakt, de oefeningen moeten niet te 
vaak herhaald worden, want dan zie 
je ‘m denken “Doe het nu maar zelf! 
Ik ken dit truckje nu wel”.

Wat nog wel een puntje van zorg is, 
is dat hij soms erg uit kan vallen naar 
met name één van de kinderen (de 
oudste), maar ook wel naar mij toe. 
Begrijpen doe ik het nog niet,  het 
gebeurt zomaar, terwijl we bijv. ge-
woon allemaal buiten bezig zijn. Er is 
geen echte aanleiding. Opeens gaat 
ie keihard blaffen, naar onze rug en 
handen springen en happen/bijten. 
Is dan ook niet te pakken. 

Eerst dacht ik dat ie wou spelen (is 

immers dezelfde houding), later had 
ik het idee dat ie het ging doen als 
ie erg moe was maar helemaal ze-
ker ben ik niet van de achtergrond 
van dit gedrag. Misschien heeft het 
ook met dominantie te maken. Hij 
is nu natuurlijk wel in de puberfase 
geraakt en is waarschijnlijk erg bezig 
met de rangorde vast te stellen? 

Hoe dan ook, we  gaan er maar van 
uit dat dit gedrag tijdelijk is en we 
stellen ons (zoals steeds) erg als 
hondenbaas op (hij mag bepaalde 
dingen niet die wij wel mogen, wij 
eten eerst, wij gaan het eerst door 
het hek, zijn uiterst consequent enz. 
enz.). En mocht het uit de klauwen 
lopen, kunnen we altijd nog terecht 
bij onze hondenschool. Komt vast 
goed.

We hopen nog jaren van onze gewel-
dige Drent te genieten, want we zijn 
superblij dat Rosco ons gezin is ko-

men versterken. We hadden vooraf 
echt niet kunnen denken dat het zo 
leuk zo zijn om een hond te hebben. 
Het geeft gewoon extra sjeu aan ons 
leven. Fam. Hoeksema van kennel 
fan ’t Suydevelt: heel erg bedankt 
voor alle goede (na)zorgen en het le-
veren van zo’n prachtig mooie hond!

Als laatste wil ik nog even opmerken 
hoe leuk we het vinden het clubblad 
“Onze Drent” iedere 2 maanden op 
de deurmat te vinden. We zijn na-
tuurlijk al helemaal Drenten-fan en 
dan is het erg leuk om van gelijk-
gestemden stukjes te lezen. Vooral 
ook de informatie over gezondheid, 
opvoeding, gedragsproblematiek en 
verzorging  van het ras kan op onze 
interesse rekenen en wordt van a tot 
z gelezen. En we kijken natuurlijk 
uit naar de Fokdag; wat lijkt het ons 
leuk om zoveel van die prachtdren-
tjes bijelkaar te zien. 
Theodora Tiemersma

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.

Een jachthond uit de buurt van Bonn.
Las altijd Goethe als hij kon. 
‘Zo leert men langzaam’ sprak het beest, 
‘het vlees bedwingen door de geest. 
Maar als ik mee ben met de meute, 
ben ik het allemaal vergoethe’.

Een limerick die al jaren op mijn prikbord hangt. 
Geen idee waar het vandaan komt of wie het heeft 

geschreven.

Nynke en Drent Hidde Fan ‘t Suydevelt
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eveneMentenKalender 2011
Oktober

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).

In de Drentenwinkel is de nieuwe Drenten kalender 
september 2011 t/m december 2012 met weer 38 
prachtige foto`s van de Drenten en puppies weer te koop.

De oplage is zeer beperkt dus wees er snel bij. 
Leuk om cadeau te geven voor de feestdagen etc. 
De prijs is net als vorig jaar weer € 12.95 euro
 exclusief € 6.75 verzendkosten.
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