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RapidSTATUS™ TiterTest™
Snel en accuraat antistoffen testen.

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Is mijn hond na de vaccinaties wel goed beschermd?

De RapidSTATUS™ TiterTest™ is erg populair vanwege de snelheid, eenvoud, gebruiksvriendelijkheid en nauwkeurigheid.
Na slechts 3 eenvoudige handelingen start de test en 10 minuten later weet je of jouw hond al dan niet beschermd is tegen
 3 gevaarlijke en  besmettelijke ziekten. RapidSTATUS™ TiterTest™: klaar terwijl je wacht!
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Voorwoord van de Voorzitter
Beste leden van onze mooie Vereniging,
 
Voor u ligt alweer het zomernummer, de derde 
uitgave van ‘Onze Drent’ in dit bijzondere COVID-
jaar. Waar we begin 2021 nog in lockdown waren en 
we de voorbereidingen voor de Fokdagen in april 
en mei hadden voorzien, staat het er nu gelukkig 
anders en positiever voor. De vaccinaties gaan nu 
echt snel en ik hoop van harte dat de doelstellingen 
van de overheid voor deze zomerperiode zullen 
worden behaald. Ook in de maatschappij mag er 
nu al veel meer, maar de recente scherpe toename 
van besmettingen onder jongvolwassenen en de 
aanscherping van de maatregelen laten zien dat het 
nog geen gelopen race is. Persoonlijk denk ik dat 
we nog langere tijd met een aantal beperkingen om 
moeten gaan, zeker als je beseft dat grote delen van 
de wereld niet de mogelijkheden hebben die wij in 
Europa als bijna vanzelfsprekend ervaren.
 
Dat één en ander tot concrete activiteiten voor ons 
verenigingsleven heeft geleid, geeft toch wel weer 
nieuwe energie. Inmiddels hebben we twee goed 
bezochte webinars gehouden om input te krijgen 
voor het komende bestuursvoorstel rondom het 
ED-beleid. Op 6 juli was er ook een informatievond 
over de Drentsche Patrijshond als jachthond, geor-
ganiseerd door de GBC; we waren voor de eerste 
keer weer fysiek bij elkaar in de grote zaal van ‘Hotel 
Schimmel’ (wat was ik daar lang niet meer geweest). 
Ondanks het beperkte aantal aanmeldingen was 
het een geanimeerde avond met veel foto’s, film-
pjes met een gepassioneerde toelichting door Olaf 
Geerse. 
 
Het is goed om te realiseren wat de oorsprong van 
de Drent is en dat de doelstelling van onze Vereni-
ging is:
  - de instandhouding en verbetering van de  
    Nederlandse staande jachthond de Drentsche        
    Patrijshond, het karakter, jachteigenschappen en    
     verschijning, als omschreven in de rasstandaard;
  - het bevorderen van de gezondheid en het welzijn    
    van de tot het ras behorende honden;
  - het bevorderen van het contact tussen fokkers,  
     jagers en liefhebbers van Drentsche 
     Patrijshonden
 
Kortom, we moeten er samen aan werken om een 
gezond ras te hebben, met behoud van het karak-
ter, de fysieke verschijning, de exterieurkenmerken 
en de jachteigenschappen. Het is de combinatie 
van die eigenschappen die ons ras zo uniek en 

waardevol maakt.
 
Bij het verschijnen van 
deze uitgave hebben we 
ook de eerste buitenacti-
viteit gehad, namelijk de 
Standaard Jachthonden 
Proef in Beesd op 23 juli.  
 
Laat dit de voorbode zijn 
van veel mooie activitei-
ten na de zomer, waar-
mee de EVC nu druk 
bezig is. Zo is er op 18 september de Kampioens-
clubmatch (KCM) in de buitenlucht en op 2 oktober 
de Fokdag voor de nesten die waren uitgenodigd 
in 2020 en het voorjaar 2021. Ook kunt u de Dren-
tenwandeling op 7 november vast in de agenda 
noteren. 
 
De inschrijving voor de KCM staat open en hierbij 
een warme oproep om hiervoor in te schrijven (de 
sluiting is 5 september). Maar als toeschouwer bent 
u ook van harte welkom. De KCM is een fantasti-
sche gelegenheid om elkaar, met de dan geldende 
COVID-maatregelen, na al die tijd weer te zien en 
bij te praten. Tenslotte is er op 20 september de 
Algemene Ledenvergadering in ‘Hotel Schimmel’ 
in Woudenberg. We zijn bezig om hiervoor een 
hybride opzet te realiseren en meer informatie hier-
over volgt via een aparte informatiebrief.

Blijf genieten van de hond(en), pas goed op elkaar 
en blijf gezond.

Met bijzondere groet, 

mede namens het Bestuur,
 
Marc Massaar van Schaik
Voorzitter 



Onze Drent - 3

 

Evenementencommissie

EVENEMENTEN 2021

KAMPIOENSCLUBMATCH 2021

We organiseren een feestelijke Kampioensclubmatch 
op 18 september 2021. Dit jaar weer een buitenevene-
ment dat plaats gaat vinden op het buitenterrein van 
het DOGcenter te Kerkwijk. 

U kunt uw hond(en) inschrijven via de website van de 
Vereniging. Dit jaar verloopt de inschrijving via ‘online-
dogshows’ en sluit de inschrijving op 5 september om 
23.59 uur.  

Dit jaar zal er gekeurd worden door: mevrouw M.L. 
Reeskamp-Blok, de heer J. Smits & de heer H.P. Schenk.

      1. Buitenterrein KCM 2021
     2. Uitlaatveld
     3. Parkeren

VERSTERKING GEZOCHT

Lijkt u het ook leuk om ons team te versterken? 
Neem dan contact op met Annet Rap  

evc@drentschepatrijshond.org  
of 06-21518402.

GOED NIEUWS 

Eindelijk gaan we elkaar weer ontmoeten en 
gaan wij aan de slag om evenementen te  
organiseren! 

Wij kijken er naar uit om u en uw hond(en) te 
ontmoeten.

Rob, Susanne & Annet

FOKDAG 2021

Op 2 oktober wordt er een Fokdag georgani-
seerd. Dit jaar zal de Fokdag plaatsvinden in de 
Hanzehal te Zutphen.

Voor deze Fokdag zijn de fokkers, reu-eigenaren 
en ‘pup’-eigenaren van 2020 en 2021 uitgeno-
digd. 

Als er van een nest weinig honden aanwezig 
zijn, zullen de jonge honden individueel worden 
gekeurd.

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld wilt u 
dit dan zo snel mogelijk doen?
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Gebruikshondencommissie
Informatieavond over de Drentsche Patrijshond als jachthond

Op maandag 6 juli 2021 hield Olaf Geerse, voorzitter 
van de GBC, een – op meerdere momenten interactieve 
- presentatie over jacht, jachthonden en de Drent als 
jachthond in het bijzonder. Vijftien toehoorders waren 
naar Hotel Schimmel in Woudenberg gekomen, rijp en 
groen door elkaar: ervaren voorjagers, fokkers, men-
sen die gewoon het Drentsche ras in hun hart hadden 
gesloten, en ook twee leden van het Bestuur.  

Na een korte intro, waarin Olaf uiteenzette waarom hij 
jager is en daarbij sinds jaar en dag Drenten gebruikt, 
legde hij het begrip jacht uit. Hij lichtte toe dat men 
pas mag jagen na een opleiding te hebben gevolgd 
en na op vier onderdelen, theorie en praktijk, examen 
te hebben afgelegd. En dan mag je niet zomaar overal 
jagen, maar moet je ofwel over een eigen jachtveld 
beschikken of ergens uitgenodigd worden om te jagen. 
Hij besprak de begrippen benuttingsjacht, beheer en 
schadebestrijding. Je mag niet zomaar het hele jaar 
door alle soorten wild bejagen. Alleen bij schadebe-
strijding (van kraai, kauw, vos, Canadese gans, konijn 
en houtduif ) is dat het geval. De ‘gewone’ jacht op de 
vijf toegestane soorten kleinwild (eend, fazant, konijn, 
haas en houtduif ) is aan verschillende tijden gebonden 
en beheer (van bijvoorbeeld ree, edelhert en wildzwijn) 
mag enkel met vergunning van de provincie, waardoor 
grote verschillen tussen de regio’s kunnen ontstaan.
Olaf koppelde hier een kleine quiz aan vast, door 
bijvoorbeeld aan de aanwezigen te vragen of een door 
hem getoond dier op een bepaalde datum wel of niet 
zou mogen worden geschoten. Met rode of groene 

kaartjes kon men aangeven hoe hierover gedacht werd.
Hij liet tussendoor steeds foto’s en filmpjes zien ter il-
lustratie van het onderwerp.
Daarna werd overgestapt op de honden en de rasgroe-
pen waarin zij zijn ingedeeld. Jachthonden worden 
gebruikt voor het zoeken, vinden, voorstaan of opdrij-
ven van wild en het apporteren van geschoten wild. 
Sommige zijn specialist: voorbeelden zijn de Engelse 
Setter, die enkel is gefokt om te zoeken en voor te staan 
en die dus werkt vóór het schot en de Retriever, die 
alleen werkt ná het schot en dus alleen apporteert. De 
Drent behoort tot rasgroep 7: de staande honden en is 
binnen die groep een allrounder: hij zoekt, staat voor, 
stoot -liefst samen met de (voor)jager -het wild uit en 
haalt het wild vervolgens op, ook als hij daarvoor nog 
een bos moet afzoeken of een brede beek moet over-
steken. Daarmee wordt meteen duidelijk waarom een 
jachthond eigenlijk onmisbaar is bij de jacht.

De honden in rasgroep 7 zijn onderverdeeld in drie 
rubrieken: A. de zeer snelle Engelse honden, B. de 
snelle honden van het continent, ruim jagend, en C. de 
honden van het continent die vlot en wat minder ruim 
jagen. Tot die rubriek C (de zogenaamde Continentaal 
II) behoort de Drent. Van oudsher waren de velden in 
Drenthe klein, met veel afwisseling in de vorm van strui-
ken, ruigtes, heide en onkruid. Daar had je niets aan een 
zeer breed jagende hond, maar wel aan een die ‘onder 
het geweer’ jaagde. De Drent werd in die tijd gefokt op 
jachtkarakter, niet op exterieur. Het was een gebruiks-
hond, geen luxe hond. 

Olaf met Dane in het veld



Onze Drent - 5

 

De Drentsche Patrijshond is als ras door de Raad van 
Beheer erkend, omdat aan twee eisen werd voldaan: hij 
had aangetoond een staande jachthond te zijn en er 
waren voldoende honden van het juiste Drententype.
Olaf behandelde vervolgens het apporteerwerk en de 
verschillende soorten jachthondenproeven. Onder-
deel C van de standaard jachthondenproef (SJP) zegt 
tegenwoordig eigenlijk alleen nog iets over waterwerk, 
schotvastheid en steadyness van de hond, omdat daar-
bij alleen dummy’s worden gebruikt en geen wild. 
Daarna legde hij stapsgewijs uit hoe de hond in het 
veldwerk, dus vóór het schot, te werk moet gaan: de 
hond flankeert tegen de wind in door het veld, krijgt 
verwaaiing van veerwild, hij ‘trekt aan’ om het wild op 
zijn plek te houden, komt tot voorstaan, wacht tot de 
jager nadert en blijft staan als het wild wegvliegt en 
een schot wordt gelost. Tijdens de Veldwerkoefendag 
die de GBC bijna ieder jaar organiseert wordt dit verder 

toegelicht en uitgewerkt. Overigens zijn de huidige 
velden als gevolg van de ruilverkaveling niet meer zo 
kleinschalig als vroeger, een dilemma voor de Conti-
nentaal II honden.  

Het Algemeen Veldwedstrijdreglement bepaalt dat het 
uiteindelijke doel van de veldwedstrijden is: de selectie 
van zo geschikt mogelijk fokmateriaal teneinde aldus 
een bijdrage te leveren aan het verantwoord fokken 
van voor het werk geschikte jachthonden, waardoor 
het gebruik van goede honden en daarmee de weide-
lijkheid ter jacht worden bevorderd en waardoor het 
raseigen karakter van de verschillende jachthondenras-
sen in stand wordt gehouden. 

Een goede jachthond moet een functionele bouw 
hebben, omdat van hem in het veld topsport wordt 
verwacht. Hij moet goede hoekingen hebben, zodat de 

rug stil blijft. Hij moet om snelheid te maken, zijn voor-
poten uitstrekken tot vóór de neus en de stuwing moet 
komen van de achterhand. Kop, rug en staart zijn stil 
in een strakke lijn. In de volle galop hoeft de staart niet 
te bewegen, maar de hond zal wel zijn staart als ‘roer’ 
gebruiken om van richting te veranderen. Een hond die 
snel moe wordt raakt minder gefocust en kan zijn neus 
niet meer optimaal gebruiken.

In ons Verenigingsfokreglement worden eisen gesteld 
aan gezondheid en exterieur, maar – in tegenstelling 
tot diverse andere rassen behorend tot rasgroep 7 - niet 
aan de werkgeschiktheid van de reu en/of de teef. De 
spreker gaf aan dat te betreuren. De heer Booij, erelid 
van onze Vereniging, verwijst in het standaardwerk 
‘De Drentsche Patrijshond’ naar de doelstelling van 
het ras: het behoud en de verbetering van de Drent-
sche Patrijshond naar karakter, jachteigenschappen 

Int. en Lux. Kampioen Stone

Rebelle van d'Ouw Knip

Emma van ‘t Voornsche Landt
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en verschijning. Booij’s stelling “de op de veldwed-
strijden behaalde resultaten zijn een graadmeter voor 
het jachtkarakter van het ras” werd door Olaf volledig 
onderschreven. 

Het was ongemerkt na half elf geworden: een teken dat 
het een boeiende avond was geweest, met genoeg stof 

tot nadenken. Ronduit jammer dat er niet méér belang-
stellenden op af waren gekomen.

Ine Gimbrère
lid Gebruikshondencommissie

Stone in de bietenDane

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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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Raad van Beheer
Alle fokkers moeten zich registreren in nieuw I&R-systeem
 In Nederland is het chippen en registreren van honden 
verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die 
na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt. 
In de loop van 2021, waarschijnlijk niet vóór 1 oktober, 
komen hier regels bij. Hierbij nogmaals de belangrijkste 
punten (zie ook de Raadar van januari en maart 2021) 
voor fokkers.

De nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) Hond moet 
zorgen voor een betere controle op de hondenhandel, 
zodat illegale en malafide hondenhandel beter kan 
worden aangepakt. In dit nieuwe systeem worden de 
fokker, importeur, dierenarts of chipper geregistreerd. 
Het is dan direct duidelijk waar de hond vandaan komt, 
en van wie de hond een chip en paspoort kreeg.

Informatie voor fokkers
Van belang voor fokkers is dat iedere fokker zich een-
malig moet registreren. Deze registratie is ook verplicht 
als iemand slechts één nestje wil fokken! De registratie 
van een niet-bedrijfsmatige fokker heet ook UBN-num-
mer, maar hoeft niet aan de voorwaarden voor be-
drijfsmatige fokkerij te voldoen. Wel zijn er kosten voor 
registratie (de overheid geeft aan ca. € 20,-).
De UBN-registratie is door de overheid voor particuliere 
fokker vertaald naar Uniek Basis Nummer en gaat via 
hetzelfde loket van de RVO. Niet erg handig deze bena-
ming, in onze optiek, omdat er daarmee juist verwar-
ring blijft bestaan.
 

Heeft u als bedrijfsmatige fokker al een UBN? Dan kunt 
u gewoon dat nummer blijven gebruiken. Lees ook de 
officiële informatie op de website van de RVO.
De ingangsdatum is in de loop van 2021, maar zeer 
waarschijnlijk niet vóór 1 oktober 2021.
 
Zodra er meer bekend is, melden wij dit via onze ge-
bruikelijke kanalen.

ECVO-onderzoek
Omdat het oogonderzoek op erfelijke afwijkingen 
en de notering van de resultaten ervan geen statisch 
gebeuren is, is het goed dat alle betrokkenen (eige-
naars/fokkers, rasverenigingen én de Raad van Beheer) 
beseffen dat met het voortschrijden van de inzichten 
en kennis wijzigingen zullen optreden. 

Voortschrijdend inzicht heeft de Hereditary Eye Disease 
Committee (HED) van de ECVO in 2021 doen beslui-
ten tot het doorvoeren van enkele wijzigingen in het 
ECVO-onderzoek op erfelijke of als erfelijk beschouwde 
oogziekten (afgekort E-EBOZ), de wijze van noteren van 
de resultaten en de adviezen voor het inzetten van de 
honden in de fokkerij. 

In de Informatiebrief voor rasverenigingen, fokkers en 
hondeneigenaren van het NL-ECVO oogpanel, staan de 
belangrijkste wijzigingen (met een beknopte uitleg) die 
dit jaar worden doorgevoerd.  
 

Meer informatie kunt u vinden op de ECVO website:  
https://www.ecvo.org/hereditary-eye-diseases/ecvo-
manual.html

De Raad van Beheer zal op korte termijn nader in-
formatie verstrekken over de vermelding van de al 
uitgevoerde ECVO-onderzoeken in geautomatiseerde 
registraties.

Voor vragen over de wijzigingen in de cataract notatie 
kan contact opgenomen worden met: 
dierenarts@raadvanbeheer.nl
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Ledenadministratie
Voorgestelde nieuwe leden 

Naam Woonplaats Voorgesteld door

  1 Dhr. A. Balkom Altena Jan van der Zanden
  2 Mw. C. Ben Dordrecht Mirjam van Hoef-Vervaart
  3 Dhr. M. Berg Breda
  4 Mw. I. Blaauw Almere  
  5 Fam. J. Blum Vledder Thomas Knip
  6 Dhr. J.L Cassidy Den Haag  
  7 Dhr. E. Kouwenhoven Amstelveen Jan van der Zanden
  8 Mw. J.M.E. Lankeren Wageningen  
  9 Dhr. R.F. Loomans Bergschenhoek
10 Dhr. B.W.M. Ophoff 's Hertogenbosch Jan van der Zanden
11 Mw. J.S. Otterspeer-Kooiman Brouwershaven
12 Dhr. P. Paree Etten-Leur Mirjam van Hoef-Vervaart
13 Mw. A. Peters Ommen
14 Fam. A. Preeker-Schouten Amsterdam
15 Dhr. G. Prinsen Bussum
16 Dhr. J.A.M. Reurings Heiloo
17 Mw. J. Son Krimpen aan den IJssel
18 Mw. H. Steinbuch Sittard Mirjam van Hoef-Vervaart
19 Dhr. R. Veen Zoetermeer Thomas Knip
20 Dhr. S. Veltkamp Aerdenhout Mirjam van Hoef-Vervaart
21 Mw. J.C.M. Verzijden Sneek
22 Mw. A. Woude Noordwijkerhout
23 Dhr. W. Wouters Amerongen Jan van der Zanden
24 Mw. I. Nikkels Zutphen
25 Dhr. B.F.J. Vissers Gemert
26 Mw. L.H.A.J. Vlemmix Someren
27 Mw. M. Doorn Capelle a/d IJssel

         Bezwaren tegen het toetreden van de nieuwe leden kunt u binnen twee weken na het verschijnen van dit 
blad kenbaar maken bij het secretariaat.

Foto-thema Herfstnummer 2021van  ‘Onze Drent’: 

‘mijn blije Drent’ 

• 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  

• Uiterste instuurdatum: 21 augustus 2021 
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Redactiecommissie
Het kost de redactie steeds meer moeite om voldoende 
kopij te verzamelen om het verenigingsblad ‘Onze 
Drent’ gevuld te krijgen met interessante artikelen. Dat 
was ook bij het maken van deze editie weer het geval, 
waardoor het blad wat later bij u op de mat ligt dan 
gepland was. Het zoeken naar interessante artikelen 
kostte namelijk extra tijd.

Het zou daarom fijn zijn als u ons blijft voorzien van uw 
ervaringen met uw Drent(en), zodat u deze kunt delen 
met andere leden.

Als u bij het maken van uw bijdrage de volgende uit-
gangspunten volgt, dan maakt u de redactie blij, want 
dan is er niet alleen weer een artikel beschikbaar, maar 
bespaart u de redactie daarmee werk bij het plaatsen 
van uw bijdrage in het blad.

• liefst in Word, met zo min mogelijk opmaak (platte 
tekst)

• Voor wat betreft spelling wordt zo veel mogelijk 
de ‘Stijlgids’ gebruikt, zoals deze vermeld is op de 
website (Tabblad ‘Onze Drent’).

• Indicatie m.b.t. de omvang: een tekst op één pagina 
in de OD bevat zonder afbeeldingen ongeveer 850 
woorden (ca. 4900 tekens, inclusief spaties). 
 

I.v.m. de lay out bij voorkeur een tekst, inclusief 
eventuele afbeeldingen, ter grootte van een pagina 
(A4) of een halve pagina (A5).

• Als er foto’s op een bepaalde plaats moeten ko-
men, dan kan dit in de tekst worden vermeld door 
bijvoorbeeld het nummer en/of bijschrift m.b.t. de 
te plaatsen foto.

• Foto’s bij een artikel, moeten in zo hoog mogelijke 
resolutie (Mb’s) apart aangeleverd worden en niet 
in de tekst opgenomen zijn.

• Tabellen bij voorkeur in Word of Excel en niet als pdf 
(i.v.m. passend maken voor de pagina-indeling).

• Pdf’s en collages zijn lastig te verwerken, omdat 
deze in zijn geheel geplaatst moeten worden. Zo 
dat al mogelijk is, vergt het veel passen en meten 
een acceptabel resultaat te krijgen in relatie tot de 
andere tekst. 

De datum waarvoor de redactie uw bijdrage wil ont-
vangen staat vermeld in ‘Onze Drent’ en zal ook op de 
website worden gezet.

Als er specifieke wensen zijn is in overleg veel mogelijk, 
dus maak deze kenbaar.

De Redactie  
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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. 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 vinden. 

Charlie v. Noordhove (LOSH: 9171207)  
Toen ik een paar jaar geleden meedeed aan een show 
in België kreeg ik van een paar mensen de raad om 
Charlie aan te melden als dekreu omdat hij zo’n mooie 
kerel is. Op shows doet hij het steeds goed en behaalde 
veel ‘1ste plaatsen’. Na het meedoen aan de Reuendag 
en de nodige testen (HD A, ED vrij en PRA vrij) kwam hij 
op de Dekreuenlijst terecht. Oorspronkelijk was dit niet 
de bedoeling. Veel shows doen we nu niet meer, omdat 
we allebei geen binnen- en stilzitters zijn. 

Charlie is een gezonde kerel van 5,5 jaar. Geen macho-
type eerder een beetje afwachtend. Als hij een nieuwe 
hond ontmoet zal hij eerst even testen met een klein 
voorzichtig hapje wat de andere hond van plan is. Maar 
daarna trekt hij zijn staartje in en daagt hij uit om te 
spelen en stelt zich meer onderdanig op. Confrontaties 
gaat hij liever uit de weg. Maar wordt hij aangevallen 
dan zal hij wel zijn mannetje staan. En zoals elke Drent 
is hij een echte knuffelbeer en mensenvriend. Eens je 
hem begint te aaien dan geraak je hem moeilijk kwijt. 

In zijn eerste jaren was hij niet gek op water en ging 
zelfs rond de plassen wandelen in plaats van erdoor te 
lopen. En zwemmen dat zag hij helemaal niet zitten. 
Maar dankzij de jachttraining is dit allemaal veel 
verbeterd en nu loopt hij door de diepste plassen en 
gaat zo het water in om te zwemmen of af te koelen.
Hij is heel graag actief bezig. Daarom heb ik ook 
reeds van alles met hem gedaan. Onder andere : 
gehoorzaamheidstraining waarbij hij zijn brevet met 
glans behaalde, via jachttraining behaalde hij zijn 
africhtingsbrevet, speuren zowel mantrailing als het 
volgen van een wildspoor, veldwerk waarbij hij vooral 
gelauwerd werd om zijn steadiness en heel goede neus.
 

Hij is ook een paar keer mee geweest op jacht waarbij 
hij het veld goed afjaagde en vooral de kanten, struiken 
en grachten niet werden vergeten. Door mijn knie-
problemen hebben we dit echter moeten stopzetten. 
Nu houdt hij er nog altijd van om jachtoefeningen te 
doen. Vooral markeren en zoek-apporten. Het grootste 
plezier geef je hem als hij een veld mag afzoeken en 
een 10 minuten stokstijf voorstaan op wild. Dat is voor 
hem de max !  

Daarnaast gaat hij ook graag mee op grote wandelin-
gen. Hierbij maakt het hem niet uit of het aangelijnd of 
los is. Zolang hij maar zijn neusje mag gebruiken dus 
liever niet tussen de huizen of in een aangelegd park 
maar wel in de pure natuur. 
 
De laatste jaren zijn we ook begonnen met Hoopers. Dit 
is een goede uitlaatklep voor zijn energie. Tijdens zijn 
eerste wedstrijd was hij 6de op 32 deelnemers. Niet mis 
denk ik. Voor diegene die Hoopers niet kennen, dit lijkt 
een beetje op Agility. Het baasje staat in het midden op 
een terrein en blijft daar staan en dirigeert van daaruit 
de hond door een parcours met hoepels, tunnels, ton-
nen en hekken. Zo leert de hond luisteren en com-
mando’s zoals links, rechts, vooruit,…altijd handig ook 
tijdens het dagelijkse leven als ze deze commando’s 
onder de knie hebben.
 
Wil je meer weten over Charlie dan kun je ook even 
kijken op zijn website of met mij contact opnemen. 
https://charlie-v-noordhove.jouwweb.be
 
Heidi Delacroix
Oostende, België
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Kobus -Kybo van de Maasduinen- (NHSB 2953883) 
Kobus, onze Drent is zeven jaar oud. Hij was de enige 
pup in het nest, dus het liefst had de fokker een eige-
naar die al een hond had; dan had hij gezelschap. Onze 
oude Labrador Binah leefde weer even op en was een 
soort 2e moeder en grote vriend en begeleider van 
Kobus.  Vanaf het begin sliepen ze samen, de crate was 
geen succes voor deze pup, liever het warme lichaam 
van Binah. 

Wij hadden tot we Kobus kregen alleen maar Labra-
dors gehad en wilden iets vergelijkbaar liefs. Nou dat is 
gelukt!! Kobus is nog veel liever dan de vorige honden; 
voornamelijk anders lief, lief met focus. Als je met hem 
bezig bent, heeft hij alle aandacht voor jou.
 
Als pup deed hij niks stouts; hij heeft nooit gepoept in 
huis, wel een enkel plasongelukje, zijn er twee afstands-
bedieningen gemold en is de krant met regelmaat 
versnipperd. Maar dat was het dan ook. 

Na zeven maanden overleed Binah. Kobus heeft een 
maand lang ’s nachts als een wolf gehuild en daarna 
was hij uitgerouwd. 

Kobus is levenslustig, heeft altijd zin om iets te onder-
nemen, en kan daarnaast zichzelf vermaken. Een erfje 
vindt hij fijn; lekker de tuin in de gaten houden. De 
babyvogels in een nestje in de heg waren van meet af 
aan gewend aan die grote hondensnoet die vaak op 
visite kwam.

Kobus is soms wat onzeker, wil graag aangemoedigd 
worden en bevestiging krijgen dat hij het kan. Voorna-
melijk bij spannende dingen, zoals onweer, tractoren, 
treinen en nieuwe plekken. Maar eenmaal gewend 
voelt hij zich snel senang.

Kobus is sensitief. Het dominantiespel met veel honden 
tegelijk pakt hij aan als een soort Lion King. De kleintjes 

moeten hem respecteren, de andere formaten tast hij 
allemaal af. Als een spin in het web bewaakt hij de gang 
van zaken en de chemie in de roedel. 

Met andere reuen is het altijd onvoorspelbaar, maar dat 
kan ook verrassend goed uitpakken. Hij heeft honden-
vriendjes in uitersten, een Chihuahua vriendinnetje en 
een Mastiff. Zijn sensitiviteit richt zich ook naar mensen, 
hij likt, maar als je niet wil likt hij net zo graag de lucht.

Kobus is dol op fijne wandelingen, het liefst met een 
andere hond erbij. Hij houdt van hardlopen, muizen 
zoeken (ook al zijn ze er niet), het strand, kaas en zijn 
gezin(!!). Als de kinderen thuis komen is hij heel happy. 

Andere dieren vindt hij intrigerend, van klein tot groot: 
wormen en insecten, maar ook grote dieren in dieren-
parken, deze week raakte hij bevriend met een schaap 
uit een kudde hier dichtbij, en ontmoetten ze elkaar 
door het hek, neuzen tegen elkaar. Kobus geeft kopjes 
als een poes, en hij leunt tegen je aan. 

Een van de allermooiste dingen van Kobus is dat hij 
‘zingt’. Voor het eerst toen hij nog pup was. Op een 
druk verkeersplein in het centrum van Zürich begon hij 
te ‘zingen’ toen er een ambulance met sirene voorbij 
kwam. Hij ging staan, kop omhoog, tuitte zijn lippen en 
het geluid kwam uit zijn tenen. Het bleek niet eenmalig 
te zijn. Dat ‘zingen’ doet hij als je thuiskomt, ’s ochtends 
bij het opstaan, als de riem gepakt wordt, soms met 
het eten of als hij enthousiast is, als de kinderen thuis 
komen. Ook nog steeds bij sirenes. Als het op straat ge-
beurt heeft hij de aandacht van iedereen om hem heen, 
omdat het zo aandoenlijk is.

Afijn de heerlijke vrolijke Kobus weet elke keer onze 
dag tot een mooie dag te maken, het is een genot om 
zijn baas te zijn!

Hugo Dams
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Geboorteberichten
De nesten die in deze rubriek zijn vermeld, zijn geboren na de laatste editie van ‘Onze Drent’. Hierbij is de dekdatum telkens 
tussen ( ) vermeld. De actuele stand van zaken wat de dekdata aangaat, vindt u in het overzicht Fokaanvragen op de web-
site, waarvoor u wel moet inloggen.

Reu: Storm X Teef: Tjicka Femke van de Meerpoel  (02-04-2021)

NHSB 3076112  HD A / ED VRIJ NHSB 2984920  HD A / ED VRIJ 03-06-2021

 5 reuen en 5 teven

Fam. Bukkems  Someren

Reu: Jylco Jytte van de Bezelhonk X Teef: Donja Luna van de Nettelhorst (22-03-2021) 

NHSB 3033928  HD A NHSB 3110624  HD A / ED VRIJ 22-05-2021

 4 reuen en 2 teven

M. Huurnink, Hummelo

Reu: Marduc van d’ Ouw Knip X Teef: Lieke Jaymil van ‘t Dreske Kwinne (11-05-2021)

NHSB 3109700  HD A / ED VRIJ NHSB 3133873  HD A / ED VRIJ 09-07-2021

 5 reuen en 4 teven

J. Huijsing, De Kwakel
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Wij vertrekken
Iedere hondeneigenaar heeft waarschijnlijk een zelfde 
droom: wonen in een huis(je)  met een lekker stuk 
grond erbij voor de hond(jes)…..  Wij hadden die 
droom ook en zijn heel gelukkig en ontzettend bevoor-
recht met onze verhuizing naar die droom: een klein 
huis met een groot stuk grond erbij voor de hondjes. 
Onze derde prioriteit was genoeg trainingsmogelijkhe-
den voor Richard om met onze drie Drentjes te kunnen 
hardlopen, steppen en fietsen: we wonen hier met on-
gelooflijk veel bossen om ons heen. En veel water……. 
Wel een kleine bijkomstigheid: onze verhuizing werd 
een complete emigratie naar de Bourgogne in Frankrijk. 
Sinds december 2020 hebben we de sleutels van ons 
huisje en begin februari 2021 zijn we verhuisd.

De overgang naar dat huisje van net 100 vierkante 
meter was voor de honden geen enkel probleem: een 
snel rondje door de kamers, even de trap op om boven 
te kijken, wat gesnuffel hier en daar; “ah hier staat een 
bekende bank en daar staan onze manden……” Lekker 
even graven op de matjes, een rondje draaien, liggen, 
diepe zucht. Thuis. 

Buiten was een ander verhaal……. Waren ze in Bever-
wijk gewend aan een tuin van zo’n 80 vierkante meter, 
hier in Biches hebben ze een kleine 5500 vierkante 
meter tot hun beschikking. Dat was wel even wennen 
voor ze……. En het grappige was, dat elk van de drie 
Drentjes daar op zijn eigen manier mee omging. 

Onze oudste is Okke, inmiddels ruim 11 jaar. Hij leek in 
de eerste week elke dag weer verrast door de ruimte 
achter de voordeur, wanneer we die ’s morgens open 
deden en de hondjes naar buiten mochten. De eerste 
week ging Okke telkens als laatste naar buiten, bijna 
twijfelend en hij bleef omkijken met een vragende blik 

van ‘klopt dit wel? We zijn nog steeds hier….’ Hij liep 
elke dag een vast rondje, zocht de verre uithoeken 
van ons terrein niet op, hield ons constant in de gaten 
en leek niet te durven genieten van de ruimte. Pas na 
een dag of zes, zeven zag je wat ontspanning bij hem 
komen. Zijn stap werd vaster, zijn rondjes werden 
groter, hij begon favoriete plekjes te vinden, ging vaker 
op eigen houtje op pad. Het leek of Okke behoorlijk 
overdonderd was door de enorme mogelijkheden die 
hij hier op dat grote terrein vond en hij leek wat langer 
tijd nodig te hebben om hier te ‘landen’. Inmiddels is hij 
totaal thuis op het terrein, voelt hij zich overduidelijk 
heel happy hier en heeft de verhuizing hem heel erg 
goed gedaan. Okke’s favoriete plek is een mand onder 
de trap bij huis. Hij ligt daar heerlijk in, kan de ingang 
bij de poort en de voordeur van huis goed in de gaten 
houden en voelt zich daar helemaal senang……

Met dat ‘landen’ had onze jongste, Vedde van net 2 
jaar, totaal geen moeite. Hij dartelde door de deur naar 
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buiten en omarmde als het ware het hele terrein. Vanaf 
dag één kwam hij oren, ogen en neus te kort en sjeesde 
hij van voor naar achter en van links naar rechts. Hij 
wilde absoluut nergens iets missen en was de hele dag 
druk bezig om alles in de gaten te houden. Hij was elke 
dag om een uur of twee ’s middags total loss, zocht dan 
een strategisch geplaatste mand en probeerde daar te 
slapen. Dat lukte maar af en toe. In de eerste maanden 
was Vedde elke avond dus totaal uitgeput. Hij viel in 
huis ergens neer om te slapen en daar vonden we hem 
de volgende morgen gewoon nog…… Vedde heeft nu 
na een paar maanden nog steeds dat overenthousiaste, 
maar hij slaapt nu waar hij van vermoeidheid neervalt. 
En dat kan in de tuin zijn, op de weide, onder een boom 
of in volle zon. Het maakt Vedde niets uit. 

Tussen Okke en Vedde hebben we dan Abe nog, nu 7 
jaar. Zoon van Okke en vader van Vedde. Abe is zo’n 
hond, die het niet uitmaakt waar hij woont, zolang hij 
maar bij zijn bazen is. Hij heeft heel erg op zijn gemak 
kennis gemaakt met zijn nieuwe tuin. Vooral door met 
ons mee te gaan naar waar we buiten ook gingen klus-
sen: hout hakken, zagen, snoeien, hek plaatsen etc. Abe 

was vanaf het begin het meest beschermende van de 
drie. We wonen hier aan een heel rustig weggetje, waar 
niet erg veel verkeer langs komt. Maar als er dan een 
auto langskomt, is Abe attent….. “Je rijdt toch wel door 
hè, je gaat niet stopp……WOEFWOEFWOEF”. Zo gaat 
het ongeveer. Zo ongeveer één keer per week hebben 
we een Abe-halfuurtje, waarbij we hopen op een paar 
langsrijdende auto’s om hem te kunnen corrigeren in 
dat ‘blaffend achter de auto’s aansjezen door de tuin’ 
gedrag…. Ze doen immers wat hij wil en rijden door! 
Meestal helpt dat wel een paar dagen, maar hij vervalt 
wel snel in dat auto wegjagen. Abe is ook de hond, die 
het meest met zijn kop door het vliegengordijn naar 
buiten staat of ligt te kijken. Als Abe zich nu af en toe 
heerlijk op zijn rug draait in het gras en zich dan tevre-
den knorrend ligt uit te rekken, weten we, dat ook onze 
middelste Drentenkerel hier helemaal happy is. 

Ons terrein is verdeeld in de tuin, zo’n 1000 vierkante 
meter rondom het huis en de weide, zo’n 4500 vier-
kante meter. De weide wordt elke avond afgesloten en 
als we het schapenhek overdag opendoen, dartelen de 
drie heren dat stuk grond op. Ze sjezen er achter vogels 
aan, achter de ballen aan, die we daar vaak gooien of 
slaan, graven de muisjes uit en komen thuis met wat ze 
op hun stuk grond tegenkomen: een mol of zoals laatst 
een jonge beverrat….. Mooie cadeautjes, jegh…… 

Richard traint met de heren elke dag langs het kanaal; 
hardlopen met de honden los, canicrossend met de 
heren in hun harnas, fietsend met de honden, met elke 

dag een lekker zwempartijtje toe. De hondjes (en wij) 
hebben het hier in ons nieuwe, Franse leven prima naar 
de zin.

Selma Tiemeijer
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Naar een grotere genenpool
Meer dekreuen? Zo kan het wellicht ook!
Regelmatig hoor ik fokkers verzuchten dat er veel te 
weinig dekreuen zijn om uit te kiezen. En de reuen die 
er zijn, komen of niet uit  ‘de goede lijnen’, of er zit te 
weinig jacht in, of de bouw is niet goed genoeg, of er zit 
ergens in de stamboom een gezondheidskwaal. Maar 
fokkers kunnen zelf dit probleem oplossen!

Omdat de keus aan dekreuen beperkt is, wordt er te 
vaak teruggegrepen op reuen die of al veel gebruikt 
zijn, of uit lijnen stammen die heel veel gebruikt zijn. En 
dat is niet goed voor de genetische diversiteit, waar-
door er op termijn weer meer ziekten komen, waardoor 
weer meer honden worden uitgesloten, waardoor er 
nog minder fokdieren komen, etcetera. Een vicieuze 
cirkel die we zelf in stand houden. 

Fokkers hebben echter zelf een belangrijke sleutel in 
handen om meer dekreuen te krijgen. Want waarom 
pupreuen verkopen zonder afspraken te maken, dat die 
pups later dekreu worden? Als elke fokker zorgt dat er 

uit elk nest minstens één of twee reuen op de Dekreu-
enlijst komen, is het probleem met een paar jaar opge-
lost. En dan zorgen we er tegelijk voor dat de genen van 
de ouderdieren niet verloren gaan.

Hoe kun je dat dan goed regelen? Je maakt bijvoor-
beeld afspraken met pupkopers, legt die vast in het 
koopcontract, biedt desnoods aan om de HD- en ED-
keuringen (deels) te betalen en/of om de reu zelf op 
shows voor te brengen. Of je verkoopt de pup voor de 
helft van het geld en laat hem wel op jouw naam staan 
(pupkoper is dan mede-eigenaar), onder de afspraak 
dat jij ermee kan fokken. Hoe dan ook, je zult als fokker 
wel ondersteuning moeten bieden.

Willen pupkopers dat niet? Prima, maar dan komen 
ze onderaan de wachtlijst of zoeken ze hun heil maar 
elders. De wachtlijsten voor pups zijn momenteel ellen-
lang en als veel fokkers dit als beleid gaan voeren, komt 
de koper overal dezelfde voorwaarde tegen. Dus pup 
kopen? Graag, maar dan wordt deze wel -als hij gezond 
blijft en voldoet aan de normen- een dekreu. 

Natuurlijk zullen er af en toe pupkopers zijn die veel be-
loven maar weinig doen en sommige reuen zijn wellicht 
uiteindelijk niet geschikt als dekreu. Maar ik ben ervan 
overtuigd dat het traject van pup naar dekreu begint bij 
de fokker.

En nu we het er toch over hebben, waarom niet ook 
zoiets regelen voor je teefjes? Er worden immers veel te 
weinig nesten geboren om de genetische diversiteit in 
stand te houden. Samen moet het toch lukken om de 
genenpool niet nog verder te laten afkalven? 

Iets doen voor het ras? Hoe moeilijk kan het zijn?
Als Drentenliefhebbers hebben we allemaal tenminste 
één Drent waar we dol op zijn. Waar we mee spelen, 
trainen, wandelen en knuffelen. Het zijn onze huisgeno-
ten, onze maatjes en onze trouwe bondgenoten waar 
we troost bij zoeken als het leven even tegenzit, ook 
al snappen ze helemaal niks van onze mensenproble-
men. En toch hangt er een grote donkere wolk boven 
dit mooie ras. Een wolk die wij met zijn allen kunnen 
wegblazen. Zelfs als we niet allemaal dezelfde richting 
opblazen.

Ons ras wordt steeds zeldzamer. Werden er begin deze 
eeuw vaak nog meer dan 500 pups per jaar geboren, 
inmiddels zijn dat er nauwelijks meer dan 200. Boven-
dien stammen die 200 pups vaak ook nog uit lijnen 

waar eigenlijk al veel te veel mee gefokt wordt. Dat alles 
zorgt voor een afname van de genetische diversiteit in 
ons ras. En waar de genetische diversiteit afneemt, ste-
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ken gezondheidsproblemen de kop op. Dus worden er 
meer honden uitgesloten van de fokkerij, waardoor de 
diversiteit nog meer terugloopt. En voor alle duidelijk-
heid: zorgen voor een lage inteelt lost het diversiteits-
probleem niet op. Verre van.

En ja, we kunnen nu naar elkaar gaan wijzen. Jij hebt 
het fout gedaan, en jij, en jij. Fokkers moeten het overal 
ontgelden, er wordt wat op ze gescholden. Maar het 
zijn ook fokkers – oude en nieuwe – die het verschil 
kunnen maken voor de toekomst van het ras. Dus we 
hebben elkaar allemaal nodig. Allemaal? Jazeker, al-
lemaal. Jou dus ook!

Want wat er moet gebeuren om die genetische di-
versiteit niet verder terug te laten lopen is eigenlijk 
heel simpel: zorgen dat de genen van zoveel mogelijk 
honden worden doorgegeven aan het nageslacht. En 
hoe doe je dat? Precies: meer nesten fokken met zoveel 
mogelijk verschillende (uiteraard gezonde) ouderdieren 
en dan bij uitstek met dieren die genetisch gezien wat 
zeldzamer zijn. Als uit elk nest twee of drie dieren weer 
gebruikt worden om mee te fokken, zorgen we ervoor 
dat er geen kostbare genen meer verloren gaan.

Wat we daarvoor nodig hebben? Precies: ook jouw 
hond! Of je nou een reu of een teef hebt. Dus denk daar 
eens over na! Een enkel gelegenheidsnestje met je teef, 
of je reu in laten zetten voor een paar dekkingen. Als ze 

gezond zijn natuurlijk. En als je dat zelf echt niet wil, of 
je weet niet hoe? Dan zijn er altijd nog fokkers genoeg 
die je willen helpen. Denk er eens over na. 

Waar we in ieder geval mee moeten ophouden is elkaar 
beschimpen en besmeuren en schuldigen aanwijzen. 
Zelfs al zou je gelijk hebben. Hou op met zondebokken 
zoeken en werk mee aan een mooie toekomst voor ons 
ras. Hoe moeilijk kan dat zijn? 

Marcel Senten
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Met ‘onze Drent’ in Drenthe
Drenthenieren, tuinieren en honden die het verstieren
We zijn kolonisten. Althans, pure importkolonisten. Dat 
maakt Bodhi een ‘koloniehond’. Maar wie zich verdiept 
in de Koloniën van Weldadigheid, waartoe ons dorp 
ook behoort, zal constateren dat er in die tijd (zo’n 200 
jaar geleden) geen huisdieren toegestaan waren. Ge-
lukkig voor Bodhi dat we in het hier en nu leven.

Wie gaat rentenieren heeft tijd om te tuinieren. We 
hebben een tuin zonder gras maar een vijver en veel 
beplanting, er is dus altijd werk aan de winkel. Na een 
verhuizing wil je de tuin wel eens meer naar eigen idee 
inrichten. Bodhi vindt het maar zo zo. Geen gras, dan 
maar een ander lekker zacht plekje uitkiezen, bijvoor-
beeld een lekker geurend kruidenbedje of andere nog 
kwetsbare aanplant. Daar gaat mijn phlox en ook de 
tijm en oregano moeten er aan geloven. Maar ja… 
honden hebben geen verstand van tuinieren dus je kan 
het ze niet kwalijk nemen. Dan maar stokjes erbij om 
te voorkomen dat nieuwe aanplant zo de kliko in kan. 
En op houtsnipperpaadjes lig je natuurlijk ook niet fijn. 
Denk nu niet “ach wat sneu voor Bodhi, helemaal geen 
plek om te liggen!” Een hondenmand én een kussen, 
speciaal voor buiten hè! Het zal menigeen bekend in de 
oren klinken. Het is dus goed opletten en steeds probe-
ren onze (tuin)grenzen aan te geven. Wie consequent 
handelt, boekt succes, is de gedachte. Niet de mand, 
niet het kussen maar een plekje tussen de beplanting 
blijft toch haar favoriet. Het maakt ook wel een mooi 
plaatje. 

Behalve het tuinwerk is ook het schilderwerk aan de 
beurt. Een flinke klus voor een houten huis in Zweeds 
rood. Ik vind buiten schilderen best meditatief, mits ik 
niet gestoord word… Wanneer ik op de hoogste trede 
van de trap sta, in opperste concentratie, hoor ik tumult 
bij de poort en de baas schreeuwen. Op een nette ma-

nier maar niet zoals je tegen een buur zou doen. Terwijl 
ik met de kwast rode verf in de hand richting poort 
kijk, stormt de Dalmatiër van de overburen onze tuin 
in met Bodhi grommend er achteraan. Ik moet hier wel 
even bij zeggen, dat Bodhi deze reu nogal opdringerig 
vindt, getuige het gegrom dat ze laat horen wanneer ze 
elkaar buiten tegenkomen en hij haar uitdaagt. Het is 
een hond ‘met een rugzakje’ is ons verteld. Derde adres 
inmiddels, maar qua opvoeding valt er nog wat aan te 
sleutelen. 
Ik weet niet hoe snel ik de trap af moet komen. Met de 
kwast rode verf nog in de hand probeer ik samen met 
de baas de op hol geslagen bende de tuin uit te bon-
jouren. Uiteindelijk lukt het ons om Bodhi ín de tuin en 
de buurhond daarbuiten te krijgen. Die laatste maakt er 
een spelletje van als ik hem daarna uit de voortuin wil 
sturen. Hij stuift opgewonden door paadjes en perken. 
Ten einde raad staak ik mijn pogingen (het beestje is 
niet agressief maar wel hyperactief ) en zeg ik zacht: 
“kom maar Pongo, kom maar mee” en verdraaid, hij laat 
zich rustig de tuin uit verleiden. Heel even denk ik “zal ik 
hem naast zijn zwarte nog een paar extra rode vlekken 
geven?” maar ach… Honden hebben geen verstand 
van tuinieren dus je kan het ze niet kwalijk nemen.

Nog even over de ‘koloniehond’. Ik begrijp nu waarom 
huisdieren niet waren toegestaan in de Koloniën van 
Weldadigheid. Je had er niks aan maar ze moesten wel 
eten. Destijds werd er vaak boekweit ingezaaid, omdat 
dat groeide op arme grond. Heden ten dage wordt er 
op de akkers tussen de koloniehuizen vaak weer boek-
weit ingezaaid, ter verfraaiing van het landschap en het 
is mooi authentiek. Dit gebeurt wel met ander materi-
eel dan toen. Het grovere werk zal ik maar zeggen. 

Dagelijks loop ik daar met Bodhi, die graag snuffelt 
langs de randen van de akkers. Genietend van de wan-
deling loop ik mijn eigen tempo, tot ik omkijk en zie dat 
Bodhi zich tegoed doet aan een hele berg boekweit-
zaad, die op het land is blijven liggen. Ik heb geen idee 
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of dit giftig is voor een hond dus haast ik me naar huis 
om het uit te zoeken. Tot mijn grote opluchting blijkt 
dit niet het geval. De boekweitplant is giftig maar de 
zaden niet. Deze worden zelfs in hondenvoer verwerkt. 
Glutenvrij en rijk aan mineralen. Opluchting. Al heeft 
ze absoluut de dagelijks aanbevolen hoeveelheid van 5 
gram overschreden. 

Een week later zijn we op bezoek bij vrienden waar we 
bij mooi weer heerlijk in de tuin zitten. Bodhi geniet 
extra van het grote grasveld. 
De lage tafel met tapas kan ze met moeite weerstaan. 
Dan maar even wat snacken onder de rozenstruiken. 
De bruine brokjes die daar liggen… mmmm… blijken 
mestkorrels te zijn. We hebben geen idee hoeveel ze 

ervan heeft gegeten! We zijn gealarmeerd en kijken op 
het pak en op internet. In mest kunnen giftige stoffen 
zitten. Of in cacaodoppen, die wel worden gebruikt 
als onkruidwerende bodembedekker. Kan dodelijk zijn 
wanneer een hond die eet. Ook in organische mest kun-
nen voor de hond schadelijke stoffen zitten. Het blijken 
‘gelukkig’ brokjes op basis van kippenmest met een 
N(atrium) P(hosfor) K(alium) verhouding van 7-7-5. Het 
zal toch niet helemaal gezond zijn. Bodhi gedraagt zich 
echter normaal en we gaan naar bed, zij bij ons op de 
logeerkamer. Ik ben er niet helemaal gerust op. Midden 
in de nacht komt de hele avondmaaltijd er gelukkig 
(nou ja, gelukkig) uit. Na het opruimen doe ik geen oog 
meer dicht en ga in de waakstand. Ik voel de hartslag, 
die rustig maar wel onregelmatig is. Lang leve internet 
want dat blijkt normaal bij een hond in rust. Zelf doe ik 
nog een paar uur mijn ogen dicht. De volgende och-
tend hebben we gelukkig weer een vrolijke, actieve 
hond. We hebben weer een paar lessen oplettendheid 
gehad.

Agnes van Wijngaarden
Wilhelminaoord

Oh ja, ik wil nog even terugkomen op onze nieuwe 
‘huisvriendin’ Robin (robotstofzuiger, zie vorige editie 
‘Onze Drent’). We hebben haar even met verlof ge-
stuurd zolang Bodhi haar wintervacht verliest. Ze kon 
het niet meer aan en een burn-out dreigde. Wat heb je 
nou aan zo’n hulp in de huishouding…


Evert Hoekstra 
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Ons eerste nestje! 
Een lang gekoesterde wens is in februari 2021 werkelijk-
heid geworden. Ons teefje Jessie Kietum the Gloucester 
‘zette’ acht gezonde pups op de wereld en wat hebben 
we genoten van dit geschenk in Corona-tijd! Echt een 
aanrader voor elke Drenten-eigenaar die erover denkt 
om eens een nestje te fokken. Ondanks de gevoelens 
van en gedachten over onervarenheid, onzekerheid, 
‘wat-als’ en noem maar op, is het een super-ervaring en 
veelal een leuke, maar ook vermoeiende periode. Met 
de juiste voorbereiding, ons zelf goed, heel goed en 
nog ’n keertje scherp inlezen en met de juiste Drenten-
kenners om ons heen, is het ons ook gelukt om dit te 
mogen meemaken. Verder hebben wij het bijzonder ge-
waardeerd dat we via fokkers spullen mochten lenen of 
voor een klein bedrag konden overnemen. Als je maar 
één of enkele nestjes denkt te gaan fokken, scheelt dit 
toch flinke bedragen.
Onderstaand een verslag. 

Hoe alles begon? 
Vanuit mijn werk als paraveterinair had ik natuurlijk al 
behoorlijk wat sectio’s oftewel keizersnedes meege-
maakt. Dit zijn voor een professional de mooie opera-
ties om te assisteren: de zorg voor de teef, de pups maar 
ook de samenwerking met de eigenaar. Mijn beide 
reuen worden af en toe gevraagd voor een dekking en 
ik had enkele jaren geleden het geluk dat ik meermaals 
mocht meekijken bij een natuurlijke geboorte. Gave 
beleving en een goed gesprek in de nachtelijke uren. 
Toen wist ik het zeker: dit wilde ik ook! Maar er ontbrak 
een belangrijke schakel: ik had twee Drenten-reuen… 
dus destijds begon mijn zoektocht naar een passend 
Drenten-teefje; ik wilde namelijk een combinatie met 
mijn eigen reuen Roef en Rink. Uiteindelijk kwamen wij 
in 2018 bij Kennel The Gloucester terecht en werd Jessie 
ons gegund. Dan heb je een geweldig lief pupje, start 
je opvoeding en training maar ook, voor de fokkerij, 
de o zo belangrijke gezondheidsonderzoeken. Voor 
ons best wel zenuwslopend (je ziet helaas niet aan de 
buitenkant hoe de binnenkant is ontwikkeld) en dan 
met name ED; één kleine afwijking en ze zou zomaar 
geen nestje mogen krijgen. In juni 2020 waren alle on-
derzoeken met goed resultaat afgerond en konden we 

de fokaanvraag voor reu en reserve-reu indienen. Ook 
goedgekeurd en dan is het wachten op de loopsheid…. 
De inschatting was september/oktober 2020, maar het 
werd pas half december! Dus de dekkingen vonden 
plaats rond Kerstmis. Dan weer afwachten en ons Jes-
sie observeren. Inmiddels kregen we ook, volgens een 
strak schema vanwege de Corona-beperkingen, belang-
stellenden op kennismakingsbezoek. 

Mijn wens kreeg ‘handjes & voetjes’ of eigenlijk 
‘pootjes en neusjes’.

Omdat vruchtblaasjes kunnen resorberen tot op de 
30-32e dag van de dracht, hebben we pas op de 32e 
dag een echo-onderzoek laten uitvoeren. Er waren 
minimaal zes pups gezien. Weer ’n stukje zekerheid en 
dan wordt het tijd om vaart te zetten met de aankoop 
en inrichting van onze hondenkamer. De bijkeuken 
grenzend aan onze woonruimtes kon worden omge-
bouwd en Jessie werd heerlijk ronder en ronder. Het 
laatste weekend merkte je dat Jessie veranderde in 
gedrag; ze werd afstandelijker naar onze reuen, wilde 
niet meer aangehaald worden door andere mensen 
en bleef in mijn buurt plakken. In de vroege ochtend 
van 22 februari waren de voortekenen gunstig en pas 
om 10.15 u kwam de eerste pup en om 18.30 u werd 
nummer negen geboren. Helaas had één pupje de 
bevalling niet gered (voortijdige placenta-loslating) en 
dus lagen er acht pups in onze werpkist met een tevre-
den moederhond. Wat zie je je teefje dan veranderen: 
zorgzaam, oplettend en heerlijk voldaan. Ze wist bijna 
direct hoe ze met de jonkies moest omgaan en regelde 
zo wat alles zelf. Doordat ons bedrijf als gevolg van de 
Corona-beperkingen stil lag, heb ik veel tijd kunnen 
besteden aan het nest, met name het observeren en 
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het fysiek bezig zijn met de pups gaf veel voldoening. 
Op dag drie werd het tijd om de potentiële pupkopers 
op de hoogte te stellen. Na de positieve reacties direct 
ook maar meteen een Informatiebrief aan ze gemaild, 
zodat de pupkopers wisten wat er de komende weken 
ging gebeuren in de ontwikkeling, wanneer ze zeker 
een bezoekje moesten brengen, info over voer, antipa-
rasitica, Raad van Beheer, de consulten bij dierenarts 
en osteopaat, bezoek aan puppysocialisatieruimte, info 
puppyterugkomdagen en uiteraard de koopprijs. Dit 
werd door de mensen gewaardeerd, heldere informa-
tie vooraf. Gedurende deze eerste twee weken heb ik 
eenvoudige korte oefeningen met de pups gedaan, 
waardoor het lerend vermogen van de pups gestimu-
leerd wordt. Ook hebben we met diverse geurdoekjes 
gewerkt om ze aan verschillende luchtjes (bv katten-
geur) te laten wennen. Blind en doof, maar zodra er een 
ander doekje in de werpkist hing, schuifelden ze daar 
als molletjes naar toe. Geweldig om te zien.

Toen de pups twee weken oud waren, begonnen de be-
zoekjes. Allemaal ingepland volgens een strak schema, 
zodat iedereen ruimschoots de kans kreeg om het nest 
mee te mogen ervaren. Jessie bleek een topmoeder-
tje, accepteerde elk bezoek en ging ook weer graag er 
even tussenuit met haar baasjes en de reuen. Aan het 
einde van de vierde week, gaf Jessie ook aan dat het 
tijd werd om de pups bij te voeren. Tot die tijd hadden 
ze alleen nog maar moedermelk gedronken en daar 
groeiden ze goed op. We wogen ze elke dag één keertje 
en dan zie je diverse verschillen. Soms kwam een pup 
maar 10 gram aan om twee dagen later weer door te 
schieten naar 80 of 100 gram groei. Het spenen verliep 
ook prima. We varieerden met soorten voerbakjes, 
schalen en troggen maar dat vonden de pups alleen 
maar interessant. In onze hondenruimte vermaakten ze 
zich naast diverse soorten speeltjes ook met een grote 
schommel (cadeau van de fokkers van Jessie) en een 
ballenbak. Enkele malen per dag mochten ze ook naar 
buiten in één van onze tuinen. Dan was er weer veel 
nieuws te zien en te beleven. Naast speeltoestellen zo-
als balanskussens, krukjes en slurf amuseerden ze zich 
ook inmiddels met onze andere honden, gasthonden 
en kippen.  
 
Toen ze 5,5 week oud waren, zijn we begonnen met 
autorijden; eerst kleine stukjes met enkele pups in 
een vervoerkooitje  tot alle acht mee op reis. Vanaf die 

leeftijd mochten ze ook met regelmaat in onze speciaal 
aangelegde puppy-snuffeltuin met blootepootjes-pad; 
daar werd volop gesnuffeld en ontdekt en na veelal een 
kwartier tot half uur konden wij ze weer naar binnen 
fluiten. Dan waren ze voor even ‘doodmoe’. 

Bezoek aan de dierenarts en puppysocialisatie-
ruimte 
Op zes weken leeftijd gingen we uiteraard naar de die-
renarts, per drie pups mochten ze in de behandelkamer 
rondscharrelen. Daar maakten ze graag gebruik van. 
Allemaal werden ze gezond bevonden, gevaccineerd 
en waren ze een ervaring rijker. Eenmaal thuis waren 
ze knock-out en hebben we die dag verder rustig aan 
gedaan. 

Enkele dagen later waren we welkom in een puppyso-
cialisatieruimte; eerst moest elke pup apart de zaal (vol 
met allerlei voorwerpen en achtergrondgeluiden) ver-
kennen en werd het pupje geobserveerd en beschre-
ven. Ontzettend gaaf om te zien en te ervaren, vooral 
als je hun gedrag kent in het nest en rondom ons eigen 
huis. De overige pups waren buiten beeld en hadden 
een geweldig lieve oppas, Lianne, die zich over hen 
ontfermde. Nadat ze allemaal individueel aan de beurt 
waren geweest, mochten ze met z’n achten de ruimte 
nogmaals verkennen. Dan zie je pas wat groepsgedrag 
doet! Verspreid door de ruimte hebben we met z’n allen 

genoten van de onderzoekingsdrift van onze pups. 
Superleuk. Er volgde weer een autorit van 45 minuten 
en eenmaal thuis mochten de pups tot rust komen. De 
volgende dag hebben we maar een prikkelarme dag 
ingelast.  
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Het weekend dat volgde werd benut om de pups te 
laten kennismaken met de honden van de nieuwe 
baasjes. Uiteraard niet allemaal tegelijk en zo konden 
we ook observeren welke pup zich op zijn gemak 
voelde bij welke volwassen hond. Aan het einde van 
dat weekend maakten we de balans op, legden alle 
opties bij elkaar en werd voor elke pup een passend 
adres uitgezocht. Wat een gepuzzel en wat fijn om dan 
te horen dat de mensen blij en enthousiast zijn met je 
toewijzing.  

Alweer de laatste week… tijd voor dier-osteopaat, 
chipper en nestcontrole
In de laatste week kregen we geen puppykopers meer, 
alleen nog familie, vrienden en bekenden, met of zon-
der hond/kinderen, kwamen voor de laatste keer pup-
pysnuiven. Op dinsdag hadden we nog een leerzaam 
uitje naar een Dier-osteopaat.  

Met acht pups en moeder Jessie togen we naar de 
praktijk. De pups mochten ook nu weer de uitdagende 
ruimte ontdekken, terwijl onze Jessie werd behandeld. 
Ze stond, als gevolg van de dracht, het werpen en het 
staand-voeden, een beetje scheef in het bekken en 
leunde voorover in de ellebogen. Na 45 minuten liep ze 
weer als vanouds. Uiteraard volgt na enkele weken nog 
een controle. Daarna kreeg elke pup een preventieve 
check; erg zinvol om problemen op latere leeftijd te 
voorkomen en eventuele onderliggende problemen 
eerder op te sporen. Bij spanningen die blijven zit-
ten gaat een hond compenseren in beweging met de 

nodige gevolgen. 
De week werd afgesloten met het bezoek van de bui-
tendienstmedewerker van Raad van Beheer (chippen 
en DNA afname) en een dag later volgde de nestcon-
trole door de Vereniging. Wat ’n hoop afspraken en 
controles, maar wel leerzaam en leuk.  

En dan komt uiteindelijk het moment van het  
ophalen… 
Wij hadden ervoor gekozen om het te spreiden over 
een periode van een week en dat was achteraf ook een 
prettige ervaring. Volop tijd om de spullen en papieren 
klaar te maken en om de pup in alle rust mee te geven.  

Een mooie ervaring, zeker voor herhaling vatbaar.
Wij hebben oprecht genoten van alles rondom het fok-
ken van ons eerste nestje, maar mochten ook gebruik 
maken van de kennis en ervaring van enkele fokkers en 
Drentenliefhebbers. Je kunt jezelf heel goed voorberei-
den en inlezen, maar samen van gedachten wisselen en 
‘sparren op het moment’ is heel prettig. 

Onze pups zijn gelukkig goed terecht gekomen bij 
enthousiaste eigenaren, enkele hondjes komen nog 
regelmatig even op bezoek en gelukkig zien we ze in 
het najaar weer allemaal tegelijkertijd terug op onze 
Puppyterugkomdag incl. uitleg en controle van de Dier-
osteopaat.

 
Jo en Mirjam van Hoef 
Kennel van Aarlehof Best 
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Lijntje met onze Drent
-Een Noob in de Drentenwereld- 
Na veel ervaren fokkers heb ik heb het lijntje door-
gekregen van Alma van Ditshuyzen. Zij heeft de 
vader van onze Donja gefokt. 

(Geen) ruimte voor een hond
Wij zijn beiden opgegroeid met dieren, maar een 
Noob (beginner, voor alle mensen die geen gamende 
kinderen in huis hebben) in de Drentenwereld. Eef is 
opgegroeid op de boederij en ik (Minke) was van jongs 
af aan in de weer met paarden. Bij ons beiden waren er 
altijd een of meerdere honden in huis. Eef en ik heb-
ben elkaar leren kennen tijdens onze studie in Wage-
ningen. Ik was helaas uitgeloot voor diergeneeskunde 
en ben toen maar naar Wageningen gegaan. Ik vond 
vooral de sfeer er erg leuk. Na heel wat jaren van stu-
deren, reizen en lol trappen (in willekeurige volgorde) 
werd daar ook onze dochter geboren. We hadden altijd 
al het plan om ooit terug te keren naar de ‘beschaving’, 
ofwel de Achterhoek waar we allebei vandaan komen. 
Geheel onverwacht diende dat moment zich helaas 
veel eerder aan dan wij gepland en gehoopt hadden, 
door het overlijden van mijn schoonmoeder. 
We besloten dus in 2009 vanuit ons huurhuis in een 
woonwijk in Wageningen te verkassen naar het bui-
tengebied van Hummelo. In Hummelo werd onze zoon 
geboren. We hadden nu kinderen, ponies, kippen, 
geiten, bos in de buurt en veel ruimte om het huis. Het 
enige wat eraan ontbrak was een hond. Maar ja, met 
de kinderen nog klein en veel werken buitenshuis was 
er nog geen goede basis. Maar kinderen worden groter 
en Eef ging als ZZP-er vanuit huis aan de slag. Ook ik 
kon dichter bij huis gaan werken en ineens was er plek 
en tijd voor een hond. Maar wat voor hond?

Donja
Ik was opgegroeid met grote langharige honden, 
Leonbergers, altijd reuen. Bij Eef thuis waren altijd 

kortharige Duitse Staanders, waar ook mee gejaagd 
werd. De hond merkte drie dagen van tevoren al aan 
mijn schoonvader als er weer gejaagd ging worden. Bij 
Eef thuis waren er ook wel eens nestjes. We gingen op 
zoek naar een actieve (jacht)hond, die wel enigszins 
baasgericht en erfvast is. Na wat speurwerk kwamen 
we uit bij de Drent. We hebben een aantal fokkers 
bezocht en informatie ingewonnen over het ras. Ja, 
we wisten het zeker! Het moest een Drent worden. We 
wilden een teef omdat we in de toekomst, als dat zou 
kunnen, wel een nestje wilden fokken en dat wordt 
toch heel lastig met een reu. Net als veel pupkopers nu, 
waren wij ook een tikkeltje verbaasd dat er best lange 
wachtlijsten waren voor een pup. Een beetje bij toeval 
kwamen we terecht bij kennel van de Nettelhorst. Na 
acht lange weken waarin we veel op bezoek gingen 
bij het nest kwam op Goede Vrijdag 2018 Donja Luna 
van de Nettelhorst bij ons in huis wonen. En een goede 
dag was het. Donja hoorde er meteen helemaal bij. 
 
Een volhardend typje

Onze eerste hond was een feit. En niet zomaar een-
tje… Als kind al zocht ik uit alle pony’s van de ma-
nege de aller-eigenwijste om op te rijden. Die pony 
die iedereen eraf bokte. Iedereen keek het dan met 
lede-ogen aan. Maaaaaanden dagelijks rijden en vele 
snoekduiken later ging het dan eindelijk een beetje 
ergens op lijken. Mijn huidige IJslander is ook van het 
koppige soort. Ik zoek het niet op, het komt op de een 
of andere manier op mijn pad. Ik ga niet voor de winst, 
ik ga voor vooruitgang. En dat kunnen en mogen 
kleine, voor anderen betekenisloze, stapjes zijn. Ik heb 
dit allemaal niet verteld toen wij een pup zochten en 
toch kwam het aller eigenwijste exemplaar uit het nest 
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bij ons wonen. Een volhardend typje, onze Donja. Een 
snel hondje vol jachtpassie en vol karakter. 
We volgen wekelijks jachttraining. Een paar keer heb-

ben we ook gesnuffeld aan het veldwerk. Ze is nu 3 
jaar. Soms kunnen we samen vliegen, soms gebruikt ze 
haar slimheid en gewiekstheid tegen mij. We leren van 
elkaar en met elkaar! En wat genieten we samen van 
de jachttrainingen. En als ze dan mee op de echte jacht 
mag en aan een half fluitje genoeg heeft dan glimmen 
we samen van trots! En wat zou mijn schoonvader ook 
trots zijn! Hij zou ook heel veel goede aanwijzingen en 
tips hebben, maar hij zou ook trots zijn op ons. En op 

de vriezer die we speciaal hebben aangeschaft voor het 
hondenvoer en het trainingswild.

Een wereld aan kennis
Ook qua fokken kan ik mijn noob-skin (= beginners out-
fit) ook wel uit de kast trekken. Maar een mens is nooit 
te oud om te leren. Ik wil graag fokken. Wel op kleine 
schaal. Ik wil gezonde en fijne honden fokken met 
jachtpassie. De Drent is een jachthond. Als je die passie 
niet wil, moet je wat mij betreft een ander ras kiezen. 
De afgelopen drie jaar heb ik mij naast de jachttrai-
ningen verdiept in de wereld van showen, genen, 
stambomen, reukeuzes, gezondheidsonderzoeken en 
dekkingen. En dankzij ervaren fokkers om mij heen heb 
ik zelfs een aantal dekkingen, goede en minder goede 
bevallingen en keizersnedes mogen meemaken. Als 
een spons probeer ik alle kennis op te nemen. 

Ons eerste nestje
En dan is het EINDELIJK zover. Donja is op de eerste dag 
van de lente (21 maart) gedekt. En nu ligt hier, terwijl ik 
dit schrijf, naast mij een prachtig nest. Ons eerste nest 
en Donja’s eerste nest. Op 22 mei 2021 werden 4 reuen 

en 2 teefjes geboren. Een bevalling volgens het boekje. 
En was ik al trots op Donja tijdens de jacht, nu ben ik 
SUPER trots! Wat is ze een goede moeder. Onze eigen-
wijze Donja, die pups altijd druk, ingewikkeld en een 
beetje spannend vindt, laat zich van een geheel andere 
kant zien. De zorgzame moeder. Wat heb ik de afgelo-
pen weken veel geleerd van haar. De pups vliegen over 
twee weken alweer uit. Ik heb er vertrouwen in dat ze 
een mooi leven tegemoet gaan bij geweldige baasjes. 
Een teefje blijft bij ons. Daar gaan we ook mee trainen 
en in de toekomst ook mee fokken hopelijk. Straks gaan 
we eerst uitrusten en aan de slag met onze eigen pup. 
En dan nieuwe (fok)plannen maken. 
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Ik hoop dat we in de Drentenwereld nog heel veel met 
en van elkaar kunnen leren.  
Daarom geef ik het stokje graag door aan een van de 
mensen die mij in de wereld van het fokken van mijn 
Noob-skin (=Je beginnersoutfit) heeft afgeholpen:  

 
Corné Ligtenberg van Kennel van de Nettelhorst. 

Minke Huurnink

  

 

Nu ook! 
Vakantiehuis met B&B 

Kijk voor meer informatie op: 
www.natuurhuisje.nl 

onder: 
natuurhuis-ID: 58361 
natuurhuis-ID: 58182 

DE SEBASTIAANSHOEVE 

Bij de Sebastiaanshoeve is uw hond 
natuurlijk ook welkom! 

Linda Punselie 
Heidedijk 3A 
7065 AM SINDEREN 
06-22097021 
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Hoe wen ik mijn hond aan de verzorging
Sommige hondeneigenaren zijn niet echt vertrouwd 
met het verzorgen van hun hond. Dus het knippen van 
de nagels, het reinigen van het gebit, de oren bijwerken 
enz. Om de hond aan de verzorging te laten wennen 
moet je al vroeg beginnen. Dus als hij pup is. 

Als het goed is, heeft de fokker het hondje al een 
paar keer kennis laten maken met het knippen van de 
nageltjes en het bekijken van de tandjes. Wanneer het 
hondje bij u thuisgekomen is, moet u hiermee door-
gaan. Maar pas wanneer het hondje gewend is aan de 
nieuwe situatie. Nu zult u zeggen; maar er valt nog niets 
te knippen! Dat is waar. Bedenk echter dat wanneer je 
de nagels van de hond knipt, je zijn poten in je handen 
moet nemen. Vooral bij de voorpoten geeft dat voor de 
hond een ongemakkelijk gevoel. Immers, met de poten 
moet hij weg kunnen lopen en als je die in je hand 
houdt kan hij dat niet meer. Wat ik zelf doe, is de pup 
er aan laten wennen, dat ik zijn voetje in mijn hand kan 
houden. Niet stevig vastpakken, maar heel losjes en als 
hij zijn pootje niet terugtrekt, krijgt hij een beloning en 
is hij heel braaf. Hij zal dit snel leren waarderen. Daarna 
neem ik een klein nagelknippertje en probeer heel klein 
stukje van zijn nageltje te knippen. Ook daar wordt hij 
steeds weer voor beloond. Al snel zal het hondje leren 
dat het knippen van zijn nagels niet eng is. Zelfs al knip 
je er bijna niets van af dan nog wordt het een ver-
trouwde handeling. Wees wel heel voorzichtig met het 
knippen, want als je 1x in het leven knipt, zal het lang 
duren voor hij weer vertrouwen krijgt.  

Vergeet ook de Hubertusklauw oftewel de Wolfsklauw 
niet. De hond heeft vier teennagels en aan de binnen-
kant van zijn voorpoten zit de olfsklauw. Dit wordt wel 
eens vergeten, met als gevolg dat de nagel in het vlees 
kan groeien en operatief verwijderd moet worden.
 
Het bekijken van de tandjes is hetzelfde principe. Wen 
de hond er aan, dat je met je vingers in de bek komt. 
In het begin doe ik dit elke dag, met de vermelding; 
“tandjes”. Als hij daaraan gewend is neem ik een vinger-
tandenborstel en begin heel voorzichtig de tandjes 
te borstelen. Later neem ik een gewone hondentan-
denborstel met daarop hondentandpasta. Als je met 
de hond naar keuringen gaat, zal het geen probleem 
geven wanneer de keurmeester in de bek wil kijken. 
 

De oren moeten regelmatig bijgewerkt worden zodat 
onze Drent er niet als een Spaniël uit komt te zien. Om 
de haren van de hond bij te kunnen werken zijn er 
verschillende snijmesjes of snijkammetjes in de handel. 
U kunt zelf bekijken welke het handigst voor je is. In het 
begin hoeft u niets aan de oortjes te doen, wen hem er 
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echter wel aan dat u er met een kammetje doorheen 
gaat.  Het kammen of borstelen van de hond is ook een 
sociale bezigheid en geeft een goede binding. 
 
Ik wen mijn honden er ook aan dat er wel eens een 
zalfje in de ogen gedaan moet worden. Vooral tijdens 
de jacht kunnen de ogen van de hond geïrriteerd raken, 
doordat er zaden of grassprieten ingekomen zijn. Wen 
de hond er dus aan dat uw hem steeds in handen hebt. 
U bouwt dan een band op met de hond, net als bij de 
apen die elkaar vlooien. De hond leert het fijn te vinden 

om veel in uw handen te zijn en zal u altijd vertrouwen 
wanneer u iets van hem vraagt.

P.S. Zorg voor kwalitatief goede trimmiddelen. Mis-
schien iets duurder, maar je hoeft ze dan  maar 1x aan 
te schaffen.
 
J. Broekman-Dekker
Correspondent.
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Wat is er nu eigenlijk zo erg aan het straffen van  
gedrag en het op die manier onderdrukken?
Het straffen of fysiek corrigeren van honden is een hot 
item in hondenland. En terecht! Dit is namelijk echt niet 
meer van deze tijd en ook zeker niet de wijze waarop je 
met jouw viervoeter zou moeten omgaan. 

En waarom dan? Jij bent toch van het probleem af en 
dat is toch de bedoeling? Ja en nee (mag ik hopen voor 
je hond). Voor jou is het inderdaad fijn dat je hond zijn 
door jou ongewenste gedrag niet of veel minder laat 
zien. Dus top dat jij er als eigenaar vanaf bent. Maar je 
hond heeft nog steeds een probleem. Besef goed dat er 
in het lichaam van de hond en zijn eventuele negatieve 
associatie met een trigger geen snars verandert en dat 
de stress en spanning op blijft bouwen van binnen. Hij 
heeft nog wel een probleem.

Totdat het explodeert en het er met een intensiteit waar 
je akelig van wordt, uit komt. Een enorme uitval of mis-
schien zelfs een bijtincident.

Dat is wat er gebeurt als je de oorzaak van het gedrag 
niet aanpakt en je alleen maar bezig bent met het on-
derdrukken van het gedrag.

Wat zijn nu een aantal voorbeelden van het onderdruk-
ken van gedrag?

Trekt hij? Lijntje hoog in de nek of een anti trektuig om. 
Vreet hij aan de planten? Gooi je sleutels hard op de 
grond. Blaft hij naar andere honden? Strak bij je houden 
en rukjes geven aan de lijn ter correctie. Focust hij er-
gens op? Even een tssssttt of een por in zijn zij om ‘zijn 
aandacht weer te krijgen’. Springt hij op? Dwing hem op 
een intimiderende manier naar achteren om ‘je space te 
claimen’. Gebruik maken van een "diervriendelijke" anti 
blafband die alleen trilt (hou op, schei uit).

Allemaal vormen van onderdrukking.
En dan heb ik het nog niet over fysiek geweld (ja, want 
dat is het gewoon!) zoals in het nekvel pakken of een 
hond tegen de grond werken om te laten zien dat hij 
zijn plek moet kennen. 

Jij wil zelf toch ook met respect behandeld worden? 
Rechtvaardig en eerlijk? Je veilig voelen? Als jij het 
moeilijk hebt en je hebt een probleem... dan wil je toch 
geholpen worden? Écht geholpen?

Voor je hond is dat niet anders. Over welke problemen 
we het ook hebben, je hond doet het echt niet voor zijn 
plezier of om jou te treiteren of voor gek te zetten. Hij 
heeft het moeilijk! En hij heeft jouw hulp nodig om hem 
hierbij te begeleiden. Of hij nu uitvalt aan de lijn, uitvalt 
naar visite, uitvalt naar een gezinslid, uitvalt naar Sinter-

klaas... Aan de lijn trekt, de buurt bij elkaar blaft, je tuin 
overhoop graaft.. whatever! Het is aan jou als eigenaar 
om hem daarmee te helpen.

Niet door het gedrag te onderdrukken, maar door écht 
een verschil te maken door serieus te gaan trainen.
Dan help je niet alleen jezelf, maar ook je hond. En dat 
verdient hij!

Ga dus voor een lange termijn oplossing en verdiep je 
in moderne inzichten en kennis over honden en hon-
dengedrag. Leer hoe je op een welzijnsgerichte manier 
met hem kunt werken. Weet je niet hoe? Schakel hulp 
in van een modern geschoolde en beloningsgerichte 
trainer of gedragsdeskundige.

Maak een verstandige keuze voor het welzijn van je 
hond, zodat jullie straks allebei happy door het leven 
kunnen.

Het is niet moeilijk. Het is gewoon anders dan hoe het 
20 jaar geleden was. Verandering vinden mensen vaak 
spannend.

Maar geloof me, het maken van deze verandering in 
de manier hoe je met je hond omgaat zal jullie leven 
samen alleen maar zeer positief veranderen.

You can do this! 

Liefs,
Nina 

Nina van Tilbeurgh
Hondengedragscoach
www.ninavantilbeurgh.nl
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Met 3 x 100 gram voer naar keuze 

+ SAMPLE 3in1 cranberry koekjes 

+ SAMPLE schapenvet bonbons 

incl. spaarkaart en infoboekje. 

Naam: ___________________________________________________

Adres: ___________________________________________________

PC/Woonplaats: ______________________________________

Telefoon: ______________________________________________

e-mailadres: ___________________________________________

  puppy 

  adult

  lam&rijst

   diner

  senior

  high energy

  giant

  GEPERST KIP (bio cert.)

  geperst mini

   geperst adult  

  geperst lam

   Pup mini 

   adult mini 

  sensitive mini 

   control mini 

   senior mini



Mail deze bon naar : info@biofooddiervoeding.nl 

of stuur naar: Biofood, Postbus 151 , 9200 AD Drachten

Ontvang gratis 
probeerpakket:

Maximaal 1 pakket per gezin. 

probeerA4-liggend-2021.indd   1 8-1-2021   13:34:50
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Uw hond in de auto in de zomer

Ruiten ingeslagen
Politie bevrijdt honden uit 
snikhete auto: 47,7 graden

Motoragent redt hond uit 
snikhete auto: eigenaren 
waren uur weg

De zomer komt er weer aan. En met de warmte van de 
zomer kom je elke keer weer situaties tegen, waarvan 
je zegt; hoe is het in vredesnaam mogelijk.  Mensen 
die hun hond in de auto achtergelaten hebben, vaak 
hermetisch afgesloten of de ramen op een kleine kier 
geopend, terwijl ze zelf boodschappen gaan doen, of 
erger nog, op een terrasje iets koels gaan drinken.  Zelfs 
al staat de auto in de schaduw, dan nog kan de tempe-
ratuur in de auto oplopen tot ver boven de 30º C. Als er 
geen maatregelen getroffen worden door omstanders 
door de politie te bellen of een ruit in te slaan, (dat is 
op dat moment niet strafbaar maar wordt gezien als 
zaakwaarneming), bestaat er een grote kans dat je bij 
terugkomst je hond overleden vindt. Heel verdrietig, 
maar dat heb je dan helemaal aan jezelf te danken.

De normale lichaamstemperatuur van honden ligt 
rondom de 38 - 39º C. De hond kan zijn warmte alleen 
kwijt via hijgen en de voetzolen. Wanneer de lichaams-
temperatuur oploopt tot boven de 42º C, dan verande-
ren de eiwitten in het bloed en de celstructuren zoda-
nig dat het bloed stroperig wordt, waardoor het niet 
meer goed door het hart kan worden rondgepompt. De 
hond zal in coma raken en onherroepelijk sterven.

Wat te doen als een hond oververhit is geraakt?
Is de temperatuur van uw hond boven de 41.0º C, dan 
is het belangrijk om snel te gaan koelen. U kunt koel 

(geen ijskoud) water over de buik, liezen, oksels en oren 
gieten. Wrijf goed door de vacht, zodat het water op de 
huid komt en het niet alleen langs de haren afstroomt. 
Koelen met alcohol gaat nog sneller maar het effect 
is ook sneller uitgewerkt, omdat dit sneller verdampt. 
Alcohol kunt u op de liezen, oksels, en voetzooltjes 
spuiten, plekken waar de beharing dunner is. Indien uw 
hond wil drinken dan kunt u hem kleine beetjes koel 
water geven, eventueel met een klein beetje keuken-
zout erdoor om tekorten aan te vullen. 

Het is belangrijk om de temperatuur elke 10 minuten 
te controleren. Wanneer de temperatuur daalt, ga dan 
minder intensief koelen. Een te snelle koeling kan een 
te lage temperatuur geven. Onder de 40º C kan het 
koelen gestopt worden. Controleer hierna zeker nog elk 
half uur de temperatuur. 

Het is verstandig te overleggen met een dierenarts. 
Deze zal enkele vragen stellen om erachter te komen 
of er mogelijk blijvende schade is, en of er verdere 
behandeling door een dierenarts nodig is. Dit houdt 
bijvoorbeeld in het toedienen van infusen en eventueel 
medicatie.
 
J. Broekman-Dekker
Correspondent

Dit overkomt een Drent natuurlijk nooit

Hond uit hete auto gehaald in Roermond
“Helaas hebben wij opnieuw een hond moeten bevrijden uit een auto. De auto stond in de 
volle zon op de parkeerplaats bij het Outlet Center. Zoals jullie op de foto kunnen zien had 
het beestje het ontzettend warm, waarop wij besloten de ruit van de auto in te slaan en de 
hond te bevrijden”, zo begint de politie van Roermond het bericht op Facebook.
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Voeding voor uw Drent
Voeding is een belangrijk onderdeel van de verzorging 
van de hond.  Er zijn verschillende soorten hondenvoer 
verkrijgbaar: droogvoer, natvoer en diepvriesvoer. Welk 
type hondenvoer u ook kiest: het is belangrijk dat alle 
voedingsstoffen aanwezig zijn.  Dan noemt men voe-
ding volledig of compleet.  Voeg dan ook nooit vitami-
ne of mineralenmengsels toe aan volledig hondenvoer. 
Wilt u dit toch, vraag dan advies aan een voedings-
deskundige. Goede voeding helpt uw hond gezond 
te blijven. Welke voedingsvorm u uw hond geeft is 
afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur en financiële 
middelen. 

Bij droogvoer bestaat apart voer voor elke levensfase 
van een hond:  voor pups, jong volwassen, volwassen 
honden en oudere/ senioren honden.  Ook is er voer 
voor bepaalde rassen of specifieke aandoeningen. Laat 
u voor het laatste adviseren door de dierenarts.
Elke voedingsvorm heeft zo zijn voor-  en nadelen.  
Droge brokken bevatten  weinig water (tussen 7 en 
10%).  Bij droogvoer is de kwaliteit van de grondstof-
fen bepalend, ook voor de hoeveelheid voer die aan 
een hond moet worden gegeven.  Bij de ingrediënten-
lijst op een zak droog hondenvoer kunt u aflezen wat 
het hoofdbestanddeel van het voer is:  bijv. vlees van 
gevogelte of lam,  of granen.  De ingrediënten wor-
den in volgorde van belangrijkheid vermeld.  Dus bij 
goedkoop hondenvoer zullen granen het belangrijkste 
bestanddeel zijn; bij de duurdere soorten hondenvoer 
zal het belangrijkste bestanddeel vlees zijn, en in dit 
voer worden ook dierlijke vetten en  eiwitten gebruikt. 
Krokante brokken zijn het beste voor de tanden van de 
hond. Kwaliteitsvoeding heeft een hoge verteerbaar-
heid. 

Natvoeding (blikvoer) wordt door honden als zeer 
smakelijk ervaren. Aan honden die slecht willen eten, 
wordt dan ook wel natvoeding bijgevoegd. De natte 
plakkerige voeding werkt wel de vorming van tandplak 
en tandsteen in de hand. En als je een hond met nat-
voeding zou willen voeren moet wel veel meer worden 
gegeven dan van droogvoer. 

Het geven van rauwe voeding of het zelf bereiden van 
maaltijden heeft de afgelopen jaren aan populariteit 
gewonnen bij hondeneigenaren. Commercieel verkrijg-
bare rauwe voeding noemt men KVV (Kant en Klaar 
Vers).  Anderen zijn meer voorstander van voeren op 
basis van BARF (Bones and Raw Food of Biologically 
Appropriate Raw Food) of op basis van NRV (Natuurlijke 
Rauwe Voeding). In tegenstelling tot BARF wordt er 
bij NRV geen groenten, fruit, granen of onnatuurlijke 
supplementen gebruikt. Bij NRV moet de voeding uit zo 
groot mogelijke stukken vlees en beenderen bestaan.  
Voordeel van rauwe voedingen is dat gebitsproblemen 
voorkomen worden en dat het wat meer met de natuur-

lijke voedings-
wijze van de 
hond overeen-
komt.  Groot 
nadeel is dat 
rauw vlees in 
de diepvries 
bewaard moet 
worden, wat 
proportione-
ren wat moei-
lijk maakt.  
Ook moet aan 
rauw vlees vitaminen en mineralen toegevoegd worden 
om tekorten te voorkomen. Botdeeltjes kunnen een 
gevaar vormen. 

Een algemene raadgeving: voer met uw ogen.  
Een Drent is een eenvoudige “boeren”hond die niet 
elegant is maar kracht uitstraalt. Een dierenarts ziet een 
hond graag schraal maar hierbij wordt  vaak doorgesla-
gen, zodat we op Fokdagen soms graatmagere honden 
zien. Soms wordt ook geadviseerd de hond zeer be-
perkt te laten bewegen, zodat er nauwelijks spieront-
wikkeling is. Drenten zijn  sobere honden die van nature 
een goed skelet bezitten.  Van skeletafwijkingen zoals 
Heup- en Elleboogdysplasie is bekend dat voeding min-
stens zo belangrijk is als de erfelijkheid ervan. Voeding 
speelt een cruciale rol bij het tot uiting komen van deze 
aandoeningen indien de hond genetisch belast is.
Wat voor voer u kiest:  geef een volwassen hond twee 
maaltijden op een dag. Pups moeten vier maaltijden 
per dag, jongvolwassenen vanaf zo’n 6 maanden drie 
maaltijden. 

Qua hoeveelheid dat u per dag moet voeren, raadpleeg 
de verpakking voor een richtlijn en bij verse voeding 
een voedingsdeskundige. Van kwalitatief hoogwaardig 
voer hoeft minder gevoerd te worden.
Overstappen op een andere merk voer, moet gelei-
delijk plaatsvinden: zo’n vier dagen mengen met de 
oude voeding en dan helemaal overgaan op de nieuwe 
voeding. 

Tussendoor kunt u nog snacks geven, maar besef wel 
dat snacks vaak zorgen voor het te dik worden van uw 
hond. U doet hem net zo veel plezier (of u beloont hem 
net zo goed) met een paar van zijn eigen voedingsbrok-
jes. 

Het eten van giftige stoffen is uiteraard niet gezond 
voor de hond:  vermijd o.a. chocolade, druiven en rozij-
nen die giftig zijn voor de hond.

Hanneke Alberts-Oets
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In memoriam
Jolle Fan It Frije Fjild 12-5-2007  -  14-6-2021 

Een hond met negen levens.
Onlangs is onze lieve en ondernemende hond Jolle 
overleden. Een natuurlijke dood.
Wie had dat ooit gedacht? Gewoon overlijden aan 
ouderdom. En dan ook nog dat hij 14 jaar oud zou wor-
den. Want onze eigenzinnige avontuurlijke hond heeft 
heel wat gevaarlijke gebeurtenissen meegemaakt.
Ik laat negen avonturen de revue passeren.

Acht weken oud en op de eerste dag van zijn verblijf 
bij ons thuis, verkent hij de tuin. En ja, ook onze vijver. 
De bespiegelingen vanaf de vlonder bij de vijver zijn zo 
wonderlijk, dat hij besluit het avontuur te wagen. Kun je 
op water lopen? Nee dus. Op tijd hebben we het in de 
gaten. Zo verdrinkt hij niet. Toen dachten we, ach laten 
we het een leerzame ervaring noemen.

In die eerste maanden besluiten we een hondenmand 
voor op de fiets te monteren. Wat een schattig gezicht 
is dat toch altijd, zo'n hondenkopje met wapperende 
haren wat rondkijkt naar een voorbijtrekkend straat-
beeld, dachten we.  Jolle dacht daar toch wat anders 
over. Hij heeft zich er nooit goed bij gevoeld om ge-
kooid in een bakje te zitten. Hij wilde er onderweg nog 
wel eens uit.
Dus hadden we de riem vastgemaakt aan het mandje. 
Tot die dag dat hij er onverhoeds uitsprong
met de riem vast gemaakt aan zijn halsband. Hij slaakte 
nog een verstikkende kreet en hing zichzelf op aan het 
stuur. Een buurvrouw, ook hondenkenner, hoorde het 
en kwam aanrennen want dit was een ijselijk afwijkend 
hondengeluid. Samen kregen we hem gelukkig net op 
tijd weer 'aan boord'.

Jolle was onze eerste hond.  Ook onze eerste ervaring 

met een hondenkar. Als pup ging hij regelmatig in de 
kar richting bos. Wat gebeurt er als je een hoge fiets-
brug afkomt zeilen en dan snel een bocht moet nemen? 
Jawel, dan ga je met fiets en kar in zijn geheel om. 
Jonge honden schijnen net als baby's zo soepel te zijn 
dat ze heel veel kunnen opvangen. Zo ook deze lenige 
hond. Gelukkig zat het vrouwtje alleen maar onder de 
schrammen.

Onze Jolle is als eerste uit het nest geboren. En daar-
door niet alleen ondernemend en nooit bang, maar ook 
een zeer dominante reu. Wij hebben als beginnende 
en soms falende opvoeders heel wat cursussen gedaan 
om hem 'onder controle' te krijgen. Met andere hon-
den moest hij echter domineren. En daar waren ook de 
grootste en meest gevaarlijke types bij. Meestal wist hij 
als relatief kleine reu met zijn uitstraling het gewenste 
gezag af te dwingen. En soms ging het mis, of flink mis. 
Allebei los, zoals wel vaker in het bos en dan toch terug-
komen onder de bijtwonden. Een keer moest hij onder 
narcose om alles weer aan te hechten en op te lappen. 
Een paar dagen lag hij er bij als een verdrinkings-slacht-
offer. Maar dat was gelukkig snel over. Wij hebben vaak 
getobd over een oplossing voor zijn dominante gedrag. 
De honden psycholoog of chemische castratie? Nou 
nee, geen van beiden was een succes. Wel leerden we 
hem beter te lezen. We waren gevaarlijke situaties nu 
steeds meer voor.

Een trauma  met de hondenuitlaat. Wat te doen als je 
een troep honden uitlaat in een natuurgebied met plas-
sen en bosjes en één hond komt niet meer opdagen? 
Schrikbeeld voor elke hondenroedel begeleider. Wij 
werden dus min of meer in paniek gebeld. We waren 
twee uur later ter plekke. Samen zoeken en fluiten en 
wie komt daar uit het riet? Een hond onder de bagger 
en kroos. Vrolijk en alsof er niets gebeurd is.
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Ik ga nog even door.
Nummertje zes. De hond werd uitgelaten in een ons 
bekend bos met vaak een redelijke vaste route.
Daar kan hij los geen kwaad. Tot op een dag dat hij 
besluit alleen maar zijn sterke neus te volgen.
Roepen en fluiten van de baas helpt niet. Hij rent zelfs 
zo ver weg dat hij naar een verkeersbrug rent van een 
drukke weg. Wat blijkt, daar ligt een (bijna) dood dier 
op de weg, aangereden. 
Het rennende baasje vindt de hond op het lage punt 
van de weg, voorovergebogen staand over 'de prooi'. 
Met voor hem een automobilist die op tijd wist te rem-
men en met zijn auto in stilstand waakt voor de hond. 
De tranen van, wat was het: schrik, verbijstering of 
dankbaarheid (?), vloeien ruim.

Sommige Drenten zijn echte jachthonden. Zo ook de 
onze. Gelukkig heeft hij zelden een prooi gevangen, 
maar draven achter het wild, was zijn lust en zijn leven. 
En dat deed hij 's nachts in zijn dromen nog eens dun-
netjes over. Hadden wij ooit gedacht dat hij als water-
schuwe hond ook nog zou jagen op watervogels? 
Een moedereend gaf hem de indruk gehandicapt in het 
water te fladderen. Een mooie afleidings-manoeuvre 
voor haar jongen. Onze Jolle beschouwde het als uit-
nodiging. Steeds zwom hij achter moedereend aan en 
steeds lukte het haar net iets verder weg te fladderen in 
de kilometerslange sloot. Gevolg was, ik zag zijn zwem-
mende kop uit het zicht verdwijnen. En dacht: nu is het 
einde verhaal. Helemaal bij deze hond, die niet gewend 
is aan zwemmen.
Ik kon niet goed bij het water komen maar kon de vaart 
wel overzien. En wie komt daar heel relaxt na een half 
uurtje aanzwemmen? En daarna toch weer trekken aan 
de riem. Waar haalt deze hond toch zijn energie van-
daan?

Texel is ons favoriete vakantie-eiland. Wat hebben wij 
vaak met zijn drieën over het strand gebanjerd. Jolle 
vooral snuffelend langs de rand van de duinenrij en 
wij bij de waterrand. In de winter was het soms flink 

doorstappen om voor het donker weer terug te zijn bij 
ons hotel boven op het duin. Het begon al flink te sche-
meren en het zou nog ongeveer tien minuten doormar-
cheren zijn.
Onze aandacht was bij onze zeewaterschuwe hond. 
Waarom steekt hij ineens een brede slenk over richting 
zandbank? Wacht eens even, we moeten nu doorlopen. 
En trouwens het is gevaarlijk die ebstroom, besef je dat 
niet? Waren het de vogels op de zandbank, een zee-
hond of een  geur die wij niet konden ruiken?
Wij maar roepen: “Stomme hond, nu, hier, kom op, toe 
maarrrrrr.” Onze hond bleek Oost-Indisch doof. En het 
was koud en donker aan het worden. Er zat maar een 
ding op, kleren uit en het water in. Ook al hield dat 
voor mij ook een risico in. Met dat ik naar het water 
liep, zag ik onze avonturier een terugweg zoeken. Heel 
voorzichtig en met aandacht (zoals Drenten zijn) zocht 
hij de plek waar de slenk het ondiepst was. En ja hoor, 
hij hoefde nauwelijks te zwemmen en ik hoefde geen  
noodspurt te maken. Zou het niet veiliger zijn de hond 
voortaan in de schemering gewoon aan de riem te 
doen?

Zijn en ook ons laatste heftige avontuur was 3 jaar 
geleden. Mijn vader en zijn grote vriend, werd ineens 
ziek. Jolle werd door  'opa' altijd verwend. Bij opa kreeg 
de hond aan de eettafel tenslotte altijd ook zijn deel 
van het lekkere eten. Wat hebben ze  uren samen op 
de bank liggen slapen. Van zijn hand op de rug van de 
hond werd mijn uiteindelijk dementerende vader rus-
tig.  Jolle zorgde goed voor de onrustige of verdrietige 
mensen om hem heen. En jawel, opa overleed. De hond 
was bij de afscheidsdienst in de kerk en bij de ter aarde 
stelling in het graf. 

Een paar dagen na de begrafenis stortte Jolle in. Ineens 
kon hij niet meer met zijn achterpoten lopen, laat staan 
op één poot plassen. Morfine had een averechts effect. 
Toen viel hij helemaal om. Ook toen dachten we, ah ah 
beste vriend, hierbij moeten  we afscheid nemen. De 
orthopeed stelde een medische diagnose. Mogelijk drie 
hernia's met daarbij horende uitval van de kracht in 
de achterpoten. De dierenarts stelde 'een spuitje' voor. 
Gelukkig besloten wij te kijken of hij te revalideren was. 
En dat lukte! Na 6 maanden was hij er weer met  zwaai-
ende staart en met de ons bekende dansende loop, 
alsof hij  weer een jonge hond was!

Inmiddels zijn we aangekomen bij zijn tiende leven. 
En zoals dat voor ons allen geldt: de dood komt toch 
uiteindelijk. Die kun je soms alleen maar uitstellen. En 
dat uitstellen is blijkbaar ook zijn kwaliteit geweest. Dag 
lieve doerak. Dank voor je zorg voor ons. Sorry voor 
onze fouten. We hebben veel van je geleerd. Vooral 
over de liefde tussen hond en mens. 

Ria en Werner
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Pelle ( Anderson Julia van de Haeckpolder) 27-1-2007  -  11-6-2021 

Tot ons grote verdriet hebben we op vrijdag 11 juni 
onze lieve Pelle moeten laten gaan. Het was de meest 
moeilijke beslissing die we als gezin hebben moeten 
nemen, maar onze lieve grote bruin-witte vriend was 
op. Geboren op 27 januari 2007 heeft hij bijna 14,5 jaar 
deel uitgemaakt van ons gezin en hebben we genoten 
van (oké, soms gemopperd op) z’n grappen en grol-
len. Onze jongens (inmiddels 21, 19 en 18) herinneren 
zich nog de puppy-bezoekjes bij Hanneke en Leendert 
Alberts in de Woerdense Verlaat. Pelle was onze eerste 
hond en de eerste twee jaar was het niet altijd gemak-
kelijk. Het begrip ‘eigenwijs’ heeft in die beginjaren een 
hele nieuwe dimensie gekregen. Wat een energie en 

wat een karakter schuilde in deze prachtreu. Toen hij 
eenmaal volgroeid was, is Bas met hem gaan fietsen en 
hardlopen in het bos. Beiden genoten daar erg van en 
het bleek een gouden greep. Pelle kon z’n energie kwijt 
en dat maakte hem thuis een stuk rustiger. 

Vanaf vorig jaar zomer zagen we z’n fysieke gestel 
langzaam maar zeker steeds verder achteruitgaan. 
Hardlopen met de baas was er al een paar jaar niet 
meer bij maar nu werden de wandelingen ommetjes 
en de ommetjes werden blokjes rond. Z’n fiere staart, 
die altijd trots heen en weer zwaaide, liet hij nu vaker 
hangen. Voor Pelle kwam corona op het juiste moment, 
want met vijf mensen noodgedwongen thuis, hebben 
we hem alle liefde en aandacht kunnen geven die hij 
verdiende op z’n oude dag. Maar in die laatste week 

zagen we dat het op was; opstaan en weer gaan liggen 
ging steeds moeizamer, eten werd lastig en z’n ogen 
leken steeds dieper weg te zakken. Onder begeleiding 
van onze vertrouwde dierenarts hebben we Pelle thuis, 
omringd door het gezin en met z’n kop op de schoot 
van Bas, laten gaan.

We missen hem nog iedere dag, maar we weten dat het 
goed is.

Ida Smit 
Bas van den Bos
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Epke (Epke-Jikke van de Huetsche Grave) 5-5-2009  -  2-7-2021 

Ons Epke is op 5 mei 2009 geboren in Doetinchem. Hij 
had een warm nestje met zijn zusjes en broertjes bij 
Peter en Alma van Ditzhuyzen. Maar zijn favoriete vrien-
dinnetje was hun dochter Romy.

Hij ging bij hen weg naar een nieuwe eigenaar maar na 
enkele weken was hij weer bij de familie terug. Dat was 
ons geluk. Wij hadden in juli 2009 afscheid moeten ne-
men van onze Douwe en waren op zoek naar een nieuw 
vriendje of vriendinnetje. In augustus 2009 is Epke bij 
ons komen wonen. En natuurlijk had hij in het begin 
zijn streken, zoals graven in de tuin en met mijn sloffen 
aan de haal gaan.

Samen hebben wij verschillende cursussen gevolgd 
bij de hondenschool in Uden. Met andere honden zijn 
vond hij leuk, maar kunstjes leren was niets voor hem. 
Het leukste vond hij dat wij na afloop naar oma gingen 
in het verzorgingshuis. Daar werd hij geknuffeld en ver-
wend en van oma mocht hij bij haar op haar bed liggen.
Wij hebben met Epke een fijne tijd gehad; natuurlijk 
met alle mooie en minder mooie dingen. Epke kreeg 
epilepsie-aanvallen. Die hebben wij steeds goed onder 
controle kunnen houden. Tot 2017 heb ik gewerkt, maar 
ik heb toen toch veel tijd aan hem kunnen besteden. 
Elke dag vier keer wandelen in het bos en bij de water-
plassen. Na mijn pensioen in 2017, waren wij echt altijd 

samen.

 ’s Morgens een uitgebreide wandeling en in de namid-
dag en avond nog twee kortere wandelingen. Hij was 
een bekende bij ons in het dorp. Iedereen in het dorp 
kent Epke.

Maar Epke werd ouder en kreeg ook steeds meer last 
van artrose. Dus wandelen ging steeds moelijker en 
opstaan en rennen ook. Zijn gezondheid ging achteruit 
en hij at steeds slechter. Hij had een bult gekregen, niet 
kwaadaardig, maar moest wel geopereerd worden. 
Wij vonden dat Epke oud mocht worden, maar geen 
onnodig pijn mocht lijden. Vrijdag 2 juli 2021 hebben 
wij, samen met de door Epke vertrouwde dierenarts, 
moeten besluiten om Epke in te laten slapen.  Het is 
volgens mijn verstand de beste beslissing maar volgens 
mijn gevoel nog lang niet.

Zijn zusje Anna is een paar maanden geleden overle-
den. Ik hoop dat ze elkaar tegen komen en ze nog een 
leuke tijd hebben. Wij hopen een nieuw vriendje of 
vriendinnetje te kunnen vinden. Ik heb al gemerkt dat 
dat niet eenvoudig is. Epke zullen wij nooit vergeten.

Jo en Walburga Lucius
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Kalender 2021
Augustus 7 en 8 KC Arnhem Pinkstershow

CAC/CACIB
Gorinchem Mw. I. Vuursteen-Buiting

Tel.: 06-53924079
www.pinkstershow.com
secretariaat@pinkstershow.com
voorzitter@pinkstershow.com

September 4 en 5 KC Zwolle 
CAC

Zwolle Mw. E. Minne
Tel.: 06 528 782 92 
 info@ijsselshow.nl  
www.ijsselshow.nl

18 Kampioensclubmatch VDPH EVC VDPH

20 ALV VDPH

 25 en 26 Stichting HTM
Dogshow Maastricht
CAC/CACIB
Alle rasgroepen
Dubbelshow

Mecc Maastricht Mw. F. Lochs-Romans
Tel.: 06 53472152 (13.00-21.00)
htm.secretariaat@
dogshowmaastricht.nl
www.dogshowmaastricht.nl

Oktober 2 Fokdag VDPH EVC VDPH

November 6 en 7 KC Dordrecht
Dogshow Bleiswijk
CAC/CACIB
BENELUX WINNER
Dubbelshow
Jubileumshow

Plantarium
Hazerswoude-Dorp

Hr. G. Embregts
geert@dogshowbleiswijk.nl
www.dogshowbleiswijk.nl

7 Najaarswandeling VDPH EVC VDPH

December 11 en 12 KerstWinner Show
(Kennel Club Winner Show)
Evenementenhal
Gorinchem
CAC-CACIB

Gorinchem

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

                      

Omdat door de Raad van Beheer veel shows in 2021 afgelast zijn, zijn voor-
alsnog alleen tentoonstellingen voor 2021 vermeld die mogelijk doorgaan. 
Welke activiteiten daadwerkelijk zullen worden gehouden, is ten tijde van 
het maken van deze editie van ‘Onze Drent’ niet bekend. Raadpleeg daarvoor 
dus de tentoonstellings-agenda van de Raad van Beheer.



• 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
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