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voorwoord van de voorzItter

Beste leden van de vereniging,
Voor u ligt de eerste uitgave van ons Verenigingsblad in 2012 en wat voor één! U heeft het bij 
het openslaan natuurlijk al gezien en gevoeld: ander papier en meer kleur. De redactiecom-
missie heeft na een uitgebreide afweging een nieuwe drukker gekozen die meer flexibiliteit 
kan leveren om zo optimaal adverteerders van dienst te kunnen zijn. Ook de voorpagina kan 
nu binnen een jaargang worden aangepast. Dit alles met een zeer kostenbewuste focus, een 
compliment waard!

Wat is en blijft is een blad boordevol met informatie, wetenswaardigheden en ervaringen van 
leden met hun hond. 

Bij het uitkomen van dit blad is ook de website van de Vereniging geheel vernieuwd. Een project waar een aantal leden 
veel tijd en energie in hebben gestoken en het resultaat is ernaar! Naast de look-and-feel is de site sneller en overzichtelij-
ker te navigeren, zijn er (binnekort) interactieve formulieren, een uitgebreide zoekfunctionaliteit, goede foto-albums, een 
echte kalender en een deel dat we in de loop van dit jaar gaan gebruiken voor alleen leden. 

Kortom: we starten 2012 met een verder geprofessionaliseerd blad en website om de communicatie tussen (mogelijk 
toekomstige) leden eenvoudiger en aantrekkelijker te maken.

Als laatste wil ik uw aandacht vragen voor de concept gedragsregels die zijn opgesteld, onder meer op basis van de reac-
ties op de inspraakavond in het najaar van 2011 en de informatie die wij van andere verenigingen hebben ontvangen. Uw 
suggesties zijn zeer welkom. 

Het jaar 2012 is begonnen en zit vol activiteiten in een Vereniging die bruist van de energie. Ik wens u namens het bestuur 
veel leesplezier toe!

Met hartelijke groet,
Marc Massaar van Schaik, voorzitter
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van de bestuurstafel
Gedragscode leden

Naar aanleiding van de ledenbijeenkomst van 4 oktober jl. die 
was georganiseerd om te discussiëren over hoe met elkaar 
om te gaan in onze vereniging, stelt het bestuur het volgende 
voor. Mede naar aanleiding van de opmerkingen en voorstel-
len, die werden geuit tijdens deze bijeenkomst, is een ge-
dragscode voor alle leden opgesteld. 

Deze is nu nog in concept. Wij vragen de leden hier over na te 
denken en ons, met argumenten, te laten weten, wat zij hierin 
opgenomen zouden willen zien of wat zij veranderd zouden 
willen zien.

Deze wijzigingen, voorstellen e.d. worden door het bestuur 
beoordeeld en zo mogelijk toegevoegd aan het concept.

Deze gedragscode zal vervolgens ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de leden op de Algemene Ledenvergadering 
op 18 juni a.s.

Na goedkeuring door de Algemene Vergadering zal deze Ge-
dragscode automatisch gaan gelden voor alle leden van de 
vereniging. Nieuwe leden zullen zich ook akkoord moeten 
verklaren.

Concept Gedragscode:
1. Leden van de Vereniging hebben kennisgenomen van en handelen in overeenstemming met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het 

Fokreglement en de besluiten van de Vereniging De Drentsche Patrijshond.

2. Leden van de Vereniging De Drentsche Patrijshond gedragen zich sportief en respectvol ten opzichte van elkaar tijdens evenementen van 
de vereniging en daarbuiten.

3. Onsportief gedrag tijdens hondententoonstellingen wordt niet getolereerd.

4. Leden van bestuur en commissies vervullen een voorbeeldfunctie. Zij die zich daar niet aan houden verliezen hun functie binnen de vereni-
ging.

5. Leden van de vereniging laten zich op geen enkele wijze denigrerend uit over andere leden en liefhebbers, collega fokkers, diens honden 
en/of fokproducten.

6. Bij geschillen tussen leden onderling is de vereniging geen partij, maar kan men indien nodig wel gebruik maken van een mediator, die 
beschikbaar wordt gesteld door de vereniging.

7. Fokkers dienen zich te houden aan het Fokreglement van de Vereniging De Drentsche Patrijshond.

8. Fokkers worden geacht tijdig (ruim vóór de dekking) een fokaanvraag in te dienen.

9. De eigenaar van de fokteef en de eigenaar van de dekreu hebben een gezamenlijke verantwoording ten behoeve van het ras en informeren 
elkaar en het Registerbeheer over eerder gebleken gezondheidsproblemen.

10. De fokker dient zijn/haar pups te verkopen bij voorkeur met gebruikmaking van de  koopovereenkomst, zoals in gebruik bij de vereniging.

11. De fokker dient na te gaan of de toekomstige eigenaar een goed thuis zal bieden aan pups of honden uit zijn kennel, en gaat na of de toe-
komstige eigenaar in staat is de pups een adequate opvoeding en voldoende (vrije) beweging te geven.

12. De fokker dient de aspirant-koper te informeren over het ras en te begeleiden bij de opgroei van de hond. Hij/zij dient de aspirant-koper 
voldoende te informeren over de gezondheid, karaktereigenschappen, afwijkingen en verzorging van de Drentsche Patrijshond. De fokker 
wordt geacht zijn fokproducten te blijven volgen en waar nodig eigenaren bij te staan met raad en daad.

13. De fokker dient geen honden te verkopen aan fokkers of andere individuen met commerciële oogmerken.

14. Indien een lid zich niet aan één van de regels van deze gedragscode houdt, volgt een waarschuwing.
Bij herhaling van schending van de gedragscode, volgt 1 (één) jaar schorsing. Tevens wordt de naam van het geschorste lid en de reden van 
de schorsing in Onze Drent en op de website gepubliceerd.

15. Indien na deze schorsing wederom de gedragscode wordt geschonden, kan royement volgen.

16. In alle gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet, beslist het bestuur van de Vereniging De Drentsche Patrijshond.

17. Elke wijziging van of toevoeging aan deze code wordt op de Algemene Vergadering aan de leden voorgelegd.

Bestuursbesluiten

•	 Het bestuur heeft besloten, dat met ingang van 1 januari 2012 Janny Offereins de functie van extern adviseur van de 
FBC gaat bekleden. Wij hopen dat zij nog lang haar kennis en ervaring kan inbrengen in de Commissie die haar na aan het 
hart ligt. 

•	 Met ingang van 1 januari is Otto Atema door het bestuur benoemd als lid van de Evenementencommissie. Wij heten hem 
van harte welkom en hopen dat hij met plezier zijn werkzaamheden zal verrichten. 

•	 Het bestuur heeft besloten dat met ingang van heden bij de Dekberichten op de website van de vereniging naast de 
adres- en emailgegevens van de fokker tevens het website-adres wordt vermeld. Dit is een tegemoetkoming aan de po-
tentiële pupkopers om gemakkelijker informatie over pups en fokkers te verkrijgen. 

•	 M.i.v. 1 januari 2012 zijn de Redactiecommissie en de Website Commissie samengevoegd. Beide commissies werkten 
al nauw samen en veel van de werkzaamheden hebben raakvlakken en noodzaken tot afstemming. De naam van de 
“nieuwe” commissie is: Redactiecommissie.
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Hét standaardwerk van de 
Drentsche Patrijshond 

 
Alle aspecten van uw favoriete ras worden in dit boek belicht.  

 
Bent u een liefhebber van de Drentsche Patrijshond, dan mag dit 

boek in uw huis niet ontbreken. 
 

1100 Kleurenfoto’s en 464 pagina’s 

Wilt u dit boek bestellen of aan iemand cadeau geven? 

 

Bestellen kan via de Drentenwinkel  

of direct bij de auteur Janny Offereins-Snoek  

via E-mail : vanGroevenbeek@hetnet.nl 

of telefoon: 0341-419015. 

 

De prijs is € 44,95 exclusief € 7,20 verzendkosten. 

 

U vindt in dit boek o.a. artikelen over : 
 

 De ontstaansgeschiedenis van de provincie 

Drenthe en hoe het ras zich in deze provin-

cie heeft ontwikkeld; 

 De Drentsche Patrijshond van weleer, van 

de oorsprong tot aan de erkenning van het 

ras in 1943; 

 Het natuurlijke karakter van de Drent; 

 De functionele bouw van de Drent; 

 Verschillende hoofdkennels; 

 Iets over jacht en wedstrijden; 

 Wegwijs in kynologenland; 

 Opvoeding; 

 Verzorging; 

 Fokkerij; 

 Voeding; 

 Jacht– en kynologische termen; 

 Enzovoort. 
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nIeuwjaarstoespraak voorzItter raad van beheer, gerard jIppIng

De zaal in Woudenberg is tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie  tot de nok gevuld. 
Behalve het bestuur van de Raad, zijn 
er veel afgevaardigden, zoals leden van 
besturen van rasverenigingen en Kyno-
logenclubs, keurmeesters, ereleden van 
verenigingen enzovoort, om de Raad en 
elkaar een gelukkig Nieuw Jaar te wen-
sen. 
Van onze vereniging zijn de secretaris, 
Hanneke Alberts en de voorzitter van 
Rasgroep 7/8, de heer Jan Plomp, even-
eens lid van onze vereniging, aanwezig. 
Deze keer zijn de Raadsleden met elkaar 
overeen gekomen om niet te recipiëren, 
maar om persoonlijk door de zaal te lo-
pen. Leuk idee, maar van verschillende 
kanten hoor ik: ‘Heb je die of die al ge-
zien?’ Enfin, wanneer alle aanwezigen 
elkaar hebben begroet, beklimt de voor-
zitter het ‘schavotje’ en spreekt zijn rede 
uit.  In vogelvlucht zal ik de belangrijkste 
punten uit zijn speech weergeven.

Enkele gemeenplaatsen
De voorzitter begint met een lange reeks 
van woorden te noemen die betrekking 
hebben op het afgelopen en het ko-
mende jaar. Woorden als, hectisch, be-
wogen, emotioneel, trots, bevlogen, vijf 
voor twaalf, machteloosheid enzovoort 
worden genoemd. Veel van deze woor-
den komen ook voor in de toespraak 
van 2011, maar doen dit jaar kennelijk 
ook goede diensten om een en ander te 
duiden. 

Memorandum
De voorzitter noemt nogmaals het ver-
scheiden van mevrouw drs. Anneke 
Brooijmans-Schallenberg. Zij is voor vele 
kynologen een leermeester geweest. 
Ook memoreert de voorzitter dat een 
Raadslid, de heer Eric Gijlstra, door een 
noodlottig ongeluk op zijn werk waar-
schijnlijk nooit meer de ‘oude’ zal wor-
den en zeer waarschijnlijk niet zal terug-
keren in het bestuur van de Raad van 
Beheer. 

Terugblik op het jaar 2011
De televisieprogramma’s als Radar en 
Kassa alsmede de geschriften van Dier 
& Recht, de Dierenbescherming of LICG 
heeft de kynologie een spiegel voorge-
houden. Echter, de media zijn volgens 
de mening van de georganiseerde kyno-
logie niet of nauwelijks geïnteresseerd 
in positieve zaken. Goed nieuws is geen 
nieuws en men is slechts benieuwd naar 
excessen. Excessen die dikwijls worden 
veroorzaakt door look-a-likes en rasloze 

honden. Men gaat totaal voorbij aan fok-
kers, die er honderden zijn, die wel hun 
uiterste best doen om gezonde hon-
den te fokken. Nee, de media luisteren 
liever naar zogenaamde deskundigen 
die op ongenuanceerde manier hun gal 
uitstorten over de bonafide hondenfok-
kers. 

Het is moeilijk om het van dergelijke in-
stanties te winnen. Dit betekent echter 
niet, dat we niet strijden, maar we doen 
dat op onze manier. Woorden omzetten 
in daden. Daden die moeten leiden tot 
een betere controle op onze fokkerij, 
een betere handhaving van regels door 
fokkers en een beter bewustzijn bij fok-
kers om zo niet vrijwillig, dan wel ver-
plicht alle onderzoeken te verrichten die 
voor verantwoorde combinaties nodig 
zijn. Alleen door daden te stellen en die 
ook te handhaven kunnen we de strijd 
aangaan.

Waar of niet, de enorme maatschap-
pelijke aandacht heeft ons in 2011 een 
diepe inkijk leren nemen in onze hobby. 
Een hobby die in onze ogen ’s werelds 
mooiste hobby is, de kynologie.

In 2011 hebben we het honderd jarig 
bestaan gevierd van de internationale 
kynologie. Omdat Nederland één van de 
grondleggers is van de Fédération Cyno-
logique Internationale  (FCI) mag Neder-
land een aantal belangrijke evenemen-
ten organiseren, waarvan één van de 
belangrijkste de European Dog Show in 
Leeuwarden is, kortweg EDS. De EDS is 
voorafgegaan door een internationaal 
keurmeestercongres. De tentoonstel-
ling is prima georganiseerd en oogst 

veel waardering van de internationale 
hondenwereld.

Behalve dat de show goed is georgani-
seerd, is er ook een batig saldo dat wordt 
gereserveerd voor speciale activiteiten 
binnen de Nederlandse kynologie.
Door bovengenoemde feiten kan het 
bestuur van de Raad wellicht positief 
reageren op de haalbaarheid van de 
kandidatuur van een Wereldshow vanaf  
2017.
(Echter, de Nederlandse rasverenigingen 
waren niet zo enthousiast over de organi-
satie. J.O.)

Landelijke Dag van de Hond 2011
Het initiatief tot het organiseren van 
een dergelijke dag is bijzonder goed 
verlopen. Op 50 locaties met meer dan 
10.000 bezoekers en media-aandacht 
ter waarde van € 150.000 is deze dag al 
niet meer weg te denken en zal dit jaar 
op de derde zondag van mei eveneens 
plaatsvinden. Het zijn dagen voor heel 
het gezin.

Medio 2011 is er gestart met een pro-
ject: ‘Verwantschappen’ waarin we onze 
verenigingen en fokkers meer inzicht 
willen geven in het fokken met verwan-
te en minder verwante ouderdieren.
In 2011 zijn er twee verdiepingsdagen 
geweest voor rasverenigingen waar 
diepgaand is gediscussieerd over ge-
zondheidsvraagstukken. (deze dagen 
zijn bezocht door de secretaris Hanneke 
Alberts en FBC-lid Pierre Groen).

De Werkgroep Fokkerij en Gezondheid 
is met een tomeloze inzet bezig om tot 
de ontwikkeling van een normenmatrix 
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te komen en een Verenigingsfokreglement. Ook een stan-
daardcommissie is in voorbereiding die ook tot taak heeft de 
examenstructuur onder de loep te nemen. (Hanneke Alberts 
is voor onze vereniging afgevaardigde in deze Werkgroep)

De Raad gaat in 2012 ook meewerken aan het DNA-databank-
project van de Faculteit Diergeneeskunde in samenwerking 
met de Rijksoverheid. Er zal van drie rassen DNA worden af-
genomen en opgeslagen. Na de pilot zal het project worden 
uitgebreid met meer rassen.
 
Er wordt tevens een plan gemaakt om dit jaar DNA af te ne-
men bij ouderdieren en hun pups. Dit onderwerp wordt nog 
besproken in de Werkgroep Fokkerij en Gezondheid. 
Er zal dit jaar daadkracht worden gevraagd voor een verbod 
om met honden, die aantoonbaar lijden aan rasspecifieke 
ziektes en afwijkingen, niet meer te fokken.

De portefeuillehouder van Fokkerij en Gezondheid van de 
Raad heeft met Staatssecretaris Henk Bleker en het Tweede 
Kamerlid drs. Henk-Jan Ormel een onderhoud gehad. Er is 
begrip voor elkaars standpunten voor wat betreft de fokkerij 
in algemene zin en er is afgesproken dat de Raad van Beheer 
het daadwerkelijk leidende orgaan is van de Nederlandse ky-
nologie. De kans die nu is geboden, heeft de Raad met beide 
handen aangegrepen.

De gesprekken met belangenverenigingen, als de Dieren-
bescherming, verlopen moeizaam. De mening van onze ge-
sprekspartner is kritisch, afhoudend en ongenuanceerd. Met 
hart voor de hond blijven we proberen om deze en andere 
organisaties inzicht te geven in de mogelijkheden en onmo-
gelijkheden. Bij welwillende organisaties lukt dit veelal wel. 
De strijd blijven we voeren.

De FCI
De heer Jipping is op 4 juli 2011 in het bestuur gekozen van 
de FCI. In de maanden dat de heer Jipping lid van het bestuur 
is, is gebleken dat deze functie geen ceremoniële taak is. Hem 
is duidelijk geworden, dat er in de landen onderling een grote 
tegenstelling bestaat ten opzichte van de fokkerij. De voorzit-
ter denkt dat er een mooie, maar forse taak voor hem is weg-
gelegd.

Algemeen nieuws
In november is mevrouw Ricky Lochs, ons allen welbekend, als 
eerste vrouw in Nederland allround keurmeester geworden.  
Een hartelijke felicitatie waard. 
Een opmerkelijk feit is ook dat op 21-jarige leeftijd Maikel Koot 
exterieurkeurmeester is geworden en wel voor de Old English 
Sheepdog. Hij is de jongste keurmeester ooit!

De voorzitter zegt dat het eerste boek, dat handelt over KKI, 
al snel is uitverkocht. Echter het tweede deel, KKII, ondervindt 
enige vertraging. 

2011 is ook het jaar waarin het aantal aanvragen tot erken-
ning van een extra vereniging voor een bestaand ras enorm is 
gestegen tot wel 40 extra verenigingen. 

De  voorzitter prijst het enthousiasme van alle vrijwilligers, van 
bestuursleden tot kantinemedewerkers. Het enthousiasme en 
de gedrevenheid hebben we hard nodig om één van de be-
langrijkste jaren in het bestaan van de Nederlandse kynologie 

door te komen. 
Dit betekent dat belangenverenigingen voor eenzelfde ras 
meer dan voorheen moeten samenwerken om te voorkomen 
dat zij door de kritische buitenwereld  tegen elkaar worden 
uitgespeeld. Het kan toch niet zo zijn dat verenigingen bij de 
ontwikkeling van gezondheidsplannen niet tot overeenstem-
ming komen?

Binnenkort hebben we rassen, waarvan de belangen worden 
behartigd door wel vier verengingen! De voorzitter vindt het 
ontzettend jammer dat men intern niet tot de broodnodige 
samenwerking kan komen. 
(ik vraag mij af of deze ontwikkelingen van twee of meer ver-
enigingen de rassen ten goede komen. J.O.)

De toekomst
De voorzitter wil in 2012 een start maken met gesprekken tus-
sen rasverenigingen van hetzelfde ras, waarbij de aandacht is 
gericht op de bestrijding van gezondheidsproblemen binnen 
het ras. 

De crisis
De economische crisis is er de oorzaak van dat er een vermin-
dering heeft plaats gevonden met betrekking tot de inschrij-
vingen op tentoonstellingen en clubmatches. Ook het bezoe-
kersaantal is verminderd alsmede het aantal standhouders.  
Het bestuur van de Raad hoopt dat niettegenstaande deze 
tegenslagen de verenigingen toch door deze moeilijke tijd 
heenkomen.

Tot slot
De voorzitter prijst zich gelukkig met de professionele mede-
werkers van het bureau, die hun taak voortreffelijk uitvoeren. 
Zowel de binnen – als de buitendienst hebben zich geweldig 
van hun taak gekweten. Zijn dank gaat naar allen uit.

Verder zegt de voorzitter dat de tijd van achteroverleunen 
voorgoed voorbij is. De tijd dat we dachten dat de kritiek maar 
een hype was, is verstreken. Van het bestuur mag u daad-
kracht verwachten. De negatieve spiraal die de media hebben 
ingezet, zullen moeten worden omgebogen naar een positie-
ve.  De voorzitter vraagt om mogelijkheden en steun als zij er 
tijdens de Algemene Ledenvergadering om vragen. Wanneer 
de leden achter het bestuur staan, is het mogelijk om tot een 
daadkrachtige organisatie te komen die staat voor een klasse 
product, de rashond. Een mooie en gezonde hond, die past in 
het gezin en de maatschappij. 

De voorzitter is er trots op voorzitter te zijn van een vereniging 
van verenigingen die zeer bewogen en met begrip voor elkaar 
vecht voor onze grootste vriend, de hond. Hij wenst ons allen 
een voortreffelijk, kynologisch maar bovenal gezond 2012 toe.

Bovenstaande is een uittreksel uit de Nieuwjaarsrede van de 
voorzitter van de Raad van Beheer: de heer Gerard Jipping.

Janny Offereins

Indien u de gehele tekst wilt lezen, kunt u die vinden op de web-
site van de Raad van Beheer: www.raadvanbeheer.nl.
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Samenwerkende Drentsche Patrijshondenfokkers “De Drentenkennels” 
De stamvader van onze kennels 

 

Kamp. Oscar van Groevenbeek JW.’83, W. ’87’89, Geb.: 10-08-1982, Fokker en eigenaar: Janny Offereins 

Kennel van de Bezelhonk 
Christel Schulte 

Kennel van Klein Elsholt 
Henk en Lidy Kamperman 
 

Kennel fan ’t Patrijzen Bos 
Wietze en Bonnie Klijnstra 

Kennel van de Sebastiaanshoeve 
Linda Punselie 

Kennel van Drienermarke 
Herman en Evelien Bösing 

Kennel van de Lage Nesse 
Jan en Thea de Reus

Ieder met hetzelfde doel, maar met een eigen invulling.  
We waarderen elkaars meningen en delen ieders ervaring! 

 
Wij fokken op: •  Gezondheid is ons uitgangspunt 

 •  Karakter is een belangrijke vereiste 
 •  Exterieur moet voor ons in alles de oorspronkelijke Drent evenaren 
 •  Jachtinstinct behoort voor ons tot zijn bijzondere raseigenschappen 

 
Bezoek onze vernieuwde website:                                                                    of mail: Janny Offereins 
www.dedrentenkennels.nl                               vanGroevenbeek@hetnet.nl 
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U wilt toch ook 
het beste voor 

uw dieren?

Bestel op www.dierapotheker.nl 
Laat al uw dieetvoeders thuisbezorgen voor slechts 2,95 verzendkosten

Actiepakket ‘kat’
ontwormen + vlooienbestrijding 

Prijs: € 33,92

6 Frontline pipetten + 
2 Drontal ontwormingstabletten

Actiepakket ‘hond’ 
ontwormen + tekenband

Prijs: € 39,22

6 smakelijke Drontal ontwormingstabletten +
1 Scalibor tekenband S/M

23% Korting

per pakket

29,95

Hill’s Canine Adult  
Large Breed Chicken 18 kg

Prijs: € 72,95

Speciaal voor optimale ontwikkeling van 
gewrichten en spieren voor grote honden.

Hill’s Feline Adult 
Kip 5 kg

Prijs: € 45,95

Speciaal voor een optimale gezondheid met 
anti-oxidanten, eiwitten, omega-3 vetzuren.

31% Korting

per pakket

26,95

21% Korting

voor 18 kg

57,95

De beste  
producten van 
de dierenarts  
thuisbezorgd!

€ 5,00
 

Petpunten kado 
bij uw 1e bestelling

uw code:

watdierenwensen

onderdeel van Dierenklinieken Horst

17% Korting

voor 5 kg

37,95
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fokbeleIdscommIssIe

Fokkersbijeenkomst – dinsdag 6 maart 2012

De Fokbeleidscommissie nodigt u, fokkers, reuhouders en 
alle leden die onderstaande zaken een warm hart toedra-
gen hierbij uit om met elkaar van gedachten te wisselen 
over de volgende onderwerpen:

•	 Verloop van de opleiding voor het rasexamen komende 
november.  Wij hopen dan een aantal nieuwe keur-
meesters voor ons ras te mogen begroeten. 

•	 Epilepsie. De voorzitter van de FBC zal na een korte 
inleiding uw vragen hieromtrent zo goed mogelijk 
beantwoorden.  

•	 De FBC wil graag met u van gedachten wisselen over 
het beperken van het aantal dekkingen per dekreu.  
Zoals u weet is dat een uiterst effectieve maatregel om 
de risico’s van inteelt binnen de populatie te vermin-
deren. Wij zien het als een uitdaging om samen met u 
eventueel deze avond al tot een onderbouwd voorstel 
voor het bestuur te komen.

De Commissie hoopt op een grote opkomst, mede omdat 
deze onderwerpen in ons aller belang zijn.

Namens de Fokbeleidscommissie,
Karel Wiegert 
Secretaris FBC

De bijeenkomst wordt gehouden in:

Partycentrum Schimmel
Stationsweg Oost 243
3931 EP Woudenberg

Telefoon: 033-2861213

Datum: dinsdag 6 maart 2012
Aanvang: 20.00 uur

Bopper uit de Drentsche Streek oftewel Buks 
(fam Bennema), werd 1 jaar. Hoewel gezien 
zijn koppie Buks hier eerst niet echt de lol 
van de traktatie inzag...smaakte de slagroom 
hem daarna wel erg goed.

Boaz: liever fotomodel dan jachthond!

(fam. Visser)

Benthe: 
Een verbodsbord? Verboden voor honden? 

Ik ben een Drent! Geldt dat ook voor mij?
Ik kijk gewoon de andere kant op!

(Janine Hamersma)

Woorden schieten soms te kort…

Woorden schieten soms te kort…
Dinsdag 7 februari jl. werd een dag die bij velen een schok te-
weeg bracht. En vooral bij een goede bekende van veel leden 
in onze rasvereniging en in kynologisch Nederland, nl. keur-
meester en lid van de FBC Wim Wellens.

Op deze dag werd zijn vrouw het slachtoffer van een noodlot-

tig auto-ongeval. Een grote tragedie voor hem en zijn familie. 

Wij wensen de familie Wellens de kracht toe om dit grote ver-
lies te kunnen dragen.

Het bestuur van de Vereniging De Drentsche Patrijshond
Marc Massaar van Schaik, voorzitter

Secretaris FBC

De FBC heeft Karel Wiegert benoemd tot secretaris van de commissie.
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wIl van nuffelen, ere-lId en boegbeeld van onze verenIgIng

Wil van Nuffelen…..tot voor kort 
bekend bij een iedereen in de ver-
eniging. Nu nog steeds voor de ‘oud-
gedienden’ in onze vereniging. Wat 
minder of niet bekend bij de leden die 
sedert een paar jaar lid zijn. Maar on-
vergetelijk en onmisbaar voor onze 
vereniging…..zij bezit een enorme 
kennis en ervaring die voor ons als 
vereniging van onschatbaar belang 
is.

Wil! Tot voor enkele jaren was ze steevast 
aanwezig bij elke Clubmatch en Fokdag 
om een ieder bij te staan met raad en 
daad. Niets was haar te veel en altijd de 
rust zelve. Letterlijk het boegbeeld van 
onze vereniging!

Altijd maakten mijn vrouw Froukje en ik 
een praatje met haar tijdens de vereni-
gingsdagen en altijd was het een fijn 
weerzien. Wil, meestal staande achter de 
bekende tafel van de vereniging in de 
oude markthal te Barneveld alwaar zij de 
boekjes uitdeelde en de inschrijvingen 
controleerde, de kassa beheerde en wat 
al niet meer. En ondertussen een rust 
uitstralend waardoor je je thuis voelde. 
Kortom…..Wil ten voeten uit!

Enkele jaren geleden ging haar gezond-
heid haar parten spelen en daardoor 
moesten we haar node missen. Een CVA 
in 2007 (in de volksmond ‘beroerte’) 
deed haar noodgedwongen besluiten 
zich terug te trekken van actieve deel-
name tijdens de manifestaties van de 
vereniging. Ongetwijfeld voor haar een 
zware beslissing, zij heeft, na ‘gewoon’ 
lid te zijn geweest vanaf 1966 veel ge-
daan voor de vereniging.

Wij, als redactie en meerdere leden van 
onze vereniging vonden het weer eens 
tijd haar te bezoeken en van gedachten 
te wisselen. De bezitters van het prach-
tige jubileumboek ‘De Drentsche Pa-
trijshond in verleden en heden’ van de 
bekende voormalig Drentsche Patrijs-
hondenfokster Janny Offereins, hebben 
ongetwijfeld het interview gelezen van 
Janny met Wil destijds. Hier staat veel 
over haar in, wij wilden graag weten hoe 
het haar nu vergaat.

En zo gebeurde het dat ik met mijn echt-
genote Froukje op weg ging vanuit het 
hoge Noorden, richting de drukke Rand-
stad en wel naar Rijswijk te Zuid-Holland 
om haar daar te bezoeken.

Wil woont er in een appartementen-
complex met verzorgingseenheden en 
heeft haar eigen flat. Ze wordt enkele 
uren per week geholpen door een dame. 
Gelukkig is zij mobiel genoeg gebleven 
en gaat zij ’s morgens in haar rolstoel 
samen met haar vriendin Margaret En-
gelsma (bij de ‘oudgedienden’ nog wel 
bekend) op pad door de omgeving om 
frisse lucht op te snuiven. Helaas zonder 
honden. De honden van beide dames 
zijn inmiddels overleden op hoge leef-
tijd.

Wil is geboren in het toenmalige Neder-
lands-Indië en is na de oorlog met haar 
ouders en broer naar Nederland geko-
men. We praten dan over 1947. Het was 
niet makkelijk om alles zo maar weer op 
te pakken. Wil werd na haar studie on-
derwijzeres op de basisschool en heeft 
dit werk met veel plezier gedaan tot aan 
haar pensionering. 
Haar dierenliefde was wijd en zijd be-
kend. Men bracht haar zieke en verwon-
de dieren. Zo kon het gebeuren dat zij in 
haar klaslokaal een nestje verlaten Win-
terkoninkjes te verzorgen had. Deze vo-
gels moesten om het uur goed gevoed 
worden met ‘van alles en nog wat’ en de 
leerlingen hielpen dapper mee.

In 1958 kocht zij haar eerste Drent, deze 
werd ‘Kita’ genoemd en was destijds als 
‘Astridt’ ( ja, inderdaad met een ‘t’ aan het 

eind) opgenomen in het ‘voorlopig re-
gister’. Toen zij haar eerste Drent kocht, 
wist zij van te voren niet eens wat een 
Drent was. Eigenlijk wilde ze een Labra-
dor, maar daar was niet aan te komen. 
Hoe anders is het nu! 

Wil werd lid van de vereniging in 1959. 
In 1965 werd het eerste clubblad uitge-
geven en zij werkte hier aan mee vanaf 
1966. Zij zou dat 25 jaar lang blijven 
doen! Daarna werkte zij binnen de EVC 
(Evenementen Commissie) tot haar ge-
zondheid het liet afweten.

Op mijn vraag iets te vertellen uit de 
vroege redactie-tijd, geeft Wil aan dat 
vooral de gezelligheid erg fijn was, Met 
name de avonden met de echtparen Eg-
gink en Stapelvoort. Tezamen met hen 
en haar moeder werd het clubblad in 
elkaar gezet en ter verspreiding aange-
boden.

Alles werd met de hand getypt! Het was 
zelfs zo, dat Wil in die tijd werd geope-
reerd en men haar in het ziekenhuis de 
enveloppen bracht om te sorteren op 
adres! Denkt u het zich eens in. Wil kan 
er nog hartelijk om lachen…het was im-
mers ook nog eens een aardig tijdver-
drijf tijdens de verplichte bedrust.
Tijdens ons bezoek valt automatisch 
haar enorme boekencollectie op, over 
(hoe kan het ook anders) de Drentsche 
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Patrijshond en andere rassen. Een col-
lectie om jaloers op te worden: een com-
plete verzameling Clubbladen van ‘Onze 
Drent’ van 1965 tot aan heden! En alles 
keurig ingebonden. Wat een weelde, 
wat een bezit!

Uiteraard heb ik enige exemplaren in-
gezien en vooral de eerste uitgaven be-
keken..…foto’s van Drenten uit voorbije 
tijden en van dekreuen die ter dekking 
aangeboden werden. Wat machtig om 
te zien. Een collectie waar je als gepas-
sioneerd fokker/liefhebber alleen maar 
van kan dromen. Informatie en materi-
aal uit voorbije tijden die niet verloren 
mag gaan. Wil koestert ze.

Zijn er dingen die je nog scherp op je net-
vlies hebt zitten betreffende je eigen hon-
den, Wil?
“Jazeker, die ene dag dat ik met mijn 
hond ‘Bela’ in het Haagse Bos wandelde 
en zij niet meer terug keerde. Nergens 
was zij te bespeuren, ten lange leste 
zijn we maar naar huis teruggekeerd in 
angst en wanhoop. De volgende och-
tend gelijk vroeg op pad om weer te 
zoeken in het bos, ditmaal met onze on-
derhuurder die haar goed kende.
Ineens zagen we haar, maar zij was zo in 
shock dat zij niet te benaderen was. De 
onderhuurder, een jonge student, rende 
weer naar huis en kwam op de fiets te-
rug met aan zijn zijde mijn andere hond. 
Dat was een geniaal idee, maar... al wat 
we zagen…geen Bela! Weer terug naar 
huis en wat schetst onze verbazing? 
Bela, staat bij de voordeur te wachten! 
Zij was de student gevolgd, hij was aan 
de achterkant het huis binnen gegaan 
en ‘mevrouw’ stond dus bij de voordeur 
te wachten tot wij allen weer terug kwa-
men. De blijdschap was groot, dat kun je 
begrijpen!”

“Of die keer dat ik languit op het ijs lag 
om mijn hond uit een wak te halen, ze-
ker niet zonder gevaar”.

Wil geeft aan moeilijke tijden gekend te 
hebben in de geschiedenis van de ver-
eniging, maar tekent direct aan dat bijna 
altijd alles opgelost werd middels ge-
sprekken en dat men nadien praktisch 
altijd weer met elkaar door die ene deur 
kon. Dat is iets wat zij als fijn ervaren 
heeft.

Vier nestjes heeft Wil gefokt in haar le-
ven en alle met veel plezier. Maar omdat 
er wel eens een hond om diverse rede-
nen werd teruggebracht en zij dan geen 
afstand meer van het beestje kon, doen 
groeide het aantal eigen honden op een 
bepaald moment uit tot 6 stuks. En alle-
maal gehoorzaam, daar zorgde Wil wel 
voor. Dat heb ik zelf mogen ervaren op 
clubmatches. Veel honden luisterden 
niet, maar die van Wil bleven bij de tafel 
liggen alsof het de gewoonste zaak ter 
wereld was.
Er zijn enkele dingen die ik haar toch 
graag eens wilde vragen en daar was nu 
dus een goede gelegenheid voor.

Er waren in het verleden fokkersbijeen-
komsten bij fokkers thuis. Wat was het be-
oogde doel?
“Vooral het inzichtelijk maken van pro-
blemen die het ras kende. Door middel 
van die bijeenkomsten werd er open en 
eerlijk met elkaar gesproken en werd 
aangegeven waar problemen lagen, zo-
als bijv. epilepsie, HD etc. Niets  onder de 
tafel schuiven, zogezegd. 
Het heeft veel ten positieve opgeleverd, 
in ieder geval ook de openheid die men 
veel meer t.o.v. van elkaar betracht heeft 
nadien. Na enige jaren is het op een an-
dere manier opgepakt”. (Dat kunt u le-

zen in het boek van Janny Offereins).

Wil, is er in jouw ogen iets veranderd bin-
nen de vereniging?
“Jazeker, vooral in het positieve en daar 
ben ik erg blij om. Natuurlijk kan niet 
alles zo maar veranderen, maar ver-
anderd is er wel wat. Zo merk ik dat er 
meer openheid is gekomen tussen fok-
kers onderling en ten opzichte van de 
vereniging, iets wat je alleen maar kunt 
toejuichen.
Ook dat er een gezondheidsenquête 
aan de leden gestuurd wordt als hun 
hond een bepaalde leeftijd bereikt, 
heeft is een goede zaak.”

Wat is er dat je absoluut niet passend vindt 
bij een Drent?
“Angstige en/of bijtende honden. Hon-
den die continue met de staart tussen 
de poten lopen en die vluchtgedrag ver-
tonen. Een Drent is terughoudend, maar 
niet angstig.”

Hoe vind je het huidige clubblad?
“Dat is o.k.!!” (De duim gaat omhoog, wat 
wil je nog meer?)

Wil, wat mis je het meest nu je minder ac-
tief bent? Ik weet dat je via het Internet nog 
wel actief bent, ik ben er deelgenoot van.
“Ten eerste mis ik vooral de contacten in 
het ‘veld’, tijdens de club-/fokdagen en 
de vergaderingen. Het zijn toch die din-
gen waarmee je met elkaar aan dezelfde 
fijne hobby werkt en erover praat. Ge-
lukkig heb ik per e-mail nog contact met 
deze en gene. Het internet is een pracht-
uitvinding en voor niet-mobiele mensen 
kan het zelfs een zegen zijn. Contact met 
de buitenwereld en met mensen die te 
ver van je vandaan wonen om zomaar 
eventjes langs te gaan. Enkele mensen 
van de vereniging komen nog wel bij mij 
langs en dat is altijd erg gezellig. Per e-
mail heb ik met meerdere clubleden ook 
redelijk wat contact. Zodoende verveel 
je je niet.”

Zou je het leuk vinden als mensen die 
jou uit het oog zijn verloren en die je 
niet meer hebt kunnen spreken nadat je 
ziek geworden bent weer contact opne-
men met je? 
(Ik heb Wil verteld dat er diverse malen 
aan mij en anderen gevraagd is waarom 
zij niet meer aanwezig is op de evene-
menten van de vereniging).
“Jazeker, dat lijkt me heel leuk. Niet ie-
dereen weet wat er aan de hand ge-
weest is! En het is altijd leuk om weer 
mensen te ontmoeten, hetzij “vis-à-vis’ 
of per digitale snelweg. Je mag mijn e-
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mailadres wel vermelden hoor.” (Dat doe ik dan bij deze: ew-
vannuffelen@ziggo.nl).

Wil, waar heb je echt spijt van gehad?
“Dat ik niet terug gegaan ben naar Indië, maar daar ben ik nu 
te oud voor en de voorzieningen zijn daar niet optimaal. Bo-
vendien er is daar te veel veranderd en niet altijd ten goede. 
Dat durf ik niet meer aan. Mijn broer leeft gelukkig ook nog 
hier in Nederland en is inmiddels al 80 jaar en woont in Ede. Ik 
heb het hier ook goed.” 

Waar denk je nog regelmatig en met plezier aan terug betref-
fende de ‘Verenigingstijd’?
“Ik heb hele fijne en warme herinneringen aan de jachthon-
denproeven te Beesd in de 70’er en 80’er jaren. Tijden waar-
van o.a. Nico Debets en Henk Companjen deelgenoot waren. 
Ook Miep van Kralingen, die zo maar eventjes in het riviertje 
‘de Linge’ dook om wat te zwemmen. Mooie tijden waren dat! 
Daar denk ik nog vaak aan. Niet een echte competitie-strijd, 
maar vooral gezelligheid. Na afloop nog samen wat eten, dat 
is het ware.”
De tijd vliegt en we besluiten om afscheid te gaan nemen van 
Wil. Voor ons een fijn terugzien met een persoon die zoveel 

betekent voor onze vereniging en die deelgenoot is van onze  
herinneringen en die van vele anderen. We hopen elkaar weer 
te mogen zien. En Wil: Bedankt dat we langs konden komen!

Jaap en Froukje Hoeksema

beIke

Beike bracht haar jeugd door in Friesland waar zij wegens fa-
milieomstandigheden na een aantal jaren naar een ander thuis 
moest verhuizen. Haar tweede tehuis werd Oost-Brabant. Na 
daar wederom een paar jaar te hebben vertoefd, moest zij ook 
daar vertrekken. Zij werd op de site van de Drentsche Patrijs-
honden-vereniging geplaatst. Wij waren op slag verliefd op 
haar. 

Wij hebben Beike, na telefonisch contact en een bezoekje, 
direct op de derde dinsdag van januari 2007 mee naar huis 
genomen. Zij was toen zeven jaar.

De eerste twee maanden wilde zij niets van ons weten. Wat 
denk je, logisch toch! Wij waren het derde gezin. Maar na een 
paar maanden accepteerde zij onze toenaderingen volledig. 
Daarna is zij snel onze eigen Beike geworden en hebben wij 
aan haar een ontzettend lieve en aanhankelijke hond.

Wij hebben vele strandwandelingen met haar gemaakt. Zij 
heeft een sterk eigen willetje en luistert alleen maar naar de 
baas. En zo hoort het ook.

Twee jaar geleden kon zij moeilijk lopen en is er bij haar een 
teentje van haar linkervoorpoot geamputeerd. Verder heeft zij 
zware ontstekingsremmers gekregen. Daar werd ze kaal van, 
maar al het haar is weer mooi teruggekomen. 

Nu gaat het goed met haar. Zij is inmiddels de twaalf jaar ge-
passeerd en wij hopen dat zij, gezond en wel, het nog min-
stens twee jaartjes volhoudt, want wij houden heel veel van 
haar en zouden haar voor geen goud nu al willen missen.

Ton Lamet

NB: Wil zou graag weer eens een clubmatch of fokdag bezoe-
ken van onze vereniging. Vervoer per taxi is geen probleem, 
maar de voorzieningen, vooral voor rolstoelgebruikers, zijn 
vaak niet aanwezig. Helaas is dat in de huidige hal waar de 
vereniging de clubmatch en fokdagen organiseert, ook het ge-
val. Daar wordt je middels dit gesprek dan wel mee geconfron-
teerd! En het zal voor meerdere mensen met een beperking 
gelden.

Hopelijk zullen, bij een evt. toekomstige verandering van loca-
tie, er wel voorzieningen aanwezig zijn. Wel iets waar we met 
ons allen zeker rekening mee moeten houden!

Dierenalarmnummer 144,  per dag 500 keer gebeld
Gemiddeld bellen per dag zo’n 500 mensen met het landelijke dierenalarmnummer 144 om melding te maken van dieren-
mishandeling. Dat is minder dan de duizend telefoontjes waar minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vorige maand 
over sprak. Het nummer werd half november 2012 opengesteld. Inmiddels heeft de politie zestig telefoontjes doorver-
bonden naar de Dierenbescherming, dierenambulance en dierenpolitie. De meldlijn kreeg veel meldingen van paarden in 
modderige weilanden en honden die langdurig in de tuin worden gehouden.
Bron: dagblad Trouw

Uitspraak van een Drentenbaasje:  ‘Als je de beste plaats in huis wilt, zal je je Drent weg moeten sturen’.

Komt het u bekend voor?
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 Kerstshow Wijchen - 12 december 2011

tentoonstellIngen

Op maandag 12 december 2011 was 
het zover: de Kerstshow in Wijchen. 
Allemaal weer vroeg op en dan op 
weg. Parkeren zou een probleem 
kunnen worden omdat het op maan-
dag was, een werkdag dus. 

Aangekomen bij de hal  in Wijchen was 
het niet duidelijk aangegeven waar te 
parkeren. Wij hadden er geen last van 
omdat in de buurt van de hal nog plek 
was, maar sommige exposanten reden 
wel verkeerd. 

Gelukkig waren Wietze en Bonnie 
Klijnstra er weer heel vroeg bij ( ach…
wanneer niet?). Zij stonden daardoor 
vooraan in de rij bij de hal en zodoende 
konden wij gemakkelijker een aantal 
benches bemachtigen bij de Drenten- 
showring. Het komt immers ook wel 
voor dat je niet bij je “eigen” ring kunt 
zitten en dat is toch minder leuk.
 
Een kleine hal, maar wel één met een 
heel gezellige sfeer. Er was alom Kerst-
versiering in de hal aanwezig. Het was 
een heel gezellige boel en er werd erg 
veel gelachen aan de kant waar de 
meeste Drentenmensen zaten. Je leert 
steeds meer mensen kennen en hoort 
ook steeds meer ditjes en datjes over 
de Drent. 

Zoals zo vaak als er veel Drenten in-
geschreven zijn, waren wij  s ’middags 
pas aan de beurt. Er waren in totaal 21 
Drentjes: 10 reuen en 11 teefjes. De 
heer M. Hulzebos keurde vandaag.

Wij werden in de hal benaderd door 
een dame die bezig was met een on-
derzoek over het gedrag van de Drent 
in en om de ring. Hiervoor moesten we 
een formulier invullen. Waar ze al niet 
op onderzoeken! We hebben met zijn 
allen met plezier onze medewerking 
hieraan verleend. 

De keuringen duurden voor enkele le-

den van de organisatie waarschijnlijk 
wat te lang, zij begonnen al met het 
opbouwen van de ere-ring terwijl dhr. 
Hulzebos nog aan het keuren was. Het 
leuke hieraan was wel, dat er heel wat 
meer mensen kwamen kijken bij de 
Drentenkeuring. Wel petje af voor de 
heer Hulzebos, hij liet zich door niets 
opjagen, nam gewoon de tijd om goed 
te keuren. 

Onze Blossom was net loops geworden 
en niet erg in haar hummetje. Ze werd 
derde met een ‘U’, dus ben ik weer heel 
erg trots op haar en op mijn man, die 
dat elke keer maar weer voor mij doet. 

De Drenten zagen er weer op hun best 
uit en wat is het toch een mooi ras. 
Toch was er weer een klein akkefietje 
met iemand die aan het einde zo voor 
het uitslagenbord ging staan dat an-
dere mensen er niet bij konden om de 
uitslagen op te schrijven. Je vraagt fat-
soenlijk of je er bij mag en dan krijg je 
gemopper…wat een  gedoe om niets. 
Gelukkig maak ik altijd een foto van de 
uitslag, maar voor de mensen die de 

uitslagen wilden opschrijven was het 
erg vervelend. Jammer en waarom?

Bij de uitslag van de reuen was er enige 
consternatie omdat iemand niet op tijd 
in de ring was, maar gaf geen scheve 
gezichten hoor. De kwalificatie “Beste 
reu” ging naar Thybo Sanne v. Driener-
marke.

Femke, een debutante van 9 maanden 
oud, had nog nooit een show gelopen 
en werd tweede bij de teven. Een heel 
mooi resultaat. Jet fan ’t Suydevelt werd 
verkozen tot beste teef en BOB (Beste 
van het ras). In de ere-ring kwamen we 
niet verder, zoals meestal gebeurt met 
de Drent, maar dat maakte het er niet 
minder leuk om.

Het blijft voor mij en veel mensen een 
hele leuke bezigheid en in 2012 staat 
als eerste show Eindhoven op het pro-
gramma. Ik hoop daar weer veel men-
sen te ontmoeten en te spreken. Op 
naar een mooi show/hondenjaar in 
2012.
Jolanda en Marrie Huijsman 

Keurmeester: dhr. M. Hulzebos Beste van het Ras (BOB):   Jet fan ‘t Suydevelt

Reuen NHSB Eigenaar

Open klas CAC/ CACIB 1U Thybo Sanne v. Drienermarke 2743418 H.E. de Heer - Bronwasser

Res. CAC/Res. CACIB 2U Floris Horus Fan’t Patrijzen Bos 2651654 J. Wegink

Teven

Open klas CAC/ CACIB / BOB 1U Jet fan’t Suydevelt 2694896 J.W. Hoeksema

Jeugdklas Res. CAC/Res. CACIB + JCAC 1U Femke fan’t Suydevelt 2829889 J.W. Hoeksema

Thybo Sanne v. Drienermarke        en          Jet fan’t Suydevelt
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Keurmeester: mw. M. Hutsteiner uit Oostenrijk Beste van het ras (BOB): Bart fan ‘t Suydevelt

Reuen NHSB Eigenaar

Jeugdklas 1 ZG Roef Bo van de Ruyghewaert 2828504 M.M. Verhoef – Vervaart

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

Open klas Res. CAC/
Res. CACIB

1U Ascon Maras an ‘t Landweggie 2741842 W. Kroes

Kampioensklas CAC/CACIB 
BOB

1U Bart fan ‘t Suydevelt 2630889 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema – Schuurman

Teven

Jeugdklas 1 ZG Blossom fan ‘t Suydevelt 2812138 J.C. Huijsing

Tussenklas 1 ZG Jenneke v.h. Bergse Veld 2795161 A.C.M Poppelaars

Open klas CAC/CACIB 1 U Winny fan ‘t Suydevelt 2776518 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema - Schuurman

Show Eindhoven - 3 februari 2012

Op vrijdag 3 februari werden 17 
Drentsche Patrijshonden gekeurd  
op bovengenoemde show, georgani-
seerd door KC de Kempen. Keurmees-
ter was mw. M. Hutsteiner uit Oosten-
rijk.

Er waren 11 reuen en 6 teven met hun 
eigenaren naar Eindhoven gekomen, 
werkelijk onder de meest winterse om-
standigheden die we ons konden herin-
neren. Bovendien werd er sneeuw voor-
speld en dat hebben we op de terugweg 
allemaal geweten. Afstanden die nor-
maal in 1 uur en een kwartier werden af-
gelegd ,  kostten nu de drievoudige tijd. 
‘s Avonds daalde de temperatuur naar  
-20 graden. Maar dat hebben we alle-
maal over voor onze geliefde honden en 
voor ”het spel” van de show.

Het spel van de show! Dat ervaar je wan-
neer een keurmeester vraagt wat de 
schofthoogte van een Drent mag zijn. 
En als je merkt hoe er beoordeeld wordt: 
op de 17 honden werden er slechts 4 U’s 
gegeven, waaronder 1 aan een kampi-
oenshond.  Zou het niet wenselijker zijn 
om de Nederlandse rassen door een Ne-

derlandse keurmeester te laten keuren?
Doordat de Drentsche Patrijshonden he-
lemaal aan eind van de dag aan de beurt 
waren, merkte je dat de spirit uit de hon-
den was verdwenen. Jammer!

Heel fijn was het om weer nieuwe men-
sen te kunnen begroeten, die echt  ner-
veus wachtten op hun beurt en met 
goed resultaat beloond werden. Leuk is 
zoiets en doorgaan hoor! 

De ringen hadden een fijne ondergrond, 
maar waren aan de kleine kant om het 
gangwerk van ons type hond goed uit 
te laten komen. Regelmatig hoorde je 
een doffe dreun, veroorzaakt door het 
omvallen van de bankjes die de ringen 
markeerden. Soms veroorzaakte dat hi-
larische beelden. Vorig jaar stonden er 
nog stoelen. Bovendien was het er erg 
koud in de hal, maar dat was te begrij-
pen. Maar de sfeer was gezellig, zonder 
een enkel probleem en dat is heel veel 
waard!

Bart fan t Suydevelt werd BOB en kreeg 
het CAC/CACIB, maar omdat hij al kam-
pioen is, werd dit ‘punt’ doorgeschoven 

naar Ascon an ’t Landweggie. 

Daarmee haalde hij het laatste benodig-
de punt binnen en werd Ascon vandaag 
Nederlands Kampioen. Iedereen van 
harte gefeliciteerd!

Tiqui

CAC-CACIB Brussels Dog Show te Brussel (B) op 17 december 2011

Kamp. Djenna Sanne van Drienermarke C.I.E.,  NJK’10, JWW’10, EW’11, 
BS.’11, BW’11 (eigenaar H.T. Bösing)

1U, CAC, CACIB, BOB, Belgian Winner 2011, Brussels Winner 2011

 Djenna Sanne is hiermee definitief Internationaal Showkampioen (international Show Champion; C.I.E).

Verdwaald in de mist
De hardnekkige en dichte mist die als een deken over ons land hing, 
zorgde er niet alleen voor dat mensen van slag raakten. Hond Beau 
dwaalde moederziel alleen twee dagen rond op het strand bij Ouddorp. 
Uiteindelijk keerde de Duitse Staande uitgehongerd en stervende terug 
bij zijn baasjes. 
Beau ligt beduusd in zijn mand bij te komen. Over haar nog natrillende 
lijf hebben baasjes Ingrid en Piet Vlieland een blauw dekentje gelegd. ‘Ze 
is nog helemaal van streek,’ zegt Ingrid in het AD. Zondagmiddag dacht 

de hond lekker te kunnen ravotten bij Ouddorp. Maar in de dichte mist 
verloren Beau en haar baasjes elkaar uit het oog. Ze werd teruggevonden 
door vissers. Die zagen Beau eerst nog aan voor een potvis.
Dolgelukkig bracht het echtpaar de hond naar de dierenarts. Behalve 
flinke spierpijn en een grote dorst door het drinken van zout zeewater, 
heeft Beau niets overgehouden aan haar zwerftocht. Piet: Ze krijgt astro-
nautenvoedsel om bij te komen en om het uur een kopje water. Ze is wel 
een stuk magerder geworden. Bron: AD 23/11/11



Tel. (0513) 57 11 91 • www.energique.nl

Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond
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Zorg is belangrijk, niet alleen voor honden, 
      ook voor hondenliefhebbers...

...en kattenliefhebbers.

omdat iedereen anders is. www.thuiszorgrespect.nl

0594 503 422

landelijk

24 uur 

Thuiszorg
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Zorg is belangrijk, niet alleen voor honden, 
      ook voor hondenliefhebbers...

...en kattenliefhebbers.

omdat iedereen anders is. www.thuiszorgrespect.nl

0594 503 422

landelijk

24 uur 

Thuiszorg

blaffende honden 

Zo gauw ze alleen worden gelaten, 
bijvoorbeeld in de kennel, begint het. 
Er  wordt heftig geprotesteerd, door 
langdurig te blaffen, met de bedoe-
ling uit de kennel gehaald te worden 
om bij de baas en de overige familie-
leden (de roedel) te kunnen zijn. Als 
eigenaar van zo’n hond wordt je er 
wanhopig van. 

Ik zal een poging doen om u uit te leg-
gen hoe u uw (jacht)hond deze onge-
wenste gewoonte kunt afleren.

Als je een hond aanschaft dan veran-
dert er veel, ook in je gewoonten. Je zou 
kunnen stellen dat de hond je maatje, 
je partner wordt. In het vervolg  ben je 
steeds samen met je hond, dag in dag 
uit en dat hopelijk vele jaren lang.
Om inzicht te krijgen in de omgang met 
de hond, beginnen we bij het begin: de 
aanschaf van een pup. Het is wenselijk 
om de pup met hulp van een ervaren 
hondentrainer op te voeden en eventu-
eel af te richten.

Realiseert u zich dat honden  sociale 
wezens zijn. Ze gruwen ervan om alleen 
gelaten te worden. Ze willen iets samen 
met de baas doen: lekker rennen, mee 
op jacht,  in de auto bij hem zijn. Dat is 
hun passie! Veel honden eigenaren ont-
houden hun jachthond helaas deze be-
hoefte, zeker als de baas de hond in de 
kennel plaatst.

Als je dan, terwijl je hond zo zit te blaf-
fen/huilen, de deur van de kennel 
opent, doen we precies wat de hond wil. 
Je zit gelijk met een behoorlijke opvoed-
kundige achterstand. Het is 1-0 voor de 
hond.
 
Wilt u een rustige hond in de kennel heb-
ben, dan moet er allereerst voor worden 
gezorgd dat de hond onder appèl staat, 
accepteert dat hij af en toe in de kennel 
moet. De hond zal dit vervolgens ook als 
prettig zal ervaren.

Al als pup leert de hond stap voor stap 

om alleen te zijn. Bijvoorbeeld door de 
oefening ”afleggen”. Deze oefening is te 
vergelijken met het onderdeel “houden 
van de aangewezen plaats” op jachthon-
denproeven, maar dan langer, zo’n 10 
minuten.  We kunnen dit wel uitbouwen 
tot een uur of langer.

Veel hondeneigenaren roepen vervol-
gens hun hond naar zich toe als de hond 
afligt, maar dat is  een grote fout. De 
hond moet te allen tijde van zijn plaats 
worden opgehaald! Alleen op deze ma-
nier wordt er bij uw hond de noodzake-
lijke rust ontwikkeld. Als de hond daar-
entegen wordt geroepen, zal hij/zij altijd 
wachten op dat welkome roep of fluit-
signaal. Tijdens het afleggen is er dan 
geen rust; de hond ligt opgewonden, 
trillend, kwispelend, steeds wachtend 
op de roep of fluit op afstand van het 
baasje. Op die manier neemt de hond 
ook gemakkelijk andere geluiden uit de 
omgeving aan als commando van de 
baas om maar van zijn plaats af te kun-
nen gaan.
 
De hond die wij gaan ophalen en pas - als 
wij hem/haar met onze hand aanraken,-
mag opstaan, ontwikkelt op deze ma-
nier een gelatenheid tijdens het alleen 
zijn. Door deze oefening vaak te herha-
len, weet de hond dat hij/zij te allen tijde 
weer wordt opgehaald.  Deze oefening 
doen we zowel buiten als binnen.
 
Onze hond/kameraad hoort eigenlijk 
niet in de kennel. De kennel is een “tij-
delijke” verblijfplaats als de baas moet 
werken, boodschappen gaat doen, er 
bezoek is die niet van honden gechar-
meerd is, enzovoort. Wij zijn vaak af-
hankelijk van onze hond, bijvoorbeeld 
tijdens de jacht. Daarom heeft de hond 
er recht op om aan ons dagelijks leven 
deel te nemen.
 
Al als pup moet de hond de kennel als 
iets “positiefs” ervaren, een plek van en 
voor zichzelf.  Telkens als we met hem/
haar naar de kennel gaan, wordt de 
hond beloond met bijvoorbeeld een 
bijzondere lekkernij. Het belonen doen 
we in de kennel. Al heel vlug zit de hond 
in de kennel op de traktatie te wachten. 
Door deze oefening consequent door te 
voeren, leert de jonge hond dat de ken-
nel een fijne verblijfplaats is en went op 
deze manier aan het “alleen” zijn.

Wat nu als de hond een “blaffer” is? 
De hond geeft met het geblaf aan dat 

hij/zij uit de kennel wil. Alleen al om 
eventuele klachten van buren te voor-
komen, wordt de hond uit de kennel ge-
haald. En  daarmee heeft deze gewon-
nen. De hond heeft hiermee geleerd: als 
ik maar steeds blijf blaffen, dan bereik 
ik mijn doel: ik mag naar binnen en bij 
de overige familie-(roedel) leden zijn. 
Vervolgens is het erg moeilijk om deze 
gewoonte weer af te leren.
Een hond wil met een bepaalde actie 
altijd een doel bereiken! Een hond is ra-
tioneel, handelt daarnaar en verwacht 
vervolgens van ons een reactie die hem/
haar bevalt.
 
Omdat de hond door het geblaf heeft 
geleerd dat deze bereikt wat hij/zij wil, 
kunnen we dit alleen corrigeren als de 
hond een gevolg ervaart dat hij/zij niet 
wil. Het gevolg hiervan is dat in eerste 
instantie het blaffen zal toenemen, het 
geblaf in de kennel kunnen we niet zo 
maar uitzetten.
 
We zullen een paar dagen aanwezig 
moeten zijn.
Bij wat gevoelige honden is het al ge-
noeg als we de hond mondeling bestraf-
fen door deze kordaat toe te spreken in 
plaats van de kennel te openen. Bij de 
meeste honden zal dit niet genoeg zijn.
 
Negatieve bekrachtiging
Zelfs een hond die gek is op water, zal 
een krachtige waterstraal als onaan-
genaam ervaren. Daarom kunnen we 
boven de kennel een krachtige douche 
maken en beantwoorden ongewenst 
geblaf met het op afstand openen van 
de waterkraan.
Ook kunt u met een waterpistool van 
korte afstand de hond met een krach-
tige straal besproeien als deze blaft. 
Hiermee pijnigen we de hond niet, maar 
deze ervaart op zijn geblaf een onaan-
gename reactie, iets dat hij/zij met het 
geblaf niet  wilde bereiken.

Er zijn in de handel zogenaamde “anti-
blaf” halsbanden verkrijgbaar, waarmee 
tijdens een ongewenste actie van de 
hond een strafprikkel kan worden ge-
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Vragen:

1 Wat is het grootste orgaan van het lichaam?

2 Wat is de functie van de vacht?

3 Waaruit bestaat de huid?

4 Welke functies heeft de huid?

5 Waaruit bestaat de levenscyclus van een haar?

6 Hoe is het haar opgebouwd?

7 Wat volgt op de laatste groeifase van de haren?

8 Betekent haaruitval altijd “in de rui zijn”?

9 Wat voor soorten verharing zijn er?

10 Welk soort vacht kent geen rui?

Antwoorden op pagina: 20.

vragen drent-en-kennIs

Het is natuurlijk heerlijk om ontspannen te genieten van 
alles wat u met uw Drent beleeft. Of om hard te trainen 
om van uw Drent een goede jachthond te maken of een 
gehoorzame, sociale huishond.  U bent dan lekker prak-
tisch en doelgericht bezig.

We dachten dat het misschien ook wel aardig is, om wat 
meer kennis te nemen van allerlei wetenswaardigheden 
over de Drent en over de hond in het algemeen. Velen vin-
den het aardig om ook iets meer te weten van de kynologie 
en het komt soms de meest onverwachte momenten ook 
heel goed van pas als u wat beter weet hoe uw hond func-
tioneert.

Daarom hebben we een nieuwe rubriek gestart, waarin vra-
genderwijs steeds een stukje kynologische kennis onder uw 
aandacht wordt gebracht.

negeren en geduld...
Er zijn honden die helemaal gek worden zodra u de riem pakt om uit te gaan/ te gaan lopen.

De hond begint te blaffen, te piepen, te springen en wordt niet meer rustig totdat u buiten bent en gaat lopen. Uw hond 
heeft duidelijk succes met zijn geschreeuw. Om dit gedrag af te leren, zult u het moeten ontmoedigen.

Dat betekent dat u direct als hij zijn mond open doet of begint te springen, de riem weglegt  zonder op welke manier dan 
ook op uw hond te reageren.

Als hij stil is, pakt u de riem weer en legt u hem terug zo gauw het geblaf en gepiep weer begint. Pas als hij stil is, lijnt u hem 
aan. Begint hij dan van pure opwinding weer met hetzelfde gedrag dan laat u de riem los en loopt u weg.

“Wild doen” betekent dus: geen uitje. Als u dit consequent volhoudt, zult u merken dat uw hond snel genoeg begrijpt wat  
de bedoeling is.

geven. Deze zijn alleen acceptabel als 
de prikkel “instelbaar” is en dus niet al 
een reactie geeft als de hond hoest of 
geeuwt.
 
Men moet geen apparaten gebruiken 
die een elektrische impuls geven, deze 
zouden een kettingreactie kunnen ge-
ven. Bijvoorbeeld: de hond blaft, krijgt 
een stroomstoot, huilt/jankt, krijgt nog 
een stroomstoot. Dit kan een constant 
gehuil tot gevolg hebben. De hond ver-
liest hierbij volledig het overzicht en bijt 
naar de baas als deze naar de halsband 
reikt.
 

Normaal gesproken zijn deze apparaten 
ook niet nodig. Als wij de tijd maar ne-
men,  een paar dagen  is vaak voldoende 
om de hond bij te brengen dat het ver-
blijf in de kennel aangenaam kan zijn.
 
Wegrijden met de auto oefenen we 
meteen ook in die periode. We doen de 
hond ’s morgens in de kennel en rijden 
met de auto weg, net als altijd.
Dan sluipen we terug om zo nodig de 
actie met de waterstraal of pistool uit 
te voeren. Ook kunnen we daarbij even-
tueel de hulp van derden inroepen. Zo 
laten we de hond zien hoe het moet en 
krijgen we een rustige hond. Ik heb het 

op deze manier gedaan, al waren de 
laatste krachtige middelen niet nodig. 
Succes  ermee.
 J. Aalbers
Bron: Het Friese Jagersblad – IT FRIJE FJILD
 
 
 

Bizar jachtongeval
Een Amerikaan is het slachtoffer geworden van een bizar jachtongeval. 
Hij werd door een kogel in het achterwerk getroffen en moest naar het 
ziekenhuis. 

Zijn hond bleek de schutter te zijn. De 46-jarige man was eenden aan het 
schieten in Utah. Plots stapte zijn hond in z’n boot op een geweer, waarna 
een schot gelost werd. De kogel trof de man in het achterwerk. 

Gelukkig vielen de verwondingen nog mee. De man droeg een dikke, 
waterdichte broek en dat remde de kogel af. 

Een collega belde de hulpdiensten en in het ziekenhuis werden de kogelres-
ten verwijderd. De politie bevestigde aan lokale media dat verhaal waar 
gebeurd is. Met zijn hond gaat alles goed. 
Bron: AD 01/12/11
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canIcross... Iets voor u?
Maanden geleden had ik de datum 
al op mijn kalender geschreven zo-
dat ik het niet vergeten zou, nl. de 
Canicross-loop te Veenhuizen op het 
Drentsche Platteland.

Nu staat Veenhuizen bij Jan Publiek niet 
bekend om zijn Canicross-loop maar in 
vroeger tijden om de gevangenissen 
voor zwervers en zogenaamde ‘onver-
beterlijken’ en anno nu als penitentiaire 
inrichting.

Maar goed…op zaterdag 17 decem-
ber heeft men hier een zogenaamde 
‘Canicross-run’ georganiseerd en er zou 
ook een Drentsche Patrijshonden –team  
deelnemen aan deze run: Richard Tie-
meijer met zijn hond ‘Okke fan de Indo-
Anjoho’.

En wat is er nu leuker als Drentenliefheb-
ber om hierbij aanwezig te zijn en wat te 
supporteren?! Zo gezegd …zo gedaan. 
Het zou beginnen om 09.30 uur, althans 
dat had ik gelezen. Zoals gewoonlijk was 
ik op tijd en liep er al om 09.15 uur. Geen 
kip te zien, laat staan een hond en al he-
lemaal geen Drentsche Patrijshond!

Gevraagd bij deze en gene; niemand 
die me verder kon helpen. Dan maar 
in de auto gestapt en gaan rondrijden. 
Misschien had ik iets gemist of  was de 
start-locatie naar elders verplaatst? Het 
zou toch geen dag later zijn? Niets van 
dit alles. Ineens zag ik uit alle straten van 
buiten het dorp auto’s aan komen rijden 
met honden achterin.

Inmiddels was het 09.30 uur. Wat 

bleek…aanmelden kon vanaf  09.30 uur, 
maar de start zou zijn om 10.30 uur. Ik 
was blijkbaar iets te enthousiast en dus 
te vroeg.

Maar dat uur heb ik me geen moment 
verveeld. Wat een leuke sfeer hing er. De 
run was een mix van gewone renners en 
‘Canicrossers’. Veel blijken van herken-
ning en begroetingen.

Ondertussen was Richard met zijn 
vrouw Selma ook gearriveerd. Richard 
begon zich al warm te lopen met Okke, 
wat heet…in volle  ‘galop’ werden er zo-
maar even enige honderden meters ge-
nomen. Gekleed in ‘snelle’ bovenkleding 
en korte broek was Richard startklaar.

Okke was helemaal door het dolle, hij 
genoot zicht- en hoorbaar. Meerdere 
koppels waren ondertussen gearriveerd, 

variërend van rashond tot ‘mix de alle-
gaar’.

Wat een bont gezelschap! Allen zeer 
gemotiveerd. Leeftijden van de renners 
varieerden op deze dag  van zo’n 25 jaar 
tot  65 jaar.

Nu is het zo dat men deze sport op alle 
leeftijden kan beoefenen en dat zowel 
recreant (op eigen tempo) als wed-
strijdrenner kan deelnemen. Goede en 
vooral interessante informatie hierover 
kunt u bekijken op www.canicrossne-
derland.nl 

Tot mijn verrassing bleek dat ook Radio 
/ TV-Drenthe aanwezig was en wel spe-
ciaal om het “Canicrossen”  op te nemen. 
Hiervoor werden diverse deelnemers 
geïnterviewd. En ik zou mezelf niet zijn 
als ik niet even naar hen toe ging om 
te vragen voor wat extra ‘shots’ van het 
Drentenkoppel te maken, om deze tak 
van sport bij de Drentenmensen te pro-
moten. Men zou “er aan denken….”, een 
typische Drentsche uitdrukking. Bekend 
bij de insiders.

De gewone renners mochten voor de 
“Canicrossers” starten. Nog even met 
Richard en Selma gesproken en toen na-
derde het start-moment.
Hiervan kon ik nog net op tijd een op-
name maken, zo snel maakte het koppel 
Richard/Okke zich uit de voeten: op weg 
om 5 kilometer af te leggen. Richard 
startte als voorlaatste van alle renners, 
met of zonder hond.

Ik nam nog even de tijd om met deze en 
gene wat informatie te delen en besloot 
maar eens in de auto te stappen om zo’n 
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2 km. verderop Richard en Okke toe te 
juichen op een kruising in het bos.

Met gezwinde spoed per auto er naar 
toe. Ik kon nog net zien dat de televisie- 
ploeg  zich er  installeerde en was nog 
NET op tijd om Richard aan te zien ko-
men met de hond.

Mensen, mensen.. wat had die man een 
“gang op de ket” (Drentsche uitdrukking 
voor snel), rood hoofd en een hond voor 
zich uitlopend met de tong op de poten. 
Wat een passie en wat een prachtig ge-
zicht.

De tv-ploeg maakte wat mooie opna-
men van hen en ik kon gelukkig nog een 
leuke foto schieten van het  geheel.

En daar waren ze alweer verdwenen aan 
de horizon, veel andere renners en “Ca-
nicrossers”  achter zich latend, want ‘ons’ 
koppel had hen gewoon ingehaald. En 
ach…dan pakken we de rest toch ook 
even mee?

Na Richard passeerden vele anderen en 
ook de wat oudere deelneemster  met 
hond, wat een leuk koppel om te zien 
en gewoon de passie om door te zetten. 
Diep respect hoor!

Nu weer op naar de ‘Start’ welke nu ‘Fi-
nish’ zou worden en “wat zien ik”??? Juist 
ja, een persoon met een Drent aan de 
lijn, met rood hoofd en een fles water in 
zijn handen.

Was meneer nog eerder bij de finish dan 
ik! Hoe is het mogelijk? En hoe kon Okke 
zo schoon zijn… Daarnet was hij nog 
gitzwart van de blubber op de paden 
in het bos? Nou, Okke was aan het eind 
bij de finish nog maar even in het kanaal 
gedoken om zich wat te verfrissen. Wat 
een lol gaf dat.

Het betekende dat Richard en Okke als 
een der eersten finishten, na hen kwam 
de grote meute binnen. Maar wat een 
plezier hadden allen, daar gaat het na-
tuurlijk ook om… het plezier van mens 
en dier.

De tv-ploeg nam Richard even apart om 
hem wat vragen te stellen en dat ging 
hem wel goed af.

Wat heb ik een leuke dag gehad en wat 
is het een leuke sport. Ik zal er zelf ook 
nog eens over nadenken. Doet u dat 
vooral ook en laat niet na om de site van 
de Canicross-vereniging te bezoeken 
voor info. Ik weet dat u voor alle info ook 
bij Richard en Selma terecht kunt, hun 
mail-adres mocht ik doorgeven en dat is 
r.tiemeijer@casema.nl.

Wat zou het mooi zijn als we over enige 
tijd een Drenten-team zouden hebben?! 

Richard, Selma en Okke … nog heel veel 
plezier en succes met deze tak van sport 
en ik hoop nog meerdere malen hier 
deelgenoot van te mogen zijn.

Jaap Hoeksema

1. De huid

2. Het lichaam beschermen tegen invloeden van 
buitenaf.

3. Uit haren, die bestaan uit het eiwit keratine.

4. 1. Bescherming tegen indringers (bijv. bacte-
riën, virussen) en trauma’s

2. Regulering van temperatuur en vochthuis-
houding.\

3. Sensorische functie: in de huid liggen vele 
receptoren bijv. van tast, temperatuur en 
pijn

4. Vormgeving van het lichaam
5. Opslag en aanmaak van vitamines
6. En dus ook: de vorming van lichaamsbeha-

ring

5. 1. De groeifase, deze duurt het langst
2. De overgangsfase
3. De rustfase
4. Het uitvallen van het haar oftewel  de ‘rui’

6. 1. Opperhuid (cuticula)
2. Haarschors (cortex)
3. Haarmerg (medulla)

7. Het uitvallen van het haar, de rui.

8. Nee, want dit kan ook voorkomen na een nestje, 
een komende of gaande loopsheid of wanner de 
hond ziek is. Bovendien leven de huishonden in 
verwarmde woningen waardoor het duidelijke 
2x verharen (in voor- en najaar) niet meer zo 
merkbaar is.

9. 1. Blokverharing 
Het ruien in korte tijd, bij authentieke vach-
ten (d.w.z. een onder- en bovenvacht).   

2. Band- of  golfverharing 
Het verharen in delen, zoals eerst de rug, 
dan de flanken en vervolgens de rest.

3. Mozaïekverharing 
Een ‘doorlopende’ verharing, waarbij elke 
haar, uitvalt op het moment dat die rijp is.

10. Krulvacht. Dit is een zgn. doorgroeivacht. Losse 
haren blijven in de krul hangen en moeten er 
uitgekamd worden. Als dit niet wordt gedaan 
zullen de oude en nieuw haren zich met elkaar 
vervlechten waardoor koord-of viltvachten ont-
staan.

antwoorden drent-en-kennIs
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28-11-2011
Reu: Timo v.d. Haeckpolder NHSB 2598756 HD A
Teef:  Ayla NHSB 2764183 HD A 
Fokker: E.A.M. Helmer-de Jong & T.F. Helmer, Duizel

09-12-2011
Reu:  Joris Nynke v.d. Bezelhonk NHSB 2694399 HD A
Teef:  Fenna v. ‘t Roetslat NHSB 2595173 HD A 
Fokker: R. Hummelink, Zieuwent

19-12-2011
Reu:  Bart fan ‘t Suydevelt NHSB 2630889 HD A
Teef:  Serah v.’t Sleeswijck NHSB 2648845  HD A
Fokker: T. Nap & B. Nap-Jansen, Winterswijk

26-12-2011
Reu:  Quinto fan ‘t Suydevelt NHSB 2734444 HD A
Teef:  Emma Gina v.d. Haeckpolder NHSB 2723669 HD A
Fokker: C.J. v. ‘t Hof-Groeneveld, Rotterdam 

31-12-2011
Reu:  Quinto fan ‘t Suydevelt NHSB 2734444 HD A 
Teef:  Ronja NHSB 2693566 HD A
Fokker: F.J. Glastra van Loon, Ten Boer

17-01-2012
Reu:  Quinto fan ‘t Suydevelt NHSB 2734444 HD A 
Teef:  Sanne Anjo v. Drienermarke NHSB 2523666 HD A
Fokker: H.T. Bösing, Hengelo

20-01-2012
Reu: Joris Nynke v.d. Bezelhonk NHSB 2694399 HD A 
Teef:  Djenna Sanne v. Drienermarke NHSB 2743422 HD A
Fokker: H.T. Bösing, Hengelo

02-02-2012
Reu:  Bink v.’t Arrêt NHSB 2673537 HD A
Teef:  Unique Tjiekie v. ’t Jasperspad NHSB 2619243 HD A
Fokker: A. Dooren, Leopoldsburg, (B)

02-02-2012
Reu: Kamiel Senna v. Selihof NHSB 2597101 HD A
Teef: Jiba Jelke v. Hermesheem NHSB 25891340 HD A
Fokker: P.C.M. van Velthoven, Someren

08-12-2011
4 pups (1 reu en 3 teven)
Reu:  Mazzel fan ‘t Suydevelt NHSB 2578159 HD A
Teef:  Nienke Kristel v. Selihof NHSB 2621635 HD A 
Fokker:  A. Poppelaars, Raamsdonk

14-12-2011
6 pups ( 2 reuen en 4 teven)
Reu: Rocco van Gorik’s Heem NHSB 2491406 HD B
Teef: Bo NHSB 2737959  HD A
Fokker:  W. Nijman, Laar (DLD)

16-12-2011
7 pups ( 3 reuen en 4 teven)
Reu: Bart fan ‘t Suydevelt NHSB 2630889 HD A
Teef: Dinges fan de Indo-Anjoho NHSB 2626341 HD A
Fokker:  J.W. Hoeksema, Exlöerveen

17-12-2011
8 pups ( 6 reuen en 2 teven)
Reu: Bink v. ’t Arrêt NHSB 2673537 HD A
Teef: Sera v. ’t Limburgsland NHSB 2611683 HD A 
Fokker:  C.J.G. Wielders, Nieuwstadt

17-12-2011
6 pups ( 3 reuen en 3 teven)
Reu: Andor fan de Indo-Anjoho NHSB 2681989 HD A
Teef: Femke Maud v.d. Meerpoel NHSB 2631825 HD A
Fokker:  J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker, Someren

19-12-2011
3 pups ( 2 reuen en 1 teef )
Reu: Boyka Nouska v. Klein Elsholt NHSB 2631163 HD A
Teef: Meiske fan ’t Suydevelt NHSB 2564989 HD A
Fokker:  J.W. Hoeksema, Exlöerveen

19-12-2011
2 pups ( 1 reu en 1 teef )
Reu:  Baron v. ‘t Poldersdijkje NHSB 2482179 HD A
Teef:  Wietske v.d. Meerpoel NHSB 2578985 HD A
Fokker:  J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker, Someren

19-12-2011
2 pups (1 reu en 1 teef )
Reu: Cartouche Tjiekie v. ’t Jasperspad NHSB 2619239 HD A
Teef: Femke NHSB 2702019 HD A
Fokker:  D. v.d. Laar, Helmond

22-12-2011
7 pups ( 4 reuen en 3 teven)
Reu: Rocky NHSB 2602641 HD A
Teef: Aila NHSB 2656675 HD A
Fokker:  E. Creuwels, Elsloo

05-01-2012
7 pups ( 4 reuen en 3 teven)
Reu: Joris Nynke v.d. Bezelhonk NHSB 2694399 HD A 
Teef: Indy v.d. Krikheide LOSH 1063999 HD A
Fokker:  J. Kollenburg, Bree (B)

06-01-2012
8 pups (5 reuen en 3 teven)
Reu: Joksan Sainuke the Gloucester NHSB 2685580 HD A
Teef:  Loeki NHSB 2691306 HD A
Fokker:  L. Vogels, Best

10-01-2012
10 pups ( 5 reuen en 5 teven)
Reu: Thybo Sanne v. Drienermarke NHSB 2743418 HD A
Teef: Lynde Nynke v.d. Bezelhonk NHSB 2694400 HD A
Fokker:  C. M. Schulte, Eefde

15-01-2012
2 pups (2 reuen)
Reu: Bonne v.d. Schermesweide NHSB 2459508 HD A
Teef: Brenda v. Oudsher NHSB 2605193 HD A
Fokker:  J. Poll, Augustinusga

17-01-2012
10 pups ( 6 reuen en 4 teven)
Reu: Storm v. ‘t Trappel- End NHSB 2496667 HD A
Teef: Laima Nabar the Gloucester NHSB 2717398 HD A
Fokker:  W.A.M. Donjacour, Veghel

28-01-2012
6 pups (4 reuen en 2 teven)
Reu:  Timo v.d. Haeckpolder NHSB 2598756 HD A
Teef:  Ayla NHSB 2764183 HD A 
Fokker: E.A.M. Helmer-de Jong & T.F. Helmer, Duizel

dek- en geboorteberIchten

In Japan is Pusuke, de oudste hond ter wereld, doodgegaan. Hij was 26 jaar en negen maanden. Pusuke overleed vredig thuis bij zijn baasje, meldt het 
Japanse persagentschap Kyodo. De eigenares, Yumiko Shinohara, vertelde dat Pusuke nog een gezonde trek had en elke dag twee keer werd uitgelaten. 
‘Tot maandag, toen hij plots weigerde te eten en het moeilijk had om te ademen”. Het beest stierf uiteindelijk vijf minuten nadat Shinohara thuiskwam 
van het boodschappen doen. ‘Ik denk dat hij op mij gewacht heeft om heen te gaan’, aldus de Japanse. Pusuke is niet de oudste hond die ooit heeft 
geleefd. Dat record staat op naam van de Australische Bluey, die in 1939 overleed. Hij werd 29 jaar en vijf maanden. Bron: AD 07/12/11

Dekkingen

Geboorten
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redactIecommIssIe

Nieuwe drukker…ander gezicht!

Elke keer aan het einde van het jaar 
bekijken wij als redactie hoe het afge-
lopen jaar gegaan is betreffende ons 
clubblad. Was er genoeg kopij, waren 
de kleuren over het algemeen goed 
te noemen,  waren er misdrukken, 
genoeg adverteerders/ kosten-baten 
plaatje in orde?? Etc. etc. Zo ook dit 
jaar.

Nu moet u weten dat er zonder adver-
teerders geen clubblad kan bestaan, in 
ieder geval niet in die kwaliteit die wij 
handhaven. De inkomsten zijn van dien 
aard dat wij als redactie een kwalitatief 
goed blad kunnen aanbieden. Voor de 
adverteerder is dat een signaal dat we 
‘bieden wat we beloven’, nl. goede en 
kwalitatieve uitgaven gedurende het 
gehele jaar door.
Dat betekent niet dat we in onze luie 
stoel kunnen blijven zitten, omdat het 
nu toch soepeltjes loopt! Nee, elk jaar 
weer kijken we naar verbeteringen en 
naar dingen die anders hadden gekund 
en nog kunnen….reacties vanuit het le-
denbestand en/of opmerkingen van ad-
verteerders worden altijd besproken en 
meegenomen in het geheel.

Zo bleek dat adverteerders er moeite 
mee hadden dat men gedurende het 
gehele jaar dezelfde advertentie moest 
gebruiken omdat het blad qua adver-
tenties “voorgedrukt” moest worden en 
wel voor dat gehele jaar.  Het aanbieden 
van de mogelijkheid om per editie een 
andere advertentie te kunnen gebrui-
ken is een stuk vriendelijker en uiteraard 
een beter aanbod.

Ook naar nieuwe adverteerders toe. U 
moet weten dat we het gehele jaar er 

bovenop zitten om bedrijven geïnteres-
seerd te houden en te krijgen om in ons 
blad te adverteren. 

Voor ons als redactie was het elke keer 
ook een ‘heksentoer’ om de beschikbare 
ruimte voor de advertenties precies vol 
te krijgen. Een lege plek konden we ons 
niet veroorloven, maar ook geen adver-
teerder ‘te veel’! Want dan zou er een 
lege ruimte tegenover staan, aan bijv. 
de andere zijde van het vel. De voor-
drukvellen moesten precies vol. Kort ge-
zegd…een rare en onwenselijke situatie 
die veel te veel tijd kostte en ergernis.

U begrijpt het al…we moesten maar 
eens op zoek naar alternatieve druk-
mogelijkheden. Eerst bij onze “huisdruk-
ker”, de fa. ‘Reestmond’ te Meppel  geïn-
formeerd en vele telefoontjes en mails 
gepleegd, dit nam Rob van der Meer op 
zich en dat heeft hij geweten! Veel tech-
nische details kwamen bovendrijven en 
als leek moet je dan sterk staan en je er 
goed in verdiepen…nou, dat heeft Rob 
gedaan. Hij heeft veel werk verzet.
Ook zijn Rob en ondergetekende maar 
weer eens naar de drukker in Meppel 
gereden om alles door te nemen en de 
mogelijkheden te bespreken. Veel tijd 
en werk. Maar alles voor ‘Onze Drent’!

Het kosten plaatje weegt dan zwaar en 
dan komt er het moment dat je zakelijk-
heid bovenaan moet stellen. Uiteindelijk 
bleek dat onze “huisdrukker” helaas niet 
mee kon met de wensen die wij hadden 
binnen het acceptabele kostenplaatje.
Elders kon het ons wel aangeboden 
worden tegen de gewenste voorwaar-
den, lees o.a.  prijs.
Vele offertes en bezoekjes werden door 

Rob op zich genomen en later aan ons 
en het bestuur voorgelegd. Enkelen 
sprongen eruit en daar moest de keuze 
uit gemaakt worden. Na onderling over-
leg en met het bestuur is besloten dat 
Rob en ondergetekende maar eens een 
bezoekje af moesten gaan leggen bij 
de drukkerij waar alles het beste in ons 
plaatje bleek te passen. 

Dat bleek drukkerij ‘Verhaag’ te Olden-
zaal te zijn. Een bedrijf met een grote ge-
schiedenis en nu gehuisvest in een zeer 
modern bedrijfspand. Rob heeft als rug-
gesteun nog een kennis meegenomen  
(dhr. Breevoort), die tientallen jaren in 
een drukkerij gewerkt heeft en het klap-
pen van de zweep goed kent. Dat komt 
altijd te pas. Na goed voorgelicht te zijn 
en e.e.a. goed bekeken te hebben was 
het ons wel duidelijk…dit is het!

Al gauw bleek het zo te zijn dat we een-
voudigweg zoveel voordelen krijgen 
door met deze drukkerij in zee te gaan, 
dat we hebben moeten besluiten om 
in goede verstandhouding afscheid te 
nemen van drukkerij ‘Reestmond’ als 
“huisdrukker”. Men had er wel begrip 
voor, maar prettig vond geen van allen 
het, ook wij niet. Temeer omdat druk-
kerij ‘Reestmond’ ook nog eens een zgn. 
‘sociale werkplaats-drukkerij’ is.

Ik wil u een aantal dingen vertellen wat 
er gaat veranderen ten opzichte van de 
oude situatie.

Enkele voordelen:
Alles in kleur was voorheen onbetaal-
baar. Het zou het lidmaatschap en/of de 
advertenties veel te duur maken. Dus 
gedeeltelijk zwart/wit was een noodza-
kelijk ‘kwaad’. 
Nu komen we in de situatie dat het blad 
niet duurder wordt en we alles in full-co-
lour krijgen met een nog mooiere teint 
van het papier en de kleurenfoto’s! Het 
heeft veel werk gekost, maar dan krijgen 
we ook wat!
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Caro
Croc

www.CaroCroc.com

CaroCroc, een Oer Hollandse voeding. Gemaakt met:
•	 hoogwaardige	natuurlijke grondstoffen;
•	 toegevoegde	vitaminen	en	mineralen;
•	 gemaakt	zonder toevoeging van kunstmatige geur-, kleur- en 
 smaakstoffen en zonder kunstmatige conserveringsmiddelen. 

Voor een lang en gezond leven.

Kijk voor de verkooppunten bij u in de buurt op www.CaroCroc.com.

011232_Consumenten_Adv_185x121_CC-3x.indd   3 24-10-2011   14:17:16

Als je per editie advertenties kunt plaat-
sen ben je erg flexibel en dat betekent 
dus minder stress voor de redactie en 
meer mogelijkheden voor de adverteer-
ders om in de loop van het jaar adver-
tenties te veranderen. 

En als bijkomend voordeel hebben we 
het feit dat we gedurende de loop van 
het jaar nieuwe adverteerders kunnen 
werven en deze kunnen nu zelfs 1 of 2 
keer een advertentie plaatsen in de loop 
van het jaar. Daarbij moet u ook niet 
vergeten dat het wat vreemd oogt als 

je in de zomer naar een advertentie kijkt 
waarbij de modellen in winterkleding 
lopen of in de winter in badpak parade-
ren. Niet zo aantrekkelijk voor de adver-
teerder. 

Een ander voordeel is dat we vanaf nu 
6 x per jaar een andere cover kunnen 
drukken in plaats van het gehele jaar 
dezelfde foto. Iets waardoor we de Drent 
in al zijn aspecten beter in het zonnetje 
kunnen zetten.
Het uiterlijk van het blad wordt frisser 
en vrolijker en voor u als lid kan het elke 

keer weer een verrassing zijn als het 
blad bij u in de bus valt. En dan hopelijk 
een aangename!
Nu weet u hoe e.e.a. tot stand is geko-
men en hopelijk bent u net zo blij en 
trots als wij het zijn met de verande-
ringen. Het is onze wens dat we geza-
menlijk ons blad op een nog hoger peil 
kunnen brengen. Daarbij is uw kopij van 
groot belang…dus blijf insturen! 

Namens de redactie, 
Jaap Hoeksema

Cover 2013

U zult waarschijnlijk weten dat het al een flink aantal jaren de cover wordt gesierd door 2 hele bijzondere honden: de win-
naar van de Kampioenschapsclubmatch (van het voorafgaande jaar) en een jachthond die een bijzondere prestatie heeft 
geleverd. Welke jachthond dat is, wordt besloten door de Gebruikshondencommissie van de vereninging. 

Nu de cover elke editie zal verschillen, hebben we als Redactiecommissie nagedacht over hoe met deze traditie om te gaan 
in de nieuwe situatie. Aan de ene kant willen we de beide honden de aandacht blijven schenken die ze verdienen, aan de an-
dere kant is het niet gemakkelijk om een mooie cover te maken als daarop steeds 2 vaste foto’s moeten voorkomen. Daarom 
is het volgende besloten: 
•	 Dit jaar (2012) worden de twee “bekroonde” honden elke editie op een vaste plaats op voorpagina afgedrukt. Er blijft dan 

een flinke ruimte over waar elke editie een andere foto wordt geplaatst.
•	 Vanaf 2013 wordt de cover eenmaal geheel gewijd aan “de  jachthond van het jaar” (op voordracht van de GBC) en een-

maal geheel aan de winnaar van de Kampioensschapsclubmatch. Op de overige 4 covers wordt de Drent in het zonnetje 
gezet vanuit een bepaalde invalshoek: bijvoorbeeld; jacht, pups, senior etc.
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kaya en zohra - deel 3
Inmiddels zijn ze 9 maanden geweest 
en is Bo, hun zus, op bezoek. Zij blijft 
3 weken logeren,  dus dat betekent 
dolle pret met elkaar.

Ze worden wel rustiger naarmate ze 
ouder worden. De zussen van Kaya en 
Zohra zijn beiden al loops geweest maar 
die 2 van ons laten het afweten. Wel 
hangt er af en toe een weeïge lucht om 
hen heen dus wie weet... Voordeel is dat 
we nu nog lekker met ze naar het IJs-
selbos in Nieuwegein kunnen gaan. On-
derweg er naar toe kijken ze over onze 
schouder mee waar we heen gaan. Als 
ze het door krijgen, beginnen ze te jan-
ken en piepen van opwinding!

Wandeling
Halverwege de wandeling waren er in-
eens 5 Drenten. Ik wist toch zeker dat ik 
met 4 weggegaan was. Rare gewaarwor-
ding is dat, als blijkt dat Tinka, hun tante, 
er opeens tussen staat.

Nu moet ik zeggen dat tijdens de wan-
delingen, ik alleen oog heb voor de 
viervoeters en niet om me heen kijk. 
Dus had ik de baasjes van Tinka hele-
maal niet gezien. Maar wat lijken ze op 
elkaar! Qua gedrag, uiterlijk, kleur vacht 
en vooral de uitdrukking in de ogen. Het 
blijft toch wonderlijk dat die familietrek-
jes zich herhalen in het nageslacht en 
dan met name van vaders kant.

Spelletje
Thuisgekomen is het tijd voor een ap-
pel en een dutje. Ik kan even wat anders 

doen.  Daarna gaan we spelletjes doen 
in de tuin. Als de emmers tevoorschijn 
worden gehaald zijn ze al helemaal door 
het dolle heen. Ik moet echt streng zijn 
om dat stel binnen te houden, zodat ik 
alles buiten in gereedheid kan brengen. 
Hier en daar een brokje er op en er om 
heen en dan mogen ze komen en op 
mijn bevel: “vooruit” en “zoek”.

Ik moet zelf zorgen dat ik uit de voeten 
ben, want anders lopen ze me zo omver! 
Ik krijg ze voor geen meter naar binnen 
voor een volgende ronde. Dus gaan we 
in de tuin brokjes zoeken, die ik om me 
heen gooi. Dit doen we voor alle hon-
den. Dolle pret is dat!

De Allessies
En toen kregen we eindelijk de beves-
tiging binnen van de Raad van Beheer 
dat onze kennelnaam, “De Allessies”, ge-
registreerd is. Wat kan geduld dan een 
schone zaak zijn!
We zijn er reuze blij mee. Dus bij deze 
willen we u kennis laten maken met 
onze kennel.

Pup
Over 4 weken mogen we weer een pup 
verwelkomen! We zijn er reuze blij mee 
en kijken er naar uit.

Jachtcursus
Vorige week hebben we met onze slun-

gelientjes deel genomen aan een pro-
motie-jacht-cursus. Wat waren ze opge-
wonden en moeilijk in toom te houden! 
Maar na enige tijd bleven ze toch netjes 
naast de baasjes zitten. Ze deden keu-
rig alles wat er van hen verwacht werd. 
Ik straalde van trots toen Kaya ook nog 
eens de dummy terug kwam brengen, 
wat niet van alle deelnemende viervoe-
ters gezegd kan worden.

Zohra ging er met de dummy vandoor. 
Het kostte het bazinnetje de grootste 
moeite en uithoudingsvermogen om 
haar, met dummy, weer in het gareel te 
brengen. En Zohra was niet de enige die 
er een spelletje van maakte...

Menigeen kreeg er een cursus snelwan-
delen, atletiek en logopedie gratis bij. 
Vooral aan de logopedie moest het één 
en ander aan bijgeschaafd worden!

Na anderhalf uur, waarin ook een goede 
uitleg gegeven werd over de jachtcur-
sus, gingen we huiswaarts. Voor deze 
kennismaking waren ze  allemaal met 
vlag en wimpel geslaagd en wij wisten 
waar we nog aan moesten werken. Eind 
februari gaan we beginnen met “het 
echte werk”. Wij hebben er in ieder geval 
zin in! Wordt vervolgd...

Gerda de la Chambre Benschop
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U wilt toch ook 
het allerbeste voor uw 
Drentsche Patrijshond? 

Petplan, de zorgverzekering 
voor uw hond

De Schiedamse hond Turbo heeft zijn heldhaftige optreden bij een in-
braak bijna met zijn leven moeten bekopen. De 11-jarige bastaard jaagde 
het ongewenste bezoek de woning van zijn baasjes uit, maar werd zo 
ernstig mishandeld dat twee dierenartsen de viervoeter direct moesten 
opereren om zijn leven te redden. Turbo moet nu wel een oog missen. 
‘Turbo heeft veel geluk gehad,’  zegt zijn 42-jarige bazin. ‘Als ik een half 
uur later thuis was gekomen, was hij doodgebloed. En tijdens de operatie 
heeft hij nog een hartstilstand gehad. De dierenarts is uit voorzorg de hele 
nacht bij Turbo gebleven.’ 

Het feit dat slechts een laatje van het dressoir was doorzocht, doet de 
vrouw vermoeden dat Turbo de inbreker de woning uit heeft gejaagd. In 
de buurt werd een breekijzer met bloed erop gevonden. ‘Ik denk dat hij 
daarmee op zijn kop is geslagen’. 
Intussen is Turbo er redelijk aan toe. Hij maakt nog wel een onzekere in-
druk en is niet meer zo speels. ‘Hij heeft nu beperkt zicht en dat vergt het 
nodige aanpassingsvermogen. Normaal is Turbo eigenlijk een watje, maar 
hij heeft zich als een held gedragen.’
Bron: AD 25/11/11
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 Dierenpension ‘t Suydenvelt

Als Drentenbezitters en –fokkers 
begrijpen wij uw zorg des te meer.
Uw hond(en)  is/zijn bij ons in goe-
de handen. 

Informeer gerust bij derden, veel 
Drenten bezitters gingen u voor. 

Ons hondenhuis, waarin ook een 
deel van onze eigen honden verblij-
ven, is gelijk de verblijfplaats voor 
uw Drent.

Wij zijn het gehele jaar open. 
Zie voor meer informatie en ope-
ningstijden onze site.

Een betrouwbaar alternatief voor u en uw Drent tijdens 
uw afwezigheid of vakantie.

Voor de aanschaf van een puppy kunt u ook bij ons terecht.

De Drentsche Patrijshonden-kennel “fan ‘t Suydevelt”

Uw Vertrouwen….onze zorg.

Jaap en Froukje Hoeksema

Boermastreek 1

9574 PC  Exloërveen (Drenthe)

Tel/faxnr: 0591-549844

E-mail: info@drentschepatrijshond.nl

Website: www.drentschepatrijshond.nl

Wij zijn een rijksgediplomeerd  Dierenpension.
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In memorIam

Soms heb je van die momenten die ineens alles doen veran-
deren en die duidelijk maken dat geluk en verdriet dicht bij 
elkaar liggen.

Zo ook voor ons en wel op maandag 2 januari 2012. We wa-
ren de voorgaande weken en tijdens de Kerst in grote zorgen 
geweest om een van onze honden: Parel. Zij was  ‘opgegeven’ 
door de dierenartsen vanwege een zeer heftige infectie waar-
van men de oorzaak niet kon achterhalen. Parel kon niet meer 
eten en/of drinken. Een drama voor iedere dierenliefhebber!

Ons werd verteld dat we afscheid zouden moeten gaan ne-
men van deze zeer jonge hond. Parel is nog geen 3. Wat een 
ellende en wat een verdriet, Kerst 2011 zou niet gauw verge-
ten worden.

Maar door vastberadenheid van een andere dierenarts, die 
onze laatste strohalm was en die echt alles uit de kast trok om 
haar te helpen, mochten wij haar behouden. Na 9 dagen at Pa-
rel eindelijk weer voedsel en dronk ze water. Inmiddels meer 
dan 8 kilo afgevallen. Wat een geluk en blijdschap hier in huis 
en bij de vele vrienden en kennissen in de hondenwereld en 
daarbuiten. We begrepen dat menig kaarsje voor Parel aange-
stoken was, tot in Finland aan toe.

Wat een gemeend medeleven, erg bedankt daarvoor!!!
We hebben er het glas op geheven, dat zal wel duidelijk zijn! 
Dan na alle zorgen, komt het nieuwe jaar met alle hoop en 
goede voornemens. Wat kon nu een betere start zijn dan met 
het bericht dat je hond het zal overleven?

Tot 2 januari in de vroege ochtend. Alle honden rennen naar 
buiten,  ook onze Kyria van bijna 12 jaar oud en altijd vol in 
het leven staand…vrolijk, vriendelijk en nooit ziek. Eerst even 

tegen je op springen, even aanhalen en hup…naar buiten.

Dan is het tijd voor haar om te eten en dan zie je onze  ‘grand 
old lady’ op een voor haar vreemde manier op de grond zitten. 
Zoiets valt gelijk op, haar blik is ineens vragend. Lopen kon zij 
niet meer! We hebben haar meegenomen naar binnen en daar 
bleek al gauw dat zij verlamd geraakt was in haar achterhand. 
Waarschijnlijk heeft zij een ‘tia’ gehad. Dat was een klap. Nooit 
ziek en dan dit!

We hebben moeten besluiten om haar verder lijden te bespa-
ren. In familie-kring hebben we afscheid van haar genomen. 
Haar as hebben we verstrooid op het speelveld bij ons huis.
Kyria…bedankt voor alles.
Fam. Hoeksema

Kyria fan ‘t Suydevelt 18-05-2000 / 02-01-2012

Floyd 15-08-1999 / 22-11-2011

Ter nagedachtenis aan ‘’Onze lieve trouwe Floyd’’.

Als vrolijke en vooral eigenwijze pup kwam zij in ons gezin. 
Vooral de afstandbediening en kranten waren de eerste paar 
weken favoriet. 

Na ongeveer een jaar kreeg jij je eerste epileptische aanval, 
wat schrokken we hier van! Gelukkig waren de aanvallen nog 
te overzien.

Je genoot altijd als je mee mocht naar Frankrijk, maar Zeeland 
viel ook al goed bij je in de smaak. Ook ging je dagelijks mee 
naar de paarden. Je was dan zo braaf,  ging je eigen gang, 
maar kwam af en toe even kijken waar we mee bezig waren. 

Soms werden je epileptische aanvallen heftiger, ook gingen je 
benen wat minder en had je vaak last van je buik. Hier had de 
dierenarts gelukkig een paar keer een oplossing voor. Totdat 
je een avond zo’n pijn had, dat je bijna niet meer wilde lopen. 
Nadat je al een paar keer je behoefte in huis had gedaan (wat 
echt niks voor jou was), wisten we dat er binnenin echt iets 
niet goed zat. 
‘Houden van’ is ook: laten gaan. Floyd is op 22-11-2011 inge-
slapen. Jouw altijd vrolijke gedrag, je wandelingen, je nagel-
tjes op het parket. We missen het enorm! Floyd je bent er niet 
meer, maar we zullen je nooit vergeten kanjer! 
Familie van Hernen
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gebruIkshondencommIssIe
J.F.Baron van Hogendorp Wisseltrofee 

Wanneer u in 2011 heeft deelgenomen aan – en kwalificaties 
heeft gehaald op veldwedstrijden, apporteerwedstrijden, 
KNJV- apporteerproeven, op de kampioenschapsclubmatch 
en/of tentoonstellingen, kunt u in aanmerking komen voor 
het winnen van deze trofee.

U kunt uw bescheiden vóór 1 juni a.s. opsturen naar de heer 

H.G. Jacobs (secretaris van de Gebruikshondencommissie), 
Kijkakkers 19, 6026 ER Maarheeze.

De eigenaren van de drie hoogst gekwalificeerde Drenten 
worden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2012 in 
het zonnetje gezet. De winnende honden zijn uiteraard ook 
van harte welkom!

Overzicht Voorjaarsveldwedstrijden 2012

Organisatie door Ver. De Drentsche Patrijshond
•	 Zaterdag 3 maart  Tilburg-Zuid Jeugd (onder voorbehoud)
•	 Zaterdag 17 maart Diessen Open
•	 Donderdag 29 maart Alphen Open
•	 Zaterdag 14 April  Tilburg- Zuid Jeugd (onder voorbehoud)

Voorjaarsveldwedstrijden 2012 overige Continentaal II verenigingen  
•	 Vrijdag 2 maart   Chaam Weimaraner Openklas
•	 Zaterdag 10 maart Heidewachtel Openklas en Jeugdklas
•	 Zaterdag 24 maart Weimaraner Neede Openklas
•	 Zaterdag 31 maart Heidewachtel Ooypolder Openklas
•	 Vrijdag 6 april  Grote Munsterlander Hoofdplaat Openklas en Jeugdklas  
•	 Woensdag 18 april  Epagneul Francais Angeren Jeugdklas
•	 Maandag 30 april  Weimaraner Steenbergen  Openklas en Jeugdklas

Veldwerkresultaten van Drentsche Patrijshonden - Wedstrijdjaar 2011

Perdiquero Timinuk The Gloucester - NHSB 2789211 - geb. 7-4-2010 (reu) - eig. Bruinsma C, Swalmen 
2 ZG 21-9-2011 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Steenbergen, org.: Ver. Weimarse Staande Hond 
x EV 23-9-2011 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Gieten Gasselte, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 

Sebo Daisy van Roopoorte - NHSB 2777142 - geb. 30-12-2009 (reu) - eig. Bruggen AP van, Lexmond 
3 ZG 24-9-2011 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Westernieland, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 

Bente v.’t Arrêt - NHSB 2764894 - geb. 21-9-2009 (teef ) - eig. Berg H van den, Lekkerkerk 
x EV 9-4-2011 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Tilburg, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 

Eline van ‘t Arrêt - NHSB 2764892 - geb. 21-9-2009 (teef ) - eig. Klijsen W, Tilburg 
1 ZG 2-4-2011 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Rilland, org.: Ned. Ver. Langhaar 

Aram van ‘t Arrêt - NHSB 2764890 - geb. 21-9-2009 (reu) - eig. Doderer P, Leiderdorp 
2 ZG 12-3-2011 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Hilvarenbeek, org.: Ned. Ver. Heidewachtelliefhebbers 
1 ZG 16-4-2011 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Hoofdplaat, org.: Ned. Grote Münsterlander Vereniging 
1 U 24-9-2011 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Westernieland, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond

Fenella van ‘t Poldersdijkje - NHSB 2745327 - geb. 10-4-2009 (teef ) - eig. Mastenbroek J, Heyningen 
3 G 12-3-2011 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Hilvarenbeek, org.: Ned. Ver. Heidewachtelliefhebbers 
1 G 20-4-2011 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Angeren, org.: Ned. Club de Epagneul Français

Idde van ‘t Poldersdijkje - NHSB 2745324 - geb. 10-4-2009 (reu) - eig. Mastenbroek L.D., Dirksland 
3 G 16-4-2011 voorjaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (Novice), Hoofdplaat, 
 org.: Ned. Grote Münsterlander Vereniging 
x EV 20-4-2011 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Angeren, org.: Ned. Club de Epagneul Français

Caprice v.’t Arrêt - NHSB 2673538 - geb. 1-10-2007 (teef ) - eig. Gimbrère E.G.J. & W.E.A., Diessen 
1 G 29-9-2011 najaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Middelharnis, org.: Ver.DPH

Silke van ‘t Holtenbos - NHSB 2622988 - geb. 2-9-2006 (teef ) - eig. Vries K de, Gasselte 
1 U 21-9-2011 najaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Steenbergen, org.: Ver. Weimarse St. Hond

Lena-Vanka - LOSH 9134344 - geb. 12-10-2009 (teef ) 
x EV 12-10-2011 najaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Vogelwaarde, org.: Ver. DPH

Suyferhout’s Heike - LOSH 1036273 - geb. 20-4-2008 (teef ) - eig. Smet G. de, Pinte 
3 G 21-9-2011 najaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Steenbergen, org.: Ver. Weimarse St.Hond 
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tosca, tIen maanden In ons gezIn

In het februarinummer van het vorig 
jaar stond een stukje over onze  hond 
Tosca. Daarin schreef ik al iets over 
haar opvoeding en ook nu kan ik daar 
zo over verder schrijven. 

We verbazen ons er vaak over dat die 
prachtige oren van haar het zo slecht 
doen. Maar dan hoor je van kenners van 
het ras dat het ook wel een aantal jaren 
in beslag kan nemen, voordat je merkt 
dat er vooruitgang in zit. 

Toch luistert ze in huis prima en weet 
ze niet hoe snel ze een commando op 
moet volgen om een lekker hapje te krij-
gen. Want een lekkerbek is ze wel. Wan-
neer je haar brokken met kip, groente, 
rijst of alleen maar met het visnat van 
gestoomde vis lekker maakt, dan is haar 
bak zo leeg. Terwijl ze anders soms op 
een hele dag amper één bak leeg eet.

Na de puppycursus zijn we dit najaar ge-
start met de derde jachthondencursus. 
We hebben met de trainers overlegd 
of we naar deze cursus zouden gaan of 
toch naar een gehoorzaamheidscursus.

Het slechte gehoorzamen heeft er al 
eens toe geleid dat ze in botsing kwam 
met een bromfiets. Gelukkig liep het 
goed af, maar toen wisten we wel heel 
zeker: “appèl” heeft voor ons prioriteit. 
Dat hebben we ook met de trainers be-
sproken. 

Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie 
dat  de jachttraining naast de appèl-oe-
feningen, erg tegemoet komt aan haar 
jachtinstinct en net even meer biedt dan 
alleen een gehoorzaamheidscursus.

Maar goed, behalve op de cursus oefen 
je natuurlijk ook thuis met je hond, in 
het bos, op het open veld en bij het wa-
ter. Zo ook op een mooie zomeravond. 
De dummy mee en een goede oefen-
plek gezocht zonder teveel afleidings-
prikkels.

Het apport werd keurig één keer terug 
gebracht en toen hield ze het voor ge-
zien. Wat we ook deden, het kon haar 
niet boeien. En ineens was ze verdwe-
nen. “Splash, splash” hoorden we bij de 
waterkant, en daar kwam ze tevoor-
schijn uit het riet met in haar bek…een 
dode eend! 

Ze leek er zelf verbaasd over, zo keek ze 
ons aan. Of bedoelde ze misschien: Als 
we dan gaan apporteren, dan zoek ik 
zelf wel iets interessanters dan zo’n saaie 
dummy?

Onze eerste campingervaringen met de 
hond zijn gelukkig erg fijn, ze gedroeg 
zich als een echte vakantieganger. Heer-
lijk luieren bij de caravan, lange wande-
lingen in de zon en in de regen en daar-
na zelfs uitslapen tot bijna  negen uur. 

En wat leuk is het om andere (soms ge-
wezen) Drentsche Patrijshondbazen te 
spreken. Het warme enthousiasme en 
de liefde voor hun dier van dit ras: ge-
weldig!

En wij? Wij hebben ook zo’n heerlijke 
hond, zo één die altijd net op je voet 
gaat liggen om maar contact met je te 
houden. Zo één die altijd blij is als je 
thuis komt en je dan kwispelend tege-
moet komt. Zo één die het meest geniet 
als de roedel compleet is en zij wordt 
aangehaald: onze Tosca!

Hetty Flens

dagboek - tosca van ’t holtenbos

De trouwe lezers van “Onze Drent” hebben kunnen genieten van het opgroeien van pup Tosca uit Rotterdam. Agaath en 
Wim van Hoey Smith hebben in vier edities het jeugdige leven van Tosca van ’t Holtenbos, dochter van Joris Nynke van de 
Bezelhonk en Silke van ’t Holtenbos, beschreven. We keken mee over de schouders van Agaath en Wim en zagen Tosca van 
pup  opgroeien tot wat ze nu is: een prachtige Drent, vol levenslust en passie!

In dit februari-nummer treft u geen deel 5 aan. We zouden Tosca het eerste jaar van haar leven “volgen”. Ze is op 26 februari 
2011 geboren en als u dit leest, is Tosca één jaar oud. In het aprilnummer wordt het laatste deel van het dagboek van Tosca 
geplaatst.  Uw Diender.
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Convocatie Fokdag 14 april 2012

Voor de 1ste fokdag van 2012 op zaterdag 14 april in de Mer-
curiushal te Barneveld, worden de hierna volgende nesten 
uitgenodigd.

Aan de hand van de gegevens (kopie stamboomaanvraag en 
adressen van de pupkopers) worden begin maart de uitnodi-
gingen naar de pupeigenaren verstuurd. 

Wilt u, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, eventuele 
mutaties doorgeven.

Mocht u  een nest gefokt hebben tussen 14–10-2010 en 25-
04-2010 en niet vermeld staan in onderstaande lijst of mocht 
u onjuistheden in onderstaande lijst aantreffen, wilt u dan 
contact opnemen met:

Renate Schouten
Adres: Bosweg 2, 3651 LV  Woerdense Verlaat
Tel.:  079-3413508
Email:  fokdagen-clubmatch@drentschepatrijshond.org

Nesten met fokadvies die uitgenodigd worden:
Naam hond NHSB HD Geboren Eigenaar/Fokker

Eros Bieke v. Selihof 2718527 A H. Spitzen

x   Akina Lobke v. Selihof 2643662 A 12-10-2010 D. Das  

Mazzel fan 't Suydevelt 2578159 A J.W. Hoeksema

x   Meiske fan ‘t Suydevelt 2564989 A 09-10-2010 J.W. Hoeksema

x   Dinges fan de Indo-Anjoho 2626341 A 05-10-2010 J.W. Hoeksema

x   Margje fan ‘t Suydevelt 2616526 A 03-07-2010 J.W. Hoeksema

Fred fan ‘t Suydevelt 2408824 A H. de Joode

x   Djoeke van ‘t Wijdseland 2683650 A 08-10-2010 B.H. v.d. Pol

Timo Sita v.d. Neerbosche Wateren 2705958 A B.E. Rendening

x   Amber-Nouka v.d. Neerbosche Wateren 2659489 A 21-09-2010 B.N.J. Groen

Saco fan ‘t Suydevelt 2590238 A E. ten Cate

x   Tessel van ’t Wijdseland 2683651 A 23-08-2010 G.B. Olieman

x   Fayka v. d. Flevomare 2495408 A 22-05-2010 T. Nap

Floris Phébe v. Groevenbeek 2635614 A N.G. Klaassen

x   Maja Cirra v. Wikatro 2617237 A 13-08-2010 J.T. v. Van Weerdenburg

x   Polleke fan ‘t Suydevelt 2447942 A 03-07-2010 J.W. Hoeksema

x   Joppy 2678493 A 19-05-2010 G.S.M. Vriend

Douwe fan ‘t Suydevelt 2653015 A E. Heukers

x   Loreen fan ‘t Suydevelt 2697131 A 11-08-2010 T.M.W.E.E. v.d. Breekel

Basco  v.’t Holtenbos 2622985 A J. Baaijens

x   Femke Maud v.d. Meerpoel 2631825 A 19-07-2010 J.W.J. Bukkems - v.d. Manakker

x   Sanne v.d. Meerpoel 2427182 A 19-06-2010 TH.A.F. Colsen

Dice Sacha v. Kromhof 2339576 A J. Geerse

x   Duschi Selma v. Roopoorte 2570952 A 27-06-2010 A. Eibergen

x   Drentel v.d. Huetsche Grave 2565733 A 03-05-2010 C.M. Schulte

Jelle Senna v. Selihof 2710339 A B. den Uijl

x   Noa 2626582 A 18-06-2010 P.J. Manen - van Deelen

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

x   Asya the Gloucester 2612270 A 16-06-2010 L.K.F.L. v.d. Heijning

Floris Jara Guido v.‘t Opgoande Slag 2408810 A J.A. van Zuijlen

x   Senna 2577720 A 12-06-2010 G.A.J. v.d. Toorn

Doerak the Gloucester  † 2346819 A M.J.M. Linssen

x   Aila 2656675 A 11-06-2010 E.E.H.J. Creuwels

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

x   Shanti v.’t Hoage Gors 2563305 A 01-06-2010 R.F.M. Wopereis

Argos Lobke van Selihof 2643661 A G.C.J. Kellens

x   Nora 2446183 A 26-05-2010 L. Leenders - Coolen

Jordie the Gloucester 2519335 A G.W. Paardekooper

x   Arista A 26-05-2010 M.A. Klein

evenementencommIssIe
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Vervolg: Nesten met fokadvies die uitgenodigd worden:
Naam hond NHSB HD Geboren Eigenaar/Fokker

Bart fan ‘t Suydevelt 2630889 A J.W. Hoeksema

x   Nienke Kristel v. Selihof 2621635 A 22-05-2010 A.C.M. Poppelaars

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

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

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

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

Het is voor ons helaas niet mogelijk om vóór de fokdag aan 
te geven welke keurmeester in welke ring keurt. Kampioen-
schapstitels van ouderdieren en de nakomelingen worden, in 
tegenstelling tot een clubmatch of tentoonstelling, niet ver-
meld.

Mogelijkheid tot PRA-onderzoek voor iedereen
Op de fokdag kunt u uw hond op PRA laten onderzoeken, ook 
als u niet voor de fokdag bent uitgenodigd. Wilt u dan vooraf 
het kopie registratiebewijs van uw hond opsturen naar Renate 
Schouten, Bosweg 2, 3651 LV  Woerdense Verlaat. 
Heeft u geen registratiebewijs, maar een stamboom uitge-
geven voor 1-7-2008 met uw adresgegevens hierop vermeld, 
dan graag hiervan een kopie toesturen. 

De kosten voor het PRA onderzoek bedragen € 30.00 voor 
niet-leden en slechts € 20,00 voor leden van de vereniging. 
Het bedrag dient overgemaakt te worden naar:
bankrekeningnummer 32.83.20.021 (bij betaling vanuit het 
buitenland: IBAN: NL22RABO0328320021 en BIC: RABONL2U) 
t.n.v. De Drentsche Patrijshond te Zuidbroek.
U kunt ook op de dag zelf lid worden en vervolgens het ge-
reduceerde tarief aan de kassa betalen. Ook dan vooraf een 
kopie van het registratiebewijs opsturen.

De fokdag wordt gehouden in de:  Mercuriushal te Barneveld
Markthal Barneveld, Mercuriusweg 41, 3771 NC Barneveld

We rekenen op een gezellige dag en een grote opkomst. 
De Evenementencommissie, Renate Schouten

Voorjaarswandeling ZATERDAG 31 maart 2012 op de Edese hei

Op ZATERDAG 31 maart a.s. willen wij met de Drenten-
vereniging weer met heel veel Drenten en hun baasjes 
gaan wandelen in het losloopgebied van de Edese hei te 
Ede.

Wij verwachten u vanaf 10.00 uur op de parkeerplaats bij het 
losloopgebied. Daar zullen wij u een kopje/beker koffie of 
thee met wat lekkers aanbieden. Voor de kinderen is er limo-
nade. Ook de honden zullen wij niet vergeten.

Om 10.30 uur willen wij vertrekken voor een wandeling van 
ongeveer 1.5 uur. U kunt de wandeling wat inkorten door 
het rondje wat kleiner te maken (voor jonge honden en kin-
deren). Er lopen een aantal leden van de Evenementencom-
missie (EVC) achteraan om te zorgen dat wij geen honden 
kwijtraken. Het is misschien overbodig om te zeggen dat u 
te allen tijde verantwoordelijk blijft voor het doen en laten 
van uw hond.

Daarna willen wij bij een uitspanning nog wat gaan drinken 
en/of lunchen. Dat zal zijn bij “Juffrouw Tok”, Verlengde Arn-
hemseweg 101, 6718 SM Ede (Gld.), dat ongeveer een kilo-

meter van het losloopgebied ligt. De wandeling gaat in prin-
cipe altijd door, ook bij regen. Denk aan goede schoenen/
laarzen en (regen)kleding.

U kunt zich, het liefst per email, voor deze wandeling opge-
ven en daarbij tevens aangeven met hoeveel honden en per-
sonen u denkt te komen en of u daarna nog meegaat om wat 
te eten of te drinken. U kunt zich eventueel ook telefonisch 
opgeven bij één van de leden van de Evenementencommis-
sie. E-mail: wandelingen@drentschepatrijshond.org of 
evc@drentschepatrijshond.org

Routebeschrijving: adres Driebergweg Ede
U vindt de Edese hei pal ten oosten van Ede langs de N224. 
De eenvoudigste  route om er te komen is om op de A12 
(rijksweg Utrecht-Arnhem) afslag 25 te nemen en de N224 
op te gaan richting Ede. Na ca. 8 kilometer komt u bij een 
rotonde. Hier gaat u rechtsaf en na ca. 200 meter komt u op 
de parkeerplaats. Let op de vlaggen. 

De Evenementencommissie, Hans Egeter 
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daIka en reekalfje

Eind mei werd een ree-geit aangere-
den door een auto en daarbij gedood. 
Zij bleek een jong te hebben, een 
vrouwelijk reekalfje. 

Ik kreeg de opdracht naar het kalfje te 
zoeken en vond het ’s morgens niet ver 
van de plek van het ongeluk. Er restte 
mij niets anders dan het kalfje mee te 
nemen naar huis. Mijn vrouw Hildi en 
ik probeerden het 1500 gram wegende 

kalfje op te voeden. Het was een tijdro-
vende taak, in het begin om de twee uur 
de fles geven en dit gedurende dag en 
nacht. 

Een grote hulp was onze Drentsche Pa-
trijshond Daika (bij haar geboorte kreeg 
ze de naam: Lieke-Anne v.d. Soestwete-
ring). Zij nam vanaf het begin de moe-
derrol op zich. Schoonmaken en likken 
na het voederen deed zij vanaf het be-

gin als was het haar eigen ‘jong’.
De eerste weken verbleef het kalfje bij 
ons in huis. Daardoor werd de band met 
Daika erg close. Zij speelden met elkaar 
en Daika leerde het kalf hoe deze in de 
vrije natuur aan eten kon komen.

10 weken verbleef het kalfje bij ons. 
De kleinkinderen gaven haar de naam 
‘Fläkli’. In het midden van juli konden 
wij haar in het wilde dierencentrum bij 
Uzenstrof afleveren, waar zij met 6 ande-
re reekalfjes voorbereid werd om uitge-
zet te kunnen worden in de vrije natuur. 
Fläkli had inmiddels het gewicht van 10 
kg. bereikt.

Daika was heel verdrietig en heeft twee 
weken bijna niet gegeten. Op 1 augus-
tus gingen Hildi, ik en Daika in het bos 
bij het centrum wandelen. Daar troffen 
we een reekalf aan langs de kant van 
de straat. Daika bekeek het kalf op een 
afstand van ca. 5 meter. Hildi riep tegen 
het kalf:  “Fläkli, ga naar het bos” en het 
kalf rende hierop het bos in. En vanaf dat 
moment was Daika weer de oude. 

Eind oktober werden 7 reekalveren in 
het kanton ‘Bern’ losgelaten in de vrije 
wildbaan. Het was voor ons een gewel-
dige belevenis ondanks het vele werk.

Hans Locher, Zwitserland

websIte vernIeuwd

Misschien heeft u het al gezien: vanaf 1 februari 2012 is de 
website van de vereniging vernieuwd!

Veel van de wijzingen zijn niet direct zichtbaar, maar zitten 
“onder water’”. De technische randvoorwaarden zijn gescha-
pen om een aantal wensen in vervulling te laten gaan:
 
•	 betere presentatie van de foto-albums
•	 advertentiebanners (roulerend over de pagina’s)
•	 mogelijkheden voor commissies om ‘hun’ deel van de site 

zelf te beheren
•	 gemakkelijk te beheren ‘verenigings-agenda’
•	 eenvoudiger beheer van info over nesten en dekreuen
•	 naast het publieke deel, ook een gedeelte dat alleen voor 

leden beschikbaar is.

We hebben nu de overstap gemaakt, maar de site is nog lang 
niet ‘af’. Er zullen nog veel zaken worden aangevuld en ver-
fraaid. Uiteindelijk is de site natuurlijk nooit ‘af’: het leuke van 
een website is nu juist dat er steeds nieuwe dingen op te zien 
zijn.

We hopen dat u regelmatig een kijkje neemt en schroomt u 
alstublieft niet om te laten weten wat u ervan vindt. We zijn 
erg benieuwd naar uw op- en aanmerking en goede advie-
zen!!! Daar kan de site alleen maar beter van worden.

www.drentschepatrijshond.org
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onze beau...een drentIe!
Een nieuwe huisgenoot of nieuwe 
huisgenot? Herplaatsing, betekent 
dit ook heropvoeding?

Eerst een stukje geschiedenis. Voor wij 
een Drent hadden ben ik in mijn leven 
wel vaker met andere honden ‘in de 
weer’ geweest. Toen wij trouwden had-
den we een kruising Poedel x Keeshond. 
Een leuke hond met het voordeel van 
geen haaruitval. Daarna pas 30 jaar later 
weer een hond. Wegens het grootbren-
gen van 5 kinderen was er geen tijd voor 
nog een ‘handenbinder’.

Toen kwam er een Schapendoes. Helaas 
moesten we al na 9 maanden afscheid 
van haar nemen, omdat zij haar rug ge-
broken had. Dit, doordat de haren voor 
haar ogen hingen en zij hierdoor een 
paaltje niet zag toen zij achter de kat 
aan zat.

Toen kwam het tijdperk ‘Drentsche Pa-
trijshond’. Eindelijk de hond van mijn 
voorkeur. Het werd wel een echte boe-
ren-Drent, die mocht  dik 12,5 jaar wor-
den voor ik haar in moest laten slapen 
op  20 juni 2011. Een hard feit.

Mijn voornemen was geen hond meer 
te nemen. Daarvoor waren verschil-
lende redenen: geen oppas meer no-
dig, kunnen gaan en staan waar je wilt, 
mijn gezondheid, mijn verplaatsing per 
scoot-mobiel.

Maar na 2 weken begon het al weer te 
kriebelen. Het internet werd afgestruind 
om te kijken naar een hond en dan na-
tuurlijk wel een ‘Drent’.  Heb je die fijne 
eigenschappen een keer mogen proe-
ven dan is er geen betere wijn, eh ik be-

doel hond. 
Een paar mailtjes naar fokkers gestuurd 
met de boodschap: mocht u een Drent 
aangeboden krijgen ter overplaatsing, 
dan houd ik mij zeer aanbevolen.

Een pup opvoeden is momenteel teveel 
werk qua gezondheid. Na 4 maanden 
kregen wij onze ‘Beau’ aangeboden: een 
reu die in januari 3 jaar mag worden. De 
eerste kennismaking was van dien aard 
dat het wel klikte tussen ons, de fokker 
en Beau.

Herplaatsing betekent heropvoeding? 
Niet altijd dus! Bij Beau niet nodig. Hij 
is een makkelijke hond zonder proble-
men. Wij hebben wel wat ervaring met 
honden, dat helpt ook. 

Verder zijn de adviezen en de informatie 
van de fokker aan de nieuwe eigenaren 
belangrijk. Welke normale commando’s 
kent de hond? Bijvoorbeeld: ‘lig’, ‘zit’ en 
‘af’. Dit zijn er drie van de meerdere die 
Beau heeft geleerd. Welke nog meer? Is 
hij waaks, kan hij overweg met andere 
dieren en met vee? 

Na 4 weken zijn de aardigheden en ei-
genaardigheden van Beau naar boven 
gekomen. De geluiden van de buren 
kan hij nog steeds niet goed thuisbren-
gen. Bij het dicht gooien van de vuilnis-
bak blaft ie nog steeds. Ook dit is slechts 
een kwestie van tijd. Hij is voortreffelijk 
opgevoed, loopt netjes naast de ‘Stoep-
Ferrari’ (Scootmobiel - redactie). Andere 
honden begint hij beter  te accepteren. 
Met nog een beetje ‘bijsturen’ zal het 
wel lukken.

Beau is een echte ‘therapie-hond’, hij eist 
de aandacht op door zijn kop onder je 
hand te doen. Reageer je dan niet, dan 
komt zijn logge poot te voorschijn. Dat 
zijn geen mis te verstane  aanwijzingen 
om hem niet links te laten liggen. Het is 
zijn therapie voor de baas om aandacht 
te krijgen. Alles bij elkaar en in een 
woord samenvattend: een geweldige 
vriend.

Jaap en Froukje bedankt voor het ver-
trouwen. Wij hopen nog lang plezier van 
deze meneer te mogen hebben.
‘Hoetje’ Klooster

een drent In amerIka

Door het werk van mijn man zijn we sinds medio 2009 voor 
drie jaar woonachtig in Alabama, USA. Voor de gehele fami-
lie een behoorlijke stap: verhuizing, andere woonomgeving, 
school, e.d., maar (denken wij) ook een grote verandering voor 
Layla, onze lieve Drent, die het ‘voorrecht’  had om mee te gaan 
met deze verplaatsing. Layla is als pup sinds oktober 2008 bij 
ons en was bijna een jaar oud toen zij ons vanuit Amersfoort 
vergezelde naar de USA (tja, zoveel keus heb je natuurlijk als 
hond ook niet). We geven u graag een impressie van onze er-
varingen met onze trouwe oernederlandse viervoeter in de 
’States’.
Janine Whittle- van der Meulen

In het volgende nummer van Onze Drent kunt u veel meer lezen over de beleve-
nissen van Layla in Amerika!
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kerstvakantIe In zeeland 2011
We hadden een kleine midweek ge-
pland in Zeeland in het huisje Kas-
tanje in Renesse. De naam moet jullie 
vast bekend voorkomen ze adverte-
ren altijd in onze clubblad de Drent.

Wij hadden zin om samen met onze 
honden, een Drent Jet en een Aussie-
doodle Bob  (geleidehond in opleiding), 
lekker uit te waaien aan zee. Natuurlijk 
hadden wij die advertentie al meerdere 
malen gezien dus gemaild en geboekt.

Een leuk huisje van alle gemakken 
voorzien, niet te luxe wat immers met 
honden ook niet handig is. We werden 
door Coby Kalis netjes ontvangen, het 
hek ging dicht, de eerste vraag was niet: 
“Goh goede reis gehad?” Nee, de ope-
ningsvraag was: “De hondjes zitten vast 
in de auto. Ik wil ze wel graag zien. “Co-
bie was nog wel het meest benieuwd 
naar de Aussiedoodle,  want ja, de Drent 
kende ze wel… 

Zo gastvrij als Coby was, zette ze gelijk 
een bak water voor de honden neer en 

een fles wijn voor de baasjes stond al 
klaar op de tafel.

Alle spullen uit de auto geladen, meer 
eten en spullen voor de honden dan 
voor ons zelf. Je weet vast wel hoe dat 
gaat als je met honden op vakantie gaat. 
Je eigen spullen kunnen nog amper 
mee. 

Alles in het huisje een plekje gegeven, 
op naar het strand, het was dinsdag na 
Kerst nog erg mooi weer met veel zon. 

Lopen we op donderdag op het strand, 
komen we daar een paar prachtige hon-
den tegen…. natuurlijk was dat een 

mooi drentenkoppel. En ja, als je dan z’n 
koppel tegen komt, raak je al gauw aan 
de praat… Goh, waar komt jullie hondje 
vandaan? We vertelden dat onze Jet uit 
Doetinchem komt van Kennel van de 
Ykenhorst. De andere familie vertelde 
ons dat hun hond Byzou daar ook van-
daan kwam en net jarig was geweest. 
Het zijn immers kerstkindjes. Als je dus 
over toeval kunt spreken, was dit in Zee-
land wel het geval.

Met andere woorden: wij en de honden 
hebben het geweldig gehad in Zeeland. 
Wil je eens lekker met de honden weg, 
dan is dit zeker de moeite waard!
Rienie en Annet Rap, Jet en Bob

honden: feIten en cIjfers 2011
Onlangs is in opdracht van het Ministerie van EL&I (Economi-
sche Zaken, Landbouw en Innovatie) een groot onderzoek 
gepubliceerd over de omvang van de gezelschapsdieren in 
Nederland. Hieruit bleek dat het aantal honden in Nederland 
de laatste jaren is afgenomen van 1,8 miljoen in 2006 naar 1,5 
miljoen in 2010. 37% van deze honden heeft een stamboom 
en wordt gefokt door 8.000 hondenfokkers. 

De top 3 van populairste rashonden in Nederland is:
1. Labrador Retriever
2. Duitse Herder
3. Golden Retriever

De top 6 van geclaimde aandoeningen bij verzekeringen:
1. heupafwijkingen
2. elleboogafwijkingen
3. knieproblemen
4. ademhalingsproblemen
5. blaasproblemen
6. infectieziekten

Jaarlijks geven hondenbezitters gemiddeld € 98.80 uit aan 
dierenartskosten.

Aantal honden in Nederland 1,5 miljoen (100%)

Rashond met stamboom 552.000 (37%)

Overig + zonder stamboom 941.000 (63%)

Gemiddelde levensverwachting hond 10 jaar

Gemiddelde prijs hond met stamboom 700,-

Gemiddelde prijs zonder stamboom 250,-

Gemiddelde kosten dierenarts per jaar 98,80

Meer informatie: http://www.dierenrecht.nl
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Dé uitlaatservice voor de Rotterdamse wijken Prinsenland, Kralingen, Hillegersberg, Schiebroek, Ommoord, 
Zevenkamp, Nesselande en Capelle aan den IJssel.

Dierengeluk is meer dan een hondenuitlaatservice
In 1996 zijn wij van start gegaan. Eerst parttime, maar dat werd 
al snel een fulltime baan. 

Zoiets vindt u nergens beter in de Randstad
Sinds september 2011 beschikken we over een eigen uitlaatter-
rein. Geheel omheind, drie hectare groot en dus super veilig voor 
uw hond!

Contact
Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 0615057666.
Stuur een email  info@dierengeluk.nl  of neem gewoon eens een 
kijkje op: http://www.dierengeluk.nl.

WWW.DIERENGELUK.NL
HONDENUITLAATSERVICE....net dat beetje meer!

Hoe werken wij?
Mocht u besluiten gebruik te willen maken van de diensten die Dierengeluk biedt, neem dan contact op voor 
het maken van een vrijblijvende kennismakingsafspraak. Wij bespreken dan uw wensen en maken kennis met 
u en uw huisdier en u met ons. Niet alleen uw hond is bij ons in veilige handen; we verzorgen ook uw kat, vis, 
reptiel en knaagdier als u van huis bent. 
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Keukens om in te leven

ECO Keukens levert houten binnen- en óók buitenkeukens op maat, in stijl en
van topkwaliteit. Uw ECO Keuken wordt op ambachtelijke wijze vervaardigd in
de eigen werkplaats uit 100% massieve en natuurlijke materialen. ECO Stijlen,
bijna ongelimiteerd, zeggen veel over de eerlijke en intieme sfeer en worden
gecombineerd met hedendaagse comfort en luxe. Een ECO Keuken ….beleef
je…. is praktisch in gebruik.…..en een lust voor het oog…kortom: een Keuken
om in te leven. 

U bent van harte welkom voor het bespreken van uw persoonlijke wensen na
het maken van een afspraak.

Eco Keukens |Bloemakkers 15a | 9461 GX Gieten (NL) | Tel. +31(0)592/26.40.38 | Fax +31(0)592/26.40.31

Info@ecokeukens.nl | www.ecokeukens.nl | Offerte op afspraak. | Geopend van di. t/m za. van 9.00 – 17.00 uur.

AGA
Experience Center

Driebergen nieuw 230 x 297  29-05-2008  22:50  Pagina 1
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tentoonstellIngen en wat er zoal bIj komt kIjken

Nu er weer een jaar voor ons ligt en 
u nog voor veel tentoonstellingen 
kunt inschrijven dit jaar, waaronder 
de Jachthondententoonstelling, wil 
ik graag het een en ander onder uw 
aandacht brengen. Hierdoor klimt 
u wellicht een treetje hoger op de 
showladder met uw hond.

Voordat u naar de show gaat, zorgt u er 
natuurlijk voor dat uw hond er prima 
uitziet. Goed verzorgd, de nagels ge-
knipt, het overtollige haar rond de voe-
ten bijgewerkt en het (te) lange haar 
dat onder de oorrand uitgroeit wegge-
plukt. Ook zorgt u er vanzelfsprekend 
voor dat uw hond niet te dik is, want 
iedere overtollige kilo schaadt zijn gan-
gen. Een hond die goedgebouwd is en 
het juiste gewicht heeft, loopt, indien 
goed getraind, mooi door de ring. Een 
goed gebouwde hond is meestal ook 
een mooie hond. Als het type dan ook 
nog overeenkomt met de rasstandaard 
hebt u misschien al een mooie kwalifi-
catie verdiend.

Echter, een mooie en goed verzorgde 
hond die slecht wordt voorgebracht, 
gaat het meestal toch niet redden. 
Daarom is het handig om voor een gro-
te spiegel of een raam eens te oefenen 
hoe uw hond op zijn voordeligst staat. 
Voeten netjes, rug recht, niet onderge-
schoven, (dit betekent dat zijn achter-
benen recht onder het lichaam moeten 
staan en er niet onder), staart niet tus-
sen de benen enz.

Wanneer hij zijn rug een tikje laat zak-
ken, houdt dan nooit uw hand onder 
zijn buik, want gegarandeerd dat hij 
dan een bolle rug laat zien. Het is verve-
lend voor een hond als u dat doet. Loop 
liever een klein rondje, zodat de hond 

zijn aandacht er weer bij heeft.

Trek de riem ook niet teveel naar boven, 
want hierdoor trekt u zijn voorhand on-
nodig mee omhoog. Ook dit verstoort 
het totaalbeeld. 

Als er bij u in de buurt ringtraining 
wordt gegeven, is dat een aanrader. 
Ringtrainingen worden doorgaans ge-
organiseerd door regionale Kynologen-
clubs. Er is er vast wel een bij u in de 
omgeving.

Verder zie ik nog al eens dat er veel te 
hard wordt gelopen door de ring. Wan-
neer de keurmeester u vraagt om één 
of twee ronden te lopen en  een keer 
op en neer, dan is het niet de bedoeling 
dat u aan een snelheidswedstrijd doet. 
De keurmeester vraagt u echt niet bin-
nen een minuut terug te zijn. Op deze 
manier loopt de hond niet in balans en 

gaat hij slordig lopen. Dit kunt u thuis 
oefenen aan een losse lijn.

U laat uw hond draven en past zelf uw 
‘gangwerk’ bij de hond aan. Uw hond 
loopt het lichtste als hij in balans loopt. 
Niet te hard en niet te zacht, want bij 
het laatste zou hij in ‘telgang’ kunnen 
gaan. Doet uw hond dat onverhoopt 
toch, dan even inhouden en opnieuw 
beginnen. 

Wanneer u niet tevreden bent over de 
manier waarop uw hond loopt in de 
ring, knoopt u er dan nog een rondje 
aan vast. De keurmeester ziet ook liever 
een hond die goed door de ring gaat, 
dan een hond die naast de eigenaar 
loopt te springen en te trekken. Jonge 
honden doen dat nog wel eens, maar 
daarmee houdt de keurmeester reke-
ning. Echter, wanneer een hond in de 
jeugdklas netjes door de ring loopt, 

Jammer dat de achterbenen te ver naar 
achteren staan. Voeten niet helemaal zoals het hoort.De staart hangt te ver tussen de benen en ver-

stoort het totaalbeeld.

Correct voorgebrachte hond.
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“contInentale” organIseert vIjfkamp om de grote prIjs jan coldewey

C.J. (Jan) Coldewey, de ons ontvallen ere-voorzitter, oud voorzitter van de Continentale, van het Field Trial Comité en van de 
Jachthonden Wedstrijd Raad, heeft eens gezegd: 
“Een ideale hond voor de jager is een hond die als staande hond functioneert vóór het schot, het wild vindt ná het schot, die het spoor 
kan volgen bij de nazoek op grofwild, voldoet aan de eisen van dressuur en africhting en over een fraai exterieur beschikt.” 
Met deze woorden werd in feite het idee van de Continentale vijfkamp geboren.

In 1996 organiseerde de Continentale Staande Honden Vereniging, ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan, voor het eerst 
een vijfkamp om de “Grote Prijs Jan Coldewey” voor continentale staande honden, rubrieken B & C. Gezien het succes van de 
gebezigde formule en de vele positieve reacties van deelnemers en toeschouwers werd in 2002  voor de tweede maal en in 
2006 voor de derde maal een dergelijke wedstrijd  georganiseerd. Het bestuur van de “Continentale” heeft besloten om in 2012 
weer een vijfkamp te organiseren.

Ook nu werd gekozen voor een twee dagen durend evenement met een vijftal disciplines, waarin de honden en hun voorjagers 
hun veelzijdigheid kunnen tonen.
- een nationale kampioenschapsnajaarswedstrijd solo;
- een nationale kampioenschapsapporteerwedstrijd ter drijfjacht;
- een zweetspoorproef  F ( 500 meter lang, 125 ml. zweet en 24 uur oud);
- een officiële ORWEJA KNJV Jachthondenproef;
- een exterieur beoordeling.

De GPJC zal worden gehouden op 19 en 20 oktober 2012  in z/w. Nederland
 
Aan het evenement kunnen maximaal 24 continentale staande honden, zowel uit rubriek B als uit rubriek C, deelnemen.  Moch-
ten zich meer deelnemers aanmelden, dan zal het bestuur aan de hand van eerdere resultaten bepalen welke honden tot de 
wedstrijd worden toegelaten (zie de website van Continentale).

Voor uitgebreide informatie over deze unieke veelzijdigheidswedstrijd  zie de website van de Continentale of telefonisch of per 
mail bij de secretaris .

Website: www.continentale.nl  -  Mail: secretaris@continentale.nl - Tel: 0344-682086 / 06-21887703

G.J. v.d. Valk, secretaris

heeft hij ongetwijfeld een streepje voor 
op een hond die loopt te springen. Het 
is voor een keurmeester dan haast on-
doenlijk om zijn gangwerk te beoor-
delen. Een ervaren keurmeester heeft 
soms aan een paar goede passen al vol-
doende. Evenwel niet alle keurmees-
ters keuren wekelijks Drenten en heb-
ben langer tijd nodig en zijn dus gebaat 
bij een baas die goed heeft geoefend.

Om te zien hoe uw hond het mooiste 
loopt, kunt u ook een ander even met 
uw hond laten lopen, terwijl u van op-
zij, liefst zittend, naar de combinatie 
kijkt.

Kijk steeds of uw hond er nog goed bij-
staat, ook wanneer u niet aan de beurt 
bent. De keurmeester kijkt af en toe 
langs de honden in de ring. Wanneer 
uw hond er als een zoutzak bij staat, zal 
hij dat zeker onthouden. Dus, niet om 
u heenkijken, maar op uw hond letten! 
Die paar minuten in de ring moet u ten 
volle uitbuiten.

Dan is er nog een punt dat ik graag wil 
noemen, dat is de kleding van de expo-
sant. Nu denkt u misschien dat kleding 
er niet toe doet, omdat het immers om 
uw hond gaat? Nu, ik kan u verzekeren 
dat het er alleszins toe doet. Vooreerst 
moet u gemakkelijke kleding dragen. 
Hoge hakken, zoals ik laatst zag, zijn 
voor het showen van uw hond niet 
praktisch. Draagt u nette, liefst bij de 
hond passende kleding. Jachtkleding 
is bij ons ras natuurlijk ook prima. Het 
geheel moet er verzorgd uitzien. Ze-
ker wanneer u met uw hond beste van 
het ras (BOB) bent geworden en u in 
de erering wordt verwacht, is het een 
‘must’. 

Het is maar zelden dat Rasgroep 7, 
waartoe ons ras behoort, door een voor 
ons ras bevoegde keurmeester wordt 
gekeurd. Dit geldt zelfs ook wel voor de 
‘gewone’ keuring. In de erering keuren 
dikwijls buitenlandse keurmeesters. Zij, 
maar natuurlijk ook de Nederlandse 
keurmeesters, zien graag een mooie 

combinatie eigenaar/hond in deze ring. 
Wanneer er twee honden van dezelfde 
kwaliteit in de ring staan, zal de keur-
meester zeker kiezen voor de com-
binatie die een eenheid vormt met 
zijn of haar hond. Niet zelden kijkt de 
keurmeester eerst naar de hond en dan 
even naar de eigenaar die er achter 
staat. Let u er maar eens op. 
Waarom nemen exposanten, die me-
nen hoog te kunnen eindigen, een 
kostuum mee van huis? Ja precies, om 
te stralen in de erering! Het is tenslotte 
een feestelijke keuring, een erekeuring. 
Het algehele plaatje doet er dan toe.

Misschien wilt u hier eens over naden-
ken, want een inschrijving voor een 
tentoonstelling is een dure aangele-
genheid. U kunt er beter het beste uit-
halen!

Janny Offereins
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bart: uIterlIjk van eros en karakter van jorIs

In het oktobernummer heeft u kun-
nen lezen dat we sinds 21 september 
een nieuwe speelmakker voor Eros 
hebben en dat hij Bart heet. 

Het gaat heel goed met ze. Ze knuffelen 
en spelen samen. Na het spelen kunnen 
wij de tafels en stoelen weer op hun plek 
zetten! Eten en drinken doen ze ook sa-
men. Eerst gaat de bak van Bart leeg en 
daarna de bak van Eros. Slapen doen ze 
ook samen, maar dan wel bij ons op bed. 

Bijna elke dag gaan we met ze naar het 
strand. Dan rennen ze en graven ze kui-
len. Eros rent met zijn bal en Bart rent 
achter de kraaien en meeuwen aan. 
De laatste weken liggen er regelmatig 
aangespoelde dode meeuwen en Bart 
brengt ze bij ons. Maar...opeens komt hij 
naar ons toe rennen met iets zwarts in 
zijn bek. We dachten eerst dat het een 
stuk plastic was maar toen hij dichterbij 
kwam zagen we dat het een kraai was. 
Trots als een pauw kwam hij voor ons 
staan en hij maakte zich extra breed. 
Toen we “los” zeiden liet hij hem los en 
tot onze verbazing en opluchting vloog 
de kraai weg. 

Ze hebben het op het strand en in zee 
heel erg naar hun zin, maar ook in de 
bossen zijn ze in hun element. In juni 
gaan we 2 weken naar Drenthe, in ok-
tober een week en sinds een paar jaar 
gaan we na de kerst ook een week. Ze 
spelen en rennen dan naar hartenlust 
door de bossen. In de vennen gaan ze 
pootje baden en drinken ze een slok. 
Bart sjouwt met stokken.

Het is een geweldig stel. We worden 
regelmatig aangesproken door men-
sen die vinden dat we prachtige hon-
den hebben. Ook vragen ze vaak of het 
een tweeling is, omdat ze zo op elkaar 
lijken. Men vraagt zich af hoe we kun-
nen zien wie nou wie is. Dan leggen we 
uit dat Bart een klein wit hartje op zijn 
kop heeft en Eros een grotere en dat de 
staart van Bart wit is en van Eros alleen 
een witte punt heeft. Verder is Eros 4 jaar 
ouder dan Bart. 

Bart is een heel bijzondere hond omdat 
hij uiterlijk best veel op Eros lijkt, maar 
qua karakter gaat hij steeds meer op Jo-
ris lijken. Als we naar het strand rijden, 
gaat hij sinds een paar dagen zitten 
piepen. Joris zat altijd te blaffen. Als we 
onze spullen inpakken om naar Drenthe 
te gaan, gaat hij gewoon in de auto zit-
ten, maar als we er zijn en we rijden naar 

het bos om te wandelen dan piept hij  
weer net als Joris. Thuis gaat hij in de-
zelfde stoel liggen waar Joris ook altijd 
in lag en waar Eros nog nooit heeft ge-
legen. Op bed gaat hij niet meer tussen 
ons in liggen, maar aan het voeteneind 
waar Joris ook altijd lag. Op het strand 
rent hij net als  Joris achter de kraaien en 
meeuwen aan en Eros niet. Joris liep in 
de bossen altijd met takken te sjouwen 
en Bart doet dit ook. Joris maakte met 
spelen altijd bijgeluiden en Bart gaat dit 
ook doen.

Wij vinden het heel bijzonder dat hij qua 
uiterlijk op de ene hond lijkt en qua ka-
rakter op de andere, die er niet meer is. 
Wij zijn heel blij met onze honden, maar 
dat had u vast al begrepen. We houden 
u uiteraard op de hoogte als we weer 
nieuws hebben over onze rakkers.

Nico en Ria

Doortje (eig. Eivor Iversen) woont in het hoge noorden van Zweden en is de sneeuw wel gewend. Deze Nederlandse Drent moet nog even wennen 
en schudt maar eens met de achterpoot...
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ledenadmInIstratIe

Bezwaren tegen het toetreden van de volgende nieuwe leden kunt u ter kennis van het secretariaat brengen, mits binnen 2 weken na het verschijnen van dit 
blad.

Naam Adres Voorgesteld door

1 A. de Blanken Keizersmantel 21 Breda Y.Franssen

2 H. Boeve Noorderhoogte 43 Apeldoorn

3 B.J. Breunis-Smit Noordwolderweg 97 Bedum

4 A. Van de Cruysen Bingerdenseweg 17 Angerlo A.H.L.Kamperman

5 D. van Duijn Hoogstraat 27 Katwijk aan Zee

6 R. Gerrits Rembrand van Rijnlaan 41 Oegstgeest A. Poppelaars

7 R. van Hernen J.J.W. Boezemanstraat 25 Schiedam C.J. van 't Hof

8 S.J. Kerkmeester W.J. van der Hooftstraat 45 Meteren

9 I. Maaskant Rademakersstraat 4 Zutphen A.H.L. Kamperman

10 N. Melaard Vrouwtjesweg 52 Stad aan het Haringvliet

11 M. Meuldijk-van Hasseld Badhuislaan 12 Voorburg

12 M. van Noort Mecklenburg 4 Sassenheim A.H.L. Kamperman

13 A. Pisters Spechthof 5 Elsloo Y. Franssen

14 A. de Pruis Redan 36 Naarden A.H.L. Kamperman

15 L. Punt Dijkmeent 79 Almere Haven J.W. Hoeksema

16 W.J. van Rhenen Aureliavlinder 5 Zwolle

17 B.C.J. Rietveld Breitnerstraat 5 Woerden

18 K.I.M. Sportel Kerkhofweg 4 Steenderen

19 M. de Vaan Pastoor Lebenstraat 10 Puth ( L ) A.H.L. Kamperman

20 P. van Vliet-Boone Burg.v. Grotenhuisstraat 15 Oosterhout NB

21 R.B.J. Walraven Sinterstraat 1 Heeten

22 C. de Wilde Theerestraat 80 Sint Michielsgestel

23 G.J. Wulder-Koster Valkenkamp 795 Maarssen

KENNEL fan ’t DRENTSCHE VOLK
Wij, de familie Brinker, hechten grote waarde aan het behoud van de Drentsche Patrijshond met 
al zijn facetten en stellen alles in het werk hiervoor. Samenwerking met gerenommeerde fokkers 
en de vereniging is voor ons dan ook als vanzelfsprekend. Onze honden zijn zacht van karakter. 
Belt u ons gerust eens voor informatie of een bezoekje.

Familie Brinker
Weijerswold, Europaweg 31
7742 PH Coevorden
Tel: 0524-519364
E-mail: wcmbrinker@kpnmail.nl
Website: www.kennel-fantdrentschevolk.nl
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Ascon Maras an ‘t Landweggie behaald de titel Neder-
lands Kampioen op 3 februari in Eindhoven.

NHSB: 2741842  2741842

Geboren: 17-03-2009 

Eigenaar: W. Kroes en J. Kroes-Brinks

Vader: Maras v. ’t Oale Hemelriek

Moeder: Roosje

nIeuwe kampIoenen

Kamp. Djenna Sanne van Drienermarke NJK’10, 
JWW’10, EW’11, BS’11 is op 17 december 2011 in Brus-
sel Internationaal Showkampioen geworden.

NHSB 2743422

Geboren: 27-03-2009

Eigenaar: Evelien en Herman Bösing

Vader: Jelle Babien van Groevenbeek

Moeder: Kamp. Sanne Anjo van Drienermarke 
JW ‘05

Als uw hond één van onderstaande kampioenstitels heeft verworven, kunt u een foto insturen die we graag plaatsen 
in deze Kampioenengalerij. 

•	 Nederlands Kampioen
•	 Nederlands Jeugd Kampioen
•	 Nederlands Senioren Kampioen
•	 Internationaal Kampioen (werk-kwalificatie vereist)
•	 Internationaal Show Kampioen

Gaarne een kampioenwaardige foto, d.w.z. dat uw hond een correcte houding heeft en dat de achtergrond niet 
afleidt. Liefst een “buitenfoto” in een natuurlijke omgeving.  De foto dient te worden ingestuurd binnen één maand 
nadat de titel is behaald. 

Zoals voor alle in te sturen foto’s geldt, verzoeken wij u de foto in een hoge kwaliteit in te sturen. Gewoonlijk is dat 
het bestand zoals dat op het foto-toestel wordt opgeslagen (dus zonder dat dit in “gecomprimeerd” of bewerkt).
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Februari 3, 4, 5 Eindhoven
CAC-CACIB
Beursgebouw

Mw. E. Lahaye
Clematisstraat 1
5482 MH Schijndel

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

26 Flint Amersfoort
Hond van het Jaar Show
Inschr. alleen na kwalificatie

KNK Cynophilia
Hoofdstraat 248
3972 KL Driebergen

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

Maart 3, 4 Groningen
CAC-CACIB
Martiniplaza

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

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

17, 18 Leiden
CAC-CACIB
Plantarium, Hazerswoudedorp

L. Nieuwenburg
Morsweg 149
2332 EM Leiden

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

April 9 Leeuwarden Paasshow 
WTC Expo
CAC-CACIB

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

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

14 Eerste Fokdag 2012 Evenementencommissie

21,22 Goes
Zeelandhallen
CAC-CACIB

Dogshow Goes
Postbus 2040
4460 MA Goes

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

Mei 18,19,20 Worlddogshow
Salzburg
Oostenrijk

26, 27, 28 Arnhem
Rijnhal
CAC-CACIB

K.C. Arnhem
Postbus 30089
6803 AB Arnhem

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

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

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

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

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

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

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

16 Kampioenschapsclubmatch Evenementencommissie

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

Mw. E. Lahaye
Clematisstraat 1
5482 MH Schijndel

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

Augustus 25, 26 Rotterdam
Ahoy
CAC-CACIB

Mw. A. van Steenbergen
Postbus 190
2600 AD Delft

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

September 8, 9 Alkmaar (openlucht)
CAC

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

Tel.: 06-10598256
tentoonstelling@kcwf.nl

29, 30 Maastricht
MECC
CAC-CACIB

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

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

Oktober 5,6,7 European Dog Show
Boekarest
Roemenië

6, 7 Zwolle
IJsselhallen
CAC

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

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

20, 21 Utrecht
Home Boxx, Nieuwegein
CAC-CACIB

Jan Plomp
Rijnlanderweg 759
2132 NK Hoofddorp

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

27 Tweede Fokdag 2012 Evenementencommissie

November 3, 4 Bleiswijk
Flora Holland
CAC-CACIB

Mw. T. Minnaard
Leuvehaven 52
3011 EA Rotterdam

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

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

Winner
Hoofdstraat 248
3972 LD Driebergen

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

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

Mw. A. van Bussel
Etudestraat 52
6544 RT Nijmegen

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

evenementenkalender 2012

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



country & leisure wear
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