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Voorwoord Van de Voorzitter

Beste leden van de vereniging,

Begin dit jaar heeft u de eerste vernieuwde uitgave van ons Verenigingsblad ontvangen. Ik hoop 
dat u zeer tevreden bent over de veranderingen. De redactiecommissie staat open voor verdere 
suggesties. Het is en blijft dan ook een blad boordevol met informatie, wetenswaardigheden en 
ervaringen van leden met hun hond. 

Inmiddels heeft u uitgebreid kunnen ervaren dat de website van de Vereniging geheel is ver-
nieuwd. Een project waar een aantal leden veel tijd en energie in hebben gestoken. Het resultaat 
is ernaar! Dit is een volgende stap in de verbetering van de communicatie naar de leden maar 
zeker ook naar geïnteresseerden van ons mooie ras en de vereniging. 

Op dinsdag 6 maart is er een goed bezochte fokkersbijeenkomst geweest. Naast een toelichting over de bekende feiten 
(en over hetgeen we nog niet weten) rondom epilepsie door Bart van der Pol heeft Karel Wiegert een levendige discussie 
geleid over het gewenste aantal dekkingen per dekreu; een aspect voortkomend uit de laatste ledenvergadering.

Wat mij vooral opviel waren de inhoudelijke argumenten die werden uitgewisseld, de constatering dat we moeten spre-
ken over het ras in zijn geheel en niet over specifieke foklijnen en als laatste de constatering dat wij als Vereniging voorop 
lopen in transparantie over gezondheid van het ras, onder meer door de uitgebreide toepassingen van Zoo-easy en de 
toegankelijkheid hiervan. 

Dit laatste is de kern van het programma “Lijnen voor de toekomst” dat enige jaren geleden is ingezet. We kunnen met 
elkaar constateren dat we in de afgelopen 5 jaar stappen hebben gezet en we  nu daadwerkelijk over de gezondheidsont-
wikkeling van het ras met elkaar in onze Vereniging kunnen  spreken en discussiëren.

Als laatste wil ik u van harte de komende verenigingsactiviteiten aanbevelen, de fokdag op 14 april, de kampioenschaps-
clubmatch op 16 juni en uiteraard de ALV op 18 juni. 

Het jaar 2012 is in volle gang met veel 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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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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“oude” drent ontdekt?
Zo bladerende ik pas geleden in 
een plaatselijk sufferdje en mijn 
oog viel direct op een artikel 
over een tentoonstelling in mu-
seum het Schielandhuis in Rot-
terdam.

De tentoonstelling heet “De fami-
lietentoonstelling”  en is tot 21 ok-
tober 2012 te zien in dit museum. 
Volgens het krantenartikel geeft 
de tentoonstelling, aan de hand 
van de soms verrassende uitkom-
sten van diverse onderzoeken en 
de eigen collectie, een kijkje ach-
ter de voordeur van Rotterdamse 
families. 

Het gaat over familiebedrijven, erf-
stukken, overgeleverde recepten 
tot de gezondheidzorg en zwarte 
schapen in de familie. Ja, van je 
familie moet je het maar hebben! 
Bij het artikel was een foto van een 
schilderij geplaatst. 

Ik bekeek de foto, die van het olie-
verfschilderij was gemaakt, en zag 
meteen dat er, naast de kinderen, ook 
twee honden  op het doek waren vast-
gelegd. Eén van deze honden, die op de 
arm van het meisje zit, is duidelijk een 
Markiesje, maar de andere hond lijkt ver-
dacht veel op een Drent. Zou ik nou een 
oude Drent hebben ontdekt? 

Zoiets vergt nader onderzoek. Direct de 
conservator van het museum gemaild 
en daar een foto van een hedendaagse 
Drent ter illustratie bij gevoegd. Na-
tuurlijk verleende de conservator alle 
medewerking. Ze informeerde me vol-

ledig. Volgens haar zijn op het schilderij 
de drie kinderen van Jean Jonas Taudin 
Chabot en Mary Dunlop, Jean Joseph 
Marie (geboren 1839), Johanna Maria 
(geboren 1841), Samuel (geboren 1842) 
vereeuwigd. Van de twee geschilderde 
honden had ze echter geen verstand.

Het werk uit 1850 is van de schilder Wil-
lem Karel Frederik Travers (1826-1866),  
een bekende schilder uit de Neder-
landse school. Hij werkte onder andere 
in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam 
en is bekend van kinderportretten, reli-
gieuze- en allegorische schilderijen. In 

1852 werd hij lid van de Konink-
lijke Academie.

Het schilderij is eigendom van 
de Familievereniging Chabot en 
is voor de familietentoonstelling 
uitgeleend aan het museum ‘Het 
Schielandhuis’.

Toen ook mederedacteur Jaap 
Hoeksema de geportretteerde 
hond als een mogelijke voorgan-
ger van de Drent herkende, ben ik 
verder gaan zoeken. Op een aan-
tal oude schilderijen zijn Drenten, 
of verre voorouders van Drenten, 
vastgelegd. In het boek “De Drent-
sche Patrijshond in verleden en 
heden” van Janny Offereins zijn en-
kele foto’s van deze oude schilde-
rijen te vinden. Maar het schilderij 
van Travers was daar niet bij. 

Natuurlijk heb ik ook contact met 
Janny opgenomen. Volgens haar 
heeft de grote hond inderdaad 
iets weg van een Drent, maar zij 
denkt meer aan een spanielach-

tige hond. Mede vanwege de beharing 
en het lange oor. Ze voegde daaraan 
toe dat er in de tijd dat het schilderij tot 
stand kwam (1850), nog geen rassen 
waren, laat staan Drenten. Er waren toen 
wel veel honden die overeenkomsten 
vertoonden met Drenten, maar zoals 
reeds geschreven, was er van een ras 
nog geen sprake.

Toch wilde ik u dit mooie plaatje met 
misschien een verre voorvader van onze 
Drenten, niet onthouden.

Uw Diender

Falco, einde van een mooie winter..... Floris kijkt al uit naar een mooie zomer.

Groetn oet Daam, Martin Stoppels
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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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Behaalde wisselprijzen 2011

PERDIXPRIJS 
Voor de beste Drentsche Patrijshond in de jeugdklas op de voorjaarsveldwedstrijden

Aram van ‘t Arrêt (Eig/voorj: P. Doderer)
Behaalde in het voorjaar 1x 1e ZG en 1x 2e ZG

JONKVROUWE A.J.M. VAN DER HEIJDEN VAN DOORNENBURGTROFEE
Voor de beste Drentsche Patrijshond in de open klasse op de voorjaarsveldwedstrijden

Niet uitgereikt

MARIENWAERDT WISSELBEKER
Voor de beste Drentsche Patrijshond op de KNJV-proef 

georganiseerd door de vereniging “De Drentsche Patrijshond” en de “Ned. Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen”
Niet uitgereikt

SUZE MARKVOORTBEKER
Voor de beste Drentsche Patrijshond in de jeugdklas op de najaarsveldwedstrijden

Aram van ‘t Arrêt (Eig/voorj: P. Doderer)
behaalde in het najaar 1x 1e uitmuntend

NIMRODPRIJS
Voor de beste Drentsche Patrijshond in de open klas op de najaarsveldwedstrijden

Ex equo:  Aram van ‘t Arrêt  en  Silke van ’t Holtenbos
Eigenaar/voorjager P. Doderer en eig/voorj: K. de Vries

Aram behaalde in het najaar 1x 1e Uitmuntend Cont.II Trofee (openklas)
Silke  behaalde in het najaar 1x 1e Uitmuntend in de openklas

 VAN BIRCMEDEPRIJS
Voor de beste Drentsche Patrijshond in de noviceklas op de najaarsveldwedstrijden

Niet uitgereikt

DE DRENTSCHE KEI
Voor de beste Drentsche Patrijshond op de apporteerwedstrijden

Niet uitgereikt

Voor de toekenning van de diverse wisselprijzen wordt de AVR puntentelling aangehouden. Iedere hond mag zijn drie beste resultaten, welke in aanmerking 
komen voor de betreffende prijs, inleveren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in voor- en najaarsresultaten.

Aram van ‘t Arrêt

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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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 familie 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 ver-
plaatsing. 

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 natuur-
lijk als hond ook niet). We geven u graag 
een impressie van onze ervaringen met 
onze trouwe oernederlandse viervoeter 
in de ’States’.

Reis naar Amerika
Onze grote oversteek stond gepland 
voor midden in de zomer en tijdens 
de voorbereiding kwamen we er al 
snel achter dat Amerikaanse lucht-
vaartmaatschappijen in zomertijd 
geen honden naar snikhete bestem-
mingen in de USA willen vervoeren. 
En Alabama is een snikhete bestem-
ming: van april tot oktober zijn hier 
in de zuidelijke staten temperaturen 
van 40 graden Celsius geen uitzonde-
ring en dan komt daar nog de hoge 
relatieve luchtvochtigheid bij. Maar 
onze eigen KLM deed niet moeilijk, 
uiteraard op eigen risico, en zo kon-
den wij zonder problemen Layla op 
Schiphol als overbagage in haar eigen 

kennel inchecken.

Wat wel heel belangrijk was, was dat er 
voor onze reis maar één vlucht nodig 
was. De rest van de reis zouden wij per 
busje afleggen. Zo hoefde Layla niet de 
stress en hitte van het transport van het 
ene naar het andere vliegtuig te onder-
gaan. Onze Drent was overigens niet de 
enige hond die een transatlantische reis 
ging maken, ze deelde de speciale ruim-
te onderin het vliegtuig met vier andere 
honden. Het professionele KLM perso-
neel nam een bij ons aanwezige zorg 
(‘als onze hond dat maar haalt!’) weg 
en zo werd Layla uiteindelijk vele uren 
later op Atlanta (in een nog steeds scho-
ne kennel!) zonder noemenswaardige 
stress weer met haar baasjes verenigd. 

De Immigrations- en douaneformalitei-
ten in de VS nemen altijd akelig veel tijd 
in beslag maar niet voor een hond, zo 
bleek ons! Kennelijk hadden we de juiste 
papieren (een up-to-date hondenpas-
poort, met grote nadruk op de rabies-
vaccinaties) bij ons, zodat we binnen en-
kele minuten officieel met ons huisdier 
op Amerikaanse bodem stonden en zij 
binnen de kortste keren de lang uitge-
stelde eerste plas op diezelfde bodem 
kon doen.

Een hondenleven in Alabama
Tja, en dan vraag je je af hoe niet alleen 
de familie zich aan die nieuwe woonom-
geving aanpast, maar ook zeker je hond! 
Snel bleek dat we ons over haar geen 
zorgen hoefden te maken. We hebben 
veel ruimte rond ons huis. Vooral het 
grote veld erachter is ideaal om te ren-

nen. Nadeel is dat het terrein niet om-
heind is. Met een Drent die soms com-
pleet doof lijkt te zijn voor commando’s 
van de baas kan dat vervelend zijn. 
Enerzijds omdat naaste buren paarden 
hebben lopen, waar Layla dol op is (op 
de dieren én op hun uitwerpselen), an-
derzijds omdat er aan het eind van veld 
een bos ligt, vol met gevaren voor hond 
(en mens).

Misschien wel een van de grootste ver-
schillen met Nederland is namelijk ge-
legen in de afwijkende fauna. De grote 
kakkerlakken en sprinkhanen zijn niet 
zo erg (want niet giftig) maar wel ge-
vaarlijk zijn sommige spinnen (Black 
Widow) en de diverse giftige slangen-
soorten, zoals de Rattlesnake, de Cop-
perhead en de Watermoccassin. Onze 
grootste zorg was en is dan ook te voor-
komen dat Layla gebeten wordt door 
zo’n giftig exemplaar. Uiteraard zijn we 
altijd alert, proberen we haar uit struik-
gewas en bosjes te houden en hebben 
we paraat welke dierenarts dienst heeft 
voor ‘Vet Emergencies’. Vrienden van 
ons die hier enkele jaren geleden ook 
hebben gezeten, hadden de pech dat 
hun herdershond door een slang werd 
gebeten. Ze hadden het gelukkig met-
een in de gaten en brachten de hond 
spoorslags naar de dierenarts van dienst 
waar ze een antidote konden krijgen, of 
beter gezegd konden aanschaffen. $500 
armer, maar met een levende hond, gin-
gen ze opgelucht weer huiswaarts…

Dan zijn er natuurlijk ook nog de meer-
tjes, beken en rivieren waar ‘alligators’ 
voorkomen, maar deze zijn gelukkig 
meestal met een bord herkenbaar en 
je doet er goed aan daar je hond te al-
len tijde aan de lijn te houden. Want een 
Drent is volgens ons in de ogen van de 
wat grotere ‘gators’ een niet te versma-
den hapje! 

Altijd waakzaam blijven voor alligators
(Lake Eufaula, Alabama)

Layla kijkt uit over de Grand Canyon, Arizona
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Het moge duidelijk zijn dat het uitlaten 
van een hond hier niet zo eenvoudig is 
als in Nederland.  Je gaat hier niet langs 
de straat wandelen met je hond, er zijn 
bij ons huis geen trottoirs en de auto-
mobilisten zijn absoluut niet gewend 
aan voetgangers. Er zijn enkele park-
achtige gebieden waar je de hond mee 
naar toe kan nemen (met de auto dus), 
maar ze mag nergens loslopen. De re-
gelgeving hierover is in dit land enorm 
streng, terwijl er zoveel ruimte is! Hier 
en daar heeft men wel een zogenaamd 
‘Bark Park’ aangelegd, een soort hon-
denspeeltuin waar ze tenminste even 
kunnen rennen en socialiseren met an-
dere honden. 

Niet ver hier vandaan zijn de stranden 
van Noordwest Florida, aan de Golf van 
Mexico. De stranden zijn uitsluitend 
toegankelijk voor aangelijnde honden 
waarvan de eigenaar ter plekke woont 
en een vergunning heeft. Aan deze  
honderden mijlen lange kust is maar 
één klein stukje (ongeveer 500 meter) 
waar bezoekende honden het strand op 
mogen (nog steeds alleen maar aange-
lijnd).  En natuurlijk hebben we, tegen 
de US regels in, als ‘gezagsontrouwe Ne-
derlanders’  Layla wél ’s ochtends vroeg 
op volledig lege stranden in Florida la-
ten rennen.

Daarnaast is ook het klimaat een handi-
cap bij het uitlaten: omdat het hier een 
flink deel van het jaar zo heet en vochtig 
is, is wandelen voor baas en hond dan 
een zeer inspannende bezigheid. Een 
Drent heeft zoals bekend veel beweging 
nodig, maar in hete maanden lukt dat 
niet zo best en heeft Layla er zelf ook 
duidelijk minder behoefte aan en ener-
gie voor.  Ze gaat er na verloop van tijd 
gewoon bij liggen, in de schaduw van 
een boom (oppassen dat dit niet in de 
buurt is van een rustende slang), en een 
flinke baas die haar dan nog meekrijgt.  
Dan maar wat vaker een kortere wande-
ling en daarna weer gauw naar binnen, 
in het huis met de broodnodige aircon-
ditioning.

Het voor- en najaar zijn hier voor mens 

en huisdier hier veel aangenamer: ver-
gelijkbaar met een Nederlandse zomer, 
en de winter is voor de Drent hier ideaal, 
met overdag temperaturen rond de 15 
graden. 

A Dutch Partridge Dog?!
Amerikanen noemen zich grote honde-
liefhebbers. Zo nu en dan betwijfel ik 
dat, als je ziet hoeveel zwerfhonden er 
zijn en, heel sneu, hoeveel honden niet 
aangelijnd op en rond de weg lopen en 
derhalve regelmatig worden doodgere-
den; zeker hier in de Alabamaanse coun-
try side. Maar als je dan weer kijkt naar 
het aantal dierenartspraktijken, dan zijn 
er veel honden die de nodige medische 
aandacht en verzorging krijgen. Veel 
Amerikanen zijn dol op kleine honden-
soorten, wij vermoeden omdat die zo 
leuk zijn om te verkleden! De idiootste 
outfits zijn hier te koop voor de viervoe-
ter. Dat is natuurlijk niets voor een Drent.  
Naast de kleine hondensoorten zijn ras-
sen als Labradors en Golden Retrievers  
zeer geliefd. Maar een Drentsche Patrijs-
hond is (bijna) uniek hier en roept altijd 
spontane en nieuwsgierige reacties 
op: “Your dog is so cute/lovely/beauti-
ful. What kind of breed is it? A Springer 
Spaniel?” En dan ga je uiteraard één en 
ander toelichten: “No, it’s not a Sprin-
ger Spaniel, it’s a ‘Dutch Partridge Dog’ 
(want zo staat de Drentse Patrijshond nu 
eenmaal in het Engels te boek), a breed 
mostly seen in the Netherlands”, En: “Yes, 
she is cute and having a great time here 
in the States”, of woorden van gelijke 
strekking.  En als ze dan aangeven daar 
nog nooit van te hebben gehoord, is er 
naar een Amerikaan maar één goede 
opmerking: “You should just google 
Dutch Partridge Dog and then you know 
everything about this great breed!”  Tja, 
deze conversaties hebben we de afgelo-
pen 2 ½ jaar al héél vaak gevoerd…

 Vakantiehond
Enige tijd in de USA wonen biedt ons de 
geweldige kans om veel van dit land te 
zien en dat is dan ook wat wij als gezin 
ons hebben voorgenomen om te doen. 
Uitgangspunt was dat Layla zoveel mo-
gelijk mee zou kunnen. We verkeren in 
de gelukkige omstandigheid om deze 
periode een camper te kunnen gebrui-
ken, of zoals de Amerikanen dit noe-
men: een RV (Recreational Vehicle). Dit is 
met het oog op de hond de meest ideale 
manier om rond te reizen. Vliegreizen en 
hotels zijn immers niet praktisch, noch 
aangenaam voor haar. In de RV heeft zij 
haar eigen plekje en vertrouwde omge-
ving bij zich. Wij trekken door het hele 
land, waarbij het hoogtepunt onze zo-
mervakantie van 2010 was. Vele, vele 
mijlen hebben wij afgelegd om via 
Texas, Arizona en Nevada uiteindelijk de 
westkust van Californië te bereiken en 
ook op de terugweg door Utah, Colo-
rado en de Midwest veel highlights van 
dit land te bezoeken.

Zo hebben we Layla kunnen vereeuwi-
gen bij de Grand Canyon en Monument 
Valley. En heeft ze op het ‘dog friendly (!)
beach’ gerend van Carmel in Californië, 
een idyllisch plaatsje zuid van San Fran-
cisco waar Clint Eastwood ooit burge-
meester is geweest. Wat wil je nog meer, 
terwijl je hond over dit strand rent, zie 
je de dolfijnen honderd meter verder in 
zee zwemmen! Ook National Parks als 
Yosemite en Zion zijn Layla niet meer 
vreemd! 

Prettig is dat op RV-campings honden 
eigenlijk altijd welkom zijn, mits ze aan-
gelijnd zijn en de baas de hondenpoep 
opruimt. In de afgelopen zomer van 
2011 hebben we met de RV een ‘rondje 
Florida’ gemaakt en is Layla wederom 

De hele familie in Monument Valley, Arizona

Layla op Carmel Beach, California
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Als lezers naar aanleiding van dit artikel nog 
vragen hebben betreffende de reis en verblijf 
van een meegenomen Nederlandse hond in 
de USA, stel deze gerust via mijn emailadres:
janinevandermeulen60@gmail.com

Layla gaat gewoon mee met de RV op vakantie 
(Jacksonville, Florida)

met ons meegereisd naar o.a. Miami en 
zelfs Key West. Tijdens onze camperuit-
stapjes hoort Layla er helemaal bij en 
ligt ze lekker rustig op de bank in onze 
RV te slapen terwijl wij over de uitge-
strekte Amerikaanse wegen het land 

verkennen.

Terugkeer naar Nederland
Tja, en dan komt voor ons langzamer-
hand de terugkeer in juni a.s. naar Ne-
derland in zicht. Dit roept  gemengde 
gevoelens op, omdat we het hier alle-
maal goed naar ons zin hebben, inclu-
sief de hond. Maar we zien hier ook de 
beperkingen en kijken naar uit strand- 
en boswandelingen met een niet-aan-
gelijnde Layla. En naar de gezamenlijke 
wandelingen met Drenten waar we tot 
nu toe nog niet aan toe zijn gekomen! 

De benodigde papierwinkel voor de te-
rugvlucht is overzichtelijk: de vaccina-
ties hier verkregen, komen allemaal in 
haar hondenpaspoort te staan en maxi-
maal 10 dagen voor vertrek krijgt ze 
een medische keuring voor haar ‘Health 

Certificate’.  De tocht met het vliegtuig 
doorstaat ze vast even goed als de heen-
reis. Kortom, we hebben er vertrouwen 
in dat alles goed gaat komen. Het zijn 
waarschijnlijk de menselijke leden van 
dit gezin die zich het meest moeten 
aanpassen na terugkeer in Nederland. 
Onze Drent heeft het in elk geval goed 
gedaan in de United States!

Janine Whittle- van der Meulen

Buitenlandse keurmeesters

Naar aanleiding van de show in Eindhoven j.l. 3 februari, 
waar een buitenlandse keurmeester keurde,  vragen we 
even aandacht  voor de gevolgen van de nationaliteit van 
de keurmeester.

Uit het fokreglement van onze vereniging (art. 7.1) volgt dat 
beoordelingen door een buitenlandse keurmeester niet mee-
tellen voor de gestelde criteria voor een reu of teef waarmee 
gefokt zal gaan worden.

U kunt altijd van te voren nagaan wie de keurmeester is op 
een bepaalde tentoonstelling. U kunt daarmee de teleurstel-
ling voorkomen dat u er na een lange reis en met een goed re-
sultaat in uw zak, thuis pas achterkomt dat de kwalificatie niet 
geldt om te voldoen aan de fokcriteria. Als de keurmeester die 
u verwachtte door omstandigheden is vervangen door een 
ander, kunt u – ook op de dag zelf – de inschrijving annuleren 
en uw inschrijfgeld terugvragen.

Let wel, de consequenties van de nationaliteit van de keur-
meester geldt alleen voor “onze” fokcriteria. De regels die de 

´Raad van Beheer’ heeft opgesteld voor de kampioenstitels, 
staan hier helemaal los van. Of het ‘(Reserve-) CAC of  CACIB’ 
(het ‘kampioenspunt’) door een Nederlandse of door een bui-
tenlandse keurmeester wordt toegekend, maakt geen ver-
schil!

Ervaringen met buitenlandse (groeps-) keurmeesters, zijn ove-
rigens ook om een andere reden niet altijd bevredigend. Het 
is zelfs wel voorgekomen dat  de essentiële raskenmerken niet 
geheel duidelijk waren en informatie moest worden ingewon-
nen bij toevallig aanwezige Nederlandse keurmeesters. In het 
buitenland worden nu eenmaal weinig Drenten geshowd, dus 
een buitenlandse keurmeester heeft meestal geen grote erva-
ring met ons ras.

Op 21 februari 2012 heeft het Bestuur van onze vereniging 
daarom een brief gestuurd naar alle tentoonstellingen organi-
serende verenigen in Nederland om (nog eens opnieuw) sterk 
te pleiten voor Nederlandse Keurmeesters voor de Drentsche 
Patrijshond.

senior: Frodo

Onze Frodo (van Hoevezaaidijk) is nog zo 
fit is als een pup van 12 weken, maar is 
toch al geboren op 03-04-1999.

Op de achtergrond staat Siebe van Hoeve 
geboren 09-12-2010.

Harm van Hoeve
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Fokkersbijeenkomst 06-03-2012

We mogen ons verheugen op een gro-
te opkomst. Ongeveer 80 leden heb-
ben de moeite genomen om om 20:00 
uur in Woudenberg  aanwezig te zijn. 

Karel Wiegert heet iedereen van harte 
welkom en opent de avond met een film 
die gemaakt is tijdens de Euro Dog Show 
te Leeuwarden in september 2011. Dhr. 
Gijsbert van Luinen van Voorne Media 
Groep wordt hartelijk bedankt voor het 
maken van deze leuke film. Die overi-
gens op You Tube terug is te vinden en 
daar al 100 maal bekeken is.

Rasexamen keurmeesters
Als eerste punt wordt de voortgang 
cursus rasexamen keurmeesters be-
handeld. De vereniging is verplicht dit 
examen eens in de 5 jaar te organise-
ren, vaker mag als er noodzaak is het 
keurmeester korps aan te vullen. Hier-
bij kun je denken aan veroudering van 
het korps, het niet afhankelijk willen 
zijn van buitenlandse keurmeesters en 
een breed keurmeester korps houdt de 
spanning op shows er ook in.

In november 2012 zal dit examen afge-
nomen worden door mw. Gerda Halff - 
van Boven en  dhr. Wim Wellens, beiden 
keurmeester van ons ras. Ongeveer 8 
kandidaten kunnen hieraan deelnemen.

Tijdens de fokdagen en de kampioen-
schapsclubmatch zullen een aantal aspi-

rant-keurmeesters meelopen en ook op 
shows zullen ze gezien worden, om zo te  
kunnen voldoen aan hun verplichte vier 
maal stage bij een erkend keurmeester. 
Zonder deze stages, waar ze een goede 
indruk van het ras kunnen krijgen, mag 
er geen examen worden gedaan.

Verder vertelt Karel over de drie lesavon-
den die verzorgd zijn door Wim Wellens, 
Janny Offereins en Karel en waarin als 
onderwerpen de rasstandaard, de jacht 
en de literatuurlijst ter sprake kwamen.

Epilepsie
Het tweede onderwerp, epilepsie en 
dan met name de primaire erfelijke 
vorm hiervan, wordt door de voorzitter 
van de FBC, Bart v.d. Pol, toegelicht. 

Hij wijst er op dat het maken van beleid 
ter bestrijding van epilepsie in ons ras 
niet eenvoudig is omdat:

•	 De wijze van vererving nog niet be-
kend is.

•	 Bij de Drent komt de eerste aanval 
vaak op latere leeftijd. 

•	 Waarschijnlijk  worden niet alle epi-
lepsie gevallen gemeld. 

•	 Epilepsie komt door het hele ras 
voor

•	 Er zijn (nog) geen mogelijkheden 
voor screening vooraf (bijv. DNA-
test)

Door de aanwezigen kunnen vragen 
gesteld worden en hierop geeft  hij zo 
goed als mogelijk is antwoord:

•	 de indruk is ontstaan dat het aantal 
epilepsie gevallen de laatste tijd iets 
is afgenomen;

•	 via de enquête worden drie tot vier 
gevallen gemeld echter dit jaar wor-

den voor het eerst zesjarige hon-
den meegenomen in de enquête.  
Vermoedelijk zullen daarom meer 
gevallen van epilepsie aan het licht 
komen.

•	 we kunnen niet spreken van be-
paalde ‘lijnen’ waar epilepsie in 
voorkomt. Epilepsie komt in het ge-
hele ras voor.

•	 vroeg of laat overkomt dit iedere 
fokker wel een keer;

•	 het is zaak ook de fokker van even-
tuele voorkomende ziektes op de 
hoogte te stellen.

•	 op het enquête formulier zal ge-
vraagd worden of de fokker inge-
licht is over de eventuele afwijking 
van de hond.

•	 gegevens die door eigenaren aan-
gegeven zijn, worden in Zoo Easy 
opgenomen en worden gebruikt bij 
het beoordelen van fokaanvragen.

Op verzoek van de aanwezigen zal de 
uitslag van de enquête voortaan in Onze 
Drent en op de site vermeld worden.

Openheid is uiterst belangrijk om dui-
delijk te krijgen hoe groot het probleem 
epilepsie in ons ras is. Openheid is er 
niet als men elkaar niet vertrouwt. Wij 
moeten werken aan het vergroten van 
het vertrouwen tussen fokkers onder-
ling en in relatie met de vereniging.

Aantal toegestane dekkingen reu
Na de pauze wordt het aantal toegesta-
ne dekkingen van een reu besproken.

De Raad van Beheer heeft nog geen be-
perking van het aantal dekkingen per 
reu opgelegd. Wel wil de Raad graag we-
ten hoe de vereniging hiermee omgaat. 

Momenteel staan er 64 reuen op de de-

FokBeleidscommissie

Karel Wiegert

Bart v.d. Pol
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De R.v.B. blijft zijn verantwoordelijkheid nemen in duurzaam fokbeleid 

Naar aanleiding van een televisie-uit-
zending van ‘Brandpunt’ op 4 maart 
jl. heeft de Raad van Beheer (R.v.B.) 
een reactie gestuurd naar de door 
hem erkende ras- en kynologenver-
enigingen. 

De Raad heeft al eerder erkend dat er 
bij (ras)honden afwijkingen voorkomen. 
De R.v.B. vindt dit verschrikkelijk voor de 
hondeneigenaar en de hond. Het welzijn 
van de hond wordt hierdoor aangetast.

Inteelt en verwantschap
Uit de maatschappij klinkt vaak kritiek 
dat er door het fokken van rashonden 
binnen een gesloten populatie inteelt 
plaatsvindt. Dit is ten dele waar, vandaar 
dat de R.v.B. heeft besloten tot invoering 
van inteeltbeperking bij het fokken met 
rashonden. Deze regels zijn al sinds 1 juli 
2010 van kracht. 

Ook in onze vereniging zijn combina-
ties tussen ouder x kind, broer x zuster 
of grootouder x kleinkind al enige tijd 
verboden.

De aard en omvang van deze problema-
tiek is in hoge mate afhankelijk van de 
grootte van de populatie. Daarom is de 
R.v.B. sinds september 2011 in samen-
werking met het Ministerie van EL & I 
en de expertise van deskundigen uit 
onderwijs en wetenschap bezig met 
het’ Project Verwantschap’. Het doel van 
dit project is om inzicht te verkrijgen in 

de mate van verwantschap binnen de 
diverse raspopulaties en de oorzaken 
daarvan. Wanneer de uitslagen hiervan 
bekend zijn, kunnen specifieke maatre-
gelen worden genomen betreffende het 
fokbeleid. 

Openstellen stamboeken
Als mogelijke oplossing voor de proble-
men wordt er aangegeven dat men de 
stamboeken zou moeten openstellen.

Echter, deze methode zou in specifieke 
gevallen doelmatig kunnen zijn, maar is 
geen oplossing voor de algehele proble-
matiek. Een voorbeeld is ons nationale 
ras de Wetterhoun. Het is een klein ras 
en er wordt beperkt mee gefokt. Bij dit 
ras wordt gekeken of de mogelijkheid 
bestaat om, door het stamboek op te 
stellen, andere rassen in te kruisen. (De 
meningen binnen de vereniging zijn 
hierover echter nogal verdeeld.)

Informatie pupkopers bij aanschaf
Niet alleen de fokkers, maar ook de pup-
kopers zouden zich vooraf beter moeten 
oriënteren alvorens een rashond aan te 
schaffen. Zij zouden zich moeten verge-
wissen hoe de gezondheidssituatie bin-
nen het door hen uitgezochte ras is. De 
R.v.B. geeft op haar website: www.raad-
vanbeheer.nl voorlichting.

Ook het voornoemde Ministerie van E.L 
& I. heeft daarnaast, met ondersteuning 
van de sector het Landelijk Informatie-

centrum Gezelschapsdieren, een site in-
gesteld voor neutrale en verantwoorde 
informatie aan potentiële pupkopers. 

Andere bronnen, zoals de Rashonden-
wijzer proberen door eenzijdige en on-
juiste informatie pupkopers te beïnvloe-
den. De R.v.B. adviseert pupkopers om 
deze bronnen niet te raadplegen noch 
te geloven. 

De R.v.B. adviseert pupkopers wel om 
bij het LICG www.licg.nl  informatie in te 
winnen alsmede bij de aangesloten ras-
verenigingen.

De Raad van Beheer onderneemt ac-
tie
De problemen in de fokkerij zijn niet de 
laatste jaren ontstaan, maar de R.v.B. 
neemt wel de laatste jaren maatregelen 
om een goed fokbeleid gestalte te ge-
ven. De R.v.B. zet zich samen met haar 
leden en fokkers in voor de gezondheid 
en het welbevinden van de rashonden 
in Nederland. 

Voor meer informatie hierover kunt u de 
website van de vereniging  www.drent-
schepatrijhond.org en de website van 
de R.v.B. raadplegen. De gehele tekst 
van deze brief treft u aan op de website 
van de vereniging.
Bovenstaande is een uittreksel van de brief die 
de R.v.B. heeft gezonden naar de door hem 
erkende verenigingen. 
Tekst: Janny Offereins

kreuenlijst waarvan slechts 4 procent 
gebruikt wordt.

Enkele opmerkingen en suggesties:
•	 door diversiteit van de dekreuen 

zullen meerdere reuen gebruikt 
worden.

•	 geprobeerd moet worden om meer 
reuen op de lijst te krijgen.

•	 fokkers willen de reuen graag zien, 
ze moeten dus meer naar shows en 
tentoonstellingen.

•	 de fokdagen zijn essentieel voor de 
vereniging en het ras.

•	 een nestbezoeker is geen dieren-
arts en kan dus niet alles juist be-
oordelen.

•	 een reuendag is misschien een op-
tie, omdat je dan veel onbekende 
reuen tegen kunt komen;

•	 een optie is om naar een veldwed-
strijd te gaan, hier doen veel ‘onbe-
kende’ reuen aan mee.

•	 een beginnende fokker heeft nog 
niet voldoende ervaring en kiest 

dan graag voor de ‘veilige’ route. Zij 
hebben meer ondersteuning nodig, 
of van de fokker van hun teef of van 
de vereniging.

•	 is het zinvol om het aantal dekkin-
gen van een reu op de lijst te ver-
melden? Dit kan een fokker aan het 
denken zetten. 

•	 de fokker wil graag zelfstandig een 
keuze kunnen maken maar moet 
wel aan zelfregulering doen,

•	 het is aan te raden om, bij honden 
die niet op de fokdag verschenen 
zijn, navraag te doen naar de reden. 
Vervolgens kan de FBC een enquê-
teformulier sturen.

•	 de meeste fokkers willen fokken op 
gezondheid, karakter, type en jacht-
aanleg.

•	 de afgelopen tijd is er een tendens 
te zien dat de I.C. en verwantschap 
van de combinaties daalt. Maar als 
wij doorgaan met slechts een klein 
aantal reuen van de lijst veelvuldig 
te blijven gebruiken zal op de lan-

gere termijn  de verwantschap in de 
populatie wel een probleem wor-
den. Het wordt dan steeds moeilij-
ker een reu te vinden die niet (te-
veel) verwant is met je teef.

De conclusie van deze avond is toch wel 
dat het merendeel van de fokkers tegen 
het maximaliseren van het aantal dek-
kingen per reu is, maar zij zien ook in 
dat het belangrijk is om meer gebruik 
te maken van verschillende reuen voor 
de broodnodige diversiteit in het ras. De 
eigen verantwoordelijkheid en zelfstan-
digheid bij kiezen van een reu wordt als 
groot goed ervaren.

Ideeën kunnen te allen tijde aan de se-
cretaris van de FBC door gegeven wor-
den. Karel dankt iedereen voor zijn/
haar aanwezigheid en de bijdrage aan 
de nuttige discussie van vanavond en 
wenst iedereen wel thuis. 
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Hond van het Jaar Show - 26 februari 2012

De catalogus is als vanouds in rood, 
wit en blauw uitgevoerd. De Winnaar 
van 2010, de Barsoi Ljoebov Krylataja 
Ljoebov, siert de cover. In de catalo-
gus prijken boven de aanduiding van 
de rasgroepen de winnaars van 2010. 

In de catalogus tref ik een stukje historie 
aan van deze Show. De show is in 1981 
voor de eerste keer gehouden voor de 
winnaars van 1980 en is tot heden on-
der auspiciën van de K.N.K. Cynophilia 
gehouden. De Raad van Beheer parti-
cipeert, evenals, dit jaar voor het eerst, 
Onze Hond. Voordien was de Honden-
wereld een partij. Het is een mooie for-
mule en de show wordt dan ook druk 
bezocht. 230 inschrijvingen is een uit-
stekend aantal en de honden zijn ver-
deeld over 10 rasgroepen.

Wanneer je op 26 februari de Flint, waar 
de show wordt gehouden, binnenkomt, 
voel je meteen een verwachtingsvolle 
spanning. 99% van de exposanten zien 
er min of meer feestelijk uit. Hier is door 
de organisatie ook uitdrukkelijk om ge-
vraagd. De keurmeesters zien er met 
aangepaste kleding en een mooie cor-
sage feestelijk uit. De zaal is als vanouds 
ingedeeld met een podium met daaraan 
een plankier. Aan de kopkant van het 
plankier is een tribune opgesteld. Aan 
de zijkant hiervan staan stoelen voor 
genodigden en daarom heen zijn er nog 
statafeltjes. Een verandering ten goede 
m.b.t. vorige jaar is de achtergrond die 

niet zwart is maar wit. De honden ko-
men nu mooi uit en voor de foto’s is dit 
ook veel beter. Dit is een grote vooruit-
gang evenals het plankier dat aan de 
kopkant behoorlijk is verbreed. Hierdoor 
kan er gemakkelijker worden gekeerd 
door exposant en hond. 

Nog een vooruitgang is de muziek-
keuze. Vorig jaar was het doorlopend 
discomuziek, maar dit jaar is de muziek 
enigszins aangepast, met als uitschie-
ter de pianomuziek bij rasgroep 9. Die 
paste perfect bij de kleine pasjes van 
deze meestal kleine rassen. Hieraan zou 
nog meer aandacht kunnen worden 
besteed, zoals een keurmeester bij ras-
groep 6 opmerkte. Hoorngeschal of iets 
van dien aard zou bij deze groep van o.a. 
lopende honden, een aanrader zijn. Zo is 
er bij elk ras wel een passende melodie 
te vinden en dan mag de uitvoering nog 
wat zachter zijn. Deze opmerking is niet 
om te mopperen, maar moet worden 
opgevat als een suggestie. 

De show wordt geopend door de voor-
zitter van de Raad van Beheer, Gerard 
Jipping. De secretaris van Cynophilia, 
Rony Doedijns, is speaker en wordt ge-
secondeerd door de dames Erna Up-
meijer en Elly Weijenborg. De voorring 
wordt bemand door Geert Embregts en 
Eric Nat.

Honden die worden uitgenodigd zijn de 
honden die op een CAC(IB) tentoonstel-
ling 1e,2e of 3e zijn geworden in hun 
rasgroep. Honden die een Kampioen-
schap hebben gewonnen op een door 
de R.v.B. erkende rasvereniging en voor 
de veteranenkeuring alle honden die op 
een CAC(IB) tentoonstelling beste vete-

raan van de dag zijn geworden. De hon-
den moeten bovendien eigenaar zijn 
van een Nederlander. 

Elke deelnemer ontvangt een certificaat 
met vermelding van naam, hond en ei-
genaar. Dan zijn er nog prijzen voor de 
winnaar en reservewinnaar van elke ras-
groep, de beste veteraan, beste van de 
Nederlandse rassen en tot slot Best in 
Show (BIS).

De keuringen beginnen om 12.00 stipt. 
De speaker stelt de keurmeester even 
kort aan het publiek voor en daarna 
wordt begonnen met Rasgroep 10, de 
Windhonden. 

Rasgroep 7, waaronder de Drentsche 
Patrijshond valt, heeft een mooie in-
schrijving van 28 honden, waaronder 
drie Drenten. Alle drie de honden zijn 
aanwezig en hoewel er niet altijd wat 
valt te winnen voor ons werkhondenras, 
een showras is het immers niet en mag 
het ook nooit worden, hebben toch alle 
drie de eigenaars gehoor gegeven aan 
de uitnodiging. Nr. 92 uit de catalogus 
is van J.W. en F. Hoeksema-Schuurman. 
Nederlands Kampioen Bart fan ’t Suy-
develt met een indrukwekkende lijst 
aan buitenlandse titels, waarvan de Ne-
derlandse natuurlijk de belangrijkste is. 
Zijn uitnodiging heeft hij aan zijn derde 
plaats in Rasgroep 7 op een CACIB –ten-
toonstelling in Groningen te danken.  

Nr. 93 is Kampioen Ascon-Maras an ’t 
Landweggie van W. en J. Kroes-Brinks. 
Hij heeft in 2011 de Kampioenschaps-
clubmatch gewonnen. Nr. 94 is Neder-
lands Kampioen Flora Haidy fan ’t Patrij-
zenbos van W. en B. Klijnstra-de Jong die 

tentoonstellingen
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3e is geworden in Rasgroep 7 op de CA-
CIB- tentoonstelling in Maastricht. Drie 
mooie vertegenwoordigers van het ras. 
Fijn dat zij allen acte de présence heb-
ben gegeven om ons ras voor het voet-
licht te brengen. De keurmeester, Diana 
Striegel, ons allen welbekend, mocht 
Rasgroep 7 keuren en had de keuze uit 
een keur van prachtige rassen ,waaron-
der veel showrassen, zoals de Engelse 
en Ierse Setter. Alle honden die worden 
voorgebracht, worden even betast en 
mogen het plankier op en neer lopen. 
De keurmeester moet een geoefend 
oog hebben om uit al deze honden een 
keuze te maken, want de ’show must go 
on’.

Ze kiest uiteindelijk voor de Vizsla 
Draadhaar, een echt werkhondenras en 
wat schetst onze verbazing c.q. blijd-

schap als 2e, de zogenaamde ‘runner 
up’, Kampioen Bart fan ’t Suydevelt! Wat 
een eer voor ons ras. Bart werd door de 
ervaren exposant, Jaap Hoeksema, uit-
stekend voorgebracht. Het is een prach-
tige hond, die al veel heeft gewonnen. 
Vreugde alom bij de Drentenliefheb-
bers. Ook ons ras is immers niet direct 
een showras, maar een werkhondenras.

Het is een eer om te worden uitgeno-
digd en je hond te presenteren. De in-
schrijvingen op tentoonstellingen zijn 
de laatste jaren prima. Werk en show 
moet kunnen samengaan, opdat men 
weet dat er geen tweedeling in ons ras 
plaatsvindt.

’s Middags vindt de keuring plaats voor 
beste van de Nederlandse rassen, ‘Beste 
Hollander’ genoemd. Hiervoor zijn 10 
honden ingeschreven, waaronder op-

nieuw de drie Drenten. 

De keurmeester kan niet om Kampioen 
Bart fan ’t Suydevelt  heen en zij kiest 
hem tot Beste Hollander van 2011. Een 
heel hartelijke gelukwens is hier zeker 
op zijn plaats. Ook degenen die niet in 
de prijzen zijn gevallen ook van harte 
gefeliciteerd met de uitnodiging. Het 
feit dat u er bij bent geweest,  is al bij-
zonder, want je moet een prachtige 
hond in bezit hebben om hier te mogen 
exposeren.

Tot slot wil ik de keurmeester, Diana 
Striegel, hartelijk feliciteren met de uit-
nodiging om op deze prestigieuze show 
te mogen keuren. Om mij heen hoorde 
ik verschillende lofuitingen over haar 
keuze. 

Tekst: Janny Offereins
Foto’s: Pieter Dofferhoff

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

De Schiedamse hond Turbo heeft zijn heldhaftige optreden bij een inbraak 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, die anoniem wil blijven. ‘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 was vrijdagavond 11 november toen de eigenares rond kwart voor acht thuiskwam en de zwaar gehavende hond aan-
trof. ‘Het was alsof ik in een horrorfilm terecht kwam; de hele kamer zat onder het bloed.’ Afgaand op 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. Die was namelijk enorm gezwollen, net als zijn snuit. De arts was bang zijn leven niet te kunnen redden, 
maar Turbo heeft het wonderwel gehaald.’ Intussen is Turbo er redelijk aan toe. Hij maakt nog wel een onzekere indruk 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.’



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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Keurmeester:  mw. G.M.L. de Wit-Bazelmans Beste van het ras (BOB): Quinto fan ‘t Suydevelt  

Reuen NHSB Eigenaar

Jeugdklas Jeugd CAC 1 U Finn fan ‘t Suydevelt A.M. Lammers

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

Open klas 1 U Pieter fan ‘t Suydevelt P. Klooster

Kampioensklas CAC / CACIB / BOB 1 U Quinto fan ‘t Suydevelt B. Buter

Res. CAC / Res. CACIB 2 U Bart fan ‘t Suydevelt J.W. Hoeksema

Teven

Jeugdklas Jeugd CAC / CAC 1 U Repke Bo v.d. Ruyghewaert G.M. v.d. Feijst

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

Open klas Res. CAC / CACIB 1 U Vilou fan ‘t Suydevelt J.W. Hoeksema

Martini Dogshow Groningen - 4 maart 2012 

De slogan is: er gaat niets boven Gro-
ningen. Op 4 maart gold dat zeker 
voor de 32 ingeschreven Drenten op 
de Martinidogshow in de stad Gro-
ningen. 

We hadden een mooi plekje met ben-
ches gevonden, vlakbij de ring waarin 
onze Drentjes voorgebracht moesten 
worden. Ring 13, maar dat is niet altijd 
een vervelend getal ;-) De ingeschreven 
Drenten waren er op 2 na, allemaal en 
het was een gezellige drukte daar. 

Nu hadden de echte Drentenliefhebbers 
ook wel wat te vieren natuurlijk. Precies 
een week eerder was Bart (Jarak) fan ’t 
Suydevelt de ‘Beste hond van de Neder-
landse rassen’ geworden op de ‘Hond 
van het Jaar’- show in Amersfoort.

Geweldig! Eigenaar Jaap Hoeksema 
kreeg heel wat felicitaties en er werd 
uiteraard nog eens bewonderend naar 
Jarak gekeken. De grootste verrassing 
was een enorm grote gebaksdoos ge-
vuld met allemaal Jarak-gebakjes. Wat 
een ontzettend prachtig gebaar van de 
fam. Hoeksema. Er waren er genoeg 
voor ieder-

een; zelfs voorbijgan-
gers werden getrakteerd en ik meen te 
hebben gezien dat Jaap vlak na de laat-
ste keuring nog een roze naar binnen 

werkte;-)

Ook andere showgangers hadden voor 
wat lekkers gezorgd: er waren salades, 
sateetjes, bonbons, er was worst, zoe-
tigheid, het kon niet op. Jaap had ook 
nog voor bubbels gezorgd. Proost!! Op 

de Drent!!

De honden werden inmiddels in 
ring 13 gekeurd door Mevrouw de 
Wit-Bazelmans. Ze werd in de ring 
bijgestaan door meneer Andringa 
en mevrouw Striegel fungeerde 
als schrijfster. Genoeg Drenten-
kenners bij elkaar dus. 

Bij de reuen kregen Finn, Okke, 
Pieter en Quinto in hun klassen 
een 1U. Quinto werd uiteinde-
lijk de beste reu en Jarak, die 
daarna als 2U weer in de ring in 

mocht, werd tweede. De fokker werd dit 
keer verslagen door de voormalige pup-
koper Bennie Büter. Het was leuk om te 
zien hoe trots de beide eigenaren wa-
ren. Ook op elkaar!

Bij de teven werden Repke, Fardau en 
Vilou eerste in hun klasse met een U. De 
beste teef werd Repke, Vilou werd twee-
de. Bij de beste van het ras ( BOB) viel de 
keuze op Quinto.

Eigenaren van de honden, Bennie Büter 
en Tineke van der Feijst, enorm gefelici-
teerd met de resultaten, maar ook alle 
anderen van harte! Vilou is nu trouwens 
Nederlands kampioene, zij had nog een 
kwart punt nodig. 

Het was een gezellige, inspirerende 
showdag, waarbij niet alleen de Dren-
tenmensen hebben genoten. Ook de 
voorbijgangers gaven aan, dat de sfeer 
opvallend was. En dat kwam echt niet 
alleen vanwege al die lekkernijen… Ie-
dereen, heel erg bedankt. Het was een 
topdag!

Selma Tiemeijer-Wisman
De foto’s zijn  van Pieter Dofferhoff (de honden) 
en Fokke Glastra van Loon (de taartjes).

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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K.V. Rijnland - 17 maart 2012

Op de show van K.V. Rijnland op 17 maart 2012 waren 13 
Drenten aanwezig. 8 reuen en 6 teven. Niet zo’n denderende 
opkomst, maar toch. Voordat Het Wilhelmus klonk was er 
wat verwarring over de betaling, waarvan Joyce en Karel het 
slachtoffer werden. Zij kregen hun draagnummers niet. Dus 
op naar  het secretariaat waar ze konden aansluiten in een rij 

van 50 man/vrouw die allen niet betaald hadden. Of het nu 
een cyber-aanval op de F.C.I. betrof of een kromme volt in het 
systeem van de K.V. Rijnland we zullen het nooit weten. Uit-
eindelijk bleek iedereen betaald te hebben en kon de show 
beginnen om 10.06 uur.

Bij de ‘mannen’ won de jeugdhond, Tinus Jinte Basco van  ‘t 
Holtenbos. Hij werd niet alleen BOB, maar ook Nederlands 
Jeugdkampioen.

Bij de ‘dames’ ging Marjon-Nelke Guido van ‘t Opgoande Slag 
met de eer strijken.

Later op de dag in de ere ring konden de trotse vertegenwoor-
digers van ons ras helaas in het geweld van rasgroep 7 geen 
potten breken.

Onze BOB Tinus werd 7e en de veteraan van de dag, Storm van 
‘t Trappel-End, mocht na één ererondje de ring weer uit. Storm 
met Res. CAC kon zich voegen bij zoon Cisco Cas die al in de 
Landrover lag te genieten van zijn CACIB.

Op naar De Paashow in Leeuwarden!!

Karel Wiegert

jarno, ons kampioentje

Onze Jarno (Tinus Jinte Basco van ’t Stieckelholt), geboren op 
11-11-2010 heeft op 17 maart meegedaan aan de 18e Inter-
nationale Hondententoonstelling van K.V. Rijnland te  Hazers-
woude-Dorp.

Misschien hadden we zijn naam niet moeten veranderen in 
Jarno, maar hem Tinus moeten blijven noemen, in de familie 
hadden we een oom Tinus en een tante Tiny. Beiden waren 
heel aparte persoonlijkheden en dat kunnen we van Jarno 
ook wel zeggen. Of zou het aan de geboortedatum liggen, ik 
vraag het me soms af: Jarno is en blijft een superenthousiaste 
Drent die alles en iedereen (en uiteraard zichzelf …) héél erg 

leuk vindt. Hij heeft veel energie, is altijd in voor een lekkere 
lange wandeling – je kunt nooit genoeg en nooit te lang bui-
ten zijn is volgens mij zijn motto - en samen genieten we van 
de verschillende jachttrainingen. Iedere keer komen we een 
stapje verder. 

En dat ‘stapje verder’ hebben we ook gemaakt met het show-
gebeuren. Ik blijf zo’n hondenshow een lange dag vinden, 
maar onder elkaar is het altijd erg gezellig. Je kletst met ieder-
een, krijgt tips over showen, voeding, gedrag en iedereen leeft 
met elkaar mee. Felicitaties gaan over en weer en er wordt re-
gelmatig allerlei lekkers gedeeld. Zoals laatst met de show in 

Keurmeester:  mw. G. Halff - van Boven Beste van het ras (BOB):  Tinus Jinte Basco van ‘t Stieckelholt 

Reuen NHSB Eigenaar

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

Tussenklas 1 ZG Matthijs-Emie v.d. Neerbosche Wateren 2832093 J. Broekman-Dekker

Open klas CACIB 1 U Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve 2772138 K. Th. Wiegert

Veteranenklas Res. CAC 1 U Storm van ‘t Trappel-End 2496667 K. Th. Wiegert

Teven

Jeugdklas 1 ZG Sjoeke Lobke v.d. Veenweide 2826797 E.J.F. Duifhuizen - v.d. Schreur en
C.A. Duifhuizen

Tussenklas 1 G Kaya 2833942 G.E. de la Chambre en
H.F.C. de la Chambre

Open klas CAC / CACIB 1 U Marjon-Nelke-Guido van ‘t Opgoande Slag 2738146 H. & R Bakker

Res. CAC / 
Res. CACIB

2 U Chita Chess v.d. Sebastiaanshoeve 2772139 J. Egeter en
M.D. Egeter - Schoonakker

Gebruikshondenklas 1 ZG Sproet van ‘t Hoage Gors 2563308 N.E. Wuite-Visbeen en
R.R. Wuite

Keurverslag Tinus Jinte Basco van ‘t Holtenbos:
16 maanden, zeer fraai totaalbeeld. Goed ras- en geslachtstype.  Wigvormig mannelijk hoofd. Goed oog en gebit. Goede hals- en rugbelijning. 

Goede staartaanzet.  Voor leeftijd prima ribkorf. Goede benen en voeten.  Voldoende gehoekt voor en achter. Prima vacht, bevedering en bossige staart. 
Gaat met goede gang en prima stuwing.  Toont goed karakter. Beoordeling: uitmuntend / CAC / BOB.
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Groningen, daar bouwden we een leuk 
feestje met zijn allen waarbij zelfs de 
bubbels knalden, omdat ons favoriete 
ras tot beste van de Nederlandse rassen 
was gekozen op de Hond van het Jaar 
Show.

Alle goede gedachten van onze Dren-
tenkennissen en familie/vrienden heb-
ben geholpen, want zaterdag 18 maart 
vielen ons heel veel felicitaties ten deel. 
Ik had Jarno ingeschreven in de Jeugd-
klasse reuen. Hij is inmiddels 16 maan-
den oud en we hadden al twee keer een 
show gewonnen met een uitmuntende 
beoordeling. We hadden nog één punt-
je nodig om het Nederlands Jeugdkam-
pioenschap te behalen. En dat is dus 
gelukt! Naast de titel Jeugdwinner 2010 
mag er nu ook Nederlands Jeugdkam-
pioen 2012 achter zijn naam genoteerd 
worden! 

Na de eerste serie felicitaties met dit re-
sultaat, volgde een tweede serie, omdat 
Jarno ook tot beste reu werd gekozen. 
Vervolgens kwam er nog een derde fe-
licitatieronde, omdat hij BOB (best of 
breed) werd van die dag! Je denkt: het 
zal wel niet lukken, dat laatste jeugd-
puntje, want door vakanties konden we 
voor de leeftijd van 18 maanden geen 
show meer bijwonen. En dan ineens ben 
je overal eerste met je Drentje... Ontzet-
tend leuk allemaal!

Nou, dan denk je dat je even kunt bij-
komen, maar dat was niet zo. Alle BOB’s 
van rasgroep 7 moesten aan het eind 
van de middag in de erering verschij-
nen. Weer een hele aparte belevenis. Ik 
had geen idee wat ik moest doen, waar 
ik me moest melden. Had ik nou wel of 
niet een bewijs nodig dat Jarno BOB 
was geworden? Het keuringsrapport 

en CAC-BOB-bewijs 
had ik nog niet ge-
kregen, dat zou ik in 
de erering krijgen... 
Foutje van ringcom-
missaris, ik moest 
deze papieren toch 
snel ophalen bij de 
schrijvers. Jarno’s 
kennelnaam bleek 
fout in het boekje en 
op het keuringsrap-
port te staan, daar 
dus weer achteraan 
en officiële melding 
van maken, want an-
ders krijg je de CAC-
punten misschien 
niet toebedeeld. Ver-
warring alom bij mij. 
Het valt allemaal niet mee als je nog niet 
zo thuis bent in het showwereldje! Ik was 
weer wát blij met de ervaring van de an-
dere Drentenmensen. Iedereen bedankt 
voor het uitleggen van de puntentelling 
en het wijzen waar ik heen moest en zo. 
De kennelnaam wordt aangepast en het 
komt allemaal goed verzekerde de Raad 
van Beheer mij.

Toen dat allemaal geregeld was, was 
het inmiddels hoog tijd om in de verza-
melring te verschijnen. Daar wordt een 
voorkeuring gedaan, zodat het in de 
erering niet al te lang duurt voor de toe-
schouwers. In de erering kiest de keur-
meester dan snel welke zes er blijven 
staan en wie de ring moeten verlaten. 

Tot mijn grote verbazing mocht ik met 
Jarno blijven staan! Vervolgens moesten 
er nog een paar afvallen en bij die selec-
tie was ik met Jarno de eerste die de ring 
mocht verlaten. 

Doordat Jarno vandaag NL Jeugdkam-
pioen werd en ook  het CAC behaalde, 
hebben we inmiddels 2,25 punten voor 
het Nederlands Kampioenschap ver-
zameld. Je hebt vier punten nodig, dus 
iedereen vindt dat ik nu dus écht niet 
kan stoppen met showen. Om Neder-
lands Kampioen te worden zou Jarno 
nog twee keer met een ‘uitmuntend’ de 
eerste plaats moeten halen, waarvan 1 
keer nadat hij 27 maanden is (als ik het 
me goed heb begrepen hoor!). 

Dus, wie weet, komen jullie ons wel weer 
tegen op één van de volgende shows. 
Zoals iemand al zei: “Heb je eenmaal een 
titel, dan smaakt het naar meer”. We zul-
len zien! 

Eerst dit maar eens allemaal laten bezin-
ken. Het was in ieder geval een bijzon-
dere ervaring om letterlijk en figuurlijk 
in de spotlights te staan! 

Manuela Plaisier

09-02-2012
4 pups (3 reuen en 1 teef )
Reu: Joris Nynke v.d. Bezelhonk NHSB 2694399 HD A
Teef:  Fenna v. ‘t Roetslat NHSB 2595173 HD A 
R. Hummelink, Zieuwent

17-02-2012
10 pups ( 5 reuen en 5 teven)
Reu:  Bart fan ‘t Suydevelt NHSB 2630889 HD A
Teef:  Serah v.’t Sleeswijck NHSB 2648845  HD A
T. Nap & B. Nap-Jansen, Winterswijk

28-02-2012
2 pups ( 1 reu en 1 teef )
Reu:  Quinto fan ‘t Suydevelt NHSB 2734444 HD A
Teef:  Emma Gina v.d. Haeckpolder NHSB 2723669 HD A
C.J. v. ‘t Hof-Groeneveld, Rotterdam

03-03-2012
7 pups (5 reuen en 2 teven)
Reu: Cisko Cas v.d. Sebastiaans Hoeve  NHSB 2772138 HD A
Teef: Birthe Be v.d. Sebastiaans Hoeve NHSB 2633009 HD A
L. Punselie, Sinderen

16-03-2011
6 pups ( 5 reuen en 1 teef )
Reu:  Quinto fan ‘t Suydevelt NHSB 2734444 HD A 
Teef:  Sanne Anjo v. Drienermarke NHSB 2523666 HD A
H.T. Bösing, Hengelo

dek- en geBoorteBerichten

Geboorten
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02-02-2012
Reu: Floris Phébe van Groevenbeek NHSB 2635614 HD A
Teef: Isah Loeka v.d. Krijkheide NHSB 2783267 HD A 
W. Klijnstra, Nieuwehorne

09-02-2012
Reu: Floris Jara Guido v. ‘t Opgoande Slag NHSB 2408810 HD A
Teef: Nelke-Senna-Wammes v.’t Opgoande Slag NHSB 2594115 HD A 
H. Bakker-Muller, Balkbrug

11-02-2012
Reu: Xinix fan ‘t Suydevelt  NHSB 2782065 HD A
Teef: Winny fan ‘t Suydevelt NHSB 2776518  HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

21-02-2012
Reu: Cisko Cas v.d. Sebastiaans Hoeve  NHSB 2772138 HD A
Teef:  Senna Kristel v. Selihof  NHSB 2621637  HD A
K. van Kuijk-Weijmans, Tilburg

24-02-2012
Reu:  Bart fan ‘t Suydevelt NHSB 2630889 HD A
Teef:  Margje fan ’t Suydevelt NHSB 2616526 HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

25-02-2012
Reu:  Beye-Emie v.d. Neerbosche Wateren NHSB 2646578 HD A
Teef:  Mila-Nouka v.d. Neerbosche Wateren NHSB 2718299 HD A
B.N.J. Groen, Nijmegen

29-02-2012
Reu:  Bart fan ‘t Suydevelt NHSB 2630889 HD A
Teef:  Maud v. ‘t Roetslat NHSB 2724425 HD A
R. A.M. Hummelink, Zieuwent

04-03-2012
Reu:  Beye-Emie v.d. Neerbosche Wateren NHSB 2646578 HD A
Teef:  Sita-Jentien v.d. Neerbosche Wateren NHSB 2500916 HD A
B.N.J. Groen, Nijmegen

05-03-2012
Reu:  Milo NHSB 2664790 HD A 
Teef:  Damita van Drentenpassie NHSB 2693821 HD A
R.M. Harmsen, Vriezenveen

11-03-2012
Reu:  Ascon-Maras an ’t Landweggie NHSB 2741842 HD A
Teef:  Amber-Nouka v.d. Neerbosche Wateren NHSB 2659489 HD A
B.N.J. Groen, Nijmegen

13-03-2012
Reu:  Monty Nimrod v.d. Drentsche Dreven  NHSB 2567714 HD A
Teef:  Teuntje fan ‘t Getsewold NHSB 2545831 HD A
M.C. Atema-van Noort, Nieuw-Vennep

13-03-2012
Reu:  Thybo Sanne v. Drienermarke NHSB 27032009  HD A
Teef:  Jet Freza v.d. Ykenhorst NHSB 2685413 HD A
H. Rap, Lunteren

15-03-2012
Reu:  Bas v. ‘t Holtenbos NHSB 2622986 HD A
Teef:  Janne Nynke v.d. Bezelhonk NHSB 2694403 HD A
J. ter Horst, Dalen

20-03-2012
Reu:  Quibus NHSB 2652596 HD A
Teef:  Caprice v ‘t Arrêt NHSB 2673538 HD A
E.G.J. Gimbrère, Diessen

21-03-2012
Reu:  Bart fan ‘t Suydevelt NHSB 2630889 HD A
Teef:  Esra-Senna-Wammes v. ‘t Opgoande Slag NHSB 2594117 HD A
T.H. Hooge, Hollandscheveld

29-03-2012
Reu:       Argos Lobke van Selihof           NHSB 2643661     HD A
Teef:      Tinke Phebe van Groevenbeek  NHSB 2529955     HD A
M.J.B. de Boer van Herreveld, Ermelo

Dekkingen

HD-onderzoek 05-10-2011 t/m 18-01-2012

Naam hond NHSB Geboren HD Botafwijking Norbergwaarde Aansluiting* Vorm

Fardau fan de Indo-Anjoho 2790064 17-4-2010 HD A 0 28 OA

Puck fan 't Suydevelt 2733426 3-1-2009 HD C 2 35 SA Ondiepe kom

Winny fan 't Suydevelt 2776518 15-12-2009 HD A 0 35 OA

Xinix fan 't Suydevelt 2782065 3-2-2010 HD A 0 38 OA

Ronja 2693566 24-2-2008 HD A 0 33 OA

Bono Serah v.'t Sleeswyck 2769214 22-10-2009 HD A 0 40 OA

Sterre-Dieuwe v.d. Bezelhonk 2792847 3-5-2010 HD A 0 40 OA

Sander fan de Indo-Anjoho 2790062 17-4-2010 HD A 0 40 OA

Maras 2786014 15-3-2010 HD A 0 33 OA

Fenella v.'t Poldersdijkje 2745327 10-4-2009 HD C 0 23 SA

Renzo Anjo v. Drienermarke 2673582 29-9-2007 HD A 0 38 OA

Bieke-Amber v.d. Neerbosche Wateren 2810723 21-9-2010 HD A 0 40 OA

Zep-Elsa v. Klein Elsholt 2781060 30-1-2010 HD A 0 36 OA

Maron 2796372 26-5-2010 HD A 0 33 OA

Shanti 2799083 16-6-2010 HD A 0 40 OA

Quartel Daisy v. Roopoorte 2777141 30-12-2009 HD A 0 23 OA

Gina Lauwers 2815959 6-11-2010 HD A 0 40 OA

* OA= Onvoldoende aansluiting; SA= Slechte aansluiting

ED Onderzoek 05-10-2011 t/m 18-01-2012

Naam hond NHSB Geboren Arthrose-L/R OCD- L/R LPC-L/R LPA-L/R INC-L/R OV-L/R Eindbe-
oordeling

Sandor fan de Indo-Anjoho 2790062 17-04-2010 Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij        Vrij Vrij

uitslagen hd-, ed en oogonderzoek rVB
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Onderzoek NHSB Naam Geboren

19-10-2011 2602641 Rocky 24-03-2006

16-11-2011 2563308 Sproet v.'t Hoage Gors 08-06-2005

05-11-2011 2693566 Ronja 24-02-2008

02-01-2012 2659489 Amber-Nouka v.d. Neerbosche Wateren 06-06-2007

02-01-2012 2718299 Mila-Nouka v.d. Neerbosche Wateren 29-08-2008

06-12-2011 2745327 Fenella v.'r Poldersdijkje 10-04-2009

22-12-2011 2776518 Winny fan 't Suydevelt 15-12-2009

14-12-2011 2782065 Xinix fan 't Suydevelt 03-02-2010

22-12-2011 2768902 Vilou fan 't Suydevelt 22-10-2009

06-12-2011 2685315 Jago Phébe v. Groevenbeek 27-12-2007

15-12-2011 2635614 Floris Phébe v. Groevenbeek 08-12-2006

29-12-2011 2622986 Bas v.'t Holtenbos 02-09-2006

02-07-2011 2606801 Pyppa Jytte v.d. Bezelhonk 30-04-2006

22-10-2011 2685413 Jet Freza v.d. Ykenhorst 26-12-2007

22-10-2011 2673582 Renzo Anjo v. Drienermarke 29-09-2007

22-10-2011 2791539 Fergus v.'t Patrieske 22-04-2010

22-10-2011 2786530 Benthe v.d. Stiphoutse Velden 14-03-2010

22-10-2011 2786014 Maras 15-03-2010

22-10-2011 2772139 Chita Chess v.d. Sebastiaans Hoeve 11-11-2009

22-10-2011 2787513 Jara Cornelle v.d. Flevomare 23-03-2010

22-10-2011 2635613 Oscar Phébe v. Groevenbeek 08-12-2006

22-10-2011 2605193 Brenda v. Oudsher 19-04-2006

22-10-2011 2783158 Tosca 18-02-2010

22-10-2011 2782062 X-factor fan 't Suydevelt 03-02-2010

22-10-2011 2782069 Xira fan 't Suydevelt 03-02-2010

22-10-2011 2790064 Fardau fan de Indo-Anjoho 17-04-2010

22-10-2011 2769222 Norah serah v.'t Sleeswyck 22-10-2009

22-10-2011 2777141 Quartel Daisy v. Roopoorte 30-12-2009

22-10-2011 2777142 Sebo Daisy v. Roopoorte 30-12-2009

22-10-2011 2777145 Sylke Daisy v. Roopoorte 30-12-2009

22-10-2011 2605194 Isis v. Oudsher 19-04-2006

22-10-2011 2774724 Ayla v.'t Roetslat 2-12-2009

22-10-2011 2781065 Tessa-Elsa v. Klein Elsholt 30-01-2010

22-10-2011 2782080 Jurre 07-02-2010

22-10-2011 2786019 Meike 15-03-2010

22-10-2011 2772138 Cisco Cas v.d. Sebastiaans hoeve 11-11-2009

22-10-2011 2787514 Lonka Cornelle v.d. Flevomare 23-03-2010

22-10-2011 2781774 Lady-Sita v.d. Neerbosche Wateren 02-02-2010

22-10-2011 2790061 Mirco fan de Indo-Anjoho 17-04-2010

22-10-2011 2790062 Sander fan de Indo-Anjoho 17-04-2010

22-10-2011 2783244 Yvar fan 't Suydevelt 17-02-2010

22-10-2011 2783248 Yfke fan 't Suydevelt 17-02-2010

22-10-2011 2783250 Yoska fan 't Suydevelt 17-02-2010

22-10-2011 2777143 Bijko Daisy v. Roopoorte 30-12-2009

22-10-2011 2777147 Félien Daisy v. Roopoorte 30-12-2009

22-10-2011 2791541 Flair Danah v.'t Patrieske 22-04-2010

22-10-2011 2781060 Zep-Elsa v. Klein Elsholt 30-01-2010

22-10-2011 2781063 Laser-Elsa v. Klein Elsholt 30-01-2010

22-10-2011 2653015 Douwe fan 't Suydevelt 20-04-2007

22-10-2011 2593922 Zodie Zo v.d. Sebastiaans Hoeve 22-01-2006

22-10-2011 2787512 Moos Cornelle v.d. Flevomare 23-03-2010

22-10-2011 2787518 Yara Cornelle v.d. Flevomare 23-03-2010

Onderzoek NHSB Naam Geboren

22-10-2011 2781775 * Fleur-Sita v.d. Neerbosche Wateren 02-02-2010

22-10-2011 2781777 Jentie-Sita v.d. Neerbosche Wateren 02-02-2010

22-10-2011 2783157 Lara 18-02-2010

22-10-2011 2783249 Ymke Fan 't Suydevelt 17-02-2010

22-10-2011 2648845 Serah v.'t Sleeswyck 26-03-2007

22-10-2011 2769214 Bono Serah v.'t Sleeswyck 22-10-2009

22-10-2011 2769218 Sabor Serah v.'t Sleeswyck 22-10-2009

22-10-2011 2769219 Siska Serah v.'t Sleeswyck 22-10-2009

22-10-2011 2769221 Lucy Serah v.'t Sleeswyck 22-10-2009

22-10-2011 2787338 Boppe 20-03-2010

22-10-2011 2787339 Jappe 20-03-2010

22-10-2011 2777248 Arres-Kimmi v. Oudwillaer 29-12-2009

22-10-2011 2777249 Alex-Kimmi v. Oudwillaer 29-12-2009

22-10-2011 2777250 Auke-Kimmi v. Oudwillaer 29-12-2009

22-10-2011 2777252 Abe-Kimmi v. Oudwillaer 29-12-2009

22-10-2011 2694395 Douwe Nynke v.d. Bezelhonk 04-03-2008

22-10-2011 2678493 Joppy 23-10-2007

22-10-2011 2787340 Jubbe 20-03-2010

22-10-2011 2769611 Sanne Pyppa v.d. Bezelhonk 27-10-2009

22-10-2011 2694403 Janne Nynke v.d. Bezelhonk 04-03-2008

22-10-2011 2774721 Jim v.'t Roetslat 02-12-2009

22-10-2011 2774725 Nina v.'t Roetslat 02-12-2009

22-10-2011 2769607 Pepyn Pyppa v.d. Bezelhonk 27-10-2009

22-10-2011 2769608 Syl Pyppa v.d. Bezelhonk 27-10-2009

22-10-2011 2781061 Basil-Elsa v. Klein Elsholt 30-01-2010

22-10-2011 2787516 Charlotte Cornelle v.d. Flevomare 23-03-2010

22-10-2011 2781778 Silke-Sita v.d. Neerbosche Wateren 02-02-2010

22-10-2011 2777251 Antje-Kimmi v. Oudwillaer 29-12-2009

22-10-2011 2743418 Thybo Sanne v. Drienermarke 27-03-2009

22-10-2011 2589192 Lobke Faranka v. Out Leckelant 24-12-2005

22-10-2011 2772140 Cyrah Elena v.d. Sebastiaans Hoeve 11-11-2009

22-10-2011 2724425 Maud v.'t Roetslat 16-10-2008

22-10-2011 2769610 Sophy Pyppa v.d. Bezelhonk 27-10-2009

22-10-2011 2795760 Norris 09-04-2010

22-10-2011 2781770 Dries-Sita v.d. Neerbosche Wateren 02-02-2010

22-10-2011 2781062 Aiko-Elsa v. Klein Elsholt 30-01-2010

22-10-2011 2635617 Amber Phébe v. Groevenbeek 08-12-2006

22-10-2011 2621637 Senna Kristel v. Selihof 22-08-2006

22-10-2011 2681190 Sonja-Nouska v. Klein Elsholt 18-11-2007

22-10-2011 2821242 * Luna v. Zoterbék 16-12-2010

22-10-2011 2787342 Jeppe 20-03-2010

22-10-2011 2790063 Wesley fan de Indo-Anjoho 17-04-2010

22-10-2011 2781772 Noes-Sita v.d. Neerbosche Wateren 02-02-2010

22-10-2011 2781773 Sarah-Sita v.d. Neerbosche Wateren 02-02-2010

22-10-2011 2589130 Jiba Jelke v. Hermesheem 15-12-2005

22-10-2011 2769220 Kenji Serah v.'t Sleeswyck 22-10-2009

22-10-2011 2769217 Guus Serah v.'t Sleeswyck 22-10-2009

22-10-2011 2743422 Djenna Sanne v. Drienermarke 27-03-2009

22-10-2011 2783246 Youp Fan 't Suydevelt 17-02-2010

11-10-2011 2631163 Boyka-Nouska v. Klein Elsholt 06-11-2006

03-09-2011 2595173 ** Fenna v't Roetslat 07-02-2006

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

PRA Cataract MPP Entropion Ectropion Distichiasis RD

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

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

Overige honden Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

Uitslagen Oogonderzoek RvB - periode: 05/10/2011 t/m 18/01/2012
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U wilt toch ook 
het allerbeste voor uw 
Drentsche Patrijshond? 

Petplan, de zorgverzekering 
voor uw hond

de auto kan een dodelijke Val zijn…Voor uw hond!
Het is bijna weer zover, wolkenloze 
luchten en heldere zonneschijn zor-
gen straks voor een lekker voorjaar 
en een warme zomer.  Niets is leuker 
dan met je hond genieten van alles 
wat het voorjaar en de zomer te bie-
den hebben.

Dat mooie weer kan helaas ook een 
groot gevaar betekenen: de dood van 
de beste vriend van de mens. Elk jaar 
sneuvelen weer honden in auto’s. Tem-
peraturen van 30°C en meer worden in 
auto’s regelmatig gemeten. Bij zo’n tem-
peratuur is een auto voor mens en dier 
een dodelijke oven.

Het beste is, uw hond nooit in een auto 
achter te laten. Moet dat om de één of 
andere reden toch gebeuren, parkeer 
de auto dan in de schaduw. Realiseer u 
dat schaduw niet iets blijvends is, door 
de rotatie van de aarde kan de situatie 
ontstaan dat een in de schaduw gepar-
keerde auto één of twee uur later in de 
volle zon staat! 

Zorg ook altijd voor voldoende frisse 
lucht en sluit zoveel mogelijk zonlicht 
buiten. B.v. door het aanbrengen van 
speciaal folie tegen de ruiten van de 
auto. Maar mijn advies luidt: gewoon je 
hond meenemen en niet in de auto ach-
terlaten!

Dodelijke hitte
Bij een omgevingstemperatuur van 
rond de 30°C warmt het interieur van 
een auto al zeer snel op tot extreme 
temperaturen van meer dan 60°C. Dat 
is een absoluut dodelijke hitte. Hon-

den kunnen via voetzolen en tong iets 
“zweten”, maar bij  dit soort tempera-
turen lost dat niets op. Dan vindt over-
verhitting plaats en dat is binnen korte 
tijd dodelijk. Je moet er niet bij stilstaan 
wat een hond in zo’n situatie allemaal te 
verduren krijgt. Er ontstaat een “hittebe-
roerte”; door  de oververhitting gaat de 
hond sterk kwijlen en zweten, ontstaan 
opgezwollen en zeer rode slijmvliezen, 
de ademhaling gaat haperen en de hart-
slag loopt op. Paniekaanvallen, shock en 
coma kunnen uiteindelijk de dood van 
de hond veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen
•	 Parkeer de auto in de schaduw en 

houdt rekening met de rotatie van 
de aarde

•	 Zorg voor optimale ventilatie. Ra-
men op een kiertje is absoluut on-

voldoende, maar zorg er wel voor 
dat de hond niet uit de auto kan 
ontsnappen

•	 Zorg er voor dat de hond over vol-
doende drinkwater kan beschikken.

•	 De allerbeste voorzorgsmaatregel 
is: laat uw hond nooit achter in de 
auto!

Noodmaatregelen
•	 Direct de schaduw opzoeken
•	 Koelen met koude, natte doeken, 

maar niet ijskoud, waar mogelijk 
douchen

•	 Massage
•	 Direct een dierenarts raadplegen

Bron: ÖKV & Dyrefondet, 
overgenomen met toestemming van 
Dr. Katja Wolf van de ÖKV.

Praktijk

Vanuit mijn politiepraktijk weet ik dat  elk jaar hondenbe-
zitters hun viervoeter toch weer in de auto achterlaten. Zij 
schatten de temperatuur verkeerd in, houden geen rekening 
met de zon, durven hun auto niet met de ramen open te par-
keren. Kortom gebrek aan kennis veroorzaakt jaarlijks heel 
wat ellende. 

Die kennis verwacht je natuurlijk wel bij de “echte” honden-
liefhebbers, maar helaas heb ik recent moeten ervaren dat 
dit toch tegen valt. In de zomer van 2011 waren mijn vrouw 
en ik aanwezig bij een hondenshow in Innsbruck, Oosten-
rijk. Zeker vijf keer werden eigenaren van auto’s, geparkeerd 
op het terrein van de “Messe” waar de show werd gehouden, 
opgeroepen hun hond(en) uit de respectievelijke auto’s weg 
te halen. Er werd ook aangekondigd dat de politie zou wor-
den ingeschakeld om de honden uit de auto’s te halen. Dat 
zou tot een hoge boete leiden. Je zou toch bij zo’n show de 

“echte” hondenmensen verwachten, mensen met kennis van 
zaken, maar helaas.

Tijdens de Eurodogshow, september 2011, in Leeuwarden, 
moesten ook dertig honden uit geparkeerde auto’s en aan-
hangers worden bevrijd. Voor vier honden kwam de redding 
helaas te laat.

Hulpdiensten zijn ook in ons land bevoegd auto’s open te 
breken als er dieren aanwezig zijn, die in nood verkeren. Ik 
heb dit een aantal keren van nabij meegemaakt en kan u 
verzekeren dat de schade in zulke gevallen groot is. Naast 
een fikse boete, draaiden deze “hondenliefhebbers” ook nog 
voor de schade aan hun voertuigen op. De verzekering geeft 
bij dit soort schades doorgaans “niet thuis”.

Uw Diender
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petplan.nl/fokker 
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U wilt toch ook 
het allerbeste voor uw 
Drentsche Patrijshond? 
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voor uw hond
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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

Katie is een pup uit mijn allereerste zelf gefokte nestje. Eind 
november 2011 liep ze een beetje mank met haar voorpoot. 
We waren naar het bos geweest, dus ik dacht dat ze zich daar 
misschien wat verstapt had. Ik ging er vanuit dat het de vol-
gende dag wel weer beter zou gaan. Helaas liep ze de volgen-
de dag nog wat moeilijker en zag ik dat er een bult zat. Naar 
de dierenarts. Katie moest blijven om een foto van haar poot 
te laten maken. Ook heeft de dierenarts een punctie gedaan  
om op te sturen naar het laboratorium. Na een paar dagen een 
vreselijke uitslag: kanker. Er moest een biopsie gedaan wor-
den om het soort kanker vast te stellen. Dit weefsel werd op-
gestuurd naar de oncoloog.

Enkele dagen later kregen we goed en slecht nieuws. Het 
slechte nieuws was dat het een snelgroeiend gezwel was. Het 
goede nieuws was dat een soort kanker was die bijna nooit 
uitzaait. We hadden de keuze uit laten inslapen of poot am-
puteren.  Ik wilde geen afscheid van mijn hond nemen, want 
ondanks haar zere poot gaf Katie het zelf ook nog lang niet 
op. Voordat de dierenarts de poot zou amputeren, hebben we 
laten onderzoeken of er uitzaaiingen waren Er zijn o.a. long-
foto’s gemaakt. Er werd geen enkele aanwijzing gevonden dat 
er uitzaaiingen zouden zijn.

Katie herstelde snel van de zware operatie. Het lopen op 3 po-
ten ging al snel erg goed. Na 6 weken kon ze al weer een half 
uur aan de lijn lopen. Ik begon haar weer mee te nemen naar 
het bos.

Dan vind ik ineens 2 bulten in haar achterpoot. Meteen naar 
de dierenarts. Die deelde mijn zorg. Waar ik al voor vreesde 
bevestigde hij: Het ziet er niet goed uit. Toch maar weer een 
punctie laten doen. De uitslag was duidelijk.

Vanaf nu kunnen we alleen nog maar van haar genieten, fijn 
verwennen en lekker knuffelen. Totdat ze pijn krijgt. Dan moe-
ten we de altijd zo verschrikkelijk moeilijke beslissing gaan ne-
men. Ik neem haar nog een paar keer mee naar het bos. Ze ge-

niet ervan, maar het kost haar steeds meer moeite en energie.

Op een gegeven moment besluit ze zelf om niet meer te eten. 
Toen zijn we haar gaan verwennen met lekkere dingen. Maar 
we zagen haar afvallen en achteruit gaan. Op een dag kan ze 
niet meer uit haar mand komen. Het is tijd om de dierenarts te 
bellen, want we kunnen haar niet meer langer bij ons houden.

We hebben afscheid moeten nemen van onze allerliefste Ka-
tie. Helaas hebben we, na haar poot amputatie, niet meer zo 
lang van haar mogen genieten. Ze was nog te jong, 9,5 jaar, 
maar ze heeft een goed en actief hondenleven gehad. Ge-
hoorzaamheid cursus t/m GG2, 4 seizoenen jachttraining en 8 
jaar behendigheid gedaan. Ze is een goede moeder geweest 
voor haar 15 puppies uit 2 nesten. En dan de vele, vele bos-
wandelingen. In Nederland maar ook in de Ardennen en in 
Duitsland.

We zullen haar enorm missen.

Doreth van den Breekel

Katie vd Zilverbaai 18-07-2002 / 02-02-2012

Shiva 04-04-2002 / 27-02-2012

Shiva was onze keuze uit het nest van onze Kay en vader Flo-
ris. Eigenlijk hadden we een andere pup op het oog, maar op 
alle foto’s en films van de 11 pups, lag - en later zat -, Shiva 
bij het baasje op schoot. Ze was de zwaarste van allemaal bij 
de geboorte en onverzadigbaar. Omdat we ze om en om met 
de fles bijvoerden, had ze waarschijnlijk veel zuigbehoefte en 
als er dan een reutje in haar buurt lag met zijn buik naar haar 
toe, wist ze feilloos het piemeltje te vinden om daar eens lek-
ker op te sabbelen. Keus genoeg want we hadden 8 reutjes in 
het nest. We hebben stad en land afgebeld voor zuigspeentjes 
voor puppy’s, maar die waren niet in de handel. Nu nog niet 
zover we weten.

“Onze piemelzuigster” noemden we haar liefkozend. Geluk-
kig ging dit vanzelf over, want we weten niet wat voor con-
sequenties dit zou hebben gehad voor de reutjes als ze dit de 
volledige 8 weken vol gehouden had. Shiva groeide voorspoe-
dig op. Ze klom graag. Hoe hoger hoe leuker. Een heerlijke 
meid die samen met moeder Kay, tante Bodie en zusje Fleur 

flink de bloemetjes buiten kon zetten. De hazen waren niet 
veilig meer als zij ze in gaten kregen. Ballonnen en helikopters 
waren een reden om al blaffend als dolle meiden door de tuin 
te rennen. Helemaal door het dolle heen, met ogen zo groot 
als schoteltjes. Op sirenes moest gehuild worden. Het was net 
een troep wolven. Menigmaal moest er met de telefoon naar 
een andere ruimte verhuisd worden om elkaar weer te kunnen 
verstaan.

Ze was een trouwe kameraad met een heerlijk donskontje. Als 
ze het weer eens op haar heupen had, greep ze je al gromme-
lend aan je pols en moest je meekomen voor een kroelbeurt. 
Aangekomen bij de bank kon ze heel erg genieten van de vrij-
partij die daarop volgde. Dat missen we ontzettend. Shiva was 
een Drent die ook echt aanwezig was. ’s Avonds voor de buis 
kon ze ook lekker met haar voorpoten op je schoot voor het 
beeld gaan staan. Dan was het weer tijd voor een knuffel of 
kluif. 

Shiva had al langere tijd “de gewoonte” om na de avondmaal-
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Als Drentenbezitters en –fokkers 
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Uw hond(en)  is/zijn bij ons in goe-
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Informeer gerust bij derden, veel 
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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”
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Jaap en Froukje Hoeksema
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tijd wat brokjes terug te geven. Eerst dachten we dat ze dit 
deed om te laten weten dat zij de baas in huis was nadat haar 
moeder Kay overleden was, maar we hebben het met de die-
renarts overlegd en deze dacht dat ze waarschijnlijk last had 
van maagzuur. Hiervoor kreeg ze maagzuurremmers. Dit ging 
lange tijd goed, maar een kleine week voor haar overlijden be-
gon ze ’s avonds te hoesten, waarbij bloed meekwam. Direct 
naar de dierenarts gereden en die haar 2 injecties gaf om “de 
boel tot rust te laten komen”. We moesten de volgende mor-
gen terugkomen. Er werd aan een beschadiging van haar slok-
darm gedacht, omdat ze steeds last had gehad van maagzuur. 

De volgende morgen werden er foto’s gemaakt en kregen we 
het bericht dat bij iedere hondenliefhebber de haren recht 
overeind doet staan: er zaten allemaal tumoren in haar lon-
gen. We moesten de beslissing nemen om haar te laten insla-
pen. Dit hebben we nog over het weekend heen kunnen tillen 
om de tijd te krijgen afscheid van haar te nemen. We hebben 
haar verwend met allerlei culinaire hapjes, die normaal niet 
op een hondenmenu staan. We hebben bij haar gelegen, ge-
streeld en geknuffeld. Maar dan breekt toch die moeilijke dag 
aan waarop het onvermijdelijke gaat gebeuren. Menigeen 
heeft op dat tijdstip, samen met ons, een kaarsje gebrand. 

Shiva is thuis ingeslapen te midden van allen die haar lief had-
den. Wat hielden we veel van haar. Verdriet is nog een te klein 
woord voor de emoties die los komen als je haar moet laten 
gaan. Maar het moest, voor haar! Ons lekkere donskontje is 
niet meer.

Lieve Shiva, heerlijke meid, we zullen je nooit vergeten.

Herman en Gerda de la Chambre
Benschop

Met veel verdriet hebben wij onze lieveling Fenna in moeten 
laten slapen. Het ging niet meer, ze kreeg een zeer snel groei-
ende tumor aan haar linker achterpoot, waardoor ze niet goed 
meer kon lopen. Eten wilde ze de laatste week niet meer. 

In november 2010 heeft ze ook een herseninfarct gehad, waar 
ze goed van is hersteld. 

Maar ondanks de artrose die ze ook had, is ze toch nog bijna 
14 jaar geworden. Je wilt je hond nooit missen, maar we heb-
ben er wel vrede mee. 

In augustus 2000, amper 27 maanden oud, werd zij Neder-
lands Kampioen. Ze heeft in 2002 een nestje met 6 mooie 
pups gehad. Omdat ze op vijfjarige leeftijd artrose heeft ge-

kregen, hebben wij geen nestje meer met haar gefokt. Fenna 
was een Drent met een gouden karakter. Ze was lief voor an-
dere dieren, mensen en kinderen. Vooral voor onze kleinzoon, 
die twee waren echt gek op elkaar. 

Vandaar dit gedichtje wat we van hem kregen voor Fenna.

Leo en Fia Kroon
Barendrecht

Kampioen Foka’s Fenna van Oudsher 11-05-1998 / 14-03-2012

Fenna

Je zal altijd in ons hart blijven bestaan.

Mijn herinnering,

Een lege plek,

Een groot gemis.

Een fijne herinnering is al wat nog is.

Waar ben je, vraag ik me af

Ik voel nog de liefde die jij me gaf.

Jou te kennen vond ik heel fijn,

Jou los te moeten laten, doet heel veel pijn.

Ik zal je missen in dit leven,

En voor altijd om je blijven geven.

Dylan, 10 Jaar
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Onze lieve huisgenoot die meer dan 15 jaar deel uitmaakte 
van ons gezin, hebben wij op 6 maart moeten laten inslapen 
na een beroerte waardoor ze niet meer op haar poten kon 
staan. Ginger was in de eerste plaats een onderdeel van ons 
gezin, ze kwam bij ons toen onze drie dochters 6, 9 en 12 jaar 
waren. Een speelse en ondeugende pup die de pyama-broeks-
pijpen van de dochters met veel plezier aan flarden scheurde. 

Ze kreeg en gaf veel liefde. Ze was waaks, heeft meerdere in-
braken in de buurt verijdeld, daarnaast was het een zachte en 
zeer gezonde hond die tot het laatst haar bak voer in no-time 
leeg at en als ze de kans kreeg ook een beschimmelde boter-
ham met worst die weggegooid was door kantoorpersoneel 
in de bosjes vlak bij ons huis.

Door Ginger kwamen wij in contact met de jacht, KNJV (een 
aantal C en B diploma’s), veldwerk (een kwalificatie en een EV 
in de jeugd) en last but not least, de praktijkjacht in Ter Aar, 
waar ze door de jaren heen veel hazen en eenden binnen-

bracht. Op haar dertiende apporteerde ze haar laatste eenden 
over water en haalde ze nog duiven uit de mais. 

Kort voor ze veertien werd kreeg ze twee beroertes, maar 
krabbelde weer goed overeind. Daarna was ze wel een oude, 
grijze dame die met stramme pootjes achter ons aan liep. In 
juni 2011 is ze nog mee geweest op vakantie naar de Dor-
dogne in een bosrijke omgeving. Ze fleurde helemaal op van 
de vele aandacht die ze kreeg, de lekkere Franse hapjes en de 
korte wandelingetjes met ons in het bos. Tot onze verbazing 
apporteerde ze nog een teenslipper uit het meertje, terwijl 
zwemmen (zoals bij de meeste Drenten) niet haar grootste 
hobby was. Het was voor het hele gezin, waar alle kinderen 
ondertussen uitgevlogen zijn, een moeilijk afscheid van een 
geweldige hond waar we zeer veel goede herinneringen aan 
hebben.

Marius en Marlies Albracht

Digit Bat Jaffa van de Waterdwinger 25-07-1996 / 08-03-2012

Ginger Bat Jaffa van de Waterdwinger 27-07-1996 / 06-03-2012

Op 5 maart j.l. nam ik afscheid 
van Ginger en NIETS wees erop 
dat ik drie dagen later ook af-
scheid zou moeten nemen van 
haar zusje, mijn Digit.

Wel had ik een afspraak ge-
maakt met de oogkliniek om 
Digit’s rechter (glaucoom)oog 
te laten controleren, omdat ik 
vermoedde dat de oogdruk 
opliep. Het was ernstig met het 
oog, opereren op een leeftijd 
van 15 jaar en 7,5 maand was 
geen optie en dus kreeg ze 
medicijnen (met veel bijwer-
kingen) en druppels.

Hoewel de woensdag en donderdagmorgen goed verliepen 
begon Digit donderdag rond 12.00 uur heel raar te ademen. Ik 
vertrouwde het niet en ben meteen met haar naar de faculteit 
gereden. Een uur later bleek dat ze erg beroerd was en er niets 
meer voor haar was te doen. De bijwerkingen van de medicij-
nen waren haar fataal geworden. Rond half drie stak Digit vol 
vertrouwen haar pootje uit en in de armen van het vrouwtje, 
overladen met kusjes, ging ze haar zusje Ginger achterna.

Vertrouwen. Dat is wat Digit typeerde. Een schuchtere hond, 
met een enorme will to please. Zoveel mooie herinneringen 
komen op mijn netvlies: een jong hondje van nog geen jaar, 
met een enorme haas …

En die keer, dat ze een haan voorstond en ik, aan de andere 
kant van een sloot, niet bij haar kon komen. Zeven minuten 
stond ze voor en ik kreeg er geen beweging in. Ik besloot de 
sloot maar in te gaan, dat vond de haan te gortig en ging op 
de wieken. Het haas was haar zwakke punt en ik heb menig-
maal doodsangsten uitgestaan als ze er vandoor ging. 

Digit gaf het leven aan 7 zonen en 2 dochters tijdens twee zeer 
zware partussen, want ze gaf alles wat ze had aan haar pups. 
Die werden bijna als kleuter geboren. De verzorging deed ze 
samen met haar zus. Digit was de melkfabriek, Bibi de speel-
tante.

De jaren kabbelde voort tot 
haar moeder overleed (2006) 
en twee jaar later moest ze 
ook afscheid nemen van 
Bibi (2008). Twee voor haar 
ingrijpende gebeurtenissen. 
Een paar weken later (2009) 
kreeg Digit haar eerste aan-
val van evenwichtsstoornis-
sen (vestibulaire ataxie). Dat 
jaar kreeg ze er drie, maar 
ze herstelde steeds weer. 
Het jaar 2010 verliep rustig, 
maar begin 2011 kreeg ze 
een enorme bloeding waar 
ze wonderwel van herstelde. 

Juli 2011 konden we feestelijk 
de 15e verjaardag van Digit, Ginger en Skippy vieren. 

We, Digit, Shai en hun vrouwtje beleefden een heerlijke zo-
mer ondanks het slechte weer.  Mijn Digit genoot van onze 
tijd op de camping aan de Rijn en ze vond het heerlijk om door 
het water te lopen. In December kreeg ze weer een bloeding, 
maar ook die overleefde ze, wat een kanjer!

Steeds was ze vrolijk en een liefdevolle moeder voor Shai. 
Kreeg Shai geen aandacht van mij, dan ging ze naar haar moe-
der en ook al sliep Digit, ze was goed genoeg om Shai slaperig 
helemaal af te likken en te overladen met kusjes, zelfs woens-
dag nog. Shai en ik moeten nu zonder Digit verder.  We missen 
een liefdevol en gevoelig maatje een echt moedertje. Lief voor 
haar moeder, een geweldige vriendin voor Bibi en grote steun 
en toeverlaat van Shai. 

En voor mij… dankbaar denk ik aan het vertrouwen dat ze me 
altijd schonk, wat we ook deden. Bij leuke dingen, maar ook 
tijdens vervelende onderzoeken en moeilijke periodes op de 
kliniek. Dankbaar ben ik dat ze zo lang bij ons wilde blijven. Ik 
mis haar, mis die dikke knuffel, haar dwingende pootje als ze 
iets gedaan wilde hebben en al die kleine eigenaardigheden. 
Ik mis mijn Digit ! Voor altijd in mijn hart.

Riek van Oord

Ginger Digit
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Tres fan it Frije Fjild 02-11-2000 / 21-01-2012

Nadat onze Drenten Soscha en Ayla van Clara Feijoena Heem 
waren overleden, gaven we ons bij de puppybemiddeling op 
voor een nieuwe Drent. Zo kwamen we in 2000 in contact met 
Josta Polman. Het eerste bezoek aan haar woning in Koudum 
voelde als thuiskomen. Dezelfde houten beeldjes van Drenten 
voor het raam, een uithangbord van een Drent, de Drentenka-
lender op het toilet, en nog veel meer Drentendingetjes, zoals 
hier in huis.

We hebben al die jaren een heel fijne, lieve en vooral trouwe 
hond aan Tres gehad. Ze was een beetje een afwachtend type, 
maar kende ze de mensen of situaties eenmaal, dan was ze 
heel aanhankelijk, sociaal, meegaand en gehoorzaam. 

In het begin hield ze niet zo van water, maar vanaf het mo-
ment dat haar Drentenvriend Falko haar hier in de bosvijver 
voordeed hoe je kon zwemmen, was ze niet meer weg te slaan 
bij het water. Tijdens wandelingen kon ze nooit langs beken 
en sloten lopen zonder er ook even in te gaan. Elk jaar gingen 
we in het najaar naar een vakantiewoning in het Drents-Friese 
Wold en ook daar genoot ze altijd van het zwemmen in het 
Aekingermeer en natuurlijk van de lange wandelingen in de 
mooie omgeving.

Toen ze ruim twee jaar was, kwam haar (half )zusje Fleur (zelfde 
moeder, andere vader) bij ons wonen. Vanaf het moment dat 
Fleur binnenkwam is Tres een ontzettend lieve, voorbeeldige, 
‘Grote zus’ geweest. Ze leerde Fleur onze ‘huisregels’ en ze leer-
de haar om te spelen, vooral met takken en ballen en piepjes 
en ze voelde zich schuldig als Fleur iets had uitgehaald, terwijl 
zijzelf er niets aan kon doen.

In 2008 overleed het baasje en wandelmaatje van Tres en 
Fleur heel plotseling aan een hartstilstand. Hij werd thuis op-
gebaard en vanaf het moment dat hij thuis kwam, ging Tres 
voor de kist liggen en Fleur er naast om de wacht te houden.

Net na de jaarwisseling werd Tres ’s nachts ineens onrustig 
en heel benauwd. Bij de dierenarts werd na een buikpunctie, 
bloed-, en urineonderzoek een ontsteking geconstateerd. 
Oorzaak was niet bekend. Omdat de klachten bleven, werd 
besloten een echo te laten maken in een gespecialiseerde 
kliniek. Daarbij werd heel veel vocht in de hartzak geconsta-
teerd. Na het doorprikken hiervan knapte Tres zienderogen 
op en verliet ze de kliniek vrolijk. Helaas was deze opleving 
maar voor even…

Vrijdagmorgen 20 januari was ze al sinds de vroege ochtend 
heel onrustig en benauwd. Op een gegeven moment wilde ze 
in de benen komen, maar na twee stappen zakte ze alweer in 
elkaar. Voor mij was het toen eigenlijk al duidelijk dat dit haar 
laatste dag zou zijn…

Na een bezoek aan de eigen dierenarts werd duidelijk dat de 
situatie inderdaad heel ernstig was. Er werden röntgenfoto’s 

gemaakt en later nog een echo bij een hartspecialist. Hier 
werd duidelijk dat Tres een tumor in de rechterboezem van 
het hart had, die op dat moment al dodelijk aan het bloeden 
was. Er was geen andere optie dan haar te laten inslapen.

In het weekend heb ik haar nog thuis gehouden in haar mand 
in de kamer, zodat ook Fleur de tijd kreeg om afscheid van 
haar te nemen. Na de crematie hebben we haar as in een urn 
in de vorm van een hond gedaan. Deze beeldurn heeft een 
mooi plekje achter het huis gevonden naast de urn van mijn 
man. Zo is de hele familie weer bij elkaar en ook de vorige 
Drenten liggen hier in de tuin begraven.

Fleur heeft er nog steeds een beetje moeite mee, en ik natuur-
lijk ook. Het is nu wel heel rustig in huis; eigenlijk te rustig... 
Maar voorlopig blijven we maar even met z’n tweetjes. 

Dag lief Treske!

Annerie Groothuis en Fleur fan it Frije Fjild, Boekelo

PS: Ik wil nog heel graag Josta Polman bedanken voor deze 
twee geweldige Drenten!

Eeuwige trouw. De Chinees Lao Pan was beste vrienden 
met zijn hondje. Maar toen hij deze maand op 68-jarige 
leeftijd overleed in het Chinese Panjiatun, weigerde zijn 
trouwe viervoeter dit te aanvaarden. Het hondje blijft hard-
nekkig de wacht houden bij het eenvoudige graf van zijn 

baasje. Hij weigert zelfs eten van dorpsbewoners. Na zeven 
dagen zijn de dorpsbewoners van plan een kennel bij het 
graf te bouwen voor de treurende hond. 

Bron: AD 23/11/11
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gedrag, Vriendschap en Voorkeur

Onze Drent heeft duidelijke voor-
keuren. Niet alleen voor eten, maar 
ook voor mensen en andere honden.

Ze negeert sommige honden volledig, 
tegen andere is ze zeer enthousiast. 
Die wil ze begroeten en daar wil ze 
mee spelen, maar er zijn ook honden 
waar ze een uitgesproken hekel aan 
heeft. Met mensen heeft ze dat ook. Er 
zijn mensen in onze omgeving, waar 
ze helemaal gek op is en anderen ne-
geert ze volledig. Net een mens toch? 
Die voorkeuren heb ik eigenlijk bij elke 
hond die ik in de loop der jaren gehad 
heb, gezien. Honden hebben duidelij-
ke voorkeuren voor andere honden en 
voor mensen.

Onze Drent heeft een afkeer voor klei-
ne, keffende hondjes. Dat laat ze mer-
ken ook. Ze negeert ze en zal nooit een 
poging doen om contact te zoeken. 
Er mee spelen is helemaal niet aan de 
orde. Opvallend is haar voorkeur voor 
andere Drenten. Ze merkt ze op grote 
afstand al op. Soms is zo’n hond op zo’n 
grote afstand, dat ik nog niet kan zien 
of het een Heidewachtel, Staby of een 
Drent is. Voor mij is het dan een witte 
hond met donkere platen. Zij geeft 
door haar gedrag al duidelijk aan dat 
het ook een Drent is. Volgens de litera-
tuur herkennen honden hun rasgeno-
ten inderdaad al op grote afstand, dus 
is het gedrag van mijn hond in dit op-
zicht verklaarbaar.

Ik merk aan haar 
ook altijd of er een 
“vriend” of “vijand” 
in de omgeving is 
geweest. Heeft een 
vriend iets achter-
gelaten waar letter-
lijk en figuurlijk een 
luchtje aan zit, dan 
wordt enthousiast 
gereageerd. Alleen al 
op die geur. Die is in 
haar geurenarchief op-
geslagen en wordt direct herkend. Bij 
een luchtje van een vijand, zie ik altijd 
een omtrekkende beweging en loert ze 
verkennend in het rond of hij of zij nog 
in de buurt is. Leuk om dat gedrag zo te 
kunnen “lezen”.

Onze vorige Drent Vamos was grote 
vrienden met een wat oudere Bor-
deauxdog.  Enthousiaste begroetin-
gen, een wild spel, waarbij we, gelet 
op de conditie van Vamos, regelmatig 

op de rem moesten trappen. Want zo’n 
Bordeauxdog is net een kleine tank en 
daar moet een Drent het wat kracht be-
treft zeker tegen afleggen. De spelletjes 
liepen nooit uit de hand en werd het te 
wild, dan werd direct een pauze inge-
last. Toen de Bordeauxdog ziek werd, 
werden de spelletjes duidelijk minder 
fel. Vamos hield zich echt in en voelde 
kennelijk perfect dat zijn maat zich niet 
goed voelde. Weer zo’n vreemd ver-
schijnsel. Hoe merkt zo’n hond nou dat 
het met z’n maatje iets minder gaat? 
Beide vrienden zijn kort na elkaar en 
veel te jong ingeslapen.

De eigenaresse van de Bordeauxdog 
was het ras trouw. Nou, dat waren wij, 
zoals u weet ook, want na onze Va-
mos, verscheen Fleur op het toneel. 
Kort daarna liep er ook weer zo’n klein 
tankje van een Bordeauxdog bij ons in 
de buurt. Het contact was er meteen 
en weer kon je een Drent en een Bor-
deauxdog eindeloos zien spelen. Het 
lijkt een vriendschap voor het leven, 
kort onderbroken door de dracht van 
Fleur, want toen moesten de speelse 
activiteiten beperkt worden. Uit de ver-
te keken de beide honden elkaar aan; 
meer zat er even niet in. Tot op grote 
afstand hielden ze elkaar in de gaten!

Voordat we Vamos hadden, waren we 
gek met een boeren fikkie, een rasloos 
hondje Dincky, die uiteindelijk zestien 
jaar oud is geworden. Ook hij had 

zijn voorkeuren voor an-
dere honden. Een grote 
Duitse herder was zijn 
maat. Samen konden ze 
dollen en rennen, nooit 
was er een wanklank 
te horen. Met een Coc-
kerspaniël kon hij niet 
overweg. Die hond liep 
ook altijd los en zocht 
continue ruzie met an-
dere honden. Het was 

geen spel, maar echt aan-
vallen, echte agressie die pas eindigde 
als er bloed vloeide. Zijn baas deed er 
niets aan. Het was een ex-minister die 
zich letterlijk van niemand iets aan-
trok. Zijn hond mocht alles en niemand 
deed daar iets aan. Het kwam zo ver dat 
andere hondenbezitters met een honk-
balknuppel hun hond uitlieten. Te gek 
voor woorden, maar waar. Toen onze 
Dincky op leeftijd was, heb ik hem een 
keer moeten redden uit de kaken van 
de spaniël. Ik moest uiteindelijk mijn 

Maglite (zaklantaarn) gebruiken om de 
spaniël “weg te jagen”. 

Het is niet leuk om geweld tegen een 
hond te moeten gebruiken en dan je ei-
gen oude fikkie gehavend uit de strijd 
te zien komen. En de ex-minister? Hij 
stond als een standbeeld, keek alleen 
maar toe en was niet tot ingrijpen be-
reid. Op mijn manier heb ik hem verteld 
hoe ik over hem dacht. Het enige wat hij 
wist te zeggen was, dat hij, toen hij nog 
minister was, mijn de korpsbeheerder, 
had aangesteld. Die boodschap moest 
waarschijnlijk een zekere dreiging voor 
mij inhouden. Ik vertelde hem dat zo’n 
opmerking het waarschijnlijk goed zou 
doen in de media. Nee, gek op politici 
ben ik nooit geweest.

De spaniël bleef loslopen en daarbij an-
dere honden aanvallen. Weken na het 
incident was onze Dincky met de Duit-
se Herder aan het spelen. De domme 
spaniël deed weer een poging om Din-
cky te grijpen, maar toen was Leiden in 
last. De herder, normaal een enorme 
goedzak, greep in en niet zo zuinig ook. 
Plukken bruin spaniëlhaar dwarrelden 
in het rond. De ex-minister stond er 
bij en keek er naar en uw Diender ook. 
Met de armen over elkaar. Het liep op 
het laatst zo de spuigaten uit dat onze 
wijkagent de ex-minister drie keer in 
een maand bekeurde voor het los laten 
lopen van z’n hond. Ook tegen die wijk-
agent, een oude mentor van mij, bleef 
die man zich arrogant opstellen.

Als je goed naar je hond kijkt, kan je 
leuke dingen opmerken. Je ziet hun 
voorkeuren voor andere honden en 
voor mensen. Dat zijn toch zaken waar 
jij, als mens, ook je voordeel weer mee 
kan doen. Nog één voorbeeld. Fleur is 
in 2008 geboren. Voor haar geboorte 
zijn we een aantal malen bij haar fok-
ker geweest om met hen en de moeder 
van Fleur kennis te maken. Dat liep al-
lemaal prima, maar het opvallende was 
dat die moeder, Gina, toen telkens aan 
onze voeten kwam liggen. We voelden 
dat als een soort goedkeuring, zo van 
“aan jullie vertrouw ik wel een pup toe”. 
Nu onze Fleur drachtig is, zien we dat 
ze ook bij de mensen die belangstel-
ling voor een pup hebben, aan de voe-
ten gaat liggen. Ik weet zeker dat ze zo 
aangeeft dat het met die mensen wel 
goed zit!

Uw Diender
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kampioenschapscluBmatch 2012 in BarneVeld - 16 juni

Op zaterdag 16 juni a.s. organiseert onze vereniging de 
jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch in de Mercuriushal 
(Markthal), Mercuriusweg 41, 3771 NC te Barneveld.

De inschrijving staat open voor alle Drentsche Patrijshonden:

•	 die op de dag van inschrijving zijn ingeschreven in de Ne-
derlandse stamboekhouding (NHSB).

•	 die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, 
op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in een 
door de FCI erkende stamboekhouding.

•	 waarvoor op de dag van inschrijving de eigenaar in het 
buitenland woonachtig is, de inschrijving in een door 
de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding is aan-
gevraagd en niet is geweigerd. De eigenaar dient een 
schriftelijk bewijs van de aanvraag bij de inschrijving te 
overleggen.

Inschrijving en inschrijfgeld
U kunt uw hond(en) inschrijven middels het bijgevoegde in-
schrijfformulier, maar u kunt uw hond(en) ook online inschrij-
ven via de website van de vereniging www.drentschepatrijs-
hond.org. Daar staat vermeld wat u hiervoor moet doen. Komt 
u er niet uit, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn er 
bij gebaat dat zoveel mogelijk mensen online inschrijven. Dat 
scheelt ons veel werk!

Het inschrijfgeld is voor elke hond € 30.-. Voor de puppy- en 
babyklasse betaalt u € 20.- per hond.

De kosten voor de fokkerijklasse zijn € 10.- per groep en voor 
de kind/hond show € 6.-  boven de normale inschrijfkosten.

Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het online inschrijven 
of met het verzenden van het inschrijfformulier (zie elders in 
dit blad) te worden overgemaakt. Leest u in verband met de 
verzending en betaling a.u.b. nauwkeurig de aanwijzingen op 
het inschrijfformulier.

In verband met de beperkte ruimte in het online programma 
kan bij de ingeschreven hond slechts een beperkt aantal titels 
worden vermeld. Van de ouders wordt, indien van toepassing, 
alleen de titel ‘Kampioen’ vermeld. 

De inschrijving sluit onherroepelijk op woensdag 30 mei 2012. 
Schrijf, om teleurstelling te voorkomen, zo spoedig mogelijk 
in.

In de Fokkerijklasse kunnen minimaal 3 en maximaal 5 hon-
den ingeschreven worden. Honden gefokt door dezelfde fok-
ker maar mogelijk van verschillende eigenaren (reuen en/of 
teven) worden in een groep voorgebracht door max. 2 per-
sonen. De koppelklas vervalt hiermee. Uiteraard moeten de 
honden ook in een andere klasse op de clubmatch zijn inge-
schreven. Er wordt gelet op het juiste type, homogeniteit en 
presentatie van de voorgebrachte honden. Dit alles gebeurt in 
de erering in het middagprogramma. 

Een hond mag maar voor één klasse worden ingeschreven, 
met uitzondering van de fokkerijklasse en de kind/hond show. 

De leeftijd is meestal bepalend bij de inschrijving in één der 
klassen. De beslissende datum met betrekking tot de leeftijd 
is de dag waarop de hond wordt geshowd.

Honden ingeschreven in de Puppyklasse en de Babyklasse 
krijgen de kwalificatie ‘Veelbelovend’, ‘Belovend’ of ‘Weinig 
Belovend’. Zij zullen ook geplaatst worden en in aanmerking 
komen voor de ter beschikking gestelde prijzen. Zij kunnen 
echter niet meedingen naar Beste Hond van de Clubmatch. 
Een verdere toelichting van de klassenindeling vindt u op het 
inschrijfformulier.

Mocht het aantal ingeschreven honden per klasse aanleiding 
geven om keurmeesters andere klassen te laten keuren dan 
hierboven aangegeven, dan behoudt het bestuur zich het 
recht voor - in overleg met en na goedkeuring van de Raad 
van Beheer- in bovenstaande indeling wijzigingen aan te 
brengen.

Klassenindeling en keurmeesters

Openklasse reuen 15 mnd. – 8 jr. dhr. J. Andringa 

Openklasse teven 15 mnd. – 8 jr. mw. F. Lochs-Romans

Tussenklasse reuen 15 - 24 mnd. dhr. J. Dekker

Tussenklasse teven 15 - 24 mnd. mw. L. Eekman-Lampio

Jeugdklasse reuen 9 – 18 mnd. dhr. J. Dekker

Jeugdklasse teven 9 – 18 mnd. mw. L. Eekman-Lampio. 

Puppyklasse reuen/teven 6 – 9 mnd. dhr. W. Wellens

Babyklasse reuen/teven 4 – 6 mnd. dhr. W. Wellens

Fokkersklasse reuen/teven vanaf 9 mnd. mw. D.L. Striegel-Oskam

Gebruikshondenklasse reuen/teven vanaf 15 mnd. mw. D.L. Striegel-Oskam

Kampioensklasse reuen/teven vanaf 15 mnd. mw. D.L. Striegel-Oskam

Veteranenklasse reuen/teven vanaf 8 jr. mw. D.L. Striegel-Oskam 

Fokkerijklasse dhr. W. Wellens en mw. D.L. Striegel-Oskam

Eindkeuring dhr. J.Andringa en mw. F. Lochs-Romans 



Onze Drent - 31

 

Monorchide of cryptorchide reuen kunnen niet worden inge-
schreven.

Indien u meerdere honden inschrijft dient u er rekening mee 
te houden, dat wij bij de keuringen moeten handelen volgens 
artikel 178 van het huishoudelijk reglement van de Raad van 
Beheer.

Hier volgt de volledige tekst van dit artikel: 
‘Wanneer een te keuren hond niet tijdig in de ring aanwezig is, 
wordt deze hond gekeurd en gekwalificeerd, doch de hond komt 
niet meer voor plaatsing in aanmerking’.

Catalogus
Deze zal u met het draagnummer worden uitgereikt bij het se-
cretariaat in de hal op vertoon van de bevestigingsbrief die u 
van ons hebt ontvangen. Dit echter alleen indien u tijdig hebt 
betaald.

Per inschrijver krijgt u één catalogus. Tegen betaling van € 2.- 
kunnen bezoekers een catalogus kopen. Vóór in de catalogus 
kunt u vinden in welke ring u wordt verwacht. En verder: vra-
gen staat vrij!

Veterinaire keuring
De zaal is open vanaf 8.00 uur. Er is geen veterinaire keuring. 
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u dat 
uw hond(en) voldoende is (zijn) ingeënt. U dient als bewijs 
hiervan, het entingsboekje mee te nemen. Voor honden die 
meekomen en niet zijn ingeschreven, dient u ook het entings-
boekje mee te nemen.

Voor honden uit het buitenland is ook een bewijs dat de hond 
tegen rabiës is ingeënt verplicht.

Opening en Exterieurkeuringen
Om 9.30 uur zal de Clubmatch worden geopend, waarna de 
keuringen zullen beginnen.

Kind/hond show
Evenals voorgaande jaren kunnen kinderen van 6-12 jaar zich 
hiervoor opgeven middels het inschrijfformulier. Er wordt 
gekeurd in twee leeftijdsgroepen door een echte keurmees-
ter. De plaatsing van de beste vier koppels van elke groep en 
de prijsuitreiking vindt halverwege de middag plaats in de 
erering.

Bevestiging van de inschrijving
Ongeveer een week voor de clubmatch ontvangt u een beves-
tiging van de inschrijving. Deze moet u meenemen naar de 
clubmatch. Hierop staat uw catalogusnummer. 

Mocht u 11 juni nog niets hebben ontvangen, meldt u dit dan 
bij Betsy Duifhuizen:
•	 tel. 0182-521158 of 
•	 e-mail: clubmatch@drentschepatrijshond.org

Wij hopen op veel inschrijvingen en een gezellige dag!

De Evenementencommissie,
Betsy Duifhuizen - v.d. Scheur

Yara

Onze hond heet Yara (Storm van de Erflanden) en is een 
teefje (vrouwtje). Ze komt uit Drenthe, je kunt dus echt 
spreken van een Drentje (Drentsche Patrijshond).

Haar moeder heet Storm Kyra van de Erflanden en haar va-
der heet Floris Jara Guido van ’t Opgoande Slag.

Nu is ze iets meer dan een jaar oud.

Vroeger was ze nog klein en heel erg speels.

Yara vindt het altijd gezellig als wij naar de TV kijken, want 
dan komt ze lekker bij je liggen, ze vindt het ook leuk als je 
met een speeltje gaat touwtjetrekken of met een bal gaat 
spelen.

Ze houdt ook van wandelen in het bos dan rent ze druk 
rond want dan ruikt ze heel veel geurtjes, als ze andere hon-
den tegen komt dan gaan ze met elkaar spelen.

Ze heeft al veel hondenvriendjes en die kent ze bijvoorbeeld van de hondentraining 
en van vrienden van ons, misschien gaat ze nog op een jachttraining want ze is een 
jachthond.

Tim van Dam (10 jaar)

Dit ben ik met Yara toen we haar gingen uitzoeken.
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heerlijk weer zo’n monster in huis

Op 14 januari  2008 moesten we onze 
lieve Amber (Amber Christa van het 
Jagerslatijn) laten inslapen. Ruim 14 
jaar was zij deel van ons leven, een 
geweldige gezinshond, lief, ondeu-
gend en speels tot het laatst.

En wat is het dan ineens kaal en leeg 
in huis! Dus eind 2010 gingen we toch 
weer op zoek naar, zoals onze dierenarts 
zegt: weer zo’n cholesterolverlagende 
hond.

Wat waren we blij toen precies 3 jaar na 
Ambers dood, op 14 januari 2011, ons 
“nieuwe’’  Drentje Senna (Beike uit de 
Drentsche Streek) werd geboren. En on-
danks dat het heel leuk is om al die pups 
de eerste 8 weken samen te zien op-
groeien (en lekker makkelijk want al het 
werk was voor fokster Esther en super-
mamma Britt!) was de beste dag natuur-
lijk de dag dat we haar konden ophalen.

Daar was ze dan: een eigengereid zelf-
bewust slimmerdje in de meest schat-
tige 5-kiloverpakking die je je kunt voor-
stellen. Ze hoefde ook helemaal niet 
echt te wennen. Na een uitgebreide in-
spectie van haar nieuwe  koninkrijk ging 
ze breeduit relaxed op haar rug liggen 
slapen. Vanaf die eerste dag dendert ze 
onverminderd enthousiast door het le-
ven, alsof de hele wereld er uitsluitend 
voor haar genoegen is.

Inmiddels hebben we er samen een jaar-
tje opzitten en wat kan ze al veel: netjes 
wachten tot ze mag eten, van de stofzui-
ger afblijven, komen op de fluit, netjes 
meelopen, speeltjes opzoeken. Maar 

ook: tuinieren (less is more), bramen 
plukken, zelf haar halsband losmaken en 
op eigen initiatief de vriezer ontdooien!

Ze is een echte doener. De tweede dag 
dat ze bij ons was, ving ze al een muis, 
en ja, ook nog netjes afgegeven! Vanaf 
de tuinbank zit ze graag in de lucht te 
kijken wat er aan interessante vogels 
overvliegt.

Maar het liefst gaat ze samen op stap, 
naar het strand, en dan snel tussen twee 
golven door een zeepier uitgraven, 
krabben vangen of met andere honden 
spelen. Of, en dat is misschien nog wel 
het allerleukst, naar het bos. Heerlijk 
met haar neus in de wind, op zoek in het 
struikgewas.  Tussendoor let ze dan ook 
nog keurig op, waar wij zijn!

Gelukkig kunnen we nu ze ouder wordt 
steeds langer lopen. We zijn er nog niet 
helemaal uit of we haar nou zo leuk vin-
den ondanks of dankzij haar slimme en 
ondeugende streken, maar we hopen 
nog heel lang van en met ons vlekken-
monster te kunnen genieten.

De fokdag staat al in onze agenda, want 
we zijn ook heel benieuwd hoe haar 
broertjes en zusjes zijn “opgedroogd”.  
We hopen op 26 oktober weer veel  pups 
van Britts B-nest, en moeder Britt en va-
der Floris , te zien. En ook ontmoeten we 
weer heel graag Esther Hoeksema, die 
zo hard heeft gewerkt om die 12! pups 
goed af te leveren.

Karin en Aad Bom 

Alle Drenten, dus ook uw hond, staan 
geregistreerd in het Register van de 
vereniging. Graag zouden we bij ie-
dere hond een foto plaatsen. 

Wij vragen u daarom één of meerdere 
foto’s van uw Drent op te sturen naar: 
register@drentschepatrijshond.org

Wilt u a.u.b. bij de foto’s de naam en 
het NHSB nummer van de hond ver-
melden?

Leesaccount Register

U kunt als lid van de vereniging 
De Drentsche Patrijshond voor 
Zooeasy, het databaseprogram-
ma dat het Register van de Ver-
eniging omvat, een leesaccount 
aanvragen (kosten € 7,50 per 
jaar). 

Met dit leesaccount kunt u het 
register inzien en alle gegevens 
opzoeken die van een hond be-
kend zijn. Daarnaast is het ook 
mogelijk een proefstamboom te 
maken van de door u beoogde 
combinatie.
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Op 26 februari heeft Tosca haar eerste 
kaarsje van haar appeltaart uitge-
blazen. Sinds ons vorige stukje van 4 
maanden geleden is er weer veel ge-
beurd. 

Half november weer een jachttraining 
en Tosca doet het redelijk en valt niet 
uit de toon bij de andere honden, be-
halve dat als ze een proef gedaan heeft 
en weer bij de baas voor moet komen,  
ze door het dolle heen de baas voorbij 
stuift en zich niet meer laat dirigeren of 
pakken. Een flinke terechtwijzing door 
de cursusleidster was toen zeker op z’n 
plaats. Erg fijn bij de cursus is, dat wij 
kort na de training een email krijgen met 
wat wij hebben gedaan en nog moeten 
oefenen. De maandag na de cursus be-
gon Tosca erg te hoesten. Het leek op 
kennelhoest en ze was er nog erg ver-
kouden bij ook. Bij het niezen was het 
net of er een sproeier op de grond ge-
richt was geweest. Tosca’s neus was ook 
helemaal weg, zodat het oefenen met 
vooruitsturen naar een snoepje nauwe-
lijks meer lukte omdat ze het snoepje 
niet vond. Een kuur van 10 dagen met 
antibiotica was nodig en dat hielp ook 
voor de viezigheid uit de ogen. Toch 
hebben wij de volgende cursus voor de 
zekerheid overgeslagen. Ook omdat het 
weer toen zo slecht was, dat wij bang 
waren dat ze weer verkouden zou wor-
den. Ook de keer daarop hebben wij de 
cursus overgeslagen, want toen mocht 
de baas zelf weer eens een keertje jagen 
op zaterdag. Bij de volgende trainingen 
werden de oefeningen steeds moeilij-
ker. Er kwam ook steeds meer werken 
met dummies en apporteren bij.

Tijdens de kerst stond de boom naast de 
bench van Tosca. Ze had hier absoluut 
geen moeite mee. Ze heeft één keertje 
even aan een onderste tak getrokken, 
maar dat was alles. Ook het geknal en 
vuurwerk in de laatste week van het 
jaar en tijdens de jaarwisseling deden 
haar niets. Gelukkig hoeven wij niet met 
haar de straat op, dus dat scheelt wel. Na 
Nieuwjaar kregen wij weer meer ruimte 
in de keuken, toen de boom de deur uit 
was en zijn wij begonnen om ’s nachts 
het deurtje van de bench langzaam ie-
dere nacht een stukje verder open te 
laten staan. De eerste week hebben wij 
nog wel de babyfoon gebruikt want wij 

waren er toch niet 
helemaal gerust op 
dat Tosca geen stou-
te dingen ging doen. 
Na een week hebben 
wij die babyfoon uit-
gezet, want het ging 
probleemloos. Nog 
een week later heb-
ben wij een mand 
naast de bench ge-
zet. In de woonka-
mer staat ook een 
mand. Die had Tosca 
van het begin af aan 
al uit zichzelf als haar 
plek beschouwd. Nu, 
in de keuken was dat 
niet anders en na 
nog 2 weekjes naast 
elkaar te hebben gestaan, hebben wij 
de bench opgeborgen. Sindsdien slaapt 
Tosca gewoon los in de keuken tot wij 
’s morgens rond 7 uur beneden komen. 
Meestal ligt Tosca dan nog rustig in haar 
mand, maar soms is ze wel erg blij als wij 
er zijn en moet ze dan nodig naar bui-
ten. Een paar dagen geleden ontdekten 
wij wel een plek op de muur waar Tosca 
blijkbaar een putje in de muur had ge-
maakt met haar tanden. Wij zetten daar 
nu ’s avonds de houder van haar drink-
bak voor, zodat ze er niet bij kan. Tosca 
groeit overigens nu nauwelijks meer en 
blijft met 21,5 kilo aan de lichte kant. Ze 
zal geen grote hond worden.

Op 28 januari is de fokker met zijn vrouw 
en jongste zoon op bezoek geweest om 
te zien hoe zijn kleine meid het doet. Hij 
vindt het een mooi compact hondje en 
alles is in verhouding. En tja, ze is niet 
het grootste teefje, maar voor ons een 
mooie maat, het liefste maatje (maar dat 
zegt natuurlijk iedereen van zijn eigen 
hond). Tosca was weer gek op de zoon,  
want ze waren vroeger ook de beste 
maatjes. Zou ze dat echt nog weten?

En toen kwam de sneeuw. De eerste 
keer voor alle jonge hondjes. Ze vond 
het geweldig. De volgende dag weer 
jachtcursus,  die ging gewoon door. Wat 
was dat een heerlijke ochtend met de 
opkomende zon op de berijpte bomen. 
Het was wel wat fris om in de sneeuw te 
moeten zitten. We hebben de honden 
dan ook wat meer in beweging gehou-

den. Aan de boom achter het huis heb-
ben wij veel vogelvoer gehangen en 
Tosca vindt het prachtig om naar al die 
bewegende vogeltjes te kijken. Het liefst 
komt ze dan bij ons op schoot voor het 
raam zitten. Dan zit ze wat hoger en  kan  
dan ook zien wat er op de grond alle-
maal rond loopt. Ook kunnen wij nu zelf 
in de sneeuw zien wat er hier allemaal 
rondhuppelt. Tosca ziet die sporen ook 
en haar neus maakt dan ook overuren 
met de vos (ik heb Tosca er op een paar 
meter achteraan zien rennen), konijnen 
(ik dacht dat die er niet meer zaten) en 
zelfs een haas, waarvan ik al helemaal 
dacht dat die hier niet meer voorkwam 
zo midden in de stad. Het spoor was 
echter veel te groot voor een konijn en 
later zijn er zelfs 2 hazen gespot. Tosca 
heeft met die kou zo veel energie en 
crosst in het Kralingse Bos heerlijk over 
de ruiterpaden. Met de sneeuw op het 
ijs kan je natuurlijk ook gewoon over 
de sloten lopen. Waar de sneeuw voor 
de goudkarpers was weggeveegd, had 
Tosca duidelijk meer moeite met het 
zwarte ijs. Gelukkig was het ijs weer snel 
weg, want Tosca had nog de neiging om 
het onbetrouwbare ijs op te gaan.

Op 25 februari was er door een paar ken-
nels, die ongeveer gelijktijdig puppies 
hadden gekregen, waaronder de kennel 
van Tosca, een Veldwerk Oefendag geor-
ganiseerd in Dirksland. Eigenlijk was dit 
al drie weken eerder gepland, maar toen 
zou het min 10 graden worden en dat 
vond de organisatie toch wat te koud. 

dagBoek - tosca Van ’t holtenBos (5) 
Tosca van ’t Holtenbos, dochter van Joris Nynke van de Bezelhonk en Silke van ’t Holtenbos werd op 26 februari 2011 geboren en is 
de vijfde Drent op rij in het gezin Agaath en Wim van Hoey Smith. De redactie had besloten om de lezers van “Onze Drent” van het 
opgroeien van deze telg uit de kennel Van ’t Holtenbos, op de hoogte te houden. Agaath en Wim hebben het opgroeien van Tosca uit-
gebreid vastgelegd en zo konden we een aantal edities genieten van de avonturen van Tosca. Hieronder het (voorlopig) laatste deel.
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Totaal waren er 13 Drenten en op die 
leeftijd zie je nog duidelijk de verschillen 
met enkele maanden jonger of ouder. 
Tosca zag haar moeder, grootmoeder en 
ook haar zusje Lanka en broertje Bram 
weer. Wat een verschil in grootte tussen 
de broer en zussen. Tosca was altijd al 
de kleinste en dat is niet veranderd. Wat 
een forse broer en zus. Alle 13 honden 
toonden jachtpassie bij de verschillende 
proeven. In onze groep ging het ’s mid-
dags duidelijk beter dan ’s morgens. De 
honden hadden duidelijk angst voor de 
vlaggen van plastic vuilniszakken. Die 
maakten met de stevige wind ook wel 
erg veel lawaai. De ingegraven kooitjes 
met volièrewild werden door de honden 
perfect gevonden. Tosca stak ’s middags 
na een paar slagen over het veld al op 
grote afstand haar neus in de lucht en 
liep direct naar de kooitjes. Van ‘voor-
staan’ was nog niet echt sprake, maar ze 
bleef wel enige tijd zekeren voordat ze 
er naartoe liep. In eerste instantie wist 
ze niet goed wat ze aan de kooitjes had 
en ging ze er, net als met de vlaggen, te-
gen staan blaffen. Het was een stralende 
dag en de honden hebben van elkaar 
genoten en de baasjes genoten van de 
zon tegen een heerlijk beschutte dijk. 
De volgende dag had Tosca toch weer 
erg vieze ogen dus gelijk maar weer zalf 
er in. Ze heeft duidelijk gevoelige ogen 
voor veel wind.

Op initiatief van de fokker hebben wij 
ons opgegeven voor de apporteertrai-
ning voor de Drenten die vanaf maart 
5 maal gegeven wordt op de eerste 
zaterdag van de maand. Onze regu-
liere training op 3 maart moesten wij 
daardoor missen,  maar daarvoor in de 
plaats kwam dus de training op Strand 

Nulde met weer alleen maar Drenten. 
We werden verdeeld in 3 groepen, die 
pasten bij het niveau van de honden. 
Wij zaten natuurlijk, met nog 4 andere 
honden, bij de beginners. Ondanks dat 
je niet helemaal een beginner bent, 
blijkt toch dat het nuttig is om weer 
even van het begin af aan te starten en 
met zo’n klein groepje gaat dat gelukkig 
ook redelijk vlot. De aanwijzingen van 
een nieuwe trainer zijn ook erg nuttig. 
Gelukkig bleek het niveau van de vijf 
honden redelijk vergelijkbaar, zodat wij 
niet al te erg uit de toon vielen in deze 
toch wel uitgelezen groep. Prachtig 
om al die Drenten zo bij elkaar te zien 
werken. En ook heel fijn om te zien dat 
honden in de hogere groepen ook niet 
altijd precies doen, wat ze moeten doen. 
Dat geeft moed voor de toekomst. Het 
blijven gelukkig Drenten met een eigen 
willetje en zelfinitiatief. En dat maakt ze 
zo uniek. Volgende keer gaan wij naar 
Dronten en dan zal Tosca moeten zwem-
men. Ik ben benieuwd, want dat zal dan, 
afgezien van één eer-
dere poging in de herfst, 
de eerste keer voor haar 
worden in het water.

En dan 17 maart alweer 
de laatste KNJV training 
in het Lingebos. Hoewel 
er regen was voorspeld, 
was het een heerlijke en 
zelfs warme ochtend. 
Met 7 honden was de 
groep niet al te groot. 
De honden kregen voor 
de eerste keer een echte 
eend voor de apporteer-
oefening. Gelukkig was 
er niet één hond die de 

eend kapot beet. Eerder het tegendeel 
want alle honden vonden het eigenlijk 
maar niets en ze hadden helemaal geen 
zin om de eend op te pakken. Na wat 
aandringen liepen de meeste honden 
toch wel met de eend in de bek naar de 
baas,  maar aan het apporteren zelf valt 
nog wel wat te verbeteren. Netjes zitten 
en vasthouden totdat het commando 
los valt, is nog moeilijk. Maar dat gold 
ook nog voor het werken met de dum-
mies.

Afgelopen week mocht Tosca mee om 
op te passen bij zieke kleinkinderen. En 
ook waren de andere kleinkinderen een 
dag bij ons. De angst van de 2 oudsten is 
bijna helemaal over. Aan het begin van 
een dag zijn ze nog wel wat terughou-
dend, maar aan het einde loopt Tosca, 
als we niet oppassen, ze gewoon omver, 
omdat ze niet opzij gaan en niet meer op 
haar letten. Tosca zelf is allerliefst tegen 
ze en is ook heel voorzichtig, tenzij er ie-
mand nieuw in huis komt, want dan is ze 
nog steeds erg uitgelaten en een beetje 
te wild. Regelmatig vraagt Tosca ook om 
te spelen en dan kunnen er beter geen 
kleine kinderen in de weg lopen.

Tosca is nu bijna een jaar bij ons in huis. 
De eerste paar maanden hadden wij wel 
wat moeite met dit erg drukke hondje,  
maar dat is nu gelukkig bijna helemaal 
voorbij. En zij is nu heel lief en gehoor-
zaam. De opvoeding en jachttraining 
zijn nog lang niet voltooid en daar gaan 
wij zeker de komende jaren nog veel tijd 
in steken. 

Aan ons dagboek over Tosca is voorlo-
pig een einde gekomen. Maar dat be-
tekent natuurlijk niet dat er niets meer 
zal gebeuren, dus de kans dat u nog wel 
eens iets over Tosca verneemt is niet uit-
gesloten.
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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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ledenadministratie

Bezwaren tegen het toetreden van de 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 Mw. D.B. Brosky-de Vries Brijhoekstraat 51 Hellevoetsluis

2 Dhr. N. Buining Oost 17 Ter Apelkanaal J.W. Hoeksema

3 Dhr. P.M. Driessen Floris Burgwal 26 Capelle aan de IJssel

4 Dhr. C.T. Elzinga Transvaalstraat 9 Leeuwarden

5 Mw. J. N. van Empel Daslook 16 Lochem

6 Dhr. M. Goudberg De Vennen 22 Weesp

7 Mw. F. van IJmeren De Balk 15 Veenendaal J.W. Hoeksema

8 Dhr. G.G. van Iwaarden De Sitterlaan 90 Leiden

9 Dhr. R.B. Korevaar Voorstraat 14 Groot-Ammers

10 Mw. A. Maas Oosteinde 21 Wapserveen J.W. Hoeksema

11 Dhr. P.J.J. Meijs Vrouwkensvaartsestraat 14 Waspik

12 Dhr. H. Prins Waldadrift 23 Bedum G.M. van der Feijst

13 Dhr. T. Rijnten Vliestroomlaan 18 Den Helder

14 Mw. A. Seigers Greuns 3 Zwolle J.W. Hoeksema

15 Mw. H. Smits-Rozema van Brakellaan 10 Hilversum

16 Dhr. M.P. Uppelschoten De Wieken 21 Beers J.W. Hoeksema

Herinnering betaling contributie 2012
Wilt u allen nog even nagaan of de contributie over dit jaar al betaald is? Er 
zijn nog verscheidene leden die dit nog niet gedaan hebben en dat heeft 
wel consequenties!
U zult uit het bestand gehaald worden en dan géén clubblad e.d. meer 
ontvangen. Dat zal natuurlijk niet de bedoeling zijn.
Wij hopen op uw aller medewerking!

Graag uw e-mailadres
De ledenadministratie verzoekt alle bestaande en nieuweleden om hun e-
mailadres door te geven en eventuele veranderingen ookdoor te geven.
Dit is gemakkelijker ( en goedkoper ) wanneer wij u willenbereiken. Stuurt u 
uw e-mailadres svp naar: ledenadministratie@drentschepatrijshond.org.
Onnodig te vermelden dat uw gegevens alleen voor internedoeleinden 
gebruikt zullen worden.

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
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opVallend onopVallend!

Je hebt soms mensen die opvallen 
door juist niet op te vallen. Ietwat te-
genstrijdig lijkt het, maar ik zal het u 
uitleggen.

Toen er nog hondententoonstellingen 
gehouden werden in de Prins Bernhard-
hoeve te Zuidlaren (inmiddels al vele ja-
ren terug, waar blijft de tijd!), georgani-
seerd door de Noorder Kynologen Club, 
stond hij er al….de man in zijn opvallen-
de outfit van de echte ‘buitenmens’: een 
mooi groen jagerstenue met de bijpas-
sende jachthoed. Mooie grijze snor en 
‘karakteristieke kop’.

Nu de shows gehouden worden in de 
Martinihal te Groningen is hij er nog 
steeds. En dat sinds vele, vele jaren. 
Ik kan me niet anders herinneren dan 
dat hij langs de kant van de show-ring 
staat waar de Drentsche Patrijshonden 
gekeurd worden. En ik show er al wel 
zo’n 20 jaar! Zo niet meer. Volgens zijn 
zeggen al zo’n 30 jaar! Immer opge-
wekt en immer klaar voor een praatje 
en met een heldere kijk op van alles en 
nog wat, maar vooral op de Drentsche 
Patrijshond. Wie heeft hem niet gezien, 
dat zullen er weinigen zijn. Inmiddels 87 
jaar oud is hij nu en nog zo kwiek als een 
hoen. 

Het is, volgens zijn zeggen, al wel eens 
gebeurd dat een keurmeester in Zuidla-
ren naar hem toe kwam en vroeg waar 
hij zoals naar keek. Immers “Hij had zo’n 
opvallende blik en was er zo vaak”.  Zijn 
antwoord: “Ik heb toen gezegd dat ik to-
taal geen commentaar had, dat ik alleen 
maar respect had voor hem als keur-

meester, maar dat ik de hond op mijn 
manier beoordeelde. Ik heb daarna nog 
staan praten met hem en de ringmees-
ter”.

Tijd om eens nader kennis te maken 
met hem, temeer omdat veel mensen 
zich afvroegen wie die man toch is die 
altijd langs de ring staat. Wel, het is dhr. 
A. Stoppels uit Spijk (GR.) en sinds zijn 
jeugd geïnteresseerd in van alles en nog 
wat, maar vooral in de natuur en honden 
en dan speciaal jachthonden, met een 
grote voorliefde voor de Drentsche Pa-
trijshond. Geboren en getogen in Spijk, 
het prachtige Groninger dorp boven in 
de provincie, de moeite waard er eens 
te gaan kijken. Gelukkig getrouwd met 
mevr. I.J. Stoppels.

Waarom nu juist zo’n interesse in de Drent?
 “Wel, ik heb in mijn jongere jaren veel 
te doen gehad met de jacht en in het 
begin vooral als drijver. In die combi-
naties zaten altijd wel 1 of 2 Drenten. 
Mooie tijden waren dat. Ik had het geluk 
mee te mogen op de jacht als drijver bij 
een groep jagers die destijds alleen uit 
boeren en notabelen bestond. Gezellige 
jachtdagen beleefd en mooie tableaus. 
Mooie en goede honden erbij en dan 
groeit je belangstelling. Onze combina-
tie heeft altijd met Drenten gejaagd.”

Wanneer heeft u uw eerste Drent gekre-
gen?
 “Dat was in 1960. Die hond heette ‘Bru-
no’. Ik heb hem gehaald uit het asiel in 
Groningen, maar ik heb er weinig plezier 
aan beleefd omdat hij steeds weg liep. 
We hebben toen moeten besluiten om 
hem terug te brengen naar het asiel. 
Daarna heb ik een Drent gekocht in Ty-
naarloo (dorp in Drenthe) en wel bij de 
fam. Neef. Deze hond noemde ik ‘Linda’. 
Hier hebben we lang plezier van gehad, 
goed in de jacht en als familie-hond. We 
hadden altijd 2 honden, soms een Duit-
se Staande Langhaar er bij, maar altijd 
een Drent.”

Heeft u zelf ook gejaagd?
“Jazeker, alhoewel het in die tijd niet zo 
gewoon was dat je als ‘arbeider’ mee kon 
jagen in een combinatie, maar het klikte 
altijd goed. En op een dag vroegen ze 
mij, het was in 1969, of ik zelf ook niet 
wilde gaan jagen i.p.v. drijven. Ja, daar 
had ik natuurlijk wel oren naar! En zo 
gebeurde het. Ik kreeg een geweer van 
een van de jagers om alvast mee te kun-
nen op jacht. Het was een mij niet goed 
passend geweer. Ik kon er niet best mee 
schieten. Maar toen moest ik dus een 

akte aanvragen en dus op naar het ge-
meentehuis, dat ging toen nog zo.

Ha..ha.. grappig was, dat ik op het ge-
meentehuis door moest geven wat mijn 
beroep was en ik heb toen ‘agrarisch 
medewerker landbouwbedrijf’ opgege-
ven om op mijn akte te laten zetten. Nu 
heel gewoon, toen een duur woord. Tij-
den veranderen!

Maar het geweer speelde mij parten en 
ik besloot om een andere te gaan kopen. 
Immers, je moet er wel mee werken en 
dan moet het je ‘passen’.

Ik ben toen naar de stad Groningen ge-
reisd per openbaar vervoer (!) met mijn 
jachtgeweer op de nek, dat kon toen 
nog. Op naar de firma met de naam 
“Groninger Jagershuis”, vroeger een be-
grip bij jagers. Uiteindelijk werd het een 
nieuw geweer en dat kon ik gelijk mee-
nemen. Dus hup, op de nek en weer op 
weg naar Spijk. 

Maar niet nadat ik eerst nog even wat 
gerookte paling had gekocht in de stad, 
mijn vrouw is daar zo gek op. En daarna 
per bus op weg, een hele onderneming, 
maar destijds niet meer dan normaal. 
Kun je je nu niet meer voorstellen he?!

Met dit geweer kon ik ‘ze’ raken . Van de 
11 schoten die ik de 1e keer loste op de 
eenden  met mijn nieuwe geweer  kreeg 
ik er 9 binnen, niet slecht.” (JH: Nee, zeker 
niet!).

Wat deed u destijds voor de kost?
“Ik heb jaren gewerkt op een groot land-
bouwbedrijf en heb me opgewerkt tot 
1e agrarisch medewerker in o.a. vlas-
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kwekerij en fruitteelt. Ik was heel goed 
in de aardappelselectie. We behoorden 
tot de beste 3 bedrijven in de provincie 
en dat betekende wat! Mooi werk.”

Even terugkomend op de Drent en de 
jacht, wat was uw favoriete hond als ge-
bruikshond?
“Ik heb in 1975 weer een Drent gekocht 
in Zuidwolde (Gr.), zij kwam van de boer-
derij. Deze hond is de liefste geweest die 
ik heb mogen bezitten en ik heb haar de 
naam ‘Linda’ gegeven. Het was de klein-
ste uit het nest, maar ik wilde haar graag 
hebben. Vooral omdat het de dapperste 
van allen was en ik heb daar geen spijt 
van gehad. Maar eerst moest ik het over 
de prijs hebben, die was nl. 250 gulden, 
in die tijd een aardig bedrag. Dat moest 
men even bespreken en omdat het de 
kleinste van het nest betrof hoefde ik 
maar 225 gulden te betalen. Het was 
een uitstekende jachthond, die zelfs in 
onze pauzes maar bleef rondstruinen, 
geweldig.

Zij had een vaste gewoonte…eens in de 
3 week kroop ze even bij mij op schoot 
en dan was het weer goed. Zij had een 
zwak voor de baas. Hoewel ze ook wel 
gek op mijn vrouw was. Op de foto wil-
de zij nooit, dan begon ze te janken. Zij 
mocht 13 jaar oud worden.

Hierna heb ik een Drent gekocht bij dhr. 
Schroër uit Hardenberg, deze noemden 
wij Christa. Toen hadden we ook  nog de 
hond Arno. Mijn vrouw was ook gek op 
hen. Deze honden waren zo nieuwsgie-
rig en gek op iets  lekkers dat zij  af en 
toe ‘patat  gingen kopen’ bij mijn vrouw 
aan het keukenraam.”

Jaagt u nog steeds?
“Jazeker, alhoewel ik niet meer over de 
grote percelen loop omdat de klei vrese-
lijk zwaar is als het nat is. Ik jaag nog in 
een fijne combinatie tezamen met mijn 
neven Klaas-Jan en Martin Stoppels, bei-
den uit Appingedam. Zij hebben ook 

Drenten. Beide neven gaan als drijver 
mee, misschien ooit als jager? We jagen 
in de polder , geheten de ‘Oostpolder’ bij 
Spijk. Ik heb ook nog  als ‘voedermees-
ter’ gewerkt op vrijwillige basis om de 
eenden in en rond het dorp te voorzien 
van voedsel. Dan ging ik op de fiets op 
pad en nam de hond mee. Ik liet haar 
‘afliggen’ bij de eenden en kon bij wijze 
van spreken gerust een rondje rond het 
dorp fietsen en dan lag zij nog op de-
zelfde plek als waar ik haar achter liet”. 
Zo kon ik de honden mooi trainen.”

Heeft u nog andere hobby’s?
“Ja, ik fok nog steeds met dwerghang-
oor-konijnen. Maar ga alleen naar de 
tentoonstellingen in de buurt. De af-
standen worden me te veel. Ook heb ik 
nog vogels en kippen.”

Heeft u nog steeds een hond?
“Nee, helaas niet meer. De laatste die we 
hadden heette Mircka, een geweldige 
hond met nog ‘van Bircmede’-bloed in 
zich (kennel van dhr. Arie Booy uit Ber-
kum, red.). Zij stierf in 2010.

Met die kenmerkende vacht die u (wijst 
op mij) ook in de lijnen hebt. (Scherpe 
opmerking, dat weten alleen mensen 
die zich interesseren in lijnen en kijk op 
honden/stambomen hebben. Het klopt 
inderdaad, ik heb ook honden uit deze 
mooie  lijn gebruikt!)

Mijn vrouw lag eens gedurende lange 
tijd in bed in onze woonkamer wegens 
ernstige rugklachten. Onder het bed lag 
de mand van onze hond, zij lag altijd 
rustig bij haar te waken en viel niet op. 
De arts die haar thuis bezocht bemerkte 
haar ook niet. Maar om de en of andere 
reden kon het Mircka niet bekoren en 
toen de arts de deurklink wilde vatten 
greep zij hem pardoes in de broekspijp. 
Toen wist hij gelijk dat wij een hond in 
huis hadden”.

Nu geen hond meer in uw beider huis?
“We zouden het nog wel willen, maar 

dan een oudere en rustige Drent. Ik mis 
de wandelingen wel hier in het veld 
voor ons huis. En zolang mijn gezond-
heid het toelaat zou het mooi zijn als het 
nog eens op ons pad kwam.”

Wilt u nog iets kwijt aan de lezer?
“Ik wil nog wel zeggen dat ik vind dat 
de ‘Drentsche Patrijshond’ zich weer aan 
het verbeteren is. Dat vind ik mooi. Er 
was een tijd dat het type mij niet meer 
zo bekoren kon. Ik ga met plezier elk jaar 
naar de show en hoop het nog lang vol 
te houden.”

Dat hopen wij ook meneer Stoppels! We 
weten nu iets meer van u en we hopen 
dat we u nog lang mogen ontmoeten 
op de Martinidogshow te Groningen!

Jaap Hoeksema

Patat kopen

1 Wat is de betekenis van PRA ?

2 Wat betekent CATARACT?

3 Wat is DISTICHIASIS?

4 Wat bekent een GESTREKTE HOND?

5 Wat betekent een KNIKSTAART?

6 Wat betekent OVERBOUWD?
7 Wat is de SCHOFT?
8 Wat is de SCHOFTHOOGTE
9 Wat zijn SINUSHAREN?
10 Hoe lang mogen de NAGELS van de hond zijn?

Antwoorden op pagina:  42
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speciale honden Voor Bijzondere mensen

Soms valt er in een streekblad wat 
meer te lezen dan het lokale nieuws. 
Iets wat je aandacht vraagt, en je fan-
tasie prikkelt. Zo ook bij ons toen er in 
de herfst van 2011 een oproep werd 
gedaan voor contacthonden. 

Wat is een Contacthond, en wat moet 
hij kunnen? Dus maar eens gebeld. 
Stichting Contacthonden past onder-
steunende therapie toe om vooruit-
gang te bevorderen bij storingen in het 
fysieke, sociale, emotionele en/of cog-
nitieve functioneren van cliënten. De 
Rivas zorggroep had van de Stichting 
Contacthonden gehoord, en wilde in 
Papendrecht een project opstarten. Na 
wat informatie heen en weer werd onze 
naam genoteerd, en we zouden verder 
horen.

Een belletje voor een intake gesprek. 
Net een soort examen. Hoe gehoor-
zaam is de hond? Welke cursussen heeft 
hij gevolgd? En dan een licht fronsen. 
Alleen maar de puppycursus, geen 
gehoorzaamheidscursus? Wanneer je 
jachttraining met hem doet (waarmee 
hij al diverse diploma’s heeft gehaald) en 
als je ook nog wat aan ringtraining doet 
en hij daar ook best succesvol in is, dan 
vinden wij hem best gehoorzaam.

Onze hond Govert, waar het allemaal 
om te doen is heeft een heel zacht ka-
rakter en wil graag iedereen een plezier 
doen. Een contacthond moet goed mo-
biel zijn, en natuurlijk ook gezond. Hij 

moet taken en orders willen uitvoeren 
die niet door zijn baas gegeven worden. 
Onze ervaring is, dat onze Govert dat 
best kan. Na ruim een uur was het intake 
gesprek afgerond en zouden we weer 
verder horen. 

Daarna het praktijkgedeelte. Op een 
steenkoude regenachtige zondag-
ochtend werd Govert opgehaald door 
mensen van de Stichting en 2 honden-
begeleidsters. Uit het zicht van de baas 
wordt gekeken of hij goed handelbaar 
en gehoorzaam is. Na 15 minuten waren 
ze weer terug, helemaal enthousiast. Hij 
werd gelijk goedgekeurd. “U hoort nog 
van ons.” Dat duurde wel een tijdje, want 
niet alle aangemelde honden voldeden 
aan de eisen van de Stichting. Begin de-
cember kwam de hondenbegeleidster 
bij ons langs om kennis te maken met 
ons, en opnieuw met Govert. Ze wilde 
precies weten welke commando’s Go-
vert begrijpt, hoe wij met hem werken. 
Om alvast een beetje een band met 
Govert op te bouwen is een poosje met 
hem op pad geweest wat prima verliep. 
De afspraak is dat hij iedere maandag 
wordt opgehaald, en dan, om en om 
met een andere hond 2 x 45 min werkt. 
In het begin, is het best uitproberen. Wat 
kan er allemaal? Wat is het effect? Hoe 
werkt de hondenbegeleidster? Hoe wil 
iedereen het, kan Govert het, wil hij het, 
en hoe laat ik hem het juiste doen? 

Na ruim 2 maanden ging alles een beet-
je op zijn plek vallen. Govert is iedere 

maandag blij als hij de hondenbegeleid-
ster ziet en gaat enthousiast mee. Op 
de foto is te zien hoe Govert werkt met 
een mevrouw die depressieve klachten 
heeft. Vanwege reuma kan ze helaas niet 
zoveel meer en doet alles snel pijn. Sinds 
Govert komt, heeft ze de therapie niet 
meer afgezegd [doet ze wel als er zon-
der Govert gewerkt wordt]. Ze maakt 
ook steeds meer uit zichzelf contact met 
Govert. Je ziet dat ze erg opvrolijkt als 
Govert er is, en het oefenen wordt ook 
net wat minder zwaar,  doordat ze zich 
meer op Govert richt.

Met deze mevrouw oefenen we het trip-
pelen in de rolstoel, ze gaat dan naar een 
pilon trippelen, en hier een snoepje voor 
Govert neerleggen. Vervolgens mag ze 
Govert roepen, die dan het snoepje gaat 
zoeken. Ook doet Govert regelmatig 
puzzels, die door haar met brokjes zijn 
gevuld. Hij wordt lekker geborsteld en 
geaaid, en apporteert zijn dummy. Daar-
na een pauze van een uur.

Daarnaast werkt Govert nog met een an-
dere cliënt. Hij heeft Alzheimer en con-
tact maken met hem verloopt moeilijk. 
Met Govert erbij proberen ze hem wat 
alerter te krijgen. Dat lukt al aardig. Hij 
reageert steeds meer op vragen/opmer-
kingen, en ook zijn vrouw geeft aan dat 
hij de laatste weken veel actiever is. Eén 
keer werd hij binnen gereden en bukte 
meteen voorover om te aaien... Fijn om 
dat te zien. 

Wij zijn blij en trots dat onze Govert Anjo 
van Drienermarke voor andere mensen 
ook heel veel kan betekenen. Hij mag 
een dankbare taak vervullen. En zo is 
een Drentsche Patrijshond dus veelzij-
dig inzetbaar.

Meer informatie over de Stichting Con-
tacthond voor dierondersteunde the-
rapie kunt u opvragen via email-adres: 
info@contacthond.nl. De website van 
RIVAS kunt u vinden op: www.rivas.nl.

Hans en Hennie Borsje
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nieuwe kampioenen

Als uw hond één van onderstaande kampioenstitels heeft verworven, 
kunt u een foto insturen die we graag plaatsen in deze Kampioenengale-
rij. 
•	 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).

Op 18-03-2012 behaalde Tinus Jinte Basco van ’t Stieckel-
holt, JW 2011 (roepnaam Jarno) in Leiden het laatste punt 
voor het Nederlands Jeugdkampioenschap. 

NHSB 2816898

Geboren: 11-11-2010

Eigenaar: Hennie en Manuela Plaisier

Vader: Basco van ’t Holtenbos

Moeder: Jinte-Senna-Guido van ’t Opgoande slag

BeleeF nu de dieren Van toen - 3 juni

Op 3 juni zullen ruim 400 dieren op bezoek zijn bij Stadsboer-
derij WestPresikhaaf in Arnhem. Maar geen gewone dieren... 
nee, dieren van rassen die alleen de ouderen onder u zich nog 
zullen kunnen herinneren. Rassen van vroeger.

Robuust en stoer van bouw. Zachtaardig en lief van karakter. 
En prachtig om naar te kijken.

Speuren en spelen
Via een speurtocht kunt u met het hele gezin de dag beleven. 
Spelenderwijs ontdekken jong en oud waarom Het Drents 
heideschaap vroeger onmisbaar was en waaraan de Gouwen-
aar zijn naam dankt.

De boerderij en het prachtige park ernaast bieden de perfecte 
ambiance voor een dagje uit.

Zeldzaam lekker proeven
Men hoort wel eens zeggen: ‘Red een zeldzaam ras, eet het op!’

Dit lijkt een vreemde uitspraak, maar toch is deze op een bij-
zondere manier waar. Als we de producten van dieren eten, 
zijn die dieren weer nodig. Dus wanneer een ras zeldzaam is, 
dan maak je het weer onmisbaar  door het voor goede pro-
ducten te laten zorgen.

Snuffel  rond op de boerenmarkt van vergeten groenten, kaas 
en vlees uit allerlei streken.

Kunst op poten
Er is ook een kunstroute uitgezet langs onder andere het oude 
paviljoen.

Organisatie
De organisatie van dit feestje ligt in handen van de Stichting 
voor Zeldzame Huisdieren (SZH) in nauwe samenwerking met 
de stamboek- en rasverenigingen. Deze stichting zet zich in 
voor het behoud en het gebruik van oud-Hollandse veerassen.

Programma: 3 juni 2012, van 10.00 tot 17.00 uur

Stadsboerderij West Presikhaaf Arnhem

Entree gratis

www.dagvanhetlevenderfgoed.nl
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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).

1. PROGRESSIEVE RETINA ATROFIE: dit betekent verval van het netvlies, hetgeen erfelijk is.

2. Aandoening  vertroebeling van de ooglens, ook wel STAAR genoemd

3. Naar binnen ingeplante ooghaartjes, die de oogbol irriteren

4. De SCHOFT is minder hoog dan de romp lang is.

5. STAART waarvan twee wervels in een knik  met elkaar vergroeid zijn.

6. OVERBOUWD  wil zeggen dat het KRUIS hoger ligt dan de SCHOFT

7. De SCHOFT is dat deel van de rug tussen de schouderbladen.

8.  De SHOFTHOOGTE  is de lengte van de loodlijn van de SCHOFT tot op de grond.

9. SINUSHAREN zijn tastharen; lange dikke, zeer harde haren aan het hoofd.

10. Een vuistregel;  als de hond staat, mogen de nagels de grond NET NIET raken.

antwoorden drent-en-kennis



country & leisure wear



Cavom is de volledige 
en hoogwaardige maaltijd 
voor uw hond.

Cavom bevat alle essentiële 
voedingsstoffen in de juiste 
verhouding. 

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

Voor specifieke vragen over 
Cavom kunt u altijd contact 
met ons opnemen.

     
   Netto ter beschikking  

   (M.E.) ± 4200 Kcal/kg

de natuurlijke 
voeding

Cavom daar draait een gezond hondenleven om

             Diervoederfabriek B.V., Tussendiepen 9 -13, 9206 AA  Drachten, 
Tel: +31(0) 512 51 59 55, Fax: +31 (0) 512 51 60 50, E-mail: vdm@cavom.nl
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