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voorwoord van de voorzItter

Beste leden van de vereniging,

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

Bij het lezen van deze uitgave is de 2de fokdag van dit jaar op 22 oktober al ge-
weest. Een verslag en uiteraard de nodige foto’s staan in deze uitgave. 

Zo naar het einde van het jaar heb ik vaak het gevoel dat, terugkijkend, de tijd 
sneller is gegaan dan je had gedacht. Een raar fenomeen! Inmiddels zijn de dagen 
korter geworden en het blijft wennen dat het in deze tijd rond vijf uur ’s middags al 
donker wordt.

In dit jaar hebben we een aantal stappen gezet in de verdere realisatie van ”Lijnen 
voor de toekomst”, onder meer door het register online te brengen en het gezond-
heidsonderzoek. 
Ook waren er weer activiteiten voor de liefhebber, zoals Drentenwandelingen. Daar-
naast is er een eerste bijeenkomst geweest over de “spelregels hoe met elkaar om 
te gaan”.

Deze en andere initiatieven zetten we voort in 2012 met de ambitie om in het komende jaar met elkaar vast 
te stellen dat we als Vereniging gezamenlijk de ontwikkeling van het mooie ras “De Drentsche Patrijshond” 
vormgeven. 

Namens het Bestuur wens ik u en uw dierbaren een goed uiteinde van 2011 en een dynamisch, hondenlievend 
en inspirerend 2012.

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.



Onze Drent

5

Kennel fan’t Drentsche Volk

Anja en Wout Brinker

Wij wensen allen een Zalig Kerstfeest 
en gezond liefdevol 2012.
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van de bestuurstafel

Rectificatie postcode incassomachtiging

Misschien heeft u het opgemerkt, maar er stond een ver-
keerde postcode vermeld bij incasso machtiging (clubblad 
van oktober)  dit moet zijn  3851 RA Ermelo.

Mocht u nu toch bij deze ‘Onze Drent’ een acceptgiro ont-
vangen hebben, omdat wij géén incasso formulier terug 
ontvangen hebben, dan graag een mail (ledenadminis-
tratie@drentschepatrijshond.org) of telefoontje (0341-
564802) naar de ledenadministratie.

Sorry voor dit ongemak.
Penningmeester en ledenadministratie.

Evenementencommissie

Het bestuur deelt mee dat Leo Kroon onlangs afscheid heeft genomen van de Evenementencommissie. Wij respec-
teren zijn beslissing en wensen hem veel goeds toe voor de toekomst.

Het bestuur is daarom ook verheugd dat dhr. Otto Atema zich bereid heeft verklaard deel te gaan uitmaken van de 
Evenementencommissie. Binnen de EVC zal nog gesproken worden over de precieze verdeling van de werkzaamhe-
den. Wij heten Otto van harte welkom en wensen hem veel succes toe met de werkzaamheden voor deze commissie.

Beste Drentenbaasjes,
Kerstdagen en Oud Jaar 2011 zijn weer 
aangebroken. Al weer een jaar voorbij...
Misschien was het afgelopen 
jaar een verdrietig Dren-
tenjaar voor u en hebt 
u afscheid moeten 
nemen van uw 
liefste Drent. 
Anderen heb-
ben misschien 
juist de vreugde 
ervaren van 
een Drenten-
pup te krijgen. 
De meesten van 
ons zullen weer 
ontzettend hebben 
genoten van de Dren-
ten die zo hun eigen plek 
in ons huis en gezin hebben 
ingenomen.

Als EVC hebben we het afgelopen jaar de 
gebruikelijke evenementen, zoals wande-

lingen, fokdagen en Clubmatch 
georganiseerd voor ons 

mooie ras. Het waren 
gezellige dagen. 

We hopen dat ook 
2012 weer een 

goed Drentenjaar 
wordt. Wij, als 

EVC, zullen er in 
ieder geval ons 
best voor doen.

Let tijdens de 
feestdagen goed 

op uw Drent, want 
een kerst- of vuurbal 

is voor onze lieve Drent 
geen leuk cadeautje….

De Evenementencommissie wenst u en uw honden 
goede Kerstdagen en  een heel goed en gezellig 2012 !!!
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de raad van beheer en het fokbeleId

In november is een ‘Digitale Nieuwsbrief’ versche-
nen van de Raad van Beheer. U kunt deze o.a. op 
onze website (drentschepatrijshond.org) vinden. 
U moet dit artikel lezen in het kader van het feit 
dat de Raad niet aanwezig is geweest tijdens een 
uitzending van Radar, u allen zo langzamerhand 
welbekend (zie ook: de oktober-editie van ‘Onze 
Drent’).

In de Nieuwsbrief wordt gewezen op beslissingen die de 
Raad van Beheer reeds heeft genomen en daden die zijn 
verricht. Een instantie wordt echter vrijwel altijd afgere-
kend op hetgeen zij niet doet; niet op hetgeen zij wel 
doet. 

In de eerste alinea van de Nieuwsbrief staat dat ‘Pedi-
gree dogs exposed’ de ‘aanstichter’ is geweest, die de 
misstanden in de fokkerij in Engeland aan de kaak heeft 
gesteld. Pedigree zette haar actie kracht bij door onder 
meer acuut haar financiële bijdrage aan Crufts te be-
eindigen. Crufts is de groot-
ste Internationale Ten-
toonstelling en wordt 
eenmaal per jaar in Bir-
mingham in Engeland 
georganiseerd. Deze 
daad, zoals ik het mag 
noemen, sloeg in Enge-
land in als een bom!

Gelukkig maar, zou ik wil-
len zeggen, want hierdoor 
is eindelijk de dialoog op 
gang gekomen die geleid 
heeft tot daden. Voordien 
was in Nederland de Raad 
van Beheer al bezig met 
het zogenoemde ‘Centraal 
Fokbeleid’. Dit resulteerde 
echter in een zogenaamd 
‘topdown’ beleid,  waar de 
verenigingen zo min als de 
fokkers van gediend waren. 
De plannen van destijds zijn 
daardoor volledig in het wa-
ter gevallen.

Er kwamen allerlei duwtjes 
van buitenaf, waaronder 
uitzendingen van Tros Radar, waardoor men nu is 
gekomen tot een concretere vorm van aanpak waarin 
de gebreken bij de rassen nauwkeuriger onder de loep 
worden genomen. Kennelijk waren deze duwtjes nodig 
om de kynologie in beweging te krijgen.

Op dit moment wordt er in brede kring over bepaalde af-
wijkingen gesproken. Het draagvlak is intussen gegroeid 
en ook dat is nodig om regels m.b.t. de fokkerij ten uit-
voer te brengen. 

Het BRS (Basis Reglement Stambomen) is al enige jaren 
geleden ingevoerd en kon rekenen op een grote onder-
steuning van de verenigingen en de fokkers. 
Omdat er altijd fokkers zullen zijn die zich aan bepaalde 
regels zullen onttrekken en zonder stamboom verder 
fokken, is een algemene identificatieplicht van het groot-
ste belang. Al hebben dan niet alle honden een stam-
boom, vaak zullen misstanden hierdoor kunnen worden 
opgespoord en zal de bron kunnen worden herleid.

Ook het plan dat Jan Dekker, voormalig secretaris van de 
Raad van Beheer, die in samenwerking met de daartoe 
opgerichte commissie een creatief plan ten uitvoer wil-
de brengen, heeft het niet gehaald ondanks het hieruit 

voortgevloeide RFR (Rasspecifiek Fok Reglement). Enige 
jaren geleden heeft onze vereniging reeds haar goed-
keuring uitgesproken voor het RFR. De Raad zette hier 
echter een streep door met de woorden dat Jan Dekker 
met zijn plannen voor de muziek uitliep!

Het RFR zal binnenkort worden vervangen door het VFR 
(Verenigings Fok Reglement) dat in grote lijnen neer-
komt op het voormalige RFR. Voor het VFR zal onze Al-
gemene Ledenvergadering opnieuw haar goedkeuring  
moeten uitspreken

Aan het vorige traject heeft ondergetekende deelgeno-
men. In het huidige traject neemt Hanneke Alberts via 
de ‘Task Force’ deel.

Er is tot heden zeker wel het nodige gebeurd, echter de 
‘puntjes op de i’ moeten nog komen. Er zijn immers nog 
steeds uitwassen. Door deze omstandighe-

den komen alle fokkers 
in een kwaad daglicht 
te staan, ondanks dat 
vele fokkers hun uiter-
ste best doen om hun 
rassen gezond te hou-
den. De ‘buitenwacht’ 
generaliseert immers 
gemakkelijk. We heb-
ben er desondanks 
wel rekening mee te 
houden. Zij immers 
schrijven de brieven 
naar het Ministerie 
en andere instanties 
waardoor de indruk 
wordt gewekt dat alle 
fokkers boeven zijn. 
De slechte indruk 
die sommige rassen 
maken, komt daar-
entegen veelal door 
‘lookalikes’ (honden 
zonder stamboom 
die eruit zien als 
een rashond).

De alinea waarin 
de Raad wijst op de DNA-bank 

kan in de toekomst winst opleveren. We mogen ech-
ter hopen dat de rasverenigingen blijvend de foknormen 
voor ‘hun’ ras mogen vaststellen en we geen normering 
krijgen die door de Raad van Beheer wordt vastgesteld!
Met iedere rasvereniging zal apart moeten worden ge-
sproken. Dit zou een absolute eis van de rasverenigingen 
moeten zijn. E.e.a. zou wel eens een probleem kunnen 
vormen voor de rassen die worden vertegenwoordigd 
door meer dan één rasvereniging. 

Met de Raad hoop ik dat alle organisaties die worden 
genoemd in het artikel zich blijvend achter het Plan van 
Aanpak zullen scharen. Echter, het plan van de Raad 
staat of valt met de publieke opinie en juist hiervoor 
zal de Raad van Beheer met zijn Plan van Aanpak naar 
buiten moeten treden. En dan bedoel ik: buiten de geor-
ganiseerde kynologie en aan de kynologie gerelateerde 
instanties. Mensen die vandaag bedenken dat ze morgen 
een hond gaan kopen. Om die mensen gaat het en om 
die mensen te bereiken moet er nog veel gebeuren. Tij-
dens de uitzending van Radar was dat een uitstekende 
mogelijkheid geweest. 

Janny Offereins
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CanICross

Mijn echtgenoot Richard is sinds heel lange tijd 
een enthousiast hardloper en toen onze Drent 
Okke bij ons kwam, was het duidelijk dat die, zo-
dra dat kon, mee zou gaan op de vele tochten door 
de polder of over het strand. 

Wanneer je de loper en de hond, simpel gezegd, ‘aan 
elkaar vast maakt’, krijg je een  nog erg jonge honden-
sport: Canicross. 
Eerst maar eens dat ‘vastmaken’: de hond krijgt een sle-
dehondharnas om en ook de loper krijgt een band om. 
Tussen de hond en de loper komt een koord van elastiek. 
Bij canicross mag de hond voor de loper uitgaan en de 
loper ‘helpen’. Naast de loper is ook oké, maar achter de 
loper is absoluut verboden. Je wordt dan uit de wedstrijd 
gehaald. Bij canicross mag de hond dus heel veel trek-
ken! Voor de gefronste wenkbrauwen: de honden weten 
exact, dat ze mét het harnas om mogen trekken, zónder 
harnas niet.

Okke vindt het hardlopen met Richard echt geweldig. Hij 
is helemaal blij, wanneer hij zijn harnas om heeft en hij 
samen met Richard mag gaan hardlopen. Richard is heel 
kalmpjes aan begonnen, maar ondertussen kan hij met 
Okke afstanden tot zo’n 7, 8 kilometer hardlopen. Heel 
voorzichtig is Richard in april begonnen met wedstrij-
den te lopen met Okke. Met mooie resultaten. Overigens 
worden alle  honden voor  elke wedstrijd gekeurd door 
een dierenarts. De honden wel, de lopers niet;-)).

Een paar maanden geleden werd Richard uitgenodigd 
om samen met Okke mee te doen aan het wereldkampi-
oenschap Canicross. Natuurlijk wilde Rich dat wel en de 
plannen werden gemaakt: caravan, camping, vrije dag. 
Bij de generale repetitie, een canicrosswedstrijd in Bo-
venkarspel werden ze tweede in hun klasse, dus dat gaf 
hoop… Helaas raakte Okke vlak voor het WK geblesseerd 
en moest hij afhaken. 

Richard en ik wilden toch graag als publiek aanwezig zijn 
bij het WK en dus reisden we af naar Borken in Duits-
land, waar de wedstrijden op 12 en 13 november gehou-
den werden. 

Toen bleek er onverwacht, toch een hond voor Richard 
te zijn. Hij kreeg het aanbod van familie Donker om met 
hun jonge sledehond Thor te canicrossen. Thor, een 
prachtige en snelle hond, kon het gelukkig meteen goed 
met Richard vinden. Richard én Thor hebben allebei van 
hun wedstrijden genoten! Vreselijk bedankt voor het 
vertrouwen, Stefan en Ilse!
   
Er waren 10 Nederlandse teams op het WK. Eén van 
de lopers had haar Drent meegenomen: Jip. Okke was 
stinkend jaloers ;-)  De Hollandse teams werden in hun 
klasse 5e (Saskia met Jip), 8e (Maaike met Floor), 1e 
(Marianne met Mick), 2e (Carlien met Denha), 3e (Bi-
anca met Thom), 8e (Jeffrey met Diego), 18e (Pieter-
Jan met Elmo), 10e (Fred met  Dino), 11e (Richard met 
Thor), 15e (Wanno met Storm). 

Bij de veteranen dames was er dus een clean sweep: 3 
Hollandse dames met hun honden op het podium. Dat 
was echt geweldig!

Het canicrossen is een erg leuke manier om met je hond 
te sporten. Ook met Drenten. Al hebben die Drenten wel 
de neiging om, nadat ze een andere loper met zijn hond 
hebben ingehaald, in te houden. Canicross is voor de 
Drent vooral een gezellig, sociaal gebeuren. “Kom op, 
joh, gaan we gezellig samen verder”. Saskia en Richard 
hadden genoeg met elkaar te bespreken…..
Voor meer over canicross: canicrossnederland.nl

Selma Tiemeijer-Wisman

Hond uit de Kerstpot

Dierenrechtenactivisten in China ondernamen succesvol actie tegen de con-
sumptie van  hondenvlees. Onlangs bevrijdden zo’n tweehonderd activisten 
in de stad Zigong duizend honden, die in drie vrachtwagens onderweg waren 
naar het slachthuis.

Ze betaalden 80.000 yuan (ruim 9.000 euro) aan de eigenaar van de hon-
den, die nu verder kunnen leven als huisdier.
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fokbeleIdsCommIssIe
Janny Offereins – Snoek:  Een stapje terug met behoud van betrokkenheid 

Enige tijd geleden heeft Janny bij het Bestuur aangegeven dat zij, in deze fase van 
haar leven, keuzes wil en moet maken waar ze haar tijd en energie aan besteedt. Dat 
betekent dat Janny eind dit jaar terugtreedt als secretaris van de FBC en daarmee 
haar commissiewerk beëindigt. 

Over de verdiensten en betrokkenheid van Janny bij onze Vereniging zal geen enkele 
twijfel bestaan. Al zeer veel jaren heeft zij zich in diverse functies ingezet voor de 
ontwikkeling van ons ras. 

Het meest bekend bij velen is waarschijnlijk haar boek “De Drentsche Patrijshond in 
verleden en heden” en haar benoeming tot erelid in 2006.
 
Als Bestuur willen we, namens alle leden, Janny bijzonder bedanken voor haar tijd, 
enthousiasme, energie en expertise, die zij met de vereniging heeft gedeeld. Zoals 
zij zelf ook al heeft aangegeven, blijft zij betrokken en zullen we haar nog vaak op 
activiteiten mogen ontmoeten.

Marc Massaar van Schaik
Voorzitter Vereniging De Drentsche Patrijshond

Gouden Erespeld voor Wim Wellens

Beste Wim,

Het bestuur van de vereniging De Drentsche Patrijshond 
en de Fokbeleidscommissie willen je van harte feliciteren 
met het verkrijgen van de Gouden Erespeld van de Raad 
van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
Gezien al je werkzaamheden die je voor de kynologie 
hebt gedaan en nog steeds doet, heb je de speld dan ook 
van harte verdiend.

Je bent altijd bereid om je belangeloos in te zetten voor 
een of ander kynologisch doel. Je bent geen man die 
gemakkelijk ‘nee’ zegt.

We waarderen je ook bijzonder in onze commissie en ho-
pen dat je dat nog lang lid van dit bijzondere gezelschap 
wilt blijven.

Ook heb je je ontwikkeld als een keurmeester die wij 
graag in de ring zien. Je hebt oog voor het juiste type, 
maar ook voor de functionaliteit van de Drent.

Wim hartelijk dank voor al wat je voor onze vereniging 
tot dusver hebt gedaan.

Namens bestuur en commissie,
Janny Offereins

Voorheen:
•	 Bestuurslid van de Nederlandse Club Epagneul 

Français
•	 Bestuurslid Kynologen Club Geleen
•	 Bestuurslid Nederlandse Spaniel Club
•	 Bestuurslid van de Nederlandse Grote Münsterlan-

der Vereniging

Heden:
•	 Voorzitter van de West Highland White Terrier 

Club
•	 Lid van de Keurmeesters Vereniging (VKK)
•	 Lid van de Vereniging Staande Honden, Spaniels 

en Retrievers
•	 Medeorganisator van de 2-jaarlijkse Jachthonden 

Show
•	 Groepskeurmeester van de FCI-groepen 3, 4, 7, 8 

en rassen in de groepen 6, 9 en 10
•	 Lid van de Fokbeleidscommissie van de Vereniging 

De Drentsche Patrijshond.



Onze Drent

10



Onze Drent

11

hond als koppelaar!                                                                     
Heren, vergeet dure sportauto’s of eten in een toprestaurant. Als je 
een nieuwe liefde zoekt, moet je een hond nemen! 

Makkelijker vrouwen benaderen met een hond
Een op de drie Britse mannen denkt dat vrouwen met een hond mak-

kelijker te benaderen zijn voor een gesprek. 
Vier op de vijf mannen denkt zelfs dat honden een middel zijn om een vrouw makkelijker mee uit te vragen.
Bovendien vinden ze vrouwen met een hond betrouwbaarder overkomen. Dit blijkt uit een studie onder tweedui-
zend Briste mannen, zo meldt de Belgische krant ‘Het Laatste Nieuws’.

Soort hond
Vrouwen voelen zich het meest aangetrokken tot mannen met een Golden Retriever, gevolgd door baasjes van 
Border Collies of Labradoodles.
Ruim tweederde van de single vrouwen denkt dat het strelen van de hond een goede manier is om het ijs te 
breken met een aantrekkelijke vreemdeling, 52 % vindt dit minder gênant dan rechtstreeks het baasje aan te 
spreken. 

De meest voorkomende plaats voor hondeneigenaren om een date te vinden is het park in de buurt.
Mannen zijn eerder aangetrokken tot een vrouw met een Beagle, gevolgd door vrouwen met een Engelse Sprin-
ger Spaniel, een Jack Russel, een Chow-Chow of een Dalmatiër.
Bron:  Pet News

Stress bij legerhonden
Honden die worden ingezet in oorlogsgebieden blijken, 
net als mensen, last te kunnen krijgen van het zoge-
noemde posttraumatisch stress syndroom (PTSS). Dat 
meldt de New York Times vandaag. Volgens dierenartsen 
die werken voor het Amerikaanse leger heeft ongeveer 
5 procent van de 650 Amerikaanse legerhonden last van 
deze vorm van stress.

Door de aandoening kunnen de dieren hun werk, het op
sporen van bijvoorbeeld bermbommen en mijnen, niet 

meer goed uitvoeren. Dat kan voor de honden en be-
geleidende militairen fatale gevolgen hebben, zo waar-
schuwen de experts. Behandeling blijkt lastig, aangezien 
de dieren niet kunnen aangeven hoe ze zich voelen. De 
helft van de honden moet daarom stoppen met werken. 
Ook gewone huisdieren blijken gevoelig voor de aandoe-
ning, bijvoorbeeld door een auto-ongeluk of zelfs een 
kleiner voorval.
Bron: AD: 02/12/2011

Wolven
Wolven zijn duizenden jaren geleden gedomesticeerd ten 
zuiden van de Chinese rivier de Yangtze. Ook moderne 
honden zijn nog hoofdzakelijk ‘Chinees’. Dit weerlegt de 
theorie dat honden uit het Midden-Oosten komen, zoals 
tot nog toe werd aangenomen op basis van archeolo-
gisch onderzoek. De Finse geneticus Peter Savolainen 
concludeert dit in een onderzoek dat donderdag is ge-
publiceerd in het gezaghebbende vakblad Heredity. De 
wetenschapper heeft met Zweedse en Chinese collega’s 
gekeken naar erfelijk materiaal van honden over de hele 
wereld.

Uit de studie blijkt dat de genen van alle honden voor ten 
minste de helft identiek zijn. In Zuid-China komen ech-
ter vrijwel alle wereldwijd bekende hondengenen voor, 
wat het waarschijnlijk maakt dat het het brongebied van 
de meeste hondenrassen is. Het temmen van wilde wol-
ven is niet ongewoon in Zuid-China. Wel is het zo dat er 
in de loop van de geschiedenis in verschillende regio’s 
enige bijmenging is geweest door contact met lokale 
wolvenpopulaties. Deze ‘hond-wolfhybridisatie’ heeft bij 
de meeste rassen echter maar een zeer geringe invloed 
gehad, concludeert Savolainen.
Bron: AD: 25/11/11

Oproep secretaris Fokbeleidscommissie

De Fokbeleidscommissie (FBC) van de Vereniging De Drentsche Patrijshond heeft als doel het uitvoeren van het 
verenigingsbeleid, waarin naast bestrijding van erfelijke afwijkingen, het behoud en zo mogelijk de verbetering 
van de natuurlijke eigenschappen, het karakter en het exterieur van de Drentsche Patrijshond centraal staat.
De FBC adviseert, gevraagd en ongevraagd, het bestuur en neemt in overleg met het bestuur initiatieven tot 
brede gedachtenwisselingen binnen de vereniging. 

Voor deze commissie zijn we op zoek naar een SECRETARIS (m/v).

Wij vragen een gedegen kynologische kennis en natuurlijk een goede kennis van het ras. Wij verwachten ook 
een goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift. Organisatorische talenten zijn natuurlijk ook welkom.

Binnen de FBC functioneert een ambtelijk secretaris, die tot taak heeft de vergaderingen en bijeenkomsten te 
notuleren.

Gegadigden voor de functie worden verzocht zich schriftelijk of per email te wenden tot de voorzitter van de FBC, 
dhr. B. van der Pol,  of de secretaris van de Vereniging,  Hanneke Alberts-Oets, graag vergezeld van een korte CV.
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‘onze drent`alleen voor fokkers?
Soms spreek je Drentenliefheb-
bers die om de één of andere 
reden niet tevreden zijn met de 
inhoud van `Onze Drent`. Dat is 
jammer. Soms is men van me-
ning dat het te veel een blad voor 
fokkers zou zijn.

Ook hoor je wel dat er te veel ver-
slagen van tentoonstellingen of veld-
wedstrijden in staan. Het gekke is 
dat dit soort bezwaren sporadisch in 
de laatste lezersenquête zijn aange-
geven. Toch is de Drent voor deze 
mensen het ras, ze zijn  gek op hun 
Drenten.
Ik laat hen altijd uitpraten en dan 
kom ik met mijn argumenten. Want 
waar gaat het eigenlijk om? Ik zal 
proberen mijn visie in het kort weer 
te geven.

De Drent is een typisch Nederlands 
ras. We hebben dit ras te danken 
aan mensen die er in het verleden 
bewust mee zijn omgegaan, die oog 
voor detail en een doel voor ogen 
hadden. De fokkers van heden, en-
kele uitzondering daargelaten, heb-
ben honden gefokt met de rasstan-
daard in de hand. Ze hebben hun 
honden getoetst, bekeken en gese-
lecteerd. Daarnaast hebben ze hun 
honden ook door derden laten keu-
ren. Door mensen die daar speciaal 
voor zijn opgeleid: de keurmeesters 
die namens de Raad van Beheer op 
Kynologisch Gebied honden keuren. 
Dat deden deze keurmeesters ook 
weer met die zelfde rasstandaard 
in de hand. We weten allemaal dat 
dit soort keuringen plaatsvinden op 
fokdagen, clubmatches en shows. 
Honden voor dit soort activiteiten in-
schrijven kost geld, soms veel geld. 
Meedoen aan die activiteiten kost tijd 
en vergt kennis, training, inzet en 
ervaring. Maar als dat tot resultaten 
leidt, dat wil zeggen als de hond in 
de prijzen valt omdat een keurmees-
ter van mening is dat deze hond een 
echte representant van het ras is, 
dan zijn geld en tijd goed besteed. 

De uitslagen van keuringen geven 
o.a. de fokkers een beeld van de 
honden die in de massa boven zijn 
komen drijven. Blijken zulke honden 

dan ook nog over de juiste jachtei-
genschappen te beschikken en is dat 
tijdens keuringen en veldwedstrijden 
door onafhankelijke keurmeesters 
vastgesteld, dan is zo’n hond mis-
schien nog waardevoller. Is dan het 
karakter van zo’n hond ook nog uit-
muntend, dan is het zonde om zo’n 
dier niet voor de fok, voor het voor-
bestaan van het ras, te gebruiken. 
Samengevat, het is de combinatie, 
raskenmerken, schoonheid, eigen-
schappen, gezondheid en karakter.

Niet alleen de fokker is bij zo’n “top-
hond” gebaat, want uiteindelijk is de 
pupkoper de grote winnaar. Hij of zij 
heeft immers een pup gekocht waar 
de genen van (generaties) tophonden 
in terug te vinden zijn. Een hondje 
dat een “plaatje” is, over allerlei nut-
tige eigenschappen beschikt, gezond 
is en een goed karakter heeft. Wat 
wil je als hondenbezitter nog meer?

De Drentsche Patrijshondenvereni-
ging gaat voor de instandhouding van 
de Drentsche Patrijshond, behartigt 
de belangen van de fokkers en die 
van de eigenaren van Drentsche Pa-
trijshonden. De vereniging is de bin-
dende factor, organiseert niet alleen 
fokdagen en clubmatches, maar ook 
recreatieve uitstapjes voor de leden 
en hun honden, doet onderzoek naar 
ziekten en plagen, kortom: is belan-
genbehartiger. Om met de leden te 
communiceren, wordt zes keer per 
jaar ‘Onze Drent’ uitgegeven. In dat 
blad staan natuurlijk ook uitslagen 
van shows, clubmatches, fokdagen, 
veldwedstrijden en andere, op pres-
taties gerichte activiteiten. Door ook 
dit soort zaken te publiceren, kunnen 
o.a. fokkers zien wat de kwaliteiten 
van een hond, een heel nest of een 
bepaalde bloedlijn waard zijn. 

In “Onze Drent” kom je regelmatig 
namen van bepaalde kennels, van 
bepaalde fokkers en bepaalde hon-
den tegen. Deze kennels, fokkers 
en honden zijn door hun prestaties 
opgevallen. Die fokkers en honde-
neigenaren zijn keer op keer met 
hun honden naar shows, keuringen 
en/of veldwedstrijden geweest. Hun 
honden blonken uit door schoonheid, 

door te voldoen aan de rasstandaard, 
door hun prestaties in het jachtveld 
of tijdens veldwedstrijden en door 
karakter en gezondheid. Mogen die 
honden, fokkers en hondeneigena-
ren dan even in het zonnetje staan?

Als meer mensen aan shows, club-
matches, veldwedstrijden en andere 
activiteiten in binnen- en buitenland 
deel zouden nemen, zouden die be-
haalde resultaten ook in ‘Onze Drent’ 
vermeld worden. Hoe meer leden 
aan activiteiten met hun Drent deel-
nemen, hoe beter. Maar het aantal 
leden dat regelmatig met honden 
naar shows gaat, ligt, zo heb ik 
me laten vertellen, zo rond de vijf-
tig (van de 1400 leden). Het aantal 
leden dat aan veldwedstrijden en 
jachttrainingen deelneemt, zou iets 
hoger liggen. 
Dit zijn wel de mensen die met hun 
honden aan de weg timmeren, hun 
honden in binnen- en buitenland op 
de kaart zetten en soms teleurstel-
lingen moeten incasseren als een 
hond ‘zijn dag niet heeft’. Waar doen 
zij het voor? Voor die medaille of be-
ker? Dat certificaat? De eer? Nee, 
uiteindelijk voor het ras, voor die 
mooiste en fijnste honden die er zijn!

Onze Vereniging is er niet alleen voor 
fokkers die zo alle kans krijgen om 
in de belangstelling te komen. De 
gewone liefhebber van de Drent valt 
zeker niet in het niet; hij of zij schrijft 
juist de leuke stukjes over belevenis-
sen met de hond. Deze alledaagse 
zaken worden ook in “Onze Drent” 
gepubliceerd en krijgen de volle aan-
dacht. Gelukkig sturen steeds meer 
leden hun story in en dat resulteert 
een leuke, leesbare artikeltjes met 
foto’s die voor zich spreken. Deze 
schrijvers hebben veel lol van de 
mooiste en fijnste hond die er is: hun 
eigen Drent. 

Juist die mooiste en fijnste honden 
zijn aan de prestaties van de fok-
kers, keurmeesters, trainers en een 
groot aantal individuele Drentenei-
genaren te danken. 
                                                                                                                  
Uw Diender b.d.

knJv-proeven

Djenna Sanne van Drienermarke (voorjager en eigenaar Herman Bösing) heeft de volgende resultaten behaald:
Gewest Plaats Datum Resultaat

Oost Gelderland afd. Zutphen Zwiep zaterdag 24 september 2011 KNJV-B, 71 punten
Twente Markvelde maandag 12 september2011 KNJV-B, 69 punten
Noord Oost Salland Hardenberg vrijdag 26augustus 2011 KNJV-B, 69 punten
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fokdag - 22 oktober 2011
Ook dit jaar togen veel leden van 
onze vereniging weer richting 
Barneveld met hun hond,  ten-
einde de Fokdag te bezoeken.

Belangrijk voor de fokker én voor 
de vereniging. Ook zeer interessant 
voor de bezitter van een Drentsche 
Patrijshond. Zo kun je de nestge-
noten van je hond nog eens zien en 
ervaringen uitwisselen. Bijvoorbeeld 
om te horen of de nestgenoten ge-
woontes hebben, die je als eigenaar 
van jouw hond herkent.
Zo kan het zijn ... als men tenminste 
de moeite neemt om naar de fokdag 
te gaan. Helaas laten elk jaar men-
sen het afweten om de meest uiteen-
lopende redenen, van heel logische 
tot zeer onlogische.

Vooral de reden dat men de afstand 
te groot vindt, is er één die er bij mij  
niet in wil. Het is eenmalig en je helpt 
de fokker er mee en de vereniging 
en uiteindelijk het ras. De datum is 
bovendien al vele maanden van te 
voren bekend.

Wat dan te denken van die 3 dames 
uit Noord-Zweden?! Die hebben in 
totaal zo’n 5! dagen gereisd om hun 
honden te presenteren op deze dag. 
Wat zegt een kleine 2 uur rijden dan 
nog? Ook leden uit Denemarken en 
Duitsland gaven ‘acte de présence’. 
Geweldig, alle lof! Hopelijk neemt 
men er een voorbeeld aan.

Verder wil ik nog een opmerking 
maken over de fokker die niet de 

moeite genomen 
had (ondanks 
toezegging om 
te komen!) om 
aanwezig te zijn. 
Daardoor ston-
den de dekreu-
eigenaar en en-
kele van zijn 
pup-kopers voor 
‘Jan met de korte 
achternaam’. En 
mocht er wat ge-
beurd zijn…een 
telefoontje had 
toch gekund?
Ik vind dat een schande en een ge-
voel van schaamte bekroop mij toen 
ik bij deze ring stond te kijken. Ge-
lukkig deed de keurmeester haar 
best om de mensen een goed gevoel 
te geven. Dat is ook gelukt, begreep 
ik van hen. 

Buiten de hal was er gelegenheid om 
de hond te laten fotograferen en op 
die manier te archiveren voor het 
Register (ZooEasy), zeer belangrijk 
voor onze vereniging. Dit vele werk 
werd ‘pro deo’ gedaan door Pieter 
Dofferhoff, geassisteerd door Anita 
van der Meer. Ze waren er de hele 
dag zoet mee.

Voor de kwaliteiten van de nesten 
kunt u terecht op de website, de 
keurrapporten zullen daar worden 
gepubliceerd.

Ik heb begrepen dat velen van u het 
erg naar de zin gehad hebben en dat 

de sfeer er goed in zat. Wel was er 
een vervelende gebeurtenis voor zo-
wel fokker/eigenaar/keurmeester. 
Iets dat je niemand gunt.
Tijdens een nestkeuring werd de 
keurmeester gebeten door een hond. 
De keurmeester was er erg ontstemd 
over. Het zou niet mogen voorkomen 
aldus de keurmeester en deze gaf 
aan dat dit wel vermeld mocht wor-
den.

Men kan het verder een geslaagde 
dag noemen, leerzaam en onder-
houdend. Nog heel veel dank voor 
de vele vrijwilligers die dit mogelijk 
hebben gemaakt. Zonder u geen fok-
dag!
En mocht het u nog wat lijken om 
ook mee te helpen met bepaalde ac-
tiviteiten, neem dan contact op met 
de EVC (Evenementen-commissie), 
want men kan dringend weer hulp 
gebruiken. 

Jaap Hoeksema

Ook deze fokdag was er weer ge-
legenheid om de jachtaanleg van 
de jonge honden te toetsen.
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Amsterdam Winner Show – 27 november 2011

De ‘Winner’, traditioneel gehouden in het RAI-
complex te Amsterdam is de grootste en meest 
prestigieuze tentoonstelling voor rashonden in 
Nederland. 

Dit wordt bevestigt (én veroorzaakt!) doordat het win-
nen van het CAC (‘Kampioenspunt’) op de show dubbel 
telt bij het verzamelen van het 4-tal punten dat nodig 
is om je hond Nederlands kampioen te mogen noemen. 
Ook dit jaar waren er weer veel hondeneigenaren afge-
komen op dit mooie evenement (ruim 4250 inschrijvin-
gen voor 2 dagen), georganiseerd door de Koninklijke 
Nederlandse Kennelclub Cynophilia. Ook de Drenten wa-
ren goed vertegenwoordigd en niet de minste honden 
waren ingeschreven! De Winner trekt, al was het maar 
omdat de beste reu en beste teef de titel ‘Winner’ res-
pectievelijk ‘Winster’ kunnen verdienen. Als kers op de 
taart stelt de vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’ een 
beker beschikbaar voor de BOB (Beste van het ras). Ge-
noeg ingrediënten voor een interessante en spannende 
dag. En dat is het ook geworden. 

Keurmeester J. Andringa zag 47 Drenten voorbijkomen. 
Heel mooi dat er ook senioren en een gebruikshond wer-
den geshowd. Ook pups, jeugdhonden en een aantal 
kampioenen. Een prachtig gezelschap!

De sfeer was erg goed. Natuurlijk zijn de deelnemers 
elkaars concurrenten, maar daar werd sportief mee om-
gegaan. Zoals u misschien bekend, sta je op een show 
maar korte tijd in de ring en is er nog heel veel tijd over 
om van gedachten te wisselen met de andere Drenten-
eigenaren. Een aantal komt elkaar regelmatig tegen en 
kent elkaar, maar er zijn ook altijd weer nieuwe mensen. 
Je legt gemakkelijk contact met elkaar, je hebt tenslotte 
altijd een dankbaar gespreksonderwerp: je hond en al-
les wat je daarmee beleeft hebt en nog mee van plan 
bent. Als je je oren goed open houdt, is er altijd iets op 
te steken en wordt je weer wat wijzer over honden in het 
algemeen en natuurlijk over de Drent in het bijzonder.

Naast alles wat er rond de Drenten-ring gebeurt, is er 
natuurlijk nog veel meer te beleven: verkooppunten van 
alles wat met honden te maken heeft en een mooi de-
monstratie-programma in de ere-ring. Ook wat dit be-
treft springt de Winner er uit, zonder de andere shows 
overigens iets te kort te willen doen, want ook daar is 
genoeg te beleven. Echter op de Winner is ‘iedereen’ er: 
verkopers van dierbenodigdheden, rasverenigingen etc. 
Ook waren er veel mooie boeken te koop, zowel nieuwe 
(tafels en kasten vol boeken om van te smullen), maar 
bij een verkoper van tweedehands boeken was ook heel 

veel interessants te vinden (ondergetekende vond er 
eindelijk het langgezochte ‘Honden zijn om van te hou-
den’ van de beroemde kynoloog Eberhard Trumler).

Dhr. Andringa, een zeer ervaren Drenten keurmeester,  
keurde prettig en strikt. Het was een spannende strijd en 
de ontlading was dan ook vaak groot als er een titel werd 
behaald. Helaas werd de titel Jeugdwinster niet toege-
kend. Het leidde even tot wat verwarring. De jeugdteef, 
die als eerste werd geplaatst in de jeugdklasse kreeg de 
kwalificatie ‘Zeer goed’ en voor de titel is een ‘Uitmun-
tend’ vereist.  Zo kan het gaan met jonge honden, het 
als eerste geplaatste teefje was pas 9 maanden oud en 
(zeker bij een Drent) kan het soms lang duren voordat 
de hond helemaal ‘af’ is, helemaal evenwichtig is uitge-
groeid en uitgezwaard.

Amber-Nouka van de Neerbosche Wateren werd beste 
teef en behaalde daarmee de titel Nederlands kampioen! 
Van harte gefeliciteerd!  Het was een mooie, spannende 
én gezellige dag. Alle winnaars: proficiat met de mooie 
resultaten. Rob van der Meer

Over Drenten raak je niet uitgesproken... Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve

drentensuCCessen
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Keurmeester: dhr. J. Andringa Beste van het ras (BOB): Douwe Nynke van de Bezelhonk

Reuen NHSB Eigenaar

Puppyklas Beste Pup 1VB Emie van de Neerbosche Wateren 2832093 J. Broekman-Dekker

Jeugdklas Jeugdwinner’11
Res. CAC/
J-CAC

1U Tinus Jinte Basco van ‘t Stieckelholt 2816898 M.A.C. Plaisier en
H. Plaisier

Tussenklas Zep-Elsa van Klein Elsholt 2781060 A.H.L. Kamperman - van 
Remmen

Open Klas Winner ‘11
CAC/CACIB
BOB

1U Douwe Nynke v.d. Bezelhonk 2694395 A.H. Stamhuis

Res. CACIB 2U Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve 2772138 K.T. Wiegert

Kampioens-
klas

1U Kamp. Jordy the Gloucester 2519335 G.W. Paardekooper en
G.W. Paardekooper - 
Weenink

Veteranenklas V-CAC
Beste Veteraan

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

Teven

Babyklas Beste baby 1VB Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk 2845781 A.M. v. Ditzhuyzen

Jeugdklas 1ZG Repke Bo v.d. Ruyghewaert 2828506 G.M. van der Feijst

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

Open klas Winster ‘11
CAC/CACIB

1U Amber-Nouka v.d. Neerbosche 
Wateren NJK, JW’08

2659489 B.N.J. Groen

Res. CAC/
Res. CACIB

2U Janne Nynke v.d. Bezelhonk 2694403 J. ter Horst

Gebruikshon-
denklas

1ZG Silke van ‘t Holtenbos 2622988 K. de Vries en
I.C. Schulting

Kampioens-
klas

1U Kamp. Djenna Sanne van Driener-
marke NJK, JWK’10, EK’11

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

Veteranenklas V-CAC 1U Kamp. Anoeska Tjeraa fan ‘t Patrij-
zen Bos W’07, NVK’11, EVK’11

2450982 W. Klijnstra en
B. de Jong

Links: 
Beste teef Jeugklas: 
Repke Bo v.d. Ruyghewaert

Veteranen

Links:
Ruben Max v.d. Se-
bastiaanshoeve (reu)

Rechts:
Kamp. Anoeska Tjeraa 

fan ‘t Patrijzen Bos 
(teef)

Rechts:

Beste teef 
Tussenklas

Fardau fan de 
Indo Anjoho
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Show Bleiswijk - 6 november 2011

Op zondag 6 november werd in het  Flora Holland 
complex te Bleiswijk de Show gehouden van de 
K.C. Dordrecht.

11 reuen en 7 teven streden onder de bekwame leiding 
van mevr. F Lochs-Romans om de titels van beste reu en 
beste teef en natuurlijk de BOB.

Het verhaal achter de BOB (Best of 
Breed) Jordie the Gloucester  is aardig, 
omdat Jordie enige jaren geleden op de 
Openlucht show in Echt op een bloed-
hete dag al eens door Mw. Lochs-Roman 
was gekeurd. Daar gaf zij aan dat zij de 
hond over twee, drie jaar wel eens terug 
wilde zien. En ziedaar, vandaag was die 
dag.

Jordie bleef met gemak de aanstormen-
de jeugd voor en werd weer de BOB. 
Daarbij de opmerking ontlokkend aan 
mw. Lochs-Romans dat de Drent inder-
daad laat ‘af’ is. In de erering, later op de 
middag, behaalde Jordie een 8e plaats 
met naar verluid prachtig gangwerk!

Het leek overigens wel OPA dag in Bleis-
wijk. De beide ‘opa’s’ Chita Chess en 
Cisco Cas van de Sebastiaans Hoeve en 
de heren Arko the Gloucester en Maar-
ten Meike van Groevenbeek waren ook 
aanwezig en konden trots zijn op de re-
sultaten van hun kleinkinderen.

Te vermelden verder nog dat Blossom Fan’t Suydevelt 
haar 3e  ‘1e U’ haalde in de Jeugdklasse, hetgeen recht 
geeft op de titel ‘Nederlands Jeugd Kampioen’!

Iedereen proficiat met de behaalde resultaten.

Karel Wiegert

Keurmeester: mw. F. Lochs-Romans Beste van het ras (BOB):  Kamp. Jordie the Gloucester

Reuen NHSB Eigenaar

Jeugdklas J-CAC 1U Maron 2796372 M.A. Klein

Tussenklas Res. CAC/ 
Res CACIB                   

1U Cisco Cas van de Sebastiaans 
Hoeve                             

2772138 K.Th. Wiegert

Open Klas 1U Ascon-Maras an’t Landweggetje                                  2741842 W. Kroes en J. Kroes-Brinks

Kampioensklas CAC/CACIB 
BOB                              

1U Kamp. Jordie the Gloucester                                       2519335 G.W. Paardekooper en
G.W. Paardekooper-Weenink

Veteranenklas 1ZG Ruben Max van de Sebastiaans 
Hoeve NVK            

2439793 G. van Luinen-de Rooij

Teven

Puppyklas 1B Zohra 2833943 J.F. Weerden-v.d. Kamp en 
G.E. de la Chambre-Woning

Jeugdklas J-CAC 1U Blossom Fan’t Suydevelt 02812138 J.C. Huijsing en M Huijsman

Open Klas CAC/CACIB                                    1U Chita Chess van de Sebastiaans 
Hoeve                   

2772139 J.Egeter en 
M.D. Egeter- Schoonakker

Res. CAC/ 
Res. CACIB                                        

2U Ayla 2764183 E.A.M. Helmer-de Jong en 
T.F. Helmer

Wit met bruine platen

Ik kwam vanmiddag mijn auto bij de dealer ophalen. Hij staat weer lekker op win-
terbanden. 

Een monteur zag de Drentenstickers en vroeg naar het karakter van de Drent. Ik heb 
ruim de tijd genomen om hem bij te praten. 

Uiteindelijk vroeg hij waarom ik in een beige auto reed en niet in een witte met 
bruine platen...
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“Champion of the champions”, show te Brussel

Op 12 november vertrok ik vroeg in de morgen 
(3.10 uur) naar Brussel waar ik de show ter ere 
van het 100-jarig bestaan van de FCI , nl. ‘Cham-
pion of Champions’ bij wilde wonen.

Aan deze show mocht je meedoen per invitatie na een 
van de kwalificatie-wedstrijden in Dortmund/Parijs/Brus-
sel of Leeuwarden te hebben gewonnen.

Jaap en zijn dochter Esther Hoeksema met hun twee 
Drentsche Patrijshonden ‘Bart fan ’t Suydevelt’ en ‘Parel 
fan ’t Suydevelt’ hadden de eer om mee te mogen doen 
aan deze zeer bijzondere show, evenals Herman en Eve-
lien  Bösing met ‘Djenna Sanne van Drienermarke’.
Verder zou ook Elize Helmer aanwezig zijn met ‘Ayla’, 
maar wegens ziekte kon zij helaas niet komen. Ook 
Roswitha Harmsen met ‘Felissora van Drentenpassie’ kon 
helaas niet aanwezig zijn.

Om half zeven stond voor de deur bij de Expo in Brussel 
al een zeer lange rij met deelnemers uit allerlei landen, 
het was er al een drukte van belang. Mensen uit allerlei 
landen stonden klaar om naar binnen te gaan.
Het zal ongetwijfeld een heel apart gevoel geven om 
mee te mogen doen aan deze show.

Gelukkig waren we vroeg genoeg om een plekje te be-
machtigen in de “waitingroom” waar het intussen al zeer 
druk begon te worden. Toen was het wachten tot we aan 
de beurt waren, pas om 10.00 uur was het zover.

Gelukkig kwamen even later ook Evelien en Herman Bö-

sing met hun Drentsche Patrijshond Djenna Sanne van 
Drienermarke en zo waren er drie Drenten om aan de 
‘strijd’ deel te nemen. In totaal waren er 893 honden  
aanwezig.

Helaas mocht geen van de Drentsche Patrijshonden door 
naar de volgende ronde en konden we de terugreis om 
12.00 uur aanvaarden. Toch hadden we een voldaan ge-
voel, tenslotte was dit niet voor iedereen weggelegd; het 
was een eer om hierbij aanwezig te mogen zijn.

Een volgende keer, bij het 200 jarig bestaan, zit er he-
laas voor ons niet in, want een leeftijd van 155 jaar is 
niet haalbaar voor ons.
Fokke Glastra van Loon

83e Internationale Dog Show te Luxemburg - 6 november 2011

Keurmeester: Dhr. Rui Oliveira (Por) Beste van het ras:  Marjon-Nelke-Guido van`t Opgoande Slag

Reuen NHSB Eigenaar

Kampioensklas CACL/CACIB              1U Ardin-Senna-Guido van`t Opgo-
ande Slag

2652614 H.Bakker-Muller en 
E.R.Bakker

Teven

Openklas CACL/CACIB en 
BOB   

1U Marjon-Nelke-Guido van`t Opgo-
ande Slag      

2738146 H.Bakker-Muller en
R.Bakker

Veteranenklas CVL 1U Senna-Jara-Bas van`t Opgoande 
Slag         

2316386 H.Bakker-Muller en R.Bakker

Kampioensklas CACL/
Res.CACIB        

1U Nelke-Senna-Wammes van`t 
Opgoande Slag

2594115 H.Bakker-Muller en R.Bakker

Met deze uitslagen werden de volgende titels behaald:
•	 Ardin-Senna-Guido van`t Opgoande Slag Luxemburgs kampioen en Internationaal Showkampioen
•	 Senna-Jara-Bas van`t Opgoande Slag  Luxemburg Veteranen Kampioen
•	 Nelke-Senna-Wammes van`t Opgoande Slag Luxemburgs Kampioen

Bundessieger te Dortmund (D) - 14 oktober 2011

Reuen NHSB Eigenaar

Kampioensklas CAC/CACIB BOB
Bundessieger 2011

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

Teven

Openklas CAC/CACIB, 
Bundessiegerin 2011

1U Kamp. Djenna Sanne van Driener-
marke NJK’10, JWW’10, EW’11, 
BS’11

2743422 H. Bösing en 
E. Bösing-Dijkstra

Res CAC/
Res CACIB

2U Ayla 2764183 E.A.M. Helmer- de Jong

Tussenklas 1U Winny fan ’t Suydevelt 2776518 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman
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myxomatose

De grote stroper heeft weer toe-
geslagen. Het afgelopen voorjaar 
heb ik ze zien komen. Die kleine, 
grijze donsballetjes met oortjes. 

Onze Drent had juist veel belangstel-
ling voor dat kleine, levendige grut. 
Die volwassen konijnen deden haar 
niet zo veel. Mensen die weten waar 
ik woon, zullen nu hun schouders op-
halen, maar praktisch in het centrum 
van Rotterdam, in Kralingen, ritselde 
het tot begin september van de ko-
nijnen. Zo midden in de stad met een 
minimum aan natuurlijke vijanden, 
gedijde het konijnenvolkje 
buitengewoon goed. Bij 
de konijnen af, zullen 
we maar zeggen. 
Tijdens de vroege- en 
late uitlaatronde, telde 
ik soms wel een dikke 
zestig konijnen. Bij me-
nig kleinwildjacht ko-
men zulke aantallen niet 
meer op het tableau. Ik 
haalde het al aan: prak-
tisch geen natuurlijke 
vijanden. Op een enkele 
stadsvos en een buiten 
de stad nestelende ha-
vik na. Andere predato-
ren heb ik nooit gezien.

Sporadisch toonde een 
loslopende hond be-
langstelling voor het ko-
nijnenvolkje. Maar verder 
dan wat gegraaf en een snelle sprint 
zat er niet in. Als ik zo’n jakkerende 
hond gade sloeg, begreep ik nooit 
hoe zo’n hondenbezitter het zo ver 
kon laten komen. Het verkeer raasde 
met een dikke vijftig kilometer per 
uur over de doorgaande wegen. Me-
nig automobilist heb ik een noodstop 
op de Maasboulevard zien maken. 
Gelukkig ging het altijd nét goed, 
want confrontaties tussen een hond 
en een auto heb ik genoeg gezien.

Van nabij heb ik twee keer een teckel 
in een konijnenpijp zien verdwijnen. 
In één geval wist de teckeleigenaar 
niet wat hem overkwam. Toen ik 
hem vertelde dat een teckel ook een 
jachthond is, keek hij me meewarig 
aan. Na mijn verhaal over uitgegra-

ven teckels en de verdwenen teckel 
van de koningin, dacht hij nog dat ik 
hem in het ootje nam. Een andere 
teckeleigenaar moest letterlijk gra-
ven voor het leven van zijn hond. 
Die bleek wel te weten dat zijn teckel 
een jachthond was. Gelukkig was hij 
nog op tijd om zijn hondje te redden.

Elk jaar zag ik ook wel dat door de 
gemeente ingehuurde lieden de ko-
nijnenstand probeerden binnen de 
perken te houden. Dat gebeurde 
met fretten en netjes. Met fretten 
op konijnen jagen, heet “fretteren” 

en goed bekend met het fretteren, 
zag ik wel dat de heren weinig ken-
nis van zaken hadden. Wie gaat er 
nu in het voorjaar fretteren? Nou, 
deze door de gemeente aangestelde 
heren, wel. Herhaaldelijk liep de fret 
onder de grond vast. Logisch, want 
die jonge konijntjes, die ukkies, had 
hij zo te pakken. Na een vers maal-
tje konijnenbloed, slaapt een fret 
heerlijk in het warme, donkere hol. 
Dat betekende voor de heren wach-
ten, wachten en nog eens wachten. 
Na een paar uur wachten werden de 
schoppen ter hand genomen. Meest-
al had graven ook weinig succes en 
teneinde raad werden alle konijnen-
pijpen dicht gestopt en bij één pijp 
werd het hokje van de fret ingegra-
ven. Nu maar hopen dat de fret na 

zijn siësta uiteindelijk het eigen hok 
opzocht.

Nee, deze heren waren door hun ge-
brek aan kennis niet in staat tot het 
decimeren van de stand. De sluip-
moordenaar, de myxomatose, was 
dat wel. Begin september telde ik 
bij mijn uitlaatrondes nog een dikke 
zestig konijnen. Op een mooie sep-
tembermorgen stond mijn Drent bij 
een haag prachtig vóór. Ik verwachte 
een egel of een rat, maar toen ze op 
mijn sein insprong, stoof er een ko-
nijn onder de haag vandaan. Ik zag 

direct dat dit konijn zwaar 
door de myxomatose was 
aangetast. De kop was 
met een laag zweren be-
dekt, de ogen waren niet 
meer zichtbaar. Na een 
korte sprint, bleef het ko-
nijn doodstil zitten om zich 
te oriënteren. Op zijn ogen 
kon hij niet meer vertrou-
wen, dus probeerde hij elk 
geluid van een belager op 
te vangen. De sluipmoor-
denaar had weer toegesla-
gen.

Met enige regelmaat trof 
ik nu door de myxomatose 
gevelde konijnen aan. En-
kele zwaar aangetaste die-
ren kon ik vangen en met 
een welgemikte slag uit 

hun leiden verlossen. Buren 
vonden dat maar eng, maar toen er 
op een avond een buurvrouw met 
een kistje aan de deur stond, wist ik 
het al. Ze kon het zelf niet, had ge-
zien dat ik het wel kon en nu moest 
ik weer als beul fungeren. Natuurlijk 
heb ik die rol op me genomen.

Tijdens de uitlaatronden nam het 
aantal konijnen zichtbaar af. Eind 
september was ik al blij als ik er vijf 
telde. In de eerste week van oktober 
zag ik er soms nog één. Die rende of 
er geen vuiltje aan de lucht was. Zal 
hij of zij het redden? Kan ik straks 
weer dicht bij huis naar die donsbal-
letjes kijken? Ik hoop het, want voor 
mij is dat puur genieten.

Uw Diender b.d.

Update: Op de dag dat het oktober-
nummer van  “Onze Drent” op de 
mat lag, heb ik bij het laatste rondje 
met het hondje, weer een gezond 
konijn gezien. Mijn hele dag is weer 
goed.

Het myxomavirus behoort tot de pokkenvirussen. In 
de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd het virus 
met opzet geïntroduceerd in Australië waar de even-
eens kunstmatig ingevoerde Europese wilde konijnen 
(Oryctolagus cuniculus) een echte plaag vormden. Het 
virus heeft zich van daaruit naar Europa verspreid. In 
enkele jaren waren het hele Europese continent en 
Groot-Brittannië besmet en werd de wilde konijnen-
populatie gedecimeerd. De ziekte komt voor bij Eu-
ropese wilde konijnen en tamme konijnen.  De ziekte 
wordt verspreid door vectoren(dragers) zoals muggen, 
de konijnenvlo en dergelijke. De oorspronkelijke vorm 
van myxomatose gaf een sterfte van meer dan 90% 
en het ziektebeeld is goed te herkennen. Het begint 
met vlekken in de oren die zich ontwikkelden tot tu-
moren op de kop en rond de geslachtsorganen. Bron: 
Wikipedia
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dIerenklInIek

Kennelhoest

De laatste weken is kennelhoest weer opgedoken. 
Groot was de teleurstelling bij zeker één eigenaar 
van een  Drent, die zich voorbereid had, door het 
volgen van ringtraining, om goed tevoorschijn te 
komen op de Fokdag, maar door deze ziekte helaas 
thuis moest blijven. Daarom nog eens alles op een 
rijtje hierover.

Kennelhoest, een uiterst besmettelijke ziekte, heeft als 
medische term ‘Infectueuze Tracheabronchitis’. In het 
Nederlands betekent dat een besmetting van de lucht-
pijp en de eerste vertakkingen hiervan (de bronchiën), 
veroorzaakt door verschillende bacteriën. Meestal begint 
kennelhoest als een ontsteking van de voorste luchtwe-
gen; het neus- en keelgebied, te vergelijken met ver-
koudheid en griep van ons mensen. Net als bij ons  rea-
geert ook iedere hond weer verschillend op een infectie. 
De ene hoest twee keer en de andere is tien dagen ziek. 
In principe bestaan er  twee soorten kennelhoest:  de 
mildere en zwaardere vorm.

Van de mildere vorm, die we het meeste zien, zijn de 
symptomen: een droog kuchje, net of de hond een 
graatje in z’n keel heeft, met af en toe overgeven. De 
hond is gewoon vrolijk, eet, drinkt en lijkt weinig ziek 
te zijn.
De genezing van de milde vorm vraagt meestal 10 – 14 
dagen. In deze periode moet de hond het een beetje 
rustig aandoen. U kunt zo nodig een kinderhoestdrank 
geven.

Bij de zwaardere vorm is er sprake van een tweede be-
smetting met de zgn. Bordetella Bronchiseptica bacte-
rie, een zusje van de bacterie die bij kinderen Kinkhoest 
veroorzaakt. Kinderen hebben dan exact dezelfde symp-
tomen als honden en worden op dezelfde manier behan-

deld. Deze vorm gaat gepaard met wisselende koorts, 
weinig eetlust, benauwdheid, pijn bij het bewegen en 
neusuitvloeiing. Het belangrijkste hierbij is ook de ‘natte’ 
en productieve hoest: de hond geeft dik, taai slijm op. 

Uw hond kan hier echt ziek van zijn. Verstandig is het 
dan om contact met uw dierenarts op te nemen, die de 
hond zal controleren of het hoesten bv. geen andere oor-
zaak heeft (hart- en longaandoeningen). Is dit niet het 
geval dan zal hij kiezen voor een antibiotica kuur.

Bij niet tijdig behandelen kan dit zelfs overgaan in een 
longontsteking. Bij deze vorm kan het wel 2–6 weken 
duren voordat uw vriend weer hersteld is.

Omdat de meeste eigenaren pas vermoeden dat er iets 
mis is, als de hond begint te hoesten en omdat besmet-
ting twee dagen daarvoor al kan plaatsvinden, kunnen er 
in korte tijd veel honden besmet raken. Ondanks het feit 
dat in-enten tegen kennelhoest geen volledige bescher-
ming geeft, doordat er meerdere verwekkers van ken-
nelhoest zijn, (vergelijk het maar met een griepenting bij 
de mens) wordt aangeraden uw hond tegen kennelhoest 
in te enten. 

De ‘enting’ door middel van neusdruppels of neusspray is 
uiterst effectief. Het enten is een voorwaarde, die wordt 
gesteld door pensions en hondenscholen. Als uw hond 
regelmatig met andere honden in contact komt, is het 
zeer raadzaam om uw hond te laten enten. Uw hond kan 
dan nog wel ziek worden, maar in een veel mildere vorm.

Tiqui

Antivries

In de winter ontkom je er niet aan: het gebruik 
van antivries. Gebruik je het niet, dan kan dat 
grote problemen veroorzaken. De motor van je 
auto kan, op z’n Rotterdams gezegd, naar de 
knoppen gaan.

Op de site van www.hondentips.com kwamen we dit 
artikeltje tegen en dat wilden we jullie niet onthouden:

De koude periode komt er weer aan, dus tijd om anti-
vries in je wagen te doen. Maar let daarmee op! Even 
de open fles op de grond zetten of omstoten en de 
gevolgen voor je hond kunnen vreselijk zijn. Honden 
en katten vinden ethyleenglycol of antivries op één of 
andere manier heel lekker! Dus als u het spul morst, 
zullen ze er snel bij zijn om het op te likken. U moet 
daarom erg opletten en ervoor zorgen dat u de anti-
vries goed opbergt als u het in huis hebt. Het product 
is heel erg giftig en veroorzaakt binnen enkele uren 
neurologische verschijnselen, zoals verlies en uitval 
van de coördinatie. Het zorgt voor kristalafzetting in de 

nieren en kan binnen een paar dagen leiden tot nierfa-
len en de dood. 

Symptomen bij zowel de hond als de kat zijn: adem-
halingsproblemen en het meer gaan drinken. Door de 
falende nierfunctie zal het dier al snel in elkaar zakken 
en zelfs in coma raken.

Het ergste is dat een behandeling heel moeilijk en zel-
den succesvol is. Alleen als de hond binnen een paar 
uur na het drinken de juiste behandeling krijgt, is hij 
mogelijk nog te redden. Dan moet je natuurlijk gezien 
hebben dat hij antivries gedronken heeft en dit met-
een doorgeven aan je dierenarts. De dierenarts zal een 
infuus aanbrengen en je hond medicatie toedienen om 
zo de overlevingskans te vergroten.

Raadzaam is het om poetsmiddelen, chemische pro-
ducten, antivries en dergelijke veilig op te bergen. 
Houd het ver buiten het bereik van dieren en kinderen.
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blaffen...
Het begon in augustus. Je denkt dan aan een nor-
male verkoudheid en de airco van de auto krijgt de 
schuld. Dan is het de overgang van mooi zomers 
weer naar wat herfstachtig weer. 

Maar inmiddels was ik zeker twee maanden zwaar ver-
kouden. Mijn vrouw vond dat mijn gehoest leek op het 
geblaf van de Duitse Herder van de buren. Gelukkig leek 
het niet op het geblaf van onze Drent. Echt vergelijken 
kunnen we dat ook weer niet, want ze blaft eigenlijk 
maar zelden. Alleen als er gebeld wordt, dan blaft ze 
kort en ook blaft ze als er goede bekenden komen. Dat 
is echt welkomst geblaf, dat weer goed van het andere 
blaffen te onderscheiden is.

Mijn “geblaf” liep de spuigaten uit. Vooral ’s nachts was 
het voor mijn vrouw en onze hond hinderlijk. Hier moest 
iets aan gedaan worden. Toen ik onze huisdokter belde, 
kreeg ik via de blikken stem van het antwoordapparaat 
te horen dat hij vakantie had en ik me bij een vervanger 
moest melden. Die vervanger praktiseert op loopafstand 
en toen ik vanmorgen naar zijn praktijk liep, moest ik 
denken aan een andere huisdokter. De man die mijn 
huisdokter was geweest in een andere standplaats.
Hij maakte er geen geheim van dat hij, voordat hij me-
dicijnen ging studeren, voor dierenarts had gestudeerd. 
Die studie had hij na twee jaar opgegeven omdat hij tij-
dens stages ontdekte dat hij zeer frequent ’s nachts zijn 
bed uit moest om jong vee op de wereld te zetten. Dat 
was voor hem te veel van het goede en een overstap van 
diergeneeskunde naar medicijnen was in die jaren snel 
gemaakt. Wat hij er wel van over had gehouden was, 
eerbied voor de dierenartsen. Die moesten toch maar 
met een minimum aan informatie een juiste diagnose 
kunnen stellen. Daar nam hij zijn pet voor af, want met 
sprekende, mondige patiënten was het al moeilijk ge-
noeg! 
Mijn vervangende huisarts luisterde en klopte wat, stel-
de wat vragen over hoe lang ik al “blafte” en schreef 
vervolgens twee recepten uit. Als ik de voorgeschreven 
medicijnen trouw in zou nemen, zou ik over drie dagen 
minder luidruchtig zijn. Ik had er wel vertrouwen in.

Toen ik terug liep, moest ik weer aan de uitspraken van 
mijn oude huisarts denken. Een dierenarts moet afgaan 

op een aantal uiterlijke verschijnselen en de omschrij-
ving van de kwaal, overgebracht door de baas van de 
hond. Daar moet hij het mee doen en daarmee wordt hij 
geacht bij uw en mijn hond een diagnose te stellen. Het 
lijkt me geen gemakkelijke opgave, maar als ik zie hoe 
snel onze eigen dierenarts zijn diagnose heeft gesteld 
en tot het behandelen van de viervoeter overgaat, is dat 
een combinatie van brede kennis en veel ervaring.

Gelukkig heeft onze dierenarts onze Drent hoofdzakelijk 
voor kleine zaken op z’n tafel gehad. Twee uitzonderin-
gen moet ik wel noemen. Toen ze nog een puppie was, 
kwam al het eten er van onderen en van boven weer 
uit. Mijn vrouw en ik stonden machteloos. Wat we ook 
probeerden, het hielp niet. Zo’n pup kan door uitdroging 
binnen 24 uur sneuvelen, dus plankgas richting dieren-
artsenpraktijk. En daar stonden we dan met een dood-
zieke pup. Ik moet er aan toevoegen dat we met onze 
eerste Drent drie jaar getobd hebben en dat schrikbeeld 
hadden we weer voor ogen. Dan is een adequate, slag-
vaardige dierenarts z’n gewicht in goud waard. Onze pup 
werd meteen opgenomen, antibiotica, infuus en sonde-
voeding en na drie dagen was ze weer het meisje.

Die dierenarts moest het doen met wat hij aan de hond 
zag en van ons hoorde. Een maand later traden de zelf-
de verschijnselen op. Weer werd ons puppie opgenomen 
en weer greep onze dierenarts met alle middelen snel 
in. Binnen twee dagen liep ze weer in Kralingen rond te 
stappen of er niets gebeurd was. Ik heb er al eerder in 
“Onze Drent” over geschreven. Die beide behandelingen 
hebben voor een ijzersterke band tussen pup, inmiddels 
drie jaar oud, en dierenarts gezorgd. Hij wil van al haar 
vorderingen op de hoogte worden gehouden en was met 
ons trots toen ze internationaal kampioen werd. Een foto 
van onze Drent hangt in de wachtkamer.

Ik ga er vanuit dat onze bezoekjes beperkt blijven tot de 
standaardhandelingen, als nagels knippen, oren nazien 
en de noodzakelijk injecties geven. Daar teken ik voor. 

Mijn “geblaf” is inmiddels over. Wel heb ik soms nog blaf-
neigingen als er aangebeld wordt…

Uw Diender b.d.

Emiel fan ‘t Suydevelt (River)
Reu, geboren 6 mei 2007

Foto: december 2010

reCtIfICatIes

In de rectificatie van oktober omtrent de titel van het boek van 
Janny Offereins is helaas de titel onjuist vermeld.

De correcte titel van dit in de Drentenwereld zeer bekende en 
gewaardeerde boek is natuurlijk:

‘‘De Drentsche Patrijshond in verleden en heden”.

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 ver-
zekerd bent.
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kaya en zohra

Kaya en ik hebben nog een vervolg op de puppy-
cursus gedaan. Zohra en haar bazin moesten van-
wege omstandigheden verstek laten gaan. Maar 
het ging niet zo goed als ik gedacht had. Ze was 
aan het puberen en wist ineens niets meer van wat 
we in de vorige lessen geleerd hadden.

‘Zit’, ‘Af’? Hoezo, wat bedoelen ze toch? Gapen, zoge-
naamd ongeïnteresseerd om je heen kijken en zelfs een 
plasje kwam er aan te pas. Zo hard moest ze denken. 
Daar wordt je pas moe van! Ze snapte er helemaal niets 
meer van. “Af en blijf” is verleden tijd. We beginnen weer 
van voor af aan. Wel is ze helemaal gericht op geluiden 
van buiten af en aan haar neus mankeert ook niets!

Inmiddels doet ze het gelukkig allemaal weer en luistert 
zelfs goed! In september zijn we met 3 van de 4 pups 
van Skip en vader Bowie samen gekomen om elkaar 
weer eens te zien en lekker te gaan wandelen in het IJs-
selbos te Nieuwegein. We spraken af bij Mc Donalds in 
IJsselstein. Daar aangekomen dook Ayla direct onder de 
buik van moeder Skip. Ze heeft vast gedacht om verder 
te gaan waar ze de laatste keer gebleven was, maar dat 
viel knap tegen want er viel niets meer te halen. Een-
maal op de plaats van bestemming aangekomen werd 
er gerend, gedold en gezwommen. Het blijft een schit-
terend gezicht om zo’n groep Drenten bezig te zien! 

In oktober kregen we 2 Drenten te logeren. Nu waren 
we met 9 honden plus Zohra en onze oppashond hond 
Dishmo, een Friese Stabij. Dat maakt 11 harige bollen in 
totaal. Er is wat aan oren en lippen getrokken door Kaya 
en Zohra maar alles werd getolereerd.

Als ‘s morgens Dishmo wordt gebracht is hij niet altijd 
even enthousiast... Kaya trekt hem namelijk aan één 
van zijn oren naar binnen. Hij is haar vriendje en grote 
voorbeeld. Een lieve en sociale hond maar vooral het 
voorbeeld voor Kaya. Hij is er ook meestal bij als we 
naar het IJsselbos gaan. Zohra doet niets met die wijs-
heid. Zij daagt alle honden uit door er blaffend op af te 
stormen. Ondertussen omkijkend of haar eigen roedeltje 
wel volgt, maar als dit niet zo is gaat ze er alleen voor! 
Tot nu toe hebben alle honden door dat ze nog een pup 
is met een hele grote mond en trekken zich niets aan van 
die blaaskaak. Gelukkig maar want het kan ook weleens 
anders uitpakken...

Sinds lange tijd krijgen de honden altijd een plakje kaas 
en komkommer als ik uit mijn werk kom. Dus wordt ik 
elke avond opgewacht door een stel blaffende en opge-
wonden honden. Heerlijk om zo onthaald te worden. De 
hele meute volgt me op de voet naar binnen ondertus-
sen mijn tas nasnuffelend, vooral Kaya, of er misschien 
iets van hun gading bij zit. Als we dit ritueel achter de 
rug hebben doen ze nog een buitenrondje. Met een stuk 
weiland waar ze zich de hele dag kunnen uitsloven is het 
stel ’s avonds gewoon ‘bewusteloos’!

Toen werd het zondag 6 november. De hondententoon-
stelling in Bleiswijk. Kaya en Zohra zouden daar “acte 
de présence” geven. Opgegeven voor de puppyklasse 
vonden we dat dit een heel goede bijdrage kon leveren 
aan hun ontwikkeling. Met zoveel vreemde honden en 
begeleiders was het toch allemaal reuze spannend! Kijk, 
het achterwerk van je medeviervoeter was belangrijker 
dan de voorkant. Dat durfden ze wel, totdat de ander 
zich omdraaide. Dan schoten ze direct in z’n achteruit. 
Stelletje “helden”!

Nog gauw even oefenen voor we de ring in gingen om 
zo goed mogelijk voor de dag te komen. En wat hebben 
ze het goed gedaan! Zohra kreeg ‘Belovend 1’ en Kaya 
‘Belovend 2’. Dat ze het tegen elkaar op moesten nemen 
werd al snel duidelijk toen we het ringschema hadden 
gezien. Mooi, niet veel concurrentie dus! Met een mooie 
rozet voor de slungelientjes gingen we tevreden richting 
huiswaarts.
 
Al met al een was het een heerlijke dag, een prima lo-
catie en een ervaring rijker. Wel wat lang voor kleine 
hondjes, maar eenmaal in de auto waren ze zo in dro-
menland. Total los waren ze! De rest van de dag waren 
ze zo mak als een lammetje. Heerlijk hoor, die moment-
jes voor jezelf...

Gerda de la Chambre, Benschop

Reunie dag in het IJsselbos

Logeerpartij met 11 honden totaal in huis
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De Redactiecommissie  
wenst u 

 een fijne Kerst!

Met u gaan we 
op weg 

naar een productief 

2012.
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Dekkingen

08-10-2011
Reu:  Mazzel fan ‘t Suydevelt NHSB 2578159 HD A
Teef:  Nienke Kristel v. Selihof NHSB 2621635 HD A 
A. Poppelaars, Raamsdonk

15-10-2011
Reu:  Bink v. ’t Arrêt NHSB 2673537 HD A
Teef:  Sera v. ’t Limburgsland NHSB 2611683 HD A 
C.J.G. Wielders, Nieuwstadt

16-10-2011
Reu: Rocco van Gorik’s Heem NHSB 2491406 HD B
Teef: Bo NHSB 2737959  HD A
W. Nijman, Laar (DL)

17-10-2011
Reu: Baron v. ‘t Poldersdijkje NHSB 2482179 HD A
Teef: Wietske v.d. Meerpoel NHSB 2578985 HD A
J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker, Someren 

17-10-2011
Reu: Andor fan de Indo-Anjoho NHSB 2681989 HD A
Teef: Femke Maud v.d. Meerpoel NHSB 2631825 HD A
J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker, Someren

18-10-2011
Reu: Cartouche Tjiekie v. ’t Jasperspad 
 NHSB 2619239 HD A
Teef:  Femke NHSB 2702019 HD A
D. v.d. Laar, Helmond

18-10-2011
Reu:  Tinke Phébe v. Groevenbeek NHSB 2529955 HD A
Teef:  Horus Meike v. Groevenbeek NHSB 2435514 HD A
M.J.B. de Boer- Van Herrenveld, Ermelo

18-10-2011
Reu: Boyka Nouska v. Klein Elsholt NHSB 2631163 HD A
Teef: Meiske fan ’t Suydevelt NHSB 2564989 HD A
J.W. Hoeksema, Exlöerveen

23-10-2011
Reu: Rocky NHSB 2602641 HD A
Teef: Aila NHSB 2656675 HD A
E. Creuwels, Elsloo

11-11-2011
Reu: Thybo Sanne v. Drienermarke NHSB 2743418 HD A
Teef: Lynde Nynke v.d. Bezelhonk NHSB 2694400 HD A
C. M. Schulte, Eefde

12-11-2011
Reu: Joksan Sainuke the Gloucester NHSB 2685580 HD A
Teef: Loeki NHSB 2691306 HD A
L. Vogels, Best

04-11-2011
Reu: Bonne v.d. Schermesweide NHSB 2459508 HD A
Teef: Brenda v. Oudsher NHSB 2605193 HD A
J. Poll, Augustinusga

20-11-2011
Reu: Storm v. ‘t Trappel- End NHSB 2496667 HD A
Teef: Laima Nabar the Gloucester NHSB 2717398 HD A
W.A.M. Donjacour, Veghel

Geboorten

06-11-2011
5 pups (3 reuen en 2 teven)
Reu: Bink v. ’t Arrêt NHSB 2673537 HD A
Teef: Bora v. h. Iemenholt NHSB 26206687 HD A
G. de Jonge, Emmer Compascuum

10-11-2011
6 pups (4 reuen en 2 teven)
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
+
13-11-2011
5 pups (3 reuen en 2 teven)
Reu: Joksan Sainuke the Gloucester NHSB 2685580 HD A
Teef: Kari v. ‘t Wijdseland NHSB 2752088 HD A
Y. Franssen, Echt

18-11-2011
4 pups (4 reuen)
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
18-10-2011
6 pups (5 reuen en 1 teef)
Reu: Floris Horus fan ‘t Patrijzen Bos NHSB 2651654 HD A
Teef: Holly v.d. Krikheide LOSH 1038853 HD A 
J. Kollenburg, Bree België

26-10-2011
6 pups (0 reuen en 6 teven)
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

28-10-2011
7 pups (2 reuen en 5 teven)
Reu: Douwe Nynke v.d. Bezelhonk NHSB 2694395 HD A
Teef: Joeska v.d. Haeckpolder NHSB 2598758 HD A
J. Sportel-Roeland, Steenderen

31-10-2011
4 pups (3 reuen en 1 teef)
Reu: Boyka-Nouska v. Klein Elsholt NHSB 2631163 HD A
Teef: Blossom v. ‘t Patrieske NHSB 2694287 HD A
J. Sportel-Roeland, Steenderen

31-10-2011
4 pups (2 reuen en 2 teven)
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

dek- en geboorteberIChten

Madelien Atema 
en 

Marja de Boer
van Pupinfo 

wensen iedereen:
Fijne Kerstdagen, 

een spetterend uiteinde 
en 

alle goeds voor 2012!
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oefenIng “kerstboom”
Toen ik het digitale concept van 
“Onze Drent” begin december 
2010 in mijn mailbox kreeg, wist 
ik meteen dat ik een kans voorbij 
had laten gaan. 

In dat decembernummer zou een 
apart verhaal uit de oude voerton 
prima gepast hebben. Dat betekende 
natuurlijk wel dat het ook past in het 
decembernummer van 2011. Van-
daar dat u het nu pas leest.

We gaan zo’n veertig jaar de ge-
schiedenis in. In die jaren was ik 
nog op de Veluwe werkzaam en in 
de boswachterij die tot mijn bewa-
kingsgebied behoorde, werden in de-
cember met enige regelmaat kerst-
bomen, jonge fijnsparren, gestolen. 
Nu miste je een paar boompjes niet, 
maar ik vroeg me altijd af hoe van 
een echte kerstsfeer sprake kon zijn 
met een gestolen boom in de kamer. 
Af en toe wist je eens een kerst-
boomdief te pakken en wat mij altijd 
verwonderde was de status van de 
dief.
Iedereen verwacht natuurlijk dat 
zo’n kerstboomdief tot de laagst be-
taalden behoorden. Niets was min-
der waar. Het gebeurde dat een fijn-
spar verdween in een luxe bolide die 
de waarde van ongeveer een riante 
bungalow had. Je zou toch verwach-
ten dat geldgebrek mensen tot het 
stelen van een kerstboom dwong, 
maar kennelijk speelden ook andere 
sentimenten mee.

In die jaren bleef het niet bij het ste-
len van één of twee sparren. Tien-
tallen, soms honderden fijnsparren 
werden gestolen en het stond vast 
dat die in de handel terecht kwa-
men. Volgens informatie zouden ze 
op markten in de omgeving verkocht 
worden. Daarom werden de handen 
ineen geslagen en werden gezamen-
lijke avond- en nachtdiensten ge-
pland. 

Bekend was dat de dieven graag van 
maanlicht gebruik maakten. Daar 
werd op ingespeeld en blauwe- en 
groene ambtenaren gingen geza-

menlijk op pad.

Soms werd spontaan een dienstje 
afgesproken. Zo ook op die bewus-
te woensdagmorgen op de training 
van onze diensthonden. Gerrit had 
pas een nieuwe diensthond, “Nero”, 
een kanjer van een bouvier. Baas en 
hond blaakten van ijver. Ze wilden 
graag ingezet worden en tijdens de 
koffie werden de plannen gesmeed.

Gerrit zou die nacht met een oude rot 
in het vak, Arend Jan, dienst doen. 
Ik zou alleen op pad gaan en hem ter 
assistentie roepen. Kerstboomdie-
ven, door mij overlopen, zouden er 
met achterlating van een bijl, te voet 
vandoor gegaan zijn. Zie die alleen 
maar eens te vinden in een bos waar 
je geen hand voor ogen kon zien. 

Natuurlijk was een andere collega, 
Peter, bereid om het bijtpak aan te 
trekken en om het pakwerk te doen. 
Peter zou voor kerstboomdief spelen 
en dan gelijk “Nero” uitproberen.

Die avond verstopte de collega met 
het bijtpak zich in een dicht perceel 
fijnsparren. Ik liet op een bospad 
een bijl achter en vroeg de meld-
kamer om assistentie. Natuurlijk 
was iedereen, behalve Gerrit, op de 
hoogte. Het was doodstil in het bos 
en op grote afstand hoorde ik een 
auto naderen. Ik zette de knipper-
lichtinstallatie van mijn dienstauto 
aan, zodat de collega’s die mij zou-
den komen assisteren, goed wisten 
waar ze moesten zijn. Gerrit sprong 
als eerste uit de auto. In alle drukte 
vergat hij “Nero”.

Hij wilde van mij alle details weten, 
of de kerstboomdief alleen was en in 
welke richting hij was verdwenen. Ik 
praatte hem bij en toen drong het 
pas tot hem door dat “Nero” nog in 
de auto zat.

Toen “Nero” aan de lange lijn zat, 
gingen we op pad. Ik liet Gerrit zien 
waar de dief bezig was geweest en in 
welke richting hij was weggelopen. 
Op de “plaats delict” gekomen, liet 

Gerrit “Nero” revieren. Na een paar 
minuten blafte hij keurig de bijl aan. 
Toen die bijl was veiliggesteld, kreeg 
“Nero” weer het commando “revie-
ren”. 

Ik zag dat “Nero” perfect zocht en 
uiteindelijk tussen de jonge aanplant 
lucht had. Een minuut later ging 
“Nero” te keer als een dwaas. Ik zag 
een top van een spar heen-en-weer 
slingeren. Gerrit wist het zeker: zijn 
hond had de kerstboomdief te pak-
ken. Samen liepen we op het kabaal 
af en daar stond de dief. 

“Nero” had er een heel andere oefe-
ning van gemaakt; hij hing aan de 
rechter schouder van de man met 
het bijtpak. Gerrit had de grootste 
moeite om “Nero” los te krijgen. Ik 
hield “Nero” aan de lijn op afstand, 
omdat Gerrit zelf tot aanhouding wil-
de overgaan. Die eer gunde ik hem 
graag.

Hij greep de man in het bijtpak vast, 
zag niet eens dat zijn collega Peter 
zich in dat pak gehesen had en rea-
geerde niet op mijn roepen dat de oe-
fening over was. Toen Peter ook riep 
dat het spel over was, brulde Gerrit: 
“je bent aangehouden en straks op 
het bureau praten we verder”. Na die 
woorden werd Peter naar de dienst-
auto gesleurd. Daar aangekomen, 
had Gerrit pas door dat hij te pakken 
was genomen.

Wat voor ons allemaal vaststond 
was, dat “Nero” goed werk had ver-
richt. Ondanks de druk van zijn baas, 
wist hij in korte tijd de bijl te vinden 
en werd daarna de verdachte aange-
blaft en gegrepen. Onder het genot 
van warme chocolademelk en kerst-
krans hebben we de inzet van baas 
en hond geëvalueerd. We kwamen 
tot de conclusie dat, als dit een ech-
te kerstboomdiefstal was geweest, 
we zonder hond geen succes zouden 
hebben gehad. “Nero” was de ster 
van de show!

Uw Diender.  
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In 1946 las ik mijn eerste Engelse boek: ‘Kazan, The 
Wolf-dog’ (James Oliver Curwood), een tranentrekker. 
Reeds toen besloot ik, mocht ik ooit een reu nemen, 
hem Kazan te noemen. Pas in 1997 was het zover. Het 
werd een Drent. Ik hield van lange wandelingen in 
binnen-en buitenland en het leek mij de ideale hond. 
Kazan was door een liefhebster gefokt, mw. v.d. Broek-
Heule in Marknesse.

Kazan was fors gebouwd en geweldig nieuwsgierig. Hij 
snuffelde en plaste in AH-zakken die nog door de eige-
naar moesten worden binnengehaald, snuffelde onder 
de rokken van een Turks-Nederlandse, zag een spijker-
broek als boompje, kwam met een damestasje thuis 
etc.

Ofschoon ikzelf geen jager was, heb ik Kazan bij de 
KNJV laten opleiden, resulterend in het Orjewa Di-
ploma B. Kazan vond het speuren en zoeken prach-
tig, maar hield niet erg van water (veel Drenten heb-
ben dat). Keuringen vond Kazan maar niks, een Duitse 
keurmeester beschreef hem overigens als ‘Groszartige 
Rude mit sehr guten Kopf (ZG)’.

Kazan was een schat van een beest, dol op kinderen, 
maar zeker geen softie. Nooit ziek, een bij Drenten veel 
voorkomende spondylosis daar gelaten, maar kort na 
z’n 14e levensjaar begon hij het op te geven. Thuis la-
ten inslapen en begraven naast zijn moeder op het erf 
van mw. Broek-Heule.

Kazan, ik mis je erg.
Jos Brunsting

In memorIam

Ruim 13 jaar geleden kreeg ik (Marian) mijn mooiste 
verjaardagskadootje. We mochten onze Drentenpup, 
Bono van de Schermesweide, in Dokkum ophalen. We 
hadden al wat Drenten-ervaring opgedaan met een 
overgeplaatste Drent waar we 6 jaar van hadden geno-
ten, maar nu dan een pup!
De 2 uur autorijden uit Dokkum ging prima, maar de vol-
gende dag naar onze dierenspeciaalzaak rijden (5 min.) 
niet. Je bent autorijden ook nooit leuk gaan vinden, het 
spugen ging over, maar als je de kans kreeg liep je graag 
de andere kant op als de autoklep open ging.

Bono heeft ons heel veel geleerd. Toen Bono als pup 
kwam was onze oudste zoon Jasper een half jaar en run-
den we ruim 2 jaar een dierenspeciaalzaak. Niet alleen 

op de hondenschool leerden we veel, maar ook Bono’s 
gevoelige karakter en eetgedrag gebruiken we nog re-
gelmatig op de winkelvloer. Bono regelde z’n voeding 
zelf. Als hij te mager werd at hij weer goed, maar als 
hij naar te dik neigde, liet hij z’n eten gewoon staan. En 
van stress kreeg hij ook geen hap door zijn keel, dus het 
was heel moeilijk hem uit de stress te krijgen. Zijn jacht-
instinct redde hem wel, want als je een koekje op de 
grond gooide en dan het commando zoek gaf vergat hij 
z’n stress. Door het zelf reguleren van z’n voeding was 
hij tot het laatst, zelfs na castratie op 11 jarige leeftijd, 
in een goede conditie. Hij liep nog makkelijk ‘s ochtends 
de 2,5 kilometer in 20 minuten naar de winkel.

Anderhalf jaar geleden hebben we onze winkel verhuisd 
naar de derde locatie. Dit is een pand met heel veel glas. 
Op de ruiten hebben we Bono en zijn andere huisdier-
vrienden, poes, valkparkiet en konijn vereeuwigd.
Op z’n Drents kijkt hij naar de camera, duf, want hij lag 
lekker te slapen toen we met de fotosessies van de an-
dere dieren bezig waren, maar wel met mooie oren. In 
hele korte tijd maakte de fotograaf bijgevoegde foto, wat 
mij nooit is gelukt en ook de vakfotografen in de winkel 
niet. Deze foto, met een doorsnee van 1,5 meter prijkt 
nu op onze gevel.

Terugkijkend op de 13,5 jaar die Bono bij ons is geweest 
is dat een heel stuk van ons leven. De geboorte van onze 
dochter, groei van de winkel, maar ook het inzicht in 
hondenvoeding, opvoeding en gedrag heeft hij met ons 
doorlopen en ons ook een hoop geleerd. We hebben ook 
heel veel genoten van zijn fratsen, als het 100 keer niet 
mag, dan mag het de 101e keer misschien wel! Zoniet, 

Kazan v.d. Kleine Wannes  20-06-1997 / 06-08-2011

Bono van de Schermesweide 03-04-1998 / 18-10-2011
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dan ga je door tot 200 keer. Met z’n Drenten blik naar 
vreemden ben je dan als baas nergens meer.

Bono zorgde wel dat hij die aai of aandacht kreeg. Het 
laatste jaar was hij doof en daar kan je als Drent wel 
misbruik van maken. Als je de winkel uitloopt ‘moet’ ie-
dere klant je wel even aaien, je hoort toch niet dat de 
baas ‘nee’ zegt.

Met een aantal ouderdomskwalen wisten we dat een 
einde aan het tijdperk Bono zou komen, maar dat het 
zo snel zou gaan hadden we niet verwacht. Op zondag 
heeft hij nog lekker los gelopen in het recreatiegebied. 
De daaropvolgende nacht kreeg Bono een hersenbloe-
ding. Hij kon hierdoor niet meer op zijn achterpoten 

staan en  zijn kop stond scheef. Hij had geen pijn, de 
volgende nacht hebben we Bono in zijn mand naast ons 
bed gezet, maar er trad na 24 uur geen verbetering op. 
Dinsdagavond is de dierenarts bij ons thuis gekomen en 
is Bono rustig ingeslapen.

Een lege plek thuis en in de winkel en geen loopje meer. 
Het tijdperk Bono is teneinde, maar we kijken terug op 
heel veel mooie jaren. Wat we regelmatig al hebben ge-
zegd: “We willen er weer zo één” en daar gaan we nu 
weer naar op zoek, want ook voor ons geldt: Eens een 
Drent, altijd een Drent!

Martin, Marian, Jasper en Suzanne Drop

honden ChIppen verplICht vanaf 2012
De ministerraad heeft op voor-
stel van staatssecretaris Bleker 
van Economische Zaken, Land-
bouw en Innovatie (EL&I) inge-
stemd met de plicht om honden 
die vanaf 2012 worden geboren, 
te chippen en te registreren. 

Hiermee gaat het kabinet misstanden in de hondenfok-
kerij en -handel tegen en wordt het welzijn van honden 
verbeterd. De consument, zich bewust van deze ver-
plichting, koopt alleen een hond wanneer die gechipt en 
geregistreerd is. 

Er zijn verschillende problemen die het welzijn van hon-
den bedreigen. Zo zijn er dieren die worden mishandeld, 
verwaarloosd of achtergelaten door hun eigenaar. Ook 
vinden er misstanden in de fokkerij plaats, onder meer 
bij de import van buitenlandse honden die zonder juiste 
vaccinatie of zonder herkenbare afkomst worden ver-
handeld. Daarnaast vindt bedrijfsmatige hondenfokkerij 
plaats waarbij de fokker zich niet aan de regels houdt. 
Om deze problemen meer effectief aan te pakken, moet 
de herkomst van een hond kunnen worden achterhaald. 
Veel partijen hebben om invoering van een verplichte 
identificatie en registratie gevraagd.

Het besluit treedt in het voorjaar van 2012 in werking 

en verplicht elke eigenaar om zijn hond binnen zeven 
weken door middel van een chip te laten identificeren. 
Daarna moet de houder een aantal gegevens registre-
ren, onder andere zijn naam, adres en woonplaats. Ook 
de gegevens van degene die de hond voorziet van een 
chip ter identificatie moeten worden geregistreerd. De 
gegevens komen in databanken die worden aangewezen 
door de minister van EL&I en worden aan het ministe-
rie van EL&I beschikbaar gesteld. Per jaar zullen naar 
schatting 100.000 pups worden gechipt. 

Met de verzamelde gegevens kunnen de toezichthouders 
op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor die-
ren handelsstromen in kaart brengen. Zo kunnen toe-
zichthouders controleren of iemand bedrijfsmatig han-
delt of nagaan wie de houder is van een mishandelde, 
verwaarloosde of achtergelaten hond. Door het inzetten 
van private databanken bij de uitvoering van de ver-
plichte registratie worden de administratieve lasten en 
kosten voor de burger en de overheid zo laag mogelijk 
gehouden. De minister houdt toezicht op de uitvoering 
van het besluit door deze databanken.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het ontwerpbe-
sluit voor advies aan de Raad van State te zenden. Daar-
naast moet het ontwerpbesluit worden genotificeerd bij 
de Europese Commissie.
Persbericht MvEL&I van 14-10-2011

 
Op de foto een beeld van een jager en zijn hond.
Deze foto is gemaakt in Gran Canaria (vanuit de 
bus) tijdens een vakantie.

De jachthonden op het eiland zijn zeer rank van 
postuur.

Er mag gejaagd worden op drie dieren;
•	 Konijn
•	 Kwartel
•	 Patrijs
 
Overigens dankt Gran Canaria haar naam aan de 
grote hoeveelheid grote honden die oorspronke-
lijk op het eiland leefden. Vaak gehouden door de 
Guanchen, de oorspronkelijke bewoners van het 
eiland.
 

Pieter Dofferhoff en Esther Hoeksema
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tIps om angst voor vuurwerk bIJ uw hond te verzaChten

De gemiddelde Drent zal doorgaans niet zo snel 
schrikken van een knal of wat vuurwerk. Toch ont-
wikkelen sommige honden angst hiervoor. Onder-
staande tips helpen dit te voorkomen of om goed 
met een angstige hond om te gaan.

Algemene tips
•	 Help uw hond door een ontspannen, zelfverzeker-

de roedelleider te zijn en de verantwoordelijkheid 
te dragen. Door niet af te wachten, maar zelf keu-
zes te maken i.p.v. die aan uw hond over te laten. 

•	 U kunt uw hond laten wennen aan vuurwerk-
geluiden door te trainen met een CD met vuur-
werkgeluiden. Door de combinatie van de CD met 
spelletjes of eten krijgt de hond een positieve as-
sociatie met vuurwerkgeluiden. Het is verstan-
dig om op tijd met deze training te starten en het 
liefst pups al te wennen aan verschillende geluiden. 

•	 Een praktisch idee is met uw hond in de buurt van een 
kleiduiven schietbaan te gaan wandelen. U begint op 
een paar kilometer afstand en wandelt er al spelen-
derwijs steeds wat dichter naar toe, afhankelijk van 
wat uw hond kan hebben. Als uw hond goed reageert, 
gaat u daar een tijdje zitten, speelt of oefent met uw 
hond en doet vooral alsof er niets aan de hand is. 
Gaat ook dit goed, ga dan eens rustig met de hond in 
de kantine daar zitten. Onze ervaring is, dat na twee, 
drie dagen wandelen de hond van de ellende af was. 

•	 Uw eigen reactie (zie boven) is van invloed op het 
(toekomstige) gedrag van uw hond. Hoe u het beste 
kunt reageren, hangt af van het angstniveau en de ge-
schiedenis met geluiden. Als uw hond niet bang is voor 
geluiden en hij schrikt licht van een knal (hij kijkt en/
of staat even stil), kunt u het beste zelf rustig blijven 
en er niet op reageren. De kans is groot dat uw hond 
even kijkt hoe u reageert. Blijft u rustig, dan zal hij 
dit opvatten als een teken dat er niets aan de hand is. 

•	 Indien uw hond wat erger geschrokken is (intentie 
tot vluchten, onrustig in gedrag) maar nog wel be-
reikbaar is, helpt u hem door de leiding te nemen. Dit 
doet u door uw hond een alternatief te bieden (bij-
voorbeeld een oefening of samen zoeken naar een 
geur, muizenhol of brokje). In de hoop dat hij zich 
herstelt van zijn angst, omdat u aangeeft dat vluchten 
niet nodig is en jullie samen iets anders gaan doen. 

•	 Het kan ook zijn dat uw hond zo geschrokken is dat 
hij niet meer bereikbaar is voor u (hij vlucht, trilt 
hevig, neemt geen eten meer aan, valt niet af te lei-
den). Dan rest u niets anders dan uw hond veiligheid 
te bieden. Voor de meeste honden betekent dat: 
naar binnen kunnen gaan, uw hond duidelijkheid ge-
ven door hem op zijn plaats te sturen of als dat te 
veel gevraagd is, hem de gelegenheid te geven in 
een hoekje te liggen o.i.d. In deze situatie helpt u uw 
hond door er wel voor hem te zijn. Bijvoorbeeld door 
in de buurt van hem te zitten, rustig te blijven in uw 
bewegingen en eventueel de radio aan te zetten ter 
verbloeming van geluiden. Troost (aaien, praten) uw 
hond niet in deze situatie, daarmee bevestigt u hem 
juist in zijn angst.

Specifieke tips voor de jaarwisseling:
•	 Laat uw hond rond de dagen om de jaarwisseling 

aangelijnd uit. Gebruik eventueel een lange lijn. 
Voorkom hiermee dat uw hond bij schrik leert dat 
vluchten een oplossing is.

•	 Laat geen gezinsleden met uw hond lopen die zelf 
schrikkerig reageren op vuurwerk. De kans is dan 

groter dat de hond ook schrikt en angstig wordt.  

•	 Kies indien nodig alternatieve locaties, routes of tijden 
voor uw wandelingen. Ga bijvoorbeeld in het bos i.p.v. 
het dorp of de stad wandelen of wandel extra vroeg 
of laat wanneer er geen jeugd op straat is met rotjes.  

•	 Probeer tijdens de wandeling de aandacht van uw 
hond bij u te houden, hij heeft dan minder tijd om met 
geluiden bezig te zijn. Neem zijn favoriete speeltje of 
lekkers mee en combineer dit eventueel met wat oe-
feningen. Let er wel op dat u oefent en speelt voor-
dat uw hond schrikt, niet als hij al geschrokken is.  

•	 Daarnaast is het buiten een goede optie om zelf te 
doen alsof je snuffelt. Ga op je hurken zitten en doe 
alsof je heel erg geïnteresseerd bent in een stukje 
gras of riet. Frummel met je handen over de grond, 
focus alsof je wat ziet, zeg evt. op een spannende 
toon ‘kijk eens etc.’ en verstop/gooi een snoepje 
in de buurt. De bedoeling is dat je hond mee komt 
doen met snuffelen en daardoor zijn focus verlegt, 
waardoor zijn spanning af kan vloeien. Oefen dit na-
tuurlijk eerst en ook op momenten zonder knallen. 

•	 Laat uw hond tijdens oudjaar ruim vóór 24.00 uur uit.  

•	 Laat uw hond tijdens de jaarwisseling niet alleen en 
geef hem net als anders duidelijkheid, bijvoorbeeld 
door hem naar zijn plaats te sturen.

•	 Verzacht de omstandigheden tijdens de jaarwisseling 
door gordijnen en ramen te sluiten en muziek aan te doen.  

•	 Leidt de hond af met een lekker bot, speeltje, ge-
vulde Kong, oefeningen of kunstjes voor en tijdens 
het vuurwerk.

•	 Voor sommige honden met angst voor vuurwerk 
is een pension een goed alternatief. Doordat het 
pension in het buitengebied ligt, zal de hond geen 
tot weinig vuurwerk horen. Reserveer wel op tijd. 

•	 Schat u in dat uw hond bijzonder gevoelig is voor vuur-
werk, overleg dan op tijd met de dierenarts over onder-
steunende medicijnen. De reguliere kalmeringsmedi-
cijnen zijn geen aanrader, omdat door deze medicijnen 
het gehoor sterker werkt en het spieren verslapt.  

•	 Op homeopathisch gebied zijn goede middelen ver-
krijgbaar o.a. een bloesemextract, verkrijgbaar 
bij de drogist. Het brengt verlichting bij spanning 
en stress, daarnaast helpt het uw hond rustig te 
blijven terwijl hij wel alert blijft. De dosering is 4 
keer per dag 4 druppels of druppels in het drink-
water in een bak van aardewerk (geen metaal).  

•	 Voor de honden die rond de jaarwisseling zo onder de 
indruk zijn van het vuurwerk, dat ze niet meer buiten 
poepen, is het (tijdelijk) voeren van vers diepvries-
vlees een optie. Omdat het voer hoogwaardig is, is 
de hoeveelheid ontlasting veel minder (1/3 tot 1/2) 
in vergelijking tot het voeren van brokken. Het is wel 
belangrijk dat uw hond het voer minimaal een paar 
dagen voor de jaarwisseling al eet, zodat hij er aan 
gewend is ter voorkoming van diarree.

Een ontspannen jaarwisseling!

Met dank aan Hondenschool Akili (www.akili.nl)



Onze Drent

30

Uitslagen najaarsveldwedstrijden 2011

15 september - Najaarsveldwedstrijd Jeugd klasse - Dirksland
Keurmeester:  C.B. Woets
E.V.  Parisienne de la Bruyère des Marais (Epagneul Bleu de Picardie) van R.J.M. Fennis

23 september - Najaarsveldwedstrijd Open klasse + Jeugd klasse - Gieten
Keurmeesters: Openklasse: H. Companjen / Jeugdklasse: P.E. Eering

Openklas:
1e  Zeer Goed  Vasha des Hauts de Pian (Epagneul Francais) van Raba Sonneveldt
2e  Goed         Pietro dei Vincini del Monastero (Bracco Italiano) van Rommert Hazenberg
3e  Goed        Maja vom Bimolterfeld (Grote Münsterlander) van Kees Lukens
E.V.                Idde van ‘t Poldersdijkje (Drentsche Patrijshond) van Lieven Mastenbroek
 
Jeugdklas:
1e  Zeer Goed Joulos van ‘t Weimeland (Weimaraner L.) van Y. van Deutekom
2e Goed Lady Jillz uut ‘Vossebeltseveld (Grote Münsterlander) van R. Mentink
3e  Goed Quartel Daisy van Roopoorte (Drentsche Patrijshond) van Sika Knol-Borgeld
E.V.   Perdiquero Timinuk the Gloucester (Drentsche Patrijshond) van C.J. Bruinsma
E.V.   Sebo Daisy van Roopoorte (Drentsche Patrijshond) van A.P. van Bruggen

24 september - Najaarsveldwedstrijd - Westernieland
Keurmeesters: Koppelklasse + Jeugdklasse P.E. Eering en T. Slager

Openklas koppel: geen kwalificaties

Jeugdklasse:
1e Uitmuntend Aram van ’t Arret (Drentsche Patrijshond) van Peter Doderer
2e Uitmuntend Marlotta Dei Vicine Del Monastero (Bracco Italiano) van B. de Vries
3e Zeer Goed Sebo Daisy van Roopoorte (Drentsche Patrijshond) van A.P. van Bruggen
Goed  Matilde Dei Vicini del Monastero (Bracco Italiano) van M. Hamakers
Goed  Emporio di Ala D’Oro (Bracco Italiano) van M. Meulenberg

29 september - Najaarsveldwedstrijd Open klasse - Middelharnis
Keurmeester:  P.L.M.J. Rooijakkers - Aspirant keurmeester: Walter Klijsen

1e Goed           Caprice van ’t Arret (Drentsche Patrijshond) van Ine Gimbrère
2e Goed           Comatsu Matsu van de Pauwenkamp (Weimaraner) van Kees Goosens.
E.V.          Meander Valerie Tessa  (Weimaraner) van Fred van Marion.

30 september - Najaarsveldwedstrijd Open klasse - Dirksland
Keurmeesters:  P.L.M.J. Rooijakkers

1e Zeer Goed    Freya Heidewachtel van Ron van Spanje.

12 oktober - Najaarsveldwedstrijd Open klasse - Vogelwaarde
Keurmeester:  C.B. Woets - Aspirant keurmeester: Dhr. W.C. Klijsen

1e Zeer Goed Meander Valerie Tessa  Weimaraner van Fred van Marion
E.V.  Lena-Vanka   Drentsche Patrijshond van Van der Elst (B)

21 oktober - Continentaal II Trophee 2011 - Nieuwe Pekela
Georganiseerd door Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging

1e Uitmuntend Aram van ’t Arret (Drentsche Patrijshond) van P. Doderer
2e Zeer Goed Freya van het Exelseveld (Grote Münsterlander) van R. Bakker

Kerst- en eindejaarsgroet
Als u deze Kerstgroet van de GBC leest, zitten we in de tijd dat de dagen het kortst zijn. ‘s Morgens en ‘s avonds 
de honden in het donker honden uitlaten. Dus de honden zijn in deze tijd van het jaar veel in huis en dan is een 
gehoorzame hond heel fijn. Plaats is plaats en rust is rust.

Goede, en voor de hond duidelijke instructies zijn voor hond, eigenaar en het hele gezin rustgevend. Wij leven 
in een land waarin we het één en ander kunnen organiseren, daar mag u met Kerst eigenlijk best wel even aan 
denken en dankbaar voor zijn. Rust, en een vertrouwde plek om te leven dat wens ik u allen toe.

De leden van de Gebruikshondencommissie wensen u Goede Kerstdagen, een voorspoedig en gezond 2012 toe.

H. Companjen, voorzitter GBC

gebruIkshondenCommIssIe
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De samenwerkende Drentenkennels en

Janny Offereins

Wensen alle Drentenliefhebbers

Prettige Kerstdagen en een 

Gelukkig en Gezond 2012

 

Wist u dat…
•	 honden tonen van 15 tot 60.000 HZ kunnen horen. De mens van 20 tot 20.000 HZ 

•	 honden geluidsbronnen met behulp van hun beweegbare oorschelpen lokaliseren? 

•	 het gezichtsveld van honden 240 gr. is. Van de mens 140 gr. 

•	 honden bijna geen verschil zien tussen de kleuren groen en rood. 

•	 honden bijzonder goed zien in de schemering. 

•	 honden hele kleine bewegingen waar nemen.

•	 honden uitzonderlijk goed ruiken

•	 honden gemiddeld 100 vierkante cm reukcellen hebben(mens 10 vierkante cm)

•	 honden beter ruiken naarmate de snuit langer is.

•	 honden met een natte neus voelen of geur van links of van rechts komt.

•	 honden 10% van hun hersencapaciteit gebruiken om geursignalen te verwerken. (mens 1%)

Kennel van de Bezelhonk Kennel van de Lage Nesse

Kennel van Drienermarke Kennel fan ’t Patrijzen Bos

Kennel van Klein Elsholt Kennel van de Sebastiaans Hoeve
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Drentsche Patrijshond “Aram van’t Ârret” schrijft historie

De Drentsche Patrijshond “Aram 
van ’t Ârret”  van de heer P. Do-
derer uit Leiderdorp heeft dit 
najaar twee uitzonderlijke pres-
taties geleverd op de najaars-
veldwedstrijden.

Aram won de Jeugdveldwedstrijd van 
onze vereniging in Westernieland 
(24/9) met de hoge kwalificatie 1e 
UITMUNTEND. Vervolgens werd hij 
namens onze vereniging uitgezon-
den naar de jaarlijkse Continentaal 
II Trofee te Nieuwe Pekela (21/10), 
een Kampioensschaps Najaarsveld-
wedstrijd en ook daar werd hij 1e 
UITMUNTEND.
De Continentaal II Trofee 2011 werd 
dit jaar georganiseerd door de Ned. 
Grote Münsterlander Vereniging.  
Keurmeester was de heer P.E. Eering.

Om de uitzonderlijke prestatie van 
Aram te beschrijven even wat ach-
tergrond informatie. De groep leden 
van onze vereniging die deelneemt 
aan de jaarlijkse voor- en najaars-
veldwedstrijden is bepaald niet groot 
te noemen. Op zich is dat niet zo 
verwonderlijk, omdat voor deelname 
aan de veldwedstrijden er een be-
hoorlijk aantal  obstakels geslecht 
moeten worden waarvan tijd, geld 
en een goed trainingsveld wel de 
moeilijkste zijn.

Toch is deze kleine enthousiaste 
groep deelnemers aan veldwedstrij-
den heel belangrijk voor onze vereni-
ging omdat zij, door deelname aan 
en training voor de veldwedstrijden, 
het jachtkarakter van de Drentsche 
Patrijshond als Staande Jachthond 
willen vast houden.

Het behoud van dit jachtkarakter (+ 
jachteigenschappen) is één van de 
essentiële opdrachten die de vereni-
ging zichzelf ten doel gesteld heeft in 
haar Statuten. 

Daarin staat namelijk als 1e doel 
vermeld:

Artikel 2. Doel en Middelen
1. De vereniging heeft ten doel:

a. De instandhouding en ver-
betering van de Neder-
landse Staande jachthond 
de Drentsche Patrijshond, 
haar karakter, jachteigen-
schappen en verschijning, 
als omschreven in de ras-
standaard.

Op veldwedstrijden worden de hon-
den op hun jacht kwaliteiten beoor-
deeld door onafhankelijk opgeleide 
keurmeesters welke verschillende 
Continentale Staande honden rassen 
in Nederland en daarbuiten mogen 
keuren.

Als men een hond uitbrengt op één 
van de daarvoor opengestelde veld-
wedstrijden, dan zijn er verschil-
lende beoordelingen te behalen. Als 
eerste kan een hond een ‘Eervolle 
Vermelding’ behalen, wat nog geen 
kwalificatie genoemd mag worden, 
maar gezien moet worden als een 
aanmoediging en als waardering van 
het getoonde werk.
Als de hond het niveau van de ‘Eer-

volle Vermelding’ te boven gaat komt 
hij in aanmerking voor een officiële 
veldwerk kwalificatie. Dit kan zijn 
een GOED, ZEER GOED. UITMUN-
TEND of een UITMUNTEND + CACT.
De kwalificaties GOED en ZEER 
GOED worden met enige regelmaat 
door Drentsche Patrijshonden op de 
veldwedstrijden behaald.

De kwalificatie UITMUNTEND wordt 
slechts af en toe toegekend als het 
getoonde werk van zeer hoog niveau 
was. Zoals u inmiddels al wel be-
grijpt, is het behalen van deze hoge 
kwalificatie dan ook slechts voor en-
kelen weggelegd.
Het is dan ook heel bijzonder te noe-
men dat Peter Doderer met Aram 
deze hoge kwalificatie twee keer in 
vier weken tijd wist te behalen in 
twee verschillende klassen.

De Gebruikshondencommissie feli-
citeert Peter Doderer van harte met 
dit het winnen van deze 2 Najaars-
veldwedstrijden.

H. Companjen, vz. GBC

Aram staat voor langs de suikerbieten.

Aram van ’t Ârret

Norlund Darino 
x 

Sophie van ’t Ârret

NHSB: 2764890
Geboren: 21-09-2009

Fokker:
W.C. Klijsen

Eigenaar/voorjager:
P.E. Doderer
 Leiderdorp
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Dirksland Jeugdwedstrijd - 15-09-2011

De verwachtingen waren goed. Keurmeester Cor Woets 
had maar 7 honden om te keuren. De veldbegeleider had 
2 dagen tevoren nog een rondje gemaakt en dat zag er 
goed uit. ’s Morgens voor de wedstrijd had hij nog even 
rond gereden en, op 1 veld 3- en op een ander veld 2 
Fazanten gezien.

Een behoorlijk warme dag met vrijwel geen wind. Het 
windje dat af en toe even voelbaar was kwam uit het 
N.O..
Dit en de warmte was voor de jonge honden niet ge-
makkelijk. Er was ook vrijwel geen wild te bekennen, 1 
Fazant over de hele dag gezien. Door het geringe aantal 
deelnemers kregen zij van de keurmeester allemaal 2 
en sommigen zelfs 3 beurten. Er waren wel wat beloftes 

bij de jonge honden. De meeste gaan volgend jaar naar 
de open klasse dus ik ben benieuwd hoe ze zich daar 
ontwikkelen. 

Er was toch nog 1 Eervolle vermelding: Parisienne de 
la Bruyère des Marais, Epagneul Bleu de Picardie, teef, 
18-04-2010, voorjager: R.J.M. Fennis.

Dank aan de gastheer Jan Buth en de veldbegeleider 
Lieven Mastenbroek. De catering was weer in de goeie 
handen van Lianne Mastenbroek en de onvermoeibare 
keurmeester Cor Woets. 

Hans Verhaar

Najaarsveldwedstrijd Gieten - 23-09-2011 

Een veldwedstrijd die in de aanloop ook weer een te kort 
aan keurmeesters kende. Uiteindelijk stonden er in de 
catalogus 11 openklas honden en 4 jeugdhonden waar 
en nog één bij kwam. Een hele toer voor één keurmees-
ter.
 
Groot was ons geluk toen bleek dat de Korthaar wed-
strijd, die gelijktijdig georganiseerd wordt, lang niet vol 
zat en zij daardoor een keurmeester (P. Eering) konden 
missen. Peter heeft daarop onze jeugd voor zijn rekening 
genomen zodat ik zelf alle tijd had voor de openklas. 
Flexibiliteit, waardoor oplossingen maximaal benut kon-
den worden.

 

Beide groepen beleefden een uitstekende dag. Van de 16 
deelnemende honden kwamen er 14 goed voor wild! Dat 
is een uitstekende score, het resultaat was er dan ook 
naar. In de openklas: 3 kwalificaties en één  E.V.; in de 
Jeugdklasse: 3 kwalificatie en 2 E.V.

Het was een mooie dag, om 17.00 uur was de uitslag al 
gedaan.
 
Met dank aan Klaas de Vries voor de velden en de orga-
nisatie, Hans Verhaar voor alle inschrijvingen en cata-
logus en dank aan Ine Mastenbroek voor de financiële 
afwerking van de wedstrijd.

Henk Companjen

Veldwedstrijd Middelharnis - 29-09-2011

Het was verzamelen op de Geere, de boerderij van Gast-
heer Sico de Vries. Een schitterende dag die om 9 uur 
al behoorlijk warm was, dus snel naar de velden die op 
ongeveer een kwartier van het verzamelpunt lagen. Het 
waren behoorlijk grote bietenvelden. Er zat in het 1ste 
veld, waar zeven honden hebben gelopen, voldoende 
wild, er werden 6 fazanten gezien. Volgens de keurmees-
ter en aspirant keurmeester zat er zeker nog meer, maar 
door de grootte van het veld was het voor de honden 
en voorjagers niet eenvoudig. Toch wisten 2 deelnemers 
daar tot een punt te komen.

Daarna naar het volgende veld, waar we eerst geluncht 
hebben en de honden in een vliet konden zwemmen. Wat 
zeker nodig was want het was 30 graden en geen scha-
duw. Ook in dit veld wild, enkele mooie kansen werden 
helaas gemist. Toch hebben van de 12 deelnemers alle 
honden op één na, wild gehad. Het was vreselijk heet 
dus al met al geen slecht resultaat.
Hans Verhaar

Najaarsveldwedstrijd te Westernieland - 24-09-2011

We begonnen de dag met fris, maar mooi weer. Gestart 
werd met de koppelklasse. Hiervoor hadden acht honden 
ingeschreven, dus vier koppels. Ondanks de aanwezig-
heid van voldoende fazanten lukte het niet hier tot sco-
ren te komen.

Na de middag werd de jeugd gekeurd in twee groepen. 
Ook hier een mooie bezetting van de fraaie velden met 

fazant, zodat er legio kansen waren, die door meerdere 
honden werden benut. Dit leidde tot de volgende uitslag:

Onze dank gaat uit naar Jan Stoffel die wederom zijn 
mooie velden beschikbaar stelde voor deze wedstrijden 
en naar Judith ter Horst die de catering voor haar reke-
ning nam.
Hans Verhaar
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Najaarsveldwedstrijd Dirksland Open - 30-09-2011

Keurmeester: Pieter Rooijakkers. 
Het was weer een heel warme dag. Omdat er op de dij-
ken veel bomen staan, konden we heerlijk vanuit de 
schaduw alles prima volgen. De eerste deelnemer had 
een korte loop, in de eerste minuut een fazant. De hond, 
die bij de start breed naar links ging, liep bij het terug-
keren net boven de wind langs de fazant. Vervolgens 
weer een brede slag naar links waarbij er voor de hond 
een fazant opvloog. Heel jammer, maar alle deelnemers 
dachten, en zeiden dit ook tegen elkaar, ze zitten erin 
ieder geval wel!

Echter de hele dag in de velden, 4 fazanten gezien, maar 
niet gescoord. Tot we om ongeveer 14.30 naar de sloot-
kanten gingen, waarlangs een rand wilde bloemen groei-
de. Daar nog 7 fazanten gezien. Er werd 1x gescoord: 
een 1e ZG voor Freya met Ron van Spanje. 11 van de 12 
honden wild gehad, er uit gelopen door de voorjager of 
in ieder geval niet goed afgewerkt. 12 honden een 1e en 
8 honden een 2e beurt.

Pieter had er zin in ondanks de warmte, maar geluk-
kig was het minder warm dan gisteren. Al met al een 
heel gezellige en mooie dag. De erwtensoep was op deze 
warme dag toch weer een succes. Er is nog lang, tot bij 
zessen “nagetafeld”, op de gezellige binnenplaats van de 
Wouterke’s  Hoeve. Dank aan onze gastheer, en erwten-
soepspecialist, Jan Buth en veldbegeleider, tevens deel-
nemer Lieven Mastenbroek.
Hans Verhaar

Najaarsveldwedstrijd Vogelwaarde - 12-10-2011

Gastheer en veldbegeleider: Dhr. L.A.A.C. Verschueren

De wedstrijd in Vogelwaarde was een succes. Hoewel 
slechts 1 kwalificatie en 1 EV was het een mooie en nu 
en dan spannende wedstrijd. Er zijn 18 fazanten gezien, 
op het laatste veld zaten er zelfs 7, te dicht, bij elkaar. 
Het was een wedstrijd met een lach en een traan. Op 
ongeveer 150 meter van de kant werd een schitterend 
punt gescoord.
Er moest geapporteerd worden en zover wij vanaf de 
kant konden zien verliep dit perfect. Omdat iedereen 
overtuigd was dat dit een hoge kwalificatie zou worden, 
werd er van de kant al luid geapplaudisseerd en gejuicht.

Wat wij niet konden zien was, dat de hond halverwege 
de eend had laten vallen en zonder apport naar de voor-
jager doorliep. Ook een 2e kans werd niet benut en na 
de 3e poging ging de hond voor zichzelf jagen.
Emotie en spanning genoeg dus. Het patroon van de 
laatste wedstrijden zette zich eigenlijk, bij sommigen, 
nog door.  Er werd bij vlagen mooi gejaagd. Er waren 
honden en voorjagers die een mooie loop lieten zien. 
De kansen waren ruim aanwezig maar werden niet vol-
doende benut. Ondanks de druilerige regen die de hele 
dag doorging een hele mooie wedstrijddag.

Hans Verhaar

regIster

Ruim een jaar geleden, 26 oktober 2010, is het digi-
tale register online gegaan. Dit betekent dat vanaf die 
datum ieder lid van de vereniging tegen een geringe 
vergoeding een leesaccount kan aanvragen. 

Met een leesaccount, krijgt u toegang tot alle gegevens 
die bekend zijn van de bijna 22.000 Drentsche Patrijs-
honden die in het register zijn opgenomen (m.u.v. 
Naam-Adres-Woonplaats gegevens van de eigenaren).  

De gegevens in het register bestaan uit de officiële 
gezondheidsonderzoeken, wedstrijd- en exterieuruit-
slagen. Daarnaast worden ook de verslagen van de 
nestbezoeken en de fokdagen opgenomen. De reacties 
die we ontvangen op de gezondheidsenquêtes, die in 
het 3e en 6e levensjaar van de honden aan de eigena-
ren worden verstuurd, worden vanzelfsprekend ook in 
het register opgenomen. Naast het invoeren van alle 
nieuwe informatie wordt nog steeds hard gewerkt aan 
het invullen en complementeren van het register met 

informatie uit het verleden. 

Om de database zo compleet mogelijk te maken, zijn 
we in grote mate afhankelijk van u als Drentenbezit-
ter. Ik wil u daarom vragen om alle (erfelijke) gezond-
heidsklachten van uw hond(en) te melden zodat deze 
opgenomen kunnen worden in het register. Dit is in het 
belang van ons ras en het te voeren fokbeleid.

Indien uw Drent is overleden, vraag ik u de datum van 
overlijden en indien bekend de doodsoorzaak door te 
geven.

U kunt een leesaccount aanvragen (€7,50 per jaar) en/
of informatie doorgeven via mail: register@drentsche-
patrijshond.org of via post: Laan van Berlioz 37, 
2151 GN Nieuw-Vennep.

Madelien Atema, Registerbeheer
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Wij wensen u allen prettige feestdagen en een  voorspoedig 2012

Tjark en Berna Nap - Winterswijk
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een drent als Je sIngle bent?
Precies een jaar geleden begon ik na te denken 
over de vraag: ‘Is het nou echt niet mogelijk om in 
m’n eentje een hond aan te schaffen?’ 

Van kleins af aan ben ik gek op dieren en in het bijzonder 
op honden. Thuis was het me na zo’n 14 jaar zeuren ge-
lukt! Mijn moeder gaf toe…we zouden een hond nemen. 
Maar dan wel een kleintje. Ah…echt? Beter iets dan niets, 
dus toen kwam onze ‘Dinky’ en wat ik ongelofelijk veel 
geleerd van die stronteigenwijze West Highland White 
Terrier. Jaren op training gezeten en altijd gedacht: “La-
ter als ik groot ben, dan neem ik een flinke hond”. Eentje 
waarvan ik geen hernia zal krijgen om haar te aaien met 
m’n 1.84 m! De Drentsche Patrijshond, dat leek het me 
nou helemaal! Een lieverd met pit!
 
De jaren gingen voorbij. Ik woonde niet op plekken waar 
je goed een hond kan houden, maar in 2009 kocht ik 
mijn eigen huis met tuin en toen begon het echt te krie-
belen…  Waar een wil is, daar is een weg…toch?
Maar hoe moest ik het aanpakken? Het grootste pro-
bleem: de hond kan 3 dagen niet mee naar het werk en 
een hond de hele dag alleen laten thuis zitten, vind ik 
geen optie. Uitlaatservices zijn echt duur en dan nog zit 
de hond veel te veel alleen. 

Ik heb maanden de tijd genomen om dingen uitgebreid 
op een rijtje te zetten: waar is mijn hond als ik werken 
moet, hoeveel ben naast mijn werk nog weg, heb ik ge-
noeg tijd om elke dag lang te wandelen, wat zijn alle 
kosten, waar kan ik op training met de pup, bij welke 
vrienden is mijn hond welkom (bij allemaal!), een paar 
fokkers gebeld, informatie gezocht, enz. 

De conclusie was: eigenlijk is er naast mijn werk geen 
reden om geen hond te kunnen nemen! Toen heb ik me-
zelf voorgenomen om eerst een goede betaalbare oppas 
te vinden en me dan ‘op te geven’ voor een pup. Het luk-
te! Al snel had ik iemand gevonden die het super vond 
om drie dagen in de week op een pupje te passen en zelf 
ook veel ervaring met honden heeft. Vol enthousiasme 
belde ik de fokster dat het rond was en keek ik uit naar 
het moment dat de puppen geboren zouden worden.

Op 14 januari 2011 was het zover. Esther (de fokster)
belde me op dat Britt bevallen was en er zeker een teefje 
voor mij bij zat. Je wil niet weten hoe gelukkig ik was! Nu 
zou het dan echt gebeuren! Toen ik de oppas belde om 
het goede nieuws te vertellen, kreeg ik te horen dat ze 
er vanaf zag. Dat ze het me eerder had willen vertellen, 
maar dat ze het niet zag zitten. Wat was ik kwaad zeg! 

Maar ik heb daar 1 belangrijke les van geleerd! Zorg, dat 

je ‘noodoplossingen’ hebt, mensen die je uit de brand 
kunnen helpen, die van jou en je hond houden. Samen 
met een lieve vriendin hebben we gekeken hoe we er 
voor konden zorgen dat mijn pupje een goede opvang 
had, bij mensen die zich aan hun woord zouden houden. 
Het bijzondere was dat we die op dezelfde avond nog 
vonden. We hebben een gesprek gepland en het klikte 
meteen. Dit was nog een veel betere plek voor mijn pup!

Ik heb veel aan de tips van de fokster gehad. Het leuke 
vond ik dat Esther van mijn leeftijd is en zelf ook ‘alleen’ 
is begonnen met een hond en mij daardoor goed van 
adviezen kon voorzien. We hebben nu nog steeds leuk 
contact. Wat ik als heel prettig heb ervaren is, dat Esther 
had gezegd dat ik altijd mocht bellen of mailen als er iets 
was. Dus dat heb ik gedaan. Regelmatig gemaild en ik 
heb ook wel een keer met tranen in mijn ogen opgebeld, 
omdat ik even het gedrag van mijn pup niet begreep. 
Dan was het echt top om even je hart te luchten en goed 
advies te krijgen. Je doet het toch maar even allemaal in 
je eentje. Esther, bedankt dat je er altijd voor ons bent! 
Je bent een topper!

Benthe is nu bijna 10 maanden en als ik er zo op terug 
kijk, dan heb ik geen seconde spijt gehad. Tuurlijk… was 
het soms best ‘ff pittig’ zo’n pup. Maar wat een heerlijk 
beest en wat maakt ze me elke dag weer blij! Mijn le-
ven is echt verrijkt door de komst van deze Drent. Ze 
is helemaal gewend om drie dagen per week te spe-
len met de andere honden van de oppas en het heeft 
ook bijgedragen aan een goede socialisatie. Ik heb wel 
eens honden gezien die niet ‘zonder’ hun baasje kunnen 
en gaan zitten janken. Nou, daar heeft Benthe absoluut 
geen last van! 

Elke dag geniet ik weer als ik beneden kom en haar 
grappige koppie zie! Het leven met een hond brengt rust 
en structuur met zich mee en dat is heerlijk voor mij in 
deze jachtige maatschappij. We komen bijna dagelijks 
leuke mensen tegen met honden en hebben een vaste 
groep mensen waar we regelmatig mee op lopen in het 
natuurgebied achter ons huis. Benthe is heel sociaal. 
Ze begroet bijna iedereen die we tegen komen. En wie 
weet, helpt deze lieve Drent me nog wel eens aan een 
leuke vent ;)

Janine Hamersma
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dagboek - tosCa van ’t holtenbos (4) 
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.

Zo, de “kinderjaren” zijn nu een 
beetje achter de rug en de tijd breekt 
aan voor het grotere, meer volwas-
sen werk.

17 September was een mooie dag 
en eens moest toch de eerste keer 
zijn. De baas dus in zijn waadpak de 
sloot in en vrouwtje met de lange lijn 
aan de kant. Voorzichtig hebben wij 
Tosca in het water getild en toen los-
gelaten. Ze zwom, of liever gezegd 
spartelde, direct naar de andere kant 
en klom daar met wat hulp de kant 
op. Ze leek niet echt geschrokken 
dus hebben wij dit nog enkele keren 
herhaald maar het bleef bij spartelen 
en gelukkig verder ook zonder echte 
angst te tonen maar ook niet be-
paald voor haar plezier. Doordat het 
weer en de watertemperatuur de tijd 
hierna niet uitnodigden tot een her-
haling, hebben wij dat daarna ook 
niet meer gedaan. Er blijft dus nog 
een taak voor volgend jaar liggen.

26 September was het dan zover. 
Eindelijk vakantie. Alles de auto in 
en naast de reisbench pasten, met 
wat duwen, precies onze twee kof-
fers. Alles stond dus goed vast. Ge-
lukkig wisten wij al dat Tosca geen 
moeite heeft met autorijden, maar 
of dat voor zo’n lange reis ook zou 
gelden was nog een vraagteken. 
Daarom hadden wij de heenreis in 
twee stukken geknipt met het eerste 
hotel een uurtje onder Parijs. Halver-
wege hebben wij nog een plasstop 
gemaakt en voor de rest hebben wij 
van Tosca niets gemerkt of gehoord. 
Ze is gaan liggen en heeft kennelijk 
het hele stuk liggen slapen. Gewoon 
voorbeeldig. 

In het hotel hebben wij 
lekker gegeten en Tosca 
lag aan onze tafel maar 
dat kostte meer moeite. 
Met al die mensen om 
haar heen was het toch 
wel moeilijk om te blij-
ven liggen. Tijdens de 
nacht heeft Tosca op 
onze kamer heel rustig 
in de bench geslapen. 
Ook de tweede dag had 
Tosca weer geen enkel 
probleem met het au-
torijden. In het tweede 
hotel hadden wij 4 da-
gen geboekt voor een 
kamer met directe toe-
gang tot een soort bosje 
met bomen en een uit-
gedroogd grasveld er 
onder. Dat was heerlijk 
want we hadden een ei-
gen terrasje en konden 
met Tosca zo naar bui-
ten lopen. Het was toen 
overdag zo’n 33 graden 
wel erg warm en ook 
’s nachts was het niet 
koud.
De eerste nacht hebben 
wij de bench dicht gedaan 
maar dat was kennelijk te warm, 
want Tosca was toch wat onrustiger. 
Daarna hebben wij de bench gewoon 
open gelaten en ging Tosca gewoon 
ergens in de kamer liggen zonder 
dat zij ons ook maar één keer heeft 
wakker gemaakt. Pas rond een uur 
of half acht, als ze merkte dat wij 
ook wakker waren, kwam ze bij ons 
snuffelen en lieten wij haar even aan 
de lijn naar buiten. Alleen de eerste 
nacht heeft zij even geblaft toe er ie-
mand wat dicht langs ons terras liep.

Wij zaten in een leuk toeristisch 
plaatsje en hebben daar regelmatig 
rondgelopen maar bij voorkeur vroe-
ger op de dag want daarna werd het 
niet alleen voor ons maar ook voor 
Tosca veel te warm. We hadden ook 
voor Tosca voldoende drinken bij 
ons. Ook hadden wij moeite om To-
sca niet te veel op het warme asfalt 
te laten lopen. Omdat we haar toch 
nog niet te lang achtereen wilden la-
ten lopen, gingen wij voor de siësta 
terug naar ons hotel. Met een stok-
broodje, wat kaas en een flesje wijn 
voor de lunch vonden wij dat zelf 
overigens ook geen straf. 
Al die dagen hebben wij regelmatig 
in de auto gezeten en toen meestal 
zonder bench. Tosca had geen enkele 
moeite om rustig los in de achterbak 
te zitten of, meestal, te liggen zon-
der te proberen over de achterbank 
te springen. Gewoonweg heerlijk.
Door de warmte was het eten voor To-
sca extra onaantrekkelijk. Met allerlei 
kunstgrepen hebben wij het lekker-
der moeten maken, maar ’s avonds 
als wij in ons vaste restaurantje op 
het terras zaten dan ging haar eten 
er met wat maigret de canard of foie 
gras zo in! De Franse keuken beviel 
haar duidelijk heel goed. In dat res-
taurant zaten wij op een terras dat 
zo uitkeek over het feeërieke dorpje 
Roc Amadour. Helaas was het een 
terras met grind en mocht er buiten 
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gerookt worden. Tussen het grind lag 
het dan ook bezaaid met sigaretten 
peuken die Tosca allemaal feilloos 
opspoorde. Wij moesten dus steeds 
in een ruime cirkel om onze tafel alle 
peuken zelf eerst verwijderen want 
Tosca at ze gewoon op en wij had-
den gelukkig gelezen dat de nicotine 
daarin voor honden dodelijk kan zijn. 
Wij vroegen ons dan ook regelmatig 
af of wij rokers zouden kunnen aan-
klagen voor poging tot doodslag op 
onze Tosca.

Tosca had last van een oog. Er kwam 
veel vuil uit en bij het ontbijt namen 
wij dan gekookt water mee om, als 
het was afgekoeld, de ogen mee uit 
te spoelen. Tijdens een van onze 
uitstapjes zagen wij een bordje met 
‘dierenarts’. We zijn toen vlug ge-
stopt en hebben er even naar laten 
kijken. Met uitspoelen en 4 x per dag 
ontsmettende druppeltjes is het toen 
gelukkig snel over gegaan.

Na de eerste dagen zijn wij naar ken-
nissen in de buurt van Bergerac ge-
gaan. Daar kon Tosca helemaal vrij 
lopen zonder gevaar voor verkeer of 
weglopen. Weglopen doet ze trou-
wens toch niet, maar ze loopt wel 
met iedereen mee. Maar dat kon 
daar ook geen kwaad. Onze kennis-
sen hebben zelf een oudere spaniël. 
Tosca bleef haar maar uitdagen. De 
spaniël was dat niet gewend en beet 
onvoldoende van zich af. Dat was 
nog wel eens lastig, want door de 
vrijheid die ze daar genoot ging de 
gehoorzaamheid zienderogen ach-
teruit. De spaniël vluchtte als het 
haar te veel werd maar in haar eigen 
bench. Tosca vond het daar geweldig 
en deed soms ook dingen die wij niet 
verwacht hadden zoals op de foto 
waar zij van buiten in de keuken kijkt 
wat daar allemaal gebeurt.
Wij hebben nog aan de Dordogne ge-
probeerd haar het water in te krijgen 
maar veel verder dan aan haar buik 
durfde ze niet en voor ons zelf had 
het water ook geen zwemtempera-
tuur meer. De ondergrond was ook 
erg stenig en glad waardoor lopen 

met een trekkende Tosca voor de 
baas toch bijna in een zwempartij 
was geëindigd.

Wij waren net op tijd terug voor de 
eerste jachttraining op 8 oktober. Nu 
geen speelsheid meer, maar het seri-
euze werk. Spelen voor of na de trai-
ning is er niet meer bij en ook thuis 
mogen wij niet meer met speeltjes 
gooien en laten brengen. Ook voor 
de baas was het de eerste keer en 
dat niet spelen was ons nog niet ver-
teld, dus wij lieten de honden van 
te voren lekker met elkaar ravotten. 
Dat ging wel wat hard en ze rolle-
bolden over elkaar heen. Kennelijk 
lagen daar al wat uitwerpselen dus 
Tosca zat er al direct onder en stonk 
verschrikkelijk. Eerst maar water ge-
zocht en alles afgespoeld en ook de 
halsband schoongemaakt. Dat doen 
wij de volgende keer zeker niet weer. 

Met 9 honden, waarvan 3 Drenten, 
was de training erg leerzaam en ook 
goed om te zien hoe de andere hon-
den zich ontwikkeld hebben. Als je 
dan vergelijkt dan doet Tosca het op 
sommige punten beter en op andere 
punten weer minder dan die andere 
honden. Tosca is duidelijk gek op 
degene die de cursus geeft ondanks 
dat, zegt ze zelf, ze toch echt niet zo 
lief tegen haar doet. Gevolg is dat To-
sca afgeleid wordt door de trainster 
en niet meer naar de baas komt of 
luistert. Het is ook niet makkelijk als 
je moet gaan zitten, je baas weg-
loopt en je dan moet wachten. Als je 
dan uiteindelijk mag “komen”, moet 
je ook nog eens tussen 2 rijen met 
andere mensen en honden door naar 
de baas lopen. Eigenlijk deed Tosca 
dit prima, alleen kwam ze niet netjes 
voor de baas zitten om de beloning 
in ontvangst te nemen maar stoof ze 
verder door naar de trainster. Ook is 
het niet makkelijk om ‘down’ te blij-
ven als er om je heen allemaal an-
dere honden en bazen rondlopen. 

Ook mochten wij gaan oefenen met 
een dummie, bij voorkeur een dikke 
verfrol. Vastpakken en vasthouden is 

belangrijk en moet beloond worden. 
Loslaten is belangrijk, maar mag niet 
beloond worden om te voorkomen 
dat de dummie voor je voeten ge-
kwakt wordt. Ook het netjes volgen, 
eerst aan de lijn en met tussenstap-
pen ook los, en op fluit onmiddellijk 
gaan zitten moet er goed in zitten. 
Wij hebben 4 weken tot de volgende 
cursus om dit te gaan oefenen.

Op een mooie zondag zijn wij naar 
het strand in Kijkduin gegaan. Er was 
geen wind dus nu geen last van op-
waaiend zand. Door het mooie weer 
was het behoorlijk druk en er waren 
ook heel wat honden waarmee na-
tuurlijk gespeeld moest worden. De 
ene was daar gewilliger in dan de an-
der dus het is toch steeds weer even 
afwachten of het spelen of ruzie ma-
ken wordt. Gelukkig komt Tosca nu 
redelijk goed op de fluit en regelma-
tig zelfs uit zichzelf terug als ze te 
ver gaat. Het water is nog steeds eng 
en waar andere honden zo achter 
een stok de golfjes in springen loopt 
Tosca zelfs voor de kleinste kabbel-
golfjes weg. Op het laatst lukte het 
met een stok om haar ongeveer tot 
de buik in het water te krijgen, maar 
verder absoluut niet. Dat zoute wa-
ter is natuurlijk niet zo goed voor de 
darmen en drinken ervan kan je niet 
voorkomen dus halverwege was het 
al flink raak met de buikpijn. Bij te-
rugkomst op de boulevard hebben 
wij nog een lekker patatje gegeten 
en Tosca wilde daar ook wel wat van 
hebben. Onze vorige Drent (Tara) 
was daar ook dol op.

Met de kleinkinderen gaat het geluk-
kig ook steeds beter. Tosca wordt wat 
rustiger en de beide oudste kleinkin-
deren raken er ook meer aan ge-
wend. De twee kleinste kleinkinde-
ren hebben nog geen last van angst, 
die vinden het nog prachtig. Tosca is 
nog steeds erg blij als ze een van de 
kinderen ziet. Ze is dan vaak hele-
maal door het dolle heen en moeilijk 
in bedwang te houden aan de lijn. 
Als ze los kan zijn dan gaat dat beter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens deze jachtige tijden, voortdurend rennen, hollen en op de klok kijken wensen wij jullie het beste dat het leven 

te bieden heeft: Fijne, warme, gezellige kerst en een goed en gezond  2012! 
 

 
Gewenst door de ledenadministratie: Ivonne en Jan van Eijk 

Vriendschap 
om je hart te verwarmen 
 
 

Tijd 
om van kleine dingen te kunnen genieten 

 

 
 
Vrolijkheid 
om tegenslagen te overwinnen 

 
Rust 

om stil te staan bij mooie momenten 
want een rustige geest is het begin van elk feest 
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een  mooie Kerst...

... en een fantastisch 2012!

De Website-commissie wenst u:

Het eten gaat de laatste tijd erg goed 
vooral als er een heel klein beetje 
eendenvet uit de potjes uit Frankrijk 
over het eten gaat. Maar dik wordt ze 
nog niet. Dat is ook niet zo erg, want 
ze heeft energie genoeg en voor ons 
hoeft het ook geen dikke hond te 
worden. Groeien doet ze goed, maar 
een grote hond zal ze zeker niet wor-
den. Andere honden worden van een 
afstand getaxeerd en als ze meent 
die de baas te kunnen dan gedraagt 
zij zich erg dominant. Als het een 
grote angstaanjagende hond is, dan 
begint ze al op een afstand te gillen 
als een mager speenvarken.

Het begint ook al duidelijk herfst te 
worden, want niet alleen de blade-
ren maar ook de haren vallen af. Er 
is nauwelijks tegenaan te borstelen. 
Tosca vindt het ook prettig om half 
op schoot te kruipen. Dat mag van 
ons alleen in de keuken en daarna 
zit je onder de haren. Soms kruipt 
ze zelfs helemaal op schoot en dan 
vlijt ze zich heerlijk tegen je aan. 
Wel moet ze altijd wat in de bek heb-
ben, ook op schoot, en als ze dat niet 
heeft of heeft laten vallen dan neemt 
ze je hand of arm om op te kauwen. 
Weliswaar voorzichtig maar toch pro-
beren wij dat af te leren. Soms volgt 
er op schoot een lik maar ook dat 
hebben wij liever niet.
Iedere hond heeft zo zijn eigen ge-
woontes en eigenaardigheden. Als 
Tosca binnen wil spelen dan slaat ze 
een poot om je been en als je weg-
loopt dan blijft ze gewoon met die 
poot om je been hangen. Als je haar 
dan probeert aan te halen, sprint ze 
weg en verwacht dat je achter haar 
aan komt. 
Binnen dragen wij vaak sloffen. Zo-
dra wij voor het uitgaan naar de 
garage lopen om van schoenen te 
wisselen dan komt ze “helpen” met 

de veters. Het kost dan de grootste 
moeite om de veters vast te krijgen. 
Alles bij elkaar is het een schat van 
een hond geworden en ze hoort al 
echt bij ons thuis en wij zouden niet 
meer zonder haar kunnen.

De tweede jachttraining op 5 novem-
ber was op een andere locatie dan de 
eerste keer. Nu geen spelen vooraf, 
maar gewoon de oefeningen doorlo-
pen terwijl de medecursisten dat met 
hun honden ook doen in afwachting 
van de eerdere groep die nog bezig 
is met de puppy training. 

In grote lijnen moeten wij het zelfde 
doen als de vorige keer met wat uit-
breidingen in moeilijkheidsgraad en 
wat extra oefeningen. Nu niet alleen 
vooruitsturen vanaf de voet maar 
ook vanuit zit op afstand. Het blijft 

moeilijk met de trainer waar Tosca 
nog steeds dol op is. Wij worden wel 
als grote mensen behandeld, dus er 
wordt van uit gegaan dat de oefenin-
gen uit de vorige cursussen niet wor-
den overhoord en dat die geoefend 
blijven worden. Er wordt slechts zo 
nu en dan gekeken hoe het gaat. De  
nadruk ligt op nieuwe oefeningen en 
extra moeilijkheidspunten. Dat kan 
natuurlijk ook niet anders in slechts 
10 lessen van 1,5 uur. Dat is een 
van de belangrijkste punten van de 
cursus: je wordt gedwongen om zelf 
bezig te blijven met de opvoeding en 
africhting van je hond.
De volgende cursus is 19 november 
maar daarover de volgende keer.

Trompenburg, november 2011.
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Wij wensen

iedereen 

fijne feestdagen 

en
 
een heel 

gezond 

2012.

Gabe Olieman en Antoinette Link  - Kennel van de Olinckhoeve
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hond krIJgt faCelIft

In Engeland is het al lang niet vreemd meer om 
een hond te laten ‘faceliften’. Sinds enige tijd kun-
nen niet alleen mensen, maar nu dus ook dieren 
een complete behandeling ondergaan.

Men kan er om lachen of men kan er om huilen, het blijft 
een niet natuurlijk iets. Een hond verfraaien door een 
facelift vind ik niet normaal en beschouw ik gewoon als 
dierenmishandeling.

In het geval van de Bloedhond Junior van de eigena-
ren Denise en David 
Smart uit het En-
gelse Selby was het 
echter bittere nood-
zaak. Hun hond had 
zoveel rimpel- en 
velvorming op zijn 
kop dat hij dreigde 
blind te worden. Het 
vel zakte tot steeds 
verder over de ogen 
van de hond. Laat ik 
het maar niet heb-
ben over de mis-
standen van het fok-
ken bij verschillende 
rassen, dan ben ik 
na dagen nog niet 
uitgepraat en al he-
lemaal niet over een 
bepaald type fok-
kers. 

Dan ben ik blij met 
ons nog aardig so-
lide en gezonde ras, 
wat sommigen dan 
ook beweren. Maar 

goed, bij Junior kon een ingreep niet worden uitgesteld. 
De operatie gebeurde in een speciale kliniek en werd 
door de specialist  ‘een van de meest uitdagende opera-
ties’ genoemd. Hij had dit niet eerder ondernomen. De 
ingreep duurde maar liefst 3 uur.

In andere klinieken is het al wel eerder gebeurd, vooral 
bij rassen met veel huidplooi. Bij o.a. een Sharpei is het 
kort geleden nog gedaan, het arme beest zag niets meer.

Vermeld wordt nog dat de eigenaren heel blij zijn met 
het eindresultaat en 
er geen spijt van 
hebben. Ondanks 
dat de operatie toch 
zo’n 9000 euro ge-
kost heeft!

Eigenaresse Denise 
zegt nog in ‘the Dai-
ly Mail’ (grote krant 
in Engeland) dat zij 
vindt dat Junior nu 
minder chagrijnig 
kijkt als voorheen?!

Ik ben blij voor het 
dier, maar vind dat 
aan de oorzaken 
van dit soort dingen 
iets moet gebeuren. 
En ik denk niet de 
enige te zijn die dit 
‘voor ogen’ heeft!

Jaap Hoeksema

Vóór Na

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 Mw. B.T. Aardema De Stoeken 7 De Wilp J.W. Hoeksema

2 Mw. W. Colpa-Groenewegen Simon Vinkenoogstraat 18 Leiderdorp J.W. Hoeksema

3 Dhr. E. Dekker Fivel 37 Zwolle J.W. Hoeksema

4 Dhr. M.K. Ellis Valeriaanstraat 12 Soest M.A. Hoeksema

5 Dhr. H.D. Esselink Hazelberg 9 Barchem

6 Dhr. J.C.M. van Grinsven Hertogin Mechteldhof 6 Zaltbommel

7 Dhr. R.S.A. Kamping Kuilsmaat 36 Zevenaar

8 Dhr. P. Klooster Jos.Van Aalderenlaan 56 Hoogeveen J.W. Hoeksema

9 Dhr. C. Kolkman Weissdornweg 54 Haren-Erika

10 Mw. M.J. Meeuwsen Hoogeindsestraat 7 Tiel

11 Mw. I. van der Meulen-de Vries G.Colmjonwei 30 Leeuwarden J.W. Hoeksema

12 Mw. M. Richter Kerkstraat 64 Vught

13 Dhr. G.L.M. Swanenberg Woud 4 Berlicum(NB)

14 Dhr. M. van Veen Smidse 7 Ens

15 Mw. J.R.L.M. van 't Veer-Tromp Sleperstraat 4 Alkmaar J.W. Hoeksema

16 Mw. A.N.J. Visser Hoge Boezem 22 Rotterdam

17 Dhr. J.F.H. Vos Zandsteeg 12 Herwijnen

18 Dhr. W.J.G.C. Vullings Zwaluwstraat 18 Sint Joost
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o dennenboom, o dennenboom…..
We kennen dit Kerstlied allemaal. Met mooie versierde takken staat hij te pronken in de kamer, de hal, 
het schoollokaal enz. Is deze Kerstboom in al zijn pracht wel zo onschuldig?

Spar
In Nederland wordt als Kerstboom vooral de fijnspar en 
blauwspar (beide Picea soorten) en de Nordmann (een 
Abies) gebruikt.

De Picea-soorten zijn matig toxisch, maar kunnen wel 
forse maag- en darminfecties geven of zelfs bewustzijns-
daling door de vluchtige (etherische) oliën. De sparren-
naalden bevatten deze oliën met als hoofdbestanddeel 
terpenen: organische moleculen afgeleid van isopreen.

Dieren kunnen het gif binnenkrijgen doordat ze aan tak-
ken van de Kerstboom knauwen, maar ook water drin-
ken waar naalden in hebben gelegen of waar de stam in 
staat.

We zien de volgende symptomen:
•	 Braken
•	 Diarree
•	 Algehele malaise

•	 Ontsteking van mond- 
en keelholte

•	 Maagdarmproblemen

 
Taxus
De Taxus wordt vaak gebruikt als kerstversiering.
Bekend is dat dieren vaak getroffen worden door het gif 
van de TAXUS. Er zijn intoxicaties beschreven bij paar-
den, ezels, runderen, schapen, varkens, konijnen, pluim-
vee, HONDEN en katten. Een acute vergiftiging betekent 
een plotselinge dood zonder voorafgaande ziektever-
schijnselen. Vooral paarden zijn erg gevoelig, zij kunnen 
vijf minuten na inname van taxusnaalden dood neerval-
len. De dodelijke dosis voor een paard wordt geschat op 
0,5 – 2 gram per kg lichaamsgewicht. 

Soms is de intoxicatie aanvankelijk minder ernstig, met 
als symptomen:

•	 Braken
•	 Diarree
•	 Beven

•	 Opwinding
•	 Valneiging
•	 Trage hartslag

Uiteindelijk kan dit leiden tot bewustzijnsverlies en over-
lijden.

Picea Abies Noorse Spar Naalden Giftig, vooral voor die-
ren

Taxus Baccata Gewone Taxus Takken, naalden, 
zaden

Zeer giftig voor paar-
den, koeien en schapen

Phoradendron Serotinum Mistletoe Bessen Zeer giftig

dag van het levend erfgoed

Op 28 augustus was in Liempde de ‘Dag van het le-
vend erfgoed’. Aangezien ook de Drentsche Patrijshond 
levend erfgoed is, waren een paar eigenaren en fokkers 
daar aanwezig om ons mooie ras te vertegenwoordigen.

Het was een ontzettend leuke dag die afgesloten werd 
met o.a. demonstraties en tenslotte met een defilé van 
alle aanwezige dieren met hun eigenaren. Daarbij kon 
ook het een en ander worden verteld over de dieren, hun 
karaktereigenschappen, de herkomst en het gebruik in 
vroeger dagen.

Wij hebben ‘s morgens een demonstratie gegeven, die 

prima afgewerkt werd door de honden. Ook door mijn 
Kiki die de dag tevoren precies 6 maanden oud was ge-
worden! We hadden voor haar een soort van springko-
nijn-oefening. Die ging perfect. Wat was ik trots op mijn 
kleine meiske!

Tussendoor hebben de honden bij de stand gelegen en 
konden we ook over het terrein lopen waar we alle land-
bouw-en huisdierrassen van eigen bodem die Nederland 
nog rijk is, konden zien en zelfs aanraken of aaien.

Marian Willemsen
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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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BLOSSOM FAN’T SUYDEVELT
is op 6 november in Bleiswijk op een leeftijd van 
13 maanden Nederlands Jeugd Kampioen gewor-
den.

NHSB: 2812138
Geboren: 05-10-2010
Eigenaar: J.C. Huijsing
Vader: Mazzel fan ‘t Suydevelt
Moeder: Dinges fan de Indo-Anjoho

KAMP. ARDIN-SENNA-GUIDO VAN `T OPGO-
ANDE SLAG is op 6 november 2011 in Luxemburg 
Internationaal Show Kampioen geworden.

NHSB: 2652614
Geboren: 18-04-2007
Eigenaar: H. Bakker-Muller en E.R. Bakker
Vader: Guido-Ceda van de Drentsche 

Dreven
Moeder: Kamp. Senna-Jara-Bas van `t 

Opgoande Slag

nIeuwe kampIoenen

Op de European Dog Show te Leeuwarden op 2 
september 2011 verwierf
DJENNA SANNE VAN DRIENERMARKE 
NJK.’10, JWW.‘10, EW.’11,  BS.’11
de titel: Nederlands Kampioen

NHSB 2743422
Geboren: 27-03-2009
Eigenaar: Evelien en Herman Bösing
Vader: Jelle Babien van Groevenbeek
Moeder: Kamp Sanne Anjo van Drienermar-

ke JW. 05
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Vraag er naar bij uw dierenspeciaalzaak 
www.vobra.nl

Onze kennis en ervaring houden 

uw hond en kat in topconditie.

Betaalbaar voor u, 

en ze vinden het heerlijk.

Het aantal huisdieren dat onder het mes gaat uit zuiver esthetische overwegingen stijgt, dat tonen Britse cij-
fers aan. Dit gaat van neusoperaties, oogliften, tot testikelimplantaten. Het Britseverzekeringsbedrijf Petplan 
maakte de cijfers bekend. 

Hieruit blijkt eenstijging van neusoperaties met 25 procent, goed voor een totaal van 1,7 miljoeneuro en er 
werd 1,1 miljoen uitgegeven aan oogliften bij honden. Een andere populaire ingreep is het plaatsen van testike-
limplantaten, ook welde ‘Neuticles’ genoemd. Dit zijn siliconen in de vorm van een boon, deze zijn beschikbaar 
in verschillende maten en moeten een gesteriliseerde hond helpen zijn trots en eigenwaarde te bewaren. De 
aanbieder van deze implantaten beweert op Neuticles.com dat ze een groot succes zijn, meer dan 250.000 
huisdieren van over de hele wereld zouden hiermee rondlopen. Ook liposuctie is een populaire ingreep aange-
zien meer dan de helft van de Amerikaanse honden en katten metovergewicht kampt.

IJdelheid
De trend van plastische chirurgie bij huisdieren lijkt te getuigen van groeiende ijdelheid bij huisdiereigenaren. 
Dit is echter niet zonder risico. Een algemene verdoving bijvoorbeeld kan levensbedreigend zijn. Amerikaanse-
dierenartsen zijn tegen dit soort operaties. Volgens Petplan zouden sommige procedures meer comfort bieden 
en het leven van een hond of een kat verbeteren. Toch beweert de Amerikaanse dierenarts Marty Becker dat 
deze operaties niet uitgevoerd worden tenzij er een medisch, onderliggend probleem is. ‘Een facelift kan de 
hoeveelheid hangende huid beperken, zodat een hond met huidoverschot bijvoorbeeld opnieuw kan zien. Neus-
operaties kunnen ademhalingsproblemen bij huisdieren met een platte neus verbeteren.’
Bron: AD 24/08/11

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. De prijs is net als vorig jaar 
weer € 12.95 euro  exclusief € 6.75 verzendkosten.
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amber

Terwijl een groot gedeelte van Nederland op 20 
november 2011, gebukt ging onder een deken van 
mist, scheen in de Achterhoek een waterig zonne-
tje. Deze zondag was voor Amber en haar baas een 
belangrijke dag.

Het examen voor “Appél-Basis” stond op het programma. 
Dit diploma is bij de africhtgroep Varsseveld nodig om 
verder te kunnen gaan voor het VZH diploma (Verkeers 
Zekere Hond). Tegen 09.15 uur pakten wij onze jassen. 
Amber ging alvast in de bench zitten. Maar het was toch 
echt de bedoeling dat zij mee zou gaan. Toen we zeiden 
dat ze mee mocht in de “broem-broem”, kwam ze vrolijk 
kwispelend naar ons toe. Op haar manier heeft ze de 
baas geholpen met veters strikken. Ze loopt dan tussen 
de armen van de baas door, zodat je niet meer ziet wat 
je strikt. En met een beetje geluk heb je ook nog een 
zwiepende staart in je gezicht. Hup 
aan de riem, in de auto. Even ijs-
krabben en op naar Varsseveld. 

In totaal waren er 7 honden die exa-
men deden. Amber mocht met haar 
baas het spit afbijten. Beginnen met 
het volgen van een parcours. Dit 
zonder te trekken en de baas moet 
de aandacht van de hond zien vast 
te houden. Dus rare geluidjes ma-
ken, als ze dan opkijkt uitvoerig be-
lonen met de stem. Na iedere oefe-
ning even een knuffel of aai geven. 
Koekjes zijn tijdens het examen 
verboden. Daarna volgen en Am-
ber laten zitten. De baas loopt 30 
meter verder, draait zich om, wacht 
even en loopt terug. Dat Amber op 
dat moment een flinke hap neemt, 
van het gemaaide gras, is niet de 
bedoeling. Contact houden met je 
hond, daar draait het om. Daarna 
opnieuw volgen en Amber het com-
mando “AF” geven. Ze ging inder-
daad direct liggen. De baas loopt door en draait zich na 
30 meter om. Wacht even en roept de hond voor. Ge-
lukkig ging dat prima, want schuin achter de baas wa-
ren ze bezig met behendigheid. En dat is natuurlijk erg 
veel afleiding. Daarna even bij de keurmeester langs om 
het gebit te tonen. Dat hij in een scoot-mobiel zat, vond 
Amber eerst eng. Maar omdat de baas er gewoon naast 
bleef staan en er geen gekke dingen gebeurden, kwam 
Amber al snuffelend dichterbij. En die keurmeester bleek 
toen toch aardiger dan dat Amber eerst dacht. Toen ie-
mand anders aan de beurt was, moest Amber 10 minu-
ten afliggen. Het is dan wel handig dat de baas de hond 
aflegt, in die richting waar hij heen gaat. Zo voorkom je 
dat de hond een kwartslag draait tijdens het liggen. Na 
afloop licht de keurmeester de toegekende punten toe. 
Positieve kritiek, noem ik het maar. Je hebt er wat aan. 
Je weet nu wat je fout doet en zo kun je beter oefenen. 
Van de 60 haalbare punten heb je 42 punten nodig om te 
slagen, Amber had er 52 en is dus ruim geslaagd.

Niet dat Amber voor ons alles perfect hoeft te doen, 
maar luisteren is wel erg handig. Zo bijvoorbeeld het 
volgen. Loop je met Amber haar middagrondje. Kom je 
een man tegen met een middelgrote hond, die begint 
te grommen en te blaffen en hangt in de riem. “Amber 
volg”, krijgt Amber te horen. Netjes loopt ze links, aan 
de riem mee. Als we die man met de hond passeren, 
horen we hem met een zeurderig stemmetje tegen zijn 
hond zeggen: ”Nou,….dat is niet lief hoor”. Als we hem 
net voorbij zijn, kijkt Amber om, met een blik van “Wat 
mankeert jou?”. Dan is het fijn dat jouw hond netjes 
volgt, dan wordt je trots.

Amber heeft zo haar favoriete wandeling. ‘s Middags 
gaan we naar een uitlaatplek hier in de buurt, waarbij 
soms wel 12 honden los lopen. Ze heeft daar wel haar 
favoriete vriendinnen, maar eigenlijk maakt het haar 
niet uit wie er allemaal zijn. Zelfs andere baasjes worden 
door Amber vrolijk onthaald. Ze weet precies bij wie ze 
wel of geen koekje krijgt. Balletjes afpakken en trots aan 
de andere honden laten zien en er dan hard mee weg-
rennen, vindt ze geweldig. Het liefst rent ze met andere 
honden rondjes, overal achterna zitten, dwars door de 
struiken heen. En kan ze die hond niet meer bijhouden, 
dan hapt ze die spelenderwijs in poten of staart. Ook 
speelt ze veel met een Golden Retriever, die een half 
jaar jonger is. Om de beurt liggen ze op de rug, terwijl er 
soms honden bij staan te blaffen, alsof ze ook mee willen 
doen. Nog nooit hebben we moeten ingrijpen. Ze begrij-
pen instinctief voor wie respect moet worden getoond. 

Soms is ze na 3 kwartier zo sme-
rig dat wij weleens een stok in de 
naast gelegen beek gooien, zodat 
Amber hem eruit haalt. Ze is dan 
wel nat, maar in ieder geval een 
stuk schoner. Nu het kouder wordt, 
is het zwemmen geen optie meer. 
Dan maar laten opdrogen en na 
een paar uurtjes goed stofzuigen. 
Gegarandeerd zie je s’ avonds niet 
meer dat ze s’ middags nog zo’n 
“poetje” was.

Ook de jachttraining is nog steeds 
populair bij Amber en haar baas. 
Ze zijn bij de jonge honden tijde-
lijk gestopt met het apporteren van 
wild. Omdat ze er telkens opnieuw 
in happen en er een spelletje van 
maken. Dus blijft het voorlopig bij 
dummy’s. De baas moet nu leren 
hoe je een jachthond kunt sturen 
(links en rechts). Het lijkt alsof Am-
ber het al doorheeft. Of was het 
toeval? Maar we houden vol en ooit 

zal ze het wel onder de knie krijgen. Zolang de baas en 
Amber er maar plezier aan beleven.

Amber is een grote knuffeldoos. Het liefst is ze dicht bij 
je in de buurt. Ze is erg nieuwsgierig. Haar kop past net 
op de vensterbank, zodat ze de buurt goed in de gaten 
kan houden. Bij het koken ligt ze op de rand van de ka-
mer en de keuken. Nu ligt ze bij mij, onder de tafel, te-
gen de verwarming, met haar voorpoot tegen mijn voet. 

Dat ze nieuwsgierig is blijkt wel dat ze “helpt” met al-
les. Zoek je de was uit, komt ze met haar kop tussen je 
benen, om te kijken of je alles wel goed sorteert. Soms 
stiekem een sok jattend. Ook het opruimen van de afwas 
wordt gecontroleerd. Zodra het kastje van de pannen 
open gaat, komt ze met haar snuit langs je been, om te 
kijken wat je met die pan gaat doen.

Tuinieren is ook een hobby van haar. Gelukkig heeft ze 
het graven nog niet ontdekt. Als ik de winterviooltjes 
in de bloembakken zet, komt ze er gezellig naast zit-
ten. Eenmaal klaar bekijken we beiden trots het resul-
taat. Waarna ze pardoes een hap neemt van een bloem. 
Waarschijnlijk omdat ze de kleur niet mooi vindt? Daarna 
de plantjes water geven. Tuurlijk wil zij dan van die wa-
terstraal mee drinken. Vanavond zal ze wel weer tussen 
onze benen liggen. Liefst op de rug met haar pluche vos-
je in haar mond, kriebelend op haar buik. Oogjes dicht 
en lekker slapen. Totdat de baas er een houten kont van 
krijgt. Hoezo een hoog knuffelgehalte?
Wouter en Yvonne Vaags 
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hd- en oogonderzoek

Uitslagen oog-onderzoek RvB: 01-08-2011 t/m: 04-10-2011

Onderzoek NHSB Naam Geboren

10-08-2011 2746095 Syb fan 't Suydevelt 22-04-2009

09-08-2011 2717868 Niels fan 't Suydevelt 25-08-2008

01-09-2011 2611683 Sera v.'t Limburgsland 02-06-2006

08-09-2011 2691306 Loeki 14-02-2008

19-09-2011 2619239 Cartouche Tjiekie v. 't Jasperspad 31-07-2006

29-07-2011 2772138 Cisco Cas v.d. Sebastiaans Hoeve 11-11-2009

16-04-2011 2762450 Simo v.'t Limburgsland 31-08-2009

09-04-2011 2693821 Damita v. Drentenpassie 28-02-2008

09-04-2011 2653838 Bartje Lauwers 02-05-2007

Onderzoek NHSB Naam Geboren

16-09-2011 2783245 Youri fan 't Suydevelt 17-02-2010

23-09-2011 2635616 Ruben Phébe v. Groevenbeek 08-12-2006

04-05-2011 2710814 Amy Lotte v.d. Lage Nesse 25-06-2008

30-07-2011 2651658 Flora Haidy fan 't Patrijzen Bos 12-04-2007

04-08-2011 2683651 Tessel v. 't Wijdseland 06-12-2007

21-07-2011 2565733 Drentel v.d. Huetsche Grave* 29-06-2005

10-08-2011 2570950 Fardoe Selma v. Roopoorte 06-08-2005

20-08-2011 2593119 Lindy v. 't Drentsche Geluck 18-01-2006

18-08-2011 2702019 Femke 26-04-2008

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 Voorlopig niet vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

Overige honden Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

Uitslagen HD-onderzoek RvB: 01-08-2011 t/m: 04-10-2011
Naam hond NHSB Geboren HD Botafwijking Norbergwaarde Aansluiting* Vorm

Cora Daisy v. Roopoorte 2696686 21-03-2008 HD A 0 35 OA

Jannes 2734806 15-12-2008 HD A 0 25 OA

Aagje fan 't Getsewold 2750932 28-05-2009 HD A 0 33 OA

Chita Chess v.d. Sebastiaans Hoeve 2772139 11-11-2009 HD A 0 35

Urvin Fan 't Suydevelt 2756775 06-07-2009 HD A 0 35

Isahloeka v.d. Krikheide 2783267 24-06-2009 HD A 0 33 OA
* OA= Onvoldoende aansluiting; SA= Slechte aansluiting
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evenementenkalender 2012
Februari 3, 4, 5 Eindhoven

CAC-CACIB
Beursgebouw

Mw. E. Lahaye
Clematisstraat 1
5482 MH Schijndel

Tel./fax: 073-5492209
jalahaye@home.nl
www.kcdekempen.nl

26 Flint Amersfoort
Hond van het Jaar Show
Inschr. alleen na kwalifi-
catie

KNK Cynophilia
Hoofdstraat 248
3972 KL Driebergen

Tel.: 034-3473710
info@cynophilia.nl
www.cynophilia.nl

Maart 3, 4 Groningen
CAC-CACIB
Martiniplaza

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

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

17, 18 Leiden
CAC-CACIB
Plantarium, Hazerswoude-
dorp

L. Nieuwenburg
Morsweg 149
2332 EM Leiden

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

April 9 Leeuwarden Paasshow 
WTC Expo
CAC-CACIB

G. v.d. Veer
Van Emstweg 75
8426 BT Appelscha

Tel.: 0516 - 433441
penningmeester@paashondenshow.
nl
www.paashondenshow.nl

14 Eerste Fokdag 2011 Evenementencommissie

21,22 Goes
Zeelandhallen
CAC-CACIB

Dogshow Goes
Postbus 2040
4460 MA Goes

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

Mei 26, 27, 28 Arnhem
Rijnhal
CAC-CACIB

K.C. Arnhem
Postbus 30089
6803 AB Arnhem

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

18,19,20 Worlddogshow
Salzburg
Oostenrijk

Juni 3 Rasgroep Jachthonden
(openlucht)
Kasteel Heukelum, 
Bennekom
CAC

Ver. v. Staande honden, 
Spaniels en Retrievers
Grootgenhouterstraat 78
6191 NV Beek

Tel.: 046-4376473
Fax: 046-4398104
r.lochs-rohmans@planet.nl
secretariaat@jachthondenshow.nl
www.jachthondenshow.nl

9, 10 K.C. De Baronie (openlucht)
Manege Thielen, Tilburg
CAC-CACIB

Mw. J. Scarfo-Koyen
Postbus 6599
4802 HN Breda

Tel.: 06-50625950
show@kcdebaronie.nl
www.kcdebaronie.nl

16 Kampioenschapsclub-
match

Evenementencommissie

23, 24 Uden (openlucht)
Terrein K.C. Uden
CAC-CACIB

Mw. E. Lahaye
Clematisstraat 1
5482 MH Schijndel

Tel./Fax: 073-5492209
jalahaye@home.nl
www.kc-uden.nl/outdooruden/

Augustus 25, 26 Rotterdam
Ahoy
CAC-CACIB

Mw. A. van Steenbergen
Postbus 190
2600 AD Delft

Tel.: 015-2124126
admin@dogshowrotterdam.nl
www.dogshowrotterdam.nl

September 8, 9 Alkmaar (openlucht)
CAC

Th.A. v.d. Horst
Zwaluwstraat 3
1761 WC Anna Paulowna

Tel.: 06-10598256
tentoonstelling@kcwf.nl

29, 30 Maastricht
MECC
CAC-CACIB

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

Tel.: 046-4376473
htm.secretariaat@gmailcom.nl
dogshowmaastricht@mhsv.nl
www.mhsv.nl

Oktober 5,6,7 European Dog Show
Boekarest
Roemenië

6, 7 Zwolle
IJsselhallen
CAC

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

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

20, 21 Utrecht
Home Boxx, Nieuwegein
CAC-CACIB

Jan Plomp
Rijnlanderweg 759
2132 NK Hoofddorp

Tel.: 020-6537541 - 06-10104667
secretariaat@de-utrecht.nl
www.de-utrecht.nl

27 Tweede Fokdag 2011 Evenementencommissie

November 3, 4 Bleiswijk
Flora Holland
CAC-CACIB

Mw. T. Minnaard
Leuvehaven 52
3011 EA Rotterdam

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

24, 25 Amsterdam, RAI
CAC-CACIB, 
Winner/Jeugdwinner

Winner
Hoofdstraat 248
3972 LD Driebergen

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

December 15, 16, 17 Wijchen Kerstshow
Olympic Sportcentrum
CAC-CACIB

Mw. A. van Bussel
Etudestraat 52
6544 RT Nijmegen

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

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