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Voorwoord van de voorzitter
 
Beste leden,

Bij het schrijven van dit voorwoord is het nieuwe jaar 
2020 al in volle gang. Ondanks een aantal stevige 
stormen hebben we toch ook vaak prachtig zacht 
weer gehad, dat prima geschikt is voor lange wande-
lingen met de hond(en). 

Voor u ligt de eerste uitgave van ‘Onze Drent’ dat we 
het ‘Winternummer’ noemen; mogelijk dat er voor 
het verschijnen van dit nummer nog wat sneeuw is 
geweest of dat we vrieskou hebben gehad, maar ik 
heb zo mijn twijfels. Een eerste editie betekent ook 
dat het Verenigingsjaar weer is begonnen en dat er 
dus weer veel activiteiten gepland zijn. 

De eerstkomende evenementen staan gepland op 
21 maart. Dan hebben we de door de Evenementen-
commissie georganiseerde Voorjaarswandeling en 
de ‘Introductie Veldwerk’, die door de Gebruikshon-
dencommissie is georganiseerd. Daarna hebben we 
op 28 maart de jaarlijkse Fokdag. 

Als Bestuur willen we op voorhand graag alle vrijwil-
ligers en commissieleden bedanken voor hun tijd en 
energie die ze steken in deze prachtige Vereniging. 
Met elkaar en met u als leden kunnen we er geza-
menlijk voor zorgen dat het mooie ras de Drentsche 
Patrijshond gezond blijft en dat we kunnen blijven 
genieten van de bijzondere interactie tussen ‘de 
Drent’ en zijn/haar eigenaar.

We zijn ook al bezig met de voorbereiding van de 
Kampioenschapsclubmatch en de Algemene Leden-
vergadering in juni. Op de Algemene Ledenvergade- 

 
 
 
ring zal een aantal 
belangrijke voorstel-
len worden gedaan, 
waarover u kunt stem-
men. 

Voorafgaand aan deze 
vergadering zullen 
we u in de volgende  
editie van ‘Onze Drent’ 
uitgebreid informeren.

De Werkgroep DNA 
is in de afrondende 
fase van het onderzoek naar een voor de Drentsche 
Patrijshond geschikte test voor de ziekte van Von 
Willebrand. Indien het finale rapport hierover gereed 
is, zullen we dat ook met u delen via ‘Onze Drent’.  

Ik wens u veel leesplezier toe en hoop velen van u 
in 2020 op één van de verenigingsactiviteiten te 
mogen begroeten. 
 
Met bijzondere groet,  
mede namens het Bestuur,

Marc Massaar van Schaik
Voorzitter

Foto-thema Voorjaars-nummer 2020  ‘Onze Drent’: 

‘Zou die van mij nóóóóit doen’ 

• Foto’s in zo hoog mogelijke resolutie (d.w.z. onbewerkt en direct vanaf het fototoestel en als  ‘grootst mogelijk 
bestand‘ verstuurd)

• Mailen aan: redactie@drentschepatrijshond.org 
• Uiterlijke instuurdatum: 12 april 2020 
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Interview met Cor Kortsmit; deelnemer Nimrod 2019
Cor, in de eerste plaats nogmaals van harte gefeliciteerd 
met het feit dat je voor de Nimrod uitgenodigd was en 
daar een uitstekend resultaat boekte. De laatste keer dat 
er een Drentsche Patrijshond voor de Nimrod werd uit-
genodigd was in 1986.
 
1. Kun je iets over jezelf vertellen, wie je bent en wat 
je gedaan hebt?
Ik ben Cor Kortsmit, 70 jaar oud en geboren en getogen 
in Zevenbergen, nu gemeente Moerdijk.  Ik ben 46 jaar 
getrouwd met Rina van Nispen en heb een zoon en een 
dochter en vier kleinkinderen; drie meisjes en een jon-
gen. Op mijn 50e ben ik na 24 dienstjaren met pensioen 
gegaan bij Shell Pernis. Ik ben altijd materiaal coördina-
tor geweest bij Shell bij grote stop werkzaamheden van 
de fabrieken.

Onze grootste hobby was toerfietsen op de racefiets. 
Wij hebben vele jaren rondgezworven met onze cara-
van in Frankrijk en hebben vele malen diverse bergen 
beklommen. Heb zeven maal de Marmotte gefietst in 
Frankrijk en drie maal goud behaald binnen de tijd. ( La 
Marmotte is een zogenaamde cyclosportieve toer die 
sinds 1982 elk jaar, doorgaans op de eerste zaterdag 
van juli, verreden wordt in de Franse Alpen. Red. )

In 2012 zijn we op goed geluk van huis naar Santiago 
de Compostella gefietst. Niets besproken, alleen een 
klein koepeltentje mee en zo op avontuur. Dit was een 
heel bijzondere tocht, waar we nu nog dikwijls aan te-
rug denken.

2. Je had al eens een Drent. Waarom kies je voor de 
Drentsche Patrijshond?
Ja, dat klopt, Tascha dochter van kampioen Oscar van 
Groevenbeek en Lizzy geboren op 10 oktober 1986 bij 
fokker G. Kamperman-Hoogkamp uit Laag Keppel en 
overleden op 16 november 2000.

Het was een schitterende hond, alleen was ze bang van 
schot en water, dus voor de jachttrainingen niet ge-
schikt. Daarom met jachttraining gestopt en verder als 
huishond. 

Tijdens onze tocht naar Santiago kwamen we erachter 
dat mijn vrouw Rina dingen vergat; een andere kant 
uitging dan de bedoeling was en op de camping het 
tentje niet meer terug kon vinden. Bij thuiskomst zijn 
we gelijk naar de huisarts geweest en we werden door-
verwezen naar een specialist. Daar werd de ziekte Alz-
heimer geconstateerd. Dit was even goed slikken; wat 
nu? Verder doorgaan en zien wat het wordt. 

Op een avond zaten we heerlijk na te genieten van 
onze maaltijd met de kinderen. Mijn zoon zat op de 
iPad te neuzen en zag een advertentie staan van toe-
komstig nestje van Drentsche Patrijshonden bij de 
familie T. Nap. “Is dat niks voor jullie pa? Dan heeft ons 

ma straks een leuk vriendje om mee te wandelen”. Ik 
zei; “kijk maar”. Mijn schoondochter heeft gelijk een 
mail weg gedaan met de mededeling dat we graag in 
aanmerking zouden willen komen voor een pup. Na de 
geboorte op 21 september 2012 mochten we een teefje 
komen bekijken. We kozen voor Laika, omdat zij bij drie 
bezoeken steeds als eerste bij mijn vrouw kwam. Wij 
hoopten dat deze hond weer net zo zou worden als 
onze vorige Drent. Een lief, zacht, vriendelijk  huisdier, 
dus een maatje voor mijn vrouw. 

3. Jaag je zelf ook of ben je voorjager? 
Ik jaag zelf niet. Ben wel vier maal als voorjager mee 
geweest en het was prima werk dat Laika leverde.  De 
voornaamste reden dat ik niet mee kan als voorjager, is 
omdat mijn vrouw niet meer alleen kan zijn.

In verband met persoonlijke omstandigheden 
is met Cor afgesproken om de vragen op papier 
naar hem te sturen. Hij heeft al onze vragen 
schriftelijk beantwoord. We zijn daar ontzettend 
blij mee. We geven hier zijn antwoorden inte-
graal weer. 

Dank je wel, Cor, voor de tijd en aandacht, die je, 
ondanks alles, aan onze vragen voor in de ‘Onze 
Drent’ hebt willen besteden. Ga goed en het 
beste voor en met je vrouw. En natuurlijk een aai 
aan Laika.

De Redactie

Foto: Fam. Kortsmit
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4. Hoe heb je de training met de hond opgebouwd 
en hoeveel uren per week werk je met de Drent?
Ik ben eerst op zoek gegaan naar een goede oplei-
dingsschool en ik heb ons gelijk opgegeven voor 
puppy-training, bij Arno Brosky in Dinteloord. We ont-
dekten wel dat er veel pit inzat. Daarna zijn we verder 
gegaan met de jachttraining. Beginnen met volgen, 
zitten, enz. Dus de standaard oefeningen. Dit tot verve-
lens toe gedaan. Dummy ophalen, oppakken en netjes 
afgeven. Maar op deze school zaten ook Retriever hon-
den, die het sneller oppakten dan Laika. Ik ben er nu 
wel achter dat een Retriever het na 20 à 30 keer goed 
doet en dat een Drent pas na 40 à 50 maal de oefening 
goed uitvoert. Ik ben wel alle jaren trouw iedere week 
naar de school geweest met Laika. Dit was op den duur 
wel prijzig vond ik. Maar het was leuk en Laika genoot 
en wij ook. We zagen vooruitgang dus weer op naar de 
vervolgcursus. 

De eerste wedstrijd met Laika was in 2014 in Beesd. 
Bij de eerste proef gelijk de ‘eend markeer’ niet oppak-
ken, dus een 0. Maar toch nog een C gehaald met 45 
punten. Ik ben zelf wat fanatieker geworden en meer 
gaan trainen.  Eén maal per week naar school, en drie 
maal zelf trainen in de week met wild erbij. De trainin-
gen werden wat langer en moeilijker en ze  kreeg daar 
steeds meer zin in. De jaren daarop werd ze steeds 
stabieler en haalden we diverse B-diploma’s tussen 74 
en 78 punten. Nu werd het tijd om lijnen te gaan lopen 
en de stopfluit te gaan gebruiken (ik ben daar toch iets 
te laat mee begonnen) dat ging van een korte afstand 
naar langere afstanden. Links en rechts dirigeren ging 
allemaal prima.

In 2018 weer in Beesd het eerste SJP A-diploma gelo-
pen, met 95 punten. Dat jaar volgden er nog 2 A-diplo-

ma’s. Let wel, al was er een 0 bij wedstrijden, dan was ik 
nooit boos op Laika en keek ik naar de oefeningen die 
ze wel goed afmaakte.

In 2019 gingen we voor het Map A-diploma. Na de 
eerste ‘A-map’ begon het toch te kriebelen om naar de 
Nimrod te kunnen. Nou dit heeft enige zweetdruppels 
bij mij gebracht, zoals in Klundert bij de laatste proef,  
verloren zoek in het bos, 40 meter diep met kraai. Laika 
liet hem liggen, stond er met de neus boven. Was echt 
balen en ik was een beetje boos op haar, dit was de 
eerste maal op een wedstrijd. Daarna niets anders dan 
met de kraai getraind en toch bij de laatste wedstrijd 
de 2e MAP-A gehaald. Ik was enorm trots en blij maar 
ook voor mijn jonge trainer Joep Brosky, die zijn vader 
als trainer was opgevolgd en in 2018 voor zichzelf be-
gonnen is. Onder deze trainer heeft Laika de eerste SJP 
A gehaald, de eerste Map A en als eerste hond van de 
school mee gedaan aan de NIMROD. Dit was prachtig 
voor zijn hondenschool.

5. Wat trekt je aan in de Drentsche Patrijshond?
Eigenwijs, (past bij mij). Niet te groot, mooie vacht. 
Mooie pluimstaart. Ze hebben een vriendelijk uiterlijk 
over zich. Kindvriendelijk. 

6. Wat vind je van het karakter en hoe ga je daarmee 
om?
Ze zijn dominant, vooral reuen. De Drent vind ik een 
heel eigenwijze hond, die probeert de baas te zijn. 
Soms echter een watje; bang voor water. Je moet dui-
delijk laten merken wie de baas is. Als je teveel toegeeft 
worden ze baas over jou.

Foto: Fam. Kortsmit

Foto: Fam. Kortsmit
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7. Heb je adviezen voor beginnende Drenteneigena-
ren hoe met de hond te trainen?
Train regelmatig, maar niet te lang en het liefst om de 
dag. Als je hem uitlaat, ook spelenderwijs kleine oefe-
ningen doen, zoals zitten en op de plaats blijven, netjes 
voorkomen, naast je zitten en lopen, dummy goed op-
pakken en afgeven enz. Standaard oefeningen dus. Veel 
aandacht geven. Geef vaste commando’s en let ook op 
jezelf en op de fouten die je zelf maakt. En wordt niet 
boos; heeft de hond het fout gedaan of deed de voorja-
ger het fout?

8. Hoe heb je de dag bij de Nimrod ervaren? Zijn er 
nog tips te geven?
In  de eerste plaats wil ik de ‘DRENTEN-vereniging’ 
hartelijk bedanken voor de felicitaties die ik mocht ont-
vangen van diverse Drenteneigenaren vanwege het feit 
dat ik mee mocht doen aan de Nimrod. Daarna de vele 
wensen voor succes en felicitaties voor en na de Nim-
rod wedstrijd. Voor de eenheid in de Vereniging zou je 
alleen al een DRENT nemen. Nogmaals mijn hartelijke 
dank hiervoor.

9. Tot slot: Wat vind je van de tweedeling in de 
verenigingen? Dit in verband met het feit dat het 
genenbestand van de Drentsche Patrijshond heel 
klein is.
Hier ben ik niet in thuis en ik kan hierop geen antwoord 
geven. Maar ik vind het wel jammer dar er een tweede-
ling  is binnen het ras Drentsche Patrijshond.

Cor, hartelijk dank voor dit interview dat we helaas niet 
in persoon konden houden. We wensen je heel veel 
sterkte met je vrouw en hopen dat je nog heel lang mag 
genieten van jullie Laika, die prachtige Drent. 

J. Broekman – Dekker 
Correspondent

Foto: Arista fotografie

Foto: Sjoukje ter Meulen

Foto: Arista fotografie
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Foto: Arista fotografie

De deelnemers voor kasteel Nienoord te Leek

Foto: Arista fotografie

Persoonlijke terugblik van Cor op de Nimrod

Zoals veel Nimrod aanhangers gingen we op vrijdag al 
richting Leek. Huisje gehuurd om op maandag op tijd 
aanwezig te zijn en ’s zondags alles in gereedheid ge-
bracht, want we moesten maandag vroeg vertrekken. 
In de avond telefoon: “Cor je oudste broer is plotseling 
overleden”. Dat kwam als een bom binnen. Die nacht 
weinig geslapen met in gedachten wat zal ik doen, 
naar huis gaan of meedoen. Die kans krijg je maar 
één maal met Laika om deel te nemen en ondanks de 
situatie thuis, dus toch maar meedoen. In Leek aange-
komen, met Laika het nummer afhalen en naar de chip-
controle. Dat klopte niet; het komt niet overheen met 
boekje, dus kan ik niet meedoen. De consul opgezocht, 
wat nu? Het werd uitgezocht en toen bleek, dat de lijst 
die de dierenarts had foutief was overgenomen. Pffff. 
Weer opgelost.  Ik kreeg nr. 13; gelukkig op maandag en 
niet op vrijdag, daar ik op vrijdag de 13e al twee zware 
ongelukken had meegemaakt. Na vele handen geschud 
te hebben en condoleancewensen te hebben gekregen, 
op weg naar de tent. Daar werd uitleg van de proeven 
gegeven, maar dat heb ik maar voor de helft opgevan-
gen, omdat mijn broer in mijn hoofd zat. Ook moest ik 
als eerste starten. 

Op naar het veld; weer uitleg gekregen bij de proef en 
terug in de ‘wachttent’. Daar kwamen nog twee perso-
nen mij condoleren. Daarna gelijk als eerste de proef 

doen. Laika heeft nog nooit een sleep gemist, dus dacht 
ik, ‘komt wel goed’. Ik riep te vroeg “sleep”, omdat die pas 
begon na ‘over water’. Deze proef was een mislukking 
van je welste. Daarna knop op nul gezet en nog gepro-
beerd er van wat te maken. Ik vond zelf dat we een paar 
leuke proeven lieten zien en dat Laika wel een goede 
sleep kan lopen. 

Ik was die dag helemaal verrast dat er zoveel leden van 
de Drentenvereniging aanwezig waren, dat gaf me veel 
moed en energie. Ik heb genoten van deze dag en ik ben 
zo trots als een pauw dat ik dit nog heb kunnen mee-
maken.

Foto: Arista fotografie
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Fokbeleidscommissie
Verslag Gezondheidsenquête 2019 
We willen iedereen bedanken, die de moeite heeft ge-
nomen om de enquête in te vullen. Het is naast de mel-
dingen in het register en de officiële gezondheidson-
derzoeken, de belangrijkste manier om informatie over 
de gezondheid van de Drentsche Patrijshond binnen 
te krijgen. Dit jaar zijn de uitnodigingen in november 
verstuurd en was het tot 1 februari 2020 mogelijk om 
de enquête in te vullen. Het is jammer dat de deelname 
aan de gezondheidsenquête dit jaar niet zo groot was, 
zeker na de goede respons die we in 2018 hadden  
(resp. 41 en 44%).  

In 2019 hebben de eigenaren van een Drent, gebo-
ren in 2013 en 2016, een uitnodiging ontvangen met 
de vraag om de gezondheidsenquête in te vullen. De 
meeste eigenaren hebben de uitnodiging digitaal 
ontvangen en de enquête online ingevuld. Eigenaren 
waarvan het e-mailadres onbekend of niet juist meer 
is in onze administratie, hebben de enquête per post 
ontvangen. Zij konden de enquête via de post in sturen, 

maar hadden ook de mogelijkheid om de enquête on-
line in te vullen.  

In onderstaande tabel ziet u het aantal verzonden en 
retour ontvangen enquêteformulieren.

Jaar Online  
verzonden

Per post  
verzonden

Totaal  
verzonden

Totaal retour 
 ontvangen

 2013 291 24               315 85 (27 %)

 2016 161 130 291   112 (38,5 %)

 
Naast bovengenoemde enquêteformulieren hebben 
we ook enkele enquêtes ontvangen over honden gebo-
ren in andere jaren dan 2013 en 2016. Natuurlijk heb-
ben we deze enquêtes verwerkt. Ze zijn echter niet in 
onderstaande uitwerking meegenomen. 

Hieronder een overzicht van enkele onderwerpen uit 
de enquête, die meerdere malen zijn aangekruist. Het 
is geen totaaloverzicht, niet alle onderwerpen die aan 
bod komen in de enquête worden genoemd. 

Geboortejaar 2013 (6-jarige honden)

Onderwerp Geboren 2013 Opmerkingen

Teef Reu

Overleden 0 1 Nierfalen

Epilepsie 0 2 Twee nieuwe meldingen. Beide honden gebruiken medicijnen. Beide 
honden kregen de 1ste aanval op 3-jarige leeftijd.

Gecastreerd 22 15

4 honden om medische redenen gecastreerd, 2x i.v.m. baarmoeder-
ontsteking en 2 x i.v.m. prostaatproblemen. Overige redenen: gedrag 
(reu), schijndracht, geen nestje willen en het voorkomen van melk-
kliertumoren en baarmoederontsteking.

Niet ingedaalde testikels - 1

Baarmoederontsteking 2 -

Navelbreuk, geopereerd 0 2 1 nieuwe melding

Navelbreuk, niet geopereerd 0 0

Gebit; missende elementen 1 3 1 nieuwe melding

Gebit; afwijkende stand 1 0 Geen nieuwe melding

Knikstaart 2 1 nieuwe melding.

Allergie 0 3 O.a. pollen-, huismijt- en voedselallergie

Chronische oorontsteking 2 4

Anaalklierontsteking 2 3

*Geen nieuwe melding betekent dat de melding al eerder is ontvangen en opgenomen in het register.

Overige meldingen:
ED (1); artrose (3); HD (1); afgescheurde kruisband (1); 
anaalklierontsteking (2); blaasontsteking (2); folliculaire 
conjunctivitis (1); traanogen (8); auto-immuunziekten 
(1); ruggenmerginfarct (1); tumoren (3)

Gedrag:
Vierentwintig eigenaren hebben een toelichting gege-
ven over het gedrag van de hond. De meeste eigenaren 
zijn heel blij met hun Drent, maar ook minder gewenst 
gedrag wordt gemeld. Hierbij valt te denken aan ang-

stig en onzeker gedrag, onvriendelijk naar andere hon-
den en bang voor harde geluiden (vuurwerk, schot). 

Enkele opmerkingen van eigenaren:
‘Ontzettend lieve hond’ 
 
‘Onze hond is geen durfal, hij bekijkt de situatie, wikt en 
weegt en gaat dan pas kijken. Als ik een persoon niet ver-
trouw, neemt L.….. dit binnen 1 seconde over en gromt 
dan naar die persoon’
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‘D…… was een herplaatser van 9 maanden oud. Was 
behoorlijk beschadigd. Heeft veel tijd gekost om hem te 
veranderen. Is nu een erg lieve hond, maar blijft achter-
dochtig/onzeker bij vreemden’

‘…… is overgevoelig voor harde geluiden, vuurwerk, scho-
ten, dichtklappende geluiden. Ook raakt hij snel overprik-
keld.’

‘Ze is zeer rustig en gehoorzaam en bijzonder lief tegen 
mensen (ook kleine kinderen). Sociaal zeer aangepast. 
Soms wat angstig tegenover andere honden. Kijkt bij spe-
lende honden liever van zijlijn toe dan dat ze zelf meedoet.’

‘Ontzettend lieve hond voor in het gezin. Een prima jacht-
hond. Alleen de omgang met andere honden verloopt 

problematisch.’

‘L……mag veel mee op jacht, dat is zijn grote passie, en 
gaat dan nog al eens te ver, hij verwondt zichzelf nog wel 
eens in het riet of struikgewas.’

‘een tevreden en trouwe, lieve, aanhankelijke Drenten-
dame met africhtingsbrevetten en uitmuntende show 
uitslagen.’

‘Levendige en alerte hond. Zacht in de mond, altijd vrien-
delijk.’

‘Geweldig beest!!.’

Geboortejaar 2016 (3-jarige honden)

Onderwerp Geboren 2016 Opmerkingen

Teef Reu  

Overleden 1 Verongelukt

Epilepsie 0 1 *geen nieuwe melding

Gecastreerd 19 11

Twee honden zijn gecastreerd om medische redenenO 1 reu gecas-
treerd i.v.m. prostaatproblemen en 1 teef i.v.m. gescheurde baar-
moeder. Overige redenen: gedrag (reu), schijndracht, geen nestje 
willen en het voorkomen van melkkliertumoren en baarmoederont-
steking.

Niet ingedaalde testikels - 5

Navelbreuk, geopereerd 2 3 4 nieuwe meldingen

Navelbreuk, niet geopereerd 4   1 5 nieuwe meldingen

Gebit; missende elementen 0 1 Geen nieuwe melding

Gebit; afwijkende stand 1 1 Geen nieuwe melding

Knikstaart 1 1 Geen nieuwe melding

Allergie 3 3 O.a. pollen-, huismijt en voedselallergie

*Geen nieuwe melding betekent dat de melding al eerder is ontvangen en opgenomen in het register.

Overige meldingen:
Anaalklierontsteking (2); voorhuidontsteking (4); HD 
(1); ED (1); Entropion (2); oorontsteking (3)

Gedrag:  
Bij de 3-jarige honden hebben 48 eigenaren een toe-
lichting gegeven over het gedrag van de hond. De 
meeste eigenaren zijn blij en tevreden met hun hond 
en geven positieve reacties. Toch ook enkele opmer-
kingen over minder gewenst gedrag zoals: angstig en 
onzeker gedrag. Ook wordt angst voor harde knallen en 
geluiden regelmatig gemeld.

Enkele opmerkingen van eigenaren:
‘Vrolijke speelse lieve hond. Speelt graag met andere hon-
den.’

‘De hond is extreem angstig naar onbekenden of mensen 
die hij niet vaak ziet. Laat zich zeker niet aanhalen, staat 
op een afstandje te blaffen, doet er alles aan om weg te 
komen ook aan de lijn en plast van angst als het toch 
gebeurt. Bij uitlaten is dit soms problematisch. Bij de jacht-
training was hij daardoor onhandelbaar. Uiteindelijk is hij 

een lieve hond voor het gezin en goed opgevoed maar is 
het gedrag naar vreemden bijzonder angstig/vervelend.’

‘D………is erg gevoelig voor onverwachte geluiden. Is 
dan wat onrustig, maar laat zich snel kalmeren. Heeft 
geen last van schot-angst of schot-schuwheid.’

‘Naar vreemde mensen erg terughoudend.’

‘Zeer lieve en sociale aanhankelijke hond.’

‘Ontzettend lief, gezellig, energiek, vrolijk en enthousiast 
beestje!! Zeer lief voor kindjes ook.’

‘Kan niet goed spelen met andere honden. Uit onzekerheid 
in eerste instantie altijd fel reageren. Naar kinderen/vol-
wassenen erg lief en sociaal.’

‘ ‘s een gezonde, vrolijke en innemende hond, die graag 
werkt (jachttraining).’

‘Onze hond heeft altijd een beetje vreemd gedrag ver-
toond. Erg veel aandacht opeisend en ook gauw snauwe-
rig als hij iets lekkers of een speeltje heeft. Waren we  
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absoluut niet gewend van onze vorige Drenten. Aan de 
andere kant is hij wel heel aanhankelijk en wil graag bij 
ons zijn. Hij kan af en toe slecht met zijn eigen emoties 
overweg lijkt het wel. Maar het gaat wel steeds beter naar-
mate hij ouder wordt en ik heb af en toe contact met een 
hondengedragsdeskundige.’

‘Eerste levensjaar voor veel dingen bang, nu vooral nog 
angstig voor vuurwerk. Makkelijk wagenziek.’

‘Hij is heel lief, aanhankelijk, goed voor andere honden, 
trouw, fijn, gehoorzaam, fijn met kinderen en oude men-
sen, enthousiast, gevoelig een tophond!’

Namens de FBC, 
Madelien Atema

In oktober 2020 ontvangen de eigenaren met 
honden geboren in 2014 (6 jaar) en 2017 (3 jaar) 
een uitnodiging voor de gezondheidsenquête.  
Als u twijfelt of uw e-mailadres bij ons bekend is, 
of als uw e-mailadres gewijzigd is, dan kunt u dat 
doorgeven aan Madelien Atema via:  
gezondheidsenquete@drentschepatrijshond.org  

Redactiecommissie
‘Onze Drent’ in 2019
De Redactiecommissie streeft er voortdurend naar om 
de onderwerpen in ‘Onze Drent’ voor zoveel mogelijk 
lezers interessant te laten zijn. Daarbij hoort ook, dat elk 
jaar teruggekeken wordt naar de inhoud van de vijf edi-
ties van ‘Onze Drent’ in het voorafgaande jaar. Zo ook 
het jaar 2019.

Vijf edities ‘Onze 
Drent’ met elk 
44 pagina’s, dat 
zijn in totaal 220 
bladzijden gevuld 
met allerlei zaken 
aangaande onze 
Drentjes, waaronder 
een artikel over vac-
cinatie, het verslag 
van een introductie 
veldwerk, een waar-
schuwing over cho-
coladevergiftiging, 
een verhuizing met 
een Drent naar 
Drenthe en een ver-
slag van de Nimrod 
2019. 

Vijf edities met vijf 
keer goed gevulde 
middenpagina’s met in totaal een kleine 150 ingestuur-
de foto’s aan de hand van vijf thema’s: Onze Drent met 
zijn favoriete speeltje, Onze Drent op de uitkijk, Drenten 
en water, zielige Drenten en de Drent zoekt het hoger 
op. Met, hoe leuk, steeds meer ‘vaste klanten’, die stee-
vast de meest kostelijke foto’s van hun hondje insturen. 

Vijf edities met een in het eerste nummer nieuw geïn-
troduceerde rubriek: Creatief met Drent. Een museum-
hoekje, waarin tekeningen, schilderijen, krijttekeningen, 

glas-in-lood, geschilderde stambomen en zelfs een 
gegraveerde spiegel voorbijkwamen. Acht pagina’s in 
totaal vol met prachtige werkstukken.

Vijf edities met in totaal ruim 80 pagina’s gevuld met 
uw verhalen over 
uw Drent. Uw per-
soonlijke ervaringen; 
meestal heel erg 
positieve, maar soms 
ook lastige ervarin-
gen met uw jonge, 
oude, zieke, lieve, 
vervelende, fantas-
tische, eigenwijze-, 
jacht-, huis-, zwem-, 
sport- tentoonstel-
lings-, fokdag-, club-
match- of herplaats 
Drent.

Vijf edities, waar wij 
als redactie met ont-
zettend veel plezier 
over gebrainstormd, 
geskypet, vergaderd, 
gesproken en ge-
puzzeld hebben. En 
waar we dus in 2020 

met net zoveel liefde, plezier en aandacht mee door 
willen gaan. We hopen dat nummer 1 van 2020 dat al 
duidelijk maakt……

Heel erg bedankt voor al uw bijdragen in jaargang 54 
en we hopen, dat de verhalen en foto’s ook in dit jaar 
blijven komen!

De Redactie
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Registerbeheer
Als binnen de fokkerij gebruikt wordt gemaakt van 
ouderdieren die (te veel) aan elkaar verwant zijn, is de 
kans op erfelijke ziekten en gebreken bij de nakomelin-
gen groot. Voor een gezond ras is het dus van belang 
dat de honden die voor de fokkerij ingezet worden, zo 
min mogelijk aan elkaar verwant zijn. Genetische diver-
siteit is van groot belang.

Mean Kinship, dat staat voor de gemiddelde verwant-
schap van een hond met de gehele raspopulatie inclu-
sief zichzelf, is een instrument dat gebruikt wordt om te 
fokken voor genetische diversiteit. Bij veel dierentuinen 
wordt dan ook gebruik gemaakt van Mean Kinship bij 
het fokken bij bedreigde diersoorten.

De Vereniging gebruikt, net als veel andere rasvereni-
gingen, ZooEasy (Het Register) om de fokresultaten te 
verbeteren. Hierbij worden o.a. inteeltpercentages be-
rekend op basis van de gegevens in de database stam-
bomen. Op dit moment beschikt ZooEasy nog niet over 
de Mean Kinship functionaliteit, maar naar 

 verwachting zal deze functionaliteit in de loop van dit 
jaar beschikbaar zijn. Zodra hier meer bekend over is, 
zult u geïnformeerd worden.

Madelien Attema 
Registerbeheerder
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Reuenparade
In onze Reuenparade willen we telkens een paar reuen van de Dekreuenlijst de gelegenheid geven 
zichzelf eens voor te stellen. Aan de eigenaren van de reu is gevraagd een oprecht verhaal te schrij-
ven over hun reu en dat plaatsen we hier met een aantal foto’s van de reu. Let wel, dat zijn andere 
foto’s dan die bij de vermelding op de Dekreuenlijst. Heeft u interesse in de reu, neem dan gerust 
contact op met de eigenaar. En natuurlijk kunt u in ZooEasy alle verdere informatie over de reu vin-
den. U heeft daar een leesaccount voor nodig en het NHSB nummer, dat bij elke reu vermeld is.

Defcon (stamboomnaam Baron fan de Indo-Anjoho, 
NHSB 3003683)

Het is alweer bijna vijf jaar geleden, dat wij onze knappe 
kerel bij Inge en Douwe Hoekstra op mochten halen.  
Wel werd ons gevraagd of wij er open voor stonden om 
Defcon eventueel als dekreu te willen gaan gebruiken, 
en dat was zeker het geval! Dus eindelijk, na ongeveer 5 
jaar, weer een Drent in ons gezin! De eerste 3 jaar waren 
echte Drentsche tropen jaren, maar die zijn we met val-
len en opstaan doorgekomen. Als ik het karakter van 
Defcon zou moeten omschrijven, kom ik uit op: een lie-
ve en soms een beetje kat uit de boom kijkende Drent, 
wat betreft vreemde mensen (lees mannen) en nieuwe 
situaties. Kinderen vindt hij interessant en is dan af en 
toe wat te enthousiast. Vindt hij het te druk worden, 
zoekt Defcon zelf de rust op. Soms kan meneer tegen-
over andere reuen wat ‘dominant’ zijn, maar is snel weer 
terug te fluiten. Teefjes daarentegen vindt Defcon heel 

interessant. Ook 
wordt er met 
Defcon gejaagd. 
Helaas heeft hij 
nog geen diplo-
ma’s, maar dat 
heeft zeker geen 
invloed op zijn 
geweldige inzet 
tijdens het ja-
gen!!!!!! Ik geniet 
enorm van mijn 

grote vriend tijdens de drijfjachten en ben zo trots op 
Defcon als hij het wild binnenbrengt!  Omdat wij Defcon 
wilden inzetten als dekreu, moesten we dus aan diverse 
shows/keuringen meedoen. Dat heeft geresulteerd in 
vier keer Uitmuntend en één keer Zeer Goed. Kan ook 
niet anders (ik ben helemaal niet partijdig), want Defcon 
is een krachtig gebouwde stoere Drentenman, met een 
mooie sprekende kop. Helaas, door mijn werk is het 
moeilijk om naar shows te gaan, en als ik eerlijk ben, is 
het niet helemaal mijn ding. Wel proberen we zoveel 
mogelijk naar de clubmatches en de Reuendag te gaan. 
Wanneer mijn jongste dochter oud genoeg is, wil zij 

heel graag met Defcon aan shows meedoen. 
Kortom, wij zijn ontzettend blij dat wij Defcon in 
ons gezin mogen hebben en hopen dat hij heel 
erg oud bij ons mag worden. Maar wat de kers 
op de taart zou zijn, is als Defcon voor nakome-
lingen zou mogen zorgen en dat wij dan een 
dochter of zoon van hem in ons gezin mogen 
verwelkomen die Defcon zijn geweldige karak-
ter, zijn mooie looks en zijn ‘will to please’ heeft.

Zijn trotse eigenaar

Tanja de Jong
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Charlie (stamboomnaam Wyne Charles Eefke van de 
Meerpoel, NHSB 3018662) 
 
Een vierjarige, drieëndertig kilo wegende schat van 
een hond. Charlie is geboren op 17 september 2015 en 
is één van twee reutjes uit een nest van tien pups. De 
keuze, toen wij onze pup gingen uitzoeken, was ook 
niet moeilijk. Mijn man en ik wilden sowieso een reu en 
Charlie kwam meteen naar ons toe om te knuffelen en 
stoeien terwijl zijn broertje aan mijn broekspijpen hing. 
Dat knuffelen en stoeien is hij ondertussen nog niet 
verleerd. Hij vindt het heerlijk om tegen ons aan te lig-
gen op de bank. Als wij een bal pakken of als hij er zelf 
mee komt aanlopen, staat hij enthousiast kwispelend te 
wachten tot wij het speeltje weer weggooien en hij er 
achteraan kan stuiven. Vervolgens gooit hij die glibbe-
rige bal dan in je schoot.

Met andere mensen is Charlie erg lief. Hij is gek op onze 
zoon en op ieder kind dat over straat langsloopt. Hij zou 
ze het liefst begroeten met een kwispel en een neus 

in het gezicht. Net als bij onze buurman, die zelfs de 
auto uitkomt wanneer hij net op het punt staat weg te 
rijden, om met Charlie te kroelen wanneer wij net naar 
buiten stappen voor een wandeling. Zelfs onze katten 
vindt hij geweldig, ook al is dat niet altijd wederzijds.

 
Wij staan in onze straat ook wel bekend als "die mensen 
met die hond voor het raam" omdat Charlie altijd met 
zijn neus tegen het raam gedrukt onder het raamfolie 
door gluurt om in de gaten te houden wie er allemaal 
langsloopt. Hij herkent onze auto's wanneer we thuis-
komen en zelfs het busje van de bezorger, die hij blaf-
fend moet aankondigen.

Tijdens het wandelen loopt hij het liefst met de neus 
tegen de grond gedrukt de wijk of het bos door. Om 
soms ineens ergens stil te staan en terug te lopen (han-
dig wanneer hij aangelijnd is) om toch dat ene geurtje 
nog even goed te besnuffelen. Andere honden aan de 
lijn vindt hij niet zo leuk dus daar houden wij afstand 
van.  Om de een of andere reden vindt hij scootmobie-
len ook niks. Helaas rijden er nogal wat van bij ons in de 
wijk. Het is gelukkig nooit een groot drama wanneer er 
een langs rijdt en hij is het ook altijd zo weer vergeten 
wanneer ze uit zicht zijn.

Onze Charlie is een lieve, ondeugende, eigenwijze 
Drent. Hopelijk hebben wij met dit verhaal een beetje 
een beeld van hem kunnen schetsen. Charlie heeft ook 
een eigen website, waar zijn uitslagen en nog meer fo-
to’s op staan, www.witmetbruin.nl. Neem er vooral eens 
een kijkje! De foto’s zijn gemaakt door Anke de Haan, 
Dierbaar Beeld.

Linda Scheuter
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Maran (NHSB 2961400)

Maran komt van kennel Aspaswaan en was vanaf het 
begin een rustig blij en speels Drentje.

Het liefste ligt hij thuis lekker buiten, maar ook in huis is 
hij rustig. Geen geblaf of onrustig ‘gedrentel’. 

Buiten tijdens het los lopen is het één brok dynamiet en 
pakt hij zijn ruimte, terwijl hij de baas toch in de gaten 
houdt. Teefjes vindt hij heel erg leuk en nodigt hij graag 
uit om te spelen. Als een teefje dit niet wil, geeft hij niet 
zomaar op. Reuen negeert hij gewoonlijk, maar als hij 
uitgedaagd wordt en beide reuen krijgen ruimte, dan 
laat hij beslist niet over zich heen lopen. 

Voordat ik met hem de jachtpraktijk in ging, heb ik hem 
getest op HD en ED, zodat ik zeker wist dat zijn bouw 
in orde is. HD A, ED vrij. Een hele dag drijven tijdens de 
jacht is dan ook geen probleem. Het meest blij is hij als 
hij mag jagen of als hij gezinsleden begroet. Zijn hele 
koppie licht dan op. Hij is slim genoeg, wat maakt dat 
trainen niet altijd gemakkelijk is geweest. Quote van 
een trainer “Maran is snel verveeld, zet je de inzetplaats 
bijvoorbeeld steeds op dezelfde plek neer, dan gooit hij 
zijn kont tegen de krib, gaat hij kijken naar de koppel 
ganzen in de lucht of snuffelt eens op het gras”. Maar 
bij een gevarieerde training heeft hij het naar zijn zin. 
Ligt een apport op een vervelende plek, zoals waar veel 

bramen zijn, dan gaat hij kijken hoe deze het gemak-
kelijkst op te halen is. Maar tijdens de jacht op fazanten 
heeft hij genoeg passie om de hoge bramenbergen wel 
te trotseren. 

Trainen is ook niet altijd gemakkelijk, omdat Maran 
zachtaardig en behoudend is. Er is ooit een helper ge-
weest die Maran wilde helpen door hem boos weg te 
jagen. Maran wil sindsdien geen apport halen als er een 
helper bij het apport staat. Zelfs in de jacht, als er een 
gans op een weiland is geschoten en die opgehaald 
moet worden door eerst te zwemmen, wordt dit be-
moeilijkt als er een jager naast mij staat. Pas als de jager 
weg loopt, vertrekt Maran voor apport. Trainen we ter-
wijl medecursisten hun hond stevig aan moeten pak-
ken, zie je Maran steun zoeken en soms zelfs blokkeren. 
Zijn neus werkt fenomenaal. Quote van een jager:”Wat 
een neus/jachtpassie heeft die hond“. 

Vaak moeten we om hem lachen. Bijvoorbeeld toen 
een jonge jager zijn eerste gans schoot en Maran deze 
bij mij als voorjager bracht, waarop de jager die gans 
van mij overnam omdat deze die eerste bij hem wilde 
houden. Toen ik met Maran langs hem liep om richting 
auto te gaan, pikte Maran snel dezelfde gans weg bij de 
jonge jager om deze toch bij zijn voorjager te brengen. 

Hij is zachtaardig voor kinderen en gezinsleden, maar 
absoluut krachtig en waaks. Toen we in een caravan 

bivakkeerden zat Maran aan een lijn. De campingbaas 
wilde bij ons langs komen, maar kwam beslist niet ver-
der. We zagen een verschrikkelijk boze en grote Maran 
die zijn lip optrok, verder niets deed, maar wel zorgde 
dat de beste man geen stap verder durfde te komen. 
Totdat wij zeiden dat het goed was. Maran ontspande 
meteen, ging zitten en de man kon zonder problemen 
bij ons in de caravan komen. 

Kortom een heel fijne huisgenoot en jachtmaat.

Anita Koopman
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Fokdag 2020
Op 28 maart wordt de jaarlijkse Fokdag weer georgani-
seerd door de EVC van de Vereniging. De Fokdag is heel 
erg belangrijk voor de fokker en de reu-eigenaar, die 
graag willen weten wat de onafhankelijke keurmeester 
vindt van de keuze, die ze hebben gemaakt om dat 
teefje en die reu samen te brengen en een nestje te fok-
ken. Heeft hij bijvoorbeeld haar sterke punten versterkt, 
en heeft zij haar zwakke kanten kunnen compenseren? 
Of totaal omgekeerd? 

De eigenaren van de pups uit dat nestje maken meestal 
voor het eerst op de Fokdag kennis met het ‘showen’ 
van hun Drentje. Het lijkt heel simpel: je gaat met de 
hond in de ring staan, als je aan de beurt bent loop je 
een paar rondjes, je laat je hondje betasten, blijft keurig 
even wachten totdat de keurmeester klaar is en gaat 
weer in de rij staan. Maar het blijkt in de praktijk toch 
lastiger dan je dacht. Om te beginnen zijn al die hond-
jes om je heen grofweg tussen de anderhalf en twee-
enhalf jaar oud en gieren de puberstreken door hun 
lijf. Veel geloer, gestaar en geblaf. Veel onrust aan je lijn 
en je wil toch ook graag even bijkletsen met de fokker, 
je nestgenoot-eigenaren of een oude kennis. Gevolg, 
er is dan ook nog een stukje ‘geen aandacht voor mij 
hondje’. En dan heb je ook nog te maken met een keur-
meester, die jouw mooie, lieve, prachtige hond beoor-
deelt en ondertussen iets mompelt over los gangwerk, 
te veel lip en Frans voetwerk. Geen wonder, dat zo’n 
Fokdag soms uitloopt op een lichte teleurstelling. Geen 
zorg. Om te beginnen neem je gewoon je eigen mooie, 
lieve, prachtige Drent weer mee naar huis. Jouw kampi-
oen, wat de keurmeester er ook van heeft gezegd. 

Stel dat de beoordeling Zeer Goed of Uitmuntend is, 
dan is die mooi binnen! Mocht je met je teefje een keer 
een nestje willen fokken of je reu op de Dekreuenlijst 
krijgen, dan heb je nog zo’n officiële kwalificatie nodig. 
Een officiële houdt in, dat die keuring gedaan moet 
worden door een erkende Nederlandse keurmeester. 
Kijk dus zorgvuldig naar de volgende show als je nog 

een  officiële kwalificatie wilt. Staat daar een buiten-
landse keurmeester in de ring, dan telt die keuring 
officieel niet mee voor de eisen van het Verenigings 
Fokreglement. De meest praktische manier om die 
tweede kwalificatie te halen, is je Drent inschrijven voor 
de Kampioenschapsclubmatch, die elk jaar door de 
Vereniging wordt georganiseerd. Op 13 juni aanstaande 
wordt die KCM, met erkende Nederlandse keurmees-
ters, gehouden in Ede. 

Op de website van de Vereniging (https://drentschepa-
trijshond.org/evenementen/fokdagen) staat de nodige 
informatie, waaronder de ringindeling, van de komende 
Fokdag vermeld. In ‘Onze Drent’ nummer 1 van 2019 is, 
speciaal voor de onervaren bezoeker van de Fokdag, 
een artikel gewijd aan de Fokdag. Hierin staat algeme-
ne informatie over de gang van zaken en ook een uitleg 
van de diverse afkortingen.  

De Redactie

Het voorbrengen van uw hond in de ring heeft als doel 
de keurmeesters een zo eerlijk mogelijk beeld van uw 
hond te geven. Het liefst zouden we dat zonder de baas 
doen (dus alleen de hond), maar dat gaat nu eenmaal 
niet. Maar wel kunt u proberen zo ‘onzichtbaar’ mogelijk 
te zijn.

• draag daarom passende, neutrale kleding die de 
aandacht zo min mogelijk op u richt

• breng uw hond in de ring voor met een show- of 
jachtlijntje; gebruik geen tuigje/harnasje, omdat dit 
het gangwerk van de hond negatief kan beïnvloe-
den

• nuttig geen eet- en/of drinkwaren in de ring als u 
moet wachten, omdat dit de aandacht van de aan-
wezige honden kan trekken
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Evenementencommissie
Voorjaarswandeling
De EVC nodigt u uit voor een wandeling in het Edese 
bos en op de Ginkelse hei op zaterdag 21 maart 2020. 
Lekker rondrennen in het bos en spelen met de andere 
aanwezige honden. Denk aan goede kleding want re-
gen en wind horen bij deze tijd van het jaar.

We verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats bij 
losloopgebied de Drieberg, aan de Driebergerweg te 
Ede. Bij aankomst staat er koffie, cake en limonade. Ui-
teraard is er ook water en wat lekkers voor de ‘Drenten’.

Rond 10.30 uur start de wandeling die ongeveer 1 tot 
1,5 uur duurt. De wandeling kan desgewenst worden 
ingekort voor jonge en oudere honden. Vóór vertrek 
spreken we signalen af om de honden aan te lijnen 
wanneer dat nodig is en om baas en hond te herenigen 
wanneer ze elkaar uit het oog zijn verloren. Na de wan-
deling is er een mogelijkheid voor een warme drank of 

een kleine lunch (consumpties zijn voor eigen rekening) 
bij Juffrouw Tok, Verlengde Arnhemseweg 101 te Ede.

Aanmelden bij voorkeur met een e-mail naar:  
wandelingen@drentschepatrijshond.org

Op 21 maart is de EVC (Gerie Hoekstra) telefonisch be-
reikbaar op 06-19406434.

Routebeschrijving: 
Het wandelgebied ligt ten oosten van Ede langs de 
N224, gemakkelijk te bereiken via de A12 of de A30. 
Neem op de rotonde in Ede de afslag naar de parkeer-
plaats op de Driebergweg. De afslag wordt aangegeven 
met vlaggen van de Vereniging.

Namens de EVC, 
Gerie Hoekstra

Ledenadministratie
Voorgestelde nieuwe leden 

Naam Woonplaats Voorgesteld door

  1 Mw. G.J.M. Alebeek 's-Hertogenbosch  

  2 Mw. S.C. Bakel Beinsdorp  

  3 Mw. W.H. Boogaard Mijdrecht  

  4 Dhr. B. Drenth Roosendaal Jan van de Zanden

  5 Dhr. M.M.W. Graaf Delft  

  6 Mw. M.C.T. Hacken - van Neer Delft Jan van de Zanden

  7 Dhr. E. Heijnen Huizen  

  8 Dhr. E. Hoornenborg Hilversum  

  9 Mw. M. Huurnink-Baerends Hummelo  

10 Mw. M.A.M. Jansen-van Duren Putte Jan van de Zanden

11 Mw. W.J.F.M. Meer Zuidlaren  

12 Dhr. A. Provoost Aagtekerke  

13 Mw. M. Speelman Schiedam Jan van de Zanden

14 Mw. M.J. Steutel Zonnemaire  

15 Dhr. R.J.M. Stroeks Weert  

16 Dhr. E. Strosse Tielt (België) Francoise Bricq

17 Mw. Y.M. Tazelaar Den Haag  

18 Dhr. M.J.F Visschers Heel  

19 Dhr. F.W. Waanders Schalkhaar  

20 Mw. C.W. Wezel de Graaf Oosterhout  

21 Mw. B. Willems Haarlem  

22 Mw. N. Zweverink Rockanje  

         Bezwaren tegen het toetreden van de nieuwe leden kunt u binnen 2 weken na het verschijnen van dit blad kenbaar maken bij het secretariaat.
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Lijntje met onze Drent
Er werd mij gevraagd of ik het lijntje wilde aannemen 
om wat te vertellen over mijn ervaring in de opvoeding, 
gedrag en trainingen van mijn Drent(en). Daar moest ik 
even over denken. Want wat kan ik nou vertellen over 
opvoeden en trainen dat u nog niet gehoord heeft of 
niet al weet?! Aan de andere kant is mijn ervaring, dat 
herkenning soms wel heel fijn is. Het neemt soms een 
stukje onzekerheid weg of je wel goed bezig bent. Ik zal 
proberen te beschrijven wat ik zoal tegen ben gekomen 
bij mijn eerste Drent Fosko (overleden 12-6-2017) en 
mijn huidige (herplaats) Drent Ymke.

Voordat ons gezin Fosko kreeg, hebben we ons eerst 
enorm verdiept in alles wat er kwam kijken bij het 
hebben van een (jacht-)hond en met name het ras de 
Drentsche Patrijshond. Natuurlijk zagen we alles door 
een rose bril en dat theorie en praktijk best ver uit el-
kaar kunnen liggen werd gauw duidelijk. Voor de komst 
van Fosko hadden we strikte afspraken gemaakt. Wat 
de pup wel en niet mocht, maar ook wat wij mensen 
wel en niet mochten. Dus ook een stukje opvoeding bij 
onszelf.

Gelijk vanaf het begin hebben wij met beide honden 
(jacht-)trainingen gevolgd. Niet alleen verstevigt het de 
band met je hond, maar ook krijg je een spiegel voorge-
houden en leer je veel over je eigen houding en acties. 
Een trainer kan je dan bijstaan in het veranderen of an-
ders aanpakken van een routine.

Met beide honden heb ik verschillende trainers gehad 
en bij al deze mensen leer je ook hoe je zaken niet wilt 
doen. Ik heb er ook voor gekozen om niet alleen trai-
ningen en workshops te doen bij jachthondenscholen, 
maar ook bij scholen voor clickertraining, mantrailing, 
zweetwerk, hersenwerk, yoga met hond etc., maar ook 
een training in het gebruik van de e-collar.

Door mijn hondenuitlaatservice en de opleidingen via 
o.a. Martin Gaus en de Dierenbescherming, waar ik 
opgeleid ben om les te geven. Ook heb ik les gegeven 
bij de hondenschool Gehoorzame Huishond en heb ik 
inmiddels een aardige kijk gekregen op hondengedrag 
en ook de rol van mensen daarbij. Eigenlijk kun je wel 
stellen dat iedere hond/baas combinatie uniek is en er 
geen standaard programma is voor de beste manier om 
je Drent op te voeden.

Fosko hebben we vanaf pup mogen hebben en alle ei-
genschappen van de Drent hebben we bij hem ervaren. 
De rode draad bij het opvoeden en begeleiden van je 
Drent is toch wel om tijdig in te grijpen wanneer er een 
niet-gewenste actie lijkt te ontstaan, zodat je zo weinig 
mogelijk hoeft te corrigeren. Want te veel corrigeren 
kan bij dit ras het enthousiasme weghalen of, zoals bij 
onze Fosko, zelfs leiden tot het totaal blokkeren bij de 
jachttraining in groepsverband. Gelukkig kon ik Fosko 

nog wel gelukkig maken met speuren en zweetwerk.

Ymke heb ik vier jaar geleden gekregen als herplaatser. 
Toen was ze bijna één jaar. Ze komt uit een Amerikaans 
nest en was een paar maanden eerder met haar toen-
malige baas geïmmigreerd naar Nederland. Haar voor-
malige baasje had zoveel verdriet van het afstand doen 
van zijn hond, dat hij geen contact meer wilde. Dus 
praten over de trainingen die ze al had gehad en over 
gedrag was niet aan de orde.

Een herplaatser groeit niet met je op, dus vraagt het 
meer tijd om elkaar te leren kennen. Het eerste jaar 
heeft ze mij af en toe bijna-hartfalen en grijze haren 
bezorgd, door op die lange poten van haar enorme 
afstanden af te leggen als ze wat zag aan de horizon; 
wegen konden daarbij voor gevaarlijke situaties zorgen. 
Ook gillend achter een haas aan gaan; dan was ze een 
uur weg en uiteindelijk kotsend van de spanning kwam 
ze dan weer bij me. Maandenlang heb ik haar aan de 
lange lijn meegenomen om het ‘hier komen’ te oefenen. 
En luisteren deed ze perfect, ook los van de lijn…. tot er 
weer wat te jagen viel.

Na een jaar werken met adviezen en leven met de angst 
om haar en anderen in gevaar te brengen, heb ik beslo-
ten om via een gecertificeerde hondentrainer een trai-
ning te volgen om het ‘hier komen’ betrouwbaarder te 
maken met behulp van de e-collar. Deze trainer is ver-
bonden aan adviesorganen voor Hoog Risico-honden 
en is docent in gedragsleer bij o.a. Tinley-academie. Bij 
Fosko heb ik nooit nagedacht over het gebruik van een 
e-collar, maar Ymke zat heel hoog in haar jachtdrift. Ik 
moest er niet aan denken dat ze door haar jagen een 
ongeluk zou veroorzaken en dat bijvoorbeeld een gezin 
met kinderen het slachtoffer zou worden. 

Na een maandenlange training op mijn timing en re-
actievermogen d.m.v. computerspelletjes (wordt ook 
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gedaan door piloten), moest ik als ‘examen’ eerst laten 
zien hoe mijn reactie- en inschattingsvermogen was. 
Ondertussen moest ik Ymke vertrouwd maken met het 
dragen van de band zonder dat deze gebruikt werd. 
Ook moest ik door oefeningen het hier-commando in 
een prikkelvrije omgeving heel betrouwbaar maken. 
De e-collar heeft een tril- en geluidsfunctie naast de 
traploze stroomfunctie. Zelf heb ik de band ook om 
gehad om te ervaren wat Ymke zou voelen. Daarna pas 
werd de e-collar op lage (tril-)stand ingezet bij het aan-
geleerde commando wanneer dat niet werd opgevolgd 
en werd bekeken op welke stand Ymke reageerde.

In de praktijk heb ik de band inmiddels (bijna) niet 
meer in gebruik. Alleen wanneer ze meegaat op va-
kantie in wildrijke gebieden of training op uitdagende 
lokaties, dan gaat de band nog wel om. Voor Ymke 
maakt het niet uit, ze reageert uitgelaten en blij. Op de 
gebruikelijke wandelingen en trainingen is het hierko-
men inmiddels goed verstevigd. Ymke wordt komende 
maand alweer 5 jaar en is nog steeds een passievol en 
met plezier werkend Drentje.

Vanaf het begin dat ze bij ons was, heb ik jachttraining 
met haar gedaan en op wandelingen spelletjes en aan-
dachtsoefeningen. Maar het heeft echt wel een paar 
jaar geduurd voor we van een echte band konden spre-
ken. Ymke is een enorme jager en zal geen gelegenheid 
voorbij laten gaan om die te pakken. Anders dan Fosko 

kan Ymke wel wat druk hebben, dus van een flinke brul 
of correctie is ze niet gauw onder de indruk. Maar dan 
moet er daarna wel meteen een succes kunnen zijn of 
een leuk spel.

Wat betreft de trainingen met Ymke ben ik heel blij 
dat ik vast train bij mensen die ervaring hebben met 
Drenten en ze zelf ook hebben. Dus verrassende acties 
tijdens de trainingen zorgen niet voor frustraties. Daar-
naast maak ik ook wel uitstapjes naar andere honden-
scholen, maar ik weet inmiddels wat ik wel en niet van 
mijn hond kan vragen. Een goede trainer heeft daar 
begrip voor of kan uitleggen waarom je iets op een an-
dere manier zou kunnen doen.

Dit is zo’n beetje mijn verhaal en ervaring in het kort 
over het hebben van Drentsche Patrijshonden.

Ook wilde ik graag vertellen waarom ik voor de e-collar 
heb gekozen. Het is zo gemakkelijk om er een oordeel 
over te hebben, maar heel veel mensen hebben deze 
beslissing heel overwogen gemaakt. Het blijft een hulp-
middel en net als met andere hulpmiddelen kun je bij 
slecht of verkeerd gebruik heel veel schade aanrichten.

Ik wil het lijntje heel graag overdragen aan Jos Sutmul-
ler. Ga je de uitdaging aan Jos?

Mary Relou

DEJACHTDRENT.NL
nancy@dejachtdrent.nl 

Voorjagen met vertrouwen

JACHTTRAINING VOOR DRENTSCHE PATRIJSHONDEN

LOCATIES CENTRAAL IN NEDERLAND 

KLEINE GROEPEN (MAXIMAAL 6 HONDEN)

OOK VOOR DE MINDER ERVAREN VOORJAGER

CENTRAAL IN DE TRAINING: 
ZELFVERTROUWEN VOOR DE COMBINATIE

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kijk en bestel online: 
www.drentschepatrijshond.org 

 

 
 Boeken 
 Jachtbenodigdheden 
 Kaarsen 
 Mokken 
 Body-warmers 
 Caps 
 Polo-shirts 
 T-shirts 
 en nog veel meer! 
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Geboorteberichten
Omdat de ‘Onze Drent’ 5x per jaar verschijnt, worden op deze pagina de nesten vermeld, die geboren zijn na de laatste 
editie van ‘Onze Drent’. Hierbij is de dekdatum telkens tussen ( ) vermeld. De actuele stand van zaken wat de dekdata aan-
gaat, vindt u in het overzicht Fokaanvragen op de website, waarvoor u wel moet inloggen.

Reu: Gabor Balou van Selihof X Teef: Breeze (08-10-2019)

NHSB 2936137, HD A NHSB 3036678, HD A 06-12-2019 

 3 reuen en 3 teven

J.P.A. van der Zanden, Boxtel

Reu: Jarno Eefje van Klein Elsholt X Teef: Luna Lynde van de Bezelhonk (15-10-2019)

NHSB 3028461, HD A NHSB 2977337, HD A 14-12-2019

4 reuen en 2 teven

C.J. Ligtenberg, Lochem

Reu: Rink van het Limburgsland X Teef: Sammy Flo van de Bezelhonk (25-10-2019)

NHSB 2946973, HD A NHSB 2977333, HD A 24-12-2019

 4 reuen en 6 teven

C.M. Schulte, Eefde

Reu: Jerom Jiba van Hermesheem X Teef: Nina-Simone (15-11-2019)

NHSB 2876645, HD A LOSH 1153534, HD B 14-01-2020 

 6 reuen en 3 teven

F. Bricq, Affligem (B)

Om ze niet te vergeten

Op de middenpagina van deze eerste ‘Onze Drent’ van 
2020 staan drie Drentjes, die in de afgelopen tijd helaas 
overleden zijn. Ole van de Bezelhonk, 13 jaar oud, 

Sanne van de Haeckpolder, 14 jaar oud en Reese van ’t 
Resschebeke, 1 jaar oud.  
We willen ze even apart noemen.

Ole Sanne Reese (vooraan)

MEDEDELING Pup-Info
Bij aanvraag van een kennelnaam en bij de controle 
door de buitendienstmedewerkers van de Raad van 
Beheer, moet een geldig lidmaatschapsbewijs kunnen 

worden overlegd. 
U kunt dat lidmaatschapsbewijs (bijtijds) aanvragen bij 
Marja de Boer (pupinfo@drentschepatrijshond.org)
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Drenten in volle vaart



Onze Drent - 21

 

Drenten in volle vaart



• Windwijzers

• Uithangborden

• Naamborden

• Kennelnaamborden

Frieling Jonkersvaart

S.J. Frieling
Jonkersvaart 53
9366 TB Jonkersvaart

Tel.: 0594 631 399

Mobiel: 06 55 732 893

Email: sjfrieling@outlook.com

Website: www.frisianhorsesouvenirs.comHandgemaakt - Materiaal: aluminium

C
od

e:
 F

C
J 2

24

Op zondag 10 mei zullen de Drentsche Patrijshonden worden gekeurd door mevrouw Diana Striegel-Oskam.

Locatie: Ravensewetering 1, 3439 ZZ Nieuwegein 

Voor meer informatie en inschrijven:  www.de-utrecht.nl
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De Drent en jachtpassie
Sinds 1984 ben ik verknocht aan het hondenras de 
Drentsche Patrijshond, waarom hoef ik iemand die het 
ras kent, niet uit te leggen. Mijn eerste Drent, Sabo, 
kocht ik via een advertentie in ‘Onze Jager’. Dit nest was 
ergens in een varkensstal in Brabant. Deze hond heeft 
nog zeker twee maanden naar varkens geroken.  Met 
mijn eerste hond heb ik de jachttraining bij de KNJV 
gevolgd met een mooi B-diploma. De 2e Drent werd 
gevonden via de pupysite van de Vereniging en er werd 
besloten om deze hond iedere dag mee te nemen naar 
het werk. Door tijdgebrek werd er met deze hond geen 
training gevolgd, maar als maatje was dit een perfecte 
hond, die overal mee naar toe ging, van Zweden, Noor-
wegen tot in Italië. In deze tijd werd door mij de felbe-
geerde valkeniersakte gehaald, waardoor mijn Drent op 
wat latere leeftijd meeging om konijnen en konijnpij-
pen op te sporen. Door een bepaalde blik in zijn ogen 
kon ik zien of de bouw belopen was of niet. Daar waar 
o.a. de spaniels de struiken in doken (ook als er niets in 
zat), liep Indy er eerst om heen om vervolgens aan te 
geven of er iets van wild in zat of niet. 

Na het overlijden van Indy heb ik meteen weer een 
nieuwe Drent gekocht bij dezelfde fokker, waar Indy 
vandaan kwam. Met deze Drent, Boycke, heb ik de 
jachttraining gevolgd met een mager C-tje. Voor dit 
werk had deze hond geen talent, echter voor het op-
sporen van konijnen en ander wild was deze hond door 
het zeer rustige karakter uitermate geschikt. Deze rust 
kwam ook de rust in het jagen met de havik ten goede. 

Tijdens mijn werk als inspecteur van bomen, heeft  
Boycke geen stap verkeerd gezet, dit ook niet bij het 
controleren van bomen die langs een drukke weg ston-
den. 

Heel anders is het met de Drent die ik nu heb: Joes (Jo-
nas van de Olinckhoeve). Met een leeftijd van 12 weken 

zijn we gaan kijken naar de jachthondentraining. Ge-
volg luid (= blaffen) om mee te doen, geen respect voor 
de andere honden. Dus met ander woorden: complete 
schaamte en een uitnodiging om volgend jaar deze 
hond in te inschrijven. 

In februari 2019 zijn we begonnen met de SJP-training: 
volgen, plaats houden en komen op bevel gaf veel 
stress en werd door ons als vervelend betiteld. Heel 
anders werd het toen het apporteren begon. De hond 
draaide 180 graden om en werd met de week beter 
met als gevolg in de zomer op een leeftijd van 1,5 jaar, 
twee mooie B-diploma’s. In september hebben we 
ingeschreven voor een workingtest; kraai, gans, eend 
uit de duiker en de kruiwagen en een vos werden bin-
nen gebracht. Na een compliment van de jury over het 
uitvoeren van de sleep en dirigeer, vroeg ik aan de jury: 

welke dirigeer en sleep?

Op dit moment train ik een ½ dag in de week in 
het midden van het land, waar ik een toptrainer 
gevonden heb die ons verder wil brengen in deze 
mooie tak van de hondensport. De totale trai-
ningstijd is op dit moment ongeveer zes uur per 
week en dit zal in de loop van 2020 verder oplo-
pen.

Het is gebleken dat Joes nieuwe vaardigheden snel 
oppakt, vaak na één of twee keer corrigeren, wat 
het trainen natuurlijk gemakkelijker maakt.

Het is dan ook zeer treurig dat er steeds minder 
Drenten meedoen aan de SJP of MAP-proeven en 
ik merk ook dat er hierdoor minder over geschre-
ven wordt.

Ik hoop dan ook dat dit stukje over de werklust van 
de Drent iets op gang kan brengen, waardoor we 

in de toekomst weer meer Drenten zien tussen de La-
bradors en Duitse staande honden op de diverse soor-
ten wedstrijden die in het land georganiseerd worden.

Twan Engelen
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Is het epilepsie of een bewegingsstoornis? 
Epilepsie komt helaas veelvuldig  voor bij honden. 
Toch is niet alles wat op epilepsie lijkt ook echt 
epilepsie; het kan bijvoorbeeld ook een bewegings-
stoornis zijn. Dat zijn twee verschillende aandoe-
ningen die veel op elkaar kunnen lijken. Veterinair 
neuroloog Paul Mandigers legt uit.

Epilepsie komt voor bij de mens, de hond en in mindere 
mate bij de kat. Bij katten komt het zelden voor maar bij 
de hond ligt de frequentie rond de 0.5 tot 1%. Dit cijfer 
varieert per land omdat het afhankelijk is van welke 
honden soorten/rassen er in dat land voorkomen. Als 
voorbeeld geef ik de Tervuerense herder. Deze variëteit 
van de Belgische herder zien we veel in Nederland, 
maar zelden in Engeland. De schatting is dat 1 tot 2% 
van de Tervuerense Herders epilepsie krijgt, hetgeen 
dus gelijk invloed heeft op het voorkomen van epilep-
sie bij ‘de hond’ in een land. 

Oorzaak
Het syndroom epilepsie kunnen we op verschillende 
manieren benaderen. In de regel is de eerste benade-
ring gericht op het vinden van de oorzaak. Wanneer 
een hond een aanval heeft laten zien, volgt een goed 
klinisch onderzoek en bloedonderzoek. Hiermee probe-
ren we ‘valse’ of ‘reactieve’ epilepsie uit te sluiten. Valse 
epilepsie is een wat vreemde term maar het betekent 
dat er niets mis is met de hersenen, maar iets van bui-
ten de hersenen beïnvloedt de functie van de hersenen. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld een hart-, nier-, lever- of 
glucoseprobleem. De tweede groep betreft zogenaam-
de structurele of secundaire oorzaken in de hersenen. 
Hoewel er zeer veel oorzaken zijn, is de meest belang-
rijke bij onze huisdieren een hersentumor. Hersentumo-
ren zien we in de regel pas bij de oudere hond. 

De laatste groep is de zogenaamde idiopathische (=we 
weten de oorzaak niet) epilepsie. Deze noemen we ook 
wel primaire epilepsie. Het International Veterinary Epi-
lepsy Taskforce (IVETF) heeft deze indeling iets aange-
scherpt door te spreken van erfelijke epilepsie, vermoe-
delijk erfelijke epilepsie of idiopathisch. 

Erfelijk
Helaas is epilepsie bij de meeste hondenrassen erfe-
lijk. Ook bij de mens speelt in de regel een erfelijke 
component, maar die is veel minder van belang dan 
bij de hond. De belangrijkste reden dat deze factor bij 
de hond wél een belangrijke rol speelt, is te wijten aan 
het gegeven dat de meeste hondenrassen het product 
zijn van jarenlange selectie, waardoor de genetische 
variëteit per ras, fors is afgenomen. Als binnen een ras 
epilepsie voorkomt en er geen passende maatregelen 
getroffen worden, zal met het voortschrijden van de 
jaren de frequentie automatisch gaan stijgen. Geluk-
kig is erfelijke epilepsie bij diverse rasverenigingen een 
aandachtspunt. Als het geen aandacht heeft zal de 

frequentie uiteindelijk alleen maar stijgen. Want iedere 
generatie sluiten we bedoeld, dan wel onbedoeld, di-
verse honden uit voor de fok. 

Als een rashond (met FCI-stamboom) epilepsie krijgt, is 
het dus erg belangrijk dat we dit melden aan de fokker 
en rasvereniging. Want alleen dán kun je maatregelen 
nemen. In verband met de privacywetgeving mag een 
dierenarts dit niet rechtstreeks melden. Dat moet de ei-
genaar zelf doen. En bij voorkeur krijgt de rasvereniging 
een goede beschrijving. Dit noemen we fenotyperen. 
Deze beschrijving is erg belangrijk omdat het soms lijkt 
op epilepsie, maar het niet is. Want de grote differenti-
aaldiagnose is dat het gaat om een bewegingsstoornis. 
En dat is een heel andere diagnose en vraagt soms om 
een heel andere aanpak.

Wat is epilepsie? De definitie van epilepsie is: 
"Manifestatie(s) van overmatige synchrone, meestal zelf-
beperkende epileptische activiteit van neuronen in de her-
senen. Dit resulteert in voorbijgaande convulsies of focale 
motorische, autonome of gedragskenmerken als gevolg 
van abnormale overmatige en/of synchrone epileptische 
neuronale activiteit in de hersenen "(1). Dit is een super 
mooie en ingewikkelde definitie, maar de kern is dat er 
abnormale activiteit is van alle (gegeneraliseerd) of een 
groep (focaal) neuronen. En dit is te registeren met een 
EEG (electro-encephalogram). 

Hoe ziet epilepsie eruit?
Gegeneraliseerde aanvallen: het kenmerk is dat beide 
hersenhelften erbij betrokken zijn. De meest geziene 
vorm is de zogenaamde gegeneraliseerde tonisch-
clonische aanval. De hond lijdt aan een duidelijk be-
wustzijnsverlies. De aanval kan zich voordoen met een 
pre-ictale fase die bestaat uit twee delen waarvan wij 

Epilepsie is een ziekte die binnen veel hondenras-
sen voorkomt en er wordt dan ook het nodige 
ondernomen om deze ziekte uit te bannen. De 
VDPH is bijvoorbeeld een samenwerking aange-
gaan met de Universiteit Gent, waarbij een DNA-
onderzoek wordt uitgevoerd. Ook heeft Paul 
Mandigers, veterinair neuroloog, verbonden aan 
de Universiteit Utrecht, op verzoek van de FBC 
een lezing over epilepsie gehouden. In enkele 
bladen hebben artikelen van Paul Mandigers over 
epilepsie gestaan. Dit artikel is eerder gepubli-
ceerd in ‘Onze Hond’ (nummer 10 van 2019 ) en 
wij hebben toestemming gekregen om dit over 
te nemen.  

De Redactie
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dierenartsen alleen het prodroom kunnen observeren. 
Dit is een fase waarin de hond anders kan zijn (drukker, 
stil enz.). De tweede fase (het aura) kan niet worden 
waargenomen, omdat het eerder een symptoom is dan 
een klinisch beeld. En een symptoom wordt alleen door 
de patiënt zelf waargenomen. 

De aanval zelf wordt vaak de ictus genoemd. Tijdens de 
ictus valt de hond vaak op zijn zijkant (of lag het al) en 
zal het eerst een tonische periode vertonen (strekken 
van de poten) waarbij vaak het achterwaarts bewegen 
van het hoofd zichtbaar is. Het wordt direct gevolgd 
door een zogenaamde clonische aanval die zich pre-
senteert met peddelen of schokkende bewegingen met 
alle benen. Tijdens de aanval kan de hond vocaal zijn, 
kwijlen, urineren en poepen. De ictale fase kan van se-
conden tot minuten duren. 

Na de ictus wordt een post-ictale fase waargenomen 
die seconden tot dagen kan duren waarin een hond 
bijvoorbeeld niet in staat is om te lopen, wankel is, sla-
perig, agressief, rusteloos, enz. Niet zelden kan de hond 
enig (tijdelijk) geheugenverlies vertonen. Zowel een 
lange ictale fase als een post-ictale fase zijn voor zowel 
honden als eigenaren een duidelijk verlies van kwaliteit 
van leven. Naast deze tonisch-clonische aanval zijn vijf 
andere vormen geïdentificeerd (1). Dat zijn een 2) toni-
sche aanval, 3) clonische aanval, 4) atonische aanvallen, 
5) myoclonische aanval en 6) een absence die voorheen 
petit mal werd genoemd. 
 
Focale aanvallen werden in een recent werk (Berendt et 
al., 2015) gedefinieerd als: ‘Focale epileptische aanvallen 
worden gekenmerkt door laterale en-/ of regionale teke-
nen (motorische, autonome of gedragstekens, alleen of in 
combinatie). Focale epileptische aanvallen kunnen zich 
voordoen als: 1) Motor (episodische focale motorfenome-
nen, bijv. spiertrekkingen in het gezicht, herhaalde schok-
kende hoofdbewegingen, ritmisch knipperen, spiertrek-

kingen van het gezichtsspierstelsel of herhaalde ritmische 
schokken van één extremiteit), 2) Autonomisch (met para-
sympathische en epigastrische componenten bijv. verwij-
de pupillen, hypersalivatie of braken) en 3) Gedrag; focale 
epileptische aanvalactiviteit die bij mensen psychische 
en-/ of sensorische aanvalverschijnselen kan vertegen-
woordigen, kan bij honden resulteren in een kortdurende 
episodische gedragsverandering zoals bijvoorbeeld angst-
gevoelens, rusteloosheid, onverklaarbare angstreacties of 
abnormale aandacht 'vastklampen' aan de eigenaar.’ 

En hoewel deze definitie prachtig is, kan het heel moei-
lijk zijn om focale aanvallen te onderscheiden, zonder 
EEG's, van bepaalde bewegingsstoornissen. Vandaar de 
verwarring. Zelfs voor een ervaren veterinair neuroloog 
is het niet altijd eenvoudig. Laat staan dus voor een 
eerstelijns dierenarts. Verschillende handboeken en 
manuscripten bieden tegenwoordig online filmmate-
riaal dat het mogelijk maakt om te vergelijken wat we 
hebben waargenomen.

Wat is nu een  bewegingsstoornis (Movement disor-
der)?
Een bewegingsstoornis is exact wat het woord zegt. Er 
is een stoornis in het bewegen. En hoewel deze al zo 
oud zijn als de weg naar Rome zijn de meeste dieren-
artsen beperkt op de hoogte van het bestaan. Pas sinds 
de introductie van de smartphone met camera wordt 
er veelvuldig gefilmd en zien we dus de verschillen met 
epilepsie. Bij een bewegingstoornis faalt er een klein 
stukje van de normale neurale geleiding waardoor we 
iets abnormaal zien. Bij epilepsie is het storm in het ge-
hele brein. 

De bekendste bewegingsstoornis bij de mens is Par-
kinson. Iedereen kent wel iemand met deze ziekte. Het 
meest sprekende van een Parkinson patiënt zijn de 
tremoren en de trage haperende gang (bradykinesia). 
En hiermee zijn gelijk twee woorden gebruikt die we 

Paul Mandigers tijdens de lezing voor de VDPH
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gebruiken om bewegingsstoornissen (MD) te beschrij-
ven. Er zijn er velen (fasciculaties, myokymia, spasme, 
dystonia, chorea, myotonie, hyperkinesie, dyskinesie etc 
etc). In de regel  zijn het geen alledaagse woorden wat 
de groep van bewegingsstoornissen lastig maakt. En er 
is in het klinisch beeld dus een grote overlap met epi-
lepsie. Want een hond met een beeld van neuromyo-
tonia (een bewegingsstoornis) heeft een klinisch beeld 
wat erg sterk lijkt op een tonische epilepsie. En als je 
alles op een hoop gooit wordt selectie voor de fokkerij 
wel erg lastig. 
 
Hoe merken we een patiënt nu op? 
Als we denken aan epilepsie is de eerste stap dus na 
te gaan wat de oorzaak is. Dus eerst een goed klinisch 
onderzoek en bloedonderzoek. Als er aanleiding is om 
te denken aan een structurele of secundaire epilepsie 
volgt nader onderzoek in de vorm van een MRI scan en/
of aanvullend onderzoek. Vinden we niets dan spreken 
we in de regel van een primaire idiopathische, primaire 
vermoedelijk genetische, of genetische epilepsie. Of de 
aanvallen focaal, gegeneraliseerd of de combinatie van 
focaal en gegeneraliseerd zijn, is geen criterium om te 
zeggen: "wel of niet erfelijk". 

Wanneer denken we nu aan erfelijke of vermoedelijk 
erfelijke of idiopathische epilepsie? Allereerst is het 
belangrijk om te beseffen dat de vorm per ras kan ver-
schillen. Een praktische checklist is dan ook: 
1) De eerste epileptische aanval wordt gezien tussen de 
leeftijd van 6 maanden en 5 jaar. Epileptische aanvallen 
op andere leeftijden hebben meestal een onderlig-
gende aandoening, hoewel dit niet altijd het geval is. Er 
zijn verschillende rapporten geweest waarin de honden 
buiten dit kader werden gepresenteerd. 
2) Gewoonlijk hebben de aanvallen voor elk ras een 
specifieke presentatie. 
3) De hond is gezond tussen epileptische aanvallen en 
andere aandoeningen worden niet gevonden. 
4) Er bestaat geen duidelijk verband tussen het op-
treden van een aanval en inspanning en-/ of voeding. 
Nogmaals, het moet aan de orde worden gesteld dat 
in sommige gevallen de aanvallen worden veroorzaakt 
door een soort opwinding of emotionele situaties. 
5) Normaal worden geen onderliggende aandoeningen 
gevonden tijdens klinisch en neurologisch onderzoek. 
 
Wanneer moeten we denken aan een bewegings-
stoornis (MD)?  
Er zijn diverse belangrijke verschillen met epilepsie:  
1) een bewegingsstoornis komt vaak plotseling zonder 
dat we het zagen aankomen 
2) de patiënt laat slechts een specifiek beeld zien (er 
faalt een specifiek stukje van het pad; voorbeeld alleen 
verkrampen of bijvoorbeeld tremoren etc.) 
3) de patiënt is bij bewustzijn en ervaart zelf wat er ge-
beurt 
4) er zijn geen autonome verschijnselen 
5) een EEG is in de regel niet abnormaal 

6) het kan langere tijd aanhouden (minuten tot uren 
wat we dus niet zien bij epilepsie) en  
7) er is geen post-ictale fase. Uiteraard kan de hond 
moe zijn maar blindheid etc. wat wel bij epilepsie ge-
zien kan worden, zien we niet.

Voorbeelden van bewegingsstoornissen
De bij de hond bekendste MD'er is de trillende poot. 
Dat noemen we een tremor. Tremoren kunnen worden 
onderverdeeld in rusttremoren en actie-gerelateerde 
tremoren. In de diergeneeskunde kennen we waar-
schijnlijk geen rusttremor. Maar bij mensen is de be-
langrijkste aandoening voor een rusttremor Parkinson. 
Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening die 
ontstaat door het langzame functieverlies van de her-
senstam en delen van de hersenen. Wanneer de zoge-
naamde zwarte stof (substantia nigra) wordt aangetast, 
ontstaat een verlies van dopamine met o.a. de klinische 
kenmerken van een rusttremor, stijve gang, bradykine-
sie (trage gang), hypokinesie (verzwakte gang), akinesie 
(niet kunnen bewegen) als gevolg. 

Bij de hond zien we juist tremoren die optreden na 
actie. De eerste groep ontstaat door ziektes van het 
cerebellum (de kleine hersenen). Dan zien we zoge-
naamde intentie tremoren. Die ontstaan   wanneer de 
hond een doelbewuste beweging uitvoert. Verschil-
lende toxische, metabole, infectieuze en degeneratieve 
aandoeningen van het cerebellum zijn beschreven die 
dit type tremor veroorzaken. De bekendste tremor van 
de oudere hond betreft de trillende achterpoten. Wat 
hierbij noodzakelijk is, dat de hond staat. Dit noemen 
we ook wel een posturale tremor. En zodra de hond 
gaat lopen verdwijnt deze tremor weer. De derde ook 
veel voorkomende posturale tremor is de horizontale 
of verticale tremor van het hoofd. Deze tremor zien we 
met name bij jonge honden. Vaak zijn het jonge Engel-
se bulldogen, Boxers etc. En hoewel het er schokkend 
uitziet, is het meer een probleem voor ons dan voor de 
hond. En in de regel verdwijnt deze hoofdtremor (head 
tremor) binnen 2 à 3 maanden zonder dat we er iets 
voor hoeven te doen. Deze groep van MD'ers is nog 
goed te herkennen. Lastiger wordt het wanneer er een 
zogenaamde paroxysmale dyskinesie (PD's) optreedt. 
En juist bij die groep is er veel overlap met epilepsie.

Paroxysmale dyskinesie? 
De term is goed te vertalen in: een plots, niet vrijwil-
lig optreden van het niet uit kunnen voeren van een 
beweging. En niet zelden zien we dan als klinisch beeld 
verkramping.  En niet zelden zegt dan de dierenarts: 
epilepsie. En daar gaat het dus mis. Een PD kenmerkt 
zich door een abnormale beweging die vanzelf stopt 
(hoewel het uren kan duren) en hoewel de hond het 
kan ervaren is het pijnloos, zijn er geen autonome 
symptomen afwezig en is het bewustzijn niet aange-
tast. En zoals geschreven is er geen post-ictale fase. 

PD's worden veroorzaakt door dysfunctie van de basale 
ganglia. Deze basala ganglia bevinden zich in onze 
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hersenen en vormen een onderdeel van het extra-py-
ramidale zenuwstelsel. We kunnen ze zien als schakel-
stations. Als er iets met een van deze ganglia mis gaat 
kan dus een bewegingsstoornis optreden. Bij mensen 
worden PD's ingedeeld in Paroxysmale Kinesiogene 
dyskinesie (PKD) (beweging is de trigger), Paroxysmale 
niet-kinesiogene dyskinesie (PNKD) en Paroxysmale 
door inspanning (vermoeidheid) geïnduceerde dyski-
nesie (PED) (20). 

En om het nog moeilijker te maken is er een andere 
indeling gemaakt voor onze honden:  
1) genetische PD's,  
2) door voeding veroorzaakte PD's en  
3) veroorzaakte PD's. 

1) Een zeer bekende genetische PD is episodic falling bij 
de Cavalier King Charles Spaniël. Na bewegen verkram-
pen de honden en kunnen ze omvallen. Verder zijn er 
PD's beschreven bij de Soft Coated Wheaten Terriër en 
het Markiesje.  
2) Bij de Border Terriër zien we zo nu en dan een beeld 
van verkrampen na geringe inspanning. Deze aan-
doening werd eerst 'Spike's disease' genoemd naar de 
eerste BT met dit beeld. Later werd het een Canine Epi-
leptoid Cramping Syndrome (CECS) genoemd wat de 
verwarring alleen maar groter maakte want nu noemde 
we het 'iets epileptigeens'. Echter het is geen epilepsie 
maar een echte PD. En deze PD is erfelijk (het is speci-
fiek voor de BT) en wordt (deels?) veroorzaakt door een 
glutenovergevoeligheid. Vandaar dat we spreken van 
een gluten geassocieerde paroxysmale dyskinesie.  
3) Voorbeelden van de veroorzaakte PD's zijn bijvoor-
beeld geneesmiddelen gebruik (propofol) of ziektes 
(bijv. encefalitis).

Een voorbeeld van een ras met zowel epilepsie als 
een MD: de Labrador Retriever. 
Dat epilepsie bij de Labrador voorkomt is geen nieuws. 
De Labrador is een numeriek extreem groot ras en 
helaas zien we ook bij de Labrador epilepsie. De fre-
quentie ligt laag (<1%) maar is in de regel wel een 
aandachtspunt voor de rasverenigingen. Samen met 
Engelse en Finse onderzoekers zijn ook wij bezig naar 
het vinden van de erfelijke oorzaak van epilepsie bij de 
Labrador. Echter we zien ook iets wat heel erg veel op 
epilepsie lijkt bij dit ras: een paroxysmale dyskinesie. 

In 2012 werd voor het eerst een beeld beschreven van 
periodiek optredende stijfheid van de Labrador. Dit 
beeld laat zich het beste beschrijven als dat de hond 
plots, terwijl hij bij bewustzijn is, verkrampt en niet 
goed meer kan lopen. Vaak lopen ze wel maar dan met 
(trillende) poten. Vaak zijn het jonge honden en niet 
zelden is het een reu. De frequentie van de aanvallen 
wisselt sterk. Soms laat een hond het maar een keer in 
zijn leven zien, soms meerdere malen per dag. Wanneer 
het slechts een keer per 3 maanden optreedt doen we 
niets. Is het regelmatig optredend dan juist wel. Deze 
aandoening kunnen we classificeren als een zoge-

naamde Paroxysmale niet-kinesiogene dyskinesie 
(PNKD). Want hoewel het vaak na opwinding optreedt 
is dat geen voorwaarde. Het kan er zomaar ineens zijn. 
En hoewel we, als het vaak optreedt, het meestal gaan 
behandelen is dat niet altijd nodig. Bij veel van de hon-
den verdwijnt het weer na verloop van tijd.

Waarschijnlijk is ook deze aandoening erfelijk maar als 
we genetisch onderzoek doen naar epilepsie of deze 
PD's is het dus erg belangrijk dat we het beeld correct 
herkennen. Maar dus ook voor de behandeling! Want 
epilepsie behandelen we in de regel met fenobarbital 
en deze PD's met acetozolamide. En dat zijn toch echt 
twee verschillende medicaties. En daar komt bij dat 
epilepsie in de regel erger wordt en behandeling dus 
noodzakelijk is maar bij een PD soms juist niet. Het is 
dus belangrijk dat we het goed herkennen en indelen. 
En PD's kunnen gluten geassocieerd zijn en is dus ge-
richte diagnostiek of het gluten geassocieerd is een 
logischere stap is dan bij epilepsie. 

Conclusie? 
Epilepsie en Movement disorders komen helaas vaak 
voor bij onze rassen. Het zijn twee verschillende aan-
doeningen die veel op elkaar kunnen lijken. Wanneer 
we ze zien is het erg belangrijk het juiste onderzoek 
te doen en behandeling op te starten. En het is voor 
een rasvereniging erg belangrijk dat ze er kennis van 
kunnen nemen. Rasverenigingen moeten echter besef-
fen dat een goede beschrijving het credo is. En als we 
informatie delen is het belangrijk dat iedereen zonder 
'naming and shaming' de gegevens met elkaar kan de-
len. Want anders is een gerichte aanpak voor de fokkerij 
niet mogelijk. 

Dr. Paul Mandigers - Dierenarts-specialist, Clinical 
Associate Professor, DVM, PhD, DipECVN, Europees 
Specialist Veterinaire Neurologie EBVS, Internist voor 
Gezelschapsdieren KNMvD 
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Paul Mandigers is onder meer lid van de International 
Veterinary Epilepsy Taskforce, Dyskinesia Taskforce, lid 
van het Expertise Centrum Geneeskunde van Gezel-
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Sociaal of niet sociaal?
“Nee, mijn hond wil niet met de jouwe 
spelen en dat zegt geen snars over of ze 
wel of niet sociaal is”

Wie is er toch op het idee gekomen dat een 
sociale hond een hond is die met alles en 
iedereen overweg moet kunnen? En als een 
hond weinig moet hebben van vreemde 
mensen of andere honden, dat er dan iets 
mis is met die hond? Dit is echt zo’n vraag die 
regelmatig in mijn hoofd rondspookt. Want 
het klopt gewoon van geen kanten. Voor 
honden is het helemaal niet zo normaal om 
maar met iedere hond overweg te kunnen, 
er contact mee te hebben of er zelfs mee te 
spelen.

In dit artikel wil ik wat kennis en inzichten 
met je delen, zodat je hopelijk gaat zien dat 
er helemaal niets mis is met jouw hond als hij 
geen fan is van iedere andere hond.

Laatst liep ik met Faye in een uitlaatgebied 
waar we best veel andere honden tegenkomen. Ik weet 
dat Faye een grote persoonlijke zone heeft en dat ze 
geen behoefte heeft aan contact met andere honden. 
Een eind verderop zag ik een jongeman aan komen 
lopen met een aangelijnde Zwitserse Herder. Direct gin-
gen Faye en ik samen van het pad af en liepen we rustig 
een groot grasveld op, naar de overkant waar een ander 
wandelpad loopt. Ineens hoor ik achter me iets in een 
noodvaart aan komen rennen, ik draai om en ja hoor… 
de Herder was van de lijn af gedaan en kwam op ons 
afgestormd.

Faye kroop zowat over de grond en ze trok alles uit de 
kast om contact met deze hond te vermijden. Ze wilde 
gewoon niet, klaar. Dus uiteraard hielp ik haar en block-
te ik de Herder. De jongeman kwam vervolgens naar 
ons toegelopen en vroeg; “Is ze niet sociaal?”. Ja hoor 
meneer, ze is hartstikke sociaal. Toen vroeg hij; “Waarom 
mag jouw hond dan niet gewoon even spelen van jou?”

Oh men, als je me over de zeik wilt krijgen moet je met 
zo’n opmerking aankomen. En ik weet het, ik weet het, 
niet iedereen kan de lichaamstaal van honden goed 
lezen. Niet iedereen weet dat het helemaal niet zo nor-
maal is dat honden altijd maar leuk contact met elkaar 
hebben. Niet iedereen heeft moderne kennis op zak. 
Dus na even rustig in en uitademen vroeg ik hem eens 
even goed te kijken naar Faye haar lichaamshouding en 
stelde ik hem de vraag of ze er uit zag als een hond die 
zin had om te spelen.

Na even twijfelen kwam er dan toch voorzichtig uit; 
“Oh.. hmm, ik zie dat ze het inderdaad niet zo leuk vindt 
nee..”  Vervolgens zei hij dat hij ons had zien lopen, 
gezien had dat Faye losliep en daarom zijn hond had 

losgemaakt, zodat ze even lekker konden ravotten. We 
hebben daarna best een oké gesprek gehad waarin ik 
hem ook uit kon leggen dat het helemaal niet zo nor-
maal is dat een hond maar met iedere hond overweg 
kan. Laat staan dat een hond met iedere hond contact 
wil of zelfs wil spelen (wat vaak ook nog eens helemaal 
geen spel is, maar dat terzijde). Ik bedoel; hoe de Herder 
op ons afgestormd kwam (nota bene ook nog eens in 
één rechte lijn) is niet bepaald een prettige benadering 
voor een andere hond. Dit is geen ontspannen ontmoe-
ting of leuk spel.

Meer lezen over of er echt sprake is van spel? In de vol-
gende post ga ik het artikel over dat onderwerp weer 
delen. Hij is al wat jaartjes oud, dus misschien heb je 
hem al weleens gelezen. Maar hij blijft waardevol.

Anyway, de jongeman heeft zijn hond netjes aangelijnd 
en allebei zijn we weer verder gewandeld. Adem in.. 
adem uit.. en zennnn.

Dit is dus het onderwerp waar ik het over wil hebben. 
Het idee dat een hond die niet met iedere andere hond 
contact wil niet sociaal zou zijn en dat het geen normaal 
gedrag is. Hoe komen mensen hier toch bij? Als we het 
dan gaan hebben over wat ‘normaal’ is, dan zie je dat 
honden vaak een clubje met vertrouwde honden om 
zich heen hebben waar ze goed mee overweg kunnen. 
Dat is alles. Dat is voldoende. De ene hond heeft een 
grotere club met hondenvrienden, de andere hond 
heeft een heel klein clubje. Er zijn zelfs honden die vol-
doende hebben aan alleen hun mensen en helemaal 
geen behoefte hebben aan contact of “even lekker snuf-
felen” met andere honden. En daar is helemaal niks mis 
mee.
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Deze honden zijn niet anti-sociaal, deze honden zijn 
niet slecht opgevoed, deze honden hoeven geen slech-
te socialisatie genoten te hebben… Het is de mens 
die er een labeltje opplakt en stellig lijkt te denken dat 
dit niet normaal is en dat er wat mis is met zo’n hond. 
Te gek voor woorden eigenlijk. Mijn Faye bijvoorbeeld 
heeft in totaal drie honden waar zij goed mee op kan 
schieten. Drie! That’s all. Dat is voldoende voor haar 
en aan contact met andere honden heeft zij helemaal 
geen behoefte. Niks geks aan!

Als wij eens een andere, aangelijnde hond tegenkomen 
en ik heb geen uitwijkmogelijkheden, dan gaat Faye 
ook aan de lijn en passeren we elkaar in een zo ruim 
mogelijke boog. Dit is namelijk ook wat honden van 
nature doen. In een rechte lijn strak op elkaar aflopen 
(met direct oogcontact) is erg onbeleefd en zelfs best 
intimiderend in hondentaal. Van nature (mits ze nog 
geen andere leerervaringen in hun rugzakje hebben) 
zullen ze elkaar dus ook in een boog naderen en con-
flict-vermijdende signalen laten zien. Of als ze wel rede-
lijk recht op elkaar aflopen zal het rustig en ontspannen 
gaan met ook weer die conflict-vermijdende signalen. 
Ze zeggen als het ware; “Van mij heb je niks te vrezen, ik 
heb goede bedoelingen, ik ga niks geks doen.” Of nog 
anders; als ze de mogelijkheid hebben, zullen ze mis-
schien zelfs juist van elkaar weglopen en contact volle-
dig vermijden. Faye doet dit opvallend vaak.

Dit is hartstikke normaal hondengedrag.

Zien Faye en ik een loslopende hond aankomen? Dan 
kijk ik of we voldoende ruimte hebben om er heel ruim 
omheen te kunnen en anders schieten we gewoon een 

andere kant op. Ik wil geen nare situaties voor Faye. 
Overigens geeft het gedrag van de andere hond mij 
ook al veel informatie. Is het een rustige hond? Dan 
weet ik dat we aan een meter of 6 à 7 afstand voldoen-
de hebben en prima met een boog kunnen passeren. 
Is het een hond die als een gek in de lijn hangt, plat op 
de grond gaat liggen of andere signalen laat zien dat er 
spanning is? Dan ga ik een andere kant op. Niet alleen 
voor mijn Faye, maar ook om de andere hond te helpen.

Af en toe zie ik zoveel ellende gebeuren met honden 
die elkaar benaderen op een smal pad. Of honden die 
expres los worden gelaten om even leuk te spelen. De 
baasjes denken dat de honden leuk aan het spelen zijn, 
maar er is helemaal niks leuks aan. De stress-signalen 
vliegen in het rond, de opwinding is sky high en het is 
gewoon niet ontspannen. Als ik een euro zou krijgen 
voor iedere keer dat ik hoor; “Kijk ze nu eens lekker spe-
len! Heerlijk he!”, dan zou ik nu schatrijk zijn. Dit is geen 
spel… Gewoon echt niet. Maar daarover in het vol-
gende artikel meer zodat ook jij beter in kan schatten of 
spel wel echt spel is.

Wat ik je met dit artikel mee wil geven is; voor honden 
is het helemaal niet zo vanzelfsprekend om met iedere 
hond te snuffelen die ze tegenkomen. Helaas zijn veel 
hondenbaasjes zich hier niet van bewust en op deze 
manier worden er nogal eens wat honden in een situ-
atie gezet waar ze zich helemaal niet in willen bevin-
den. De baasjes denken dat het goed is om de hond 
lekker veel contact te laten hebben met andere honden 
(het liefst zelfs met iedere hond die ze tegenkomen) en 
ze zien niet dat de honden zich er toch niet helemaal 
prettig bij voelen. Of denk eens aan de afstand tussen 
de honden wanneer je een andere hond passeert. Hon-
den hebben een veel grotere persoonlijke zone dan wij 
mensen. Als jij dus met jouw hond gewoon recht op 
een andere hond afloopt en met nauwelijks een meter 
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ertussen gaat passeren.. sja.. ook dit kan voor beide 
honden zeer onprettig zijn.

En na verloop van tijd gaat het gedrag ineens veran-
deren. De hond ziet een andere hond en gaat bijvoor-
beeld enorm focussen. Of plat op de grond liggen. In 
de lijn hangen om naar die andere hond toe te gaan. 
Weer even later komt er misschien een hoop geblaf bij. 
En niet altijd omdat ze ‘zo graag contact willen hebben 
met die andere hond’, maar omdat ze er een waslijst 
van ervaringen op hebben zitten waarin ze in zo'n situ-
atie zijn gebracht.

Contact en spel tussen honden moet ontspannen zijn 
en dit vergt veel vertrouwen in elkaar. Dat kan er alleen 
maar zijn als de honden elkaar kennen en zich veilig 
voelen bij elkaar. Collega Monique Bladder vergelijkt 
het in één van haar soortgelijke artikelen met een spel-
letje Twister (je weet wel, die mat met al die gekleurde 
stippen). Geniale vergelijking. Dat spel is hartstikke 
intiem. Ga jij dit zomaar midden op straat met een 
vreemd persoon doen? Ik in ieder geval niet. En dat is 
niet anders voor onze honden. Er is vertrouwen nodig 
en een gevoel van veiligheid om contact aan te gaan. 
Dit gebeurt dus met een klein clubje honden die jouw 
hond kent en bij wie hij zich prettig voelt. En heeft 
jouw hond daarnaast dus helemaal geen behoefte aan 
contact met andere honden? Niet meer dan logisch en 
helemaal niks vreemd aan.

Kijk hier dus meer vanuit hondenogen naar en voor-
kom dat je hond in een rot situatie terecht komt. Zie je 

een hond naderen en merk je dat jouw 
hond het spannend vindt? Help je hond 
dan met het inzetten van zijn natuurlijke 
hondengedrag door er met een hele rui-
me boog omheen te lopen of als je die 
mogelijkheid niet hebt… om te draaien 
en een andere route te pakken. Ik kan 
het niet vaak genoeg zeggen; dit is heel 
normaal honds gedrag. En heb jij een 
hond die als een magneet naar andere 
honden toegetrokken lijkt te worden en 
juist overal op af wil denderen? Grote 
kans dat zijn persoonlijke zone in het 
verleden veel te vaak is overschreden en 
hij zelf veel spanning is op gaan bouwen 
bij het zien van andere honden.

Wat ook gebeurd kan zijn is dat hij, 
bijvoorbeeld als pup in het kader van 
socialisatie, in het begin van jou naar 
iedere hond toe mocht gaan die jullie 
tegenkwamen. ‘Even lekker snuffelen. 
Even lekker spelen’. Dit heeft hij dus ge-
leerd. Tsja, en dan wordt de hond groter 
en komt er meer kracht in het lijfje en 
dan is het ineens niet meer zo fijn dat 
hij overal op af wil denderen en continu 
in de lijn hangt. Nu wordt hij ineens be-
grensd door jou en daar snapt hij geen 

klap van. Dit mocht toch altijd? Al die honden op straat 
zijn er toch speciaal voor hem? Je hond raakt aan de lijn 
enorm gefrustreerd en jij op jouw beurt ook vanwege 
dit gedrag. Dat versterkt elkaar nog eens extra. Of je 
hond vliegt als hij losloopt overal op af. Dit is allemaal 
te voorkomen door van het begin af aan veel meer 
aandacht te besteden aan nette hondenmanieren en je 
hond hierbij te helpen.

Maar daar volgt binnenkort ook weer een apart artikel 
over waarin ik je wat tools aan ga reiken om hiermee 
aan de slag te gaan.

Ik hoop je geprikkeld te hebben om er op een andere 
manier naar te kijken en ik hoop dat je inziet dat het 
dus helemaal niet raar is dat een hond geen contact wil 
met iedere andere hond die hij tegenkomt.

Hij is niet anti-sociaal of slecht opgevoed/gesociali-
seerd. Hij is gewoon een hond die heel graag begrepen 
en begeleid wil worden in zijn natuurlijke en ‘normale’ 
hondengedrag.

Daar heeft hij wel jou voor nodig. Zet hem op!

Nina van Tilbeurgh 
Hondengedragscoach

www.ninavantilbeurgh.nl
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Freddy’s First; een echte jacht
Inmiddels is Freddy bijna 3 jaar oud en zijn we al goed 
op weg met de vele jachttrainingen. Het leek mij wel 
leuk om ook eens een keer de praktijkjacht mee te ma-
ken en de gedane trainingen in de praktijk ook toe te 
kunnen passen. Een kennis van ons nodigde ons uit om 
mee te gaan op een jachtmiddag op zijn eigen velden 
en terreinen in België. Op vrijdag 6 december maakten 
we met ons vijven, Christel, Petra & Yarak en ik & Freddy, 
de reis naar ons buurland en sliepen we in een leuk, 
klein sporthotel waar veel wielrenners en wandelaars 
een overnachting maken en ze dus wel gewend zijn 
aan huisdieren. Op de kamer stonden zelfs al 2 mooie 
mandjes en een waterbak voor de dames klaar!

Op zaterdag konden we genieten van een heerlijk en 
uitgebreid Belgisch ontbijt in het hotel, waar de hond-
jes zodra we binnen kwamen, direct een koekje aan-
geboden kregen en geknuffeld werden. Na het ontbijt 
gingen we door naar onze kennissen en kwamen alle ja-
gers bij elkaar in zijn jachthut. We kregen uitleg over de 
velden en bosjes waar we naar toe zouden gaan en op 
welk wild er wel en niet geschoten mocht worden. Op 
de eerste locatie gingen we een aantal velden aflopen 
op linie, dus met een aantal jagers, drijvers en honden 
op één lijn het veld af lopen om hazen op te stoten. 
Bij de eerst geschoten haas viel bij Freddy het kwartje, 
we gaan wild zoeken en apporteren, leuk! Het duurde 
niet lang of ze werd steeds enthousiaster en haar neus 
maakte overuren op zoek naar de juiste geurtjes. Na 
een goed anderhalf uur door de kleivelden baggeren, 
hielden we een korte pauze om wat te drinken en had-
den we al 14 hazen verzameld. In het vijfde veld liepen 
we, verdeeld over twee weilanden met daartussen een 
klein bosje, dat ongeveer 2 meter diep was. Het duurde 
niet lang of Freddy verdween hier in de bosjes en 
stootte een grote haas op. Ik had maar één commando 
nodig om haar te laten blijven staan, zodat de jagers 
de haas konden schieten. Zo prachtig om te zien dat 

ze precies begreep wat ik van haar verwachtte. Hierna 
werd ze ook alleen maar fanatieker! We gingen bosjes in 
waar de honden de fazanten om de paar meter konden 
opstoten. Ik denk dat we er wel 30 voorbij hebben zien 

gaan! Voor de jagers aan de rand van het bos bleek het 
nog wel moeilijk om ze te pakken te krijgen, de hennen 
mochten niet geschoten worden, maar aan het eind van 
de middag hebben we een mooi tableau verzameld van 
5 fazanten hanen en 25 hazen. 

Aangekomen bij de jachthut werd het tableau op-
gehangen en werden er foto’s gemaakt van de buit. 
Daarna wachtte ons een Belgische maaltijd en konden 
we nog napraatten met de groep jagers en drijvers. 
Een heerlijk gezelschap waarmee we gelachen hebben 
alsof we elkaar al jaren kenden. Zo gemakkelijk werden 
we opgenomen in deze groep. Ook kreeg ik een aan-
tal mooie complimenten over het jagen en het goede 
luisteren van Freddy. Sommigen waren zeker wel onder 
de indruk van ‘die Wit-Bruine’ die voor het eerst op jacht 
was. Freddy merkte daar al niks meer van, die had een 
lekker plekje op een kleed bij de kachel gevonden en 
lag, hoe kan het ook anders, met vier poten in de lucht 
te slapen. De nacht brachten we nog door in het hotel 
en gingen de zondagochtend na het ontbijt weer terug 
naar Nederland. Ik weet wel, volgend jaar gaan we zeker 
weer! Er is niks mooier dan het werken met je hondje, 
niet voor een beker of medaille, maar voor ‘het eggie’, 
voor de buit!

Susanne van Ommen
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Brox op de Hond van het Jaar Show
Zijn laatste CAC voor het Nederlands Kampioenschap. 
Tijdens de Pinkstershow werd deze behaald. Helemaal 
vol blijdschap en trots hiermee de erering in. En wie 
verwacht er nu in de erering dat er een Drent het po-
dium haalt? Ik in ieder geval niet. Dus toen Brox (stam-
boomnaam: Bertus Barrie Wiesje van Zoterbék) bij de 
laatste zes zat, was ik overrompeld en ineens heel erg 
zenuwachtig. De plaatsing kwam en er werd een ander 
ras op de 3e plek gezet. Nou dan kan ik naar huis. Ik 
weet nog goed dat ik dat tegen mezelf zei. Maar nee 
hoor, ineens hoorde ik “de Drentsche Patrijshond”. Eerst 
schoten er bijna tranen in mijn ogen van schrik, maar 
erna tranen van trots. En toen werd de foto gemaakt. 
Na de foto vertelde iemand mij, dat ik naar de Hond van 
het Jaar Show mocht. Ik? Hoezo? Alles nagelezen op de 
site van de Raad van Beheer en vanaf dat moment werd 
ik al zenuwachtig. Kan ik dat wel? Wat vindt Brox van 
het podium? Moet ik niet anders showen, staan, lopen? 
Noem maar op, of ik bedacht het om weer eens mezelf 
de zenuwen in te praten.

Dus een week voor de show maar eens gaan shoppen. 
Dan kan het niet aan mijn outfit liggen (alsof dat helpt). 
En uiteraard, lekker op tijd, zaterdagavond eens jasjes 
op de jurk passen. Maar niks stond en ja hoor zenuwen 
kwamen weer. Wat nu? Er is geen tijd meer om iets te 
kopen. Dus een shirt met lange mouwen uit de kast 
en de schaar erin. Mouwen eraf en hup aan de jurk 
gemaakt. Perfect gelukt al zeg ik het zelf, dus de zenu-
wen waren weer gezakt. De wekker gezet op 7.00 uur. 
Bedtijd. Slapen? Nou ja soms. Ik was al een paar dagen 
niet lekker en had ondertemperatuur. Maar ziek of niet, 
ik ga. Deze eer wil ik niet missen. Dit maak ik vast nooit 
meer mee. Dus je snapt het wel. Om 6.30 uur klaarwak-
ker naast mijn bed. Brox maar uitlaten, dit keer aan de 
lijn, want normaal komt hij als een moddermonster 
terug na het rondrennen. Douchen, omkleden, jurk zit 
perfect, haren goed, make up op.  Eten?? Drinken?? Nee 
dat krijg ik niet weg nu. Te zenuwachtig. Temperatuur 
nog even nakijken. De thermometer gaf 34,4o C aan. 
Dorie…. Paracetamol ingenomen en in de tas gegooid. 
Klaar om te gaan. 

Samen met de fokker van mijn reu, Lia Franssen, een 
vriendin die mij geholpen heeft de showwereld te ver-
kennen en een andere vriendin, die gek is op honden-
shows, de auto in. Op weg naar Amersfoort. Eenmaal 
daar aangekomen, bij de ingang de rij in. Iedereen is er 
lekker vroeg. Staat er aan de entree een meneer naar 
me te zwaaien. Ik, natuurlijk bomvol zenuwen, tik Lia 
aan. Wie is dat?? Dat was dus Bennie, de andere Dren-
ten eigenaar. Ok, nu voel ik me pas stom. Had ik gewe-
ten, maar omdat ik mezelf dus opvreet van de zenuwen, 
vergeten. Ik wil het niet, maar ja kan ze niet weghalen 
helaas. 

Bennie heeft mij geholpen met de spullen; we hebben 

een prima plekje voor de honden achter het podium. 
En Brox? Die ligt alweer op zijn rug in de bench ‘zen’ te 
wezen. Jaloers ben ik op hem. Ik leg mijn lat soms wat 
te hoog denk ik. Ik wil het graag goed doen en geen 
fouten maken. Vooral niet op deze crème de la crème 
van de hondenshows. Hier mogen zijn, is al een hele 
eer. Laten zien dat er wederom Drenten aanwezig zijn 
en dat je er deel van mag uitmaken. Winnen hoeft hier 
niet. Er zijn is al fantastisch! 

Maar zoals ik op elke show heb, moet ik ineens continu 
naar het toilet. Zenuwplasjes ofzo. Degene die mij op 
shows tegenkomen weten het vast. Als ik voor de ring 
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sta, bijna aan de beurt, ja hoor, hoge nood. Ook al ben 
ik twee minuten ervoor nog geweest. Ik lach mezelf 
weleens uit hiermee. En wat denk je dat er gebeurt?? 
Jazeker, ik trek ook nog eens een ladder in mijn panty. 
Tuurlijk kan dat er ook nog wel bij vlak voor ik op mag. 
Gelukkig heb ik een reserve mee. 

Nu ben ik er echt klaar voor. Op naar de voorkeuring. 
Rasgroep 7 is aan de beurt en de groep wordt vanwege 
de hoeveelheid honden in tweeën opgesplitst. Ik mag 
bij de tweede groep meelopen. Brox maakt een fan-
tastische entree, zoals dat ook op de foto te zien is; hij 
vindt het echt leuk. Je kunt de rust en blijheid gewoon 
van zijn koppie aflezen.

Helaas werd de Drent niet geplaatst. Maar dat maakt 
niet uit. Het feit dat je er bij mag zijn, is echt een hele 
voldoening. Aan het einde van de dag mogen we nog 
een keer op het podium, bij de Nederlandse honden-
rassen. Wie weet.

Terwijl we allemaal wachten op de laatste keuring, ben 
ik dubbel trots. Vanaf het begin van mijn showtijd met 
Brox werd nogal eens gezegd dat hij een ‘Mantelhond’ 
is. Dan weer wel en dan weer niet. Hier zijn niet alle 
Nederlandse keurmeesters het over eens. Wat voor mij 

ontzettend verwarrend 
was, is hij het nu wel of niet. 
Soms tot frustratie aan toe. 
Hierom heb ik vaak de Ras-
standaard nagelezen, maar 
nergens staat uitgelegd 
wat nu een mantelhond is. 
Alleen maar dat het ‘min-
der gewenst’ is. Nog niet 
duidelijk helaas. Maar ik gaf 
niet op en ben doorgegaan 
met Brox. Hij werd altijd 
super goed beoordeeld 
qua gangwerk, bouw, type 
e.d. Zou zijn vachtkleur dan 
echt een mantel zijn?

Inmiddels weet ik door de 
cursus KK2 wat nu ECHT de 
definitie van Mantel is. Ik 
citeer letterlijk de definitie 
zoals beschreven bij de 
Raad van Beheer. 

Citaat : “Mantel;  Kleur die 
bijna de gehele hond be-
dekt. Alleen de benen hals 
en een stuk van de staart 
blijven anders gekleurd. (bv 
Jura Laufhund).

Voor mij is dit nu eens en 
voor altijd duidelijk. Brox is 
GEEN mantelhond. En met 
de leeftijd van drie jaar en 
3 maanden, staat hij daar. 

Op de Hond van het Jaar Show. Te shinen en te laten 
zien hoe trots ik ben op mijn Drent, op ons ras. Nooit 
verwacht maar zo snel al bereikt. Dit is voor mij echt de 
‘kers op de taart’. Voor iedereen die een andere mening 
heeft over zijn vacht, die hem beoordeeld hebben als 
mantelhond, wij stonden daar samen! 

En met deze gedachte liep ik voor de tweede keer op 
het podium, bij de Nederlandse hondenrassen. Wat liep 
Brox prachtig en stond hij fier. En wat heeft Dogzine 
een fantastisch commentaar gegeven over Brox bij zijn 
laatste rondje. 

‘De Drentsche Patrijshond. Wat een stoere jongen. Veel 
bone, goeie beweging. Echt een stoere kop erop en een 
mooie vacht. Fijne jachthond.’

En met deze woorden werd voor mij de show afgeslo-
ten. Tevreden, ondanks niet geselecteerd te zijn, maar 
er wel te mogen zijn. Iedereen bedankt voor alle hulp, 
steun en lieve woorden.  

Karin Zwartjes
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Creatief met Drent
 
In dit museumhoekje ‘Creatief met Drent’ vindt u de mooiste, vreemdste, ontroerendste, merkwaardigste, leukste, 
grappigste kunstwerken, waarin een Drentsche Patrijshond de hoofdrol speelt. Bent u in het bezit van een leuke 
bijdrage voor dit creatieve hoekje, stuur een foto van uw kunstwerk in hoge resolutie naar:   
redactie@drentschepatrijshond.org

‘
<< Max en Prins van ‘t Perjanveld 

Deze twee reuen zijn in olieverf op het 
doek vereeuwigd door 

Mw. Miet Henderix. 
Het schilderij heeft een ereplek in 

huis bij de familie Biemans

Sam (Amon) van het Patrieske
(* 23-01-2007 - † 18-02-2020)

Sam is geschilderd door 
Mw. José de Stigter, die zich aan het 
bekwamen is in het schilderen van 

specifiek honden. 
Het doek van Sam hangt op een ere-

plaats in huis bij Karen Starink
v
v

<< Op een druilerige stakingsdag in januari maakte 
Liv Willers (9 jaar) een collage van Juno van de Smalle Ee, de 

Drent van haar grootouders. Juno wandelt op 
de Maasboulevard in Rotterdam
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Sarah en Bente >>

Op het aquarel staan Sarah en 
Bente, de eerste twee Drenten van 
de familie Atema. Ze staan op het 
‘hondenstrandje’ bij de Jan Thiel-
baai in Curaçao. In de tijd dat de  

familie Atema op Curaçao woonde 
(2000-2003), zwommen ze daar 

bijna elke dag met de honden. Het 
aquarel is gemaakt door 

Joes Wanders.

 
Vijf generaties weergegeven in 

potloodtekeningen, gemaakt door 
Karolien Jonkers. De tekeningen zijn 

een kostbaar bezit voor 
fokker Ali Dooren

Sheela Sanne van de Flevomare

dochter Tjiekie Sheran v’t Jasperspad

dochter Unique v’t Jasperspad

dochter Javana v’t Jasperspad

zoon Maran v’t Jasperspad
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In Memoriam
Ole Nynke van de Bezelhonk 22-11-2006  -  2-12-2019

In januari 2006 konden we onze Ole, een prach-
tige pup, bij Christel Schulte ophalen. Onze eerste 
twee Drenten waren op wat oudere leeftijd bij ons 
gekomen, maar Ole was pas acht weken. Het op-
voeden was een feest. Hij was heel snel zindelijk, 
groeide als kool (vast en zeker door de slobber-
pap met room en pens) en ging graag met ons op 
pad. 
 
Van jonge, speelse pup groeide hij op tot een lie-
ve, stabiele en aanhankelijke hond, mét zijn eigen 
gewoontes natuurlijk….. Ole was gek op mensen. 
Als er bezoek kwam, liep hij snel een paar treden 
de trap op en stak dan zijn kop door de spijlen 
zodat hij op ooghoogte met je stond. En dan 
maar likken, happen en kwispelen. Hij kon je zelfs 
“lachend” begroeten, dan kwam hij aanlopen met 
ontblote tanden en een brede grijns. Kreeg hij 
een kluif, dan verstopte hij deze het liefst in de 
tuin om hem na enkele dagen op te graven en op 
te eten. Niets bijzonders, er zijn meer honden met 
deze gewoonte. Maar Ole speelde het ook klaar 
om een geschoten eend uit de schuur te pikken 
en deze onder het kussen in zijn mand te verstop-
pen!

Iedere dag gingen we met hem naar de rivier De 
Lek. Hij kon daar lekker rennen, zwemmen en spe-
len met andere honden, maar het liefst speelde  
hij met ons. Hij sleepte een knuffel mee naar de 
tuin en daagde ons uit om ‘tikkertje’ met hem te 
spelen: Ole liep weg met zijn knuffel en wij moesten 
deze dan afpakken. We hebben heel wat rondjes ge-
rend!

Hij deelde samen met zijn baasje Paul een grote passie 
en dat was de jacht op kleinwild. In oktober jongstle-
den, hij was toen bijna 13 jaar, mocht hij nog mee naar 
een jacht op patrijzen en fazanten in Frankrijk. We na-
men hem “voor de gezelligheid” mee, maar hadden niet 
kunnen vermoeden dat hij nog zo goed kon werken. Hij 
was gewoon niet te houden, hij stond te trillen van op-
winding en daarom lieten we hem vogels die op rede-
lijke afstand neervielen, apporteren. Zo snel als hij kon, 
rende hij naar de buit om er dan langzaam mee terug te 
komen, zolang mogelijk genietend van het moment én 
natuurlijk van alle complimenten die hij van ons kreeg! 

Met de ouderdom, kwamen ook de gebreken. Ole slikte 
al enkele jaren medicijnen vanwege hartproblemen 
en artrose. Toen daar ook nog een tumor in de neus bij 
kwam, hebben we besloten dat hij het goede leven dat 
hij heeft gehad ook op een goede manier moest kun-
nen afsluiten. Hij is thuis, op zijn eigen kussen en om-

ringd door ons gezin, rustig ingeslapen. Daarna hebben 
we hem, samen met zijn favoriete knuffel, begraven in 
het jachtveld.

We missen hem verschrikkelijk, het is zo leeg en stil in 
huis. Geen enthousiaste begroetingen, geen kop op 
schoot, geen geklop van zijn staart op de grond. Ook 
Floortje, al jarenlang zijn Drentenvriendinnetje, mist 
hem. Zij blijft maar om de auto heen lopen, hoopvol 
kijkend en wachtend tot Ole eruit komt. Helaas……..

Tegelijkertijd met het verdriet om Ole is er ook iets 
moois om naar uit te kijken. Op 24 december is Abel 
geboren, een pup uit het nest van Sammy van de Be-
zelhonk x Rink van ‘t Limburgsland. Eind februari loopt 
er dus opnieuw een pup bij ons in huis. Abel zal voor 
veel vrolijkheid en afleiding zorgen, maar we zullen Ole, 
onze grote vriend, nooit vergeten!

Dank je wel voor je liefde, blijdschap en onvoorwaarde-
lijke trouw, lieve Oliebol!

Kathleen de Blok
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Morris - Balto Senna van Selihof 31-8-2007   -  07-2-2020

Op 31 augustus 2007 werd je geboren in Boxtel. In een 
nestje van vijf, vier reutjes en één teefje. Je moeder was 
Senna Lobke van Selihof en je vader, Spot Jara Guido 
van ‘t Opgoande Slag. Je nestnaam was Balto, maar wij 
vonden Morris, naar de auto’s van het baasje (MG, Mor-
ris Garages) mooier. Omdat je niet gekozen werd, kwam 
je automatisch bij ons. Vonden ze je (te) witte kop niet 
mooi? Wij vonden je in ieder geval prachtig, met drie 
leuke sproetjes op je snoet en die mooie bruine stip op 
je rug. We waren direct verliefd. 

In de herfstvakantie die volgde mocht je het nest uit 
en ging je mee naar Beekbergen, waar het avontuur 
begon. En eerlijk, dat was in het begin niet altijd even 
leuk. Je luisterde voor geen meter, je liep weg. Je had 
een megagrote tuin en toch waren de tuin van de bu-
ren en het bos aan voor- en achterkant een stuk leuker. 
Met het wandelen speurden we de omgeving af en als 
we iets zagen werd je aangelijnd, maar regelmatig was 
je ons te snel af. Als je dan uiteindelijk, na lang wachten, 
terugkwam stelde je ons erg op de proef, want de pup-
pycursus had ons geleerd dat je dan toch moet belonen 
en vooral niet boos moet worden! Die cursus was overi-
gens ook geen succes. Ook hier bleek het luisteren geen 
kernkwaliteit te zijn en je aandachtsspanne was erg 
kort. Twee keer dezelfde oefening doen ging nog, maar 
daarna hield het op en trok je je eigen plan. Samen met 
een partner in crime, een Golden Retriever, dreef je de 
trainster regelmatig tot wanhoop. Waarschijnlijk was ze 
blij dat we de vervolgcursus voorbij lieten gaan. Diep-

tepunt was je verdwijning van circa vijf uur. Op eigen 
houtje ben je een drukke weg overgestoken en een 
heel bos doorgewandeld. Gelukkig werd je gevonden 
en konden we je ophalen bij het asiel. Je was uitgeput 
en een beetje gehavend, een litteken op je neus heb je 
je hele leven gehouden. 

Na anderhalf jaar volgde de terugkomdag met het hele 
nest. Je vrouwtje had daar een romantisch beeld van en 
dacht een warm weerzien mee te maken. Het tegendeel 
was waar. Met vier puberende reuen was het één grote 
knokpartij en ook je vader deed daar trouwens vrolijk 
aan mee. De keuringsuitslag was ook enigszins teleur-
stellend. Je loopje was niet mooi, je ooraanzet niet 
goed en je snoet was te lang. Zelf was je het er kennelijk 
niet mee eens, want thuis heb je het rapport van tafel 
getrokken en verscheurd. Wij vonden het ook niet zo 
belangrijk. Voor ons was je de mooiste Drent. Kortom, 
het was een dynamische start, waarin we echt wel heb-
ben gedacht, waar zijn we aan begonnen. Tegelijkertijd 
hadden we je ook al in ons hart gesloten, waren we dol 
op je en konden we niet meer zonder. 

Eind 2009 gingen we verhuizen naar Oud-Loosdrecht. 
Van het bos naar het water, maar een zwemhond bleek 
je in de loop van de jaren niet te zijn. Het wandelen 
langs de dijk was in het begin nog spannend. Het was 
drukker dan je gewend was en het weglopen zat nog 
steeds diepgeworteld. Zo heb je zelfstandig de kroeg 
aan de overkant bezocht. Ook heb je de keuken van een 
exquise restaurant van binnen bekeken. Binnen liep je 
tussen de geschoten fazanten en buiten tussen de ge-
parkeerde Buggattis. Smaak had je zeker!

Een jaar later weer een verhuizing, een stukje verderop 
in Loosdrecht. De tuin kon niet tippen aan de tuin die 
je gewend was in Beekbergen, maar wat we daar al 
hadden gemerkt, je was niet echt een buitenhond. We 
vonden dat wel een beetje vreemd voor een Drent. Veel 
liever was je binnen en altijd in de buurt van je baasjes. 
In de zomer in de tuin, vond je echt niks. We ontdekten 
het wandelen op de Hoorneboegse heide en dat wan-
delen werd steeds leuker. Je liep altijd wel een heel stuk 
voor ons uit, en nooit gezellig met ons mee, maar het 
luisteren verbeterde aanzienlijk en je werd steeds meer 
op ons gericht in plaats van op allerlei andere zaken. 
Helemaal hebben we je er nooit in kunnen vertrouwen, 
want je kon het ook zomaar op je heupen krijgen en 
dan was je in no time weg. De ontmoeting met andere 
hondjes ging eigenlijk altijd leuk. Je speelde er niet echt 
mee, want je trok voornamelijk je eigen plan. Het snuf-
felen was toch altijd favoriet. Andere hondenbaasjes 
vonden je soms wat dominant, omdat je staart omhoog 
stond. Wij wisten wel beter, die kon gewoon niet naar 
beneden. Dat was op de hei heel handig. We konden 
je altijd zien, want die staart stak er altijd bovenuit. Wel 
heb je ‘m een keer gebroken, door het harde kwispelen 
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tegen de muur. Vanaf dat moment had je een knik in je 
staart. Verder heb je eigenlijk weinig mankementen ge-
had. Wel een operatie aan je elleboog, want je liep wat 
te strompelen, maar van die operatie had je veel profijt. 
Je rug bleek niet al te sterk. Je ruggenmerg vertoonde 
op de scan veel bruggetjes, maar heel erg veel last heb 
je hier niet van gehad. 

Je werd ouder en rustiger. Je was een fantastische en 
prachtige hond waar we iedere dag van genoten. Je 
was een echte knuffelaar, je was een clown. Je maakte 
ons aan het lachen met je grappige rituelen. Het be-
groeten moest altijd met een speeltje in je bek. Anders 
was er paniek. Met het codewoord ‘boodschapjes doen’ 
nam je een run in je mand en wist je dat je alleen thuis 
moest blijven. Dat ging vanaf het begin zonder pro-
blemen. Je was tot op latere leeftijd vaak ondeugend. 
Baasje werd soms echt boos, helemaal toen je zijn favo-

riete bierpul met je staart van de tafel sloeg. Vrouwtje 
moest er stiekem toch vaak om lachen. 

Je werd ouder, en langzaam ging het steeds een beetje 
slechter met je. Het lopen ging moeilijker. De wande-
lingetjes werden korter. Je struikelde wat vaker. Met je 
rechterpootje ging je weer wat meer trekken. Soepel 
de trap opkomen werd minder en uiteindelijk kwam 
je er helemaal niet meer op. Eigenwijs als je was wilde 
je ’s nachts per se voor de slaapkamerdeur liggen. We 
hebben geprobeerd om je beneden te laten, maar dat 
wilde je niet en liet dat duidelijk weten met veel gepiep 
en geblaf. Het tuigje met handvat bood redding. Onder 
begeleiding van het baasje ben je zo, tot het laatste 
moment, liefdevol iedere keer naar boven gebracht. 

Ging het eerst nog langzaam steeds een beetje slechter, 
ineens ging je in korte tijd snel achteruit. Steeds vaker 
zakte je door je rug. Lopen kon alleen nog maar naar 
veldjes dichtbij. Je viel om en kwam moeilijk overeind. 
Tussendoor moest je even zitten. Reflexen vielen uit. Dit 
was zwaar om te zien, maar je had er zelf ogenschijnlijk 
niet zo’n last van. Je snuffelde gewoon zittend. Totdat je 
erg begon te schrapen met je pootjes over de stenen, 
tot bloedens toe. Dat was het moment van het besef 
dat het mogelijk wel eens snel met je afgelopen kon 
zijn. Je had geen pijn, je leed niet, maar je speelde niet 
meer; dat ging gewoon niet meer. Je levenslust nam af. 
Je sliep veel. Wel was je nog erg alert en zag je er verder 
goed uit. 

De beslissing was daardoor moeilijk, maar die hebben 
we toch dapper en gezamenlijk genomen. De dieren-
arts gaf ons nog de bevestiging dat het goed was. Dat 
hadden we nodig om de definitieve stap te kunnen 
zetten. Het zou alleen maar slechter worden. Jezelf ook 
niet voor de gek houden als je denkt te zien dat het iets 
beter gaat, was ook een goede raadgeving. Een harde 
datum prikken is dan erg emotioneel. Het werd vrijdag 
7 februari om 14.00 uur. Thuis in zijn eigen omgeving. In 
de ochtend hebben we nog een kleine wandeling ge-
maakt, in het zachte gras. In de tuin wilde hij niet poe-
pen, want dat mocht hij nooit. Het ging slecht. Hij bleef 
een tijd liggen alsof hij wilde zeggen; het is goed zo! 

De dierenarts werd op gebruikelijke wijze begroet, 
kwispelend en met een speeltje in de bek. Een kwar-
tier later sliep hij rustig in. In zijn eigen mand hebben 
we Morris toen zelf naar het crematorium in Naarden 
gebracht. Daar konden we hem ook in zijn mand laten 
liggen. Hier lag hij als pup al in en het was zijn veilige 
plek. Dat voelde goed. De cirkel was rond. Het leek net 
alsof hij sliep, met zijn snoetje op zijn poot. Alleen nu 
voor altijd. 

De eerste week zonder Morris
Die is zwaar. Op het moment van schrijven is het nog 
niet eens een week geleden. De spreuk op kaart; ‘het 
is stil zonder jou’ slaat de spijker op zijn kop. Je mist de 
geluidjes, de rituelen, het wandelen, alles…… 

Hij zou nog meegaan op de boot. Het zwemvest is ge-
kocht maar het komt er niet meer van. Morris vaart zijn 
eigen koers, maar wij nemen hem op onze reizen, in 
ons hart, altijd met ons mee. 

Als we nu aan Morris denken is dat nog met een gevoel 
van verdriet. Dat slijt, dat weten we zeker. Het moment 
dat we blij worden als we aan hem denken gaat komen. 
Dat kan niet anders, want de herinneringen aan hem 
zijn mooi. Het was een fantastische hond. 

Dag lieve Morris!

Marion Beerhorst 
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Shai Bat Digit van de Waterdwinger 10-3-2003  -  11-2-2020

Shai, mijn laatste Waterdwingertje is niet meer.

Ze mocht de zeer hoge leeftijd van  
16 jaar en 11 maanden bereiken.

Shai was niet ziek, haar vacht was nog mooi, ze ging 
nog steeds graag de tuin in en vond het heerlijk wan-
neer er bezoek kwam. Maar de ouderdom speelde haar 
parten. Haar pootjes konden haar niet goed meer dra-
gen, steeds vaker zakte ze door haar achterhand en dat 
wil je niet voor zo iets kostbaars als je maatje. Dan kies 
je voor haar, hoe moeilijk ook

Er is een prachtig gedicht dat gaat over de regenboog 
waaronder de honden die gestorven zijn spelen.

Ik hoop zo dat,  mijn wat onzekere meisje, daar  onder 
die regenboog opgewacht wordt door haar familie. 
Haar oma Jaffa die haar de fatsoensregels voor honden 
bij bracht. Haar moeder Digit (de melkfabriek) en haar 
tante Bibi (haar grote speelmaatje). Neef Noah waar ze 
zo heerlijk mee kon dollen en  jakkeren, tantes Skippy 
en Ginger en oom Boaz (die ze zo bewonderde) en alle 
andere Waterdwingertjes. 

Wat zal het stil zijn in huis. 

De laatste jaren vroeg ze steeds meer aandacht en die 
kreeg ze ook, want wat hebben we samen veel meege-
maakt.

Eerst haar trainingen en wedstrijden voor en na het 
schot. 

Veldwedstrijd trainingen op Tholen of waar we ook 
maar een patrijsje of fazant wisten te vinden,  gevolgd 
door vele wedstrijden in Nederland en België‘.

Apporteertrainingen bij Sander de Graaf en Peter van 
der Heijden van de Apporteur. Het leverde vele diplo-
ma’s voor apporteren en MAP wedstrijden op. 

We trainden in Hongarije met een groep Viszla’s en in  
het Hongaarse hondentijdschrift A VadaszKutya stond 
een pagina grote foto van haar met een artikeltje over 
de Drentsche Patrijshond.

We trainden ook enkele keren in Frankrijk.

Natuurlijk liepen we ook shows, maar dat vonden we 
niet leuk, hoewel Shai wel Internationaal Kampioen 
werd. Shai won zelfs ook nog de van Hogendorp wis-
seltrofee.

Buiten in het veld, dat was haar lust en leven, dan had ik 
een andere hond.

En... mee met het vrouwtje. 

De laatste jaren hebben we heel wat afgereisd. Met 
vouwwagen of kampeerbus reisden we naar Spanje, 
Italië, Frankrijk en Denemarken. 



40 - Onze Drent

 

HONDEN
FOTOGRAFIE 



+31 (0) 6 41 337 394

www.michaelvanderburg.nl

info@michaelvanderburg.nl



Alles was prima, zolang ze maar bij het vrouwtje kon 
zijn.

Op de camping net over de grens in Duitsland genoot 
ze van zwempartijen in de Rijn en alle aandacht die ze 
van de vaste campingbewoners kreeg. Ze wist precies 
bij wie ze koekjes kreeg en waar ze de beste knuffels 
kon halen. Ook daar zal ze gemist worden.

Mijn meiske,  mijn Toppertje!!!

Mijn verstand zegt dat het zo goed is, wat was je een 
geschenk (shai)!

Maar mijn gevoel…..

Dank, voor alle liefde en aanhankelijkheid en het on-
voorwaardelijke vertrouwen. 

We waren samen vanaf je eerste ademtocht tot de laat-
ste.

Voor altijd in mijn hart, 

mijn meisje, mijn reisgenote, mijn maatje.

Riek van Oord
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Tentoonstellingen

Omdat de resultaten door de verenigingen, die een tentoonstelling organiseren, vaak niet of slechts met 
grote vertraging digitaal bekend worden gemaakt, is de redactie voor de uitslagen nog meer dan in het 
verleden, afhankelijk van de rapportages van mensen die bij de tentoonstelling aanwezig zijn geweest. 
Daarom, zeker als u een resultaat heeft behaald met uw hond, het verzoek om uitslagen van tentoonstel-
lingen te mailen naar:  redactie@drentschepatrijshond.org  
 
Zoals u zult begrijpen, kan de redactie, hoewel we onze uiterste best doen om fouten te vermijden, 
niet instaan voor de juistheid van de door ons gepubliceerde uitslagen.

We plaatsen zo mogelijk van elke show een foto van de BOB en een impressie / verslag van de show. We 
zijn daarvoor echter afhankelijk van de mensen die de show hebben bezocht. Als u op een show de titel 
BOB heeft behaald, zijn we erg blij met een foto van uw kanjer.  Als u ook een stukje wilt schrijven, zijn we 
nog blijer! S.v.p. mailen naar:  redactie@drentschepatrijshond.org

Kerst Winner, 21 december 2019
Keurmeester: Mw. R. Leenen-Compen Beste van het ras (BOB):  Enzo fan’t Suydevelt

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Puppyklasse 1 VB  Bono Cooper vd Bezelhonk  NHSB 3159926 M. van der Burg

Jeugdklasse 1 U  Vedde Bo vd Sebastiaanshoeve  NHSB 3151693 S. Tiemeijer-Wisman en R. Tiemeijer

Tussenklasse 1 U  Theo fan’t Suydevelt  NHSB 3114032 K.L. Säre en N. Hollender

Openklasse 1 U Rebel fan’t Suydevelt  NHSB 3104160 L. ten Cate en R. Hut

Kampioensklasse 1 U, RCAC, CACIB Brisco Barasya the Gloucester  NHSB 2889094 G.W. Paardekooper en G.W. Paardekooper-Weenink

2 U, RCACIB Bertus Barrie Wiesje v. Zoterbék  NHSB 3059555 K. Zwartjes

Veteranenklasse 1 U, BOB, CAC Enzo fan’t Suydevelt  NHSB 2824283 T.D. Tiemersma-Wegman en A. Tiemersma

Teven

Puppyklasse  1 VB Mira Jeppe vd Ampense Hoeve NHSB 3153981  M. Woestenenk-Straalman

Jeugdklasse 1 ZG Pippe Sophie vd Lage Nesse NHSB 3133058  D. vd Breeekel en A.H.A. vd Breekel

Tussenklasse 1 U, RCAC, RCACIB Uniek Up vd Sebastiaanshoeve NHSB 3123211  P.G. van Oversteeg-Leemans en M. van Oversteeg

Openklasse 1U, CAC, CACIB Mia fan’t Suydevelt NHSB 3063941  S. de Vries en P. de Vries

Kampioensklasse 1 U Senna Sophie vd Lage Nesse NHSB 3071471  T. de Reus-de Haan en M. de Reus

Eindhoven, 8 februari 2020
Keurmeester: Hr. H. Klemann (D) Beste van het ras (BOB): Wiesje Wyneke fan’t Suydevelt

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 U, RCAC Vedde Bo vd Sebastiaanshoeve  NHSB 3151693 S. Tiemeijer-Wisman en R. Tiemeijer

Openklasse 1 ZG  Joppe fan’t Suydevelt  NHSB 3044917 M. Wessels

Kampioens-
klasse

1 U, CAC, CACIB  Brisco Barasya the Gloucester  NHSB 2889094 G.W. Paardekooper en G.W. Paardekooper-Weenink

Teven

Jeugdklasse 1 U Roxanne-Orintha vd Krikheide LOSH 1285834   J.P. Verrooten en U. Verrooten-Claessens

Openklasse 1 U, RCAC, RCACIB Puck fan’t Suydevelt NHSB 3084392   J. Hoeksema

Kampioens-
klasse

1 U,  CAC, CACIB Wiesje Wyneke fan’t Suydevelt NHSB 2742634 G.A.C.M. Duijvelaar
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Kalender 2020
Februari 
Maart

29
1

Groningen
Martiniplaza
CAC-CACIB
Noorder Kynologenclub

Groningen Tel.: 06-31902238 (na 18.00 uur)
info@martinidogshow.nl
www.martinidogshow.nl

21 en 22 Plantarium,
Hazerswoude-Dorp
CAC/CACIB
KC Rijnland

Hazerswoude-Dorp Tel.: 071-5318232
l.c.nieuwenburg@hccnet.nl
www.dogshowrijnland.com

21 Voorjaarswandeling Ginkelse heide (Ede) EVC

21 Introductie veldwerk Heijningen GBC

28 Fokdag Zaltbommel EVC

April 4 en 5 IJsselshow
Ijsselhallen Zwolle
CAC/CACIB
KC Zwolle

Zwolle Mw. E. Minne
Tel.: 06-28 8292
info@ijsselshow.nl
www.ijsselshow.nl

11 en 12 Goes
Zeelandhallen
CAC/CACIB
KC Zeeland

Goes Mw. J. Harte
Mobiel: 06-386739
info@dogshowgoes.nl
www.dogshowgoes.nl

Mei 10 CAC-CACIB
Utrechtse
Rashondenvereniging

Down Under
Houten-Nieuwegein

Mw. I. Wildschut
Tel.: 06-53383485
secretariaat@de-utrecht.nl
www.de-utrecht.nl

24 Rasgroep Jachthonden
Gundogshow
CAC

Sportcentrum Papendal 
Arnhem

Dhr. J. Smit
secretariaat@gundogshow.nl
www.gundogshow.nl

31 KC Arnhem Pinkstershow
CAC/CACIB

Evenementenhal 
Venray

Mw.I. Vuursteen-Buiting
Tel: +31653924079
www.pinkstershow.com
secretariaat@pinkstershow.com
voorzitter@pinkstershow.com

Juni 6 Stichting
Hondententoonstelling de
Baronie
CAC-CACIB

 Evenementenhal
 Breepark
 Breda

Wendela-Pascal van der Cruijsen
Tel.: 06-57575535
secretariaat@dogshowbreda.nl
www.dogshowbreda.nl

13 KCM VDPH Ede VDPH

15 ALV  VDPH Woudenberg VDPH

20 en 21  KC Uden
 CAC-CACIB

 Brabanthallen
 Den Bosch

Secretariaat Brabant Cup Meierij show
Postbus170
5050 AD Goirle
Nederland
email: chantal@delaparure.com
www.brabant-cup.nl

         De evenementen waarbij in de eerste kolom een hond is afgebeeld, worden georganiseerd door de Vereniging. 

                        De vetgedrukte datum is de dag voor rasgroep 7 (waartoe de Drentsche Patrijshond behoort).



• Cavom is de volledige en hoog-
 waardige maaltijd voor uw hond.

• Cavom bevat alle essentiële
 voedingssto� en in de juiste
 verhouding.

• Cavom is voordelig in gebruik,
 door de hoge energiewaarde en   
 de lichte verteerbaarheid.

 Kijk op onze website of neem
 contact met ons op voor speci� eke   
 vragen over welk Cavom product 
 voor uw hond het beste is.  
 Wij adviseren u graag!

 cavom.nl

Diervoederfabriek B.V. | Tussendiepen 1-13 | 9206 AA Drachten

                     Tel. +31(0)512-515955 | Fax +31(0)512-516050 | vdm@cavom.nl

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond
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