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Ereleden
1948 De heer G.J. van Heek Jr. †
1950 Mevrouw M.C.S. Baronesse van Hardenbroek †
1954 De heer G.J. van Heek Jr., Erevoorzitter †
1966 De heer G.E. Lüps †
1969 De heer mr. P. van Delden †
1969 Jonkvrouwe A.J.M. van der Heyden van 
 Doornenburg †
1969 Mevrouw A.E. Crol-van Heek †

1970 Mejuffouw E.F. Kleijn †
1975 De heer ir. A.J. Markvoort †
1986 De heer J.F. Baron van Hogendorp †
1986 Mevrouw M.M. Schippers-Bartels †
1986 De heer A.J. Booij
1986 Mevrouw E.W. van Nuffelen
1998 De heer A.H. van der Snee
2002 De heer B. Schuiling †
2006 Mevrouw J. Offereins-Snoek
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Voorwoord Van de Voorzitter

Beste leden van de vereniging,

De zomereditie van ‘Onze Drent’ ligt voor u. Een uitgave met veel kleurrijke verhalen, show- en 
jachtinformatie en andere wetenswaardigheden.

Inmiddels zijn de redactie-en websitecommissie samengevoegd en wordt binnenkort een afge-
schermd deel van de website voor de leden toegankelijk. Hier kunt u onder andere achtergrond-
informatie bij artikelen vinden, oude uitgaven van dit blad en nog meer.

In deze uitgave een uitgebreid verslag van de geslaagde Kampioenschapsclubmatch. We kijken al 
weer vooruit naar de tweede fokdag op 27 oktober as.

Op de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur haar besluit toegelicht om twee leden voor een jaar te schorsen. 
Wij zijn van mening dat zij de vereniging op onredelijke wijze hebben benadeeld. Het bestuur betreurt dat het zover 
heeft moeten komen. Inmiddels hebben beide leden via hun advocaat bezwaar gemaakt, dat nu in behandeling is bij de 
rechtshulp van de vereniging.

De grootste uitdaging van onze Vereniging in de komende jaren is om de gezondheid van het ras te versterken. Dit kun-
nen we alleen met elkaar, door samenwerking en dialoog bereiken!

Ik wens u een mooie (na)zomer toe.

Met hartelijke groet,

Marc Massaar van Schaik, voorzitter
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Kampioenschapsclubmatch - 16 juni 2012

Voor velen is de Kampioensschaps-
clubmatch de dag dat het clubgevoel  
heel duidelijk voelbaar is. 

Zoveel Drenten bij elkaar! En zoveel 
mensen die je jaar in jaar uit tegenkomt. 
Je ziet elkaars honden volwassen wor-
den. En ja, de koppies van de mensen 
veranderen ook!

En een (flink?) aantal eigenaren heeft de 
stille hoop met de ‘Clubwinner’ naar huis 
te gaan. Die prettige en sportieve span-
ning hoort erbij. En al die mensen die 
zonder prijs naar huis gaan, hebben ook 
een hele leuke en gezellige dag gehad. 
Veel Drenten gezien, alle soorten en 
maten. En iedereen, ook degenen die er 

voor het eerst zijn, hebben eens lekker 
kunnen kletsen met mensen die precies 
weten hoe het is om elke dag een Drent 
om je heen te hebben.

Dit jaar waren er zo’n 160 Drenten inge-
schreven. Een mooi aantal, vooral als je 
bedenkt dat het aantal inschrijvingen 
voor tentoonstellingen de laatste jaren 
over de hele linie daalt. Zeer waarschijn-
lijk een gevolg van de economisch min-
der gunstige tijd...

De sfeer werd dit jaar nog verhoogd 
doordat een aantal mensen wat lekkers 
had meegenomen: worst, cake en de fa-
milie Breunis zorgde zelfs voor een lek-
kere kop bruine-bonen-soep voor een 
groot aantal exposanten.

’s Morgens waren alle 6 de ringen steeds 
gevuld met honden die werden ge-
keurd. Het keuren ging iets langzamer 
dan gebruikelijk, want elke keurmees-
ter had een ‘stagiair’, iemand die opgaat 
voor het keurmeesters-examen voor de 
Drentsche Patrijshond dat de vereniging 
dit jaar organiseert. Iets langere wacht-
tijden dus, maar dat had 
iedereen (voor zover 
ik weet…) graag over 
voor ons ras, want een 
ruim en goed opgeleid 
keurmeesters-corps is 
in het belang van de 
Drent. 

Zo werden in alle cate-

gorieën de 4 ‘beste’ honden geplaatst 
voor het middagprogramma. Natuurlijk 
zijn alle honden even veel waard voor 
hun baasje(s), maar als er gekeurd wordt 
op alle kenmerken van de rasstandaard, 
dan is het aan de keurmeester toch een 
volgorde aan te brengen. Dat is nu een-
maal het idee van een tentoonstelling.

’s Middags gaat het opeens snel. Per ca-
tegorie wordt de nummer 1 en 2 geko-
zen. Al snel staan alle nummer 1 reuen in 
de ring en wordt de beste reu gekozen. 
Dat was dit jaar ‘Douwe Nynke v.d. Be-
zelhonk’ van dhr. A.H. Stamhuis.

Daarna hetzelfde bij de teven. Beste teef 
werd: ‘Fardau fan de Indo-Anjoho’ van 
Inge Hoekstra. 

Dan  wordt echt even heel stil in de hal. 
De keurmeester kiest tussen de beste 
reu en de beste teef wie de titel krijgt: 
‘Beste van het ras’,  en Clubkampioen. 

Dit jaar was die grote eer weggelegd 
voor Fardau. Van harte gefeliciteerd!

Rob van der Meer

Beste Fokkerijgroep: Kennel van Drienermarke
(Herman Bösing)

Beste van het ras :   Fardau fan de Indo-Anjoho
Beste reu, CAC :   Douwe Nynke v.d. Bezelhonk
Res. CAC reuen :  Fausto Harda De Sous la Chapelle
Beste teef, CAC :  Fardau fan de Indo-Anjoho
Res. CAC teven :  Djenna Sanne van Drienermarke
Beste pup :   Inke fan ‘t Suydevelt
Beste Baby :   Lyke Lynde v.d. Bezelhonk
Beste zelfgefokte hond :  Bart fan ‘t Suydevelt
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Hét standaardwerk van de 
Drentsche Patrijshond 

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

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

boek in uw huis niet ontbreken. 
 

1100 Kleurenfoto’s en 464 pagina’s 

Wilt u dit boek bestellen of aan iemand cadeau geven? 

 

Bestellen kan via de Drentenwinkel  

of direct bij de auteur Janny Offereins-Snoek  

via E-mail : vanGroevenbeek@hetnet.nl 

of telefoon: 0341-419015. 

 

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

 

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

 De ontstaansgeschiedenis van de provincie 

Drenthe en hoe het ras zich in deze provin-

cie heeft ontwikkeld; 

 De Drentsche Patrijshond van weleer, van 

de oorsprong tot aan de erkenning van het 

ras in 1943; 

 Het natuurlijke karakter van de Drent; 

 De functionele bouw van de Drent; 

 Verschillende hoofdkennels; 

 Iets over jacht en wedstrijden; 

 Wegwijs in kynologenland; 

 Opvoeding; 

 Verzorging; 

 Fokkerij; 

 Voeding; 

 Jacht– en kynologische termen; 

 Enzovoort. 
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Tussenklasse reuen
 
Fausto Harda De Sous la Chapelle
NHSB 2821954, geb. 24‐6‐2010, F: R. Willemse, V: Harda, M: Bieke Tjitske De Sous La Chapelle, eig.: G.J. v.  Wijncoop.

Uitmuntend totaalbeeld. Goed hoofd, oog, oor en gebit. Prima lichaam met goede boven‐ en onderbelijnin goede hoekin-
gen. Gaat vlot en soepel, maar achter iets nauw. Goede beharing.  1e U.
Keurmeester: dhr. J. Dekker

Jeugdklasse Reuen

Astor fan ‘t Suydevelt
NHSB 2840618, geb. 21‐5‐2011, F: H.A. Uildriks, V: Perro fan t Suydevelt, M: Inouk fan t Suydevelt, eig.: E.L.   Westenbrink.

Prima type. Mooi hoofd. Oog, oor en gebit in orde. Lichaam mooi in verhouding. Goede hoekingen. Kan vlot gaan. Goede be-
haring. 1e U, Beste Jeugd Reu.
Keurmeester: dhr. J. Dekker

Fokkersklasse Reuen

Multikamp. Bart fan ‘t Suydevelt WW’10,’11,’12, Eur. Kamp ’11 enz.
NHSB 2630889, geb. 2‐11‐2006, F: Eig., V: Kamp. Sjef fan ‘t Suydevelt, M: Kamp. Merel fan ‘t Suydevelt, eig.: J.W.  Hoeksema. 

Mooie reu van 5 jaar. Prima type. Mooi mannelijk hoofd met goedmoedige expressie. Goed oog, oor en gebit.  Goe-
de hals. Correcte bovenbelijning. Prima voorborst. Goede ribbenpartij. Goede hoekingen voor en achter. Staart van goe-
de lengte met een kleine verdikking (trauma). Prima gangwerk en keurig ringgedrag. 1e  Uitmuntend.
Keurmeester: mw. D.L. Striegel-Oskam

Gebruikshondenklasse Reuen

Mosehojs Bufri Eros DK Kamp.
DKK DK09746/2009, geb. 20‐4‐2009, F: Eig., V: Bjergvejens Buster, M: Frida, eig.: J. Jongstra.

Reu van 3 jaar. Prima raseigenschapsbeeld. Mannelijk hoofd met goede verhoudingen en prima wigvorm. Mooi  oog, amber-
kleurig. Goed gedragen en geplaatst oor. Scharend gebit, maar mist twee P2’s. Mooie hoekingen in  voorhand. Prima hals. Pri-
ma voorborst en ribben partij. Goede achterhandhoeking. Goede staartlengte en -dracht. Vacht zou op de rug wat beter aan-
kunnen liggen. Prima bevedering. Laat een keurig ringgedrag zien. 1e  Uitmuntend.
Keurmeester: mw. Striegel-Oskam

Kampioensklasse Reuen

Kamp. Jordie the Gloucester Ned&Lux.Kamp.
NHSB 2519335, geb. 28‐7‐2004, F: R. Key, V: Ellert van Oudsher, M: Kamp. Lista the Gloucester, eig.: G.W.   Paardekooper.

Stevige reu van 7,5 jaar. Krachtig mannelijk hoofd met goede verhoudingen en goede wigvorm. Mooi  amberkleurig oog. Cor-
rect scharend gebit. Toont iets lip. Prima hoekingen in voor‐ en achterhand. Goede boven‐  en onderbelijning. Polsen zou-
den iets sterker kunnen. Goede vacht en bevedering. Laat een vlot gangwerk zien. Goed uitgrijpend, maar met wat veel pols-
actie. Vriendelijk en rustig in de ring. 1e Uitmuntend.
Keurmeester: mw. Striegel-Oskam

Open klasse reuen

Douwe Nynke v.d. Bezelhonk

NHSB 2694395, geb. 4‐3‐2008, F: C.M. Schulte, V: Dorus van ‘t Oale Hemelriek, M: Nynke‐Flo‐Jytte v.d. Bezelhonk, eig.: A.H. 
Stamhuis.

4 jaar. Forse reu van mooi type. Mooi reuen hoofd. Goed oor. Goed oog. Prettige expressie. Schaargebit. Sterke  nek. Goede 
boven‐ en onderbelijning. Sterk lichaam met bijpassende benen en voeten. Voor voldoende gehoekt,  achter goed. Prima 
vacht. Goede bossige staart. Goede bevedering. Gaat vlot en soepel door de ring. Prettig  ringgedrag. 1e Uitmuntend. 
Keurmeester: dhr.J. Andringa
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Puppy klasse reuen

Vindhoj’s Mio
DKK DK16581/2011, geb. 19‐9‐2011, F: Henning Wilstrup, V: Milo, M: Lillebrusen’s Tessa, eig.: H.D. Wilstrup. 

9 maanden, aantrekkelijke jonge reu, zeer rastypisch hoofd. Goede wigvorm. Mooie zachte uitdrukking. Kan het  oor pri-
ma dragen. Goed bewegelijk. Prima scharend gebit. Goede hals en voor leeftijd goed ontwikkelde ribben.  Rastypisch sil-
houet. Hoop dat hij nog iets groter wordt. Voor leeftijd al fraaie beharing en bossige staart. Gaat vlot en makkelijk. Vriende-
lijk. 1e Veelbelovend.
Keurmeester: dhr. W. Wellens

Open klasse teven

Senna Kristel van Selihof
NHSB 2621637, geb. 22‐8‐2006, F: J. v.der Zanden, V: Siep Muffty van Selihof, M: Kristel Lobke van Selihof, eig.: K.  v. Kuijk‐We-
ijmans.

6 Jaar. Mooi vrouwelijk hoofd. Kritisch gezien zou ik de oren iets hoger willen zien. Mooi pigment. Goede  hals/rugbelij-
ning. Voorborst zou iets sterker mogen zijn. Goede ribwelving en lendenen. Goede bone. Voor en achter evenredig ge-
hoekt. Goede staart, voldoende bossig. Bij het juiste tempo toont zij rastypische gangen. 1e  U.
Keurmeester: mw. Loch-Romans

Tussenklasse teven

Birthe uit de Drentsche Streek
NHSB 2824122, geb. 14‐1‐2011, F: M.A. Hoeksema, V: Kamp.Floris Phébe van Groevenbeek, M: Britt fan ‘t  Suyde-
velt, eig.: P. Lund.

Rastypische teef van 17 maanden die op dit moment veel te goed gevoerd is. Vrouwelijke hoofd met juiste expressie. Goed
aangezet en gedragen oor. Prima oog, scharend gebit. Goede bovenbelijning met goed aangezette staart. Mocht in voor- en 
achter hand iets beter gehoekt zijn. Doordat zij op dit moment aan de zware  kant is, staat zij op wat doorgezakte voeten. Pri-
ma vacht, al voldoende bevedering met bossige staart. Loopt vlot door de ring. Achter iets koehakkig. Om het mooie rastypi-
sche hoofd en type uitmuntend. Prima gedrag. 1e U.
Keurmeester: mw. Eekman-Lampio

Jeugdklasse teven

Gipsey Gill v.d. Sebastiaans Hoeve
NHSB 2847662, geb. 15‐7‐2011, F: Eig., V: Ruben Max v.d. Sebastiaans Hoeve, M: Kamp. Zodie Zo v.d. Sebastiaans  Hoe-
ve, eig.: L. Punselie. 

Mooi rastypisch teefje van ruim 1 jaar. Vrouwelijk hoofd met de juiste expressie. Goed aangezet en gedragen  
oor. Goed oog. Scharend gebit. Voor leeftijd bovenbelijning al prima met goed aangezet en gedragen staart. Al  behoor-
lijke voorborst en –diepte. Onderbelijning moet nog uitzwaren. Voldoende gehoekt in voor‐ en  achterhand. Goede vacht-
structuur met mooie kleur. Staart begint bossig te worden. Restbevedering heeft nog  tijd nodig. Loopt met goede stu-
wing door de ring. Elleboog nog een tikkeltje los. Om het mooie type Uitmuntend. 1e U.
Keurmeester: mw. Eekman-Lampio

Veteranen klasse reuen

Multikamp. Sjef fan ‘t Suydevelt WW’06,’08,’09
NHSB  2482657,  geb. 18- ‐11- ‐2003,  F:  Eig.,  V: Kamp. Lars Ceda v.d. Drentsche Dreven, M: Kamp. Merel fan ‘t Suydevelt, eig.:    
J.W. Hoeksema.    

Flinke reu van 8,5 jaar. Prima rasbeeld. Mooi mannelijk hoofd met juiste verhoudingen. Goed oog en oor. Gebit passend bij    
leeftijd. Toont lip en keelhuid. Goede boven-  en onderbelijning. Prima hoekingen in voor-  en achterhand. Prima ribbenpartij.    
Goede benen en voeten. Prima vacht en bevedering. Tijdens het gaan grijpt hij goed uit, maar laat zijn leeftijd zien door zijn  
voeten niet op te beuren en te sloffen. Gedraagt zich goed. 1e Uitmuntend
Keurmeester: mw. Striegel-Oskam

Fokkersklasse teven

NJK Fardau fan de Indo-Anjoho

NHSB 2790064, geb. 17-4-2010, F: Eig., V: Kamp. Barry, M: Kamp. Demi fan de Indo-Anjoho, eig.: I.A.C.M.   Hoekstra-Dekkers. 

Mooie teef van 2 jaar. Prima verhoudingen in het lichaam. Mooi vrouwelijk hoofd met intelligente uitdrukking.  Goed ge-
plaatst en gedragen oor. Mooi amberkleurig oog. Compleet scharend gebit. Prima hals. Mooie hoekingen  in voor- en achter-
hand. Prima ribbenpartij. Passend bone. Laat een goed uitgrijpend gangwerk zien. Kortom een mooi plaatje om naar te kij-
ken. Uitmuntend. 1e U.
Keurmeester: mw. D.L. Striegel-Oskam
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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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Gebruikshondenklasse teven
Lillebrusens Tessa DKch  Markpr klbv10 DKv10 DKkv10  klbv11

DKK 22204/2006, geb. 26‐11‐2006, F: Gitte Becher, V: Norlund Darino, M: Fog’s Ayla, eig.: H.D. Wilstrup. 

Nice bitch. With good proportions in body and head. Nice feminin head. With the right form of a wedge. Cor-
rect  eye, teeth and ears. Correct topline. Good angitations in front and reare. Good forechest and ribcase. Correct  
bone. Good legs and feet. Shows in good movement with power and good tailset. Good coat and feathers. Sweet and shy be-
havior. 1e Uitmuntend.
Keurmeester: mw. D.L. Striegel-Oskam

Kampioensklasse teven
Kamp. Lizzie fan ‘t Suydevelt NJK’09

NHSB 2697129, geb. 22‐3‐2008, F: J.W. Hoeksema, V: Kamp. Mazzel fan ‘t Suydevelt, M: Meiske fan ‘t Suydevelt,  eig.: M.A. Hoek-
sema. 

Enthousiaste teef van 4 jaar. Harmonisch totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd met mooie uitdrukking. Mooi  am-
berkleurig oog. Goed geplaatst en gedragen oor. Compleet scharend gebit. Wat oplopende bovenbelijning.  
Iets rond in de lendenen. Prima hoekingen in voor‐ en achterhand. Goede ribbenpartij. Passend bone. Vriende-
lijk  karakter en een tikje ongeduldig. (alles is leuk behalve stilstaan). Toont een vlot gangwerk, goed uitgrijpend, 
maar hier ook wat rond in lendenen. Vacht van goede structuur, maar vandaag niet optimaal. 1e Uitmuntend.
Keurmeester: mw. D.L. Striegel-Oskam

Veteranenklasse teven
Kamp. Aaron Marlein van Drienermarke JWW’03

NHSB 2402768, geb. 5‐5‐2002, F: H.T. Bösing, V: Flagg‐Waldo v.d. Bertrens Hoeve, M: Kamp. Marlein Hesther van  Groeven-
beek, eig.: H.T. Bösing en H.G.M. Belshof. 

Reu van 10 jaar die er voor zijn leeftijd nog prima uitziet. Mannelijk hoofd met goede verhoudingen en wigvorm.  Vriendelij-
ke en wijze expressie. Mooi amberkleurig oog. Correct oor. Gebit passend bij leeftijd. Toont keelhuid. Krachtige hals. Goed ont-
wikkeld lichaam. Prima hoekingen voor en achter. Zeker voor leeftijd goed gangwerk. 2e  Uitmuntend.
Keurmeester: mw. D.L. Striegel-Oskam

Puppyklasse teven
Inke fan ‘t Suydevelt

NHSB 2864779, geb. 16‐12‐2011, F: J.W. Hoeksema, V: Kamp. Bart fan ‘t Suydevelt, M: Dinges fan de Indo‐ Anjoho, eig.: A. Breu-
nis en B. Breunis‐Smit.

Precies  ½  jaar.  Zeer  aantrekkelijke  teef.  Toont  al  goede  balans.  Goede  wigvorm  in  hoofd.  Actief  en  bewegelijk   oor.  Barn-
steenkleurig oog. Correct  schaargebit. Neuspigment op dit moment nog niet volledig. Rastypische   belijningen. Sterke be-
nen, goed gesloten voeten. Goede vachtstructuur. Zeer vriendelijk gedrag. Gaat vlot maar neigt naar krabben. 1e Veelbelo-
vend.Keurmeester: dhr. W. Wellens

Babyklasse teven
Lyke Lynde v.d. Bezelhonk

NHSB 2867256, geb. 10‐1‐2012, F: C.M. Schulte, V: Thybo Sanne van Drienermarke, M: Lynde Nynke v.d.  Bezel-
honk, eig.: A.C.E. Craenen‐Jönsson.

Fraaie jonge teef, toont al goede balans. Zeer fraai tevenhoofdje met een mooie zachte uitdrukking. Attent  gedra-
gen oor. Prima scharend gebit. Goede hals. Prima voorborst en ribben. Zeer correcte hoekingen en goed bot. Goed van struc-
tuur. Gaat vlot en makkelijk. Vrij en vriendelijk gedrag. 1e Veelbelovend.
Keurmeester: dhr. W. Wellens

Kind en 

Hond

Show

6 t/m 9 jaar

Thijmen Meins

met

Anjo van Drienermarke

10 t/m 12 jaar

Allard Breunis

met 

Aukje
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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.
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26,95
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voor 5 kg
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Verslag Van de algemene ledenVergadering 18 juni 2012
Algemene Ledenvergadering van de Ver-
eniging ‘De Drentsche Patrijshond’ d.d. 

18 juni 2012 te Woudenberg.
Aanwezige bestuursleden:
de heer M. Massaar van Schaik (voorzitter), 
mevrouw B. Nap, mevrouw J.H. Alberts-Oets, 
de heer E. ten Cate, mevrouw A. Sportel-
Roeland en de heer F.J. Glastra van Loon 

Leden afwezig met kennisgeving: 
mevrouw J. Offereins, de heer en mevrouw 
J. van Eijk, de heer en mevrouw R. Key, de 
heer K. Wiegert, mevrouw M. Plaisir, me-
vrouw E. Helmer-de Jong, mevrouw T. van 
de Feijst, de heer L. Ferket.

1. Opening
•	 De voorzitter opent de vergadering 

om 19:45 uur en heet allen hartelijk 
welkom. 

•	 De afmeldingen voor deze avond wor-
den voorgelezen. (De namen bevinden 
zich aan het begin van deze notulen.)

•	 Er wordt een minuut respect betuigd 
aan de ontvallen leden, te weten 
mevrouw Offers-Cremer en de heren 
Barelt Schuiling, Harry Snippert, Frans 
Bouwen en Rene Verkerk.

•	 Er zijn 60 stemgerechtigde leden ter 
vergadering aanwezig.

De voorzitter gaat over tot de uitreiking van 
de verschillende trofeeën.

J.F. van Hogendorp Wisseltrofee
De J.F. van Hogendorp Wisseltrofee is ge-
wonnen door ‘Silke van ‘t Holtenbos’ van de 
heer K. de Vries met 12 punten, behaald op 
het werk voor het schot met de kwalificatie 

Uitmuntend, 7 punten behaald op het werk 
na het schot met het B-diploma, en 7 pun-
ten voor exterieur; totaal 26 punten.
De beker moet, geheel volgens de wens 
van de schenker, J.F. Baron van Hogendorp, 
worden gewonnen door de beste allround 
Drentsche Patrijshond in een bepaald kalen-
derjaar. De hond moet op de volgende drie 
onderdelen punten hebben behaald: 1) het 
exterieur; 2) prestaties op het werk voor het 
schot; 3) prestaties op het werk na het schot.

Perdix prijs
De Perdixprijs voor de hoogst gekwa-
lificeerde Drentsche Patrijshond op de 
Voorjaarsveldwedstrijden Jeugdklasse 2011 
gaat naar ‘Justine’ van de 10-jarige eigenaar, 
de (jonge) heer de Clerck, met de kwalifica-
ties één maal ‘1e Zeer Goed’ en één maal ‘1e 
Goed’. 

De Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van 
Doorneburg Trofee
De Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van 
Doorneburg Trofee voor de hoogst ge-
kwalificeerde Drentsche Patrijshond op de 
Voorjaarsveldwedstrijden Openklasse 2011 
is behaald door de heer Klijssen met ‘Eline 
van het Arrêt’ met éénmaal ‘1e Goed’.

Suze Markvoort Beker
De Suze Markvoortbeker: voor de beste 
Drentsche Patrijshond in de Najaarsveld-
wedstrijden Jeugdklasse 2011 is gewonnen 
door Aram van ‘t Arrêt van voorjager P. Do-
derer met de kwalificatie één maal ‘Uitmun-
tend’ en twee maal ‘Zeer Goed’.

Nimrodprijs
De Nimrodprijs is voor de beste Drentsche 
Patrijshond in de Najaarsveldwedstrijden 
Openklasse 2011. Voor deze prijs was de 
kwalificatie ex aequo voor ‘Aram van ’t Arrêt’ 
en ‘Silke van ‘t Holtenbos’. Beide honden 
behaalden één maal  ‘1 Uitmuntend’. De 
Nimrodprijs gaat vervolgens naar de jongste 
hond en dat is ‘Aram van ‘t Arrêt’ van voorja-
ger P. Doderer. 

Jachthondenshow 2012
De Beste teef van de Jachthondenshow 

2012 is ‘Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk’ van 
Alma van Ditzhuizen; zij is niet aanwezig. De 
Beste reu is ‘Bart fan ’t Suydevelt’ van Jaap 
Hoeksema; aan de heer Hoeksema wordt 
een beker uitgereikt.

Clubmatch 2012
De winnaar van de Clubmatch 2012 en 
Beste teef was ‘Fardau fan de Indo-Anjoho’ 
van mevrouw I. Hoekstra. 
Beste reu was ‘Douwe-Nynke van de Bezel-
honk’ van de heer A.H. Stamhuis

Mariënwaerdt Wisselbeker
De Mariënwaerdt Wisselbeker voor de beste 
Drentsche Patrijshond op de KNJV-proef 
2011, georganiseerd door de Vereniging de 
Drentsche Patrijshond en de Vereniging van 
Stabij- en Wetterhounen is niet uitgereikt.

2. Notulen van de vergadering van 6 juni 
2011
De voorzitter geeft aan, dat in de kop van 
de notulen vanzelfsprekend het jaartal 2011 
moet staan. De notulen worden zonder op- 
of aanmerkingen goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
•	 Het Bestuur heeft met ingang van 11 

juni 2012 de familie Bakker voor één 
jaar geschorst. De familie Bakker heeft 
een maand de tijd om bezwaar te ma-
ken tegen dit besluit. Het Bestuur heeft 
begrepen dat er rechtshulp is ingescha-
keld. Indien bezwaar wordt aangete-
kend, zal het besluit in de volgende 
Algemene Ledenvergadering moeten 
worden bekrachtigd met de procedure 
van hoor en wederhoor.  
Het Bestuur heeft dit besluit noodza-
kelijk geacht na de ontvangst van een 
aantal klachten gedurende meerdere 
jaren, maar vindt het teleurstellend 
dat het zover heeft moeten komen en 
dat ze deze maatregel heeft moeten 
nemen. Het Bestuur hoopt nu met 
de schorsing van de familie Bakker 
meer rust in de vereniging te krijgen, 
hetgeen ten goede komt aan de sa-
menwerking en de activiteiten binnen 
de vereniging. De familie Bakker heeft 

Klaas de Vries
J.F. van Hogendorp Wisseltrofee

Dhr. Mastenbroek namens de winnaar van de 
Perdixprijs: de (jonge) heer de Clerck (10jr)

P. Doderer
Suze Markvoort Beker
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gedurende de schorsing geen recht op 
deelname aan verenigingsactiviteiten 
en behandeling van fokaanvragen. 

•	 Op 7 juni 2012 is er een gesprek ge-
weest met Jaap en Froukje Hoeksema 
over een klacht van de familie Bakker 
betreffende een show in Linge. Er is 
uitgebreid gesproken en de resultaten 
van het gesprek zijn op papier gezet. 
De heer Hoeksema bevestigt dat de 
gespreksnotitie overeenkomt met 
hetgeen besproken is.  

•	 Er is een fokkersbijeenkomst geweest 
met een goede discussie onder bege-
leiding van Karel Wiegert. Deze fokkers-
bijeenkomst was georganiseerd door 
de FBC om een goed advies aan het 
Bestuur te kunnen geven betreffende 
het al of niet beperken van het aantal 
dekkingen. Hierbij is geconcludeerd, 
dat het aantal dekkingen voorlopig niet 
wordt beperkt. 

•	 De penningmeester verzoekt leden 
zich kandidaat te stellen voor de func-
tie van penningmeester om alvast mee 
te draaien. De penningmeester heeft 
drukke werkzaamheden en wil de func-
tie graag overdragen aan iemand die 
meer tijd en energie in de functie kan 
steken. Indien iemand interesse heeft, 
is de penningmeester graag bereid tot 
het verstrekken van informatie. 

•	 De heer Geersen vraagt naar de be-
langrijkste reden om de familie Bakker 
te schorsen. De voorzitter geeft aan, 
dat er een scala van klachten was over 
het gedrag en het optreden bij ver-
enigingen, shows en een dierenarts te 
Hoogeveen. Dit totale palet schaadt de 
belangen van de vereniging en heeft 
het Bestuur genoodzaakt om haar 
verantwoordelijkheid te nemen.

4. Jaarverslag van de penningmeester 
over 2011
De penningmeester geeft een korte toelich-
ting op de Winst & Verliesrekening. 
Daarbij refereert de penningmeester aan 
een stabiel aantal leden; een zeer goed 
verlopen 2011; een aantal kostenposten dat 
lager is dan begroot, met name ten aanzien 
van het clubblad; de formule in de Excel 
sheet van de winkel was niet geheel correct, 
waardoor er uiteindelijk een beter resultaat 
is behaald; en de evenementencommissie 
heeft wat uitgaven gedaan om materiaal te 
kopen.

Op voorhand heeft de penningmeester het 
bedrag voor het jubileum voor 2013 alvast 
opgehoogd.
Het kapitaal van de vereniging is aanzienlijk 
en de penningmeester hoopt 2012 en 2013 
zo door te zetten.

De heer H. Bösing vraagt hoe de procedure 
met de ledenadministratie nu is geregeld 
met betrekking tot het sturen van herinne-
ringen over de contributie.
De penningmeester geeft aan, dat in het 
laatste clubblad van 2011 een incasso mach-
tiging is gevoegd, die door 1/3 van de leden 
is ingestuurd. De penningmeester compli-
menteert Yvonne van Eijk die actief de leden 
benadert,  met een uitstekend resultaat.
Tevens vraagt de heer Bösing of de pro-
grammatuur voor de ledenadministratie 
nog is aangeschaft.
De penningmeester antwoordt, dat dit 
inderdaad het geval was, maar de imple-
mentatie niet makkelijk was.

5. Verslag van de kascontrolecommissie
De heren P. Groen en H. Kamperman vor-
men de kascontrolecommissie. De heer P. 
Groen leest het verslag van de kascontrole-
commissie voor. Samenvattend luidt dit als 
volgt: de kascontrolecommissie heeft een 
controle op de financiële administratie over 
2011 uitgevoerd; alle stukken zijn daarvoor 
ter beschikking gesteld; de kascontrole-
commissie heeft steekproefsgewijs de 
boekingen gecontroleerd; de administratie 
was overzichtelijk en goed verzorgd; op alle 
vragen is door de penningmeester helder 
en duidelijk geantwoord.
De kascontrolecommissie concludeert, dat 
uit niets is gebleken dat de jaarrekening een 
onjuist of onvolledig zicht biedt op finan-
ciën van de vereniging.
De kascontrolecommissie stelt dan ook 
voor om de penningmeester en het bestuur 
decharge te verlenen. 
Er zijn geen vragen aan de kascontrolecom-
missie.

6. Decharge bestuur
Het  bestuur wordt unaniem decharge ver-
leend voor het gevoerde financieel beleid 
over 2011.

7. Verkiezing kascommissie en reservelid 
kascommissie
De huidige kascontrolecommissie bestaat 
uit de heren P. Groen en H. Kamperman. De 
heer P. Groen treedt terug.
De voorzitter verzoekt om benoeming van 
een reservelid kascontrolecommissie. 
De heer G. van Luinen de Rooij stelt zich 
beschikbaar en wordt door de vergadering 
als zodanig benoemd.

8. Voortgang financieel jaar 2012
De penningmeester geeft aan, dat de ver-
eniging nu nog € 1.700,- onder de contribu-
tie ontvangsten zit en derhalve de conclusie 
kan worden getrokken, dat deze inkomsten 
worden gehaald. 
Er is een klein minnetje bij de fokdagen 
en de kosten van de redactiecommissie 
worden lager dan begroot.

De penningmeester concludeert dat alles in 
lijn ligt en er geen rare uitschieters zijn. Naar 
verwachting zal het positief resultaat van de 
begroting worden gehaald.

9. Vaststellen van de begroting 2013
De penningmeester licht toe, dat enkele be-
langrijke wijzigingen ten opzichte van 2011 
zitten in de verplaatsing van de clubmatch 
naar Barneveld, in 2012 een keurmeester-
examen staat gepland en de bestuurskosten 
hoger uitvallen vanwege de uitbesteding 
van het archief. Ten opzichte van 2011 zijn 
er niet of nauwelijks aanpassingen.
De penningmeester geeft een korte uitleg 
bij de diverse posten: de clubmatch is op 
nul gezet, omdat deze kostenneutraal moet 
verlopen; de kosten voor de fokdagen 
zijn iets hoger doordat locatie en catering 
duurder zullen uitvallen; de FBC verwacht 
dat het gezondheidsonderzoek meer geld 
zal kosten; de kosten voor redactie commis-
sie zijn minder begroot, de commissie was 
het daarmee niet helemaal eens, maar is 
akkoord gegaan vanwege het feit dat door 
de vermindering van het leden aantal ook 
minder uitgaven van het clubblad nodig zul-
len zijn en derhalve de kosten verminderen; 
in 2013 is er geen keurmeesterexamen; voor 
de evenementencommissie is het budget 
met € 1.000,- verhoogd vanwege vergader- 
en reiskosten. 
De penningmeester verwacht in 2013 een 

Inge Hoekstra-Dekkers, eigenaar van
Beste teef Clubmatch 2012

A.H. Stamhuis, eigenaar van
Beste reu Clubmatch 2012
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positief resultaat van € 6.200,-. 
Er zijn geen vragen over de begroting 
2013. De goedkeuring van de begroting 
2013 wordt door de voorzitter in stemming 
gebracht. Het voorstel wordt unaniem aan-
genomen en daarmee is de voorgestelde 
begroting 2013 goedgekeurd.

10. Pauze
De pauze wordt verplaatst na agendapunt 
13.

11. Jaarverslagen van bestuur en com-
missies
a) Jaarverslag bestuur
Het verslag wordt vastgesteld. 

b) Jaarverslag ledenadministratie
Het verslag wordt vastgesteld.

c) Jaarverslag registerbeheerder
Het jaarverslag wordt vastgesteld.

d) Jaarverslag puppycontactadres en over te 
plaatsen Drenten
Er is een nest niet bezocht omdat de fokker 
een bezoek niet op prijs stelde. Mevrouw I. 
Hoekstra vraagt of dit gevolgen heeft. 
De secretaris geeft aan, dat er geen verplich-
ting is om het nestbezoek toe te laten, maar 
dat het normaliter als een onderdeel van de 
fokaanvraag wordt beschouwd.
Bij de fokaanvraag wordt getekend voor 
de combinatie, maar er is geen koppeling 
met een nestbezoek door de vereniging. 
Het is een overweging om deze koppeling 
verplicht te stellen en in het reglement op 
te nemen. 
Op de vraag van de heer A. Breunis of de 
fokker lid is van de vereniging, wordt beves-
tigend geantwoord.
Het verslag wordt vastgesteld.

e) Jaarverslag Fokbeleidscommissie (FBC)
Het verslag wordt vastgesteld.

f ) Jaarverslag Fokaanvragen
Mevrouw I. Hoekstra vraagt om uitleg van 
het begrip ‘ruim op tijd’, zij is van mening 
dat het noemen van een termijn duidelijker 
is.
Mevrouw M. de Boer antwoordt, dat er in 
het verleden een termijn van 3 maanden 
gold, maar dat toen elke fokaanvraag in de 
FBC werd behandeld. Met de huidige pro-
grammatuur van Zoo Easy kan de aanvraag 

veel sneller behandeld worden en zou zelfs 
een maand ruim genoeg zijn. Tevens be-
vordert deze formulering het insturen van 
fokaanvragen.
Het verslag wordt vastgesteld.

g) Jaarverslag Evenementencommissie (EVC)
Het verslag wordt vastgesteld.

h) Jaarverslag Gebruikshondencom. (GBC)
Het verslag wordt vastgesteld.

i) Jaarverslag Drentenwinkel
Het verslag wordt vastgesteld. 

j) Jaarverslag Redactiecommissie
Het verslag wordt vastgesteld.

k) Jaarverslag Website commissie
De heer Geersen vraagt naar de instructie 
over de website voor de diverse commissies.
De heer R. van der Meer antwoordt namens 
de websitecommissie, dat binnen enkele 
dagen een afspraak zal worden gemaakt om 
de instructie te effectueren.
Het verslag wordt vastgesteld.

12. Bestuursverkiezing (aftredend maar 
herkiesbaar zijn Eenje ten Cate en Ans 
Sportel)
De stemcommissie wordt gevormd door de 
heren Otto Atema en Alfred Schouten.
Na het uitdelen van de stembriefjes wordt 
een pauze ingelast. 
Er zijn inmiddels 62 stemgerechtigde leden 
aanwezig. 

Nadat de stemcommissie de stemmen 
heeft geteld, maakt de voorzitter de uitslag 
bekend:
•	 Mevrouw Sportel  is gekozen met 60 

stemmen voor en 2 onthoudingen;
•	 De heer Ten Cate is gekozen met 60 

stemmen voor  2 onthoudingen. 

De gekozen bestuursleden worden onder 
applaus door de Algemene Vergadering 
benoemd.

13. Gedragscode
Het Bestuur heeft bij collega-verenigingen 
geïnformeerd hoe zij omgaan met inci-
denten en of zij een gedragscode hebben. 
Op basis hiervan is het huidige concept 
gepubliceerd en aan de leden verzocht om 
hierop te reageren. De reacties die door het 

Bestuur zijn ontvangen, zijn besproken en 
zo nodig verwerkt. De definitieve gedrags-
code ligt nu ter besluitvorming voor.
De voorzitter gaat, gezien de eerdere in-
spraakrondes, direct over tot stemming. 
Er zijn 4 stemmen tegen, 6 onthoudingen en 
52 stemmen voor. Daarmee is de gedrags-
code aangenomen.

14. Vaststellen reglement redactiecom-
missie (samengevoegd met Websitecom-
missie)
Gebleken is dat de werkzaamheden van de 
redactie commissie en de website commis-
sie steeds verder verweven worden. Het 
voorstel van beide commissies is te gaan 
werken met één reglement.
In het onderhavige reglement staan geen 
nieuwe zaken, maar het is een samenvoe-
ging van de separate reglementen van 
beide commissies.
Het reglement redactie commissie wordt 
unaniem aangenomen.

15. Vaststelling Verenigingsfokreglement
Het Verenigingsfokreglement (verder VFR) 
is het reglement dat is gebaseerd op het 
verenigingsformat zoals door de werkgroep 
Fokkerij en Gezondheid is voorbereid en 
aangenomen door de Raad van Beheer in 
zijn vergadering van 24 mei 2012. In dit 
reglement is het Basis Reglement Stambo-
men verwerkt en verenigingen zijn vrij om 
de regels van het format aan te scherpen op 
het gebied van gezondheidsonderzoeken of 
exterieureisen. Het fokreglement, zoals dat 
al eerder binnen de vereniging is vastge-
steld, is inmiddels omgezet in dit format.
De bedoeling is, dat in de toekomst elke 
fokaanvraag bij de Raad van Beheer wordt 
getoetst aan het VFR en op basis daarvan 
een opmerking op de stamboom komt of de 
hond wel of niet voldoet aan de gezond-
heidseisen, die voor het ras in het VFR zijn 
gesteld. 

De heer J. de Boer voorziet problemen 
voor de vereniging indien punt 4.3 wordt 
aangenomen zoals verwoord in het VFR. 
Als voorbeeld wordt genoemd: indien in 3 
verschillende nesten van dezelfde hond de 
pups de P1 missen, dan wordt dit volgens 
dit artikel gezien als een fokuitsluitende 
fout. Dit betekent dat hiervoor een soort 
beoordelingscommissie moet komen, die 
gaat vaststellen wat erfelijk afwijkende c.q. 
fokuitsluitende fouten binnen het ras zijn.
De heer B. van der Pol wijst erop, dat het 
missen van een P1 niet fokuitsluitend is en 
het nooit is geweest.
De heer De Boer geeft aan, dat dit weliswaar 
zo is, maar in principe dergelijke aspecten 
wel onder dit artikel vallen.
Er ontstaat een korte discussie waarbij de 
volgende aspecten worden genoemd:
•	 3 honden met een steile achterhand, 

wordt dit gezien als een afwijking van 
het totaalbeeld of een fokafwijking;

•	 de rasstandaard is leidend en een steile 
achterhand is geen afwijking;

•	 kan de FBC dit beslissen;
•	 dit artikel kan op allerlei aspecten van 

toepassing zijn, zoals het nu is gefor-
muleerd;

•	 wat is wel of niet erfelijk bepaald en 
wie bepaalt wat een afwijking is;b

•	 een fokker kan een nestbezoek weige-
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ren als hij constateert dat er sprake is 
van een afwijking;

•	 half broer/half zus combinatie mag 
niet, maar een hantering van een in-
teeltcoëfficiënt van 25 % zou beter zijn.

De voorzitter geeft aan, dat hierover nader 
van gedachten moet worden gewisseld. 
Hij roept de aanwezigen op om eventuele 
discussiepunten naar het Bestuur te mailen, 
zodat deze kunnen worden overlegd met de 
FBC en het voorstel met eventuele aanvul-
lingen/toevoegingen op de komende extra 
algemene ledenvergadering ter definitieve 
stemming kan worden geagendeerd.
De heer R. van der Meer verzoekt het 
Bestuur om het concept op de website te 
plaatsen, zodat iedereen hiervan kennis kan 
nemen zonder het complete voorstel aan 
iedereen te moeten sturen.
De voorzitter zegt dit toe.

De heer Van der Pol geeft aan, dat hij de 
discussie niet snapt, omdat er niets is veran-
derd in het fokreglement dat al eerder door 
de leden is goedgekeurd. De regels hieruit 
zijn enkel omgezet naar het format van de 
Raad van Beheer.

De voorzitter sluit het agendapunt af met 
de opmerking, dat er nu geen dringende 
nood is om het VFR vast te stellen en een 
aanscherping of verbetering van de teksten 
in het belang van de vereniging kan zijn.

16. Voortgang werkgroep fokkerij en 
gezondheid
De secretaris meldt dat de werkgroep 
Fokkerij en Gezondheid van de Raad van 
Beheer reeds 2 jaar met haar taak bezig is. 
De volgende aspecten zijn in gang gezet: 
de Raad van Beheer gaat een gezondheids-
commissie instellen voor vraagstukken over 
gezondheid per ras; de matrix van de stam-
boom gaat veranderen; er komt een verbod 

in het Kynologisch Reglement op de fokkerij 
van honden die ernstige gezondheidspro-
blemen hebben, zodat een fokker niet meer 
weg komt met het fokken met dieren die 
ziek zijn; de intentieverklaring is uitgespro-
ken om DNA-onderzoek voor nakomelingen 
verplicht te stellen, alle dieren, niet steek-
proefsgewijs; naar verwachting klopt 20% 
van de afstamming van onze honden niet; 
en de werkgroep zal zich gaan buigen over 
de uitvoering van het DNA-onderzoek.
De heer H. Bösing vraagt of het percentage 
van 20 is afgeleid van de DNA onderzoeken 
in België, die daar al langer verplicht zijn. De 
heer Bösing wijst erop, dat de certificering 
van verenigingen en fokkers in de ijskast 
is gestopt. Nu is de lijn dat straks alleen 
de commerciële fokkers een certificering 
krijgen en de goede hobbyfokkers niet aan 
deze regels kunnen voldoen.
De secretaris merkt op, dat het percentage 
wordt geroepen vanuit de rasverenigingen 
en rasgroepen en wordt gestaafd door 
steekproeven.
De secretaris weet niet hoe het staat met de 
certificering, omdat dit geen taak is van de 
werkgroep.

17. Rondvraag
De voorzitter bedankt Rietje Lentjes voor de 
notulen en nodigt de aanwezigen uit voor 
een consumptie in de bar.
De heer Kamperman vraagt naar de mo-
gelijkheid om nieuwe onderwerpen op de 
website te kenmerken. De voorzitter geeft 
aan, dat dit wordt meegenomen door de 
Redactiecommissie.

Tevens verzoekt de heer Kamperman om 
de herplaatsingen niet langer op de eerste 
pagina te plaatsen, omdat dit een negatief 
beeld geeft. De voorzitter merkt op, dat dit 
anderzijds de verantwoordelijkheid van 
de vereniging voor de herplaatsing van 
honden toont en derhalve ook een positief 

beeld kan zijn.

De heer Breunis verzoekt om geen nesten 
meer uit te nodigen voor de fokdagen die 
buiten de vereniging zijn gefokt. De fokkers 
van deze nesten hebben geen intentie om 
volgens de verenigingsnorm te fokken, 
anders waren ze lid. Als vervolgens een pup-
koper wel op de fokdag komt en een fokker 
niet, is de heer Breunis van mening dat de 
vereniging voor joker staat.
De heer B. van der Pol merkt op, dat dit on-
derwerp al vaker binnen de FBC naar voren 
is gebracht.
De voorzitter geeft aan, dat het Bestuur het 
advies van de FBC in deze afwacht.
De secretaris wijst erop, dat er eertijds voor 
gekozen is om deze pupkopers wel uit te 
nodigen om zicht te houden op wat er bui-
ten de vereniging wordt gefokt. In 2011 is 
er één nest geweest, waaruit blijkt dat veel 
mensen volgens de norm fokken.
De heer J. Hoeksema vraagt zich af, waarom 
die fokkers dan geen lid worden.

Mevrouw J. Huijsman merkt op, dat op de 
fokdag in oktober foto’s gemaakt zijn voor 
Zoo Easy en op de fokdag in april de foto-
graaf er niet was. Zij verzoekt om standaard 
te zorgen voor een fotograaf die foto’s 
maakt van de pups die aanwezig zijn.
De voorzitter antwoordt dat dit onderdeel 
in oktober als pilot heeft gelopen, maar 
nog goed gekeken moet worden naar de 
uitvoering.
De secretaris geeft aan, dat er op de pilot 
fokdag geklaagd is over opstoppingen bij 
de fotograaf. Daarnaast wilde de heer Sta-
des eerst alle pups voor het PRA-onderzoek, 
waardoor de pups met pikzwarte ogen bij 
de fotograaf kwamen.
Mevrouw Huijsman wijst erop, dat de foto-
graaf niet om verbeterpunten is gevraagd 
en dat dit bij een evaluatie van een pilot wel 
had gemoeten.

Gedachten bij het ouder worden
Met mij is er totaal niets aan de hand.
Ik ben nog net zo fit van lijf en van verstand.
Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie.
Als ik me buk is het net of ik sterretjes zie.
Mijn pols iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog,
maar ik ben nog fantastisch goed... Zo op ‘t oog!

Met de steunzolen die ik heb gekregen,
loop ik buiten weer langs ‘s Heren wegen.
Kom ik weer in de winkels en op het plein.
Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen
en om over vroeger te kunnen dromen.
Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was
en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las.
Ook heb ik last van mijn ogen
en mijn rug raakt langzamerhand steeds meer gebogen.
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog,
maar ik ben nog fantastisch goed... Zo op ‘t oog!

De ouderdom is goed, ja begrijp me wel.
Als ik niet slapen kan en dan tot honderd tel,
dan twijfel ik of dat wel waar is,
of dat beeld van goud niet ietwat raar is.
Mijn tanden liggen dan in een glas, 
mijn bril op de tafel, de loep op de kast,
mijn steunkousen naast het bed op de stoel.
U weet dus wat ik met die twijfel bedoel.
Trek niets in twijfel, zei de neuroloog,
U bent nog fantastisch goed, zo op het oog.

‘s Morgens als ik ben opgestaan
en eerst de afwas heb gedaan,
Lees ik het nieuws in de krant.
Ik wil toch bijblijven! En naderhand
doe ik van alles en stof wat af.
Ik heb tijd te kort, ja nu staat u paf.
Wel gaat alles wat traag,
heb na het eten vaak last van mijn maag.
Maar ik wil niet zeuren, want het mag,
dat is heel normaal bij de oude dag.
Aanvaard het rustig, zei de psycholoog,
U bent nog fantastisch goed... zo op het oog!

Frans Willemsen, die traditioneel een gedicht voorleest alvorens de vergadering wordt gesloten.
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De secretaris is van mening dat dit een taak 
is van degene die de foto’s in beheer heeft 
en de evenementencommissie.
Mevrouw R. Schouten geeft aan, dat er niet 
gecommuniceerd is met de evenemen-
tencommissie over de activiteiten van een 
fotograaf. Dit is pas op het laatste moment 
bekend geworden en de evenementen-
commissie kon het verloop derhalve niet 
plannen.
Mevrouw Huijsman merkt op, dat haar 
verwijt niet ligt in de dag zelf, maar in het 
ontbreken van een evaluatie.
Mevrouw R. Schouten en de heer J. Dekker 
geven aan, dat het moeilijk, zo niet onmo-
gelijk is om zoveel honden op de foto te 
zetten.
De voorzitter geeft aan, dat het Bestuur dit 
punt zal meenemen ter bespreking.

Mevrouw J. Huijsman vraagt of het mogelijk 
is dat fokkers hun pupkopers naast het for-
mulier voor aanvraag lidmaatschap tevens 
een incassoformulier kunnen geven.
De penningmeester verzoekt zelfs om een 
en ander gelijktijdig te laten invullen door 
de pupkoper. 
De voorzitter neemt dit aspect mee naar de 
bestuursvergadering ter nadere uitvoering.

Mevrouw J. Huijsman vraagt wat er gebeurt 
als een fokker twee keer niet op een fokdag 
komt, aangezien de vereniging daar alleen 
maar last van heeft. De fokkers maken wel 
gebruik van de website en komen niet op 
de fokdag. Na een waarschuwing zou er 
een sanctie kunnen zijn dat de fokker geen 
gebruik meer kan maken van de website.
De secretaris geeft aan, dat iemand niet ver-
plicht kan worden om ergens te verschijnen 
maar dat dit punt zal worden meegenomen 
door het Bestuur.

Mevrouw J. Huijsman is van mening dat er 

onlangs een leuke clubmatch is geweest, 
maar de kind-hond-show een ondergescho-
ven kindje was. De kinderen stonden al in 
de erering terwijl er nog gekeurd werd en 
misten derhalve veel aandacht.
Mevrouw F. Hoeksema merkt op, dat het 
leuk is als de vereniging op dergelijke dagen 
iets leuks doet voor de kinderen.
De voorzitter geeft aan, dat het Bestuur dit 
onderwerp zal meenemen ter bespreking.
De heer J. Hoeksema verzoekt om de plaat-
sing op de puplijst van in het buitenland 
gefokte nesten af te schaffen. Op de puplijst 
dienen alleen pups te staan van honden die 
in het NHSB worden ingeschreven.
De heer J. Dekker geeft aan, dat er Neder-
landers wonen in Duitsland die daar, als ze 
willen fokken, geen Nederlandse stambo-
men krijgen. Deze mensen worden dan 
uitgesloten.

Mevrouw I. Hoekstra vindt het jammer, dat 
met het vol zijn van de voet van de wissel-
bekers de geschiedenis met de inscripties 
van de winnaars gaat verdwijnen.
De voorzitter geeft aan, dat het Bestuur dit 
onderwerp zal meenemen ter bespreking.

De heer Kamperman merkt op, dat de fok-
dag te vroeg is om een hond te fotograferen 
voor Zoo Easy.
Mevrouw M. Atema geeft aan, dat er 
meerdere foto’s in Zoo Easy kunnen worden 
opgeslagen, als de hond jong is en als de 
hond ouder wordt.

De heer F. Willemsen geeft aan op de 
Clubmatch te zijn geweest waar hij  van 
onbekende leden een forse punt taart en 
worstjes kreeg net als tijdens de show in 
Arnhem. Hij vindt een dergelijk evenement 
een feest. Hij vindt het jammer dat er nu een 
schorsing van een lid voorligt.

Tevens wijst de heer Willemsen op het boek 
´Besturen aan de Basis´ van de heer H. Bult-
huis. Hij adviseert een ieder dit boek aan te 
schaffen bij de Raad van Beheer en te lezen.
De voorzitter bedankt de heer Willemsen 
voor zijn tip.

Tenslotte geeft de voorzitter het woord 
aan de heer Willemsen, die traditioneel een 
gedicht voorleest alvorens de vergadering 
wordt gesloten. (Zie kader. Red.)

18. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 
uur onder dankzegging aan de aanwezigen 
voor de goede discussies en wenst allen wel 
thuis. Tevens biedt het bestuur alle aanwezi-
gen na afloop van de ledenvergadering een 
drankje aan.

Fardau fan de Indo Anjoho 
Winnaar Kampioensclubmatch 2012

NHSB: 2790064  -  geboren.: 17-4-2010 - vader: Kamp. Barry - moeder: Kamp. Demi fan de Indo-Anjoho - fokker en eigenaar.: I.A.C.M.  Hoekstra-Dekkers
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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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opVoeding Van de hond

Weet je dat je ook fouten kunt maken bij het opvoeden 
van een pup? Als je begint met het trainen van je hond, zul 
je ongetwijfeld fouten maken. Dat is oké, het zijn immers 
leerzame ervaringen voor zowel baas en hond. Om je te 
helpen met het trainingsproces, hebben we een lijst op-
gesteld met de meest voorkomende fouten die gemaakt 
worden bij de opvoeding van een hond of pup.

Een puppy niet of weinig socialiseren
In de socialisatie periode is het erg belangrijk dat de pup leert 
omgaan met alles wat hij of zij in het leven kan tegenkomen. 
Je kunt hier niet snel genoeg mee beginnen. Een slecht geso-
cialiseerde hond is vaak bang en het risico bestaat dat deze 
angst omslaat in agressie. Laat de pup daarom snel kennisma-
ken met veel verschillende mensen, honden en omgevingen. 
Pak de tram, bus, metro, ga de markt op en de winkel in.

De hond slaan, schoppen en fysiek straffen
Bekende hondentrainers en onderzoekers hebben aange-
toond dat deze vorm van menselijk gedrag geen positief ef-
fect heeft op een hond. In feite bereik je hier alleen mee dat 
de hond angstig wordt. Het komt de relatie tussen baas en 
hond niet ten goede. Het effect van straffen is vaak tijdelijk en 
versterkt niet het gewenste gedrag. Vaak ontwikkelt de hond 
ander probleemgedrag als uiting van stress zoals verstarring, 
vermijden, vluchten, agressie en een verminderd leervermo-
gen. De pup straffen voor het plassen in huis is ook een fout 
die sommige mensen maken. Je kunt niet verwachten dat een 
pup het zindelijk worden helemaal ‘snapt’, dit moet je de pup 
met veel geduld gaan aanleren.

Niet consequent zijn met regels
Als de hond soms op bed mag liggen en op een ander mo-
ment er voor wordt gestraft, dan raakt de hond in de war. 
Slecht gedrag als gevolg is dan onvermijdelijk. Zorg ervoor 
dat iedereen in het gezin de regels kent en opvolgt. Dit geldt 
ook voor commando’s. Gebruik altijd dezelfde woorden voor 
hetzelfde gewenste gedrag. 

Angst bevestigen en de pup of hond oppakken
Uiteraard moet je je hond niet dwingend confronteren met 
situaties die hem zeer angstig maken. Sommige pups en hon-
den hebben echter een terughoudend of onzekere karakter. 
Bij zulke honden moet je de angst niet (onbedoeld) bevesti-
gen door te aaien, troosten of door ze op te pakken. 

Blijf gewoon rustig en straal zelfvertrouwen uit. Veel pups en 
kleine honden worden door hun baasjes opgepakt wanneer 
er een grote hond aankomt of als ze een keer een correctie 
krijgen van een hond. Hierdoor leert jouw hond alleen maar 
dat er inderdaad reden is om bang te zijn voor al die grote-

re honden. Zo komen de ‘kleine keffertjes’ tot stand. Laat de 
natuur zijn gang gaan, een (lichte) correctie van een andere 
hond is soms noodzakelijk in het leerproces over sociale om-
gangsregels tussen honden. 

Verkeerde timing van belonen en straffen
Voor zowel de beloning als de straf is de timing van het groot-
ste belang. Honden leven sterk in het moment. Het ene mo-
ment zijn ze met iets bezig en het volgende moment weer 
met iets anders. Een beloning of straf die 5 seconden te laat 
wordt gegeven kan de hond niet meer koppelen aan het ge-
wenste of ongewenste gedrag. Als de hond tegen je opspringt 
en jij zegt “NEE” terwijl hij al met zijn poten op de grond staat 
zal de hond niet begrepen hebben waarvoor hij gestraft werd. 
Je reageert dan te laat. Het zelfde geldt voor belonen. Een fout 
die veel mensen maken is het ‘gratis’ weggeven van belonin-
gen. Als jij regelmatig de hond iets lekkers geeft zonder dat 
hij er iets voor heeft gedaan, gaat de waarde van het belonen 
verloren. 

Te weinig beweging
Heel veel probleemgedrag wordt veroorzaakt door opgekrop-
te energie en verveling. Voldoende beweging is een van de 
belangrijkste voorwaarden voor het welzijn van de hond. Een 
hond moet zich minimaal een uur per dag kunnen uitleven 
doormiddel van spelen, rennen en een goede wandeling. Een 
grote tuin is natuurlijk geweldig voor een hond maar mag ze-
ker geen reden zijn om er niet op uit te gaan met de hond. Een 
hond moet namelijk met soortgenoten kunnen spelen en an-
dere geurtjes kunnen ruiken. Een tuin kan net zo saai voor een 
hond zijn, als binnen zitten. Door te weinig beweging kan de 
hond erg vervelend worden en manieren zoeken om zijn ener-
gie kwijt te raken. Gedragsproblemen zoals overmatig blaffen, 
het vernielen van meubilair en automutilatie (zelfverminking) 
kunnen zo ontstaan. Vergeet niet dat mentale stimulatie net 
zo belangrijk is als voldoende beweging! 

Commando’s blijven herhalen zonder resultaat
Veel mensen hebben de neiging om telkens commando’s te 
herhalen als de hond niet direct luistert. De hond luistert in dit 
geval niet zo zeer slecht omdat hij ‘koppig’ is, maar omdat hij 
het commando nog niet goed beheerst of er een gewoonte 
van heeft gemaakt om pas te zitten als de baas “zit, zit, zit” 
heeft gezegd.

Het zit diep geworteld in de menselijke natuur om iets te her-
halen als het gewenste resultaat niet wordt bereikt en vaak 
hebben we het niet eens door dat we het doen. Vraag daarom 
aan mensen in je omgeving om jou er op te wijzen als je een 
commando herhaalt. Blijf trainen met de hond en beloon hem 
telkens als hij direct het commando opvolgt. Doet hij dit niet? 

bestuursmededelingen

•	 Het bestuur heeft mw. Willeke Loots met ingang van 1 januari 2013 benoemd tot penningmeester van de GBC.  Zij  
gaat per die datum mw. Ine Mastenbroek opvolgen in die functie. Wij wensen haar veel succes toe met haar werkzaam-
heden.

•	 Het bestuur wijst alle fokkers op het feit,  dat door het aannemen van de Gedragscode in de afgelopen ledenvergade-
ring,  bij het verkopen van de pups het gebruik van een koopcontract verplicht is gesteld.
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Negeer hem dan of loop van hem weg. Telkens belonen voor 
elk opgevolgd bevel is op ten duur niet meer noodzakelijk, 
maar in het begin is het zeker raadzaam.

Geen natuurlijke leiding geven
Het hebben van een leider en het leven in een roedel geeft 
de hond de zekerheid dat hij veilig is. Als jij deze leiding niet 
geeft, zal de hond het als zijn taak beschouwen om de dit over 
te nemen. 

Goede leiding geven wil niet zeggen dat je de hond met 
dwang moet domineren of technieken moet inzetten zoals 
het vastpinnen van de hond tegen de vloer en het grijpen van 
de wangen of nekvel.

Een goede leider zorgt ervoor dat de hond weet waar hij aan 
toe is. Dit bereik je met een consequente opvoeding. De hond 
moet weten dat jij als leider zorgt voor zijn veiligheid en niet 
andersom. Als leider blijf je kalm, geduldig, consequent en 
assertief en beslis jij over wat- en wanneer iets gebeurt. Zorg 
ervoor dat eten, spelen, wandelen en aandacht geven alleen 

gebeurt op jouw initiatief en niet wanneer de hond er om 
vraagt. Het doel is om er voor te zorgen dat de hond jou kiest 
als leider, vrijwillig en zonder dwang. Gewoon omdat jij de ei-
genschappen bezit van een goede leider.

Stem verheffen en schreeuwen
Allereerst hoort een hond 17 keer beter dan dat wij dat doen, 
je stem verheffen heeft daarom geen enkele zin. De hond heeft 
je zeker gehoord. Door je stem te verheffen en te schreeuwen 
jut je de hond meestal alleen maar op. 

Deze onrust maakt het weer lastiger voor de hond om aan-
dachtig te zijn en naar jou te luisteren. Sommige honden wor-
den zenuwachtig, gestrest en angstig van geschreeuw. Er is 
aangetoond dat stress en angst alleen maar het leervermogen 
verminderen of soms volledig blokkeren. Dus wat bereiken we 
met het verheffen van ons stem? Niets! 

Bron: uitgelatenhond.nl/top-10-fouten-bij-honden-opvoeding

Kippen (en) rennen

Elke keer weer staan er van die her-
kenbare verhalen in ‘Onze Drent’, over 
dit bijzondere ras: Super slim, super 
lief en … ondeugend!

Zo stond er de laatste keer een verhaal 
in over Floris die eendeneieren appor-
teert. Herkenbaar, alleen onze Drent ap-
porteert kippeneieren.

Inmiddels is Storm, onze Drent, alweer 
8,5 jaar en bijna 4 jaar bij zijn nieuwe 
baasjes. We wonen nu 1,5 jaar ‘buitenuit’ 
met een echt erf. Het is grappig om te 
ontdekken dat een Drent dus ook wel 
degelijk in het bezit is van erf-genen. De 
jacht-genen hadden we de eerste jaren 
al bij hem ontdekt, toen we met hem 
jachttraining gingen doen om onze 
band te versterken (hij was immers geen 
pup meer toen we hem overnamen). 
Het zit er allemaal ‘gewoon’ in.

Voor Storm is de ‘nieuwe’ locatie hele-
maal top, want wat is er nu leuker dan 
wonen naast een biologische kippen-

boer! Tja er  ontsnapt regelma-
tig een kip, die dan wel eens 
op onderzoek uit wil gaan. 
Zodra onze Storm merkt dat 
er een kip de sloot oversteekt 
en zich dus op ons erf bevindt, 
is hij in opperste concentra-
tie en zal hij proberen de kip 
te vangen. Heel triomfante-
lijk komt hij haar dan bij zijn 
baasje brengen. De kip wordt 
weer keurig aan de juiste kant 
van de sloot gezet, natuurlijk 
levend en wel, maar een paar 
veren minder en (waarschijn-
lijk) een week van de leg...

De laatste weken blijkt er een 
kip haar ei op ons erf te leggen en dat 
heeft Storm al snel ontdekt. De eerste 
keren konden we het ei nog door hem 
laten apporteren, nog helemaal gaaf 
dus. Daarna een paar keer met gebroken 
schaal en de laatste keer was het ei naar 
binnen gewerkt voor ik kon ingrijpen. 
Hij ziet het nu dus als een lekker hapje.

Hij heeft ook wel eens een eendenei 
gevonden, maar dat werd gelijk naar 
binnen gewerkt. Een eendenei valt hem 
echter niet goed en komt er dan ook na 
een halve dag weer uit.

Het apporteren van kippen valt hem 
trouwens het laatste half jaar wat zwaar-
der. We weten sinds afgelopen winter 
dat hij artrose aan beide ellebogen 
heeft, helaas.

Met poeders en olie voor het kraakbeen 
gaat het gelukkig aardig goed, maar hij 
wordt wel minder soepel. Dit is hem dan 

ook wel eens noodlottig bij het vangen 
van een kip.

We hebben nu wel een nieuwe sport/
uitlaatklep voor hem ontdekt: de cani-
cross (zie ook ‘Onze Drent’ nr. 1, 2012 ).

Gelukkig houdt zijn baasje ook van ren-
nen en is die (nog) redelijk snel. Ze heb-
ben enkele weken geleden een cross in 
Veenhuizen gelopen. Aangezien Storm 
de week ervoor zich verstapt had met 
het vangen van een kip, eerst maar even 
voorzichtig aan met 3 km. Maar met een 
beetje trainen (en niet te veel kippen) 
gaan ze natuurlijk binnenkort voor de 5 
km.

Oh ja, van de 12 deelnemende honden 
waren er drie Drenten!

Jacomien Boonstra
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Najaarsveldwedstrijden 2012 

De Gebruikhondencommissie is verheugd u ook dit najaar een aantal najaarsveldwedstrijden Continentaal II te kunnen 
aanbieden. Dank zij een groot aantal ruimhartige gastheren is het ons dit jaar wederom gelukt om een aantal wedstrijden 
in het Noorden en een aantal wedstrijden in het Zuiden te organiseren.

Op de website onder ‘Jacht & Wedstrijden’ wordt beschreven hoe de najaarsveldwedstrijden verlopen.

Voor de specifieke informatie verwijzen wij u naar onze website: www. drentschepatrijshond.org / Jacht & Wedstrijden

donderdag 13 september  Jeugdklas  Dirksland
vrijdag        21 september  Openklas  Dirksland
donderdag   27 september(*)  Openklas  Middelharnis/Den Bommel
vrijdag         28 september  Jeugdklas  Gieten/Gasselte
vrijdag         28 september  Openklas  Gieten/Gasselte
zaterdag      29 september  Jeugdklas  Westernieland
zaterdag      29 september  Openklas (koppel)  Westernieland
woensdag 10 oktober  Openklas  Vogelwaarde

Jeugdwedstrijden:  maximaal 10 honden
Openklas wedstrijden:  maximaal 12 honden
(*) Datum Den Bommel was nog niet zeker tijdens ter perse gaan van ‘Onze Drent’

Najaarsveldwedstrijden 2012 georganiseerd door andere rasverenigingen
Woensdag 05 september  Open   Haamstede  Epagneul
Vrijdag  07 september  Jeugd   Retranchement  Bracco Italiano
Dinsdag  11 septembe  Jeugd   Bruinisse/Nieuwerkerk Heidewachtel
Disndag  11 september  Open   Bruinisse/Nieuwerkerk Heidewachtel
Zaterdag 15 september  Jeugd   Abbenes/Leimuiderdijk Grote Munsterlander
Zaterdag 15  september  Open   Munnekezijl  Weimaraner
Donderdag 20 september  Open   Eexterveen  Bracco Italiano
Zaterdag 22 september  Cont II   Nieuwe Pekela  Grote Munsterlander
Woensdag 03 oktober  Jeugd   Steenbergen  Weimaraner
Zaterdag 06 oktober  Jeugd   Hoofdplaat  Grote Munsterlander
Zaterdag 06 oktober  Open   Hoofdplaat  Grote Munsterlander
Vrijdag  12 oktober  Open   Eexterveen  Bracco Italiano

gebruiKshondencommissie

Jeugd Najaarsveldwedstrijd Continentaal II
te Gieten, 23 september 2011

3e  Goed  Quartel Daisy van Roopoorte 
   Drentsche Patrijshond,  reu
   NHSB  2.777.141 Geb. 30-12-2009
   Eig./Voorjager: Mevr. S.S. Knol-Borgeld Olst

Eervolle Vermelding Sebo Daisy van Roopoorte
   Drentsche Patrijshond,  reu
   NHSB 2.777.142  Geb. 30-12-2009
   Eig./Voorj.: Dhr. A.P. van Bruggen Lexmond

Kampioenschaps Najaarsveldwedstrijd Continentaal II te Nieuwe Pekela, 21 oktober 2011

1e Uitmuntend, Winnaar Continentaal II bokaal  Aram van ’t Arret, Drentsche Patrijshond reu
        NHSB 2.764.890  Geb. 21-09-2009
       Eig./Voorjager: Dhr. P. Doderer  Leiderdorp

Quartel Daisy van Roopoorte 

Veldwerkresultaten van Drentsche Patrijshonden in 2011
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Drenten op vakantie

Amber van ’t Kralingse Veld

 Laika fan’t Suydevelt

Branco fan’t Suydevelt

Branco fan’t Suydevelt

Ids fan ’t Suydevelt, roepnaam Flynt

Birthe uit de Drentsche Streek

Bohdi

‘Bodhi-guard’ Aiko

Machiel en Petra van Oversteeg

Uitrusten van een druk jaar...
Goed humeur ondanks slecht weer.
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Drenten op vakantie

Ringo van Oltdrentenhof kijkt ook op vakantie graag 
Animal Planet en Dog Whisperer

Kyra van het Manuhof

Laika, Semhra en Jelle

Elsa bereidt vast het eten.

Foppe en Jelle

Koert  is de beste maatjes 
met zijn Drent ‘Turba’

Branco fan’t Suydevelt

Shannon en Liam Salari  en hun hond ‘Elco 
Gina v.d. Haeckpolder’ ( roepnaam ‘Hilco’)

Richard met Okke in Finland
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eVenementencommissie

Convocatie Fokdag 27 oktober 2012

Voor de 2e fokdag van 2012 op zaterdag 27 oktober in de Mer-
curiushal te Barneveld, worden de hierna volgende nesten 
uitgenodigd.

Aan de hand van de gegevens (kopie stamboomaanvraag en 
adressen van de pupkopers) werden eind juli de uitnodigin-
gen naar de pupeigenaren verstuurd. 

Wilt u, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, eventuele mu-
taties doorgeven.  

Mocht u  een nest gefokt hebben tussen 14–10-2010 en 25-

04-2010 en niet vermeld staan in onderstaande lijst of mocht 
u onjuistheden in onderstaande lijst aantreffen, wilt u dan 
contact opnemen met:

Renate Schouten

Bosweg 2 3651 LV,  Woerdense Verlaat

T: 079-3413508

E: fokdagen-clubmatch@drentschepatrijshond.org

Nesten met fokadvies die uitgenodigd worden:

Naam hond NHSB HD Geboren Eigenaar/Fokker

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

x   Maud v. 't Roetslat    2724425 A 18-4-2011 •				R.A.M.		Hummelink

x   Fenna v. 't Roetslat 2595173 A 29-11-2010 •				R.A.M.		Hummelink

x   Arda Selto v.h. Westersebos 2639717 A 2-11-2010 •				J.A.	van	Berkum

x   Joeska v.d. Haeckpolder 2598758 A 23-10-2010 •				J.	Sportel-Roeland

Bowie Spot v. Carnisselande 2706022 A R.J. v.d. Wel

x   Gipsy Diesel v. Wikatro 2706022 A 10-4-2011 •				G.E.	de	la	Chambre-Woning

Jelle Senna v. Selihof 2710339 A B. den Uijl

x   Teuny Filia v.d. Pergenshove 2633852 A 7-4-2011 •				W.		Loots

Bas v. ‘t Holtenbos 2622986 A G. Zeeman

x   Lady v.d. Heidehoogte 2523443 A 5-4-2011 •					H.J.		Woestenenk

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

x   Floortje v. 't Holtenbos 2622989 A 30-3-2011 •				A.L.		Verhaar-Nugteren

Keiko-Nouka v.d. Neerbosche Wateren 2600901 B P. Madsen

x   Emie Babien v. Groevenbeek 2468141 A 21-3-2011 •					B.N.J.		Groen

Sam-Nouka v.d. Neerbosche Wateren 2718297 A E.M. Stoffelen-Bruining

x   Charlot Emie v.d. Neerbosche Wateren  2646583 A 15-3-2011 •				I.	van	Roosmalen

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

x   Silke Kristel v. Selihof 2518765 A 8-3-2011 •				J.H.F.		Deterink

x   Joyce fan 't Suydevelt 2694895 B 3-3-2011 •				J.W.		Hoeksema

x   Serah v. 't Sleeswyck 2648845 A 21-1-2011 •				T.		Nap

x   Silke 2577717 A 6-11-2010 •				J.H.	Boersma

Andor fan de Indo-Anjoho 2681989 A B.M. Pouw-Zuiderhof

x   Sanne Anjo v. Drienermarke    2523666 A 4-3-2011 •				H.T.		Bösing

Joris Nynke v.d. Bezelhonk 2694399 A R. van Gogh

x   Silke v. 't Holtenbos 2622988 C 26-2-2011 •				K.	de	Vries

x   Sonja-Nouska v. Klein Elsholt 2681190 A 16-12-2010 •				G.A.C.M.	Duijvelaar

Oscar Phébe v. Groevenbeek 2635613 A J. Broekman-Dekker

x   Bo v.d. Heidehoogte 2495519 A 18-2-2011 •				G.M.	v.d.	Feijst

Siep Muffty v. Selihof 2360263 A E. Luijmes

x  Senna Lobke v. Selihof  2467696 A 14-2-2011 •				J.P.A.	v.d.	Zanden

Fred fan ‘t Suydevelt 2408824 A H. de Joode

x   Shakira 2640696 A 6-2-2011 •				J.		Werneke

Quinto fan ’t Suydevelt 2734444 A B.H. Büter

x   Lobke Faranka v. Out Leckelant 2589192 A 4-2-2011 •				E.J.F.	Duifhuizen-v.d.	Scheur

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

x   Jet fan 't Suydevelt 2694896 A 16-1-2011 •				J.W.		Hoeksema			

x   Amber Phébe v. Groevenbeek 2635617 A 14-11-2010 •				D.L.	Striegel-Oskam

x  Donna Semhra fan 't Suydevelt  2653019 A 1-11-2010 •				R.J.	v.d.	Meer
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Het is helaas niet mogelijk om vóór de fokdag aan te geven 
welke keurmeester in welke ring keurt.

Kampioenschapstitels van ouderdieren en de nakomelingen 
worden in tegenstelling tot een clubmatch of tentoonstelling 
niet vermeld.

Op de fokdag kunt u uw hond op PRA laten onderzoeken, ook 
als u niet voor de fokdag bent uitgenodigd. Wilt u dan vooraf 
het kopie registratiebewijs van uw hond opsturen naar: Bos-
weg 2,  3651 LV  Woerdense Verlaat,  t.a.v. Renate Schouten.  

De kosten voor het PRA onderzoek bedragen € 30.00 voor 
niet-leden en slechts € 20,00 voor leden van de vereniging. 
Het bedrag dient overgemaakt te worden naar bankreke-
ningnummer 32.83.20.021 t.n.v. De Drentsche Patrijshond 
te Zuidbroek. Betaling vanuit het buitenland: IBAN: NL22RA-
BO0328320021 en BIC: RABONL2U t.n.v. De Drentsche Patrijs-

hond te Zuidbroek.

U kunt ook op de dag zelf lid worden. U dient dan het formu-
lier dat klaar ligt bij de pupinfo stand in te vullen en te on-
dertekenen. Het bedrag van € 10.00 wordt dan in mindering 
gebracht op het lidmaatschapsgeld. Ook dan vooraf een kopie 
van het registratiebewijs opsturen.

We rekenen op een gezellige dag en een grote opkomst. 

De Evenementencommissie
Renate Schouten

Locatie
De fokdag wordt gehouden in de Mercuriushal te Barneveld.

Markthal Barneveld
Mercuriusweg 41 
3771 NC Barneveld

Naam hond NHSB HD Geboren Eigenaar/Fokker

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

x   Britt fan 't Suydevelt 2630893 A 14-1-2011 •				M.A.		Hoeksema

Rocky 2602641 A E.E.H.J. Creuwels

x   Loeki 2691306 A 8-1-2011 •				L.	Vogels

Timo v.d. Haeckpolder 2598756 A J.W. Hoeksema

x   Niekie fan 't Suydevelt 2482659 A 29-12-2010 •				J.W.	Hoeksema						

Floris Jara Guido v.'t Opgoande Slag 2408810 A J.A. van Zuijlen

x   Storm Kyrah v.d. Erflanden 2664955 A 13-12-2010 •				A.	Jansen

Saco fan 't Suydevelt 2590238 A E. ten Cate

x   Birthe Be v.d. Sebastiaans Hoeve 2633009 A 10-12-2010 •				L.	Punselie

Ellert fan 't Suydevelt 2655110 A S. ter Meulen-Hogewoning

x   Ashley fan 't Suydevelt 2578161 A 6-12-2010 •				S.	ter	Meulen-Hogewoning

Basco v.'t Holtenbos 2622985 A J. Baaijens

x   Jinte-Senna-Guido v.'t Opgoande Slag 2652615 A 11-11-2010 •				J.	Doornbos-	Douma

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

x   Maud v.d. Meerpoel 2497374 A 6-11-2010 •				J.W.J.	Bukkems-v.d.	Manakker

Antar Muffty v. Selihof 2360264 A H. de Boer

x   Wietske v.d. Meerpoel 2578985 A 30-10-2010 •				J.W.J.	Bukkems-v.d.	Manakker

Sjef fan 't Suydevelt 2482657 A J.W. Hoeksema

x   Lobke fan 'it Frye Fjild 2477103 A 22-10-2010 •				H.J.M.	Hollak

Quibus 2652596 A G.M. v.d. Feijst

x   Famke v.’t Wijdseland 2683653 A 17-10-2010 	•			M.A.	de	Raad

Proef digitaal keurverslag
Op de eerstkomende fokdag, die op 27 oktober gehouden wordt, zal een proef worden gehouden met het gebruik van 
laptops in de ring. De bedoeling is dat de keurverslagen en nestverslagen gelijk worden uitgetypt op de laptop, zodat de 
verslagen duidelijk leesbaar zullen zijn en ook snel uitgeprint kunnen worden (wachttijden worden korter). Tevens zijn 
de uitslagen onmiddellijk beschikbaar voor publicatie op de website. 

De proef zal op deze fokdag in 2 ringen worden gehouden, en als blijkt dat het goed werkt, zullen het komend jaar zowel 
op de fokdagen als op de kampioenschapsclubmatch laptops in de ringen worden gebruikt. 

Stage aspirant-keurmeesters
Iedereen die op de afgelopen fokdag in april jl. aanwezig was, heeft kunnen zien dat in de meeste ringen naast de 
keurmeester ook één of meerdere aspirant-keurmeesters aanwezig waren.  Deze aspirant-keurmeesters moeten op 11 
november a.s. examen doen voor ons ras en moeten derhalve veel oefenen en vooral kijken naar Drenten. Dit zullen zij 
ook op de komende fokdag doen. Helaas brengt dit ook met zich mee dat de keuringen in die ringen wat langer kunnen 
duren. We gaan er echter van uit dat u begrip heeft voor deze situatie. Dank daarvoor.
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drententraining in…drenthe

Nu we net de laatste Drententraining 
hebben gehad, 26/7, een goed mo-
ment om daarop terug te kijken.

Begin april werden we in Westerbork bij 
onze trainer Roelof Alting hartelijk ont-
vangen om met elkaar kennis te maken 
en uitleg te krijgen wat er zoal op het 
trainingsprogramma stond. Ook de trai-
ners/begeleiders Alfred Drenth en Klaas 
de Vries waren hierbij  aanwezig.

Er waren een paar oudgedienden, maar 
ook nieuwkomers. Van te voren had je 
aangegeven wat je doel was. We had-
den allen veel vertrouwen in de kennis 

en ervaringen van de Drententrainers, 
die jaren zelf Drentsche Patrijshonden 
hebben, daar veel mee gewerkt hebben 
(en nu nog), en de Drent dus, in zijn vele 
aspecten goed kent. Daardoor hebben 
zij ons  heel goed kunnen begeleiden in 
de aanpak en van goede adviezen kun-

nen voorzien! Dank daarvoor.

We hebben steeds in twee groepen ge-
werkt, de beginners en de gevorderden 
groep. Veel aandacht werd er besteed 
aan steadyness, de opbouw met dum-
my’s en de apporten.  Want zolang er 
niet voldoende gehoorzaamheid aan-
wezig was: geen apporteerwerk. (Geldt 
voor de beginnersgroep). Naarmate de 
trainingen vorderden, er moesten van-
uit het Groningerland heel wat kilome-
ters gereden worden om naar de vaak 
prachtige trainingslocaties te komen, 
werden er aspecten toegevoegd. Het 
waterwerk bijvoorbeeld, waar sommige 
honden toch wel wat huiverig voor wa-
ren. 

Andere jonge honden hadden er lol in 
en als wij dan nog graag een keer de 
hond over wilden laten zwemmen, was 
het antwoord: “het is toch goed zo” en 
dat was waar. Altijd goed eindigen op 
het juiste moment is een belangrijk uit-
gangspunt in de training. Vooral geen 
druk op de hond leggen was het credo. 

Wel werd er natuurlijk van ons verwacht 
thuis te trainen, wat niet altijd meeviel 
qua tijd. Op een gegeven moment werd 
er kennis gemaakt met wild. Wat later, 
uitgebouwd tot een markeerapport met 
een ”slap”  konijntje en een eendenap-
port uit het water. De honden deden het 
vrij goed, zelfs de jonge honden kwa-
men met konijn en eend redelijk netjes 
terug bij de voorjager. 

De laatste lessen werden de onderdelen 
van de KNJV proeven getraind, met als 
doel, deelname Beesd (3 augustus). Dat 

we dit niveau allemaal nog niet hebben, 
moge duidelijk zijn. Voor de combina-
ties die wel gaan, heel veel succes! 

Het was een uiterst plezierige training 
waar ik me steeds op verheugde en veel 
van geleerd heb. Een prettige sfeer, goed 
weer met  na afloop… heerlijke koffie, in 
de natuur gedronken. Trainers en me-
decursisten een fijne zomer; voor straks 
een goed jachtseizoen en nogmaals be-
dankt. Hopelijk tot volgend jaar.

Tiqui

heel eVen 4 drenten tijdens halVe-eeuw-feest

Op 6 juni waren onze Drenten Demi en Fardau vroeg wakker. 
Onze dochters Anneke en Joukje en hun vrienden Peter en 
Jornt waren voor 7 uur al in de tuin. Ze werden luid begroet 
door de honden. Op dat moment (wij lagen nog op bed) wist 
ik het: de tuin wordt versierd! ‘Sarah zien’ doe je maar 1 keer 
in je leven!

De kinderen hadden er veel werk van gemaakt, het resultaat 
mocht er dan ook zijn! Een heel groot bord met tekst EN 2 
Drentsche Patrijshonden met vrouwtje. Klonen van Demi en 
Fardau, de vlekken kloppen precies.

Ik heb super genoten van mijn verjaardag en van de versie-
ring in de tuin. In het weekend hebben we alles voor de 2e 
keer weer in de tuin gezet, zodat al het bezoek mee kon ge-
nieten.

Inge Hoekstra-Dekkers
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petplan.nl/fokker 
0900 - 7387526de zorgverzekering voor uw hond

Uw pups 
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U wilt toch ook 
het allerbeste voor uw 
Drentsche Patrijshond? 

Petplan, de zorgverzekering 
voor uw hond
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 Dierenpension ‘t Suydenvelt

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

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

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

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

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

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

De Drentsche Patrijshonden-kennel “fan ‘t Suydevelt”

Uw Vertrouwen….onze zorg.

Jaap en Froukje Hoeksema

Boermastreek 1

9574 PC  Exloërveen (Drenthe)

Tel/faxnr: 0591-549844

E-mail: info@drentschepatrijshond.nl

Website: www.drentschepatrijshond.nl

Wij zijn een rijksgediplomeerd  Dierenpension.
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zweedse drentsche patrijshondenVereniginge en feit

Eindelijk hebben 
we een Zweedse 
‘Drentsche Pa-
trijshonden-ver-
eniging’.  Op 27 
mei 2012 werd 
een voor ons als 
Zweedse ´Dren-

ten-eigenaren´ historische vergade-
ring gehouden. Dit op initiatief van 
de drie Drentsche Patrijshonden-fok-
kers die Zweden momenteel ´rijk´ is. 
Het ´kindje´, de club is geboren!

In Zweden is ons ras vertegenwoordigd 
sinds het eind van de 90’er jaren en daar-
na kwamen er steeds meer Drentsche 
Patrijshonden in ons land en alras werd 
de populatie groter.

Zoals we allen weten, is de Drent een 
zeer aanhankelijke en veelzijdige hond 
en wij, in het hoge Noorden, hebben 
gezien dat ze heel goed passen bij alle 
activiteiten die in ons land gedaan wor-
den, zoals:  bergwandelingen, als trek-
hond bij het skieën, boswandelingen 
en vooral de jacht in alle voorkomende 
terreinen op velerlei soorten wild en na-
tuurlijk is de Drent bovenal een fantasti-
sche familiehond. 

De komende jaren wordt verwacht, dat 
het aantal Drenten in Zweden en Noor-
wegen sterk zal stijgen. In Zweden zijn 
er nu zo’n 70 drenten en in Noorwegen 
25.

De vraag naar pups is veel groter dan 
dat er geboren worden. Mede daarom is 
het van groot belang, dat er een goede 
samenwerking van fokkers is en dat er 
structuur komt in regelgeving.  Zoals 
ook in Nederland het geval is.

Er hebben zich momenteel nog weer 
3 startende fokkers gemeld, die willen 
samenwerken om het ras op een hoog 
niveau te houden, middels de regels 
van de vereniging en de rasstandaard, 
zoals opgesteld vanuit het ‘land van oor-
sprong´, Nederland. 

Wanneer een ras snel groeit, is het be-
langrijk met een nauwkeurig en goed 
doordacht fokkersprogramma te starten 
en dat te doen volgens strikte regelge-
ving. 

Dat wordt een van de belangrijkste op-
gaven van onze nieuwe vereniging. Een 
betrouwbare en gezonde huisgenoot 
met een correct exterieur en  met goede 
jachteigenschappen te fokken, dat is 
ons doel. Een sterk en gezond ras. 

We willen ook een forum opzetten voor 
alle ‘Drentenmensen’, waar een ieder 
vragen kan stellen. Dat is nog een wens. 

Veel van onze ´Drentenmensen´ in Zwe-
den zoeken al naar samenwerking op 
grotere schaal middels de sociale media 
in zowel binnen- als buitenland, ten-
einde activiteiten op te zetten om bijv. 
samen te kunnen trainen, te worden ge-
holpen met raad en daad of alleen maar 
om elkaar eens te ontmoeten en samen 
te zijn. En daarbij iets leuks doen met 
onze honden. Het Forum is aanstaande. 

We hebben al 50 leden, waaronder ook 
Nederlandse en verwachten er nog veel 
meer de komende maanden. Aanko-
mende herfst, van 21 t/m 23 september 
hebben we onze eerste ´Drentenmee-
ting’ met trainingen, spelletjes, lezingen 
en natuurlijk het gezellig samen zijn. 

We hebben plannen voor veel meer ak-
tiviteiten zoals jachttraining en een tijd-
schrift voor onze vereniging.

We hebben al mensen uit Nederland 
bereid gevonden om ook artikelen te 
schrijven. Tevens is onze verenigings-
website in aanbouw.

Heeft u vragen betreffende onze vereni-
ging of over onze werkzaamheden, of 
wilt u ons “Zweedse werk” helpen door 
ook lid te worden, neem dan contact op 
met Elisabeth Gilek, elisabeth@renslin-
gan.se. U kunt ons schrijven in het Ne-
derlands (wordt voor ons vertaald naar 
het Zweeds) of in het Engels. 

De dag van oprichting in mei 2012 is 
een gedenkwaardige en historische dag 
voor ons als Zweedse eigenaren en voor 
ons hondenras. De vereniging is er nu 

en heeft als doel om er alles aan te doen 
het fijne ras ‘Drentsche Patrijshond’ te 
behouden in al zijn facetten. Dat we er 
met zijn allen aan mogen werken!

Met een warme groet uit Zweden 
                 

Elisabeth Gilek

Lisa Manfredsson met 
Gaia, Mora , Blystra, Riesen

Annika Hörfors Rotestam 
met haar Drent ‘Hartje’

Elisabeth Gilek met haar honden Ilse en Merel

Eivor Iversen met Rinus en Doortje

Het bestuur bestaat uit: Elisabeth Gilek, 
voorzitter, Eivor Iversen, secretaris, Annika 
Hörfors Rotestam, penningmeester, terwijl 
Lisa Manfredsson de ledenadministratie 
verzorgt.

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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Keurmeester:  M. van de Weijer Beste van het ras (BOB):  Anoeska Tjeraa Fan ’t Patrijzen Bos    

Reuen NHSB Eigenaar

Jeugdklas 1 ZG Stijn Quinto van de Veenweide F. van der Maden

Open klas 1 ZG Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve K.Th. Wiegert

Veteranenklas CAC 1 U Storm van ’t Trappel-End K.Th. Wiegert

Teven

Babyklas B Charel G. de la Chambre-Woning

Jeugd klas 1 ZG Wieske van ’t Wilhoecske W. Loots

Veteranenklas CAC / BOB 1 U Anouska Tjeraa fan ’t Patrijzen Bos W. Klijnstra

tentoonstellingen
Outdoor Uden - 23 juni 2012

Op zaterdag 23 juni en zondag 24 juni werd in Uden (Ei-
genlijk Volkel),  ‘de’ hondententoonstelling in de open 
lucht in Nederland gehouden. Zaterdag werden de Drent-
sche Patrijshonden gekeurd door de heer M. v.d. Weijer. Er 
waren 13 inschrijvingen met uiteindelijk 2 afzeggingen.

Het was een hele happening, het parkeren op een dichtbij ge-
legen weiland was afgekeurd door de vele regenval. Er werd 
uitgeweken naar verder en hoger gelegen stukken grond. 
Tractoren stonden klaar om eventueel vast zittende auto’s los 
te trekken. 

De weergoden waren ons die zaterdag echter goed gezind, 
het was drukkend warm, maar droog. Het terrein waar de keu-
ringen plaatsvonden was goed begaanbaar. De grote - in mijn 
ogen circus -tenten, voor catering, secretariaat, winkeltjes en 
het droog zitten van keurmeesters en publiek, gaven een hele 
vrolijke sfeer. 

En wat te zeggen van al die tenten van exposanten langs de 
ringen waarin de honden lagen en zaten, met de eigenaren 
er vaak voor. Daar tussen zaten op gewone stoeltjes, de wat 
minder goed uitgeruste exposanten met hun honden al dan 

niet in benches.

De sfeer was erg goed. Wel was iedereen van mening dat de 
ringen aan de kleine kant waren, zeker om de gangen van ons 
ras goed te kunnen laten zien.

Mag ik zeggen dat de uitslagen wat ‘apart’ waren? Dat er 
streng gekeurd werd? Op onze 11 overgebleven honden wer-
den er slechts 2 U’tjes gegeven. 

1U voor de veteranen reu van Karel Wiegert, Storm Van ’t Trap-
pel-end en 1U voor de veteranen teef van Wietse Klijnstra, 
Anoeska fan ’t Patrijzen Bos. Anoeska werd de BOB. Wietse van 
harte gefeliciteerd en Karel, jij met de 2e plaats. Bovendien fe-
licitaties voor alle nummers 1.

In de erering kwam Wietse met Anouska helaas niet verder. 
Heel bijzonder was wel, dat een Friese Stabij als eerste ge-
plaatst werd. Dit schijnt in meer dan dertig jaar niet voor ge-
komen te zijn.  Al met al een dag die de moeite waard was!

Tiqui

Aanvulling Leeuwarden - 6 april 2012

‘Quartel Daisy van Roopoorte’  behaalde op de Paasshow te Leeuwarden op 6 april 2012 een ‘1ZG’-kwalificatie in de Gebruiks-
hondenklasse (reuen).
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Keurmeester:  Dhr. A. de Wilde Beste van het ras (BOB): Jordie The Gloucester     

Reuen NHSB Eigenaar

Babyklas Beste baby 1VB Bink E.E.H.J. Creuwels

Open klas Res. CAC / Res. CACIB 1U Rocky E.E.H.J. Creuwels

Kampioensklas CAC/CACIB 1U Jordie the Gloucester G.W. Paardekooper en
G.W. Paardekooper- Weenink

Veteranenklas 1U Storm van `t Trappel-End K.Th. Wiegert

Teven

Open klas 1 ZG Amy Lotte v.d Lage Nesse T. de Reus

Hulten - 10 juni 2012

Om de twee jaar organiseert de kynologenvereniging ‘De 
Baronie’ te Hulten een Internationale Hondententoonstel-
ling in de openlucht. 

Dit jaar waren de weergoden ons goed gezind. Er waren in to-
taal 8 Drentsche Patrijshonden ingeschreven. Doordat de keur-
meester de weg naar de show niet kon vinden, zijn wij later 
begonnen ( Wat moeten we zonder onze  navigatie? red.)

Dhr. A.de Wilde uit België, een bekende ‘allrounder’  keurde vlot 
en goed. Kamp. ‘Jordie The Gloucester’ werd  1U en werd tevens  
‘beste reu’. 

´Storm van `t Trappel-End’ werd 1U in de Veteranenklasse en is 
nu officeel Nederlands Veteranen Kampioen.

Bij de teven werd geen uitmuntend behaald en zo werd Jordie  
tevens B.O.B (Best of Breed).

Al met al hebben we gezamenlijk een gezellige show genoten.

G. Paardekooper

Keuringsrapport:
Goede maat en verhouding. Krachtige bespiering. Typische vacht. Goede lengte en structuur. Hoofd met met goede stop , schedel, oog
Stevige hals. Rechte rug. Diepe goed ontwikkelde ondeRlijn. Goed in beide hoekingen. Probleemloze beweging.

Keurmeester:   dhr. Theo Leenen (Belgiè )

Beste van het ras (BOB): Jordie the Gloucester

Reu Kampioensklas 1U CAC, CACIB 
   Jordie The Gloucester     
   Eigenaar: Geert en Grada  
   Paardekooper

Teef Openklas       1U CAC,CACIB
   Javana van `Jasperspad   
   Eigenaar: Aaltje  Dooren

Jordie the Gloucester  werd vierde in rasgroep 7.

Grote Prijs van Limburg, Genk (België) - 1 juli 2012
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onze duncan in armenië

Nadat duidelijk werd dat wij zouden 
verhuizen van Nederland naar Arme-
nië vroeg Jaap, de fokker van onze 
hond, om hem op de hoogte te hou-
den van het wel en wee van ons en de 
hond  aldaar. Natuurlijk wilde ik dat, 
vandaar dit stukje.

Duncan is geboren op 4 februari 2004 en 
nu dus 8 jaar oud. Zijn hele leven heeft 
hij bij ons op de kwekerij rond gelopen. 
Buiten dat had hij ook nog een grote 
tuin tot zijn beschikking. Dat moest hij 
wel delen met heel veel andere dieren, 
zoals zijn grote vriend ‘Karel’ de kalkoen, 
waar hij echt uren mee kon spelen. Ook 
waren er de vele konijnen die hem uit-
daagden en hem elke keer weer te snel 
af waren, dat was een heel leuk gezicht. 
Eventjes de kippen laten schrikken was 
ook  één van zijn hobby’s,  maar hij kon 
ze ook gewoon links laten liggen. Deze 
Drent kon uren in de schapen-wei rond 
lopen zonder schade aan te richten. 
Daar waren we erg trots op en wilden 
het graag zo houden. 

Op een hondenkeuring kwam er eens 
mevrouw op ons af en sprak ons aan, 
omdat ze Duncan een mooie Drent 
vond. Ze vroeg of ik jachttraining met 
hem had gedaan. Hierop antwoordde ik 
vrolijk, nee hoor….. hij zit bij ons in het 
duivenhok en doet geen vlieg kwaad. 
Weg ambitie om voor de fok gebruikt te 
worden.

Na 7 jaar in Amstelveen gewoond te 

hebben, zijn we nood-
gedwongen gestopt 
met de rozenkwekerij, 
omdat het niet meer 
ging. Langzamerhand  
ben ik daarna  ook onze 
eigen kinderboerde-
rij mondjesmaat gaan 
verkleinen. Elk dier 
hebben we getracht 
een goed onderkomen 
te geven, hetgeen ge-
lukt is. Duncan bleef 
lekker bij ons. 

Mijn man kreeg in die 
tijd een baan aange-
boden om voor onbe-
paalde tijd in Armenië 
een nieuwe rozenkwe-
kerij te begeleiden. 
Dat betekende 6 we-
ken daar aanwezig zijn  
en 10 dagen thuis in 
Nederland. Dat beviel 
ons echter totaal niet 
en het was geen pro-
bleem dat ik ook naar 
Armenië kwam om 
mee te helpen. Wel hadden we  gemeld 
dat onze hond ook mee kwam. Dit was 
voor de autoriteiten geen probleem al-
leen konden ze met de rasnaam ‘Drent-
sche Patrijshond’ helemaal niets.

De voorbereidingen waren begonnen 
en ‘Duncan’ moest zijn paspoort in orde 
hebben en helaas moest hij ook ‘gehol-
pen’ worden, met andere woorden ge-
castreerd. In Armenië lopen vele wilde 
en verwilderde honden,  rondom de 
kwekerij lopen ook veel teefjes. We wil-
den voorkomen dat ‘Duncan’ zou helpen 
om het aantal los lopende honden te 
vergroten.  Dus dan maar die stap geno-
men en hem laten castreren.

Zo  stonden we 28 februari 2012 op 
Schiphol met onze bepakking en met 
‘Duncan’ . We vlogen met een goede 
maatschappij, ‘Austria Airways’  (hond-
vriendelijk bleek wel) en de vlucht,  in-
clusief overstap, duurde 7 uur. We had-
den aangegeven dat er een hond mee 
ging en dat was geen probleem. Wel 
waren er natuurlijk extra kosten aan ver-
bonden. 

Tijdens de overstap in Wenen hebben 
ze zelfs op ons staan wachten en zijn 
we speciaal overgebracht met auto’s. Dit 
was erg fijn, want we wisten dat onze 
overstap tijd nihil was. Aangekomen op 
‘Yerevan-Airport’ dachten we dat we wel 

problemen konden verwachten, maar er 
gebeurde heel wat anders. 

Duncan werd met zijn grote koffer op 
de kofferband gezet en hij zelfs was nog 
eerder binnen dan de koffers zelf. We 
mochten hem er meteen uit halen en de 
Armenen waren helemaal verrast met 
zo’n ‘wit met bruine vlekken’- hond. We 
kwamen terecht  in een appartement 
in Yerevan down-town city. We dachten 
nog;  ‘als hij zich maar aan kan aanpas-
sen’, in een flat 7 hoog! 

Wat bleek, hij vond het geweldig! Elke 
keer stond hij me weer me aan te kijken 
als ik een dag vrij was. Wanneer gaan we 
weer wandelen? Want als je in een ap-
partement woont ga je meer lopen met 
je hond  dan dat je op de vlakte woont, 
geloof me. De lift, om eerlijk te zijn, een 
rammelig exemplaar,  daar had hij hele-
maal geen last van. ‘Duncan’ heeft nooit 
echt netjes aan de lijn leren lopen in 
Nederland. Dat was niet nodig, ruimte 
genoeg. In Armenië moet hij echter wel 
aan de lijn. Hier ondervindt hij zelfs geen 
problemen mee, maar de Armenen wel. 
Hij heeft een Flexa-riem van 8 meter  en 
zwiert van de ene kant naar de andere 
kant. De Armenen gaan allemaal aan de 
kant voor hem. 

Het is wel droevig om te zien dat zij he-

In het centrum van Yerevan
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lemaal niets met honden hebben. Zelfs 
als kleine kinderen ‘Duncan’ willen aaien 
worden de kinderen snel weg ge-
haald. Hebben ze wel de hond ge-
aaid, dan moeten ze meteen hun 
handen wassen om te ontsmetten. 
Allemaal het gevolg van het grote 
aantal wilde honden met hun ziek-
tes.

In het centrum weet hij precies 
waar de water fonteinen zijn om uit 
te drinken. Wanneer hij mooi gaat 
zitten, weet hij dat hij van andere 
toeristen veel aandacht krijgt en er 
foto’s gemaakt moeten worden. Ja, 
meneer is ijdel.

Op de kwekerij in Armenië moest 
hij wel erg wennen, want hij mag al-
leen maar op kantoor blijven wegens de 
wilde honden. Tja, het blijft een hond en 
dan heeft hij ook nog eens het nadeel 
dat hij haren verliest. Daar worden ze 
helemaal gek van. Onlangs vond 1 van 
de bazen een haar bij zijn bord en nu 
had hij niet goed gegeten dus moet de 
hond buiten blijven. Geluk is dan dat hij 
een mooie ren krijgt. Duncan krijgt nu 
een ren met een mooi hok erbij en een  
groot hek erom heen. 

Dit is niet omdat Duncan zo gevaarlijk is, 

maar omdat er sinds kort een ‘kampioen’ 
van de hondenvechtsport uit 2011 op 

het terrein loopt als bewaking. Ze zijn 
geen maatjes helaas, dat is wel balen. 

Hondenvechtsport is hier nog een heel 
groot gebeuren…helaas! Er worden 
hier dus nog heel wat honden verminkt 
om mee te kunnen doen. Dan moet u 
denken aan  de oren die bijna helemaal 
weggesneden worden en van de staart 
blijft ook niet veel over. Walgelijk is het. 
Hopelijk kan ‘Duncan’ door zijn lieve ge-
drag aantonen dat een hond ook anders 
zijn kan.

Sinds een paar weken wonen we niet 
meer in de stad, maar dichterbij in een 

appartementje dat bij mensen in 
huis is gecreëerd. Een grote tuin 
erbij en de eigenaren vinden het 
geen probleem dat daar zo’n Ne-
derlandse hond rond loopt. Als 
we naar de kwekerij gaan dan 
loopt hij mee naast de fiets. Het 
is niet zomaar een makkelijk 
fietstochtje, we moeten toch 
eerst tegen een flinke heuvel 
omhoog klimmen voordat we 
de weg naar de kwekerij kunnen 
bereiken. Zonder moeite voor 
‘Duncan’ en helemaal los is ook 
geen probleem. Als we de auto 
pakken naar de stad, vindt hij 

dat echt helemaal het einde. Weer 
lekker zwieren door de straten. Als het 
koffietijd is ‘s middag dan lopen wij een 
rondje in de bergen en dat vindt hij ge-
weldig.

Zo kunt u eens ervaren hoe andere cul-
turen tegen een hond aankijken, wel 
wat anders dan de hond die bij u zo’n 
luxe leventje leidt! Wij genieten van 
onze Duncan.

Marty en Sandra Pieterse uit Goght, Arme-
nië

In de bergen bij de kwekerij

een ‘beest’ in je oor

Enige tijd geleden heb ik een artikel ge-
schreven over oormijt bij honden. Hoe 
vreselijk irritant dat ‘gekras’ in je oor 

moet zijn. Dat kun je je niet indenken totdat jezelf iets 
dergelijks overkomt of hebt meegemaakt.

Op een ochtend in de tuin maakte ik een 
oud ijzeren tafeltje schoon waarop al 
jaren een krans met se- dums lag. Nogal 
wat mieren kwamen tevoorschijn. De 
nijvere diertjes werden nonchalant met de 
hand weggeveegd en floep, voelde ik iets mijn linkeroor 
binnen gaan. 

Een oorwurm, is het eerste waar je aan denkt. Het diertje be-
g o n gelijk te bewegen toen het goed en wel binnen 

was. En dat was geen sinecure! Wat een akelig 
gevoel en geluid, keihard krassend in je oor, tot 
aan je kaken. 

Een ding was zeker, dat beestje moest er zo snel mo- gel i jk 
uit, het was niet om uit te houden. Dan probeer je van 
alles om dat te bewerkstelligen, zelfs tot de stofzui-
ger toe, in de hoop het diertje eruit te zuigen.

Helaas en het kraste maar door, je schudt met je 
hoofd, trekt aan de oorlel maar niets helpt. Dan 
maar je huisarts bellen. Met het bekende oorlampje 
constateerde die al snel dat er een beestje inzat. Dat 
wist ik toch al! 

Met lauw water gespoeld en jawel een kleine juffrouw Mier 
kwam met het water mijn oor uit. Wat een opluchting en wat 
heb ik met honden te doen die oormijt hebben.

Eigenaren, weest alstublieft be- dacht op oormijt 
bij uw hond en of kat. Door deze ervaring weet 
ik nu hoe irritant en onaf- wendbaar dit is.

Tiqui  

Elza, jonge dochter van Alberta Roodzant uit Valthermond ( Dr.), werd midden 
in de nacht wakker en voelde zich een beetje bang,  zoals zij later aan maar 
moeder vertelde.

Als zij zich af en toe niet ‘veilig’ voelt, gaat zij bescherming zoeken bij haar lieve-
ling en grote vriend  ‘Turba’ die over haar waakt. Alberta trof haar slapend aan in 
de hoek met ‘Turba’ naast zich, veilig bij hem gekropen.
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drenten in de media

Af en toe verschijnt ons foto-genieke ras in de 
media. Zo plaatste de Leeuwarder Courant een 
mooi stuk over Inge Hoekstra. De aanleiding was 
de titel van Clubwinner die Inge’s ‘Fardau fan de 
Indo-Anjoho’ behaalde op de Kampioenschaps-
clubmatch van onze vereniging.

Het stuk geeft een mooi kijkje in het leven van 
een echte Drentenliefhebster. Zie voor het hele 
verhaal: drentschepatrijshond.org.

06-06-2012
Reu: Ardin Senna Guido van ’t Opgoande Slag NHSB 2652614 HD A
Teef: Fardoe Selma v. Roopoorte NHSB 2570950 HD A
H.G.M. Berkenbosch, Elim

16-06-2012
Reu: Baron van ’t Poldersdijkje NHSB 2482179 HD A
Teef: Sproet van ’t Hoage Gors NHSB 2563308 HD A
N.E. Wuite-Visbeen, Goedereede

29-06-2012
Reu: Baron van ’t Poldersdijkje NHSB 2482179 HD A
Teef: Hind NHSB 2527616 HD A
R. Vogels, Best

Dekkingen

05-06-2012
8 pups (5 reuen en 3 teven)
Reu: Storm van ‘t Trappelend NHSB 2496667 HD A
Teef: Djoeke van ‘t Wijdseland NHSB 2683650 HD A
B. v.d. Pol, Ellecom

06-06-2012
5 pups ( 3 reuen en 2 teven)
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 Herrenveld, Ermelo

09-06-2012
9 pups ( 5 reu en 4 teven)
Reu: Perro fan ‘t Suydevelt NHSB 2733419 HD A
Teef: Yesse NHSB 2726263 HD A
L.E. Megens, Bergen Lb

20-06-2012
9 pups ( 7 reuen en 2 teven)
Reu: Storm v. ’t Trappel-End NHSB 2496667 HD A
Teef: Joppy NHSB 2678493 HD A
G. Vriend, Hauwert (gem. Medemblik)

01-07-2012
8 pups ( 4 reuen en 4 teven)
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

10-07-2012
7 pups (5 reuen en 2 teven)
Reu: Bono Serah van ’t Sleeswyck NHSB 2769214 HD A
Teef: Aagje NHSB 2752912 HD A
T.R. Zwarteveen-Dreijer, Wamel

Geboorten

deK- en geboorteberichten
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je hond onder appèl Kan leVens redden

Niet zo lang geleden kwam ik thuis 
van een photoshoot. De camera lag 
naast me op de stoel. Omdat in deze 
tijd van het jaar (mei/juni) de jonge 
reekalfjes geboren worden, ben je ui-
terst alert wanneer je in de buitenge-
bieden rijdt. 

Ik kwam bij ons het pad op rijden en 
zag een reegeit oversteken. Ongeveer 
3 meter achter haar, liep een pasgebo-
ren kalfje. Het diertje was denk ik net 
een dag oud. Toen het diertje midden 
op het pad liep, gaf de moeder de blaf 
die gevaar aanduidt, direct liet het kalfje 
zich vallen en drukte zich midden op het 
pad.

Ik heb de camera gepakt en ben uit de 
auto gestapt. Vanaf een halve meter 
kon ik het reegeitje aan alle kanten fo-
tograferen, het bewoog zich niet. Ik ben 
daarna doorgelopen en heb op een af-
stand staan kijken. De moeder gaf weer 
een blaf en het diertje draaide zich om 
en ging in de berm in de dichte dekking 
liggen. Weer heb ik haar kunnen foto-
graferen.

Je mag wanneer je zo’n kalfje ziet, het 
diertje nooit en te nimmer aanraken 

want dan wordt het waarschijnlijk door 
de moeder verstoten, vanwege de men-
sengeur die het dan bij zich heeft en al 
zeer zeker niet oppakken en  meene-
men, want de moedergeit houdt het 
beestje vanuit de dekking in de gaten 
en als je doorloopt, wordt het weer op-
gehaald, wat hier ook gebeurde. 

Elk jaar weer lezen wij in de krant dat 

onwetenden zo’n kalfje meenemen in 
de veronderstelling dat het in de steek 
gelaten is. Niets is minder waar!

Nu zult u denken, wat heeft dit met de 
honden te maken? Al onze honden wor-
den vanaf ze pup zijn getraind op het 
komen op de fluit, het op afstand zitten 
op de fluit en het down gaan op de fluit. 

Met de jonge hond moet je geduld heb-

ben, maar als onze honden een maand 
of 5 zijn, doen ze dit eigenlijk al heel 
goed.

Enkele dagen na het bovenstaande  
verhaal, liep ik met de honden door de 
wei omdat er binnen afzienbare tijd ge-
maaid zou worden. Ik neem de honden 
dan mee, zodat we de weide kunnen 
schonen en er geen hazen, konijnen of 

reeën worden gedood door de maaima-
chines.

De oudste hond Horus, stond ineens 
voor en bleef stokstijf staan. Zijn zoon 
Oscar, patroneerde met dezelfde vaart 
en stond schuin achter zijn vader ook 
doodstil. Onze jongste, Matthijs,  had 
dit niet gezien, maar rook wel dat er 
iets was. Hij stootte een reegeit op die 
er met grote sprongen vandoor ging. 
Matthijs er met een vaart achteraan! 
Door mijn zeer indringende inkom-fluit-
signaal te gebruiken, stopte Matthijs, 
maakte rechtsomkeert en kwam keurig 
‘voor’ zitten.

Het jonge reekalfje heb ik ook kunnen 
vinden. Het werd later keurig door de 
moeder opgehaald en naar het bos ge-
bracht. Niet alleen hebben we de ree en 
haar kalfje gered, omdat we ze uit de 
wei hebben verjaagd voor er gemaaid 
werd, maar doordat de honden direct 
gehoorzamen aan de inkom-fluit, zijn er 
geen ongelukken gebeurd.

U kunt zich voorstellen dat ik erg trots 
op mijn honden was en ik heb ze dan 
ook de hemel in geprezen! Dit bedoel 
ik met het onder appèl hebben van je 
hond waarmee je levens kunt redden! 

Een kleine tip. Wanneer u in natuurge-
bieden woont en men gaat dan maaien, 
loop er doorheen, om te kijken of er wild 
zit. Vraag de boer/loonwerker om vanuit 
het midden van het land te gaan maai-
en, dan zie je dat hazen en konijnen aan 
alle kanten de wei uitkomen rennen. Een 
kleine moeite voor u en voor de maaier. 

J. Broekman - Dekker
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in memoriam

Arko The Gloucester   24/10/2000 - 07/05/2012

Op 7 mei hebben wij tot ons verdriet afscheid moeten nemen 
van onze lieve Drent  ‘Arko the Gloucester’ en onze poes ‘Tijger’ 
van bijna 20 jaar.  Arko was onze tweede Drent.  Hij werd ge-
boren bij Rob en Tiny Key in Boxtel. Hij heeft een hoop bereikt 
in zijn leven: in 2005 werd hij Luxemburgs Kampioen, in 2006 
Nederlands Kampioen en in 2009 Veteranen-Kampioen.

Niet alleen met showen behaalde hij mooie resultaten; bij 
de Kynologenvereniging AKC Waterland heeft hij A-, B-, en 
C- diploma`s en een G.G.B.- diploma behaald. Op ettelijke 
Jachthonden-proeven behaalde hij C- en B-diploma`s met een 
hoog puntenaantal en op jacht was het een fantastische hond 
om mee te jagen. De ‘Beemster Jagers’ zullen hem erg  missen 
voor het nazoekwerk. Op 5 mei liet hij nog even zien wat mar-
keren in het hoge gras was. Arko ging alle vakanties met ons 
mee, met de auto en caravan naar Frankrijk en in Nederland.

In september 2004 kwam ‘Jordie the Gloucester’ bij ons, hij en 
Arko werden de beste maatjes met elkaar. Samen hebben ze 
nog in de media gestaan, bij een advertentie van ‘De Hypo-
theker’ en  in de catalogus van ‘Wehkamp’. Ze hebben ook nog 
vier avonden meegedaan in een openlucht toneelstuk ‘Wie 
temt de Feeks’.

Op 7 februari 2012 werd er bij Arko leverkanker geconstateerd, 
maar hij was nog te goed ‘in zijn doen’ om hem in te laten sla-
pen. In overleg met de dierenarts werd er daarom Prednison 
voorgeschreven. Daardoor  heeft hij nog 3 maanden met veel 
plezier kunnen leven temidden van ons.

Het is niet te beschrijven en te begrijpen dat ‘Arko the Glou-
cester’ en ‘Tijger’ er niet meer zijn. Arko en Tijger,  bedankt voor 

alles wat jullie ons gegeven hebben, we zullen jullie nooit ver-
geten. Rust zacht. Zij waren de beste maatjes met elkaar, nu is 
Jordie alleen.

Geert en Grada Paardekooper en  ‘Jordie the Gloucester’

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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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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Naam hond NHSB Geboren HD Botafwijking Norbergwaarde Aansluiting* Vorm

BONNY V.D. ZILVERBAAI 2806134 11-08-2010 HD A 0 40 OA

BLOSSOM FAN 'T SUYDEVELT 2812138 05-10-2008 HD A 0 38

PIETER FAN 'T SUYDEVELT 2733420 03-01-2009 HD A 0 40 OA

SISKA SERAH V.'T SLEESWYCK 2769219 22-10-2009 HD A 0 30 OA

JOEP V.D. ZILVERBAAI 2806131 11-08-2010 HD A 0 40 OA

BALOU SENNA V. SELIHOF 2828150 14-02-2011 HD A 0 40 OA

MAX V.'T HOAGE GORS 2563304 08-06-2005 HD A 0 35 OA

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

QUARTEL DAISY V. ROOPOORTE 2777141 30-12-2009 HD A 0 23 OA

GINA LAUWERS 2815959 6-11-2010 HD A 0 40 OA

* OA= Onvoldoende aansluiting; SA= Slechte aansluiting

Onderzoek NHSB Naam Geboren

09-01-2012 2612270 Asya the gloucester 09-01-2012

20-01-2012 2559142 Jinke 20-01-2012

27-01-2012 2735153 Josephine Tinke v. Groevenbeek 27-01-2012

22-12-2011 2850844 Gaby fan 't Suydevelt 22-12-2011

24-01-2012 2646578 Beye Emie v.d. Neerbosche Wateren 24-01-2012

24-01-2012 2673538 Caprice v. 't Arrêt 24-01-2012

02-02-2012 2673536 Timco v. 't Arrêt 02-02-2012

23-03-2012 2643661 Argos Lobke v. Selihof 23-03-2012

09-01-2012 2619243 Unique Tjiekie v. 'T jasperspad 09-01-2012

18-01-2012 2673537 Bink v. 't Arrêt 18-01-2012

03-01-2012 2637905 * Siebe v. Oudsher 03-01-2012

Onderzoek NHSB Naam Geboren

07-01-2012 2652596 Quibus 07-01-2012

08-02-2012 2733420 Pieter fan 't Suydevelt 08-02-2012

08-02-2012 2594115 Nelke-Senna-Wammes v. ‘t Opgoande slag 08-02-2012

16-02-2012 2741842 Ascon-Maras an 't Landweggie 16-02-2012

21-02-2012 2594117 Esra-Senna-Wammes v.'t Opgoande slag 21-02-2012

25-02-2012 2681989 Andor fan de Indo-Anjoho 25-02-2012

22-10-2011 2795761 Rua 22-10-2011

22-10-2011 2633009 Birthe Bé v.d. Sebastiaanshoeve   22-10-2011

6-3-2012 2733419 Perro fan 't Suydevelt 6-3-2012

11-2-2012 2664790 Milo 11-2-2012

11-2-2012 2739475 Barko Inucos the Gloucester 11-2-2012

Uitslagen Oogonderzoek  RvB: 19/01/2012 t/m: 30/04/2012  

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

PRA Cataract MPP Entropion Ectropion Distichiasis RD

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

Honden met Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

Overige honden Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

Jachtraining bij fam. Bosing

HD-onderzoek RvB: 19/01/2012 t/m: 30/04/2012
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ledenadministratie

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

Naam Adres Voorgesteld door

1 Mw. L. Bakker Westindieplein 1 Heerenveen J.W. Hoeksema

2 Mw. H.J. Blok-Lindhout Isaac Sweersstraat 3 Hellevoetsluis

3 Mw. M.E. Disselkoen Garderenseweg 174 Speuld J.W. Hoeksema

4 Dhr. G.G. van Empel Radiolaan 27 Huizen J.W. Hoeksema

5 Dhr. A. van Erp Veldhuizerweg 17 Lunteren J.W. Hoeksema

6 Dhr. A.J.G. Groener Disseroltweg 51 Lattrop J.W. Hoeksema

7 Mw. M.J. van Haarlem De Bongerd 85 Winssen J.W. Hoeksema

8 Dhr. E. Heijnen 't Laantje 1 Nieuwkoop

9 Dhr. G. Hoogenraad Schokkingstraat 9 Katwijk aan Zee

10 Mw. L. Houwink ten Cate Catharina v.Clevepark 22 Amstelveen

11 Dhr. R.I. Husken Scarlattirode 1 Zoetermeer

12 Mw. M.O. Kreuk-Timm La Verrerie Saint-Nicolas-des-Biefs (Fr.)

13 Mw. J.J. Kropveld Weerwilleweg 10 Koekange J.W. Hoeksema

14 Dhr. R.A. van Leijden Merel 11 Ridderkerk J.W. Hoeksema

15 Mw. A.A. van Maaren Bellefleurstraat 30 Kapelle E.G.J. Gimbrere

16 Mw. T. Nadolph Kapellenweg 4 Edenitzen (Oostenrijk) A.A. van ‘t Hof

17 Dhr. A. den Oudsten Lathyrusstraat 17 De Bilt

18 Mw. K.C.A. Piels Vestesingel 94 Herten

19 Dhr. G. Proper Woestereng 1 Epe

20 Dhr. N. Stassens St.Hubertusplein 5 Zottegem A. Dooren

21 Mw. W. Tetteroo-Wageman Nekkerweg 5 Noord Beemster J.W. Hoeksema

22 Mw. H.M.E. Uithuisje Kerkbuurt 74 Marken

23 Dhr. A. Venema Buorren 8 Goutum

24 Mw. E. Verburgt Zwanebloemlaan 11 Oosthuizen

25 Mw. M. Verkuijlen De Schans 33 Heeswijk/Dinther A. Dooren

26 Mw. E.G. Verouden-Zwart Weerdsingel OZ 57 Utrecht B.H. van der Poll

27 Mw. M. Wols Berendijk 32 Fijnaart J.W. Hoeksema

28 Dhr. R. Zondervan Oan 'e Dijk 77 Snakkerburen

1 In welke periode valt de puberteit van 
een hond?

2 Wat zijn “beladen” schouders?

3 Wat ontstaat er bij een gebrek aan vi-
tamine D?

4 Welke drie delen onderscheiden we 
aan het oor?

5 Hoe wordt het geluid over gebracht?

6 Hoe controleren we de bloedsomloop van de 
hond?

7 Hoe ziet gezond slijmvlies eruit?

8 Wat kan “gelig” slijmvlies aangeven?

9 Wat kan “wit/bleek” slijmvlies  aangeven?

10 Wat kan “blauwig “  slijmvlies  aangeven?

Antwoorden op pagina:  42
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snurKen

Snurken wil zeggen dat bij het adem-
halen tijdens het slapen een zagend, 
ruisend-brommend geluid gemaakt 
wordt. 

Dit geluid is soms zo sterk dat een part-
ner, huisgenoot of zelfs buren er last 
van kunnen hebben. Bij de ademhaling 
gaat de lucht via de neusholte, de keel-
holte en de luchtpijp naar de longen. U 
herkent het vast wel. Natuurlijk snurkt u 
niet; dat doet uw partner.

Vannacht, zo tegen half twee werd ik 
wakker van zwaar gesnurk. Toen ik goed 
luisterde, merkte ik dat het niet naast 
me vandaan kwam. Het geluid kwam 
uit twee hoeken van de slaapkamer van-
daan. Links en rechts achterin. Met de 
ogen naar het plafond gericht lag ik er 
naar te luisteren. Het viel me op dat links 
en rechts hier evenveel lawaai maakten. 
Het leek de Tweede Kamer wel. Uitein-
delijk zou ook dit lawaai wel overgaan, 
zo hield ik mezelf voor. In de Tweede 
Kamer dronken ze immers ook een glas, 
deden ze een plas en alles bleef zoals 
het was! Hier zou het ook wel zo gaan, 
dacht ik. Dit geluid kwam echt bij onze 
beide Drenten vandaan. Het was geen 
ruisende ademhaling, maar echt een 
diep brommend geluid. Met mijn groe-
ne achtergrond, weet ik precies welk 
geluid een motorzaag produceert. Nou, 
daar leek het nog het meest op. Toen 
ik me oprichtte, kon ik de omgezaagde 
bomen zien: hier waren inderdaad twee 
Drenten aan het zagen. Ze lagen beiden 
op de rug. De oudste lekker in de mand 

en de jongste op haar 
vachtje.

Zouden ze nu ook van el-
kaar hinder hebben, zo 
schoot het door me heen? 
Er waren geen tekenen die 
daar op wezen. Ik zag er 
vanaf om ze in hun slaap te 
storen. Daar zouden ze mis-
schien een trauma van over 
kunnen houden. Door in te 
grijpen, zou ik tere Drenten-
zielen kunnen beschadigen 
en zoiets wilde ik niet op 
mijn geweten hebben. Gedragsdeskun-
digen, “logen”, zouden maanden werk 
hebben om het door mij aangerichte 
onheil weg te werken.

Ik draaide me nogeens en nogeens om 
en probeerde weer te slapen. Dat viel 
niet mee. Sterker nog, dat lukte niet. 
Schapen tellen, werd al snel Drenten tel-
len. Uiteindelijk zette ik mijn beide voe-
ten op het lamimaat en slaapdronken 
strompelde ik naar de beide dames toe. 
Wakker werden ze daar niet van. Lekkere 
waakhonden, dus. Daar hoefde ik ook 
niet op te vertrouwen. Nee, de spreuk 
van de oude gemeentepolitie, “Vigilat 
ut quiescant” (ik waak opdat zij rusten), 
ging hier zeker niet op. Zij waakten niet, 
ze sliepen. Dievenklauwen, kettinkjes, 
sloten en electronica, daar moest ik dan 
maar op vertrouwen. Voorzichtig pro-
beerde ik alle slapenden te ontzien en 
liep ik naar de woonkamer.

De Maasboulevard bood de aanblik van 

elke nacht. Verkeer stad in, verkeer stad 
uit. Ik zag dat ook nu trimmers en ska-
ters niet ontbraken. Gek, hé, wie gaat 
er nu ’s nachts trimmen of skaten? Deze 
stad leeft vierentwintig uur. Gelukkig lig 
ik daar niet meer wakker van, maar ik 
dacht nog wel na over de keren dat ik 
zelf, nog ‘s nachts over ’s Heerenwegen 
scheurde. Achter allerlei boeventuig 
aan. Dat was voorbij, het hoeft dankzij 
het ABP niet meer. Mij restte nog het 
gesnurk van twee Drenten. Een prima 
vooruitzicht, maar hoe zou ik nu in slaap 
komen? Beide honden gewoon wakker 
maken, was een aanlokkelijk idee, maar 
ik besloot de pc op te starten om deze 
story aan het tekstverwerkingsprogram-
ma toe te vertrouwen. Het is misschien 
ooit bruikbaar, wie weet. Dit verhaaltje 
heeft u uiteindelijk aan twee Drenten te 
danken.                               

Uw Diender

Else, na een inspannende stoei- en renpartij, heeft haar 
favoriete pose aangenomen. Kop gesteund tegen het on-
derblad van een tafeltje en “Onze Drent” binnen pootbe-
reik.

Avond ritueel. Goed voor het gebit en geen problemen als 
de tanden en kiezen moeten worden getoond bij een keu-
ring.
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seniorenfun

Op 11 maart 2011 kregen we pup Boaz in huis. Natuur-
lijk werd Boaz als vrij snel opgegeven voor allerlei 
trainingen zoals puppybehendigheid, gehoor-
zaamheid, speuren voor beginners etc.

Telkens zag senior hond Branco (10 jaar) ons het 
heuptasje met snoepjes omdoen en met Bo ver-
trekken richting hondenschool (N&N Dogtrai-
ners). Ook thuis werd er veel geoefend met de 
kleine en op een geven moment kwam ook Bran-
co zijn mand uit om eens te kijken wat hij moest 
doen om ook zo’n beloningssnoepje te bemachtigen. 
Nu hadden we dus 2 honden die aangesneld kwamen 
als het baasje zijn heuptasje te voorschijn toverde en elkaar 
in de weg liepen tijdens het uitvoeren van een commando. 
In het voorjaar besloten we Branco mee te nemen naar de 
trainingen van Boaz. Hij zat altijd keurig langs de lijn te kijken 
naar de andere honden en mocht soms het veld op als er te 
weinig honden waren voor de sla- l o m . 
Toen we van de honden-
school de vraag kre-
gen of we Branco 
wilde opgeven 
voor Senioren-
Fun hoefden 
we daarover 
dus niet lang 
na te denken. 
Het motto van 
de cursus is: “niets 
moet en alles mag, 

vooral samen met het 
baasje plezier heb-

ben”. Op zater-
dag ochtend 

is nu Branco 
aan de beurt 
voor wat extra 
qual i t y-t ime 
met het baasje. 

We doen leuke 
zoekspel let jes, 

hondenpuzzels, en-
kele niet-belastende 

behendigheidstoestellen 
z o - als de tunnel, eenvoudige balans-
oefeningen om de coördinatie te verbeteren en leren grap-
pige kunstjes. We sluiten elke training af met een klassieke 
hondenmassage. Favoriet bij Branco zijn de massage en de 
behendigheidstoestellen. Het leukste onderdeel vindt hij de 

tunnel. We zijn van plan hiermee verder te gaan en Branco 
op te geven voor Seniorenbehendigheid. Thuis wordt er 

nu door beide honden hard geoefend en leert Boaz 
ook eens trucjes van Branco. Het is heerlijk om Bran-

co zo te zien opbloeien. Hem te zien stralen als we 
op zaterdag het bekende heuptasje om doen en 
vertellen dat hij mee mag. Als we hem dan op het 
veld als een sneltrein door de tunnel zien dende-

ren is het net alsof hij weer een jonge hond is!

fam. Visser 
(baasjes van Branco en Boaz)

Caro
Croc

www.CaroCroc.com

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

Voor een lang en gezond leven.

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

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

Else Marie fan ‘t Suydevelt heeft de titel Internationaal 
Show Kampioen CIE verkregen.

NHSB 2481446

Geboren: 07-11-2003

Eigenaar: Conny van ‘t Hof

Vader: Nørlund Darino

Moeder: Dieuwke fan ‘t Suydevelt

Storm van ‘t Trappel-End behaalde op 10 juni tijdens 
de show van Kc. de Baronie te Tilburg de titel Neder-
lands Veteranen Kampioen.

NHSB 2496667

Geboren: 05-03-2004

Eigenaar: Karel Wiegert

Vader: Lux. Ned. Kampioen Arko the Gloucester 
NVK 2009

Moeder: Fleur van ‘t Trappel-End

Dit kan je onderweg in Zwe-
den zomaar tegenkomen!

Een hitsige Auerhaan die de 
kop helemaal gek heeft in de 
balts!

Deze auerhaan maakte het 
de familie Leeman uit Zwe-
den behoorlijk lastig en de 
hond ook.

Jaap Hoeksema
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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).

Antwoorden Drent-en-kennis

1. Vanaf 6 maanden tot 12/18 maanden

2. Dit zijn te zwaar bespierde schouders, waardoor de belijning vaak wordt gestoord.

3. De Engelse Ziekte (Rachitis)

4. Het uitwendig  oor, het middenoor  en het inwendig oor.

5. Geluid brengt het trommelvlies in trilling, geluidstrillingen worden via gehoorbeentjes (ha-

mer, aambeeld en stijgbeugel) overgebracht op het vlies van het ovale venster, waardoor 

vloeistof in het slakkenhuis in trilling wordt gebracht. Via een membraam en zenuwen volgt 

een signaal naar de hersenen.

6. Door de slijmvliezen aan de binnenkant van de oogleden, de binnenkant van de mond/tand-

vlees en/of de vulva of voorhuid te controleren.

7. Roze, glanzend en vochtig.

8. Dit zou kunnen duiden op leverproblemen.

9. Dit kan duiden op bloedarmoede of in shock zijn.

10. Dit kan duiden op een slechte zuurstofvoorziening.

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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