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Fijne vakantie!
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Voorwoord Van de Voorzitter

Beste leden van de vereniging,

Al enige tijd ontvangt u het verenigingsblad in haar vernieuwde verschijningsvorm. De redactie-
commissie staat open voor verdere suggesties. Het is en blijft hoe 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. De combinatie van verenigingsblad en website heeft ertoe geleid dat beide commissies 
zijn samengegaan, een mooi voorbeeld van samenwerking. 

Voor mij persoonlijk is de ledenvergadering van 18 juni een mijlpaal(tje). Dat is namelijk alweer de 
vijfde Algemene Ledenvergadering die ik mag voorzitten. In deze vijf jaar hebben we met elkaar 
invulling gegeven aan het programma ‘Lijnen voor de toekomst’. Met Zoo-easy is ons register opgesteld en aangevuld, de 
financiën zijn op orde, er is een mooi Verenigingsblad en een professionele website. Daarnaast zijn de verenigingsactivi-
teiten goed bezocht.

Ook zijn de gezondheidsenquêtes ingezet en maken we een eerste stap om nu daadwerkelijk over de gezondheidsont-
wikkeling van het ras met elkaar in onze vereniging te kunnen spreken en discussiëren.

Dit gaat nog niet altijd zonder emotie en/of stemverheffing en het bestuur richt zich de komende periode dan ook speci-
fiek op het realiseren van een respectvolle en inhoudelijke discussie tussen leden onderling en professioneel gedrag van 
leden op Verenigingsactiviteiten en daarbuiten. Een eerste stap hiertoe is de gedragscode.

Alhoewel juni niet echt begonnen is met mooi weer, is het jaar 2012 in volle gang 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. 



4 - Onze Drent

 

Fokdag 14 april 2012
Zoals gewoonlijk ben ik vol verwach-
ting naar de fokdag in Barneveld ge-
gaan. Het weer is fris, maar gelukkig 
droog en bij de hal aangekomen, zie 
ik reeds veel Drenten die nog even 
worden uitgelaten.

De Evenementencommissie, de familie 
Ploeger (Drentenwinkel) en het pupcon-
tactpunt zijn al met een stand aanwezig. 
Ook de keurmeesters en het ringperso-
neel komen binnendruppelen. Voordat 
de keurmeesters aan het werk gaan, 
wordt nog even een richtlijn gegeven 
waarop deze dag in het bijzonder zal 
worden gelet. Dit jaar gaat het om type! 
Geen ‘racy’ hondjes, maar duidelijke 
Drenten met een mooi Drentenhoofd, 
goed lichaam en behoorlijk ‘bone’. Je 
moet niet twijfelen of het een Drent, een 
Heidewachtel, een Epagneul Français 
dan wel een Duitse Staande Langhaar is. 
(De keurmeesters hebben alle genoem-
de types gezien tot een Pointer aan toe!)

Er zijn veel aspirant-keurmeesters aan-
wezig om het vak te leren en alle keur-
meesters hebben een zogenoemde sta-
giaire in de ring. Hierdoor duurden de 
keuringen een tikje langer dan gebrui-
kelijk, maar ook het keurmeesterkorps 
moet  steeds worden verjongd en uit-
gebreid. Het laatste is niet echt brood-
nodig, want er zijn volgens mij wel 30 
keurmeesters die het ras mogen keuren. 
Echter, wil men zich verder in een be-
paalde sectie van een rasgroep, in ons 
geval Rasgroep 7,  bekwamen, dan moet 
er voor de Drent een volledig of verkort 
examen worden gedaan. 

De overige aspiranten zijn door Karel 
Wiegert en mij onder onze hoede ge-
nomen. Kijken en nog eens kijken, daar 
leer je veel van. Veel vragen en soms 
ook even een hond betasten is nodig. Ik 
heb wel het idee dat de aspiranten veel 
hebben geleerd deze dag. In september 
wordt er een proefexamen gehouden 

en op 10 november vindt het officiële 
examen plaats.

We hebben bij verschillende keurmees-
ters in de ring gekeken en vanaf de zij-
lijn mee gekeurd. Dat is een uitstekende 
leerschool, omdat niet alleen de mooi-
ste honden komen, zoals gewoonlijk op 
een tentoonstelling, maar ook honden 
die minder mooi zijn uitgevallen.

Het is moeilijk deze dag. Wat zijn nu op-
vallende, ik zou bijna willen schrijven, 
‘gebreken’. Wel, het karakter is over het 
algemeen goed, maar het type en ook 
de bouw laat bij veel nesten  te wensen 
over. Gelukkig zijn er ook uitzonderin-
gen. 

Er zijn veel outcross-combinaties. Letten 
de fokkers te veel op lage inteeltcoëffi-
ciënten? Zo ja, dan moet daarvoor  toch 
worden opgepast. Het ras is er ook niet 
mee gediend als er grote bouwfouten 
gaan voorkomen en er alleen aan voor-
komen van inteelt wordt gedacht. Dit is 
geenszins de bedoeling van de FBC. Het 
inteeltcoëfficiënt mag geen doel op zich 
zijn, maar moet worden meegewogen 
in het uitzoeken van een combinatie. 

Vooral voor wat betreft de voorhanden 
is het dikwijls om te huilen. Nu kunnen 
twee zaken hieraan debet zijn. Of er 
wordt door de fokker niet naar gekeken 
en wordt er fout op fout gestapeld, of de 
pups groeien, ondanks alle waarschu-
wingen, op een te gladde vloer op. 

De pup zet zich dan heel de dag schrap 
en krijgt zodoende niet alleen een ‘kar-
perrug’ (die wij ook hebben gezien), 
maar de bespiering in de voorhand 
neemt een heel andere vorm aan. Rech-
te polsen, rechte ellebogen en een rech-
te schouderligging zijn het resultaat. Je 
kunt dikwijls een loodrechte lijn naar 
boven trekken. Deze honden kunnen 
nooit een dag het veld in om te jagen of 
zijn vóór hun tijd totaal versleten. 

De vering in de voorhand is belangrijk 
om de stuwing vanuit de achterhand 
op te vangen. Als de voorhand te steil is 
en de achterhandhoeking goed, gaat de 
hond zogenaamd ‘steppen’. Hij gooit dan 
zijn voorpoten, om tijd te winnen, hoog 
in de lucht Alle keurmeesters hebben 
het gezien en er in hun verslag melding 
van gemaakt. Van harte wil ik de fokkers 
vragen hierop te letten. Er zijn ook veel 
honden te mager. Sommige dierenart-
sen vinden een overslanke hond prach-
tig, maar het past niet bij een Drent. Een 
Drent mag best een dun laagje vet op de 
ribben hebben. Ze moeten immers ook 
‘s winters in het water kunnen. 

De opkomst is gevarieerd. Sommige 
nesten zijn compleet, van andere nesten 
is er maar een enkeling, waardoor de 
keurmeester geen eindconclusie kan in-
vullen. Jammer, voor de fokker en de an-
deren die wel zijn gekomen. De fokkers 
die met het gehele nest aanwezig zijn, 
verdienen een groot compliment. Zij 
hebben steeds een goed contact met de 
pupkopers onderhouden. Echter, soms 
kan een fokker er echt niets aan doen en 
kunnen hij de pupkopers niet bewegen 
de reis naar Barneveld te ondernemen. 
Er zijn dit jaar zelfs pupkopers uit Ame-
rika en Zweden overgekomen. 

Pupkopers weten doorgaans niet hoe 
belangrijk deze dag voor het ras en de 
vereniging is. Zij moeten er door de fok-
kers op worden gewezen bij de aanschaf 
van een pup. 

Ook het oogonderzoek is van groot be-
lang, willen we onze honden, in ieder 
geval voor wat betreft hun ogen, ge-
zond houden. Ieder van ons wil immers 
een mooie en gezonde hond.

Al met al een drukke fokdag, maar fok-
kers: Let op de bouw van uw Drentsche 
Patrijshond.

Janny Offereins

De twee pups Amos en Amber van ’t Kralingse Veld, staan 

model voor een in de herfst uit te brengen 

 nieuwe oorwarmer: 

een zogenaamde Drent-warmer.
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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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drentenwandeling

Op 30 maart 2012 was de Drenten voorjaarswandeling 
gepland! Het leek me leuk om mee te doen en vroeg een 
aantal familieleden mee.

Daar werd enthousiast op gereageerd. Mijn ouders zijn altijd 
erg van ‘het op tijd komen’. Daardoor waren ze zo vroeg, dat de 
vlaggen nog niet geplaatst waren. En ze dus de afslag voorbij 
reden...

Toen we compleet waren, zijn we naar de koffie gelopen. Een 
hartelijke ontvangst! Er waren al heel wat Drenten met hun 
baasjes! Sommigen druk aan het spelen, anderen ontdekten 
de omgeving. Benthe, mijn Drent, kwam telkens weer terug bij 
de koffietafel. Je weet maar nooit of er iets op de grond valt!

Ze was goed herkenbaar door de roze zakdoek . Daar moesten 
natuurlijk grappen over gemaakt worden! Ja, ja wij komen uit 
Amsterdam.  Roze…hoe ‘toepasselijk’ ! 

Na wat geklets hier en daar, klonk het geschal van de hoorn. 
Eerst wat uitleg voor vertrek: 1x blazen = honden los…2x bla-
zen = honden vast…of was het nou andersom? Ach.. ik doe 
gewoon wat de rest ook doet.

‘Daar gaan we dan!’, dacht ik. Maar na honderd meter stopte 
onze stoet. Een paar honden waren ‘kwijt’ of teruggerend naar 
de parkeerplaats… Die roze zakdoek werd toen toch als ‘han-
dig’ ervaren. Ook onze Mirthe (meisje van 8 jaar) kon Benthe 
prima in de gaten houden. 

Aan het begin zijn we een paar keer gestopt. Dat was frisjes in 
de wind. Daarna konden we gelukkig prima doorwandelen! 
Een bontgekleurd gezelschap met allemaal trotse Drentenei-
genaren. Vooral als er een bocht gemaakt werd, was het een 

prachtig gezicht! Zo’n vijftig bruin/wit gevlekte monsters over 
de hei! 

Bepaalde namen werden vaak geroepen! (Grinnik!) Mooi om 
die verschillende karakters te zien.

Ondanks de wind en af en toe wat lichte regen, was de sfeer 
prima! We zullen allemaal toch wel gewend zijn door weer en 
wind onze Drent uit te laten?

Bij deze wil ik de organisatoren hartelijk bedanken voor de 
goed verzorgde ochtend!

Janine Hamersma

Nieuws over Kampioenschapsclubmatch en ALV: zie s.v.p. de website
We doen altijd onze uiterste best om ervoor te zorgen dat ‘Onze Drent’ in de betreffende maand bij u in de brievenbus ligt. 
Voor deze editie betekent dat dus dat ons clubblad vóór 1 juli bezorgd moet worden.

Een ander streven is dat we in het juni-nummer vast de eerste nieuwsfeiten geven van de Kampioenschapsclubmatch en 
de Algemene ledenvergadering, die dit jaar op respectievelijk 16 en 18 juni plaatsvinden.

Helaas lukt dat dit jaar niet allebei, gezien de productie- en bezorgtijd die nodig is voor ‘Onze Drent’ moesten we kiezen en 
de tijdige bezorging heeft ‘gewonnen’.

Het actuele nieuws over Clubmatch en ALV kunt u vast vinden op de website (drentschepatrijshond.org). In het augustus-
nummer zullen we uitgebreid verslag doen in ‘Onze Drent’ van deze beide gebeurtenissen.

Insturen foto’s voor website en Onze Drent
De foto’s in ons clubblad en op de website worden erg gewaardeerd door de leden. Altijd mooi om je ras op allerlei manieren 
in beeld gebracht te zien. We roepen u dan ook op om leuke, mooie, ontroerende foto’s in te sturen. We plaatsen de foto’s 
graag op de website en/of in Onze Drent. Wilt u de foto’s mailen aan foto@drentschepatrijshond.org? Graag in onbewerkte, 
ongecomprimeerde vorm (zoals de foto van het toestel afkomt). Vast enorm bedankt!

Benthe met roze zakdoek ->
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oeFendag Veldwerk kennel Van ’t Voornsche landt

Zaterdag 25 februari mochten wij 
met drie honden van kennel ‘van ’t 
Wilhoeckske’ meedoen aan de oefen-
dag veldwerk die georganiseerd werd 
door Hans en Astrid Verhaar van ken-
nel ‘van ’t Voornsche Landt’.

Hans en Astrid wilden deze dag organi-
seren voor het nest dat 30 maart 2011 in 
Hellevoetsluis geboren was. Wij waren 
erg blij dat we ook mee mochten doen 
met 3 hondjes uit het nest en naast de 
‘van ’t Wilhoeckskes’ waren er ook nog 
drie hondjes van kennel ‘van ’t Hoage 
Gors’ en drie van kennel ‘van ’t Holten-
bos’. Een heel gezelschap jonge honden 
met hun eigenaren!

Een aantal mensen had nog nooit iets 
aan veldwerk gedaan met hun hond en 
stond dan ook helemaal ‘nieuw’ in het 
veld! 

De oefendag werd gehouden in Dirks-
land op de velden van Lieven Mas-
tenbroek. Mooie velden en, ook heel 
belangrijk, niet gevaarlijk wat betreft 
verkeer e.d. De instructeurs voor deze 
dag waren Jan Mastenbroek en Klaas 

de Vries. Met zoveel kennis moest 
het dus wel goed gaan komen! 

De plaats van samenkomst was 
het café van Jan Buth. Dit is een 
heel gezellig, bruin café waar we 
ook de lunch zouden gaan ge-
bruiken en de nabespreking zou-
den  houden. Jan Mastenbroek 
begon met een PowerPoint-
presentatie over veldwerk in het 
algemeen en over de belangrijke 
onderdelen hiervan in het bijzon-
der, zoals windrichting, veldaan-
pak en soorten wild waarop ge-
werkt wordt met veldwerk (fazant 
en patrijs) en ook overeen soort 
wild dat je liever niet tegen komt 
met een wedstrijd: het Haas!

Nadat iedereen begreep waar het 
over ging ...???... (er waren geen 
vragen meer!), werden we in twee 
groepen verdeeld en vertrokken 
we naar het veld. In twee verschil-
lende velden waren per veld drie 
kooitjes met wild verstopt. Een 
groep ging met Klaas de Vries als 
instructeur naar het ene veld en 
de andere groep, waarin wij za-
ten, met Jan Mastenbroek naar 
het andere veld.

Om beurten mochten de honden 
laten zien wat ze deden in het 
veld en dan vooral of ze ruimte 

durfden te nemen, of ze wilden jagen en 
wat ze deden met de verwaaiing van het 
veerwild in de kooitjes. Sommige hon-
den moesten wel even aan de kooitjes 
wennen, maar over het algemeen ging 
het in onze groep goed! 

En, ook heel belangrijk, de honden en 
voorjagers vonden het helemaal gewel-
dig. We kregen veel tekst en uitleg van 
Jan. Hij jaagde ons wel op om hard te 
lopen door de klei om snel bij de hond 
te zijn als deze voorstond op het kooi-
tje. Pffff, dan hoef je geen fitness meer 
te doen als je daar door de klei hebt ge-

banjerd! En Jan was streng! Helaas heb 
ik van de andere groep niet zoveel mee 
gekregen. We hadden het druk genoeg 
met opletten en kijken naar de honden 
in onze groep!

Nadat iedere hond één keer gelopen 
had, was het tijd voor de lunch. In het 
café stond de erwtensoep al klaar. 

In de middag hebben de honden nog 
twee keer mogen lopen. Je zag bij som-
mige honden dat ze ineens veel beter 
door hadden waar het om ging! Heel 
leuk om te zien hoe snel zoiets gaat! 

Daarna weer terug naar het café waar 
de nabespreking zou plaatsvinden. Daar 
stond gebak voor ons klaar. Onder het 
genot van een hapje en drankje, werden 
de ervaringen van de dag uitgewisseld 
en werd begonnen met de nabespre-
king. Iedere hond werd besproken, goe-
de en minder goede dingen kwamen 
aan bod. Er werden tips gegeven hoe je 
het één en ander beter aan kan pakken, 
waar op gelet moet worden en op welke 
manier te trainen. Ik denk dat dit voor ie-
dereen heel erg leerzaam was. Als afslui-
ting had Hans ook nog voor alle deelne-
mers een certificaat van deelname!  

Het was een hele leuke, leerzame en 
vooral ook gezellige dag! De organisatie 
van zo’n dag kan je met een gerust hart 
aan Hans en Astrid Verhaar overlaten! 
Helemaal super geregeld! 

Ik wil graag Lieven Mastenbroek bedan-
ken dat we in zijn veld mochten lopen, 
Lianne Mastenbroek, voor de goede 
zorgen en het eten en drinken, Jan Buth 
omdat we gezellig in zijn bruine kroeg 
mochten verblijven en Jan Mastenbroek 
en Klaas de Vries voor de nuttige instruc-
ties! 

En natuurlijk Hans en Astrid Verhaar! 
Helemaal toppie dat wij mee mochten 
doen. Jullie hebben het geweldig geor-
ganiseerd! Bedankt!

Willeke Loots
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Uitzwaren…
In 2011 heeft Richard op een aantal shows Okke (‘Sander 
fan de Indo Anjoho’) voorgebracht. Dat voorbrengen is 
een vak apart, maar zowel Richard als Okke hebben er erg 
veel lol in. 

En we zijn heel blij met de resultaten: een mooie evenredige 
verdeling in ‘Zeer Goed’ en ‘Uitmuntend’.  In de verslagen van 
al die shows hebben we heel vaak verwijzingen naar Okke’s 
jeugd gelezen: “heeft nog tijd nodig”, “moet nog uitzwaren”, 
“moet nog groeien”, “is nog erg jong”. Ja logisch, Okke deed in 
2011 mee in de jeugdklasse;-) 

Ondertussen doet hij mee in de tussenklasse (in Eindhoven 
een 1U en in Groningen ook). Hij is niet zo heel jong meer en 
behoorlijk gegroeid en uitgezwaard. 

Uitgezwaard? Zeg maar gerust verdubbeld… Niet in hoogte 
(Okke is zo’n 60 cm) en gewicht (hij schommelt tussen de 32 
en 34 kilo), maar zijn afmetingen…Verdubbeld zijn ze. Die 
borstkas…. die rug…die borst!!. Niks uitzwaren, verdubbelen!

Eindelijk beginnen zijn poten te passen bij zijn lijf, zelfs zijn 
kop is ‘kleiner’ geworden en past nu veel beter bij de rest.

Selma Tiemeijer

... en op deze 21 maanden (januari 2012)!Op deze foto is Okke een kleine negen maanden...

op reis met de hond

Wanneer u uw hond mee naar het buitenland wilt nemen, 
krijgt u te maken met de buitenlandse wet- en regelge-
ving. 

Recent zijn de regels van enkele landen aangepast, hieronder 
een korte samenvatting van deze wijzigingen. Houd rekening 
met het volgende:

•	 De dieren moeten in het bezit zijn van een Europees die-
renpaspoort.

•	 De dieren moeten tenminste 21 dagen voor de reis zijn 
ingeënt tegen hondsdolheid (rabiës) .

•	 Bij een aantal landen (o.a. het VK, Noorwegen en Finland) 
moet de hond een aantal dagen voor binnenkomst be-
handeld zijn tegen lintworm. Deze behandeling moet 
door een dierenarts zijn gedaan en moet zijn geregis-
treerd in het paspoort. Soms moet deze behandeling in 
het land binnen 7 dagen nog een keer worden herhaald 
door een dierenarts (Noorwegen).

•	 De dieren moeten geïdentificeerd zijn, sinds 3 juli 2011 is 
alleen de chip toegestaan.

•	 Wanneer u met meer dan vijf dieren reist, valt uw reis voor 
de wet- en regelgeving meestal onder de categorie ‘com-
mercieel verkeer’. In dat geval kunnen er andere regels 
gelden! (zie website licg.nl)

Regels kunnen snel veranderen, neem daarom voor de meest 

recente regels contact op met de ambassade van het gewens-
te land.

Let op! U heeft niet alleen te maken met de regels van het land 
dat uw eindbestemming is, maar ook met de regelgeving van 
alle landen waar u doorheen reist! 

De regels bij genoemde landen gelden voor dieren vanuit Ne-
derland, voor dieren die vanuit andere landen reizen (vooral 
als dit landen buiten de EU zijn) kunnen andere regels gelden.

Voor de meeste landen binnen de EU gelden de bovenstaande 
regels (paspoort, chip en rabiës vaccinatie minimaal 21 dagen 
voor vertrek). Echter voor een aantal landen waren er aanvul-
lende eisen, deze zijn nu voor een deel veranderd.

Op de website van de vereniging kunt u de regels vinden voor 
de reis naar de volgende landen:

•	 Noorwegen
•	 Zweden
•	 Finland
•	 Verenigd Koninkrijk

Met dank aan 
Dierenkliniek Pietersberg, 
Oosterbeek



drent te water...
Een geweldig gezicht toch, een zwem-
mende, plonsende Drent. Zeker in de 
zomer een beeld dat gelukkig veel te 
zien is op plaatsen waar dat mogelijk 
is en waar het is toegestaan.

Ik heb dat laatste deel bewust aan deze 
zin toegevoegd: waar dat mogelijk is en 
waar het is toegestaan. Met ‘mogelijk’ 
bedoel ik eigenlijk ‘veilig’. Veilig voor de 
hond. Niet in snel stromend water, niet 
in druk bevaren water, niet in modde-
rige, stinkende plassen en poelen. Ze-
ker niet in de buurt van jong wild. Dus 
de hond niet tussen de jonge eenden of 
zwanen laten zwemmen. 

Het is misschien logisch dat je je hond 
op een veilige plaats laat zwemmen, 
maar de werkelijkheid is anders. Laatst 
zag ik nog een hond een stok appor-
teren uit een druk bevaren kanaal. 
Het ging allemaal maar nét goed. Ook 
hoorde ik laatst een verhaal over een 
hond die door een knobbelzwaan was 
aangevallen. Dat gebeurde vlak bij een 
zwanennest, waar het wijfje nog volop 
aan het broeden was. De hond ging daar 
dicht bij te water, vader zwaan ging de 
confrontatie aan en probeerde de hond 
onder water te drukken. Gelukkig over-
leefde de hond deze confrontatie.

Blauwalg
In het water kunnen nog andere geva-
ren schuilen. Denk eens aan blauwalg. 
Helaas komt blauwalg steeds vaker in 
de Nederlandse wateren voor. Blauw-
algen, de wetenschappelijke naam is 
cyabobacteriën, zijn eencellige orga-
nismen. Ze leven van licht, CO2 en van 
in water opgeloste voedingsstoffen. Als 
het water warmer wordt, ontstaan veel 
voedingstoffen. De bacterie kan zich 
dan razendsnel ontwikkelen en er ont-
staat een blauw-groene, stinkende laag 
op het water. 

Blauwalgen kunnen ook cyanotoxines 
produceren. Er zijn verschillende soor-
ten blauwalg. De gifstoffen kunnen 
door zwemmende honden opgenomen 
worden. Water drinken is natuurlijk hele-
maal gevaarlijk, maar denk ook eens aan 
het aflikken van een natte vacht.

Huidirritaties, oogproblemen, hoofd-
pijn, overgeven, diarree, kunnen het 
gevolg zijn van zwemmen in, of drinken 
uit water waar blauwalg in voorkomt. 
Honden die te veel Anatoxine-a bin-
nen krijgen, kunnen overlijden. Kijk dus 
goed uit in welk water u uw hond stuurt 
of waaruit u hem laat drinken. Neem 

schoon drinkwater mee. Spoel hem 
thuis goed af als hij toch in vies water 
gezwommen heeft.

Botulisme
Ondiep, stilstaand water kan in de zo-
mer een bron zijn van een andere zeer 
besmettelijke aandoening: Botulisme. 
Deze aandoening wordt veroorzaakt 
door opname van de bacterie Clostri-
dium botulinum. De ziekte komt prak-
tisch elk jaar voor bij watervogels. Warm 
water, in combinatie met een eiwitrijke 
en zuurstofarme omgeving, is de bron 
voor de aanmaak van het gif door de 
bacterie. Botulisme blokkeert het con-
tact tussen de zenuwen en de spieren, 
waardoor verlammingen ontstaan. De 
verlammingen kunnen het maagdarm-
stelsel, maar ook het hele lichaam tref-
fen. Botulisme bij de hond kan ontstaan 

door opname van besmet water of van 
contact met besmette voorwerpen uit 
het water. Het apporteren van een door 
Botulisme aangetaste watervogel, kan 
een hond al besmetten. 

Botulisme in relatie tot de hond, is nog 
onvoldoende onderzocht en gedocu-
menteerd. Daarom spreekt men liever 
van een ernstige voedselvergiftiging 
dan van een botulisme-infectie. 

Bij honden ontstaan veelal eerst darm-
problemen, als braken, misselijkheid en 
diarree. Ook worden een stijve, stramme 
gang, verzwakte spieren en verminder-
de reflexen beschreven. De hond kan 
of wil niet meer eten en drinken. In ern-
stige gevallen zal het toxine uiteindelijk 
alle spieren verlammen en treedt sterfte 
op door ademstilstand.

Een echte behandeling is nog niet mo-
gelijk. De zieke hond ondersteunen tot-
dat de toxine uit het lichaam verdwenen 
is, is eigenlijk het enige dat gedaan kan 
worden. In veel gevallen zijn een infuus 
en sondevoeding noodzakelijk. Een 
minder ernstig aangetaste hond kan 

spontaan weer genezen. Bij zware ver-
lammingen treedt veelal de dood in.

In de hele wereld komt Botulisme in 
verschillende typen (A t/m F) voor. De 
ziekte komt vooral in de zomer, bij hoge 
temperaturen, voor en wordt dikwijls 
pas ontdekt als er zich dode dieren in- of 
nabij het water bevinden. Ondiep, stil-
staand water vermijden en voorkomen 
dat de hond met dode of zieke dieren 
(vogels, vissen) in aanraking komt. Ka-
davers bij de gemeente melden, zodat 
deze naar een destructor afgevoerd 
kunnen worden. Meer kunnen we ei-
genlijk niet doen.

Lang niet altijd zijn bij water waarin 
blauwalg of Botulisme is vastgesteld, 
waarschuwingsborden geplaatst! Dus, 
blijf attent.

Cold water tail
Dierenartsen worden regelmatig ge-
confronteerd met een ander gevolg van 
zwemmen. Ik doel dan op het verschijn-
sel Cold water tail, ook wel Broken tail of 
Schudstaart genoemd. Het is een plot-
selinge, heftige spierpijn die ontstaat 
door beschadiging van de spieren die 
de staart laten bewegen. De hond houdt 
zijn staart het liefst helemaal stil, of laat 
hem afhangen. De aandoening komt 
vooral voor bij rassen met een actieve 
staart, maar ook andere rassen ontko-
men er niet aan. Cold water tail ontstaat 
veelal na hard werken, apporteren uit 
het water, zwemmen of zomaar in het 
water rondstruinen. De overgang van 
warm naar koud weer en de conditie 
van de hond zouden ook meespelen.

Aan de hand van het verhaal van de ei-
genaar en het gedrag van de hond, kan 
een diagnose worden gesteld. De aan-
doening kan twee tot veertien dagen 
aanhouden. Pijnstillers en ontstekings-
remmers, worden, naast rust en warmte, 
aanbevolen. Sommige dierenartsen zijn 
voorzichtig met het voorschrijven van 
pijnstillers, maar anderen achten een 
goede pijnstiller erg belangrijk. Zo denk 
ik er ook over! Je zult maar erge pijn in je 
staart hebben! 

O ja, ik zou het bijna vergeten: blauwalg 
en Botulisme zijn ook voor mensen ge-
vaarlijk. Van Cold water tail, hebben wij 
niets te vrezen.

Uw Diender
Bron: o.a. “Onze Chesapeake” (met toe-
stemming).
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gebrUikshondencommissie
K.N.J.V. Jachthondenproef te Beesd - 03-08-2012

Deze jachthondenproef wordt speciaal georganiseerd 
voor Drentsche Patrijshonden en Friese Staby- en Wetter-
houns en zal plaatsvinden op: 

vrijdag 3 augustus 2012.

Onze jaarlijkse KNJV proef zal dit jaar wederom gehouden 
worden op het prachtige landgoed de Heerlijkheid Mariën-
waerdt te Beesd.

We komen bijeen in de ‘Jachtkamer’ op het landgoed. Het 
adres is: ’t Klooster 6 te  Beesd.  De ‘Jachtkamer’ (op het privé-
gedeelte van het landgoed) ligt aan de weg naar de ‘Hoge 
Schuur’. Volgt u daarom de bordjes ‘Hoge Schuur’. U kunt par-
keren op de rode gravel parkeerplaats.

Over de proef
De proef wordt gehouden volgens het ORWEJA reglement 
Jachthondenproeven. Dit zogenaamde ‘Rode Boekje’ is te 
koop in de Drentenwinkel. Het reglement staat ook op de OR-
WEJA website: www.knjv.nl. 

Voor 2012 hebben we bij Orweja vergunning aangevraagd 
voor 45 honden.

Let op: deelnemers dienen uiterlijk 8.00 uur ’s morgens aan-
wezig te zijn i.v.m. de verplichte veterinaire keuring. Deelne-
mers die te laat arriveren, kunnen helaas niet meer mee doen, 
om 9.00 uur worden de reserve-honden ingezet.

Routebeschrijving
Mariënwaerdt is bereikbaar via snelweg A2 komend vanuit de 
richting Utrecht of ’s Hertogenbosch. Op deze snelweg neemt 
u de afslag 14, Beesd. Aan het eind van de afrit ziet u borden 
met de tekst “Jachthondenproef”.  Voor uw navigatie houdt u 
aan:  Klooster 6,  Beesd.

Inschrijven
Inschrijven kan na publicatie in “De Nederlandse Jager”. Als u 
dit leest is de inschrijving reeds geopend. Het inschrijfformu-
lier kunt u vinden op onze website www.drentschepatrijshond.
org/Jacht en Wedstrijden. Het inschrijfformulier staat onder 
‘downloads’.

Het volledig ingevulde inschrijfformulier kunt u sturen naar 
onze wedstrijdsecretaris:

Hans Verhaar
Adres:  Van Volkomstraat 6, 3223 HP Hellevoetssluis
Tel:   0181 315586
Email:  wedstrijden@drentschepatrijshond.org
Efax:   084-7235736

Email of fax heeft de voorkeur.

Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling 
genomen. De volgorde van binnenkomst van het inschrijf-
formulier en de volgorde van binnenkomst van uw betaling 
bepalen of u wel of niet kunt deelnemen. Dus schrijf zo snel 
mogelijk in en maak ook meteen het inschrijfgeld over.

Het inschrijfgeld is € 50,-voor leden en niet leden van de Ver-
eniging De Drentsche Patrijshond en de Vereniging Voor Sta-
bij- en Wetterhounen.

Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt op Rabobank-
rekening nr. 34.16.21.064 t.n.v. mevr. B.J.M. Mastenbroek-Ta-
veerne / Drentsche Patrijshond o.v.v. “Jachthondenproef 2012” 
en de naam van de deelnemende hond(en).

Het vooraf verkennen van en oefenen op het wedstrijdterrein 
zal onverwijld tot uitsluiting van deelname aan de proeven 
leiden! 

Tot ziens op vrijdag 3 augustus 2012.

Resultaten Drentsche Patrijshonden  Voorjaarsveldwerkwedstrijden 2012

Rinus van ’t Wilhoeckske - NHSB 2833482, geb. 7-4-2011 (reu), eig. Kogelman A, Arnhem

 EV   10-3-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Hilvarenbeek, org.: Ned. Ver. Heidewachtelliefhebbers 

 EV   14-4-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Tilburg, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 

Emma van ‘t Voornsche Landt - NHSB 2833090, geb. 30-3-2011 (teef ), eig. Verhaar-Nugteren A.L., Hellevoetsluis

 EV   3-3-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Tilburg, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 

 x G   21-4-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Ijzendijke, org.: Ned. Ver. Langhaar 

Eline van ‘t Arret - NHSB 2764892 geb. 21-9-2009, (teef ), eig. Klijsen W, Tilburg

 1 G   29-3-2012 voorjaarsveldwedstrijd Cont. II solo (CAC), Alphen, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 

Fenella van ‘t Poldersdijkje - NHSB 2745327, geb. 10-4-2009 (teef ), eig. Mastenbroek J, Heyningen

 EV   29-3-2012 Voorjaarsveldwedstrijd Cont. II solo (CAC), Alphen, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 

Justine - LOSH 1088166, geb. 15-9-2010 (teef ), eig. Clerck D. de, Kortrijk

 1 ZG   3-3-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Tilburg, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond  

 x G   21-4-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Ijzendijke, org.: Ned. Ver. Langhaar 

Suyferhout’s Joppe - LOSH 1083520, geb. 25-7-2010 (reu), eig. Mestdagh, I, Melsen (B) 

 1 G   6-4-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Hoofdplaat, org.: Ned. Grote Münsterlander Vereniging
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Zaterdag 17 maart Diessen
Keurmeester:  C.B. Woets
Veldbegeleider:  Ton Verhoeven

Deze open klasse wedstrijd wordt gewaardeerd door de 
deelnemers, dat blijkt altijd weer door de vele inschrijvin-
gen, zodat er altijd een aantal reserves zijn.

Dit komt ook zeker door de plaats van samenkomst (bij tan-
te Sien Heuvelmans) en door de voortreffelijke erwtensoep 
van Ton Verhoeven en Jacqueline.

De velden rondom de boerderij zijn altijd goed bezet met 
Patrijs en de wedstrijd is goed te volgen voor de mensen 
langs de kant. Ook deze keer werd er weer een aantal kop-

pels gezien.

De eerste deelnemer was nog geen 3 minuten in het veld of 
er vlogen al 3 koppels op.

Na deze korte exercitie kwam de volgende deelnemer weer 
één van deze koppels tegen, maar die waren nog zo on-
rustig dat ze meteen weer opvlogen. Dit was het patroon 
van de rest van de dag: voldoende wild, maar geen kwali-
ficaties.

Dank aan gastheren en de veldbegeleider, aan wie het ze-
ker niet gelegen heeft.

Hans Verhaar

Zaterdag 14 april Tilburg
Keurmeester:  H. Companjen
Aspirant:  W. Klijsen
Veldbegeleider:  Ton Verhoeven

Deze jeugdveldwedstrijd werd in dezelfde velden gehou-
den als de 1e jeugdwedstrijd.

In de 6 weken die er sindsdien verstreken,  was er veel ver-
anderd. Eerst nogal natte velden met veel onkruid en be-
groeiing, nu de meeste velden  gemaaid en dus behoorlijk 
kaal.

Toch werden er enkele koppels gezien, echter zoals bij veel 
voorjaarswedstrijden was het scoren weer te moeilijk.

Hoewel de begeleider Ton Verhoeven zijn uiterste best 
deed, bleef het bij één eervolle vermelding. Hiermee werd 
het grote enthousiasme en de ruime manier waarop deze 
Drent het veld aanpakte, beloond.

Dank aan de familie Berkelmans, door wie wij, zoals altijd, 
gastvrij ontvangen werden.

Een Eervolle vermelding voor:
•	 ‘Rinus van het Wilhoeckske’ met voorjager Annoek Ko-

gelman

Hans Verhaar

Zaterdag 3 maart Tilburg
Keurmeester: C.B. Woets
Aspirant:  W. Klijsen

De eerste veldwedstrijd van de Drentsche Patrijshond in 
2012, was een jeugdwedstrijd. Het was voor de jonge hon-
den een moeizame wedstrijd, want er was nauwelijks wild.

De velden waren behoorlijk nat, maar daar hadden de voor-
jagers zo te zien meer last van dan de honden. Over de hele 
dag werden 4 koppels gezien, waarop 1 hond wist te sco-
ren.

Er werd, zeker voor deze jonge honden, wel goed gepres-
teerd. Vier honden kregen zelfs een 3e beurt, maar jammer 
genoeg weer geen wild. Het was intussen bijna half zes en 
het begon al te schemeren dus terug naar de verzamel-

plaats voor de einduitslag.

Eerste met Zeer Goed:
•	 Luk Ferket met Justine (Drentsche Patrijshond)

Een Eervolle vermelding voor:
•	 Hans Verhaar met ‘Emma van ’t Voornsche Landt’  

(Drentsche Patrijshond)
•	 Renate Fennis met ‘Parisienne de la Bruyere’ 

(Epagneul Bleu de Picardie)
•	 Astrid Sabel met ‘Of Cira’s Dream Dexter’  

(Weimaraner Langhaar)
•	 Maikel Damen met ‘Jaziva of Mistic Tale’  

(Weimaraner Langhaar)

Hans Verhaar

Alphen 29 maart 2012
Keurmeester:  Pieter Rooijakkers

12 deelnemers, geen afzeggingen maar toch 2 reserves die 
kwamen kijken. Heel mooie velden, maar dat wisten we al 
wel.

Prima wild bezetting, volgens de keurmeester 16 scorings-
kansen. Echter slechts één hond wist maar te scoren en één 

kreeg een Eervolle Vermelding.

•	 1e met Goed voor ‘Eline’ van Walter Klijsen
•	 Een Eervolle Vermelding voor ‘Fenella’ met Jan Masten-

broek.
  
Hans Verhaar

Voorjaars veldwerkwedstrijden
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pleegpUps

Hierbij willen wij graag laten weten 
hoeveel oerinstincten onze Drent 
‘Mayra’ nog heeft. 

Wij hadden onze kinderen bij de aan-
schaf van ons pupteefje beloofd, dat wij 
ook een keer zouden proberen om zelf 
een nestje te fokken met haar. En joepie, 
het was zover…onze hond was drachtig. 

Verbijsterd waren we dan ook toen bij 
de echo bleek dat er maar 1 pup in zat, 
met heel veel geluk twee. Meer kon de 
dierenarts er echt niet van maken. Toch 
altijd nog meer dan geen pup, maar ver-
rast waren we wel.

Gelukkig dacht iedereen positief met 
ons mee en tipte ons over een stichting 
voor ‘moederloze pups’. Uiteraard heb-
ben wij hier goed over nagedacht en 
ons er over geïnformeerd. Afhankelijk 
van hoe ‘Mayra’ de bevalling zou door-
staan en hoeveel pups er daadwerkelijk 
zouden komen, besloten wij Mayra ze-
ker aan te melden. 

Toen de bevalling zich serieus aankon-
digde, waren we dan ook heel nieuws-
gierig, niet alleen naar hoe de bevalling 
zou verlopen, maar ook over het uit-
eindelijke aantal pups. Gelukkig wilde 
‘Mayra’ dat wij aan haar zijde bleven, 
zodat we alles van begin tot eind goed 
konden meebeleven. ‘Mayra’ bleek een 
natuurtalent en wist precies wanneer 
ze wat moest doen. Al moesten wij het 
laatste stukje wel een beetje helpen, 
waarschijnlijk omdat het er maar één 
pup was. 

Toen het kopje eruit was bleef de pup 
‘hangen’ (vastzitten, red.), dus moesten 
we even meehelpen. Inderdaad was het 
een ‘puppie in z’n uppie’, dus noemden 
wij hem ‘Remi’. Na een voorspoedige 
voortzetting van de dag, hebben wij 
onze hond aangemeld bij de stichting 
‘moederloze pups’. Gelukkig hebben zij 
geen nesten op voorraad. Het werd dus 
afwachten. Na drie dagen belde men op 
dat er meerdere nesten aangemeld wa-
ren. 

Uiteindelijk kwamen er vier Stafford-
shire-pups. De stichting geeft geluk-
kig veel adviezen en tips. Zo stellen zij 
bijvoorbeeld dat er maximaal vier pups 
geplaatst worden. Het betrof namelijk 
een nest van zeven pups. De eerste was 
diezelfde ochtend op natuurlijke wijze  
geboren, waarna de bevalling stil viel. 
Bij de keizersnede bleek dat er een pup 
dood in het geboortekanaal zat, waar-
door de rest was gestagneerd. 

Kort na de keizersnede is de moeder-
hond overleden. De eigenaar had zelf 
een schijnzwangere teef en hij heeft 
de andere pups hierbij gelegd. Helaas 
duurde het erg lang voordat de melkgift 
op gang kwam en bleek het al met al 
te weinig. Hij heeft ze dus met de hand 
groot moeten brengen. Een van deze 
pups overleed na ruim 3 weken aan 
longproblemen.

Nu verder over ons. De pleegpups wer-
den ’s avonds gebracht. Er werd aan de 

voordeur gebeld, wat voor ‘Mayra’ een 
soort ‘code oranje’ is. Groot alarm, want 
iedereen komt achterom. De voordeur is 
voor de artiesten(?). Ondanks haar pup, 
liep zij dus toch met ons mee. 

Daar stond men dan met de Staffordshi-
re-pups in een mandje. ‘Mayra’ rook het 
direct en sprong blij tegen het mandje 
op. Snel werd het mandje op de grond 
gezet, waarop ‘Mayra’ haar kop in het 
mandje stak en werd geconfronteerd 
met pupjes. Ze begon ze meteen te 
likken. Vervolgens doken er twee wild-
vreemde mensen met vier nieuwe pup-
jes in haar nestbak om de pupjes ‘aan te 
leggen’. ‘Mayra’ vond alles prima, sterker 
nog…ze keek ons echt zo aan van ‘Wat 
een drukte kunnen jullie maken, zeg’. 

Het op natuurlijke wijze geboren pupje 
was te zwak en ging niet zelf drinken. De 
eigenaar besloot deze mee terug te ne-
men.  Maar goed ook, hij heeft dit pupje 
nog een paar keer moeten reanimeren. 
En met succes, want deze leeft nog.

Vanaf dat moment had ‘Mayra’ niet één 
pup, maar een heus nest met 4 pups. 
Zowel ‘Mayra’ als de pups onderling rea-
geerden vanaf dat moment als een nest. 
Het was dus een echte ‘win-win’-situatie. 

Wij blij omdat ‘Mayra’ nu een nest had, 
waardoor er minder complicaties kon-
den optreden. De eigenaar blij omdat 
er in ieder geval drie pups met moeder-
melk en op een natuurlijke manier kon-
den opgroeien. Voor ons was ook met-
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een duidelijk dat wij op deze manier het 
best bij ons passende ras hadden. Want 
wat vonden we de Staffordshire’s als 
pups al lelijke mormels... Het waren net 
molletjes, daar waar Remi net een cavia 
was. Ze roken ook sterk uit hun bek. Het 
was echter heel leuk om te zien, dat ze 
onderling een echt nest waren.

Hoe grappig ook dat die Staffordshire’s 
lange tijd precies drie dagen achter ble-
ven in hun ontwikkeling op Drentenpup 
‘Remi’. Het ras is en blijft ook kleiner van 
formaat, dus als ze de nestbak uit wil-
den klimmen begonnen ze te gillen als 
magere speenvarkens. Ook bleken som-
mige dingen echt anders in de hele ont-
wikkeling. 

Onze kinderen van 10, 12, 14 en 16 jaar 
oud gingen op dezelfde manier met 
alle pups om. De Staffordshire’s waren 
wat angstiger tegenover bijvoorbeeld 
de stofzuiger. Ze hadden het buiten 
ook erg snel koud en waren wat feller 
in hun manier van contact maken. Dat 
felle bleef wat sterker aanwezig, maar 
het waren toch erg lieve knuffelhondjes. 
Ze vonden het heerlijk om op schoot te 

zitten en geaaid te worden. Daar waar 
Remi liever weer snel actie wilde.

De Staffordshire’s zijn tot ruim zes we-
ken bij ons gebleven. Daarna zijn ze te-
ruggegaan naar de eigenaar om gechipt 
te worden en voor de verkoop. De Raad 
van Beheer wil dat het nest compleet is 
bij het chippen. De verkoop zou de eige-
naar gewoon zelf doen. Wij weten toch 
te weinig van dit ras om mensen goed te 
kunnen adviseren en/of selecteren.

Ook in de opvoeding konden wij toch 
merken dat een ander ras van pup af aan 
al anders reageert op signalen van ons. 
Dat wat Remi’in 1 keer snapte moest je 
bij de pleegpups wel 3, 4 of 5 keer dui-
delijk maken. Wel hebben wij die peri-
ode bijna dagelijks contact gehouden 
met de eigenaar over de ontwikkelingen 
van zijn pups. 

Hij heeft ook netjes vergoedingen ge-
geven voor het voer, de wormenkuur 
en andere kosten die er bij pups komen 
kijken. Al met al is ons eerste nest een 
heel andere ervaring geworden dan wij 
van te voren hadden gedacht. Maar we 
kijken er zeker niet met minder plezier 

op terug. Zo heeft ‘Remi’ duidelijk alle 
mooiste eigenschappen meegekregen, 
hij vertoont namelijk nu al alle kwalitei-
ten van een heel groot kampioen. 

Janneke en Ronald Kerkhof

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

Familie Brinker
Weijerswold, Europaweg 31
7742 PH Coevorden
Tel: 0524-519364
E-mail: wcmbrinker@kpnmail.nl
Website: www.kennel-fantdrentschevolk.nl
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drent op Vakantie in drenthe

Wat is er mooier voor onze Drent Floris dan om in 
zijn ‘Vaderland’ op vakantie te gaan. De bossen 
met de vele wandel- en fietspaden worden dan ook 
flink verkend. 

Nu is er natuurlijk wel een voorkeur van onze Floris. Als 
het op wandelen aankomt, staat hij te springen van 
plezier. Aangelijnd waar het moet en los waar het kan, 
loopt hij door de bossen van het Drents-Friese Wold. 
Wildroosters worden genomen door er overheen te 
springen en als we Schotse Hooglanders tegenkomen, 
dan maar even aan de lijn (voorschrift van de natuur-
beheerder). Je weet ook maar nooit. Gelukkig blijven 
deze ‘vreemdelingen’ in het Drents-Friese Wold rustig 
liggen of grazen door. 

Maar, gaan we met de Doggyride een stuk fietsen, dan 
wordt hij minder enthousiast. Met veel overredings-
kracht van de baas wordt Floris in de fietskar geduwd. 
Direct steekt hij zijn kop door de opening ervan. Hij 
wordt met een riem aan de kar vastgezet om te voor-
komen dat ‘meneer’ eruit kan springen. Zo gaan we 
‘gezellig’ een ritje maken door het mooie landschap.

Eerst blijft hij nog wat zitten kijken vanuit zijn stulpje, maar 
uiteindelijk kiest hij toch voor de makkelijkste houding en 
gaat liggen in zijn rijdende behuizing. Bij elke stop komt de 
kop door het bovenluik, om daarna, als we weer in beweging 
komen, weer te verdwijnen in de kar. Na een klein uurtje fiet-
sen komen we bij een honden-uitlaatplek aan. Hier kan onze 
Floris eindelijk de poten strekken. We wandelen een half uur-
tje en voordat we weer op de fiets verder gaan, wordt de dorst 
van de baas en hond gelest.

Daarna vervolgen we onze weg over fietspaden, variërend 
van asfalt tot schelpenpaden, waar de breedte soms maar één 

fietser toelaat. Bij het passeren van tegenliggers moeten we 
daarom ook flink uitwijken en rijden dan vaak naast het eigen-
lijke fietspad. Het is nu wel ‘overleven’ voor onze Floris, maar 
dat draagt hij ‘hondmoedig’.

Terugkomend op de camping komt hij weer met zijn kop door 
de opening van de fietskar en dat is dan niet een kop van 
‘Gaan we binnenkort weer zo’n ritje maken’! 

Als beloning is er natuurlijk een heerlijke kluif en daarna  heer-
lijk uitrusten in het gras voor onze caravan. Floris verkeert al 
snel in dromenland. Wellicht droomt hij wel van een jacht in 
het Drents-Friese Wold...

Nico Klaassen

Een ei hoort erbij!
We kregen op de redactie-tafel het bovenstaand stukje, opge-
stuurd door Nico Klaassen. Bij velen welbekend als oud-redactie-
lid van Ónze Drent’ en eigenaar van de mooie reu ‘Floris Phébe 
van Groevenbeek’, die hij met veel succes heeft geshowd.

Floris blijkt (zoals Nico me laatst vertelde) de laatste tijd een 
voorliefde te hebben voor wat extra apporteerwerk, nl. het 
apporteren van eenden-eieren!

Elke keer als Nico in de afgelopen weken uit wandelen ging  
met Floris, kwam hij, na een bezoek aan wat bosjes en rietkra-
gen, terug met een eenden-ei in zijn vang! Hij vindt ze werke-
lijk overal en ja…dan moet je ze wel aan de baas tonen.

Zo kon het gebeuren dat Nico met 
een serie eieren in de maag zat, die 
overigens helemaal gaaf bleken te 
zijn. (Zo kun je de befaamde ‘zacht-
heid in de bek’ van een Drent dus 
ervaren!)

Nico wist een oplossing te bedenken.
De buurman heeft een broedse kip! 
Daar de eieren onder gelegd en maar 
afwachten. We zullen het wel horen.

Gevolg is wel dat Floris een naam kreeg als ‘apporteur 1e klas’ 
bij de plaatselijke jagersclub. Tijdens een wandeling werd 
Nico bijna van de straat  geplukt. Hem werd gevraagd om in 
te stappen, want... de ganzen moesten bejaagd worden. Er 
was schade! Na overleg met het thuisfront ging Nico mee met 
Floris. Dat soort gebeurtenissen…., daar doe je het o.a. voor! 
Floris heeft met zijn apporteerwerk aardig wat ganzen binnen 
gehaald die dag.  

Bij het boeken van de reis naar Drenthe (waarover hierboven 
geschreven staat) zal Nico wel gedacht hebben: ‘Als Floris nu 
maar niet ook in Drenthe teveel aan het eieren-apporteren 

slaat.’  Is dat de reden voor die mooie 
hondenkar!? De korhoenders zijn 
hem dankbaar. 

Maar Nico…volgende keer wel de ca-
mera meenemen. We willen het ge-
weldige apporteerwerk van ‘meneer’ 
natuurlijk wel zien!

Namens de redactie, 
Jaap Hoeksema



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. L. Eekman-Lampio (NL) Beste van het ras (BOB):  Govert Anjo v. Drienermarke    

Reuen NHSB Eigenaar

Jeugdklas Jeugd CAC 1U Roef Bo van de Ruyghewaert 2828504 M.M. van Hoef-Vervaart

Open klas CAC, CACIB, BOB 1U Govert Anjo v. Drienermarke 2617082 H.J. Borsje - v.d. Does en J.A. Borsje

Kampioensklas Res. CAC, Res. CACIB 1U Bart fan ‘t Suydevelt 2630889 J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

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

Teven

Babyklas 1VB Charel 2868423 G.E. de la Chambre en H.F.C de la Chambre

Jeugdklas CAC, Jeugd CAC 1U Femke fan ‘t Suydevelt 2829889 J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Tussenklas 1ZG Blossom fan’t Suydevelt 2812138 J.C. Huijsing en M. Huisman

Open klas Res. CAC, CACIB 1U Chita Chess v.d. Sebastiaanshoeve 2772139 J. Egeter en M.D. Egeter-Schoonakker

Kampioensklas Res. CACIB 1U Indy 2611984 P.G. van Oversteeg en M. van Oversteeg

Veteranenklas Veteranen CAC 1U Kariska Cirra van Wikatro 2502765 M. van Oversteeg

Dogshow Goes - 22 april 2012

Op zondag 22 april was Goes “the 
place to be”. Als je tenminste je Drent-
sche Patrijshond wilde laten keuren. 

Die dag werd voor de 23ste keer een 
internationale hondententoonsteling 
georganiseerd in de Zeelandhallen door 
de Kynologenclub Zeeland. 

Er waren 15 Drenten ingeschreven. 
Geen al te hoog aantal, afgezet tegen 
het gemiddelde van de shows in Ne-
derland. Op de een of andere manier 
zijn er in Goes altijd iets minder Drenten 
present. Dat zal vast te maken hebben 
met de woonplaats van de eigenaren. 
Aan de hal en de organisatie ligt het in 
ieder geval niet. Heerlijk ruim parkeren 
en een hartelijke ontvangst door de 
medewerk(st)ers.

De keurmeester was mevrouw Eekman-
Lampio, iemand die goed bekend is met 
de Drentsche Patrijshond. Er ontging 
haar weinig. Zo merkte ze op dat Bart 
fan ‘t Suydevelt iets kreupel liep tenge-
volge van een kleine verwonding.

Er waren jeugdhonden, senioren en 

kampioenen, zelfs een hondje in de 
babyklasse. Er was dus veel te zien en 
te genieten. Het feit dat de benches in 
een aparte hal staan, waardoor je niet 

veel meekrijgt van de tentoonstellings-
sfeer, vind ik zelf een minder gelukkige 
keuze. De Drentenmensen maakten het 
met elkaar toch wel heel gezellig, er is 
altijd genoeg te praten over ons mooie 
ras en over alle belevenissen met onze 
honden. 

Verder is er op zo’n grote tentoonstel-
ling natuurlijk van alles te beleven en te 
ontdekken. Een relaxte wandeling langs 
de ringen en de kramen met honden-
benodigdheden, is altijd een genot. Kij-
ken naar honden en mensen gaat nooit 
vervelen en zeker niet het kijken naar 
mensen die bezig zijn met honden (of 
andersom!).

Bij de reuen ging ‘Govert Anjo van Drie-
nermarke’ met de eer strijken, bij de te-
ven was dat ‘Femke fan ’t Suydevelt’. De 
titel ‘Beste van het ras’ ging naar de reu, 
Govert Anjo. 

De titel ‘Beste veteraan’ werd toegekend 
aan Ruben Max v.d. Sebastiaanshoeve.

Allen van harte gefeliciteerd!

Rob van der Meer

Keurrapport BOB: Govert Anjo van Drienermarke:
Knappe reu van 5 jaar. Masculine rastypisch hoofd. Goed aangezet en gedragen oor.  Mooi oog, scharend gebit. Prachtig lichaam met goed aangezette en 
gedragen staart. Prima benen en voeten. Mooie vacht en kleur. Loopt soepel en vlot door de ring. 1 Uitmuntend.

tentoonstellingen

Moedige Pitbull
Een 8-jaar oude pitbull heeft met gevaar voor eigen leven haar baasje voor de 
wielen van een aanstormende trein weggesleept. Haar baasje was flauwgeval-
len tijdens het oversteken van een spoorlijn in Shirley, Massachusetts. 

Pitbull Lilly aarzelde geen moment en trok de bewusteloze vrouw uit de geva-
renzone, maar werd ongelukkigerwijs zelf wel geraakt door de tegemoetko-
mende goederentrein.

De vrouw bleef ongedeerd, maar de arme hond had een gebroken bekken op-
gelopen. Een van haar poten was zodanig toegetakeld, dat amputatie uitein-
delijk de enige optie was. ‘We hebben altijd geweten dat ze een speciale hond 
is ,’ zei de zoon van de vrouw.

Bron: AD, 10/05/2012.
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Paasshow Leeuwarden - 6 april 2012

Op Tweede Paasdag, maandag 6 april, reden we in alle 
vroegte één van onze favoriete ritten: nl. over de Afsluit-
dijk, richting Friesland. Om precies te zijn naar Leeuwar-
den, naar het WTC-Expo voor de Paas-show. 

Voor deze show waren 32 Drenten ingeschreven: 19 reuen en 
13 teven.  Uiteindelijk waren er 29 aanwezig. Als keurmeester 
fungeerde dhr. Doedijns; hij  keurde zeer nauwkeurig en nam 
ruim de tijd voor de keuringen. 

In Leeuwarden was er geen benching (tijdelijk verblijf voor 
de hond) aanwezig en dus werd er druk heen en weer ge-
sjouwd met zelf meegenomen benches. Er moest ook nog 
worden ‘verhuisd’, want waar moesten die benches nou ei-
genlijk staan? Niet iedereen had een bench meegenomen en 
dat zorgde wel voor wat onrust. Baasjes druk en af en toe een 
Drent die daar gebruik van maakte door er even tussenuit te 
gaan. Tegelijkertijd zorgden die ‘losse’ Drentjes wel weer voor 
lieve, grappige en warme momenten. 

Er waren weer een paar Drenten-eigenaren, die wat lekkers 
meegenomen hadden en zo was er voor iedereen wel iets van 
zijn of haar gading.  Het was in de Drentenhoek dan ook weer 
een gezellige boel. We hadden veel publiek langs de ring en 
dat geeft altijd een fijne sfeer. De ringen waren niet te groot, 
maar de vloer was lekker stroef en dan kun je de hond goed 
voorbrengen.

Onze eigen ‘Okke fan de Indo-Anjoho’ kreeg in de Tussenklas-
se reuen een keurige 1U en mocht later met de ‘kanonnen’ de 
ring in. Tot onze verrassing kreeg Okke het reserve-punt voor 
het CACIB. 

Uiteindelijk werd ‘Bart fan ’t Suydevelt’ beste reu en ‘Roef Bo 
van de Ruyghewaert’ tweede. Omdat Bart al kampioen was, 
schoof het kampioenspunt door naar nummer 2 en kon Roef 
Bo dat op zijn naam zetten.

Bij de teefjes gebeurde iets leuks. In de Open Klasse werd 
‘Quispel fan ’t Suydevelt’ 1 U. Quispel is een hond met een 
apart verhaal. Zij is kort geleden op 3 jarige leeftijd terugge-
kocht door de fokker, omdat zij niet goed verzorgd werd. Ze 
was daardoor erg nerveus geworden. Zij heeft een ‘volledige 
APK’ gekregen en is inmiddels weer geheel ‘in goeden doen’. 
En dan meteen eerste worden op een show! Toch wel heel bij-

zonder, er werd echt voor haar geapplaudisseerd …wat een 
leuke ervaring.

Voor de BOB (Best of Breed) van het ras gingen ‘Bart fan ’t Suy-
develt’ en ‘Fardau fan de Indo-Anjoho’ de ring in. Uiteindelijk 
koos keurmeester Doedijns voor Fardau. Zo werd zij net als 
vorig jaar (toen ze pas 11 maanden oud was) de BOB.

Na de keuringen moesten we even wachten op de  rapporten. 
De echte deskundigen legden ons nog eens haarfijn uit hoe 
we nou aan dat kwart-punt waren gekomen voor het CACIB. 
In de auto, op weg naar huis hebben we elkaar nog maar eens 
aangekeken, de schouders opgehaald en verzucht ‘Okeeee...
volgende keer nog beter opletten’ ;-)

Iedereen weer van harte gefeliciteerd met de behaalde resul-
taten. En ook iedereen hartelijk dank voor de heel gezellige 
dag. Want dát was het!

Selma Tiemeijer

Keurverslag BOB: Fardau fan de Indo-Anjoho
Hele mooie teef. Goede lengte-hoogte verhouding. Prima bone en substantie. Zeer aantrekkelijk gevormd hoofd met prima uitdrukking. Voor en achter goed 
gehoekt. Prima lichaam en bovenbelijning. Typische croupe. Fraaie vachtkleur en conditie. Vlotte gangen. Prima ringgedrag en presentatie.

Keurmeester:  Dhr. Doedijns (NL) Beste van het ras (BOB):  Fardau fan de Indo-Anjoho    

Reuen NHSB Eigenaar

Jeugdklas Res. CAC, Jeugd CAC 1U Roef Bo van de Ruyghewaert 2828504 M.M. van Hoef-Vervaart

Tussenklas Res. CACIB 1U Okke fan de Indo-Anjoho 2790062 S. Tiemijer-Wisman

Open klas 1U Cisco Cas van de Sebastiaanshoeve 2772138 K. Th. Wiegert

Kampioensklas CAC 1U Bart fan ‘t Suydevelt 2630889 J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

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

Teven

Jeugdklas Jeugd CAC 1U Repke Bo van de Ruyghewaert 2828506 G.M. v.d Feijst

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

Open klas Res. CAC/Res. CACIB 1U Quispel fan ‘t Suydevelt 2734447 J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman
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Keurmeester:  dhr. A. Bijker Beste van het ras (BOB): Bart fan ’t Suydevelt

Reuen NHSB Eigenaar

Jeugdklas Jeugd CAC 1U Roef Bo van de Ruyghewaert M.M. van Hoef-Vervaart

Open klas Res.CAC / Res.CACIB 1U Maron M.A. Klein

Kampioensklas CAC / CACIB / BOB 1U Bart fan ’t Suydevelt J.W. Hoeksema

Teven

Jeugdklas Res. CAC 1U Femke fan ’t Suydevelt J.W.Hoeksema

Tussenklas 1U Blossom fan ’t Suydevelt M. Huijsman

Open klas CAC/CACIB 1U Meike fan ’t  Suydevelt J.W.Hoeksema

Kampioensklas 1U Norrlund Sisse Jytte Nielsen

    Het Reserve CACIB bij de teven werd niet gegeven.

Int. Show te Arnhem - 27 mei 2012

Het leek  er even op dat de show in Arnhem geen door-
gang zou vinden vanwege het feit dat de exploitant van 
de hal failliet gegaan was.

Dat zou erg naar zijn geweest voor de direct betrokkenen, 
maar zeker ook voor de organiserende vereniging, de ‘K.C. 
Arnhem’. Gelukkig was er een partij die de exploitatie over 
nam en zodoende was het voor de organisatoren van deze 
mooie show toch mogelijk om door te laten gaan.

Het was prachtig weer en alleen al de vroege rit naar Arnhem 
was mooi. Arnhem, een show die een goede naam heeft qua 
locatie en de hartelijkheid van de mensen. Zo ook nu weer.

Men had de deuren extra vroeg open gedaan, zodat iedereen 
rustig en zonder gedrang naar binnen kon. Dat was al een ver-
ademing. Er waren veel mensen die je wegwijs maakten, dat 
geeft altijd weer een fijn gevoel.

Vandaag zouden er 17 Drenten gekeurd worden door dhr. 
Bijker. Er was zelfs een dame met Drent uit Denemarken aan-
wezig. Dhr. Bijker nam als gewoonlijk ruim de tijd voor de ex-
posanten en menig kwinkslag deed de exposanten zich wat 
minder gespannen voelen. Er was ruime belangstelling voor 
ons ras langs de kant van de ring.

‘Bart fan ‘t Suydevelt’ werd gekozen tot BOB (Best of Breed).

Door de winst in de jeugdklassen werden ‘Femke fan ‘t Suy-
develt’ en ‘Roef Bo van de Ruyghewaert’ vandaag Nederlands 
jeugdkampioen. Een ieder van harte gefeliciteerd met het be-
haalde resultaat.

Tekst: Jaap Hoeksema 
Foto: Pieter Dofferhoff

Keurmeester:  Dhr. Jochem Eberhardt (D) Beste van het ras (BOB):  Quinto fan `t. Suydevelt    

Reuen Eigenaar

Kampioensklas CAC/CACIB/BOB 1U Quinto fan ‘t Suydevelt NHSB 2734444 B.H. Büter

Teven

Jeugdklas 1U Femke fan `t Suydevelt NHSB 2829889 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Open klas Res. CAC / Res. CACIB 1U Marjon-Nelke-Guido van `t Opgoande Slag NHSB 2738146 H. Bakker-Muller en R. Bakker

Gebruikshondenklas 1U Bo van de Wildediek VDH 11/164U00017 W. Nijman

Kampioensklas CAC/CACIB 1U Vilou fan `t Suydevelt NHSB 2768902 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

48e Internationale Rassehunde-Ausstellung te Lingen (D) op 29 april 2012

Met deze uitslag is ‘Marjon-Nelke-Guido van `t Opgoande Slag’ Duits VDH Kampioen en Internationaal Show Kampioen CIE. Van 
harte gefelicteerd.
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Nat, natter, natst…maar toch ge-
zellig! Wat is er nu mooier dan een 
buitenshow? Waar je de lucht van 
pas gemaaid gras op kunt snui-
ven in de open lucht en ruimte 
genoeg hebt om eventueel je tent 
op te zetten.

Het was weer tijd voor de inmiddels 
16e nationale Jachthondenshow 
en wel op het landgoed van Kas-
teel ‘Hoekelum’ te  Bennekom. Een 
prachtlocatie, direct aan de snelweg 
gelegen. Bekend in kynologenkring 
als een mooie en gemoedelijke 
show. De organisatoren hadden de 
catalogus weer prima voor elkaar. 
Bij elk ras was er een korte uitleg van 
het type van de hond. Een prima ini-
tiatief!

Helaas waren de weergoden ons 
niet gunstig gezind (evenmin als vo-
rige keer dat de show werd georga-
niseerd). Regen, regen en nog eens 
regen. De Drentenclub had geluk, 
tijdens de keuring van ons ras was 
het bijna geheel droog. Bij de laatste 
keuring begon het weer te regenen.

Maar de sfeer was zeer goed te noe-
men, zowel in de grote tenten, als 
ook op het veld. Prachtig om al die 
mensen te zien in nette kleding met 

daarbij de gekste hoeden en regen-
outfit om toch maar droog te blij-
ven.

Wat ook sfeerverhogend werkte 
en heel mooi paste bij de entou-
rage en bij de jachthonden, was dat 
jachthoornblazers de hele dag hun 
muziek ten gehore brachten. In één 
woord ‘geweldig’ en een groot com-
pliment waard voor hen en organi-
satoren!

Dhr. Smits had 29 Drenten te keu-
ren en nam ruim de tijd hiervoor. 
Het was een leuke verrassing dat 
een ‘junior handler’ de show won 
met haar jonge teef ‘Yssy-Nynke v.d. 
Bezelhonk’. Het was de jongedame 
Romy van Ditzhuyzen, 13 jaar oud, 
die het voor elkaar kreeg met haar 
hondje. Zij deed haar uiterste best 
haar hond goed voor te brengen en 
dat resulteerde in een1e plaats en 
‘Beste van het Ras’. 

Van harte gefeliciteerd hiermee, 
Romy. Ik begreep dat je van plan 
bent om ook jachtcursussen te gaan 
volgen met Yssy en ook meer shows 
wilt gaan lopen met haar…wel-
kom… en doe je best!

Jaap Hoeksema

Keurmeester:  Dhr. J. Smits (NL) Beste van het ras (BOB):  Yssi-Nynke v.d. Bezelhonk    

Reuen NHSB Eigenaar

Jeugdklas Jeugd CAC 1U Mattijs-Emie v.d. Neerbosche Wateren NHSB 2832093 J. Broekman - Dekker

Open klas Res. CAC 1U Okke Sander fan de Indo-Anjoho NHSB 2790062 S. Tiemijer-Wisman en
R. Tiemeijer

Kampioensklas CAC 1U Bart fan ‘t Suydevelt NHSB 2630889 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

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

Teven

Puppyklas 1VB Isis Minya van ‘t Patrieske NHSB 2859254 K.I.M. Sportel en J. Sportel-Roeland

Jeugdklas Jeugd CAC /
CAC/ BOB

1U Yssi-Nynke v.d. Bezelhonk NHSB 2845781 A. van Ditzhuyzen

Res. CAC 2U Gipsey Gil v.d. Sebastiaanshoeve NHSB 2847662 L. Punselie

Tussenklas 1U Blossom fan ‘t Suydevelt NHSB 2812138 J.C. Huijsing en M. Huijsman

Open klas 1U Amy Lotte v.d. Lage Nesse NHSB 2710814 T. de Reus

Gebruikshondenklas 1U Bo van de Wildediek VDH 11/164/U00017 W. Nijman

Kampioensklas 1U Donna Semhra fan ‘t Suydevelt NHSB 2653019 R.J. v.d. Meer en
A.M.R. v.d. Meer-v.d. Aakster

Veteranenklas Vet. CAC 1U Anoeska Tjeraa fan ‘t Patrijzen Bos NHSB 2450982 W. Klijnstra en B. de Jong

Romy v. Ditzhuyzen met Issy-Nynke v.d. Bezelhonk (BOB)

Jachthondenshow Bennekom - 3 juni 2012
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World Dog Show 2012 - Salzburg -18 mei 2012

Vandaag, vrijdag 18 mei, is het de dag dat de Wereldkam-
pioenschappen 2012 beginnen in Salzburg te Oostenrijk. 
Tevens de dag dat de Drenten uit Nederland, Denemar-
ken, Oostenrijk en Duitsland gekeurd zullen worden

Duizenden mensen en honden zijn er al op de been als wij om 
07.00 uur in de ochtend bij de ingang arriveren. Vroeg, maar 
niet te vroeg zou achteraf blijken. Gelukkig is het prachtig 
weer en dat maakt het wachten voor de ingang wat makke-
lijker. Ongemakkelijk is dat de organisatie maar één dubbele 
deur opent voor de enorme stroom van deelnemers en hun 
honden. Een blunder van jewelste! Na 1½ uur zijn we nog 
maar 15 meter opgeschoten in de rij die 7 personen breed is. 
Dan wordt er eindelijk een 2e deur geopend. Wat te  verwach-
ten was, gebeurt…een luidkeels gehoon van de wachtenden 
jegens de organisatie.

Exposanten die al binnen zijn, openen uit onvrede verscheide-
ne deuren. Dat geeft het effect van hordes mensen die via de 
niet-officiële weg naar binnen stromen. Er is dan geen houden 
meer aan voor de organisatie. Gelukkig is het hondenpubliek 
over het algemeen vriendelijk volk en zijn er geen scheldpar-
tijen.

We krijgen te horen dat rond 7.30 uur alle wegen richting de 
Messe-hal, waar de show gehouden wordt, verstopt zijn. De 
exposanten arriveren daardoor soms 3 uur te laat in de Messe-
hal. Meerdere exposanten zijn hierdoor te laat en kunnen niet 
meer deelnemen aan de keuringen. Verschrikkelijk als dit je 
overkomt!

Het blijkt dat de Oostenrijkse organisatie er één is van totale 
desorganisatie: er zijn te weinig catalogi, in allerijl laat men 
nog bewakingspersoneel aanrukken, omdat er te weinig be-
geleidend personeel is. (Dit wordt mij door een personeelslid 
toevertrouwd !) Het ringpersoneel is (in onze hal althans) to-
taal niet opgewassen voor haar taak…de keurmeester moet 
uiteindelijk e.e.a. regelen. Wat mogen we blij zijn met het ring-
personeel in ons land: goed opgeleid hetgeen meestal zorgt 
voor een organisatie als een geoliede machine! 

Misschien nog wel goed om te vermelden dat er ook tijdens 
deze show weer een hond uit een bench is gestolen. Dit was 
mede mogelijk, omdat het op deze show was toegestaan 
‘voortijdig’  het Messe-terrein met hond te verlaten nadat men 
gekeurd was.

De keurmeester keurde streng en was zeer kritisch op het 
gangwerk. Daar  was een van de buitenlandse deelnemers 
niet zo blij mee. Het was verder over het algemeen een gezel-
lige happening en met goed geluimde deelnemers. Als je dan 
wint, dan is de rest snel vergeten.

In de ere-ring liep Esther Hoeksema met de BOB (Best of Breed) 
‘Femke fan ’t Suydevelt’, maar Femke was zo moe dat de ‘spirit’ 
er uit en het geen verrassing was dat ze niet werd geplaatst.

Op naar Hongarije in 2013?!

Tekst: Jaap Hoeksema, Foto:  Pieter  Dofferhoff

Keurmeester:  dhr. Juha Kares (Fin.) Beste van het ras (BOB):  Femke fan ’t Suydevelt    

Reuen Eigenaar

Jeugdwereldkampioen  2012 1U Finn fan ‘t Suydevelt Anne-Marie Lammers

Wereldkampioen 2012, Beste reu 1U Bart fan ’t Suydevelt  Jaap en Froukje Hoeksema

Teven

Jeugdwereldkampioen 2012, BOB, 1VB Femke fan ’t Suydevelt Jaap en Froukje Hoeksema

Wereldkampioen 2012, Beste teef 1U Emma Gina v.d. Haeckpolder Conny van ’t Hof - Groeneveld

Wereldkampioen 2012 Veteranen 1U Else-Marie fan ’t Suydevelt Conny van ’t Hof - Groeneveld

Jeugd-Wereldkampioen en BOB ‘Femke fan ‘t Suydevelt’
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Keurmeester:  dhr. Burkhard Seibel (BRD) Beste van het ras (BOB):  Emma Gina van de Haeckpolder     

Open klasse teven CACIB / BOB 1U Emma Gina v.d. Haeckpolder Conny van ’t Hof - Groeneveld

Veteranenklasse teven 1U Else-Marie fan ’t Suydevelt Conny van ’t Hof - Groeneveld

Keurmeester:  dhr. Walter Schicker (BRD) Beste van het ras (BOB):  Emma Gina van de Haeckpolder     

Open klasse teven CAC / BOB 1U Emma Gina v.d. Haeckpolder Conny van ’t Hof - Groeneveld

Veteranenklasse teven 1U Else-Marie fan ’t Suydevelt Conny van ’t Hof - Groeneveld

Van Salzburg naar Saarbrücken...het was de moeite waard

Tja, als je eenmaal in Salzburg bent, 
moet je uiteindelijk weer terug naar 
huis. Maar, je kunt er ook voor kie-
zen om dat met een kleine omweg te 
doen. 

Toen we onze beide Drenten voor de 
World Dog Show in Salzburg inschre-
ven, zagen we dat één week later de in-
ternationale- en nationale pinkstershow 
in Saarbrücken werd gehouden. Omdat 
we goede herinneringen aan Saarbrüc-
ken hebben, schreven we onze twee 
Drenten dus ook snel voor deze beide 
shows in. We bleven na de avonturen 
op de World dog show, waarover meer 
in deze editie, in een mooi appartement 
nabij Salzburg hangen.

De shows in Saarbrücken werden ook 
dit jaar weer in de Messe georganiseerd. 
Een mooi, goed toegankelijk complex, 
nét buiten de stad, goede parkeerge-
legenheid, prima catering en gekoelde 
hallen. Nou, die koeling hebben we 
beide dagen wel nodig gehad, want het 
weer was prima. 

Op zondag 27 mei, eerste pinksterdag, 
vond de internationale show plaats. De 
honden uit groep 7 werden gekeurd 
door een oude rot in het vak: de Duitse 
keurmeester Burkhard Seibel. Hij werd 
daarin bijgestaan door een andere oude 
rot: Dr. Peter Beyersdorf. Het bleek een 
goed team, de heren vulden elkaar pri-
ma aan en waren aan elkaar gewaagd. Al 
vroeg die dag ging onze ‘grand old lady’,  
‘Else Marie fan ’t Suydevelt’, de ring in. 
Deze veteraan, met heel wat nationale- 
en internationale titels op naam, liep als 
een jonge meid de ring binnen. Nou, zo 
dacht de heer Seibel er ook over, want ze 
kon de ring weer verlaten met een éér-
ste plaats en ‘Vorzüglich’ (Uitmuntend) . 

Toen was onze jonge dame, ‘Emma Gina 
van de Haeckpolder’, Fleurtje, aan de 
beurt. Dat werd ook een éérste plaats 
en ‘Vorzüglich’. Dat betekende dat de 
beide vriendinnen tezamen in de ring 
moesten verschijnen. Door deze uitslag 
werd ik gedwongen ook de ring te be-

treden. Ik kon nog net tegen de heer 
Seibel zeggen dat ik nog nooit met een 
hond in de ring had gelopen, maar dat 
wuifde hij weg. Het was niet anders, dit 
was overmacht. Conny ging met Fleur-
tje aan de slag en ik ging met Else de 
ring in. Fleurtje werd éérste en BOB en 
moest door naar de erering. Else werd 
daar ook verwacht om het tegen de an-
dere veteranen op te nemen. Toen ik de 
ring verliet, kon de heer Seibel het niet 
laten om op te merken dat er nog een 
hele toekomst als ‘handler’ voor mij in 
het verschiet lag…

In de ere-ring komen Drenten door-
gaans niet ver. Dat is in Nederland het 
geval en we hebben ervaren dat dit in 
andere landen niet anders is. Een Set-
ter of ander bekend en aaibaar ras gaat 
praktisch altijd voor. En zo ook hier. Else 
maakte haar rondje in de erering voor 
veteranen en ging niet door naar een 
1e, 2e of 3e plaats en ook Fleur kon na 
één rondje verdwijnen. Maar met twee 
bekers gingen we naar ons hotel terug.

Op 2e Pinksterdag, 28 mei, werden onze 
honden gekeurd door een andere Duit-
se keurmeester, Walter Schicker. Else 
stond in een mum van tijd weer met 
de eerste plaats en ‘Vorzüglich’ naast de 
ring en Fleur werd ook weer eerste en 
als ‘Vorzüglich’ beoordeeld. Ja, u raadt 
het al, uw Diender kon weer opdraven 
in de strijd om de BOB. Hoewel ik vrese-
lijk mijn best deed om Conny en Fleurtje 
te verslaan, werd Fleur weer BOB. Dus 
de ere-ring was weer het einddoel van 
deze dag. 

Een oude Duitse herdershond werd 
eerste bij de veteranen en Else kon aan 
een welverdiend dutje naast de bench 
beginnen. Fleurtje liep weer geweldig, 
mooi gestrekt met ferme pas en Conny 
deed het niet minder. De verrassing 
was groot toen de spreekstalmeester 
de Drentsche Patrijshond (hij sprak het 
prima uit) naar de derde plaats verwees. 

Bij Conny ontsnapte een vreugdekreet 
en Fleur sprong met gemak het scha-

votje op. Een cameraploeg van RTV 
Saarland legde alle verrichtingen in de 
ere-ring vast. Roberto, inmiddels onze 
(van ‘t)Hof-fotograaf, zorgde voor het 
bijgaande plaatje. Trots en gelukkig en 
met een mooie beker liepen Conny en 
Fleur de ere-ring uit. In Saarbrücken 
bereikte een Nederlandse Drentsche Pa-
trijshond de derde plaats in de erering! 
Vrij uniek hoorden we van alle kanten. 
Buiten de ring werd het winnende team 
besprongen door enthousiaste honden-
fans. We hebben uitvoerig over het ras 
verteld en er waren zelfs mensen die 
een pup van Fleur wilden. Dat houden 
we in beraad…

We hebben gemerkt dat er op beide da-
gen streng gekeurd werd. Menig hond 
ging met ‘Sehr Gut’ of zelfs met ‘Gut’ de 
ring uit. De organisatie was perfect – dat 
kan je de VDH wel toevertrouwen! Mijn 
“ring-ervaringen” heb ik jullie niet willen 
onthouden. Maar een oude grijze man 
in de ring is geen aanrader, dus benader 
me maar niet om mij jullie honden voor 
te laten brengen…

Uw Diender

Internationale Hondentenstoonstelling Messe Saarbrücken- 27 mei 2012

Nationale Hondententoonstelling Messe Saarbrücken - 28 mei 2012
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leenhond

Wat ben je aan het 
doen?
Wandelen met Pep-
per, mijn ‘leenhond’. 
Met haar kan ik als 
geen ander uren 
slenteren door de 
bossen, samen een 
beetje verdwalen. Genieten van de stilte.

Wat is een leenhond?
Zo noem ik Pepper, ze is niet van mij. In mijn 
jeugd had ik zelf een hond, maar dat kan nu 
niet vanwege mijn baan. Een paar jaar geleden 
zat ik in een behoorlijke dip. Mijn toenmalige 
collega vertelde soms enthousiast over haar 
hond, een Drentsche Patrijshond. “Mag ik Pep-
per eens lenen” mailde ik haar ‘out of the blue’. 
Ik wilde wandelen, maar niet in m’n uppie. “Na-
tuurlijk” was het antwoord. Bijna dagelijks trok 
ik er met Pepper op uit.

Hebben jullie een bijzondere band?
Pepper is natuurlijk gewoon een hond, geen 
mens. Maar ze heeft me door een moeilijke 
tijd heen geholpen. Door te wandelen, kreeg 

ik weer vertrou-
wen in mezelf. 
Daar was Pep-
per bij. En we 
hebben de-
zelfde passie: 
struinen. Ook nu 
nog haal ik haar 

regelmatig op en gaan we samen op pad. Met 
haar gaat de tijd langzamer...

Waarom wandelen?
Wandelen onthaast. Ik fiets ook graag, maar 
door te wandelen ervaar ik de schoonheid van 
de natuur bewuster. 

Vanuit mijn huis loop ik gemakkelijk zo de pol-
der in, dat is fantastisch. Ik wandel ook graag 
met mijn vriend of met vrienden én Pepper. 

Leuk, eerst loopt iedereen keurig en dan, na 
een tijdje, zie je ze ontspannen. Wandelen in 
de natuur doet echt wat met je.

Interview met Astrid van Wesenbeeck
* 37 jaar * Utrecht * Relatie met Ernst Paul * 

Projectmanager Koninklijke Bibliotheek
Eerder verschenen in Tijdschrift ‘Flow’

het eUropese hondenmUseUm

Tot 18 mei 2012, wist ik niet van het 
bestaan van dit museum af. 

18 mei 2012 was de eerste dag van de 
World Dog Show in Salzburg, Oostenrijk 
en bij het betreden van de Messehallen, 
kreeg ik een aantal zaken in mijn han-
den gedrukt. Dat was even lastig, want 
in de ene hand droeg ik onze opvouw-
bare bench en met de andere hand pro-
beerde ik één van onze honden zo goed 
als dat mogelijk was tussen alle hinder-
nissen door naar hal 10 te geleiden. 

Toen ik uiteindelijk in hal 10 bij ring 30 
aankwam, de bench had opgesteld en 
in een klapstoeltje zat, was ik nog niet in 
de gelegenheid om alles in te zien. Dat 

kwam later pas, in het hotel. Daar zag ik 
dat één van die zaken die men mij bij de 
ingang in handen had gedrukt, een spe-
ciale uitgave van ‘Unsere Hunde’ was. Dit 
blad is het lijfblad van het Österreichi-
sche Kynologenverband, ÖKV.

Het was even omschakelen naar de 
Duitse taal, maar mede omdat ik wist 
dat het merendeel van de inhoud over 
de World Dog Show ging, viel dat alle-
maal best mee.

Mijn blik viel op een groot artikel over 
het Europese Hondenmuseum. Ik wist 
werkelijk niet dat er zo’n museum in Eu-
ropa was, dus voor mij was dit een open-
baring.

Volgens het artikel biedt het museum 
een blik op de lange, gemeenschappe-
lijke geschiedenis van mens en hond. 

Het museum is gevestigd in het in 1195 

gestichte klooster Mariënberg in Bur-
genland.

Aan de hand van objecten, schilderijen, 
beelden en sculpturen worden de vele 
facetten van de betrekkingen tussen 
mens en hond belicht. Zo is er in 2012 
een speciale tentoonstelling over ‘Jacht-
honden in Oostenrijk’ te bewonderen. 
De collectie gaat tot ver in de geschie-
denis terug; van de Kelten en Romeinen 
tot stukken uit de 19e eeuw. Ook wordt 
ruim aandacht besteed aan de Oosten-
rijkse rassen en het gehele ‘hondenge-
beuren’ van heden.

Het museum ligt ongeveer 100 km van 
Wenen en is gemakkelijk te bereiken. 
Van 1 mei tot en met 26 oktober is het 
museum geopend. Zie ook: www.kultu-
rimkloster.at

Uw Diender       

Pepper is eigendom van Arjan van Hessen, die de tech-
niek verzorgd van onze verenigings-website.
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01-04-2012
Reu: Douwe Nynke v.d. Bezelhonk NHSB 2694395 HD A
Teef:  Amber Phébe v. Groevenbeek NHSB 2635617 HD A 
D. Striegel-Oskam, Nieuwehorne

05-04-2012
Reu: Storm van ‘t Trappelend NHSB 2496667 HD A
Teef: Djoeke van ‘t Wijdseland NHSB 2683650 HD A
B. v.d. Pol, Ellecom

06-04-2012
Reu: Andor fan de Indo-Anjoho NHSB 2681989 HD A
Teef: Josephine Tinke v. Groevenbeek NHSB 2735153 HD A
M.J.B. de Boer-van Herreveld, Ermelo

11-04-2012
Reu: Perro fan ‘t Suydevelt NHSB 2733419 HD A
Teef: Yesse NHSB 2726263 HD A
L.E. Megens, Bergen Lb

03-05-2012
Reu: Barak Bochan the Gloucester NHSB 2428401 HD A
Teef: Asya the Gloucester NHSB 2612270 HD A
L.K.F.L. v.d. Heijning, Goirle

12-05-2012
Reu: Bono Serah van ’t Sleeswyck NHSB 2769214 HD A
Teef: Aagje NHSB 2752912 HD A
T.R. Zwarteveen-Dreijer, Wamel

Dekkingen

02-04-2012
8 pups (5 reuen en 3 teven)
Reu: Kamiel Senna v. Selihof NHSB 2597101 HD A
Teef: Jiba Jelke v. Hermesheem NHSB 25891340 HD A
P.C.M. van Velthoven, Someren

05-04-2012
4 pups ( 2 reuen en 2 teven)
Reu: Floris Phébe van Groevenbeek NHSB 2635614 HD A
Teef: Isah Loeka v.d. Krikheide NHSB 2783267 HD A 
W. Klijnstra, Nieuwehorne

06-04-2012
10 pups ( 6 reu en 4 teven)
Reu: Bink v.’t Arrêt NHSB 2673537 HD A
Teef: Unique Tjiekie v. ’t Jasperspad NHSB 2619243 HD A
A. Dooren, Leopoldsburg, (B)

09-04-2012
6 pups (5 reuen en 1 teef )
Reu: Xinix fan ‘t Suydevelt NHSB 2782065 HD A
Teef: Winny fan ‘t Suydevelt NHSB 2776518  HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

25-04-2012
7 pups (3 reuen en 4 teven)
Reu: Bart fan ‘t Suydevelt NHSB 2630889 HD A
Teef: Margje fan ’t Suydevelt NHSB 2616526 HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

27-04-2012
2 pups (2 reuen)
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

30-04-2011
8 pups (6 reuen en 2 teven )
Reu: Bart fan ‘t Suydevelt NHSB 2630889 HD A
Teef: Maud v. ‘t Roetslat NHSB 2724425 HD A
R. A.M. Hummelink, Zieuwent

05-05-2012
5 pups (1 reu en 4 teven)
Reu: Milo NHSB 2664790 HD A 
Teef: Damita van Drentenpassie NHSB 2693821 HD A
R.M. Harmsen, Vriezenveen

05-05-2012
4 pups (3 reuen en 1 teef )
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

12-05-2012
3 pups (3 teven)
Reu: Timo v.d. Haeckpolder NHSB 2598756 HD A 
Teef: Sonja-Nouska v. Klein Elsholt NHSB 2681190 HD A
G.A.C.M. Duijvelaar, Baarlo Lb

14-05-2012
8 pups (5 reuen en 3 teven)
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

14-05-2012
1 pup (1 teef )
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

14-05-2012
8 pups (4 reuen en 4 teven)
Reu: Bas v. ‘t Holtenbos NHSB 2622986 HD A
Teef: Janne Nynke v.d. Bezelhonk NHSB 2694403 HD A
J. ter Horst, Dalen

17-05-2012
10 pups (0 reuen en 10 teven)
Reu: Timo v.d. Haeckpolder NHSB 2598756 HD A 
Teef: Jinke NHSB 2559142 HD A
M.H.F. Kamps, Doornenburg

20-05-2012
8 pups (4 reuen en 4 teven)
Reu: Quibus NHSB 2652596 HD A
Teef: Caprice v ‘t Arrêt NHSB 2673538 HD A
E.G.J. Gimbrère, Diessen

Geboorten

dek- en geboorteberichten
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petplan.nl/fokker 
0900 - 7387526de zorgverzekering voor uw hond
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U wilt toch ook 
het allerbeste voor uw 
Drentsche Patrijshond? 

Petplan, de zorgverzekering 
voor uw hond

een heel bijzonder hondje

De vraag werd jarenlang heel regel-
matig door onze oudste zoon Luuk 
gesteld: “Mam, mag ik een hondje? Ik 
zal hem altijd uitlaten!” 

Jarenlang zeiden wij stelselmatig: “Nee”. 
Toen de jongste naar school ging en de 
10e verjaardag van Luuk in zicht kwam, 
werd zijn geduld, zijn volhardendheid, 
zijn verantwoordelijkheid en zijn die-
renliefde eindelijk beloond. Er zou een 
hondje komen. Als kind groeide ik op 
met een oom met een Drent en ik hou 
van hardlopen: de keuze viel dus al snel 
op een Drentsche Patrijshond.

Een familiehond die van rennen houdt. 
Ik nam me voor het hondje dat zou 
komen vanaf dat het mag (een jaar) te 
gaan trainen om mee te gaan hard-
lopen: canine running! In november 
kwam ons hondje: een ’fan ’t Suyde-
velt’ teefje. Onze poezebeesten heten 
Watson, Sherlock en Miss Marple...onze 
Drent kreeg (dus) de naam Fletcher. U 
weet wel: van Jessica.

Onze Fletcher bleek echter een blaas-
probleem te hebben: met 5 maanden 
oud had ze al ontstekingen, blaasgruis 

en veel bezoeken aan dierenartsen en 
specialisten achter de rug. Wij vroegen 
ons af of we geen medisch drama in 
huis hadden gehaald in plaats van een 
genot voor het gezin. Het vele, vele uit-
laten vanwege de bijbehorende zinde-
lijkheidsproblemen begon ook een wis-
sel te trekken op het reilen en zeilen van 
een groot gezin. 

Er kwam een moment dat we ons moe-
deloos realiseerden: we moeten ergens 
een grens trekken. We namen contact 
op met de fokker en kozen een symbo-
lische grens: met een jaar moet het echt 
beter zijn. Elk uur uitlaten kan niemand 
in een rijtjeshuis aan, ‘in the long run’. 

Maar onze Fletcher knapte langzaam 
maar gestaag op. Onze oudste meldde 
ons elke dag hoe goed het ging en dat 
Fletcher nooit meer weg mocht.

Toen kwam in februari mijn verplette-
rende diagnose: borstkanker. Mijn medi-
sche malle molen ging draaien en mijn 
gezin draaide verplicht mee. Een oudste 
van 10 die alles snapt en verantwoorde-
lijk is, een middelste van 6 die het bijna 
snapt en een jongste van 4 die het totaal 
niet kan snappen, maar wel alle emoties 
meekrijgt en zich heel onveilig voelt. En 
een echtgenoot die zich transformeert 
tot rots. Mijn rots!

Twee mei was mijn bevrijdingsdag: laat-
ste bestraling. We hebben een medische 
molen achter de rug, maar onze zonen 
hadden Fletcher!

Fletcher houdt alleen maar van ieder-
een, is doldriest en vol-enthousiast en 
enorm puberend. Maar mijn drie zonen 
hebben zo hun eigen tweede rots: het 
hondje. 

Onvoorwaardelijke liefde in heel barre 
tijden. Daar waar mama het even niet 
kan, daar waar papa het zwaar heeft....
daar is Fletcher. 

Luuk laat haar uit, knuffelt haar. Tijn, 
de middelste is over zijn angst heen en 
zoekt haar liefde. En Carsten, de jongste, 
zou het liefst zelf puber-pup zijn en is 
bijna haar overtreffende trap. Met 4 jaar 
en nauwelijks hoger dan het hondje, 
neemt hij haar in de houdgreep, werpt 
haar op de grond en zegt triomfantelijk: 
“Dat is braaf, hondje!”

Vorige week heeft Fletcher mij onderuit 
gespeeld en brak ik een vinger. Onder 
de noemer ‘slechte landing’. Mijn enige 
commentaar: “Wat een troost in barre 
tijden!” 

Fletcher is nu ruim 8 maanden...Ze heeft 
allang geen voorwaardelijk meer tot 
een jaar: Fletcher is here to stay!

Wendy

Bijslapen
Een oudere, moe lijkende hond liep mijn tuin in. Aan hoe hij 
eruit zag, kon ik zien dat hij goed verzorgd was en waarschijn-
lijk dus een liefhebbend thuis had.

Hij kwam op z’n gemakje naar me toe en ik gaf hem een paar 
klopjes op zijn kop. Daarna volgde hij 
me mijn huis in, liep langzaam naar de 
hal, krulde zich op in de hoek en viel 
in slaap. Een uur later liep hij naar de 
deur en ik liet hem eruit. 

De volgende dag was hij er weer, be-
groette me in de tuin, liep naar bin-
nen, zocht zijn plekje in de hal en sliep 
er weer een uurtje. Op deze manier 
verliep het een paar weken. Nieuws-

gierig geworden klemde ik een briefje aan zijn halsband: 

“Ik wil graag weten wie de eigenaar is van deze mooie, lieve hond. 
Weet u dat uw hond haast elke middag naar mijn huis komt om 
te slapen?”

De volgende dag arriveerde de 
hond voor zijn dutje, met een 
ander briefje aan zijn halsband:

 “Hij woont in een huis met 6 kin-
deren, waarvan 2 jonger zijn dan 
3 jaar. Hij probeert zijn slaap in te 
halen. Mag ik morgen met hem 
meekomen?”
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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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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.

in memoriam

Lieve Parel,
Op de dag dat we definitief afscheid moesten nemen van een 
zeer dierbaar iemand, werd jij geboren. Dat maakte jou en je 
broers en zussen al speciaal. En speciaal, dát was jij. Je sprong 
er voor ons uit en kreeg een passende naam: ‘Parel’.  Vanaf het 
moment dat je broers en zusters naar hun nieuwe baasjes wa-
ren gegaan en jij definitief je intrek nam in huize Hoeksema, 
was het dikke mik tussen jou en Sanne, mijn dochter, als we 
op visite kwamen. 

Als jij moest rusten in de bench, strekte jij je zo ver mogelijk 
uit om Sanne (die naast je in de box lag) aan te kunnen raken. 
We hebben de bench en de box wat dichter bij elkaar gezet,  
zodat jullie contact konden maken. Van Sanne kon je alles ver-
dragen! Jullie groeiden samen op en dat schiep een hechte 
band.

In de tijd die volgde heb je samen met de baas vele shows 
gelopen en met veel succes. Zo werd je Nederlands en Duits 
Jeugdkampioen en Jugend–Bundessieger. Daarnaast ook nog 
eens Jeugd-Wereldkampioen 2009 en Nederlands Kampioen 
en Wereldkampioen 2011! Wat waren en zijn we trots op jouw 
prestaties! 

Je hebt één nest mogen hebben. Wat ben jij een goede moe-
der geweest! Prachtige en ook speciale kinderen lopen bij ver-
scheidene gezinnen in huis. Wat zijn wij blij met jouw nalaten-
schap.

En toen ging het in december 2011 ineens zo slecht met jou. 
Je viel af, kon op een gegeven moment niet meer eten en 
drinken. De dierenarts wist ook niet meer wat het was. We zijn 
voor een ‘second opinion’ naar een andere dierenarts gegaan, 
één waar we ook alle vertrouwen in hebben. Deze ontdekte 

gelukkig wel de oorzaak. Na een zware behandeling knapte je 
op. Onze Kerst 2011, die zo somber leek, werd ineens een hele 
speciale. Je ging letterlijk met sprongen vooruit en het gevaar 
leek geweken.

Maar helaas... Er volgde nog een tegenslag. Wij hebben jou 
toen in ons huis genomen om je in alle rust te laten herstel-
len, zonder veel honden om je heen. Het leek ook mijn ou-
ders het beste, voor je rust. En wat genoot jij van de overvloed 
aan aandacht. Iedereen was welkom en hun aaien over jouw 
kop helemaal! Je streed weer een strijd en overwon. Wat een 
kracht had je! Maar dan… korte tijd na de tweede tegenslag 
volgde een derde. Zou je deze ook overwinnen? We hebben 
gezegd dat dit de laatste keer moest zijn. Alsof je wist wat we 
zeiden: ook nu weer knapte je op! Wat een wonder. En je was 
al ons ‘Kerstwonder’. 

Zelfs toen jij je niet goed voelde, troostte je mijn dochter als 
zij ’s nachts overstuur wakker werd. Wat een trouwe hond! Al-
tijd was daar dan je geruststellende poot op schoot. Of ik, of 
een ander het nou wilde of niet; jouw poot móest op schoot! 
Sanne had zich jou al toegeëigend. Jij was háár hond, daar kon 
Opa niet tegen praten. Geen knuffel van haar was jou teveel.

Maar toen zagen we dat je opnieuw achteruit ging. Je kreeg 
moeite met opstaan en lopen. Ook het eten en drinken ging 
niet meer. Je ogen zeiden ons, dat je de strijd aan het verliezen 
was. Je koppie wilde nog wel, maar je lichaam kon niet meer. 
Je had pijn. We wilden je de pijn en verder leed besparen... We 
hebben toen op woensdag 2 mei de zware, maar juiste beslis-
sing genomen om je te laten gaan. We zagen allen in je ogen 
dat je eigenlijk wilde zeggen “Het is goed zo”. Tezamen met 
ons gezin en met Sanne, mijn dochter, hebben wij thuis af-
scheid genomen van jou. Ons in tranen achterlatend, heb jij 
ons verlaten. Maar het is goed, je hebt geen pijn meer.

Je mocht maar 3 jaar worden. Veel te vroeg moesten we af-
scheid nemen van jou, onze allerliefste en trouwe hond. 
We zullen je missen, onze speciale en lieve Parel. Want een pa-
rel…dat was je!

Judith Hoeksema

Kampioen ‘Parel fan ’t Suydevelt’   03/01/2009 - 02/05/2012

“Ik mis dij nait meer bie mie binnen,

t Wordt kolder om mie tou,

En in mien menselekhaid vroag ik mie of,

Woarom zo jong, zo gaauw?”

-Ede Staal-

Hier ziet u Klaas, zoontje van Stefan Langendam en 
Shelia Brandt uit Owatonna in Minnesota (USA).

Hun jonge Drent ‘Jannes’ is de beste maatjes met 
Klaas.

Je zou bijna kunnen spreken van ‘verpletterende’ 
liefde als je deze foto ziet.
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Kanttekeningen bij castratie (sterilisatie) van onze Drenten
Onder “castratie” wordt verstaan: het 
verwijderen van de geslachtsklieren. 
Bij de reu zijn dit de testikels bij de 
teef de eierstokken.

Vaak wordt van sterilisatie gesproken 
maar in feite is dit onjuist. Onder steri-
lisatie wordt het onderbreken van zaad-
leider dan wel eileider verstaan. Deze 
techniek is bij honden niet relevant. In 
dit artikeltje zal ik dus uitsluitend spre-
ken van castratie.

Sinds een aantal jaren is het gebruikelijk 
onder dierenartsen om hondeneigena-
ren te adviseren hun honden op zeer 
jonge leeftijd te laten castreren. Vaak 
wordt tijdens het consult waarbij de 
laatste van de serie vaccinaties wordt 
gegeven al de vraag gesteld of men een 
afspraak wenst te maken voor castratie 
op de leeftijd van ongeveer 6 maanden. 
Men doet het de eigenaar voorkomen 
dat dit een volkomen normale gang van 
zaken is en lijkt verbaasd te zijn als de ei-
genaar hier kritisch tegenover staat. 

Deze trend komt overwaaien uit de Ver-
enigde Staten waar dit om redenen van 
geboortebeperking flink gestimuleerd 
wordt. De faculteit voor Diergeneeskun-
de van de Rijksuniversiteit Utrecht heeft 
dit beleid geruime tijd gepropageerd 
zodat een groot aantal jonge dierenart-
sen dit in hun praktijken is gaan advise-
ren. Daarbij wordt gesteld dat de kans 
op allerlei aandoeningen zoals tumoren 
van de melkklieren, baarmoederkanker 
of baarmoederontstekingen sterk ver-
minderd is bij op jonge leeftijd gecas-
treerde dieren. 

Ongetwijfeld zal daar een kern van waar-
heid in zitten maar behalve de evidente 
voordelen zijn er ook wel degelijk een 
aantal bezwaren voor deze handelwijze 

en er zijn op zijn minst aanwijzingen dat 
we voorzichtig en kritisch moeten zijn 
bij het volgen van deze trend.

Het zal u niet verbazen dat ik op deze 
bezwaren wat verder wil ingaan.

Incontinentie
Bij een aantal gecastreerde teven ont-
staat urine-incontinentie, vooral in rust 
loopt de urine druppelsgewijs weg. 
Blijkbaar functioneert de sluitspier on-
voldoende. Er is medicatie mogelijk 
maar deze kan bij een aantal honden 
nogal wat bijwerkingen hebben. Het 
percentage incontinente dieren na cas-
tratie wordt in de literatuur aangegeven 
tussen de 2 en 10%. 

Onderontwikkeld geslachtsapparaat
Het vroeg castreren leidt tot relatief on-
derontwikkelde uitwendige geslachts-
delen, dit kan ontstekingen van de voor-
huid en de huid rondom de vulva tot 
gevolg hebben.

Bewegingsapparaat
De geslachtshormonen van de hond die 
door de testikels en eierstokken worden 
geproduceerd spelen een belangrijke 
rol bij de groei. Er is aangetoond dat 
bij vroeg gecastreerde dieren de groei 
langer doorgaat en er dus langere maar 
lichtere botten ontstaan. Dit zal dus on-
getwijfeld gevolgen hebben voor het 
bewegingsapparaat en ook voor het ex-
terieur van de hond.

Schildklier
Een gecastreerde hond wordt snel te 
dik, dat weet bijna iedereen. Mogelijk 
heeft dat te maken met een verminder-
de functie van de schildklier. Zeker is wel 
dat castratie de kans op een traag wer-
kende schildklier sterk vergroot.

Gedrag
Vaak wordt een hond gecastreerd om-
dat er sprake zou zijn van ongewenst 
gedrag (agressie, dominantie) Bepaalde 
vormen van ongewenst gedrag komen 
juist vaker voor bij gecastreerde dan bij 
intacte dieren. Vooral bij reuen met een 
onzeker en angstig karakter kan castra-
tie leiden tot angstagressie! Verder is het 
zo dat teven die wat onderdanig gedrag 
vertonen, wat timide zijn, na castratie 
dominanter en zelfverzekerder kunnen 
worden. Dat kan bij meerdere honden 
in huis rangordeproblemen opleveren 
vooral als de gecastreerde teef eerder 
ranglager was. De eigenaar zal deze si-

tuatie goed moeten inschatten en bege-
leiden.

Tumoren
Tegenover het feit van verminderde 
kans op tumoren in de melkklieren staat 
dat er aanwijzingen zijn dat er een ho-
gere kans is op bottumoren (osteosarco-
men) bij gecastreerde honden. Dit heeft 
ongetwijfeld te maken met de invloed 
van castratie op de botgroei. Ook zijn 
er aanwijzingen op het relatief vaker 
voorkomen van andere typen tumoren 
(haemangiosarcomen) bij gecastreerde 
dieren.

Huid en beharing
Bij gecastreerde honden ontstaan vaak 

steriliseren, castreren…weer onder de aandacht

In 2009 en 2010 zijn in “Onze Drent” artikelen geplaatst over 
de problematiek van het steriliseren en castreren. Recent kwam 
bij de redactie weer informatie van leden over dit onderwerp 
binnen. 

Deze informatie was van dien aard, dat we het belangrijk vin-
den om een artikel over sterilisatie en castratie uit 2010 weer te 
plaatsen. 

Er zijn namelijk nog steeds veel dierenartsen die aanraden een 
pup al op zeer jeugdige leeftijd te steriliseren of te castreren. 
Wat de gevolgen van zo’n ingreep zijn, daar gaan ze dan door-
gaans aan voorbij. Gevolgen voor het dier, maar ook gevolgen 
voor het ras. Voortplanting kan immers niet meer plaatsvinden. 

Ook tijdens de recente fokdag bleek dat een aantal ter keuring 
aangeboden honden zonder medeweten van de fokkers ge-
steriliseerd of gecastreerd waren. Deze waardevolle dieren zijn 
voor het fokken verloren.

Mensen die van plan zijn om een pup te kopen of zij die nét een 
pup gekocht hebben, ga niet klakkeloos op het woord van de 
dierenarts af, maar neem, als er geen medische noodzaak tot 
sterilisatie of castratie is en een ingreep wordt voorgesteld, con-
tact met de vereniging op.

Maar lees zeker dit artikel van de voorzitter van de Fokbeleids-
commissie (FBC) én dierenarts, Bart van der Pol.

“Als een dierenarts zonder reden 
een sterilisatie of castratie voorstelt, 
zoek dan een andere dierenarts. Er 

zijn er duizenden. Ook bij u in de 
buurt”. 

Dit advies krijgen pupkopers van een 
aantal fokkers mee.  
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Freya 16 jaar!
Het is gelukt! Onze ‘Freyja van Oudsher’ is 16 jaar gewor-
den.

Geboren op 15 april 1996 in de kennel van de fam. G.M. Kra-
mer te Niawier (NSHB 2059330). Het is vrij bijzonder dat een 
Drentsche Patrijshond zo oud wordt.

Zij is nog in redelijk goede gezondheid. Het lopen gaat niet zo 
soepel meer, maar we lopen nog iedere dag ons vaste rondje. 
Als het wil lukken, rent ze liever dan dat ze loopt. Ze fixeert 
dan de heupen en zet met beide achterpoten tegelijk af. Zij 
bepaalt het tempo. 

Ze is nog erg levenslustig. Binnenkort gaan we weer met va-
kantie naar Denemarken en onze beide honden gaan weer 
mee, zoals ze alle vakanties meegaan.

Onze andere hond is Jiska (14 jaar), een kruising tussen o.a. 
een Drentsche Patrijshond en een Stabij. Ze zijn altijd samen.

Wij hopen dat de beide honden nog een poosje gezond en 
levenslustig mogen blijven, want we hebben nog steeds veel 
plezier van ze!

J.M. Kuiper-Dijkstra, Oude Bildtzijl

respect krijg je door het te geVen

Als kinderen eraan gewend zijn dat er 
tegen ze geschreeuwd en gescholden 
wordt en/of dat er vaak rake klappen 
vallen, is het niet raar dat ze dat ge-
drag zelf ook gaan vertonen. 

Ze leren dat het loont om te manipule-
ren en door intimidatie en bedreiging 
je wil op te leggen. Ze worden niet op-
gevoed; er wordt de baas over hen ge-
speeld. Dat geeft opstandige, dwarse en 
eisende kinderen. 

Dit gedrag is door te trekken naar hon-
dengedrag. Een voorbeeld hiervan is 

een Labrador, die zijn vrouwtje van ’s 
morgens vroeg tot ’s avonds laat koei-
oneerde. Hij beet haar regelmatig. Ge-
volg: blauwe plekken. Hij hing in haar 
kleding die scheurde, hij blafte de hele 
dag schel tegen haar, liep haar steeds 
voor de voeten, zodat ze vaak struikelde. 
Buiten trok hij haar ondersteboven.

Deze Labrador werd thuis enorm ver-
troeteld, maar er werd ook tegen hem 
geschreeuwd en af en toe kreeg de 
hond een behoorlijke mep.

Er was geen oog voor zijn primaire be-

hoefte aan veiligheid: hij werd niet ge-
respecteerd. Pas toen het vrouwtje in 
de gaten kreeg dat haar hond haar niet 
pestte, maar dat hij naar duidelijkheid 
zocht, kon ze veranderen. Toen kon ze 
de opvoeder worden waar de hond 
recht op had en behoefte aan had. Zo 
werd hij haar maatje in plaats van haar 
tegenstander.

Respect, daar draait het om. Als je dat 
niet ontvangt, krijg je al gauw het stem-
pel onopvoedbaar. “Kind van de reke-
ning”. Of je nu kind bent of hond, je bent 
de klos.

ernstige vachtproblemen. Er ontstaat 
een lelijke dikke wollige vacht, de glans 
verdwijnt en er is sprake van continu 
verharen. Men spreekt wel van een scha-
penvacht. Er zit dan niets anders op dan 
de hond 3 tot 4 x per jaar naar een trim-
salon te brengen om hem/haar weer 
enigszins toonbaar te maken.

Beschikbaarheid voor het ras
Wat voor ons als Fokbeleidscommissie 
natuurlijk van groot belang is: Gecas-
treerde honden zijn niet meer beschik-
baar voor de fokkerij en op de fokdagen 
verschijnen soms uitmuntende honden 
voor de keurmeester die al een jaar eer-
der gecastreerd blijken te zijn. Voor ons 
en vaak ook voor de fokker van de hond 

een onplezierige verrassing. Vaak blijkt 
ook bij een gesprek met de eigenaar dat 
men klakkeloos is afgegaan op het ad-
vies van de dierenarts.

Concluderend
Concluderend kan gezegd worden dat 
castratie van honden ongetwijfeld voor-
delen heeft maar dat er wel degelijk ook 
zwaarwegende nadelen aan verbon-
den zijn. En is het nu zo’n opgaaf om 
een loopse teef gedurende 3 weken bij 
reuen vandaan te houden? De indruk 
bestaat dat veel eigenaren besluiten tot 
castratie uit gemakzucht. Hier ligt ook 
een taak voor de fokkers: Geef uw pup-
kopers goede voorlichting over de voor- 
en vooral ook de nadelen van castratie! 

De boodschap die ik wil overbrengen 
is deze: Zie het castreren van uw hond 
niet als iets dat “zo hoort”, maar bekijk 
kritisch de voor- en nadelen. Als u, na 
het lezen van dit artikel, toch besluit uw 
hond te laten castreren, doe het dan niet 
te vroeg! Wacht tot uw hond uitgegroeid 
en uitontwikkeld is, zowel psychisch als 
lichamelijk. 

De Faculteit voor Diergeneeskunde ad-
viseert inmiddels ook weer het oude 
systeem van castratie na de eerste 
loopsheid op ongeveer 1,5 jaar. En be-
sef dat u uw hond wel wat aandoet als u 
hem deze ingreep laat ondergaan.

Bart van der Pol,
voorzitter FBC en dierenarts
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amber krijgt een beUgel 
Onze Amber krijgt een beugel. Dit is 
geen late 1 april grap, maar echt waar! 

Sinds  er bij het tanden wisselen  een 
tand te lang bleef zitten, staat bij Amber 
de rechter hoektand van de onderkaak 
scheef. Die komt in het gehemelte uit, 
daar zit dan ook een gat. Tot voor kort 
had ze daar niet echt last van, maar op 
een gegeven moment begon het tand-
vlees van de bovenkaak te irriteren. Voor 
ons reden om er iets aan te laten doen. 

Van de plaatselijke dierenarts kregen 
we het adres van de dierenkliniek Pie-
tersberg in Oosterbeek. Die is gespeci-
aliseerd in de orthodontie bij honden. 
We hebben eerst een mailtje gestuurd 
met foto’s en daarna hebben we tele-
fonisch contact gehad. Zo wisten we al 
een beetje wat er aan gedaan kon wor-
den. Op 19 april togen wij richting Oos-
terbeek.

Optie 1 is trekken, maar dan ontstaat er 
een gat, waar de tong haar leven lang 
door naar buiten zal hangen. Ook is er 
een kans dat de onderkaak breekt tij-
dens het trekken. Voor ons dus geen 
optie. 

Optie 2 is het inkorten van de bewuste 
hoektand. De kans bestaat dat er dan 
een wortelkanaalbehandeling aan vast-
zit en elk jaar een röntgenfoto gemaakt 
moet worden om eventuele ontstekin-
gen op te sporen. Dan ben je al met al 
net zo duur uit als een beugel.

Dus was de keus door ons voor optie 3 
snel gemaakt: het wordt een beugel. Het 
slagingspercentage is 80 tot 90%. Nor-
maal wordt een beugel op de leeftijd 
van ruim een half jaar geplaatst; Amber 
was bijna 19 maanden. Het zou dus wat 
langer duren voordat de tand weer op 
zijn goede plaats staat. 

Veel mensen hadden er nog nooit van 
gehoord dat ook een hond een beugel 
kan krijgen. Sommigen vinden het een 
beetje teveel van het goede, maar wij 
niet. Als het meezit, mogen we nog dik 
10 jaar van Amber genieten, dan willen 
we wel dat zij zich goed voelt. De pijn-
grens van een Drent is hoog, dus ze zal 
niet snel piepen, maar het rode geïrri-
teerde tandvlees zei ons genoeg.

Het is wel een aanslag op de portemon-
nee, want aan het eind van het liedje 
ben je wel ongeveer € 800 verder.

Amber werd onder narcose gebracht, 
dan ging het ‘happen’ makkelijker. Er 
werd van de boven- en onderkaak een 
afdruk gemaakt, net zoals dat bij onze 
dochter ging. Tja, zijn de kinderen uit de 
beugel, krijgt de hond er een! 

De avond na het ‘happen’ was Amber 
nog best duf van de narcose, maar de 
volgende morgen was ze weer helemaal 
de oude. De assistente van de dierenkli-
niek belde in de loop van die dag op, om 
te vragen hoe Amber op de narcose had 
gereageerd. Nou, best goed dus. Ze was 
weer helemaal de nieuwsgierige ‘spring 
in het veld’. 

Een week later (26 april) was de dag van 
het plaatsen van de beugel aangebro-
ken. Nuchter sprong Amber de auto in. 
Na een uurtje rijden waren we in Oos-
terbeek. Vol trots liet de dierenarts de 
beugel zien. Op het eerste gezicht niet 
zo ingewikkeld, maar er is best veel pas- 
en meetwerk aan vooraf gegaan. Am-
ber werd weer onder narcose gebracht. 
Terwijl ze op haar rug lag, mochten wij 
haar poten vasthouden en meekijken. 
Indrukwekkend wat 
ze tegenwoordig 
kunnen.

De ‘glijgootjes’ voor 
de hoektanden wa-
ren duidelijk te zien. 
Nadat de beugel tus-
sen de voortanden 
van de bovenkaak 
was vastgedraaid, 
om de hoektanden, 
werd het ijzerdraad 
afgeknipt en omge-
bogen.

Om te voorkomen 
dat de pinnetjes in 
de lippen zouden 
prikken, werden die 
afgewerkt met com-
posiet. De hoektan-

den zijn nu extra dik, maar zo heeft ze 
geen last van prikkende draadjes.

Na het plaatsen van de beugel kreeg 
Amber geen spuit om sneller uit de nar-
cose te komen (zoals meestal gebeurt). 
Dit om haar langzaam aan de beugel te 
laten wennen. We merkten echter wei-
nig verschil met de vorige keer, toen ze 
wel die spuit had gekregen. Eenmaal 
thuis was ze nog wat duf, maar na 2 uur 
bijkomen en een bak brokjes, was ze 
weer helemaal bij. Ze vond het wel een 
vreemd gevoel. Het zal waarschijnlijk 
aanvoelen alsof ze een takje tussen de 
voortanden heeft zitten. Ze probeerde 
het met haar voorpoten weg te halen. 

Haar baas maakte haar duidelijk dat dat 
niet de bedoeling was. Na drie waar-
schuwingen was het goed. Wat ons op-
viel, was dat het eten goed ging, maar 
dat water drinken een flink zwembad 
veroorzaakte. Logisch, want de kiezen 
kunnen wel op elkaar, maar de mond 
kan niet helemaal dicht. Zodra de hoek-
tand in de goede stand is gekomen, kan 
de mond wel weer helemaal dicht. Nu zit 
ze af en toe te kijken met zo’n ‘Droopy-
gezicht’, en klappert ze met haar tanden 
tegen de beugel. De komende tijd mag 
Amber ook geen harde botten kauwen, 
om te voorkomen dat de beugel stuk 
gaat.

Volgens de dierenarts moest de tand 
met zo’n 2 dagen wel in het ‘glijbaantje’ 
vallen. Zo niet: dan bellen. Nu zat het 
weekend van Koninginnedag er tus-
sen, dus duurde het 5 dagen voordat 
we konden bellen. De hoektand zat nog 
steeds niet in het glijbaantje. Op 2 mei 
weer terug om te laten kijken. Inderdaad 
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goed dat we hadden gebeld, want de 
tand kwam nog op het blokje. Door de 
beugel een beetje bij te slijpen, kon dat 
worden verholpen.

Amber moest daar wel weer nuchter 
voor zijn, want alles gebeurt onder 
narcose, hoe kort de behandeling ook 
duurt. Het is ook echt wel handiger, dat 
ze dan even stil ligt.

Op dit moment gaat het goed, ze knoeit 

zelfs niet meer zo met het water en het 
eten gaat als vanouds. Wat ons wel op-
valt, is dat ze knarst met haar tanden 
langs de beugel, als ze wil gaan slapen. 
Maar ja, dat doen mensen ook wel eens. 

We houden het goed in de gaten. Het is 
een voordeel dat ze zich makkelijk in de 
mond laat kijken. 

Eigenlijk vindt ze al die aandacht wel 
leuk. Hoe meer we met haar friemelen 

en knuffelen, hoe liever het haar is.

Voor al diegenen die een pup hebben…
let goed op bij het ‘wisselen’. Kijk regel-
matig naar het gebit van de pup. Zodra 
er iets niet goed gaat, of een melktand 
te lang blijf zitten (zoals bij ons het ge-
val was), neem dan contact op met de 
dierenarts.

Wouter en Yvonne Vaags

Vakantie met de hond

Massaal trekken we er over enkele weken weer op uit om 
de beslommeringen van alle dag even achter ons te laten. 
Onze grote vriend de viervoeter gaat meestal mee, soms 
blijft hij achter bij vrienden of in een fijn pension.

Voor de eerste categorie honden is een checklist gemaakt van 
wat handig is om mee te nemen.

•	 EU Hondenpaspoort (met chip of tatoeagenummer), 
eventueel gezondheidsverklaringen voor de niet EU lan-
den en in-entingsbewijzen

•	 Vergeet niet je vakantieadres en eventueel je mobiele 
telefoonnummer als identificatie aan de halsband van 
de hond te bevestigen. Een tip, gebruik zo’n gekleurde 
plastic sleutellabel, plak deze goed dicht als je hond een 
zwemmer is.

•	 Natuurlijk: de riem. Denk ook eens aan een goedkope ex-
tra lange trainingsriem en een fluorescerende halsband 
als uw hond gewend is wat verder af te dwalen.

•	 Een oude deken voor in de auto en als slaapplaats in de 
accommodatie.

•	 Oude dekbedovertrekken. Meestal mag een hond niet op 
bed slapen, doet hij dat in den vreemde toch, dan is het 
handig om het beddengoed van je accommodatie in je 
eigen dekbedovertrek te doen. Een extra laken om het 
meubilair te beschermen is ook nooit weg.

•	 Eten. Is je hond een gemakkelijke eter, dan zul je binnen 
Europa geen moeite hebben om hondenvoer te vinden. 
Maar, is je hond kieskeurig of heeft hij redelijk snel maag-  
en of darmklachten, dan is het wenselijk om voldoende 

van zijn eigen eten mee te nemen. Gebruik je blikvoer, 
vergeet dan een blikopener niet.

•	 Er zijn opvouwbare etensbakken in de handel. Ook ideaal 
voor op wandelingen!

•	 Neem voor onderweg voldoende water van thuis mee. 
Heeft de hond een gevoelige maag, geef hem dan op de 
plaats van bestemming geen kraanwater, maar geef hem 
flessenwater.

•	 Als je naar een warme bestemming reist, is het ideaal een 
zogenaamd vriesbot mee te nemen. Het geeft de hond 
de nodige verkoeling, zonder dat hij veel hoeft te drinken. 
Bovendien geeft het hem afleiding tijdens de reis.

•	 Misschien wat overdreven, maar wel doeltreffend – de 
BODY COOLER. Deze helpt de  lichaamstemperatuur van 
de hond op peil te houden, waardoor hij vrolijk en fit blijft. 
Zoals u weet zweten honden nauwelijks. Door te hijgen 
reguleert de hond zijn lichaamstemperatuur en dat kost 
bij warm weer veel energie, hetgeen de hond lusteloos 
maakt. De B-C werkt als volgt: je legt hem in koud water,  
eventueel in de koelkast. De door de NASA ontwikkelde 
technologie zorgt ervoor dat de B-C dagenlang verkoe-
ling geeft. Als je hond het daarentegen koud heeft, is de 
B-C ook als bodywarmer te gebruiken.

•	 Bijna vanzelfsprekend neemt je jodium, een tekentange-
tje en thermometer mee. Thuis heb je de hond al behan-
deld tegen vlooien en hij draagt een tekenband.

Wij wensen u een goede reis en hele fijne vakantie toe!! 

Oproep vakantieverhalen en foto’ s

Als u iets leuks meemaakt met uw Drent tijdens de 
vakantie, wilt u dat dan aan ons opsturen? Met een leuke 
foto erbij zijn we helemaal blij. 

We laten in de volgende editie van Onze Drent en op de 
website graag zien hoe een (‘werkende’) Drent kan genie-
ten van een welverdiende vakantie.

Gaarne mailen naar: redactie@drentschepatrijshond.org

Redactie
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mijn drenten eten gras...
In de roman van de bekende Brabant-
se schrijver Toon Kortooms komt de 
tekst voor “mijn kinderen eten turf”. 
Nou, mijn Drenten eten gras. 

Soms zijn het net twee schapen. Echt 
bekken vol gras worden met graagte 
vermalen en naar binnengewerkt. Nee, 
herkauwen heb ik nog niet waargeno-
men. Vooral ’s morgens, bij het eerste 
uitlaatrondje, is grazen geliefd. Ik sprak 
er met diverse andere hon-
denbezitters over en het 
opvallende was dat heel 
veel honden regelmatig 
gras eten. Dan komen vra-
gen op als: “Waarom eten 
ze gras?” en “Is gras eten 
schadelijk?”.

Een beetje gras eten heb 
ik eigenlijk in de loop der 
jaren bij al m’n honden wel 
gezien. De ene deed het 
wat meer dan de andere. 
Een enkele keer zag ik dat 
na het eten van gras, werd 
overgegeven. Het gras 
kwam er met wat gelig 
schuim weer uit. Hij was 
waarschijnlijk kwijt wat 
hem dwars zat. En de hond 
ging weer over tot de orde van de dag. 
Reuen, teven, verschil heb ik niet gezien. 
Op z’n tijd hadden ze allemaal wel trek 
in een sprietje of meer.

Het  gaat duidelijk om jonge scheuten, 
grof- en ruw gras, brede grassprieten 
van verschillende soorten. Straatgras en 
gazongras, maar ook zeggesoorten, la-
ten ze wel met rust. Eén grassoort die in 
trek is, kan ik wel onderscheiden: kweek-
gras (Elytrigia repens). De ander grassen 
zijn voor mij moeilijk te determineren. 
Dat vergt meer studie, want er komen in 
ons land ruim 140 grassoorten voor.

Ik ben een snuffelaar, een zoeker, omdat 
ik vroeger altijd met waarheidsvinding 
bezig was. Altijd zoeken naar bewijzen, 
aanwijzingen en proberen dingen aan-
nemelijk te maken. Nou, dus ook hier 
ging ik met mijn vragen de boer op. Of 
liever gezegd: het (inter-)net op.

Al bij mijn eerste verkenningen, merkte 
ik dat heel wat honden gras eten en dat 
hondenbezitters daar veel vragen over 
hebben. Vragen die niet van die van mij 
afwijken. Echte goede antwoorden op 
alle vragen heb ik niet gevonden.

Diverse fora houden zich met het fe-
nomeen “gras eten” bezig, op sites van 

rasverenigingen kom je het onderwerp 
tegen, de dierenvoedingsbranche heeft 
onderzoek gedaan. Toch ben ik er nog 
niet uit. Wel heb ik getracht de vragen 
en antwoorden samen te vatten.

De hond is, zoals u weet, afstammeling 
van de wolf. Een echte vleeseter, die 
geen blikvoer en droogvoer kent, maar 
een prooi met huid en haar naar bin-
nenwerkt. Ook de pensinhoud van een 

prooi verdwijnt weer in de wolvenmaag. 
Een vorm van recycling, dus. Daarnaast 
eet een wolf ook wel insecten, bessen, 
eieren en kruiden. 

Onze honden krijgen natuurlijk de best 
mogelijke kwaliteit hondenvoer. Alles zit 
daar in, ze komen niets tekort, dus waar-
om eten ze dan nog gras? Is gras lekker? 
Vult het toch bepaalde tekorten aan?  
Beschermt het ‘ergens’ tegen? Wordt het 
alleen maar gegeten als hem iets dwars 
zit en hij dit door over te geven kwijt kan 
raken? 

Het lijkt er op dat er tenminste twee 
vormen van gras eten te onderscheiden 
zijn. De eerste vorm is eenvoudig gra-
zen. De hond kauwt op gras en eet sprie-
ten op. Verondersteld wordt dat honden 
op die manier iets zouden doen aan te-
korten van bepaalde voedingsstoffen. 
De hond zou ‘iets’ tekort komen, maar 
zelfs honden die zeer uitgebalanceerde 
maaltijden voorgeschoteld krijgen, eten 
soms gras. De mogelijkheid bestaat dat 
deze honden gewoon van gras houden, 
het is het stukje groen dat ze lekker vin-
den en op dat moment beschikbaar is.

De andere vorm van gras eten, wordt ge-
volgd door overgeven. De hond spuugt 

het gras kort na de consumptie weer uit. 
Dit patroon zou er op kunnen duiden 
dat de hond zich niet lekker voelt en het 
gras gebruikt om een braakreactie op 
te wekken. Er zat hem iets dwars, dat hij 
zo, samen met het geconsumeerde gras, 
weer kwijt is geraakt.

Kan gras eten kwaad? Nou, volgens de 
artikelen op internet, is grasconsumptie 
niet echt verontrustend, maar…als je 

hond ’s morgens vroeg 
gras eet en daarna op 
een lege maag over-
geeft, kan het zijn dat de 
maag langdurig leeg is 
geweest en er sprake is 
van overmatige maag-
zuurproductie. De maag-
wand wordt daardoor 
geprikkeld. 

Grasconsumptie in de 
ochtend zorgt er dan 
voor dat ze dat eerder 
aangehaalde gele (of 
witte) schuim overge-
ven. Geef de hond ’s 
avonds vóór het slapen 
gaan nog iets te eten, 
b.v. een witte boterham, 
beschuit of cracker.

Eet uw hond overdag gras, dan kan dat 
eigenlijk geen kwaad. Maar het moet 
geen gewoonte worden, want op den 
duur kan dat wel kwaad, omdat het 
gras de maagwand irriteert, waardoor 
nog meer maagzuurproductie plaats-
vindt. Dit kan in het uiterste geval leiden 
tot maagvliesontsteking (gastritis) en 
maagzweren. Loopt de grazerij echt de 
spuigaten uit, maak even een afspraak 
met uw dierenarts. Zeker bij gras dat 
met bestrijdingsmiddelen is bewerkt, is 
het oppassen geblazen.

Natuurlijk ben ik ook nog even bij Bart 
van der Pol (voorzitter van onze FBC en 
dierenarts) te rade gegaan en hij heeft 
mijn internetbevindingen nog met pri-
ma informatie aangevuld en goede tips 
gegeven.

Al met al ben ik dus niet veel verder ge-
komen en kan ik concluderen dat mijn 
Drenten gras eten en ik wel in de gaten 
moet houden dat dit niet de spuigaten 
uit gaat lopen. De beheerder van de trai-
ningsvelden van Excelsior, op een steen-
worp afstand van mijn huis, kan gerust 
zijn. Voor dat mooie gras hebben mijn 
honden geen belangstelling. 

Uw Diender

Andere Drent, zelfde voorkeur!
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‘moord’ in Franeker

Eindelijk konden we weer eens van het mooie weer genie-
ten. De mussen, roodborstjes, koolmeesjes en zelfs een 
paar spannetjes duiven waren druk bezig in de tuin. Tak-
jes verzamelen voor de nesten en nog een hapje eten van 
het voer dat er nog lag.

Andor, onze reu, lag heerlijk voor de ingang van de open-
staande deur te ‘zonnen’ en was naar mijn idee in diepe slaap. 
Zoals een echte Drent betaamt, was hij lekker ‘in de weg’ gaan  
liggen. Op mijn route naar buiten had ik al een paar keer over 
hem heen moeten stappen. Hij gaf geen krimp. Totdat zijn 
jachthonden-instinct in werking kwam...

Ik zat op de bank en zag ineens vanuit mijn ooghoek buiten 
‘iets’ omhoogspringen en ‘iets’ te pakken nemen. 

En ja hoor! Andor had zo uit het niets een duif uit de lucht 
gepakt. Die zat fijn tussen zijn kaken. Mijnheer ging mooi trots 
met zijn prooi voor de camera zitten. De duif  heeft deze actie 
helaas niet overleefd...

Een paar jaar terug, tijdens de puppy– en jachttraining voor 
jonge honden had Andor geen zin om ‘voor’ te komen. Ap-
porteren deed  hij nog wel, maar voor de rest was het lekker 
de ‘baas’ voor de gek houden.

Misschien is het toch weer eens tijd om er een training aan te 
wagen. Hopelijk hebben wij nu beiden de rust gevonden om 
hiermee met succes aan de slag te gaan.

Greet Pouw, Franeker

groot, groter….grootst!
Yoep heeft een slimme methode ontwikkeld om én groter 
te lijken én om meer indruk te maken bij andere honden.

Nieuwsgierig als hij is, gaat hij op zijn achterpoten staan om 
verder te kunnen kijken als de begroeiing wat te hoog is. Dat 
doet hij op deze foto dan ook.

Je zou eens iets moeten missen, nietwaar??! Dat kan toch niet?

Gelukkig is hij altijd vriendelijk en dikke maatjes met de mees-
te honden. Maar er is er één, waarmee hij echt niet kan op-
schieten. Dat is een plaatselijke Rottweiler die altijd overheer-
send op wil treden en die niets met Youp op heeft.

Toen dacht Youp waarschijnlijk ... ‘Laat ik het nu ook maar eens 
zo proberen’! Daar maak je dan vast wel indruk mee, of niet 
dan?

Nu  maar wachten of het op den duur ook effect heeft, slim is 
het wel!

Fam. Verhaar, Ede

Gratis les voor baasjes van huisdieren
In de Belgische provincie Limburg kunnen baasjes van honden en katten 
op les. De provincie biedt de eigenaren van deze huisdieren gratis lessen 
aan om een beter baasje te worden. Tijdens deze lessen kunnen dierenlief-
hebbers de signalen van hun of kat leren interpreteren met het oog op een 
harmonieus samenleven, aldus het provinciebestuur.

Volgens de website nemen mensen vaak impulsief een dier in huis, zonder 

te weten hoe ze ermee om moeten gaan. Baasjes weten niet altijd het ge-
drag van hun dieren goed in te schatten, waardoor de spanningen in huis 
stijgen.

Bron: Dagblad van het Noorden

Opm. van de redactie: het is ons niet bekend hoe gescreend gaat worden en om 
hoeveel honden/katten het gaat.
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pechVogel charel

Gisteren, 6 maart, werd Charel, onze pup van 11 weken, 
ziek. Wat er precies aan de hand was wisten we niet, maar 
ze kon niet meer staan of lopen op een van haar achter-
poten.

Omdat pups al gauw iets hebben, besteedde ik er geen aan-
dacht aan. Wel gaf ik haar Arnica korreltjes tegen vallen en sto-
ten. Ik dacht dat ze weer eens te wild was geweest en dat het 
vanzelf wel weer over zou gaan. Maar niets was minder waar. 
Hoe verder de middag verstreek des te moeilijker ging Charel 
lopen.

De dierenarts gebeld en om raad gevraagd. Deze raadde aan 
om de nacht af te wachten en als het niet beter was geworden, 
kon ik de volgende morgen voor het spreekuur uit langs ko-
men. Inmiddels was het enkeltje van haar achterpoot behoor-
lijk gezwollen. ’s Avonds kreeg ze dezelfde symptomen met 
haar andere achterpootje en moesten we haar ondersteunen 
bij het plassen. Een poepie doen was al helemaal niet aan de 
orde, want dat ging niet meer.

Wel heb ik nog in haar teentjes geknepen en bij terugtrekking 
daarvan geconcludeerd dat er in ieder geval nog gevoel in 
zat. De hele nacht goed in de gaten gehouden en ’s morgens 
met haar naar de dierenarts gereden. Daar mocht ze laten zien 
wat ze nog kon om vooruit te komen. Ze kromde haar rug en 
sleepte met beide achterpoten. Op de onderzoektafel werd er 
naar gekeken en gevoeld. Beide enkeltjes waren dik en voel-
den warm aan, wat op ontsteking duidde. 

“Ah” zei de dierarts. “Ik geloof dat ik weet wat er aan mankeert. 
Dit komt zelden voor, maar ik weet bijna zeker dat dit een re-
actie is op de pup-enting”. Ik begreep er niets van. Die enting 
had ze vorige week al gehad en dan nu pas de reactie? Ik had 
nog nooit gehoord dat dit kon voorkomen na een pup-enting. 
Volgens de dierenarts komt dit heel af en toe voor. De levende 
cellen die geïnjecteerd worden ‘botsen’ met elkaar in de ge-
wrichten, waardoor deze pijn gaan doen en dik worden. En zo 
ook de rugwervel.

Charel kreeg een pijnstilling en er werd geadviseerd om bio- 

yoghurt of karnemelk en vanillevla aan te bieden. Dit bespoe-
digt het herstel. 

Charel is van nature een wereldpup en weet met haar kleine 
gestalte alle honden naar haar hand te zetten. Ze is voor de 
duvel niet bang. Ze hangt, in gezonde staat, aan de lippen 
van Kaya en Zohra en zij vinden alles goed. Spelen en rennen 
dat het een lieve lust is en ze beschermen haar als hun kleine 
zusje. 

Nu ze zo ziek is, wordt er heel voorzichtig gedaan. Ze ruiken 
aan haar achterpootjes en weten op de een of andere manier 
dat het daar niet goed zit. Ze geven haar de ruimte en gaan 
ook lekker bij haar liggen. Alleen de vla- of yoghurtbak is niet 
veilig met die twee in de buurt. Daar lusten ze zelf ook wel 
pap van! 

Tegen de avond gaat het met Charel iets beter en begint ze 
heel voorzichtig weer te lopen, maar alleen als het echt nodig 
is. Wat zijn we blij met zo’n goede dierenarts die, hoe weinig 
het ook voorkomt, meteen de goede diagnose stelde. Hope-
lijk kan ze weer snel met die twee slungelientjes ravotten.

Gerda de la Chambre

‘Zou er nog een stukkie vis van het aanrecht vallen?’ zie je Baily denken. Je 
weet maar nooit!?
Fam. Korving, Zoetermeer’

‘De twee honden ‘Youtha’  en  ‘Sybil’  van Ilona van der Gijze mogen graag 
meekijken hoe en waarheen de bazin rijdt.’
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Follow the roots!
Nadat wij al enkele malen in Neder-
land geweest waren om o.a. onze hon-
den op te halen bij de fokker en jaren 
later ook nog deelgenomen hebben 
aan de  fokdag en aan een show  te 
Bleiswijk, wilden we eens naar de 
plek gaan waar de vereniging min of 
meer is ontstaan: het restaurant ‘de 
Rustende Jager’ te Eext. We hadden 
dit gelezen in het boek van Janny Of-
fereins en het leek ons leuk om hier 
eens te gaan eten.

We hadden een hotel geboekt in Gieten, 
vlak bij Eext. Het gebied gaf ons een ge-
voel van ‘thuiskomen’,  dat was goed!

Omdat wij contacten hebben opge-
bouwd met diverse fokkers en liefheb-
bers in Nederland, hebben wij een be-
zoek gebracht aan de fam. Breunis te 
Bedum. We hebben daar genoten van 
de nadere kennismaking met hen en 
hun honden. Er is veel gepraat over de 
honden, zo leer je van elkaar. De gastvrij-
heid van deze mensen deed ons goed.

Het leuke van het hebben van een 
‘Drent’ is dat veel mensen in Nederland 
het ras kennen en herkennen van vroe-
ger. Het was ons al door de fokker van 
onze honden verteld en het blijkt zo te 
zijn. Waar je ook komt, bijna overal moet 
men even je hond aanraken en er even 
over praten, zowel in het hotel als daar-
buiten.

Toen we terugkwamen bij het hotel, na 
een lange wandeling in de bossen rond 
Gieten te hebben gemaakt, maakten we 
aanstalten om naar het restaurant ‘de 
Rustende Jager’  te Eext te gaan. Op dat 
moment kwam er een mevrouw naar 
ons toe  lopen, die gehoord had dat er 
honden in Gieten rondliepen die ‘op 
Drenten leken’ en dat de eigenaren he-
lemaal uit Zweden kwamen. Dat laatste 
had ze gezien aan het nummerbord van 
de auto met een Drenten-sticker op de 
achterruit. Haar buren hadden haar dit 
alles gemeld. Maar, waarom was dit nu 
specifiek aan haar verteld?

Nu, dat werd weldra duidelijk… Zij had 
vroeger in haar ouderlijk huis ook Dren-
ten gehad. Dat wist de oudere generatie 
in het dorp zich nog goed te herinneren. 

Toen haar buurvrouw haar vertelde van 
de ‘Zweedse Drenten’ was ze nieuwsgie-
rig geworden! (In een klein dorp in Dren-
the kan dit nog gebeuren. Gelukkig maar! 
Redactie) 

Zij belde direct met haar schoonzus, die 
in Eext woont en die met dit ras gefokt 
had. En jawel hoor, die schoonzus kon 
haar vertellen dat er bij haar ook wel-
eens Zweedse dames thuis waren ge-
weest. Dat was in 2009, toen haar man 
nog leefde. Deze schoonzus bleek mevr. 
Schuiling te zijn, de weduwe van Barelt 
Schuiling, bij velen bekend! En de dame 
die haar belde was de zuster van dhr.  
Schuiling: mevr. Aaltje Hoven-Schuiling. 
Hoe klein is de wereld soms en hoe vol 
met verrassingen!

Wat leuk, maar helaas konden wij haar 
niet goed verstaan, haar Engels was niet 
up-to-date. Maar ondertussen waren 
onze fokker, zijn vrouw en onze andere 
vrienden (Aad en Conny van ’t Hof ) ook 
al gearriveerd. Er ontstond een gemoe-
delijk gesprek, waarbij werd afgespro-
ken dat mevrouw Hoven-Schuiling de 
volgende dag met ons op de foto zou 
gaan.

Wat een toeval…ben je in Gieten, op 
weg naar het restaurant waar de histo-
rie van onze vereniging begon en dan 
ontmoet je een dame die een dochter 
blijkt te zijn van één van de oprichters 
van de rasvereniging, dhr. H. Schuiling 
(eigenaar van de bekende reu ‘Nimrod’, 
stamvader van ons ras) en die de zus is 
van erelid Barelt Schuiling, die wij moch-
ten ontmoeten in 2009, tesamen met 
zijn vrouw Willie. Geweldig, dat maak je 
toch niet vaak mee.

We wilden graag met mevrouw Hoven-
Schuiling op de foto. Dat zou de vol-
gende dag gebeuren en haar zoon zou 
er dan bij aanwezig zijn. Die spreekt en 
verstaat goed Engels.

We hebben er die avond nog lang over 
gesproken in het restaurant. De foto is 
gemaakt voor de hotel ‘Braams’ te Gie-
ten. We zullen nog vaak met plezier aan 
deze gebeurtenis denken. We hopen in 
de toekomst weer eens naar Drenthe te 
komen en ... wie weet, wie we dan weer 
tegen komen? 

Groet uit Piteå (Zweden).

Eivor en Carin Iversen

Eivor Iversen en haar zuster Carin uit Piteå in Noord-Zweden 
wilden dolgraag nog eens naar Nederland om te kijken naar 
de ‘roots’ van onze vereniging. Ook willen ze enkele Dren-
tenmensen weer eens te ontmoeten die zij kenden van o.a. 
de fokdag en shows in 2011 toen zij hier in den lande waren.

Hun twee Drentsche Patrijshonden, de reu ‘Rinus’ en het 
teefje ‘Doortje’ hadden zij bij zich. Een reis van zo’n 2400 km! 

Zij vroegen of wij voor hen onderstaand verhaal wilden ver-
talen in het Nederlands.

v.l.n.r.: Eivor Iversen, mevr. Hoven- Schuiling, Carin Iversen
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eens een drent, altijd een drent…het is een VirUs

Iedereen zegt het en het is echt waar. 
Wat zijn ze mooi, lief, slim en ga zo 
maar door. 

Het is nu ruim twee en een half jaar gele-
den dat wij onze eerste Drent kregen. Na 
een tijdlang nadenken en zoeken, zeker 
twee jaar, kozen we voor de Drentsche 
Patrijshond. Een hond die bij ons zou 
passen.

Via een collega die in het bezit is van een 
Drent, Faro fan ’t Suydevelt, kwamen we 
terecht bij de familie Hoeksema. Doch-
ter Esther verwachtte net haar eerste 
nest met haar hond Britt fan ‘t Suydevelt 
en Max fan ‘t Suydevelt. Esther had een 
aanvraag lopen voor haar kennelnaam. 
We kregen een hond uit dat eerste nest: 
Aukje, die wij Noor hebben genoemd. 
Inmiddels heeft Esther haar kennelnaam 
“Uit de Drentsche Streek” en heeft ze en-
kele nestjes op haar naam staan.

We waren meteen helemaal weg van 
Noor, een prachtig hondje. Een beetje 
aan de kleine kant en een tikkeltje onge-
concentreerd. Werk aan de winkel voor 
de nieuwe baasjes. We waren nog zeer 
onervaren. We hebben alle adviezen van 
Esther en familie Hoeksema ter harte ge-
nomen. Veel informatie opgezocht via 
internet en het boek: ‘De Drentsche Pa-
trijshond, in verleden en heden’ van Janny 
Offereins-Snoek. Dit boek is voor ons, 
nog steeds, de ‘bijbel’ van de Drentsche 
Patrijshond. We bladeren dit bijna elke 
week nog door. Voor iedereen die dit 
boek nog niet heeft…. kopen! Een aan-
winst voor elke Drentenbezitter. 

We zijn met Noor op puppycursus ge-
weest, gevolgd door de basiscursus, en 
de cursus gevorderden I en II. Ze deed 
het daar fantastisch en luisterde als de 
beste! We kregen de volgende aante-
kening bij het eind van de cursus: “An-
toine (de baas) en Noor, jullie zijn een 
hele leuke vrolijke combinatie. Noor wil 
graag voor je werken. Ze is leergierig en 
dolenthousiast, Ga zo door!” Hier groei 
je als baas van en dat uit de mond van 
cursusleider met een voorliefde voor re-
trievers. 

Ja, dat is het beeld op de cursus, maar 
thuis…Thuis is ze wel eens een beetje 
ondeugend (en dan noemen we haar 
Aukje). Luisteren doet ze wel aardig, 
maar als ze dwars is… Altijd sokken pik-
ken, schoenen pikken, happen naar je 
sjaal en handschoenen, tjongejonge.

Energie en enthousiasme voor tien. Maar 
als ze je dan aankijkt met die trouwe 
hondenkop, dan smelt je weer. Altijd blij 
als je er weer bent, waar de baas gaat, 
daar gaat Noor. We zijn nu ruim twee en 
een half jaar verder. Noor is uitgegroeid 
tot een prachtige, trotse volwassen 
Drent. We zitten op jachtcursus, en dat 
vindt ze helemaal het einde, en de baas-
jes overigens ook. Lekker banjeren en 
bezig zijn op het Groninger platteland.

We hebben ook angstige momenten 
meegemaakt. Op Ameland liep ze te ver 
vooruit op het strand, ging een verkeerd 
duinpad op en toen ging ze op zoek 
naar ons. Gelukkig mochten we een fiets 
lenen van een mevrouw die haar had 
gezien: 2 km verderop liep ze. Wat ben 
je dan blij als je haar weer ziet.

Ook een lekker soepbot (mergpijpje) 
liep uit op een traumatische ervaring: 
klemvast om de onderkaak! Met een 
zaag hebben we het los moeten zagen. 
Zo’n bot geven we dus nooit meer! Tan-
den kijken is nog steeds eng voor haar 
door deze ervaring. Alhoewel het steeds 
beter gaat.

Zo langzamerhand begonnen we aan 
een tweede hondje te denken. Wat zou 
het leuk zijn voor ons en voor Noor. Waar 
één hond is kunnen er ook twee zijn. We 
namen contact op met de familie Hoek-
sema, omdat onze vorige ervaring zeer 
goed was. Na ruim een maand hoorden 
we dat er een teefje voor ons beschik-
baar was.

De vader is ‘Bart (Jarak) fan ’t Suydevelt’ 
en de moeder is ‘Dinges fan de Indo-
Anjoho’. We konden ze via de webcam 
volgen zo vaak als we wilden. En nu is 
‘Inke fan ’t Suydevelt’ (we noemen haar 
Emma) ruim 3 maanden bij ons. Wat een 
aanwinst. We zijn allemaal superblij met 
haar. Ze is erg mooi, lief en een rustige 
hond. Ze is heerlijk aanhalig, we knuffe-
len heel wat af! Samen met Noor speelt 
ze heerlijk in de tuin. Op Noor heeft het 
een hele positieve uitwerking, ze wordt 
er rustig van en gaat mee in het ritme 
van Emma, uurtje spelen, twee uurtjes 
slapen. Je merkt wat je oudere hond 
eigenlijk allemaal al kan en weet. Je 
waardeert haar daardoor nog veel meer. 
Wat een kijkplezier, twee supermooie 
en lieve honden, die zo leuk met elkaar 
overweg kunnen. Een vertederend ge-
zicht als ze ‘lepeltje, lepeltje’ liggen in de 
mand of in de bench.

En nu? … We zijn besmet met het Dren-
tenvirus. Vervelend?…Nee! We leren 
elke dag weer en geven onze oren en 
ogen goed de kost. We bezoeken fokda-
gen, clubmatches, hondenshows, jacht-
trainingen en hebben veel contact met 
allerlei “Drentenmensen” die veel ver-
stand hebben van het ras. Door dit virus 
hebben we veel mensen leren kennen in 
binnen- en buitenland waar we heel blij 
mee zijn. 

Tot slot, de laatste wijsheid hebben we 
meegenomen van de eerste fokdag in 
2012 van keurmeester Dekker (en vrouw 
natuurlijk): We moeten weer terug naar 
een ‘Boeren Drent van adel’.

En je weet maar nooit, waar twee Dren-
ten zijn kunnen er ook drie zijn. Wat zijn 
wij blij dat we besmet zijn met dit virus! 
Hopelijk komen we hier nooit meer van-
af. Tot een volgende “Onze Drent”

Familie Breunis uit Bedum
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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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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

VoetVolk en paardenVolk

Er zijn behoorlijk veel honden die uitstekend met paarden 
omgaan. Samen dollen en rennen kan heel leuk zijn, maar 
echt zonder gevaar is dat nu ook weer niet. Menig dieren-
arts zal dit beamen. 

Als een hond al op jeugdige leeftijd met een paard kennis-
maakt, zal het allemaal zo’n vaart niet lopen. Dat vond de fa-
milie Van Hernen uit Schiedam ook. Het hele gezin is min- of 
meer bij de ruitersport betrokken. Ze vonden dat ze hun pup 
snel met paarden kennis moesten laten maken.

In Schiedam vond een ontmoeting plaats tussen pup ‘Amber 
Emma van ’t Kralingse Veld’ en het paard ‘Dream’. Amber was 
nét tien weken oud. Van terughoudendheid was geen sprake, 
wederzijds werd gesnuffeld: Amber legde waarschijnlijk het 
geurpatroon van Dream vast in haar geurenbestand. Dat be-
looft iets voor de toekomst.  

De belangstelling voor paarden zit bij Amber waarschijnlijk in 
de genen, want haar vader ‘Quinto fan ’t Suydevelt’, is in Nieuw 
Schoonebeek tussen de paarden opgegroeid. Moeder ‘Emma 
Gina van de Haeckpolder’ (Fleurtje) is wel nieuwsgierig, maar 
heeft ontzag voor paarden en houdt gepaste afstand. Hoe-
wel ze dan af en toe wel een verse paardenvijg naar binnen 
werkt…
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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 Dhr. H.A. Bardelmeijer Berkenpad 23 Ter-Aar

2 Mw. M.E.W. van de Berg-Koole Casembrootstraat 8 Bruinisse J.W. Hoeksema

3 Dhr. J. Bezemer Torenmolen 41 Papendrecht H.T. Bösing

4 Dhr. R. de Boer Broekerhavenweg 136 Bovenkarspel

5 Mw. M. Bom Johan de Wittstraat 11 Wassenaar

6 Dhr. R. Collin Bredestraat 60 Diest (België)

7 Dhr. A. Companje Hardenbergerweg 4 Ommen T. Nap

8 Dhr. P. van Dijk Morgenzonweg 132 - Winterswijk T. Nap

9 Mw. A.M. Dorgelo-Carlier Bosronklaan 18 Waalre E.A.M. Helmer-de Jong

10 Mw. K.A.C. Gentenaar Gerst 8 Malden E.A.M. Helmer-de Jong

11 Dhr. J. Hakkens Notengaard 9 Doorn B.H. van der Pol

12 Dhr. L. Heidstra Falkenaweg 23 Veenwouden

13 Dhr. H.G.M. Hilkens Venstraat 6 Echt

14 Dhr. J.J.B. Houtstra Esmoreitschouw 29 Zoetermeer H.T. Bösing

15 Mw. I. de Jong Trekschuit 12 Heerenveen J.W. Hoeksema

16 Dhr. E. Koene Zuiderspoorstraat 81 Enschede T. Nap

17 Mw. F.F. van de Kolk Pauwenkamp 327 Maarssen

18 Dhr. F. Kraaij Bosweg 27 `t Zand (N-H)

19 Mw. M.J.B. Lemmen Zadelmakerstraat 28 Alkmaar

20 Dhr. J.B. van der Linden Nootweg 93 Loosdrecht

21 Mw. M.C.W. Mulder-Groenen Wilgerijs 6 Riethoven E.A.M. Helmer-de Jong

22 Dhr. M. Nellessen Haanraderstraat 99 Kerkrade T. Nap

23 Mw. I. van Ooijen Weide 36 Druten T. Nap

24 Mw. A. Pastoor Poeldrik 60 Bemmel J.W. Hoeksema

25 Mw. C. Philips Opera 57 Eindhoven

26 Dhr. O.F.C. Polkamp Margrietstraat 41 's-Gravenhage

27 Dhr. E. Poppelaars Cornelis Oomestraat 45 Raamsdonk

28 Mw. J.E.H.M. van Roekel De Hoek 30 Vledder

29 Dhr. J.J.M. de Roij Veersemeer 6 Tilburg

30 Dhr. C.J. Rump Radewijkerweg 54 Radewijk J.W. Hoeksema

31 Dhr. C.A. Schouten Botter 9 Bergen op Zoom H.T. Bösing

32 Dhr. H. Sikkema Stelmaker 28 Stadskanaal J.W. Hoeksema

33 Mw. C.H.M. Toonen Schepen Monetariumstraat 20 Arnhem H.T. Bösing

34 Dhr. D. van der Valk Thomas de Keyserstraat 206 Enschede H.T. Bösing

35 Mw. M.E. van lerberghe Karveelstraat 4 Almere L. Punselie

36 Dhr. S.M.W. van Tol Otweg 13 Rijsenhout R.J. van der Meer

Onze nieuwe aanwinst Flynt hier op de leeftijd van 10 weken.

Mevr. Koopmans
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toch weer een hond!
Ongeveer 10 jaar geleden haalden we 
onze eerste hondje op bij Rob en Tiny 
Key in Boxtel.  Onze eigen hond! We 
noemden hem Siebe. Iets meer dan 
een jaar geleden is onze lieve Siebe 
zeer plots overleden.  

Waarschijnlijk is hij vergiftigd. Binnen 
4 uur hadden we geen hond meer. Wat 
was het verdriet groot en wat hebben 
we veel gehuild.

Siebe is 8 geworden, hij heeft nooit iets 
gemankeerd. Het viel voor ons en de 
kinderen niet mee deze trieste gebeur-
tenis een plaatsje te geven. 

Hij was eigenlijk ons eerste kind en we 
hebben zoveel met hem meegemaakt. 
Nooit meer een hond! Dit wilden we 

nooit meer meemaken. Dat zeiden we 
direct. 

Maar wat was het huis leeg zonder onze 
Siep. Na een half jaar begonnen we toch 
voorzichtig weer over een andere hond 
te praten. We hielden de site van ‘Onze 
Drent’ in de gaten, keken naar de nestjes 
en ook naar de overplaatsers. Opeens 
kwam er afgelopen november een leuke 
hond op de site. We hebben gereageerd, 
maar de hond was al naar een ander 
baasje. Vlak daarna werden we gebeld 
of we interesse hadden in een reu van 
bijna een jaar.

De hond zocht een ander baasje i.v.m. 
een echtscheiding. We wilden hem wel 
graag ontmoeten. Het was een mooie, 
leuke hond. Bo is vlak daarna bij ons ko-
men wonen. Wat was het wennen in het 
begin! 

We waren onze rustige Siebe gewend en 
kregen nu een stuiterbal in huis. Maar 
langzaam maar zeker heeft iedereen zijn 
plekje weer gevonden en zijn we hele-
maal gewend aan elkaar. We gaan weer 
naar het strand en het bos, we gaan 
weer naar de hondenschool en over een 

tijdje weer jachttraining volgen. Wat is 
het weer leuk met een hond in huis! 

Siebe missen we nog elke dag. We heb-
ben een prachtig schilderij van hem la-
ten maken door Ruud van Unen. Zo blijft 
hij altijd een beetje bij ons. Bo heeft ons 
erg geholpen met de verwerking. 

We zijn erg blij dat we de stap toch weer 
hebben gezet om weer een hond in huis 
te nemen. Hij brengt een hoop vrolijk-
heid en we hopen hem heel lang bij ons 
te mogen hebben!

Ellen van der Kolk

rangorde bij honden

Rangorde speelt, zoals u weet, bij hon-
den een belangrijke rol. Van nature leven 
honden in een groep (roedel), waarbin-
nen een bepaalde rangorde geldt. Ook in 
een gezin met een hond is er sprake van 
een rangorde. Een hond ziet een kind lang 
niet altijd als ‘ranghoger’. Als een kind do-
minant gedrag vertoont, kan dat dan ook 
tot gevaarlijke situaties leiden.

Roedel
Veel hondengedrag is te verklaren van-
uit het gedrag en de leefwijze van de 
verre voorouder van de hond: de wolf. 
Wolven leven in een roedel, waarbinnen 
een duidelijke rangorde bestaat. Boven-
aan in die rangorde staat de roedellei-
der, die dominant is over de rest van de 
groep.

De jongen van de roedelleider worden 
door de andere volwassen dieren ge-
zien als hoger in rang dan henzelf, mits 
de roedelleider actief aanwezig is. De 
jongen hebben dan een zogenaamde 
afhankelijke rang.

Leider
Voor honden die als huisdier worden 
gehouden, geldt eigenlijk hetzelfde. Bij 

gebrek aan soortgenoten bestaat hun 
roedel uit leden van het gezin. Daarom 
is het zo belangrijk dat de hond zijn baas 
beschouwt als roedelleider. Dit voor-
komt veel onveilige situaties. Duidelijk-
heid en consequentheid zijn daarbij es-
sentieel. 

Alleen als de ‘baas’ duidelijk de leider is 
en domineert over de hond, kunnen de 
kinderen van het gezin de afhankelijke 
rang krijgen. Door de hond worden ze 
dan gezien als ‘ranghoger’. Net als bij 
de wolvenroedel geldt dit alleen  als de 
baas actief aanwezig is!

Afhankelijke rang
Het is belangrijk dat de afhankelijke 
rang van kinderen niet in het geding 
komt. Honden en kinderen mogen dus 
NOOIT alleen gelaten worden. Er moet 
altijd een dominante volwassene bij zijn. 
Alleen dan worden de kinderen door de 
hond als hoger in rang gezien en zal de 
hond accepteren dat de kinderen voor 
hem gaan.

Positieve associaties helpen daarbij. Als 
een kind bijvoorbeeld iets te eten krijgt, 
is het slim om de hond ook iets te geven 

en hem niet te negeren. Het kind is dan 
als eerste aan de beurt en pas daarna 
komt de hond. Op die manier wordt de 
afhankelijke rol van het kind versterkt.

Regels
Onduidelijkheid over de rangorde levert 
frustraties op bij de honden. Ouders 
kunnen dit voorkomen door strikte re-
gels voor hun kinderen te stellen: geen 
trekspelletjes (waarbij de macht im-
mers wordt bepaald), niet aan het voer 
of speeltjes van de hond komen en de 
hond niet dwingen om commando’s 
van een kind op te volgen. 

Nog  een belangrijk punt: wanneer een 
kind verkeerd gedrag naar de hond toe 
laat zien, corrigeer dit dan niet in het bij-
zijn van de hond. De afhankelijke rang 
van het kind zou hiermee ondermijnd 
kunnen worden, wat kan leiden tot do-
minant gedrag en gevaarlijke situaties!! 

Wees ervan doordrongen dat u de lei-
der bent, praat niet teveel met de hond, 
maar wees vooral duidelijk en conse-
quent in uw hele benadering.

De ‘vliegende’ Rufus Bo van de Ruyghewaert
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showen? nee, dat is niks Voor mij?!
En toch, ergens in dit clubblad staat 
onze Roef vermeld bij de nieuwe 
kampioenen. Op 27 mei jl. behaalde 
hij in Arnhem zijn 3e ‘1U’ en heeft hij 
de titel Nederlands Jeugdkampioen.

Wat zijn we trots op deze jonge Drent, 
die soms echt nog denkt dat hij een 
klein hondje is en dan even behoefte 
heeft aan een knuffelmoment. 

Roef-Bo van de Ruyghewaert, geboren 
op 18 februari 2011 in het Groningse 
Grijpskerk bij Tineke v.d. Feijst en Jans 
Middeljans, komt uit een nest van 7 
pups. Bij de geboorte  was hij al de 
grootste en de dikste en gedurende zijn 
eerste weken hield hij dit goed vol. Dit 
leverde hem de bijnaam ‘Dikke Roef’ op. 
Hij was een beheerst hondje, dat graag 
met zijn nestgenoten speelde en zeer 
regelmatig op zijn rug ging liggen. Alles 
doen om maar leuk en aardig gevonden 
te worden. Ook lag hij regelmatig in een 
rustig hoekje op een stokje te kauwen of  
een tor of spin te bestuderen. 

We zijn enkele malen op en neer gereisd 
vanuit Best naar Grijpskerk, waar we 
altijd zeer hartelijk werden ontvangen 
met koffie, soep en broodjes en met vele 
verhalen over de belevenissen van de 
pups. Wat hebben we genoten van die 
bezoekjes van enkele uren (ja hoor, Tin-
eke en Jans hadden altijd tijd genoeg). 
Toen Roef 8 weken was mocht hij mee 
naar Best. Dolgelukkig waren we met 
deze nieuwe huisgenoot, een heerlijke 
opvolger van onze eerste Drent Max. De 
zon scheen weer in Best!

Toen Roef 9 weken werd, zijn we meteen 
gestart met de puppy-jachttraining. Een 
schot in de roos. Bij de hondenschool 
van José Huisman, KNJV keurmeester, 
en consorten werden we uitstekend be-
geleid in de training. Dit resulteerde in 
een puppy-jachtcertificaat (2e plaats) en 
daaropvolgend een jonge-honden-cer-
tificaat (gedeelde 1e plaats). De eerste 
prijs ging naar Roef zijn vriendin, Viszla 
Lany, omdat zij een maandje jonger was 
en de prijs dus dubbel en dik verdiend 
had. We hadden de smaak van jacht-
training te pakken en zijn inmiddels met 
een vervolgcursus bezig, waarvoor we 
binnenkort examen doen. 

In januari van dit jaar zijn we ook gestart 
met 1x per week showtraining. Ik had de 
fokster beloofd dat ik ‘enkele shows’ zou 
lopen, omdat ik vind dat de honden zich 
bij een nestkeuring (op 18 maanden 
leeftijd) goed moeten kunnen tonen. Er 
is veel tijd gestopt in het zoeken van een 
goede fokcombinatie, het grootbrengen 
van de pups is ook zeer arbeidsintensief 
(8 weken lang, vele uren werk). Dan mag 
je als koper/eigenaar ook wel iets voor 
de fokker terug doen, toch? Een nest-
keuring met goed te beoordelen hond-
jes is ook in het belang van ons ras en 
voor de eigenaren van de vader- (Oscar 
Phébe van Groevenbeek) en moeder-
hond (Bo van de Heidehoogte).

Onze eerste show was in Eindhoven, 
een thuiswedstrijd dus. Stijf van de ze-
nuwen, maar met veel fans op de achter-
grond zijn we deze dag doorgekomen. 

Gelukkig met een goed resultaat: 1e 
plaats met een ‘ZG’. Ik heb die dag veel 
tips ontvangen. Met name de tips van 
reuen-eigenaar Joyce Broekman heb ik 
goed in mijn oren geknoopt. Onze vol-
gende show was Leeuwarden (april). We 
hadden dus 2 maanden om ‘de puntjes 
op de i’ te zetten, want we gingen voor 
een ‘Uitmuntend’. Na enkele malen hy-
drotherapie en vele uurtjes trainen kon-
den we de felbegeerde drie ‘U-tjes’ bin-
nenhalen in respectievelijk Leeuwarden, 
Goes en Arnhem. Daarna konden onze 
aanvraag voor de oorkonde van de titel 
Nederlands Jeugdkampioen 2012 instu-
ren. 

Roef heeft inmiddels 2 kampioenspun-
ten. De eerste, omdat hij Jeugdkampi-
oen is geworden. De tweede, omdat we 
in Leeuwarden een ‘Reserve CAC’ heb-
ben behaald, dat is omgezet naar een 
‘CAC’. Dat is gebeurd, omdat de ‘buur-
man’ bij het nr. 1 bordje (de beste reu) 
reeds zijn titel had. Het ‘CAC punt’ voor 
de beste reu wordt in dat geval doorge-
schoven naar de hond met het ‘Reserve 
CAC’. 

We hebben dus weer een nieuw trai-
ningsdoel: de titel van Nederlands Kam-
pioen. Inmiddels zijn we een beetje ver-
slaafd aan de shows… Maar zolang we 
er samen plezier aan beleven, blijven 
we doorgaan. En met de steun van onze 
trouwste fan, groom èn mijn echtge-
noot Jo moet dat zeker lukken.

Groetjes uit Best,
Mirjam van Hoef en ’n poot van Roef

1 Wat is een CACIB?

2 Hoe oud moet een hond zijn om een 
CACIB te halen?

3 Wat betekent, een hond is “sound”?

4 Wat is een cryptorchide reu?

5 Wat is een monorchide reu?

6 Kan een monorchide reu dekken?

7 Wat is de normale temperatuur van de hond?

8 Wanneer heeft een hond koorts?

9 Wat betekent het hijgen van en hond na een fikse 
inspanning?

10 Heeft een hond zweetklieren en zo ja, waar zitten 
ze dan?

Antwoorden op pagina:  46

Vragen drent-en-kennis
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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 Veteranen 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 is “gecomprimeerd” of 
bewerkt).

Op 29-04-2012 behaalde Marjon-Nelke-Guido van `t 
Opgoande Slag in Lingen (D) de titel internationaal Show 
Kampioen CIE.

NHSB 2738146

Geboren: 17-02-2009

Eigenaar: H. Bakker-Muller en R. Bakker

Vader: Guido-Ceda van de Drentsche Dreven

Moeder: Kamp. Nelke-Senna-Wammes van `t 
Opgoande Slag

Op 27-05-2012 behaalde Roef Bo van de 
Ruyghewaert  in  Arnhem het Nederlands 
Jeugdkampioenschap.

NHSB 2828504

Geboren: 18-02-2011

Eigenaar: M.M. van Hoef-Vervaart 

Vader: Kamp. Oscar Phébe van Groe-
venbeek

Moeder: Bo van de Heidehoogte

Waarom herkent een moeder- en vaderhond zijn kroost niet meer na enige tijd?
Nederland telt 1.9 miljoen honden. Zoals ook bij de mens 
komt een moment dat de pup het hondennest gaat verlaten 
en ergens anders zijn leven verder zal gaan leiden. 

Stel dat de ouder-honden na een jaar besluiten om hun kroost 
nog eens... op te zoeken. Wat zou er van hen geworden zijn..? 
Gaat het weerzien dan gepaard met lieve likjes en warme ge-
negenheid voor elkaar..? 

Nee, de ouder-honden zullen geen enkele blijk van herken-
ning vertonen. Sterker nog, ze zijn vreemden voor elkaar en 
dit kan gepaard gaan met grommen en afstandelijk snuffel-
gedrag.

Waarom herkennen ze elkaar niet meer, is nu de vraag? Dit 

heeft te maken met twee zaken.

De hond zien wij welliswaar als een intelligent dier, maar als 
het op het vlak van terug- of vooruitkijken gaat, slaat de hond 
de plank volledig mis. Een hond (en gelukkig maar) leeft in het 
heden en niet in het verleden en denkt niet aan de toekomst. 
Hij kan niet, zoals bij mensen, een plannetje voor morgen ma-
ken of bedenken hoe fijn het toch allemaal vorige week was.

De tweede reden is, dat een pup na een jaar uiteraard flink is 
veranderd. Hij blaft, ruikt en gedraagt zich anders dan toen hij 
uit het ‘ouderlijk nest’, vertrok. De moederhond kan alleen al 
om die reden haar kroost niet meer herkennen.

Bron: hunneketravel.nl
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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. Het toekennen van een Internationaal Kampioenschapspunt.

2. Minimaal 15 maanden, want dan kan de hond in de Open Klasse in geschreven staan.

3. Een hond die volledig in harmonie is, zowel in uiterlijk, als in beweging, als in gezondheid.

4. Een reu waarbij de testikels NIET zijn ingedaald.

5. Hierbij is slechts 1 testikel ingedaald.

6. Ja, maar hij is niet vruchtbaar!

7. 38 – 38,5 gr. C.

8. Bij temperaturen boven 39gr C.

9. Door het hijgen verdampt het speeksel in de mond, waardoor warmte aan het lichaam wordt 
onttrokken.

10. Ja, alleen in de voetkussentjes.

Antwoorden Drent-en-kennis

Alle Drenten staan geregistreerd in het Register van de vereniging, dus ook uw hond.
Graag zouden we bij iedere 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 vermelden?





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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