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Voorwoord Van de Voorzitter
Beste leden van de vereniging,

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

De laatste verenigingsactiviteiten dit jaar zijn de komende fokdag op 27 oktober en de najaars-
wandeling op 11 november in Rockanje.

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

Tenslotte kan ik u een ‘bezoek’ aan de website aanraden! Hier is veel informatie te vinden over de 
vereniging en een mooi fotoverslag van de laatste kampioensclubmatch.

Met hartelijke groet,
Marc Massaar van Schaik, voorzitter

Bestuursbesluit betreffende leden/fokkers in het buitenland
In de bestuursvergadering van 17 juli jl. heeft het bestuur weer uitvoerig stilgestaan bij de vraag hoe om te gaan met in het 
buitenland wonende leden en fokkers. De pups van fokkers in het buitenland worden ingeschreven in het stamboek van het 
land waar zij woonachtig zijn (woonplaatsbeginsel).  

Als bestuur hebben wij besloten dat, uitgaande van dit woonplaatsbeginsel (zie het Kynologisch Reglement van de Raad van 
Beheer, art. III punt 22 lid 5) de vereniging zich uitsluitend bezig houdt met Nederlandse honden en in Nederland geboren 
nesten ingeschreven in het NHSB.

Dat betekent dat fokkers, die in het buitenland wonen, met ingang van heden geen fokaanvraag meer kunnen indienen bij de 
vereniging, dat zij niet op de website kunnen worden vermeld met hun eventuele nest, dat er vanzelfsprekend geen nestbezoek 
plaatsvindt en dat zij met hun nest niet zullen worden uitgenodigd op de fokdag. Het staat fokkers in het buitenland uiteraard 
wel vrij om te fokken volgens de foknormen van onze vereniging en hun nest te laten zien op de jaarlijkse Clubmatch.

Verder behouden de leden in het buitenland alle overige rechten, zoals o.a. leden-korting op het PRA onderzoek van hun 
hond(en) en een leesaccount voor Zoo Easy online. En ook betalen leden in het buitenland dezelfde contributie als de overige 
leden. 

Buitenlandse leden zijn natuurlijk van harte welkom op de ledenvergaderingen van de vereniging en ook het vervullen van een 
functie in een commissie, mits men over voldoende kennis van het ras in Nederland beschikt, is geen probleem.

Het bestuur streeft er naar om in de toekomst meer te gaan samenwerken met verenigingen voor de Drentsche Patrijshond in 
het buitenland om, door middel van uitwisseling van gegevens, op de hoogte te blijven van de stand van zaken betreffende de 
Drent in het buitenland. Tevens zullen wij als vereniging stimuleren, dat er in het buitenland verenigingen voor de Drentsche 
Patrijshond worden opgericht. Er bestaan inmiddels al verenigingen in Denemarken, Luxemburg, Verenigde Staten en sinds 
kort ook in Zweden. Ook de vereniging in België krijgt volgend jaar een definitief nummer van de KKUSH. 

Alle buitenlandse verenigingen kunnen uiteraard gebruik maken van de expertise van de Nederlandse vereniging.

Bestuursmededelingen

Wim en Hanneke van Essen verlaten Redactie-commissie
Hanneke van Essen is zo’n 5 jaar onze ‘webmaster’ geweest en sinds enkele jaren is ook Wim van Essen actief in het website-
team. Ze hebben aangegeven te willen stoppen met deze werkzaamheden om hun tijd aan andere zaken te kunnen besteden.
Beiden hebben zich op een heel prettige, constructieve manier ingezet voor de Drentsche Patrijshond en voor onze vereniging. 
Ze stonden altijd klaar, een houding die heel belangrijk is bij het onderhouden van een website.
Heel hartelijk bedankt en graag tot ziens binnen en buiten de vereniging!

Nieuwe voorzitter Evenementencommissie
De Evenementencommissie heeft uit hun midden Otto Atema als voorzitter van de commissie gekozen. Deze functie was al 
enige tijd vacant. Otto zal in de toekomst de wandelingen (blijven) organiseren.  Wij wensen hem veel succes toe met deze 
nieuwe functie.
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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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‘wat je Ver haalt is lekker’ - VerVolg
In juni 2010 haalden wij onze ‘Swedrents Tjibbe’ van 
fokster Eivor Iversen uit Piteå in Noord-Zweden. Destijds 
schreven wij hierover een stukje in ‘Onze Drent’.  

Kort samengevat: Er was in Nederland voor ons op redelijke 
termijn even geen ‘fan ’t Suydevelt’-hondje te verkrijgen, maar 
volgens  Jaap Hoeksema  wel een nakomeling in Zweden, 
waar Eivor Iversen fokt onder de kennelnaam ‘Swedrents’. Zij 
had op dat moment  een nestje van ‘Doortje fan ’t Suydevelt’ 
en ‘Banjer van de Haeckpolder’. Zo kwam ‘Tjibbe’ in ons leven. 
Hij blijkt een enorme clown, waar we de handen aan vol heb-
ben, maar ook veel plezier aan beleven.

‘Tjibbe’ heeft 3 broertjes en 1 zusje. En Eivor had een planne-
tje: een reünie organiseren van honden en eigenaren in Zuid-
Zweden. Vandaar dat wij op maandag 13 augustus jl. met onze 
20 jaar oude vouwwagen naar Zweden reden, naar Eksharad 
in Värmland.  Daar had Eivor een camping gereserveerd met 
hutjes en een staanplaats voor ons. Heerlijk aan een riviertje! 
En mooi weer!

Ulla-Britt Johansson  uit Malmö was al aanwezig met haar ge-
zin en ‘Tjibbes’ broer ‘Bellus’. Eivor was er ook met nest-moe-
der ‘Doortje fan ’t Suydevelt’. Daarna kwam Cecilie Viken uit 
Noorwegen met broer ‘Nando’, Ulla en haar man Tore Ohls met 
broer ‘Dante’. En Annika Hörfors was er met haar echtgenoot 
en haar zoon, tesamen met nest-zus ‘Hartje’.

Dat was een mooi weerzien! De honden konden maar niet ge-
noeg van elkaar krijgen. En ook de mensen vermaakten zich 
kostelijk: met wandelingen, zwempartijen, toiletteren (was 

volgens Eivor bij ‘Tjibbe’ hard nodig), het organiseren van een 
‘dog-show’ en speuren.

Zweden en Noren blijken elkaar goed te verstaan, maar toch 
was iedereen zo vriendelijk om in ons bijzijn Engels te spreken. 
We hebben geweldig veel plezier gehad! En de laatste avond 
had Eivor voor ons allemaal een cadeautje: flesjes ‘oerbier’ uit 
Drenthe.

Natuurlijk hoort daar ook een statieportret bij van alle hon-
den. Verschillende van hen zijn al kampioen, anderen zijn al 
een eind op weg naar die titel. Eivor kan trots zijn op haar 
nestje!

Jan en Fransje Hille
PS: Meer foto’s zijn te vinden op: www.swedrents.se en www.tophoto.se

Najaarswandeling op het strand bij Rockanje - 11 november 2012
De evenementencommissie nodigt u uit voor een wande-
ling op het strand van Rockanje op zondag 11 november 
2012. Lekker uitwaaien op het strand en een prachtige 
plek voor de honden om met elkaar te rennen en te spelen. 

Denk aan juiste kleding en schoenen/laarzen, want de wande-
ling gaat ook bij regen en wind door.

We verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats van de 
Tweede Slag te Rockanje, adres Tweede Slag 56, 3235 CR Roc-
kanje. 

Bij aankomst is er koffie, cake en limonade. En voor de honden 
hebben we water en brokken.

Rond 10.30 uur start de wandeling van ongeveer anderhalf 
uur. De wandeling kan worden ingekort voor de jonge en ou-
dere honden. Voor aanvang informeren we jullie over de sig-
nalen die we gebruiken om de honden aan te lijnen en vrij te 
geven. 

Leden van de evenementencommissie lopen voorop en ach-
teraan de groep om te zorgen dat we geen honden kwijt ra-
ken. U blijft als eigenaar zelf verantwoordelijk voor het doen 
en laten van uw hond en voor het aanlijnen en vrijgeven van 
uw hond.

Na afloop van de wandeling kunnen we gebruik maken van de 
faciliteiten van Salsa Beach Club. De kosten voor consumpties 
zijn voor eigen rekening.

Programma
10.00 uur verzamelen op de parkeerplaats
10.30 uur vertrek
12.00 uur terugkeer bij Salsa Beach Club

Aanmelden
De organisatie wil graag weten hoe groot de groep is. U kunt 
zich opgeven bij voorkeur met een email naar wandelingen@
drentschepatrijshond.org of per telefoon naar nummer 0252-
685176 (Otto Atema) met opgave van het aantal personen en 
het aantal honden.

Op de dag zelf kunt u de EVC bereiken op 06-23637900.

eVenementencommissie

Routebeschrijving Rockanje

•	 Volg de A15 richting Europoort. 
•	 Na de Botlektunnel volg Rozenburg, Hellevoetsluis, Europoort. 

De A15 wordt N15, weg blijven volgen. 
•	 Bij de verkeerslichten rechtdoor, brug over. 
•	 Hierna de N57 volgen richting Brielle, Hellevoetsluis, Middelburg.
•	 Bij de verkeerslichten rechtsaf, N218 richting Vierpolders, Brielle, 

Oostvoorne. Deze weg blijven volgen, na 6 km bij de ‘Banden-
wacht’ linksaf, N496 richting Rockanje.

•	 Na 3,3 km bij hectometerpaal 7.6 rechtsaf Lodderlandsedijk. Aan 
het einde bij T-splitsing linksaf Boomweg.

•	 Na 2,2 km na kerkje, dat nu GARAGE WIJN heet, rechtsaf Korte-
weg richting strand Tweede Slag. 

•	 Na 1 km Badhotel aan de rechterkant, rechtdoor en na ca. 600 
meter parkeren nabij de strandopgang.
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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 



6 - Onze Drent

 

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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opinie

‘Onze Drent’ is het clubblad van en voor alle leden. U 
vindt er informatie over wat er binnen de vereniging 
leeft en over allerlei zaken die het ras ‘De Drentsche Pa-
trijshond’ aangaan.

Verder is ‘Onze Drent’ een communicatie-middel van le-
den met elkaar. Naast nieuws en informatie van bestuur 
en commissies, vindt u veel verslagen van gebeurtenis-
sen/belevenissen die door leden zijn geschreven. We 
zijn erg blij met alle verhalen en foto’s die we mogen 
ontvangen. Uiteraard zijn de auteurs zelf verantwoorde-
lijk voor de juistheid en strekking van hun stuk.

Ook aan leden die een (stellige) mening onder de 
aandacht willen brengen, biedt Onze Drent ruimte. 

Voorheen werden die bijdragen wel aangeduid als ‘In-
gezonden brieven’, maar gelet op alle moderne com-
municatiemiddelen die worden gebruikt, spreken we nu 
van de ‘Opinie-rubriek’. 

U zult begrijpen dat plaatsing in de Opinie-rubriek niet 
hoeft te betekenen dat ‘de vereniging’ de geuite mening 
deelt. Die blijft voor verantwoordelijkheid van de inzen-
der. 

Over veel zaken bestaat ook niet één uitgekristalliseerd 
‘verenigingsstandpunt’. Juist het kennisnemen van vele 
(verschillende) meningen, helpt ons bij het vormen van 
onze eigen mening.

Is snijden in gezond vlees ethisch verantwoord?
Er is in dit blad al vaker over geschreven. 
Er zijn nog steeds dierenartsen die advi-
seren om een jonge vrouwelijke pup te 
laten steriliseren. Het liefst nog vóór de 
eerste loopsheid, want er zou wel eens 
kanker aan de ‘dit’, of kanker aan de ‘dat’ 
kunnen ontstaan wanneer je dit niet 
doet! Flauwekul! Laat ik het nu maar 
eens keihard zeggen. Grote flauwekul!  
Waarom zou je een gezonde jonge hond 
maltraiteren? Hebben deze dierenart-
sen een extra pensioen nodig? Als dat 
zo is, laat ze het geld dan maar op een 
andere en eerlijker manier verdienen en 
niet door nieuwe, vaak onwetende be-
zitters van een pup te indoctrineren met 
het advies dat het beter is om dit teefje te 
laten steriliseren omwille van ‘eventuele 
toekomstige’ problemen. Dit doe je ook 
niet met  mensen, tenzij erfelijk belast of 
medisch noodzakelijk.

Niet zo lang geleden kwam ik weer een 
geval van sterilisatie bij een jong Dren-
tenteefje tegen. Het diertje zou een 
baarmoederontsteking hebben gehad, 
en hup, de boel er dan maar meteen uit. 
Er kwam stoom uit mijn oren en niet al-
leen bij mij, maar ook bij de fokker. Is het 
niet de moeite waard te overwegen om 
het eerst maar eens te proberen met een 
antibioticum-kuurtje? Als het medisch 
echt noodzakelijk is, dan ben ik de eerste 

om te zeggen: “doen”. Maar als het al-
leen maar gedaan wordt omdat het zo 
gemakkelijk is, want ze worden ook niet 
meer loops etc., dan schieten woorden 
mij tekort. 

Iedere Drentenfokker en reuhouder kan 
je vertellen dat een gesteriliseerde teef, 
een slechte,  doorgeschoten vacht kan 
krijgen. Ze blijven last hebben van reu-
en, want ze hebben een bepaalde geur 
bij zich, ze kunnen later last krijgen van 
incontinentie of diabetes etc. Gesterili-
seerde teven worden tevens vaak domi-
nant vanwege de mannelijke hormonen 
die zich dan gaan manifesteren. Ze gaan 
reuengedrag vertonen. Ook groeien ze 
vaak zowel geestelijk als lichamelijk, 
niet goed uit wanneer ze voor de eerste 
loopsheid gesteriliseerd worden. Als je 
geen last wilt hebben van een loops teef-
je, neem dan een reu. Ik kan je garande-
ren, dat die niet loops worden! 

Het fabeltje dat teven gemakkelijker te 
houden zijn dan reuen wil ik bij deze ook 
de wereld uit helpen. Reuen zijn veel ge-
lijkmatiger in temperament en karakter. 
Ze mogen dominant zijn, maar daar kun 
je als baas/bazin heel veel aan doen. Ik 
heb zelf 3 reuen, alle drie behoorlijk do-
minant, maar ík heb de uitspraak, ze 
hebben geen inspraak en ze doen het 
omdat “ik het zeg!” Het leuke is dat ze 

zielsveel van me houden, want ze weten 
waar ze aan toe zijn!

Teven hebben veel meer een wisselend 
temperament. Ze worden loops, ze zijn 
loops, ze zijn schijnzwanger of drach-
tig, hebben een nest, allemaal factoren 
waarbij de stemmingen van een teefje 
vanwege de hormoonwisselingen danig 
kunnen veranderen.

Het genenbestand van goed fokmateri-
aal in onze Drentenclub is niet dusdanig 
groot dat we ons kunnen permitteren 
om prachtig (fok)materiaal te vernieti-
gen. 

Verder adviseer ik iedere bezitter van 
een Drententeef (of reu) bij aarzelingen 
of advies van een dierenarts waarbij je 
niet helemaal weet of je wel een goed 
advies krijgt, eerst eens even contact op 
te nemen met de fokker. De meeste fok-
kers zullen je niet alleen een goed, zo niet 
beter advies geven dan de dierenarts, ze 
doen ook hun best om het ras te verbete-
ren en een mooie hond te fokken. 

Gelukkig zijn niet alle dierenartsen zo, je 
hoort hoe langer hoe vaker over dieren-
artsen die tegen het rücksichtslos snij-
den in gezond vlees zijn.

J. Broekman - Dekker

Proef op 3 augustus 2012 in Beesd
Vrijdag 3 augustus jl. zouden mijn hond 
en ik voor het eerst meedoen aan de 
proef in Beesd. Dit kon helaas niet door-
gaan, want hij moest geopereerd wor-
den aan zijn bek. Hij was niet op tijd her-

steld, dus met pijn in het hart heb ik ons 
afgemeld. Om van de nood een deugd 
te maken, zijn we wel gaan kijken bij de 
proeven. We willen het tenslotte volgend 
jaar opnieuw proberen! Samen met een 

aantal vrienden en hun Drenten zijn we 
vertrokken naar Beesd en hebben rond-
gelopen en gekeken bij de verschillende 
proeven.

Het is heel leuk om zoveel mensen te 
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zien, die dezelfde liefde voor het ras de-
len als wij. De dag verliep gezellig en 
zonnig, totdat het volgende gebeurde. 
We zaten lekker aan het water om op 
afstand te kijken naar de proef ‘apport 
over diep water’, toen er iemand met zijn 
Drentje bij het water kwam. Wat hierna 
volgde heeft ons geschokt en vinden wij 
in het geheel niet passen bij de omgang 
met een Drentsche Patrijshond in het al-
gemeen en op zo’n leuke dag in het bij-
zonder.

De voorjager stuurde een onzekere Drent 
het water in. De hond wilde dit duide-
lijk niet en begreep niets van de com-
mando’s die de man haar toebeet. Het 
gedrag van de hond leidde tot ergernis 
bij de voorjager die zich “terugtrok” in 
het riet om de hond te laten weten dat 
hij hier niet van was gediend. De hond 
werd steeds weer gedwongen het wa-
ter in te gaan en mocht niet op de kant 
komen. De man bleef maar “over, over” 
schreeuwen. De hond begreep duidelijk 
niet wat de bedoeling was en zwom uit 
arren moede rondjes aan de kant. Uit-
eindelijk had de man er genoeg van en 
met de aangelijnde hond ging hij verder 
naar de volgende proef. We hebben zijn 
deelnemersnummer genoteerd en aan 
het hier ook aanwezige lid van het ver-
enigingsbestuur gevraagd hier melding 

van te maken binnen het bestuur. Ach-
teraf betreuren we het dat we de man 
niet direct op zijn gedrag hebben aan-
gesproken. Waarschijnlijk waren we te 
verbouwereerd.

Tevens is ons opgevallen dat een aantal 
hondeneigenaren niet op hun honden 
letten en druk bezig zijn met hele andere 
dingen. Wanneer hun hond dan uitvalt 
naar een voorbijganger, wordt de hond 
op een niet mis te verstane wijze duide-
lijk gemaakt dat dit niet door de beugel 
kan. Echter, wanneer de eigenaar zelf 
goed had opgelet was dit in het geheel 
niet nodig geweest. Schop jezelf in het 
vervolg in plaats van je hond! 

Wij trainen al jaren honden en hebben 
een heleboel trainingsmethoden voorbij 
zien komen met wisselend succes. Wat 
wij hebben geleerd, is dat met het op-
bouwen van een band met je hond niet 
wordt bedoeld dat hij met een sliplijn 
fors wordt gecorrigeerd of dat de jacht-
lijn wordt gebruikt als correctiemiddel. 
Dat zijn beiden achterhaalde metho-
den en werken bij Drenten averechts. De 
hond zal zich dan uit angst naar je voe-
gen en niet omdat hij graag bij je is en 
voor je wil werken. 

Vanuit een zorgvuldige opgebouwde 
band met je hond, die bestaat uit weder-

zijds respect kun je alles aanleren. Dan 
hangt het slagen op een proef vervol-
gens nog af van je eigen gemoedstoe-
stand, de omgeving en de vorm van de 
dag. Uiteindelijk willen we allemaal toch 
onze eigen Drent weer mee naar huis 
nemen. Geslaagd of niet!!  Jammer dat 
er nog steeds voorjagers zijn, die hun ei-
genwaarde ontlenen aan het slagen van 
hun hond! 

Gelukkig waren er ook een heleboel 
voorjagers die het super deden met hun 
hond, ongeacht of ze een diploma haal-
den of niet. Wij hopen dat deze laatste 
groep steeds meer als voorbeeld gaat 
dienen voor het trainen met een Drent. 

Het is niet meer van deze tijd om al 
schoppend, rukkend en trekkend aan je 
hond op een proef te verschijnen. Kijk, 
als de hond een commando niet opvolgt,  
eerst wat je zelf fout hebt gedaan en rea-
geer je frustratie vervolgens niet af op je 
viervoetige trouwe vriend.

Er zijn over heel Nederland trainingsgroe-
pen te vinden die op een ‘Drentwaardige’ 
manier trainen. Zoek hier alsjeblieft naar 
en blijf niet hangen in achterhaalde me-
thoden, die een Drent tekort doen.

Karen Starink, mede namens Daan en 
Thea Brom-Volman

hondenVoeten in de winter
Onze Drenten zijn prima bestand tegen een wandeling in de 
winter. Toch kunnen ze , net zoals andere honden, last hebben 
van sneeuw of pekel/strooizout. Vandaar nu alvast wat tips:

•	 Knip het haar tussen de voetzolen kort. Doe dit met een 
schaar met stompe punt.

•	 Ook het haar tussen de tenen kan korter. Dit voorkomt dat 
er klontjes sneeuw  tussen de tenen kunnen gaan zitten. 
Door met uw vinger van onderaf omhoog te strijken tus-
sen de tenen door, gaan er plukjes haar omhoog staan. 
Die kunt u dan makkelijk knippen. Doe dit als de hond 
ontspannen is, bij voorbeeld na een wandeling.

•	 Doe voor een wandeling, als er sneeuw ligt , wat vaseline 
onder op de voeten en tussen de tenen. Ook dit voorkomt 
plakken van de sneeuw.

•	 Het strooizout/pekel kan erg prikken op de voeten. Som-
mige honden gaan echt kreupel lopen. Ook hier helpt de 
vaseline. Probeer zoveel mogelijk de vers gestrooide plek-
ken te vermijden.

•	 Bij thuiskomst de voeten afspoelen (met koud water) en 
afdrogen. Hiermee voorkomt u dat het zout op de poten 
blijft, maar ook dat uw huis vet wordt van de vaseline of 
wit van het zout.

•	 Spoel ook de “onderkant” van de hond schoon, of maak 
het schoon met een natte handdoek. Het zout wat onder 
tegen de buik opspat , wordt plakkerig in de vacht.

•	 De meeste honden vinden sneeuw prachtig. Ze moeten 
er echter niet teveel van eten. Het kan leiden tot diarree of 
darmkrampen. Ook veel ijskoud water is niet zo verstan-
dig.

•	 Verder nog even een waarschuwing voor ijs! Laat de hond 
niet op eigen initiatief het ijs op gaan. Hij kan niet beoor-
delen of het sterk genoeg is! Ieder jaar hoor/lees je verha-
len van honden die door het ijs zakken.

Inge Hoekstra - Dekkers
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een trainingsjaar met een jonge drent 
Met volle teugen geniet ik weer van 
het actieve leven dat ik heb sinds Jar-
no bij ons is komen wonen. Een Dren-
tje met tomeloze energie, ontzettend 
veel werklust, lief, aanhankelijk en 
heeeel zelfstandig. 

Denk je al het één en ander te weten na 
8,5 jaar onze lieve Falko in huis gehad te 
hebben. Nou, vergeet het maar, ik weet 
nu dat iedere Drent weer anders is en ik 
heb weer heeeeel veel bij moeten leren 
en moeten oefenen in geduld. Maar ook 
van deze Drent houd ik ontzettend veel 
en ik heb een groot Drentenhart, dus 
het komt goed en van lieverlee zien we 
nu dat Jarno het werken ook voor mij wil 
gaan doen en niet alleen voor zichzelf. 
Fantastisch!

Sinds mei 2012 hebben Jarno en ik er 
een trainingsgroep bij naast de KNJV-af-
deling in Vught en de Drentenjachttrai-
ning van de Vereniging. We trainen  nu 
ook bij JAC Orion in Arendonk, België. 
Oscar Alstede is er onze trainer en ik ben 
wat blij dat ik hem en de trainingsgroep 
heb leren kennen. Het klikte vanaf het 
begin supergoed met iedereen en de 
positieve manier van op succes trainen, 
doet Jarno en mij veel goed. We begon-
nen in Arendonk in de basisgroep, maar 
zijn al snel doorgeschoven naar de ver-
volggroep. 

Het appèl zat (zit …) er nog niet altijd 
helemaal goed in bij Jarno, maar de 
jachtpassie, jaaaa DIE is zeker volop aan-
wezig en met werken ging hij dan ook 
met grote sprongen vooruit. De zwem-
problemen waren in één les over. Ok, ok, 
het is en blijft een Drent hè, dus de ene 
keer gaat hij heel spontaan te water en 
de andere keer moet hij toch écht eerst 
even meten of het niet meteen te diep 
is en te koud.  Of hij besluit bij de inzet – 
hoe creatief – een kortere zwemafstand 
te nemen. 

We hebben alle tips vanuit alle groepen 
goed onthouden en flink getraind thuis. 
Niet TE veel, maar tijdens iedere wande-
ling toch wel een klein onderdeel aan 
bod laten komen en structureel iedere 
wandeling starten met appèloefening 
‘zit–volg–zit’ en pas gaan plassen als ik 
zeg dat het mag, Ook de tips om meer 
rust in Jarno te krijgen en duidelijker te 
laten zien dat IK (ja echt waar Jarno, IK) 
de leider ben en we volgens mijn regel-
tjes gaan werken, hielpen ons snel voor-
uit. Ik durfde het daarom aan om in te 
schrijven voor een aantal KNJV-proeven 
en daarmee hebben we dit seizoen 

leuke resultaten geboekt, samen ont-
zettend leuke dagen beleefd, gezellige 
mensen én superleuke honden leren 
kennen plus heel heel veel bijgeleerd en 
genoten van alle prachtige locaties waar 
we geweest zijn! 

In Vught sloten we het trainingsseizoen 
op 10 juni af met een prachtig B-diplo-
ma. ‘Steady’ kon ik Jarno toen nog niet 
noemen, maar hij wist waar hij welk 
spelletje moest doen, zeg maar,  en met 
enige moeite verrichtte hij de water-ap-
porten doen.

Via JAC Orion deden we in Heurne/Ou-
denaarde mee aan de jachtafrichtings-
proeven. Het basisbrevet ging onze 
neus voorbij. Ik had een stuiterbal bij 
me die dag, die ik maar niet goed onder 
appèl kreeg. Terugkomen op de fluit? 
Nooit getraind vrouwtje, ik snap ‘t niet. 
Drentendraakje! De werkonderdelen die 
écht moeilijk waren en bij het jachtaf-
richtingsbrevet horen, rondde hij dan 
weer wel keurig netjes af, terwijl ik had 
verwacht dat DIE nou net niet zouden 
lukken. Het kan verkeren met een Drent 
hè. Zoals een keurmeester ook zei toen 
ik aan kwam voor de proef: “Ach, een 
Drent, altijd weer een verrassing wat die 
gaat doen”. Begrip alom, heerlijk, zorgt 
voor de ontspanning! 

Op 14 juli hadden we in Meijel onze eer-
ste KNJV-proef (met dank aan trainer 
Piet). Vreemde locatie, werkonderdelen 
weer goed, maar terugkomen en volle-
dig ‘uit zicht’ blijven liggen in de bosjes, 
terwijl er geknald werd met echte jacht-
geweren, dat was teveel gevraagd. Van 
de knallen van de echte jachtgeweer 
schrok ik me een hoedje. Jarno had al-

leen zoiets van “wáár .. wáár .. wáár? Ik ga 
‘t halen”. Dus helaas teveel nullen op de 
basisonderdelen, wel mooi gewerkt met 
de moeilijkere onderdelen. Misschien 
overdreven, maar ik was echt ontroerd 
dat Jarno – die ‘over water’-gaan toch 
nog wel moeilijk vond – na de tweede 
keer inzetten die 50 meter ging zwem-
men, het eilandje afzocht, die eend voor 
mij ging halen en zonder treuzelen te-
rug kwam. Ik had nog nooit een A-proef 
gezien, genoten heb ik van het verge-
vorderde dirigeerwerk en het lopen 
van het sleepspoor door de finalisten. 
Wat geweldig als een hond dat voor je 
wil doen! We hebben veeeeeel gelopen, 
flinke afstanden tussen de proeven, 
maar een superdag gehad! 

Op 29 juli had JAC Orion de volgende 
jachtproevendag, dit keer op onze thuis-
trainingslocatie in Arendonk. Of het lag 
aan de meerdere proeven achter elkaar, 
maar ik bespeurde iets meer rust bij Jar-
no en we behaalden samen ‘net aan’ het 
KKUSH-basisbrevet van de jachthond. 
Volgens goed Belgisch gebruik werd ge-
zamenlijk gegeten en genoten we weer 
van een fantastische BBQ bij onze ‘stam-
kroeg’  ‘Het Paradijs’. 

Bij de proef in Beesd op 3 augustus deed 
Jarno het super, hij was voor het eerst 
écht ontspannen en rustig, dat vond ik 
dus écht mijn grootste winstpunt van 
het seizoen. Jammer van het markeer-
apport, dat was ‘t eerste onderdeel. Wer-
pers stonden in het zicht en best dicht-
bij, dus showgedrag … helaas een nul. 
Ook het apport over water - over De Lin-
ge - was een te grote afstand voor Jarno. 
Halverwege keerde hij tot twee keer toe 
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om, maar niet getreurd, het KNJV-C-di-
ploma is binnen. 

In Beerse, België, deden we mee aan een 
jachtproef. Wat een prachtige locatie 
daar! Hier ging het finaal mis met de ap-
pèl-onderdelen. Van te voren wat appèl 
gelopen, ging eerst niet goed, na een 
kort stevig gesprekje ging het prima. 
Tijd om de wedstrijd te beginnen.

We begonnen met een apport over wa-
ter, dat ging goed. 

Vervolgens volgparcourtje lopen. Bij de 
eerste de beste buitenbocht peerde hij 
er tussenuit, terug naar het apport over 
water. Gebeurt je maar één keer in je le-
ven dat je te snel start en niet goed kijkt 
waar de afleiding ligt. Ik had precies an-
dersom moeten beginnen... De rest van 
de werkonderdelen ging allemaal prima. 

Toen kwam het één na laatste onder-
deel: vrijsturen en influiten. Nou dat vrij 
sturen ging prima! Binnen 10 seconden 
zagen we alleen nog een bruin/wit stipje 
in de verte: Jarno racend over de zand-
bergen van de afgraving … Fluit, naam 
roepen? Hoor jij iets? Nou de keurmees-
ter en ik hadden pijnlijke oren, maar Jar-
no was ‘on-the-road’. Uiteindelijk kwam 
hij terug en presteerde het om op 30 
meter van mij nog even gezellig stil te 
gaan staan en zijn poot op te lichten om 
over het plasje van een andere reu heen 
te gaan. Ik was zachtjes gezegd ‘Not 
really amused’. Maar de keurmeester 
was wel onder de indruk van de ruimte 

die hij durfde te nemen en vond dat ik 
mijn dag niet had  (ik had hem ook bij 
het volgparcourtje). Ja mijnheer, ruimte 
nemen dát is nou echt geen probleem 
voor Jarno! 

Als voorlopig laatste jachtproef hebben 
we nog deelgenomen aan de derde door 
JAC Orion georganiseerd jachtproef. Dit 
keer in Merkem. Een heeeel eind rijden 
voor een proef en met de Belgische wijze 
van wegomleggingen aangeven, kom je 
dus nooit op de plek waar je zijn moet. 
En m’n navigatiesysteem stuurde me 
iedere keer terug naar het punt van de 
wegblokkade, hoever ik er ook af reed. 
Gelukkig had een trainingsmaatje van 
me het telefoonnummer van iemand 
van de organisatie, die gaf me een lokaal 
bekende aan de telefoon en zo werd ik 
geloodst naar de verzamellocatie. De tip 

is toch: ‘rustig aan een wedstrijd begin-
nen’? Nou die rust was bij mij ver te zoe-
ken, ik was echt nog maar net op tijd om 
me te melden . ‘t Zal je gebeuren dat je 
bijna 2,5 uur hebt gereden, 1,5 uur ge-
zocht en dan te laat bent! 

Gelukkig was ik dus op tijd en het werd 
een hele warme, maar fantastische en 
succesvolle dag. Jarno liet superwerk 
zien, was tussendoor zó rustig, echt 
geweldig! De appèlonderdelen gingen 
goed dit keer (ok, kan nóg beter, maar 
wedstrijdritme moet je opbouwen). Het 
ontzettend moeilijke apport over water 
rondde hij ‘net aan’ met een voldoende 

af en met dat allerlaatste onderdeel 
heeft hij het KKUSH-jachtafrichtingsbre-
vet behaald (vergelijkbaar met B-diplo-
ma in Nederland). 

We hebben samen zoveel geleerd dit 
jaar en gaan zeker verder met trainen. 
Voor mij is er niets leukers dan heer-
lijk met Jarno te werken, samen lekker 
buiten bezig te zijn, onze jachtpassie 
delen met andere jachthondengekken, 
nieuwe dingen leren. Ik kijk alweer uit 
naar het winter-trainingsseizoen en de 
wedstrijden van volgend seizoen. Dit 
jaar durfde ik het vanwege het moeilijk 
onder appèl krijgen nog niet aan, maar 
misschien dat ik volgend jaar eens deel 
durf te nemen aan een veldwerkdag. 
Lijkt me ook super om dat eens mee te 
maken!

Ook op showgebied gaat het hem voor 
de wind. Jeugdwinner 2011, Nederlands 
Jeugdkampioenschap behaald in maart 
2012 in Hazerswoude, Belgisch Club-
kampioen 2012 in augustus. 

Verder zijn alle gezondheidsonderzoe-
ken positief afgesloten en we kunnen 
dus zonder problemen/zorgen met hem 
verder trainen en begin volgend jaar 
wordt hij (als hij goed zijn best doet) nog 
papa Jarno!  De FBC heeft de ingediende 
fokaanvraag inmiddels goedgekeurd.

Langs deze weg wil ik de fokkers Jos 
en Petra Baaijens en Henk en Johanna 
Doornbos bedanken voor het vertrou-
wen dat ze in ons hadden, dat ze Jarno 
op een leeftijd van negen weken aan 
onze zorg hebben overgedragen. Ik bof 
zo ontzettend met Jarno, hij bezorgt me 
heel veel Drentengeluk en -plezier!

Manuela Plaisier

Voor degenen die het leuk vinden om complete uitslagen en foto’s te bekijken:
•	 uitslagen: http://www.jacorion.be/paginas/uitslagenproeven2012.html
•	 foto’s: https://picasaweb.google.com/j.a.c.orion/Proeven1Juli2012

Repke is gek op haar “teentje”, ze weet dat de concurrentie groot is. Zelfs  
slapende blijft ze waakzaam!
Tineke van der Feijst

Onze Dazzle, ‘Drent in Drenthe’. Ze zit hier aan de  rand van een ven en is 
helemaal gebiologeerd door een paar rondzwemmende eenden. 
Fam. Wilmink, Sappemeer
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geBruikshondencommissie

KNJV proef te Beesd - 3 augustus 2012
Vrijdag 3 augustus was het weer zo-
ver. De jaarlijkse KNJV Proef geor-
ganiseerd door de ‘Vereniging De 
Drentsche Patrijshond’ i.s.m. de ‘Ne-
derlandse vereniging voor Stabij- en 
Wetterhounen’. 

De locatie was als vanouds Landgoed 
Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd. 
Dit jaar was er echter gelijktijdig met de 
KNJV proef ook een paardenevenement. 
Hierdoor was het onvermijdelijk dat 
sommige proeven op een andere locatie 
van het Landgoed gehouden moesten 
worden dan het jaar ervoor. Dit om al-
les zo goed mogelijk voor beide partijen 
te laten verlopen: de hondenmensen 
en de paardenmensen! Dat betekende 
soms wat verder wandelen naar een 
proef en ook dat de proef apport over 
breed water, echt over breed water was, 
namelijk over De Linge. We waren de 
afgelopen jaren verwend doordat deze 
proef bij het haventje werd gehouden, 
maar alle jaren daarvoor was het ook 
over De Linge. Dit jaar dus weer op de 
oude plek!

Dit jaar had ik mijn jongste hondje in-
geschreven, ‘Wieske van ‘t Wilhoeckske’.  
We zouden het gaan proberen. We had-
den wel getraind natuurlijk maar nog 
niet alle proeven zitten er ‘ingebakken’ 
en het was de eerste wedstrijd. Wieske 
is 16 maanden en  dus nog erg jong. Ze 
is nog snel afgeleid en meent alles wat 
er rondom haar gebeurd te moeten bij 
houden. We gingen dus meer voor de 
ervaring dan voor het resultaat. Natuur-
lijk ga je samen met je hond alles zo 
goed mogelijk proberen te doen, maar 
ik wist dat het toch nog wel voor een 
deel van geluk zou afhangen of we al-
les wel zouden halen. Het is een beetje 
zoals een van de keurmeesters zei: ze 
kan alles eigenlijk voor een 10,  maar 

nog niet allemaal achter 
elkaar op één dag!

Het weer zat erg mee, 
een lekker zonnetje dus 
vol goede moed begon-
nen we aan de proeven. 
Ik word toch altijd weer 
een beetje zenuwachtig 
hoewel ik dit toch al vele 
malen gedaan heb maar 
ik vind het toch altijd 
weer spannend! Ik ga niet 
alle proeven beschrijven 
maar aan het einde van 
de proeven was ik he-
lemaal niet ontevreden 
over mijn hondje. We 
hebben niets gehaald, 
dat dan weer niet, maar 
ze heeft een aantal din-
gen heel netjes gedaan. 
En een aantal dingen 
niet! Ook heb ik zelf weer 
verschillende fouten ge-
maakt waardoor het ook 
niet helemaal ging zoals 
ik zou willen, maar ja, dat 
kan ik dan mijn hond na-
tuurlijk niet aanrekenen.

De proeven waren niet 
allemaal even makkelijk 
maar dat is een kwestie 
van trainen op verschillende terreinen, 
verschillende wateren en verschillende 
begroeiing. Die routine zit er bij Wieske 
echt nog niet in, maar dat gaat wel goed 
komen. We hebben in ieder geval een 
hele leuke en ook weer leerzame dag 
gehad. Goed georganiseerd ondanks de 
noodzakelijke aanpassingen i.v.m. het 
paardenevenement!

Pittige maar eerlijke proeven en sym-
pathieke keurmeesters die zeker wel re-

kening hielden met de zwaarte van de 
proef in hun beoordelingen. We hebben 
misschien iets meer gelopen deze dag, 
maar wat geeft dat! Het was op onze 
vrije dag, het was mooi weer en het 
houdt ons fit! Wieske en ik hebben nog 
genoeg om te trainen maar volgend jaar 
zijn we er zeker weer bij! Ik wil bij deze 
iedereen van de organisatie bedanken 
voor de aangenaam verlopen dag!

Willeke Loots

Op 3 augustus jl. hebben wij onze jaarlijkse KNJV-proef 2012 te Beesd gehouden. Met prachtig weer hebben wij 
kunnen genieten van mooi hondenwerk. Zo was dit jaar de Linge terug bij het over water en was er een markeer-
apport in een klaverveld.

Onder het genot van een verfrissend drankje in de jachtkamer van het mooie landgoed Mariënwaerdt is de uitslag 
bekend gemaakt. In totaal waren er 51 deelnemers die streden om de Mariënwaerdt-bokaal. Er zijn 9 C diploma’s, 20 
B diploma’s en 2 A diploma’s uitgedeeld.

De eerste plaats was voor de heer Poncelet met zijn Drent ‘Jeuris Jiba van Hermesheem’ met een A-diploma van 92 
punten. Wij kijken terug op een geslaagde dag.

Namens de gebruikshondencommissie, Olaf Geerse 

Winaar van de proef:
Dhr. Poncelet met  ‘Jeuris Jiba van Hermesheem’
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Recapitulatiestaat K.N.J.V.-proef Beesd 2012
Naam hond Voorjager Proeven

a b c d e f g h i j Diploma C B A

 Djenna Sanne van Drienermarke 1 H.T. Bösing 10 8 9 9 9 10 7 7 0 - B 45 69 *
Douwe Nynke v.d. Bezelhonk 2 A. Stamhuis 10 10 10 8 10 10 9 6 0 - B 48 73 *

Fleur Wietske v.d. Meerpoel 3 F. v.d. Meulen 9 10 9 0 6 9 7 0 - - geen - - -

Govert Anjo van Drienermarke 4 J.A. Borsje 9 6 10 9 9 10 9 0 - - C 43 - -

Janos Jelke van Hermesheem 5 J. Geurts 9 9 9 7 8 9 6 7 - - B 42 64 *

Jisca v.d. Haeckpolder 6 N. van Zelst 8 8 10 10 8 10 8 8 0 - B 44 70 *

Sophy Pyppa v.d. Bezelhonk 7 A. Luttikhuis 9 10 9 10 10 10 8 0 - - C 48 - -

Thybo Sanne van Drienermarke 8 H.E. de Heer 8 6 0 7 7 9 0 6 - - geen - - -

Silke van `t Holtenbos 9 K. de Vries 10 8 10 7 7 6 0 9 - - C 42 - -

Barones Mika Gina v.d. Haeckpolder 10 H.E. van Boord 8 10 10 10 9 10 7 10 0 - B 47 74 *

Timco van 't Arrèt 11 Y. de Jong 7 10 10 9 7 6 0 0 - - C 43 - -

Benthe (Senna) van 't Arrêt 12 H. Harder 9 10 9 7 7 9 9 6 - - B 42 66 *

Bink v. 't Arret 13 L. Biemans 10 7 10 8 8 8 0 6 - - C 43 - -

Fenella van 't Poldersdijkje 16 J. Mastenbroek 9 9 10 7 8 9 7 8 - - B 43 67 *

Idde van 't Poldersdijkje 17 L.D. Mastenbroek 7 7 - 8 7 disk  - - - - disk - - -

Benther v.h. Iemenholt 18 E. Alting 8 9 10 10 9 10 9 10 0 - B 46 75 *

Aram van 't Arrêt 19 P.E. Doderer 8 10 10 9 7 10 9 8 - - B 44 71 *

Joksan Sainuke the Gloucester 20 N. Vossen 10 10 8 6 8 7 10 8 - - B 42 67 -

Jessela the Gloucester 21 R. Kuggeleijn 7 10 10 9 6 8 8 0 - - C 42 - -

Jara-Fenna van 't Roetslat 22 R. Hummelink 9 10 10 8 9 9 10 7 - - B 46 72 *

Jessie-Roos Jiba van Hermesheem 24 E. Born 10 10 8 6 10 10 10 10 0 - B 44 74 *

Rinus van 't Wilhoeckske 25 A. Kogelman 6 6 0 0 7 9 6 0 - - geen - - -

Silke van de Geeserstroom 26 MeijerWensveen 7 8 10 6 7 10 8 0 - - C 38 - -

Jet Freza van de IJkenhorst 27 H. Rap 8 9 9 10 6 9 10 7 - - B 42 68 *

Wieske van 't Wilhoeckske 28 W. Loots 6 10 8 9 0 9 0 0 - - geen - - -

Hanne van 't Wilhoeckske 29 J. Maaskant 7 0 0 6 6 8 6 0 - - geen - - -

Juno Daisy van Roopoorte 30 L. Stevens - - - - - 10 - disk - - disk - - -

Kari van 't Wijdseland 32 H. Hilkens 9 6 0 8 8 10 9 6 - - geen - - -

Rif van 't Voornsche Landt 33 R. Alting 6 6 0 8 6 - - - - - geen - - -

Aedske fan it Toppenhúster Fjild 34 E. Stienstra 7 8 10 6 8 8 7 8 - - B 39 62 *

Jikke 35 D.C.J. Haarsma 8 8 9 9 8 8 8 8 0 - B 42 66 *

Laika 36 J. Spikker 8 10 10 10 9 8 10 9 6 7 A 47 74 87

Frieske Fan De Freije Wetters 37 P.  Modijefsky 10 7 7 disk  - 0 0 0 - - disk - - -
Mynne Heike v.h. Zandhiem 38 M.A. Arentz-Bakker 6 6 7 0 7 8 8 0 - - geen - - -
Lieuwe 39 M. van Dijk 9 8 10 9 9 9 0 disk  - - disk - - -
Dauwe 40 G. Riemer 8 0 10 0 8 0 6 0 - - geen - - -
Stijn Quinto v.d. Veenweide 41 F.J.C v.d Maden 7 7 6 0 0 - - - - - geen - - -
Barko Inucos The Gloucester (Diesel) 43 J.B. Tielenburg 6 7 9 8 disk 9 7 - - - disk  - - -
Jarno Tinus Jinte Basco 44 M. Plaisier 9 9 7 7 6 10 0 0 - - C 38 - -
Jeuris Jiba van Hermesheem 45 Poncelet Rony 10 9 9 10 10 10 8 9 9 8 A 48 75 92

Gijs-Dieuwe van de Bezelhonk 46 M.E. de Graaff 9 6 7 8 9 7 7 8 - - B 39 61 *

Bella van de Neerbosche Wateren 47 H. Stevens 10 10 9 8 10 8 10 8 0 - B 47 73 *

Clovis v.d. Sebastiaanshoeve 48 M. Stuijvenberg 0 0 6 8 8 9 6 disk  - - disk  - - -

Bowie Spot van Carnisselande 49 J.A. Lionarons 8 8 8 0 6 - - - - - geen - - -

Cato van 't Drentsche Geluck 50 T. Staffhorst 8 8 7 8 8 10 6 8 0 - B 39 63 -

Isis Minya van 't Patrieske 52 K.I.M. Sportel 8 0 0 6 0 - - - - - geen - - -

Jochum Jelke van Hermesheem 53 C. van Acker 7 6 7 0 6 8 0 6 - - geen - - -

Ensa Maud van de Meerpoel 54 mevr. Staal 7 6 6 8 9 9 8 10 - - B 36 63 *

Ellert fan 't Suydevelt 55 ter Meulen-Hogewoning 6 8 6 6 7 8 7 0 - - C 33 - -

Tarah Famke van de Tienhont 56 W. de Graaff 9 10 8 9 8 10 10 6 - - B 44 70 *

Richt 57 H. Moors - - 0 7 9 10 8 9 - - geen - - -

* in laatste kolom: mag meedoen aan de A-proef 

Aantal Percentage van aantal deelnemers

Geen diploma:  14 27%

C-diploma 9 18%

B-diploma 20 39%

A-diploma 2 4%

Gediskwalificeerd 6 12%
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Jeugd- en Kampioensklasse Westernieland op 29 september 2012
Keurmeester Jeugd: Henk Companjen 

In de aanloop naar deze wedstrijden deden zich wel wat pro-
blemen voor. Het zou in 1e instantie een koppelwedstrijd zijn, 
maar door privé-omstandigheden moest een keurmeester af-
zeggen.
Er was dus maar 1 keurmeester voor de koppelwedstrijd, die 
volgens de reglementen door 2 keurmeesters gekeurd dient 
te worden. De Koppel werd dus omgezet naar een Kampioen-
schapswedstrijd. Voor de Jeugd was er geen keurmeester be-
schikbaar. Gelukkig was Henk Companjen bereid een aantal 
afspraken te verschuiven, zodat hij tot 14 u beschikbaar was 
om te keuren.

Er waren 8 honden in de jeugd, die allemaal 2 beurten ge-
lopen hebben. De eerste beurt alle honden op de groenbe-
mester, de tweede beurt allemaal in de bieten. Het had die 
nacht behoorlijk geregend, dus de bieten waren doornat. Wie 
de bieten in Groningen kent, weet dat dit forse bieten zijn. Er 

waren deelneemsters die nauwelijks boven de bieten uitkwa-
men. Soms maakte je een flinke schuiver of ging je helemaal 
‘plat op de bek’ in de modder. Omdat je door de hoge bieten 
de honden nauwelijks kon zien, waren de capriolen van de 
voorjagers goed voor veel hilariteit. Toch is er een kwalificatie 
gevallen en 3 Eervolle vermeldingen.

Keurmeester Kampioensklasse: Jan Willem ten Brinke
De Kampioensklasse werd gekeurd door Jan Willem ten Brin-
ke. Eigenlijk hetzelfde beeld als in Gieten. Er is voldoende 
wild,  het wordt ook gezien, maar er wordt niet op gescoord. 
Ook hier waren de bieten zwaar, nat en in de voren was veel 
modder. Er was waardering voor de mooie loop van Cicco de 
Epagneul-Picard van Wim Mein. Hij kreeg dan ook een Eervol-
le vermelding.

Hans Verhaar

1e met Zeer Goed
 Willeke Loots met
 ‘Wieske van ’t Wil-

hoeckske’

2e met Zeer Goed 
Hans Verhaar met 

‘Emma van ’t Voorn-
sche Landt’

Eervolle vermelding
Joke Maaskant 

met ‘Hanne van ’t 
Wilhoeckske’

1e met Zeer Goed
•	 Hans Verhaar  met de Drentsche Patrijshond  

‘Emma van ’t Voornsche Landt’

Eervolle Vermeldingen
•	 Joke Maaskant met de Drentsche Patrijshond  

‘Hanne van ’t Wilhoeckske’
•	 Annoek Kogelman  met de Drentsche Patrijshond 

‘Rinus van ’t Wilhoeckske’
•	 W.J.T.M. Lispet-Leijtens met de Weimaraner Korthaar 

‘Pretty Women from Luna’s Legacy’ 

Gieten / Gasselte 28 september 2012 Jeugd en Open Klasse

Keurmeester Jeugd: Henk Companjen, 10 deelnemers
Het begon als een sombere, wat miezerige dag, met een paar 
fikse buien. Later klaarde het op met zelfs een zonnetje. De 
eerste loop in gespoten aardappels leverde niets op. De twee-

de en derde loop in de nog niet gespoten aardappels waren 
zwaar voor de voorjagers, de honden hadden er wat minder 
moeite mee.
Nog niets gescoord dus door naar de bieten waar de volgende 
deelnemers in de stromende regen liepen. Trouwens dezelfde 
regen en omstandigheden waarin de keurmeester met alle 
beurten meeloopt! De laatste honden voor de eerste beurt 
liepen op de gespoten aardappels. Er werden reeën en 2 fa-
zanten gezien. 

Na de lunch op voor de tweede beurt. De tweede loop van 
‘Wieske van ’t Wilhoeckske’ met Willeke Loots werd beloond 
met een fraai punt. Daarna naar een stoppelveld begrensd 
door een hoge bloemenrand, daar wist ‘Emma van ‘t Voorn-
sche Landt’ te scoren.

Keurmeester Open klasse: Pieter Rooiakkers
Deze wedstrijd vond plaats op dezelfde dag in aangrenzende 
velden. Vijf honden hebben wild gehad/gezien, er is echter 
niet gescoord. Er is nog een poging gedaan op de velden waar 
de jeugd gescoord had, maar het wilde niet lukken. Dus helaas 
geen kwalificaties.

Hans Verhaar

Veldwerk wedstrijden najaar 2012



16 - Onze Drent

 

Middelharnis, 4 oktober 2012 Kampioenschap Najaarsveldwedstrijd
Gastheer: Sico de Vries, Keurmeester: Pieter Rooijakkers

Ook de aanloop naar deze wedstrijd verliep wat moeizaam. 
Toen we 3 dagen voor de wedstrijd de velden gingen bekij-
ken, bleken er al veel bieten gerooid en veel groenbemester 
gemaaid te zijn. Wat overbleef was te weinig voor een Kampi-
oenschapswedstrijd. Gelukkig bleek Gerrit van Alphen, een ja-
ger en Drentenman uit Sommelsdijk, bereid om ons te helpen. 
‘s Avonds samen met Gerrit van Alpen en Jan Mastenbroek de 
velden bekeken en dat zag er prima uit. We mochten twee vel-
den met bieten en twee velden met groenbemester gebrui-
ken. Dat was samen met wat we al hadden, ruim voldoende.

Het eerste bietenveld zag er eigenlijk meer uit als een veld 
voor Cont. 1 honden. De eerste hond die het veld inging had 
al meteen fazant, maar niet gescoord. Het was in de eerste mi-
nuut, dus hij ging door. Ook een tweede werd gemist. In dit 
veld waar 4 honden liepen, zijn 6 fazanten gezien. Er is echter 
niet op gescoord.

Op naar het volgende veld. Er hebben 3 honden gelopen. 
Geen fazant, maar het was ook niet te doen. Het was veel te 
modderig en te zwaar.

Er werd geluncht op een betonplaat in het veld. Daarna naar 
het volgende bietenveld waar ook weer voldoende fazant zat, 
minimaal 5, maar volgens de keurmeester nog veel meer.

Daarna de laatste loop van de eerste beurt in de witlof waar 
aan het eind van het veld in het uiterste puntje een hen op-
vloog,  echter niet gescoord.

Een nieuw veld voor de 2e beurten. In dit veld wemelde het 
van de fazanten maar weer slimmer dan de honden en voorja-
gers. Al met al, als we deze velden volgend jaar weer kunnen/
mogen gebruiken, dan zou dat geweldig zijn.

Er was één Eervolle Vermelding. Deze was voor Astrid Verhaar 
met de Drentsche Patrijshond ‘Floortje van het Holtenbos’.

Hans Verhaar

Veldwerk avonturen najaar 2012
Een groepje mensen, waaronder 
ondergetekende, met als liefhebbe-
rij het doen aan veldwerk met onze 
Drentsche Patrijshonden, heeft dit 
najaar een aantal geweldig mooie da-
gen mee mogen maken! 

We hadden namelijk gezamenlijk be-
sloten om naar een veldwerktraining in 
Frankrijk te gaan. Dit zou zo ergens eind 
augustus, begin september moeten 
plaatsvinden, voor de aanvang van de 
veldwedstrijden in Nederland. Na wat 
heen en weer gemaild te hebben, werd 
dat gepland op 8 en 9 september.

De accommodatie moest ook geregeld 
worden, we zochten een groot huis waar 
ook 6 honden mee mochten komen. Dat 
viel nog niet zo mee! Een groot huis is 
makkelijk te vinden, maar ook 6 honden 
mee, dat werd wel moeilijk. Uiteindelijk 
is het gelukt! Een erg leuk huisje waar 
we met alle honden welkom waren. 

Op 7 september zijn we vertrokken om 
goed uitgerust aan onze trainingen te 
kunnen beginnen. Helaas zat het weer 
wel ‘wat tegen’ (veel te warm!). Het was 
prachtig strandweer maar daar kwamen 
we niet voor. Op beide trainingsdagen 
stegen de temperaturen ruim boven de 
30 graden. Om dan een hond door de 
bieten te jagen, is wel heel erg zwaar en 
als de beurten te lang duren, zelfs onver-
antwoord. Daarom werd voor de twee-
de dag ook besloten om ’s ochtends 
om 7.00 uur te beginnen. Dan was de 
temperatuur nog redelijk, dus nog goed 
te doen voor de honden. Omdat het zo 
warm was, hebben we met de honden 

korte lopen gedaan. Met heel snel suc-
ces op de fazant! De fazanten worden 
daar namelijk uitgezet, dus die zitten er 
gewoon, voor elke deelnemende hond. 
Wat zie je een hond dan groeien in twee 
dagen! Geweldig om mee te maken! We 
hebben ontzettend veel geleerd.

Natuurlijk hebben we ook gezorgd dat 
ons verblijf in het vakantiehuis aange-
naam zou verlopen, met voldoende 
eten en drinken en de nodige verstan-
dige discussies om ons ook geestelijk 
maar niet te hoeven vervelen! Ook dat 
is erg goed gelukt en we hebben een 
heerlijk verblijf gehad! 

Het doel was natuurlijk om de honden 
voor te bereiden op de komende veld-
werkwedstrijden. Op 10 september zijn 
we thuis gekomen en 11 september 
deden drie van ons mee aan een wed-
strijd in Bruinisse, georganiseerd door 
de Heidewachtelvereniging. Op deze 
wedstrijd hebben we meteen 2 kwalifi-
caties gehaald. Annoek met ‘Rinus van 
’t Wilhoeckske’ een 3G en ik met ‘Wieske 
van ’t Wilhoeckske’ een 1G. Dat geeft een 
mens vertrouwen!

Daarna volgde het weekendje Drenthe. 
Met dezelfde mensen.  We hadden hier 
twee kleinere huisjes gehuurd, omdat 
het anders niet mogelijk was vanwege 
de honden. Als eerste de wedstrijd in 
Gieten. Ook hier weer mooie successen 
voor ons ‘Frankrijk groepje’. Joke met 
‘Hanne van ’t Wilhoeckske’ een EV (Eer-
volle Vermelding), Hans met ‘Emma van 
’t Voornseland’ een 2 ZG en ik met ‘Wies-
ke’ een 1ZG. Geweldig! Dat moest na-

tuurlijk ’s avonds gevierd worden, maar 
niet te lang, want de volgende ochtend 
stond de wedstrijd in Westernieland op 
de agenda dus dat betekende om 6.00 
uur weer fris en fruitig uit de veren!

De volgende ochtend dus op naar Wes-
ternieland. Het weer leek roet in het eten 
te gooien. Donkere wolken, gevolgd 
door fikse buien. Maar gelukkig tussen-



Onze Drent - 17

 

deVotie of schijnheiligheid?
Met enige regelmaat verschijnen in “Onze Drent” tips over het showen. Die gaan van training, vachtverzorging 
en het tempo in de ring. Toch is er voor het echte winnen, meer nodig. Of, beter gezegd, andere factoren kunnen 
ook meespelen. Die worden volgens mij enigszins onderbe-
licht. Nee, ik bedoel hier niet de sterren raadplegen of naar 
een waarzegger gaan. Vodoo of Wintie om andere deelne-
mers af te schrikken, sluit ik ook uit.

We hadden onze beide Drenten ingeschreven voor een inter-
nationale en een nationale show in Innsbruck, Oostenrijk. Een 
aantal dagen van te voren betrokken we in de directe omge-
ving van Innsbruck een mooi appartement en we vermaakten 
ons wel. Prima weer, lekker de bergen in. Daar liepen we op 
een mooie ochtend bijna letterlijk tegen een kapelletje aan. 
Volgens een andere bergwandelaar was het een kapelletje 
voor de dieren. Welke dieren, zei hij er niet bij. 

Onze beide Drenten hadden veel belangstelling voor het 
eenvoudige, stenen bouwwerkje. Het smeedijzeren hek kon 
open en de gehele binnenruimte werd besnuffeld. Muizen? 
Was de eerste reactie. We ontdekken dat het dieper, verder 
ging. De honden waren gewoon onder de indruk van de sfeer 
in het kapelletje en wij eigenlijk ook wel. Het leverde wel een 
mooie foto op.

Nou, het heeft effect gehad. Else, onze grand old lady, had 
al één Oostenrijks veteranenpunt. Ze werd op beide showda-
gen 1e en voor haar konden we het Oostenrijkse Veteranen-
kampioenschap aanvragen. Fleurtje voegde op beide dagen 
een punt bij de drie Oostenrijkse punten die ze al had. 

Bij vrienden deed de foto nogal wat stof opwaaien. Beide 
Drenten zouden zeer devoot naar de hemel kijken. Ik ken ze 
beter. “Schijnheiligheid” past beter bij de beide dames. Of zou 
het nu toch van invloed zijn geweest???

Uw Diender
Links: Emma Gina van de Haeckpolder (Fleurtje)

Rechts: Else Marie fan ’t Suydevelt

door ook de zon. Ik vond het terrein erg 
zwaar, natte klei en bieten tot aan mijn 
middel. Meestal zag ik mijn hondje niet 
meer! Dat heb je met een lengte van 
maar amper 1.60 meter! Gelukkig was 

de keurmeester groter en hij keek er ver-
der overheen.

Wieske en ik hebben deze dag niets 
gehaald, maar ik was toch zeer tevre-

den over de manier waarop ze gewerkt 
heeft. Rinus en Hanne kregen allebei 
een EV (Eervolle Vermelding) voor hun 
goede werk en inzet. Hans met Emma 
scoorde een prachtig punt, dat beloond 
werd met een 1 ZG! 

Nu nog één wedstrijd te gaan en dan zit 
het najaarsseizoen voor ons er weer op. 
We hebben vooral erg veel plezier gehad 
met onze honden en met elkaar, veel ge-
leerd en ook aardig wat succes geboekt! 
Ik vond het erg leuk om met Hans, As-
trid, Annoek, Jan en Joke te trainen en 
te vertoeven. We hebben veel gelachen! 
Vol goede moed en enthousiasme gaan 
we straks het voorjaar tegemoet om ook 
dan weer te proberen wat successen 
te behalen op de voorjaarswedstrijden 
met onze hondjes!

Willeke Loots
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knuffelhond
Een tijdje terug werd ik door facebookvriendin Angela 
van IJperen benaderd met een vraag. 

Zij is vrijwilliger voor de stichting Gezelligheidsdier.nl en gaat 
met haar Staby’s regelmatig naar verzorgingstehuizen om 
de bewoners (weer) kennis te laten maken met honden. Bij 
één van die bezoekjes aan ‘De Magistraat’, een particuliere 
woonzorgvoorziening in Rotterdam, werd Angela benaderd 
door een bewoonster die zelf vroeger Drenten heeft gehad. 
Die mevrouw wilde dolgraag weer een Drent zien. Nou, een 
afspraak was snel gemaakt en op een mooie nazomermorgen 
zijn Conny en ik met onze grand old lady Else Marie fan ‘t Suy-
develt naar ‘De Magistraat’ geweest. 

Voor Else was het in het begin erg spannend. Een rit kris-kras 
door de stad met opbrekingen, sirenes, trams en ander ver-
keer. Toen parkeren in een donkere parkeerkelder. Daar ston-
den nog twee Staby’s en een ruwhaar teckel te wachten op de 
dingen die komen gingen. Toen Else die andere honden zag, 
veranderde er iets in haar. De wetenschap heeft bepaald dat 
een hond niet kan denken, maar volgens mij dacht Else “leuk, 

weer een show”, want ze liep stoer voorop de parkeerga-
rage uit. ‘De Magistraat’ is een imposant bouwwerk uit 1911. 
Het heeft achtereenvolgens dienst gedaan als kraamkliniek, 
kweekschool voor vroedvrouwen en gerechtsgebouw en is 
na een ingrijpende renovatie in 2006 getransformeerd tot een 

winnaar wedstrijd ‘gehoorzaamheid en gedrag B’ 

Het is alweer een aantal weken terug…maar ik weet het 
nog heel goed! Het regende 14 juli 2012! Hard. Keihard! 

Ik was al vroeg opgestaan en zei tegen m’n hond of misschien 
wel meer tegen mezelf: “Hier heb ik dus geen zin in! Zullen we 
wel gaan?” 

Maar ik vind, dat als ik me ergens voor opgeef en vrijwilligers 
hebben er tijd in gestoken om iets leuks neer te zetten, ik het 
dan echt niet kan maken om niet op te komen dagen. Dus daar 
gingen we. Ik in regenpak en Benthe…met niks natuurlijk. 

Het bleef maar regenen en uiteindelijk werd de wedstrijd ge-
start! Allemaal een nummertje. Ondanks alle paraplu’s werden 
de score formuliertjes zo nat en onleesbaar, dat we om de 
beurt moesten, de scores werden dan na je oefeningen geno-
teerd. Lang wachten dus!

Er stonden allemaal Labradors, Collies (Schotse en Border) en 
verschillende soorten herders. Honden die over het algemeen 
de naam hebben ‘goed te trainen’.

Door de regen had ik geen tijd om zenuwachtig te worden. 
Eindelijk waren we aan de beurt. Benthe deed het super! Al-
leen maakte ze even een dolletje om haar ‘target’ op te pakken 

i.p.v. er naast te gaan liggen in de plas. Daar kon ik eigenlijk 
wel om lachen. Slimmerik! 

Ik zag dat de rest het ook behoorlijk goed deed, dus ik ben 
maar lekker naar de kantine gegaan voor een kopje warme 
choco. 

Om 14:30 uur was het moment van de prijsuitreiking daar. Na-
tuurlijk hoopte ik op een prijsje, maar je weet het nooit. Derde 
prijs: Border collie, tweede prijs: Schotse collie. Ik zei tegen 
Benthe: “Nou meid, jammer, maar geeft niks, we hebben geen 
prijs”. Eerste prijs: BENTHE met Janine! Hard applaus. Ik was he-
lemaal verbaasd en echt super trots! 

Hoe vaak heb ik al te horen gekregen dat mensen dachten dat 
Drentsche Patrijshonden zo eigenwijs en druk zijn. Benthe be-
wijst het tegendeel. ‘Actief’ is iets anders dan ‘druk’. Ze heeft al 
die ‘goed trainbare honden’ eens flink een poepie laten ruiken! 
Het was het natte pak meer dan waard. We waren op 1 puntje 
na de clubkampioen. De target, ja, ja. We hebben dus nog een 
doel voor het volgende seizoen.

In september gaan we aan de officiële G&G (Gedrag en Ge-
hoorzaamheid) beginnen. Daar heeft onze instructrice na-
drukkelijk naar gevraagd. Ze wil ons zo graag verder trainen! 
Dit goed trainbare Drentje!

Ik kan iedereen aanraden om zich aan te sluiten bij een hon-
denclub of vereniging. Je kan er een hoop plezier met je hond 
beleven. Niet iedereen vindt het leuk om hard te trainen, tot 
in de perfectie te gaan of dure trainingen te betalen. Maar dat 
hoeft ook niet. Als je even rond kijkt zijn er zoveel mogelijkhe-
den. Bij onze Kynologen Club Amsterdam is er bijvoorbeeld 
‘Fun and Play’. Op een relaxte manier leuke oefeningetjes doen 
met je hond. Alles draagt bij aan een goede baas-hond relatie.

Op ons score formulier stond baas-hond relatie: een 9! Maar 
daarvoor geef ik zelf natuurlijk een 10!

Janine Hamersma
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woonzorgvoorziening en zorghotel.

Binnengekomen, werden we met z’n allen naar een zaal ge-
loodst waar een kleine twintig bewoners op ons zaten te 
wachten. Voor de honden was een kring vrijgehouden en in 
een mum van tijd liepen de honden lekker los tussen de men-
sen door. De honden vermaakten zich ook kostelijk. Staby’s, 
Drent en een parmantige teckel deden de grens tussen Fries-
land en Drenthe vervagen.

De bewoners kwamen handen te kort. Overal om me heen 
werden honden aangehaald, kregen honden brokjes en wer-
den honden geknuffeld. Het was mooi om te zien dat mensen 
die ‘ver weg’ waren, weer opbloeiden door een natte honden-
neus. De bewoners hebben genoten. De bewoonster die vroe-
ger Drenten heeft gehad, was helemaal gelukkig met onze 
Else. Toen we een dik uur later naar de uitgang liepen, wer-

den we aangesproken door een oudere heer in een rolstoel. 
Hij haalde Else stevig aan en vertelde dat hij vroeger nog met 
Drenten gejaagd had.  

Nee, dit is wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar. En wat 
zijn Drenten dan toch veelzijdig: jachthond, bewaker van huis 
en erf, speurhond, reddingshond, hulphond en knuffelhond...

Volgens mijn informatie zijn in het hele land organisaties ac-
tief om huisdieren met bewoners van zorginstellingen te laten 
kennismaken. Ga eens na of uw Drent hier ook geschikt voor 
is en leg b.v. via internet, contact met zo’n organisatie. Ik weet 
zeker dat u het zelf ook prachtig zult vinden.

Uw Diender

drentenmanieren
Op 29 juli jl. zijn wij verblijd met de 
komst van Jelle van ‘t Wijdseland. Jel-
le is geboren op 6 juni 2012 uit Djoeke 
van ‘t Wijdseland en Storm van ’t Trap-
pel-end. 

Na diverse bezoeken aan fokkers Bart en 
Marian van der Pol was het dan eindelijk 
zover: we mochten hem op gaan halen. 
‘We’ zijn Jan, Caroline en Fleur Hakkens 
en we wonen in het mooie Doorn. Jelle 
is onze eerste hond, dus we hadden ons 
theoretisch goed voorbereid: de ‘bijbel’ 
van Janny Offereins helemaal gelezen, 
bijna alle afleveringen van Cesar Milan 
gekeken en zijn boek over puppy’s gele-
zen. Iedere ervaren Drenten-liefhebber 
zal beamen dat de praktijk ietwat anders 
is dan de theorie, desalniettemin is het 
een hele goede ondergrond.

Jelle is een hele lieve pup en eigenlijk 
gaat alles van een leien dakje, maar het 
kost heel veel energie en vooral geduld. 
Hij voelt zich prima thuis in de bench en 
na een week bracht hij daar al een nacht 
zonder onderbrekingen in door.  Zinde-
lijkheidstraining gaat goed, ongelukjes 
daargelaten. Hij kan prima opschieten 
met de kinderen in de straat, die hele-
maal gek op hem zijn. Hij kan ook goed 
overweg met onze 2 katten. De katten 
nog niet zo met hem, maar dat gaat 

langzaam maar zeker de goede kant op.

Zijn ‘gekkenuurtje’ met flink wat bijt-
gedrag, waarbij vooral Fleur (14) het te 
verduren heeft, stelt ons geduld nog wel 
eens op de proef. Maar Jelle houdt ons 
daarbij keurig een spiegel voor. Hoe rus-
tiger we zelf zijn, hoe rustiger hij wordt/
blijft.

Hetzelfde geldt voor het lopen aan de 
lijn met één persoon. Met tweeën is het 
geen probleem, maar met iemand alleen 
is hij slechts met grote moeite mee te 
krijgen. Eenmaal onderweg is het geen 
probleem meer, dan huppelt en snuffelt 
meneer er lustig op los en maakt met 
veel honden en hun eigenaren kennis. 
We merken wel dat hij alert is op wat hij 
ruikt, hoort en ziet en soms schrikachtig 
reageert. Zo’n klein hondje krijgt ook zo-
veel indrukken te verwerken!

We zijn onlangs met de puppycursus 
gestart en dat gaat heel goed. Hij kan 
het ook goed vinden met de andere 
pups (totaal 5) en pikt oefeningen snel 
op. Dat hij slim is, merken we ook aan 
andere dingen. Hij weet bijvoorbeeld 
dat we niet willen dat hij op steentjes 
kauwt. Hij pikt dan 2 steentjes op uit de 
tuin en verstopt ze in zijn bek. Alsof er 
niets aan de hand is loopt hij vervolgens 

naar binnen. Als hij merkt dat wij hem 
doorhebben, laat hij één steentje uit 
zijn bek vallen, neemt hiervoor de aai in 
ontvangst en gaat vervolgens een meter 
verderop op het tweede steentje liggen 
kauwen! Volgens Bart van der Pol doet 
z’n moeder Djoeke dat ook, maar dan 
met stukjes hout.

Op de foto’s zie je een ander trucje van 
Jelle. Net doen of je druk bent met je 
kauwbotje en ‘per ongeluk’ ook op een 
deurstop met een rubberen ring kau-
wen.

Wij vinden Jelle geweldig leuk en ge-
nieten iedere dag van zijn streken, maar 
ook van z’n knuffelige gedrag.

In de vorige ‘Onze Drent’ lazen we dat 
zijn vader Storm onlangs Veteranen-
kampioen is geworden. Wij gaan ons 
best doen om Jelle in zijn voetsporen te 
laten treden. De ‘looks’ heeft hij al, maar 
er zal nog een hoop werk verzet moeten 
worden. Het zal ons de komende jaren 
veel energie gaan kosten, maar we zul-
len er ook veel voor terug krijgen.

Jan, Caroline en Fleur Hakkens

Let op, het gaat niet om het kauwbotje... Het eigenlijke doel is de deurstop met de 
rubber ring! Weet je wat? Gewoon tegelijk stuk kauwen!
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kinderen en honden
Wie kijkt er niet vertederd naar de ac-
tiviteiten van kinderen en honden? Ik 
wel. Ook dit jaar heb ik weer genoten 
van de ‘Kind en Hondshow’ tijdens de 
Kampioenschapsclubmatch. 

Het is altijd weer een mooi gezicht om 
die jongens en meisjes met ‘hun’ Drent 
trots in de ring te zien rondstappen. De 
kans op een mooie beker deed de span-
ning hoog oplopen. Dat was ook nu 
weer aan de blije gezichtjes te zien. Je 
kon ook goed zien dat er vooraf goed 
getraind was. 

Op de pagina’s 20 en 21 van het augus-
tusnummer van ‘Onze Drent’ zag je weer 
die blije gezichten van kinderen die tij-
dens de vakantie met een Drent gekiekt 
waren.

Ook tijdens shows mag ik graag naar de 
verrichtingen van de Junior Handlers kij-
ken. Mooi om te zien hoe deze jongelui 
-strak in het pak- serieus te werk gaan. 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst 
en dat gaat zeker hier op. Zij moeten 
straks onze sport in stand houden.

Maar het kan ook anders. Dat zag ik 
laatst op een show in Innsbruck. Op de 
eerste dag kwam een moeder druk sms-
end naar de ring lopen. Voor de hond 
had ze geen aandacht. Die liep aan een 
lijn van twaalf meter van bench naar 
bench en van mens naar mens. Die vrij-
heid werd haar niet in dank afgenomen. 
Maar moeder was druk met sms-en en 
had niet in de gaten hoe de deelnemers 
-toch wat nerveus voor aanvang van de 
show- verstoord naar haar en de hond 
keken.

Een meisje van een jaar of twaalf liep 
huppelend achter moeder aan. Ook 
zij had geen aandacht voor de hond. 
In eerste instantie kon ik de hond niet 
thuisbrengen, maar toen het meisje la-
ter een ringnummer droeg, was één blik 
in de catalogus voldoende. Het was een 
Gonczy Polski (rasgroep 6), een reutje 
van negen maanden. 

Later zag ik het meisje met het hondje 
oefenrondjes lopen in de ring. Het hond-
je liep gedwee mee. Hij kon ook niet an-
ders, want de lijn, een soort veter, werd 
strak gehouden en het hondje moest 
praktisch op z’n tenen lopen. Volgde hij 
niet goed, dan werd hij met een ruk aan 
de veter tot de orde geroepen. 

Die dag heb ik verder geen aandacht 
meer aan dit hondje gegeven. Hoe het 
hondje het er uiteindelijk tijdens de keu-
ring van af heeft gebracht, weet ik niet.

De tweede dag waren moeder, dochter 
en hondje weer present. En de taferelen 
van de dag ervoor herhaalden zich. De 
veter was om het bovenste deel van de 
nek aangebracht en het was lopen of 
stikken. Correcties, die in mijn ogen niet 
nodig waren, werden door het meisje 
met harde hand uitgevoerd. Toen het 
meisje met het hondje in de ring moes-
ten verschijnen, ben ik puur uit nieuws-
gierigheid dichtbij de ring gaan staan.

Het hondje wilde echt niet lopen, ster-
ker nog, je kon aan alles zien dat hij maar 
één ding wilde: de ring uit. Het meisje 
corrigeerde door telkens hard aan de 
veter te rukken. Ik zag dat de veter ook 
nu weer strak om de nek van het hondje 
zat en ook echt strak werd gehouden. 
Zo strak, dat het hondje af en toe met de 
voorpootjes los van de grond kwam.

De Italiaanse keurmeester leek in eerste 
instantie niet goed te weten hoe hij dit 
moest aanpakken. Toen het meisje één 
rondje had gemaakt, riep hij haar bij 
zich. Zijn gezicht sprak boekdelen, maar 
helaas kon ik niet verstaan wat hij zei. 
Het meisje kreeg een tweede kans om 
haar hondje voor te brengen. Zoals ver-
wacht, bleef ze aan de veter rukken en 
trekken. Het hondje werkte nog steeds 
niet mee; het diertje werd praktisch ge-
wurgd en uiteindelijk de ring doorge-
sleept. Resoluut stuurde de keurmeester 
het meisje de ring uit. Huilend en het 
hondje achter zich aanslepend verliet 
ze de ring, richting moeder. Die ging op 
hoge poten de ring in en de keurmees-
ter stond haar kort te woord. 

Toen gebaarde hij dat ze de ring moest 
verlaten. Later hoorde ik van anderen 
dat hij gezegd had dat hij dit gedrag niet 
in zijn ring wilde. Opvallend was ook dat 
het hondje in de bench werd geduwd, 
terwijl het kind door moeder werd ge-
troost.

Het is fijn als kinderen gek van honden 
zijn en ook bereid zijn om met een hond 
te trainen en te showen. Die ambitie ver-
dient alleen maar steun. Ambitie op die 
leeftijd vergt wel een juiste begeleiding 
en mag nooit te ver gaan. Een dier mag 
van die ambitie natuurlijk nooit de dupe 
worden. Dat was hier in Innsbruck dui-
delijk wel het geval. In mijn ogen werd 
het meisje alleen maar gepushed en 
ging ze daarom zo extreem streng met 
dit hondje, eigenlijk een puppy nog, om. 
Moeder nam het ook nog voor haar op 
ook en ging verhaal halen bij de keur-
meester. Te gek voor woorden, natuur-
lijk. 

Het beeld van het voortgesleepte, bijna 
stikkende hondje heb ik nog duidelijk 
op m’n netvlies. Ik vraag me ook af of 
de frustraties van moeder en dochter 
nu niet op het hondje worden afgerea-
geerd.
Conny van ’t Hof

 Gonczy Polski

Nieuwsflits show Dortmund (Duitsland)
Op12 oktober 2012 behaalden de volgende Drenten de titel Bundessieger: Bart fan ’t Suydevelt (reuen), 
Emma Gina van de Haeckpolder (teven) en Else Marie fan ‘t Suydevelt (teven veteranen). 

Bart fan ‘t Suydevelt kwam als BOB in de ring met de 25 BOB’s van de andere ingeschreven rassen van ras-
groep 7 en werd gekozen tot de nummer 1! Een prestatie van formaat. 

Op 13 oktober trad Else Marie fan ‘t Suydevelt als beste veteraan in de erering aan tegen haar 33 mede-
veteranen van de andere rassen en behaalde de hele mooie derde plaats! 

In het decembernummer van ‘Onze Drent’ zal de volledige uitslag worden vermeld.
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Drenten aan het werk

Semhra fan ‘t Suydevelt 

Gaia v.d. Haeckpolder

Timmy the Gloucester

Sanne Anjo van Drienermarke

Thybo Sanne van Driener-
marke
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Drenten aan het werk
Dice Sacha v. Kromhof

Ilse fan ‘t  Suydevelt

Storm Jasmijn v. Bosandoor 

Bente v. t Arrêt

Tessa Elsa v. Klein Elsholt

Sanne Anjo van Drienermarke
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cluBmatch 2012 Van de Belgische Vereniging Van de drentsche patrijshond
Zaterdagmorgen 25 augustus was 
het heel vroeg dag voor ons, want 
we moesten rond 9.00 uur in Heurne 
(België) zijn. Ik had onze Jarno (of-
ficiële naam: ‘Tinus Jinte Basco van ’t 
Stieckelholt’) ingeschreven voor de 
VBDP-clubmatch 2012. Voor ons de 
eerste keer dat we daar aan zouden 
deelnemen. 

Onvoorstelbaar hoe honden toch geen 
navigatiesysteem nodig hebben. Zo-
dra ik de snelweg verliet, ging Jarno al 
rechtop zitten en begon met concert. 
Twee keer eerder hadden we deze rou-
te naar Heurne gereden. Eén keer voor 
een proefexamen en een keer voor het 
echte examen voor het basisbrevet bij 
JAC Orion.

Maar Jarno werd al snel minder enthou-
siast. Bij het arriveren geen trainingstas, 
maar de rolkar, een bench, lijn om en he-
laas voor hem: dit keer geen leuke proe-
ven doen. Het werd een ander soort dag 
met wachten, niet vrij spelen, netjes vol-
gen in de ring en zich enthousiast van 
zijn beste kant laten zien. 

Nou, hij dacht daar in eerste instantie 
even anders over en stond met lange 
oren in de ring, met zo’n ‘moet dit nou 
echt, laat me los ik wil rennen’ houding. 

Ook bij het beoordelen van zijn gang-
werk was er even geen gang in te krij-
gen. Hij ging direct in telgang en wilde 
geen tempo meelopen.  Normaal heb 
ik zere schouders van het tegenhouden 
van mijnheertje, nu bleef hij een halve 
meter achter me aan sjokken. Geluk-
kig mochten we van de keurmeester 
mevrouw Gerda Halff-van Boven even 
opnieuw starten en daarna ging het 
gelukkig beter. De geluidjes die de keur-
meester maakte zorgden ervoor dat Jar-
no zich toch van zijn alerte kant wilde la-
ten zien. Tot mijn grote verbazing werd 
Jarno tot eerste verkozen met kwalifica-
tie ‘Uitmuntend’

Nu was er tijd om gezellig te kletsen 
met allerlei Drentenliefhebbers. Wat een 
goede sfeer was er en het weer werkte 
die dag ook goed mee! Af en toe een re-
genbuitje, maar de organisatie (alle lof 
voor de vrijwilligers!) had gezorgd voor 
een drietal grote partytenten met daar-
onder tafels en stoelen zodat iedereen 
comfortabel kon zitten en alles goed en 
droog kon bekijken.

De BBQ was écht fantastisch, wat heb-
ben we met zijn allen zitten smullen. Al-
leen die BBQ is al een reden om volgend 

jaar weer terug te komen, maar ik kreeg 
er nog een reden bij!

Na de lunchpauze ging men verder met 
de keuringen. Grote hilariteit toen Jan 
Faes met Hera in de ring verscheen. Hera 
vond een eigen manier waarop ze zich-
zelf kon showen. Het leuke tweetal had 
alle lachers op de hand. Hera liet zichzelf 
met vier poten in de lucht op de grasmat 
rollen of ging zitten en dacht er niet aan 
om netjes te gaan staan. Na aardig wat 
aandringen stond het dametje tenslotte 
toch keurig in de ring. 

Het was een genot om alle puppies te 
bekijken, wat een lieve enthousiaste 
hondjes waren er te zien. Het leuke is 
dat als je een tijdje in de Drentenwe-
reld rondloopt, je steeds meer gezellige 
mensen en lieve Drenten leert kennen. 
We kwamen trainingsmaatjes tegen, 
Drentenforumkennissen en we hebben 
nieuwe Drentenmensen leren kennen. 

Voordat ik er erg in had, was het alweer 
tijd om met Jarno in de ring terug te ko-
men. Jarno werd gekozen tot beste reu. 

Daarna de ring in tegen de ‘beste teef’   
‘Flora Haidy fan ’t Patrijzenbos’ van Wiet-
ze Klijnstra voor de titel Clubkampioen 
2012. Na een rondje lopen ter beoorde-
ling van het  gangwerk, mocht ik met 
Jarno naar het bordje met de eerste 
plaats! Het ging allemaal zo snel dat ik 
het eerst niet eens helemaal door had 
dat Jarno tot beste van het ras 2012 was 
verkozen! Spontane felicitaties volgden 
over en weer. 

Er waren al grapjes gemaakt over de 
grote wisselbokaal. Of mijn auto wel 
groot genoeg was? Want ik zou flink 

beladen naar huis toe rijden. Nou niets 
teveel gezegd, er werd ons een enorme 
wisselbokaal overhandigd plus een 12,5 
kg-zak met brokken. Daarnaast nog een 
tas met een klein cadeautje en ‘lekker-
tjes’ voor onze Jarno. En dat was nog 
niet alles. Ook voor de tombola bleek 
ik goede lootjes gekocht te hebben. Ik 
mocht vijf keer naar voren om iets op de 
prijzentafel uit te kiezen. 

Verder moesten er nog foto’s voor de 
sponsor gemaakt worden, en voor de 
website, en voor het archief van de 
VBDP. Hilde Beers stuurde me al een 
leuke foto die zij maakte op het mo-
ment dat de fotograaf van de krant ‘Het 
Laatste Nieuws’ de pups en de winnaars 
neerzette voor een groepsfoto. We staan 
er mooi op met z’n allen en het geeft 
een goed beeld van hoe de sfeer was: 
ontspannen, gezellig en een en al Dren-
tenvrolijkheid. 

Natacha Ampe hielp mij om al mijn 
spullen naar de auto te brengen. Nog 
bedankt daarvoor! Ik heb er weer een 
Drentenvriendin bij gekregen! Terug 
naar huis slaakte Jarno een diepe zucht, 
rolde zich eens op en ging dromen van 
alle lieve pups en Drentendametjes die 
hij had leren kennen die dag en wie 
weet ook over die grote bokaal die we 
volgend jaar zeker weer komen verdedi-
gen!

Bedankt keurmeester voor de relaxte 
manier van keuren en bedankt mensen 
van het bestuur dat jullie weer zoveel 
werk gemaakt hebben van de club-
match 2012. 
Manuela Plaisier
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Ook dit jaar is er weer de gelegenheid om als lid van de vereniging een kerst-
groet te plaatsen in ‘Onze Drent’ van december. Een leuke manier om als fok-
ker of dekreu-eigenaar uw (toekomstige) relaties in de vereniging mooie feest-
dagen te wensen.
De kosten zijn slechts € 35,- voor een halve pagina in kleur!
U kunt contact opnemen met onze redacteur Aad van ‘t Hof (zie svp 

voor contactgegevens het colofon). Gaarne uw ‘groet’ digitaal 
aanleveren vóór 26 november (formaat ‘A5 liggend’).

Kerstgroeten...

showmomenten
Als je zelf als chauffeur, verzorger, 
coach etc. bij shows aanwezig bent, 
heb je alle tijd voor observatie. Ik heb 
er een paar jaar terug ook al over ge-
schreven. Je ziet hoe mensen zich ge-
dragen vóór-, tijdens- en na de show. 
Wat is er mooier dan mensen gade-
slaan? Terrassen bestaan bij de gratie 
van dat observeren. Neem er zelf ook 
maar eens de tijd voor en ik weet ze-
ker dat je zult genieten. 

Keurmeester S. ging zeer accuraat te 
werk. Toen de Drenten gekeurd werden, 
sloeg hij een gebitscontrole natuur-
lijk niet over. Hij deed ook alles zelf en 
benaderde elke hond zeer voorzichtig, 
doch vastberaden. Het gevolg was dan 
ook dat elke hond de controle zonder 
ellende liet plaatsvinden. Geen gegrom, 
gebijt of tegenstribbelen, nee, keur-
meester S. had alles letterlijk en figuur-
lijk in de hand. Na elke gebitscontrole, 
veegde hij keurig zijn handen af aan 
een zakdoek. Toen alle Drenten gekeurd 
waren, snoot hij heel discreet z’n neus in 
die zelfde zakdoek. Mooi, toch?

En wat te denken van de exposant, an-
nex handler, die zelf druk met de borstel 
in de weer was. Geen hond werd over-
geslagen. Hij was al met meerdere hon-
den in de ring geweest en bereidde zijn 
honden nu voor op de laatste ronde: het 

ging om de BOB (Best of Breed). Ik zag 
dat hij er echt werk van maakte, want 
op de rug van zijn onberispelijke colbert 
verscheen een grote zweetvlek. Toen hij 
de honden die daarvoor in aanmerking 
kwamen geborsteld had, haalde hij die 
borstel met een paar grote halen door 
zijn spaarzame grijze haar. Geweldig, 
toch?

Het uitbundige gekam en gepruts met 
lintjes en strikjes heeft ook altijd mijn 
volle aandacht. Mijn vrouw en ik zouden 
het er niet voor over hebben. Bij die be-
paalde rassen, wordt letterlijk alles uit 
de kast gehaald om de hond naar het 
welbegeerde “Uitmuntend” te leiden. 
Het gaat ook weleens mis. Mooi om te 
zien hoe een hond dat met veel geduld 
aangebrachte strikje, er na enig gehan-
nes zelf weer uithaalt en met een boogje 
uitspuwt.

Als een show verder dan 100 km van 
onze woonplaats wordt gehouden, kie-
zen we er altijd voor om een dag eerder 
te vertrekken en een leuk hotel – waar 
honden welkom zijn- te boeken. Je komt 
zelf niet totaal verreisd en gestresst door 
de files bij een hal aan. We zijn natuur-
lijk niet de enigen die zo denken. Dat 
betekent natuurlijk dat je in zo’n hotel 
ook veel mede-exposanten treft. De 
verhalen die dan op tafel komen of be-

ter gezegd aan de bar worden verteld, 
zijn niet altijd bemoedigend of positief. 
Vooraf worden de dienstdoende keur-
meesters besproken en wordt nog even 
aangehaald dat het in die plaats vorig 
jaar ook mis ging met de organisatie. Al-
les was te laat, inschrijvingen waren niet 
meer terug te vinden, het parkeren was 
een regelrechte crime en de erering was 
te klein. Er waren tientallen auto’s weg-
gesleept en alleen maar omdat de orga-
nisatie parkeerruimte had gereserveerd 
voor de VIP’s. Hoe later, hoe afgrijslijker 
de verhalen. Je zou bijna uitchecken en 
in de nacht nog naar huis gaan. Natuur-
lijk ontstaan dit soort verhalen onder in-
vloed van liters bier en andere spiritua-
liën. De andere morgen is er geen vuiltje 
aan de lucht, parkeergelegenheid zat en 
de ringnummers zijn vlot uitgereikt. En 
die keurmeester die niet deugde? Dat 
blijkt een goed mens te zijn met oog 
voor de zwakke punten van elke hond. 
Hij keurde wel streng, maar rechtvaar-
dig.

En dat hebben wij dan ook maar ge-
daan. Prima show, goede organisatie en 
geweldige keurmeester. Als hij volgend 
jaar daar weer keurt, komen we zeker 
terug.

Uw Diender
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Keurmeester:  mevr. Smojver-Selimovic ( Kroatië) Beste van het ras (BOB): Bart fan ’t Suydevelt      

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Babyklas Beste baby 1 VB Amos Emma v. ‘t Kralingse Veld 2872416 C.J. van ’t Hof - Groeneveld/ M. Bos

Open klas Res. CAC / CACIB 1 U Okke Sander fan de Indo Anjoho 2790062 S. Tiemeijer-Wisman

Kampioensklas CAC / CACIB / BOB 1 U Bart fan ’t Suydevelt 2630889 J.W. Hoeksema

Veteranenklas Beste veteraan 1 U Ruben Max van de Sebastiaanshoeve 2439793 G. van Luinen-de Rooy

Teven

Babyklas 1 VB Hesther Isah fan ‘t Patrijzen Bos 2877089 W. Klijnstra

Tussenklas 1 U Femke fan ‘t Suydevelt 2829889 J.W. Hoeksema

Openklas CAC /CACIB 1 U Jet fan ‘t Suydevelt 2694896 J.W. Hoeksema

Kampioensklasse Res. CAC / CACIB 1 U Flora Haidy fan ‘t Patrijzen Bos 2651658 W. Klijnstra

Veteranenklasse 1 U Else Marie fan ‘t Suydevelt 2481446 C.J. van ’t Hof- Groeneveld

tentoonstellingen
Int. Show te Rotterdam - 26 augustus 2012

Tijdens de hondenshow in  de grote 
Ahoy-hallen te Rotterdam waren er 
15 Drenten ingeschreven, waarvan er 
1 verstek liet gaan.

Het werd een gezellige dag waarbij ge-
trakteerd werd op lekkere taart door 
de fam. van ’t Hof wegens de behaalde 
kampioenschappen van hun honden 
‘Emma Gina van de Haeckpolder’ en 
‘Else Marie fan ’t Suydevelt’  in Oosten-
rijk en Duitsland de afgelopen weken. 
De sfeer was erg goed en dat maakte 
alles relaxed. Er waren mooie honden 
te zien en het was leuk dat er ook in 
de categorie ‘Baby-klas’ 2 honden inge-
schreven waren. Wat minder mooi over 
het  geheel genomen, was het feit dat 
de keurmeester er echt ‘de vaart in had’. 

Zowel bij de Staby’s als bij de ‘Drenten’. 
Soms was men binnen 3 minuten uit de 

ring en dat is geen grapje! Was het uit 
onbekendheid met het ras of was het 
onverschilligheid? We zullen het niet 
weten, maar er werd wel geklaagd over 
de zeer beknopte rapporten met soms 
zelfs maar 2 zinnen. Het deed in ieder 
geval iemand besluiten om hierover zijn 
beklag te doen bij de organisatie. Dan 
ga je toch verlangen naar Nederlandse 
keurmeesters op zo’n show. Of in ieder 
geval keurmeesters met kennis van het 
ras. Die zijn ook in het buitenland vol-
doende te vinden. 

Bij de teven werd ‘Jet fan ’t Suydevelt’ 
beste teef en behaalde hiermee het 
laatste punt voor het Nederlands kam-
pioenschap.
Jaap Hoeksema

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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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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 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.

Keurmeester:  dhr. W. Hochstenbach Beste van het ras (BOB): Norlund Sisse      

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklas G C’est Sarah uit de Drentsche Streek 2842401 M.A. Hoeksema

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

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

Veteranenklas CAC 1U Jordie the Gloucester 2519335 G.W. Paardekooper

Teven

Babyklas 1 VB Hesther Isa fan ‘t Patrijzen Bos 2877089 W. Klijnstra

Tussenklas 1 U Blossom fan ‘t Suydevelt 2812138 J.C. Huijsing

Open klas 1 U Fardau fan de Indo-Anjoho 2790064 I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers

Kampioensklas CAC / BOB 1U Norlund Sisse DKK 21978-2005 J. Nielsen

Veteranenklas 1 U Anoeska Tjeraa fan ‘t Patrijzen Bos 2450982 W. Klijnstra

Het was ontzettend grappig om op de betonnen ondervloer van ijsbaan 
De Meent in Alkmaar heerlijk te kunnen genieten van een mooie en zeer 
zomerse showdag. 

Op die plek wordt ondertussen al weer flink geschaatst….. Het was een half 
open show in Alkmaar. Onder de overkapping langs de rand konden we uit de 
zon op de keuring wachten.

De keuring was op het open middenterrein. Er waren 12 Drentjes ingeschre-
ven: 6 reuen en 6 teven. In ring 13 werden ze gekeurd door Dhr. Hochsten-
bach.  Gelukkig lag die ring in de koelste hoek van de ijsbaan en was het er 
prima te doen. Want pffft, wat was het warm…

De BOB werd ‘Norlund Sisse’ van eigenaar Jytte Nielsen, die voor deze show 
helemaal vanuit Denemarken was gekomen.

Show Alkmaar - 9 september 2012



30 - Onze Drent

 

Keurmeester:  dhr. W. Wellens Beste van het ras (BOB): Bart fan ’t Suydevelt      

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklas M Bink 2868419 E. Creuwels

Open klas Res. CAC / res. CACIB 1 U d’ Artagnan 2799924 M.M. Linssen

Kampioensklas CAC / CACIB / BOB 1 U Bart fan ’t Suydevelt 2630889 J.W. Hoeksema

Veteranenklas 1 U Ruben Max van de Sebastiaanshoeve 2439793 G. van Luinen-de Rooy

Teven

Babyklas 1 VB Hester Isah fan ’t Patrijzen Bos 2877089 W. Klijnstra

Jeugd klas Jeugd CAC 1 U C’est Sarah uit de Drentsche Streek 2842401 M.A. Hoeksema

Tussenklas 1 U Femke fan ’t Suydevelt 2829889 J.W. Hoeksema

Kampioensklasse CAC / CACIB 1 U Norlund Sisse DKK 21978-2005 J. Nielsen

Res. CACIB 2 U Emma Gina van de Haeckpolder 2723669 C.J. van ’t Hof- Groeneveld

Veteranenklasse Res. CAC
Beste veteraan

1 U Else-Marie fan ’t Suydevelt 2491446 C.J. van ’t Hof- Groeneveld

Lisanne Bakker uit Rotterdam behaalde met ‘Else-Marie fan ‘t Suydevelt’ de 5e plaats bij de ‘Junior Handling’.

Int. Show Maastricht - 30 september 2012
De organisatie van de int. Rashon-
dententoonstelling te Maastricht  
kan weer terugzien op een geslaagd 
weekend waarin weer vele mooie 
honden te zien waren en een fantas-
tische sfeer alom. 

Het is weliswaar voor veel exposanten 
een aardig eindje uit de buurt, maar 
toch namen velen de moeite om zuid-
waarts te rijden. En die moeite was het 
zeker waard. De show wordt al jaren ge-
houden in de grote MECC-hallen welke 
zeer goed te bereiken zijn. Vriendelijk 
personeel/vrijwilligers die je behulp-
zaam zijn bij vele dingen, zoals bijv. in 
de lift van de parkeergarage. Daar waren 
heren behulpzaam om je met hond(en) 
en bagage te helpen. Erg fijn!

Schone en ruime hal en goed verlicht, 
keurig sanitair. Bovendien werd de uit-
laatplek voor de honden direct gerei-
nigd zodra er weer iets ‘gevallen’ was. De 
showringen waren ruim opgezet. Al met 
al een compliment voor de organisatie!

Degenen onder ons die op Facebook 
actief zijn, konden al ruim een jaar deel-
genoot zijn van de berichtjes van ‘Dog-
show Maastricht’, een zeer leuk initiatief 
van de organisatie om mensen te ‘bin-
den’ middels wetenswaardigheden van 
honden en berichtjes over de show zelf. 
En prachtige persiflages van foto’s we-

reldwijd, met het logo van de show erin 
verwerkt. De meesten zeer komisch van 
aard. En dat elke dag weer! Een aanrader 
om eens te gaan kijken.

De sfeer onder de exposanten was heel 
goed. De ‘Drentenmensen’ hadden weer 
van alles meegenomen om onderling te 
verdelen. Blijft gezellig en leuk.

De heer Wellens  keurde vandaag en 
had in zijn ‘slip-stream’ een aspirant-
keurmeester, zodat er over het geheel 
genomen wat langer gekeurd werd per 
hond. Geen enkel probleem. Immers, 
het gaat om de toekomst van ons ras en 

een goed keurmeesters-korps.

De honden waren allemaal in een relax-
te vorm hetgeen de keuring ten goede 
kwam. Vandaag behaalde er een hond 
de Nederlandse kampioenstitel (door 
het behalen van het laatste punt hier-
voor). Dat was ‘Norlund Sisse’  van Jytte 
Nielsen. Van harte gefeliciteerd met dit 
mooie resultaat, Jytte!

Maastricht, zeker voor herhaling vat-
baar! Allen van harte gefeliciteerd en 
hopelijk tot ziens!

Jaap Hoeksema

Voordat onze Drent de ring in moest, liep ik nog even met 
haar door de hal te stappen. Zomaar, om er wat ontspanning 
in te brengen. Dat ging prima. Toen ik weer in de richting van 
de ring liep, werd ik door een heer aangesproken. Hij vond 
mijn Grote Münsterlander een mooie hond. Toen ik hem ver-
telde dat ik een Drentsche Patrijshond aan de lijn had, keek 
hij me met een vernietigende blik aan. “Meneer, wat denkt u 
wel. Ik heb een Grote Münsterlander en zag meteen dat uw 

hond ook een Grote Münsterlander is”. Ik weer: “Sorry, u zit 
er echt naast. Dit is een echte Drentsche Patrijshond. Als u 
de moeite neemt om even met me mee naar onze bench te 
lopen, kan ik u een kopie van de stamboom laten zien”. Daar 
had meneer geen zin in en hij maakte nog een opmerking 
over de stamboom. Die zou wel vervalst zijn. Hij liet mij in 
verbijstering achter.  
Uw Diender
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Nationale show te Zwolle - 7 oktober 2012
Van de regen in de ‘blub’. Dit jaar hield 
de organisatie van “de Ijsselshow” 
voor de eerste keer een zogeheten 
‘buitenshow’. Risicovol om dit in Ok-
tober te organiseren en dat bleek! 

Redenen voor het overstappen naar 
‘outdoors’ is mij niet bekend, maar het 
zal ongetwijfeld mede een financieel 
plaatje zijn geweest in deze moeilijke 
economische tijd. Menig exposant had 
er een zwaar hoofd in en het was een 
onderwerp van gesprek de weken voor 
de show. Nou, men heeft het geweten…
zowel de organisatie als ook de expo-
santen!

Het was regen, regen en nog eens regen 
op de zaterdag, tot aan de middag toe. 
Gelukkig voor ons moesten wij pas op 
zondag aanwezig zijn. Gevolg van al die 
regenval was wel dat het prachtige ter-

rein veranderde in een modderpoel die 
zijn weerga niet kent. 

Men had grote tenten voor de ‘kwets-
bare’ rassen opgesteld en de grotere 
rassen konden buiten showen. Gevolg 
was dat baas en hond drijfnat werden 
en smerig tot aan de oren van de blub-
ber. Immers, een hond doet soms net 
wat jij niet wilt, nl. springen en rennen.  
Dus ook in de blubber. Boze en teleur-
gestelde exposanten. Dat beloofde wat 
voor de zondag!

Gelukkig waren de weergoden ons gun-
stig gezind op de zondag en viel er geen 
drup regen, de zon heeft zelfs de hele 
dag geschenen! Maar alles was doornat 
en blubberig en exposanten en honden 
werden als gevolg daarvan nat en vies. 
Bijna Iedereen liep in laarzen. Gevolg 
was dat ik met mijn hond in de ere-ring 

verscheen met smerige laarzen en vuile 
kleding.  Schone kleding aantrekken zou 
maar tijdelijk helpen, na enige minuten 
zou dat ook smerig zijn. Niemand die er 
op lette, ieder zat er onder. Het gaf wel 
een leuk beeld, al die mensen in een wat 
minder geklede outfit. 

Maar mensen, wat hebben we een ple-
zier gehad deze show in de buitenlucht. 
Hilarische momenten maak je dan mee 
en mensen die in de gekste kledij lopen 
om schoon te blijven, wat dus uiteraard 
mislukte. 

Maar een weekend zoals dit wens je 
geen enkele organisatie toe. Aan hun 
enthousiasme lag het niet, ze trokken 
alles uit de kast om het de exposant zo 
prettig mogelijk te doen zijn. Hopelijk 
mogen we weer een IJsselshow mee-
maken komende jaren en dat men niet 
de handschoen in de ring gooit! Maar 
hopelijk wel droog en anders maar weer 
naar de IJsselhallen terug! 

Allen van harte gefeliciteerd en tot ziens.

Jaap Hoeksema
Foto’s: Hennie Blomsma

Keurmeester:  dhr. J. Dekker Beste van het ras (BOB): Bart fan ’t Suydevelt      

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Puppyklas VB Hannes Hay van de Sebastiaanshoeve 2874458 L. Punselie

Jeugdklas 1 ZG Kay Tygo van de Krikheide LOSH  1105533 J.W. Wegink

Tussenklas 1 ZG Matthijs Emie v.d. Neerbosche 
Wateren

2832093 J. Broekman-Dekker

Open klas Res. CAC    1 U Okke Sander fan de Indo-Anjoho 2790062 S. Tiemeijer

Gebruikshonden 1 U Quartel Daisy v. Roopoorte 2777141 S.S. Knol-Borgeld

Kampioensklas CAC /  BOB / ‘Beste van de 
Nederlandse rassen’

1 U Bart fan ’t Suydevelt 2630889 J.W. Hoeksema

Teven

Jeugd klas Res. CAC  1 U Gipsey Gil van de Sebastiaanshoeve 2847662 L. Punselie

Tussenklas CAC 1 U Femke fan ’t Suydevelt 2829889 J.W. Hoeksema

Open klas 1 ZG Quispel fan ‘t Suydevelt 2734447 J.W. Hoeksema

Dat wordt poetsen!
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17-08-2012, Gradisca, Italië Keurmeester:  dhr. Biasiolo Giuliano (Italië)

Teven - Tussenklas CAC, CACIB, BOB 1 U Batida Annika van Silvanson Tamara Nadolph

26-08-2012, Trbovlje, Slovenië Keurmeester:  dhr. Milivoje  Uroševic (SRB)

Teven - Tussenklas CAC, CACIB, BOB 1 U Batida Annika van Silvanson Tamara Nadolph

Batida is hiermee Sloveens Jeugdkampioen geworden.

02-09-2012, Tromsö, Norway Keurmeester: mw. M. Holmli (Noorwegen)

Reuen - Kampioensklas EC, CACIB, BOB 1 U Swedrent’s Anbellus Ulla-Britt Johansson, Sweden

08-09-2012,  Krefeld, Duitsland Keurmeester:  mw. Mgr. Bozena Ovesná

Reuen - Jeugdklas JCAC 1 U Yaron Nynke van de Bezeldonk N. Kolek

Reuen - Kampioensklas CAC / BOB 1 U Stein Nynke van de Bezeldonk N. Kolek

Teven - Openklas CAC 1 U Ayla E.A.M. Helmer-de Jong

Op deze tentoonstelling behaalde Ayla haar laatste punt voor de Duitse VDH Kampioenstitel.

03-06-2012, Norrköping, Sweden Keurmeester:  dhr. B. Skalin (Finland)

Teven - Open klas EC, BOB 1 U Swedrent’s Allis Annika Hörfors- Rotestam

11-08-2012, Innsbruck (Internationaal), Oostenrijk Keurmeester:  mw. P. Poduschka-Aigner (Oostenrijk)

Teven - Tussenklas 1 ZG Batida Annika van Silvanson Tamara Nadolph

Teven - Kampioensklas BOB 1 U Emma Gina van de Haeckpolder Conny van ’t Hof

Teven - Veteranen 1 U Else Marie fan ’t Suydevelt Conny van ’t Hof

12-08-2012, Innsbruck (Nationaal), Oostenrijk Keurmeester:  dhr. F. Asnaghi (Italië)

Teven - Tussenklas 1 U Batida Annika van Silvanson Tamara Nadolph

Teven - Kampioensklas BOB 1 U Emma Gina van de Haeckpolder Conny van ’t Hof

Teven - Veteranen 1 U Else Marie fan ’t Suydevelt Conny van ’t Hof

‘Else Marie fan ‘t Suydevelt’ behaalde met deze uitslag de titel Oostenrijks Veteranenkampioen.

05-08-2012, Bremen (Nationaal), Duitsland Keurmeester:  B. Seibel (Duitsland)

Reuen - Ereklas BOB 1 U Stein Nynke van de Bezelhonk N. Kolek

Reuen - Jeugdklas 1 U Yaron Nynke van de Bezelhonk N. Kolek

Teven - Kampioensklas 1 U Emma Gina van de Haeckpolder Conny van ’t Hof

Teven - Veteranen 1 U Else Marie fan ’t Suydevelt Conny van ’t Hof

04-08-2012, Bremen (Internationaal), Duitsland Keurmeester:  dhr. A. Kazmierski (Polen)

Reuen - Ereklas BOB 1 U Stein Nynke van de Bezelhonk N. Kolek

Reuen - Jeugdklas 1 U Yaron Nynke van de Bezelhonk N. Kolek

Teven - Kampioensklas 1 U Emma Gina van de Haeckpolder Conny van ’t Hof

Teven - Veteranen 1 U Else Marie fan ’t Suydevelt Conny van ’t Hof

‘Else Marie fan ’t Suydevelt’ werd met dit behaalde punt Duits Veteranenkampioen en  ‘Emma Gina van de Haeckpolder’ werd met dit behaalde punt Duits 
Kampioen.

29-09-2012, Tulln, Oostenrijk Keurmeester: mw. V. Schödl (Oostenrijk)

Teven - Tussenklas CAC, CACIB, BOB 1 U Batida Annika van Silvanson Tamara Nadolph

Finland Keurmeester:  mw. M. Wieremiejczyk (Polen)

Reuen - Babyklas Beste baby Rudy fan ’t Suydevelt mw. Kadi-Liis Säre uit Tallinn, Estland

Tentoonstellingen in het buitenland
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Reis van 2150 kilometer, de moeite waard
Deze foto’s zijn ingestuurd door mw. Jytte Nielsen, woon-
achtig in Denemarken. 

Ze heeft al diverse shows bezocht in Nederland, vorig jaar 
Eindhoven, Goes, Groningen, Arnhem en de Clubmatch in 
Barneveld. Dit jaar mocht ze de reis bekronen met de titel 
BOB voor haar ‘Nørlund Sisse’ op de show in Alkmaar. In 
Maastricht behaalde ze het laatste punt voor het Nederlands 
kampioenschap.

Deze mooie teef behaalde al meer prijzen en is inmiddels In-

ternationaal Kampioen. Ook behaalde ze de titel ‘Best dog of 
the day at Dansk Jægerforbunds’ op een apporteerwedstrijd 
in Denemarken. 

Jytte reisde dit jaar samen met haar zoon Daniel. Ze liet 
de redactie weten dat ze beiden hebben genoten van Ne-
derland en van de gastvrijheid van de ‘Drentenmensen’. Ze 
vond het de lange reis (uit en thuis 2150 kilometer!) meer 
dan waard.

drentenallerlei

Tammo, hulp in de huishouding
Onze Drent heet Tammo. Hij is nu ruim anderhalf jaar oud 
maar nog lang niet volwassen. Tammo gaat vaak op rooftocht 
en komt het liefst iedere keer met iets nieuws aan. De vaat-
doek en vieze sokken blijven echter zijn favoriet. Ook is hij erg 
‘behulpzaam’ bij het doen van de was en andere huishoude-
lijke klusjes. Tijdens het koken ligt hij het liefst op of tussen je 
voeten, zodat je geen kant op kan en languit in het looppad 

liggen is voor hem ook geen probleem. 

Hoewel hij wel eens lastig kan zijn, blijft hij altijd lief en een 
echte goedzak. Als er maar met hem gespeeld wordt en hij af 
en toe eens flink geknuffeld wordt, is hij gelukkig. En wij ook, 
we kunnen hem niet meer missen!

Kristien Croezen

Op de vorige pagina zijn resultaten vermeld die zijn behaald  
op buitenlandse Nationale- en Internationale tentoonstellin-
gen.

Tot nu ontvingen we niet zo vaak informatie uit het buitenland 
en konden we in voorkomende gevallen de volledige uitslag 
(de winnaars per klasse) publiceren. De ‘Drent’ wordt gelukkig 
steeds meer gezien op buitenlandse shows. 

Gezien de beperkte ruimte in ‘Onze Drent’ is daarom besloten 

vanaf om voortaan de publicatie in Onze Drent te beperken tot 
honden die zijn ingeschreven in het Nederlands Hondenstam-
boek (NHSB) voorzover deze resultaten ter kennis worden ge-
bracht van de redactie. 

Op de website worden alle resultaten van buitenlandse Natio-
nale- of Internationale shows gepubliceerd, die bij de redactie 
worden gemeld (ongeacht het land waar de hond is ingeschre-
ven in het stamboek).
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04-08-2012
Reu:  Niels fan ‘t Suydevelt, NHSB 2717868, HD A
Teef:  Lizzie fan ‘t Suydevelt, NHSB 2697129, HD A
M.A. Hoeksema, Kiel-Windeweer

07-08-2012
Reu:  Boyka-Nouska v. Klein Elsholt, NHSB 2631163, HD A
Teef:  Britt fan ‘t Suydevelt, NHSB 2630893, HD A
M.A. Hoeksema, Kiel-Windeweer

09-08-2012
Reu:  Andor fan de Indo-Anjoho, NHSB 2681989, HD A
Teef:  Eefke Maud v.d. Meerpoel,  NHSB 2748738, HD A 
J.W.J. Bukkems- v.d. Manakker, Someren

14-08-2012
Reu: Eros Bieke van Selihof,  NHSB 2718527,HD A
Teef:  Akina Lobke van Selihof, NHSB 2643662, HD A
D. Das, Renesse

18-08-2012
Reu:  Bart fan ‘t Suydevelt, NHSB 2630889, HD A
Teef:  Tessel van ’t Wijdseland, NHSB 2683651, HD A
G.B. Olieman, Mariënvelde

05-09-2012
Reu:  Rocky, NHSB 2602641, HD A
Teef:  Evie v. ’t Drentsche Geluck, NHSB 2741823, HD A
J.P. Rooms, Steenbergen

06-09-2012
Reu:  Oscar Phébe van Groevenbeek, NHSB 2635613, HD A
Teef:  Fardau fan de Indo-Anjoho, NHSB 2790064, HD A
I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers, Veenwouden

09-09-2012
Reu:  Quinto fan ‘t Suydevelt, NHSB 2734444, HD A
Teef:  Tessa-Nouska van Klein Elsholt NHSB 2681186, HD A
A.H.L. Kamperman-van Remmen, Hummelo

Dekkingen

17-08-2012
8 pups (6 reuen en 2 teven)
Reu: Baron van ’t Poldersdijkje, NHSB 2482179, HD A
Teef: Sproet van ’t Hoage Gors, NHSB 2563308, HD A
N.E. Wuite-Visbeen, Goedereede

18-08-2012
7 pups ( 5 reuen en 2 teven)
Reu: Jans fan ‘t Suydevelt, NHSB 2694894, HD A 
Teef: Vilou fan ‘t Suydevelt, NHSB 2768902, HD A
J.W. Hoeksema, Exlöerveen

28-08-2012
8 pups (5 reuen en 3 teven)
Reu: Baron van ’t Poldersdijkje, NHSB 2482179, HD A
Teef: Hind, NHSB 2527616, HD A
R. Vogels, Best

02-09-2012
6 pups (2 reuen en 4 teven) 
Reu: Jans fan ‘t Suydevelt, NHSB 2694894, HD A
Teef: Stelle Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2694402, HD A
C. Schulte, Eefde

21-09-2012
9 pups (4 reutjes en 5 teven)
Reu: Quinto fan ’t Suydevelt, NHSB 2734444, HD A
Teef: Siska Serah van ‘t Sleeswijck, NHSB 2769219, HD A
T. Nap & B. Nap-Jansen, Winterswijk

23-09-2012
2 pups (2 teven)
Reu: Thybo Sanne van Drienermarke, NHSB 2743418, HD A
Teef: Pyppa Jytte v.d. Bezelhonk, NHSB 2606801, HD A
C. Schulte, Eefde

24-09-2012
7 pups (1 reu en 6 teven)
Reu: Monty Nimrod v.d. Drentsche Dreven, NHSB 2567714, HD A
Teef: Blossom van ‘t Patrieske, NHSB 2694287, HD A
J. Sportel-Roeland, Steenderen

02-10-2012
4 pups (2 reuen en 2 teven)
Reu: Ascon-Maras an ‘t Landweggie, NHSB 2741842,HD A
Teef: Joeska v.d. Haeckpolder, NHSB 2598758, HD A
J. Sportel-Roeland, Steenderen

03-10-2012
5 pups (3 reuen en 2 teven)
Reu: Niels fan ‘t Suydevelt, NHSB 2717868, HD A
Teef: Lizzie fan ‘t Suydevelt, NHSB 2697129, HD A
M.A. Hoeksema, Kiel-Windeweer

05-10-2012
2 pups (2 teven)
Reu: Boyka-Nouska v. Klein Elsholt, NHSB 2631163, HD A
Teef: Britt fan ‘t Suydevelt, NHSB 2630893, HD A
M.A. Hoeksema, Kiel-Windeweer

07-10-2012
11 pups (6 reuen en 5 teven)
Reu:  Andor fan de Indo-Anjoho, NHSB 2681989, HD A
Teef:  Eefke Maud v.d. Meerpoel, NHSB 2748738, HD A
J.W.J. Bukkems- v.d. Manakker, Someren

Geboorten

dek- en geBoorteBerichten

Het wordt verplicht alle hondenpups te chippen. Dat dient binnen 7 weken na de geboorte van het dier te gebeuren. De eigenaar moet onder meer zijn 
naam, adres en woonplaats laten registeren. De ministerraad heeft dat besloten. De maatregel gaat waarschijnlijk in het voorjaar van 2013 in.
Het chippen dient om misstanden in de fokkerij en handel met honden tegen te gaan. De gegevens van de eigenaar worden opgeslagen in een data-
bank. Toezichthouders kunnen dan nagaan of iemand bedrijfsmatig handelt in honden. Van een mishandelde, verwaarloosde of achtergelaten hond is de 
eigenaar met een chip op te sporen.   Bron: AD, 14/09/2012

Voor rashonden in Nederland is er al geruime tijd een ‘chip-plicht’. Nieuw is, dat die ook gaat gelden voor rasloze honden en voor honden die worden geïmpor-
teerd uit een land waar geen verplichting tot chippen bestaat.
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in memoriam

Kay  09/09/1999 - 18/08/2012

Bijna 13 jaar geleden kochten wij in Dokkum een bloemetje 
voor onze moeder/schoonmoeder, die in de kop van Fries-
land, Dokkum, woont.  Wij woonden toen nog in Gouda. In de 
bloemenwinkel van Diederik Hoogstra, een eindje verder in 
de straat, liepen 2 Drentsche Patrijshonden rond, waarop mijn 
man uitriep: “Dat zijn mooie honden”. 

Ik weet niet meer waarom ik het vroeg: “Heb je ook pups?”. Het 
moest kennelijk zo zijn: hij had 8 pups achterin de winkel van 
2 weken oud. Wij hadden er al vaker over nagedacht een hond 
te nemen: de kinderen het huis uit en wij wat meer buiten.  
Maar met een baan, mijn man full-time en ik 3 dagen buitens-
huis, is dat moeilijk zonder hondenoppas. Onze wens kwam 
wat op de achtergrond… tot die dag. Wat jammer, de pups 
waren allemaal al verkocht. 

Maar Diederik vertelde dat alle belangstellenden al naar hun 
pup hadden geïnformeerd of waren komen kijken, op één na. 
Diederik besloot, dat wanneer deze laatste belangstellende 
alsnog zou komen, deze te laat zou zijn: hij hield deze pup zelf. 

Wij zeiden zeker belangstelling te hebben en vroegen of we er-
over na mochten denken deze pup te kopen. Zodoende kwam 
Kay bij ons. Hij was de kleinste uit het nest, moest bijgevoerd 
worden, maar hij was zeker niet het meest timide hondje. 

Dat bleek ook toen we hem kregen. Best een hele klus voor 
twee onervaren hondeneigenaren, maar ... ook zo leuk. Wij 
hechtten ons snel aan hem en hij aan ons. We hebben onge-
twijfeld enkele foutjes gemaakt in de opvoeding, maar die 
waren niet overheersend. We genoten van zijn vrolijkheid, zijn 
aanhankelijkheid en enthousiasme. 

Hij hield van mensen, kinderen en andere honden. Lekker 

overal buiten snuffelen door het struikgewas en rennen in het 
open veld, dat was tot op het laatst zijn lust en leven. Hij bleef, 
wanneer hij los was, goed bij ons in de buurt. Kortom: genie-
ten, ook als het regende!

Bijna vanaf het begin toen hij bij ons kwam, mocht hij mee 
met Mary-Ellen, iemand die een hondenuitlaatservice had in 
Gouda. Eerst in een draagzak en later gewoon aan de riem in 
de bus. Dat was heel goed voor zijn socialisatie. We merkten 
dat hij ervan genoot. 

Toen Kay 4 1/2 jaar was (ik was toen al een half jaar voor mij 
zelf begonnen en dus heel vaak thuis en mijn man was met 
pre-pensioen gegaan) verhuisden wij naar Friesland. Zo had-
den we nog meer tijd, mogelijkheden en aandacht voor Kay. 
Op de een of andere manier bleek hij dat ook nodig te heb-
ben, want hij was altijd erg op ons gericht en hij had soms last 
van verlatingsangst. 

Dat uitte zich in ‘huilen’ als hij alleen thuis was (dat lieten we 
dan ook heel weinig gebeuren) en als hij even alleen in de 
auto moest blijven. Dat veranderde toen we ruim 2 jaar gele-
den ‘Sem(ke) fan de Injo Anjoho’ (een pup van Inge en Douwe 
Hoekstra uit Veenwouden/Friesland) in ons gezin begroetten, 
ook een Drentsche Patrijshond -pup, een teefje. Opeens hoef-
de Kay niet meer te huilen als we even kort weg waren. Hij had 
gezelschap. Kay heeft Sem nog veel kunnen leren. 

Op een donderdagavond begon Kay met overgeven tot alles 
er uit was. Hij at niet meer en liep nog maar een klein stukje. 
Zijn leverwaarden bleken slecht en die werden in een paar 
dagen steeds slechter. Zijn oogwit werd geel/bruin, zijn plas 
werd felgeel en de slijmvliezen in zijn bek waren in een paar 
dagen tijd ook geel/bruin verkleurd. Het was duidelijk dat we 
hem niet wilden laten lijden en de artsen bevestigden dat hij 
niet meer te redden zou zijn.

Kay is rustig ‘ingeslapen’. Sem(ke) ging bij hem liggen op het 
kleedje tijdens het overlijden. Dat vonden wij een lief gebaar. 
Ik denk dat Sem(ke) doorhad dat Kay was overleden, want bij 
thuiskomst ging ze hem niet zoeken.

Kay was een erg lieve, moedige en trouwe vriend, waar wij 
hele mooie herinneringen aan houden. Hopelijk krijgt hij een 
mooie plek in de ‘dierenhemel’.

Marten en Machteld Rosier

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 ver-
melden?
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Gipsy Diesel van Wikatro  01/06/2006 - 31/07/2012

Skippy Bat Jaffa van de Waterdwinger  25/07/1996 - 17/08/2012

Het is stil. Stil in ons. Stil in huis. Zo verschrikkelijk STIL! En toch 
helemaal vol van verdriet...Ons hele lijf zit er vol van. We moe-
ten weer even terug denken aan Parel fan ’t Suydevelt’ die op 
een nog jongere leeftijd het levenslicht heeft moeten verla-
ten. Vreselijk!

Onze Skip, onze volgster, onze “zithond” hebben we na een 
kortdurende ziekte in moeten laten slapen. Zes jaar mocht ze 
worden. 

Skip kwam bij ons toen ze ruim een jaar was. Een herplaatsing. 
Wat was ze een mooie en lieve hond, maar wel met een ach-
tergrond. Na intensieve begeleiding, aandacht en cursussen 
werd ze echt van ons en wij van haar. Behendigheid vond ze 
helemaal het einde en natuurlijk het “rossen” met de andere 
honden.

Skip was een Drent met vaste gewoonten. Week je daar van af 
dan kon ze de hele dag laten merken dat er iets niet goed zat. 
Als de dag niet begon met het vaste rondje lopen, dan kreeg 
je daar vanzelf spijt van want elke keer als je maar richting de 
deur liep, rende ze blaffend voor je uit om te vertellen dat je 
iets vergeten was. Je moest uitkijken dat je niet over haar heen 
struikelde. Dus dan ging je vanzelf wel! 

Het gras eten onderweg was haar favoriete bezigheid, want 
rennen en spelen kon ze thuis ook wel! Als ze voldoende bin-
nen had van het groene spul, liep ze tevreden de rest van het 
rondje naast je mee en was haar dag weer helemaal goed. Wat 
een heerlijke, sprankelende, volgzame meid was ze. Een echte” 
kroelkip”! 

Eén nestje hebben we met haar mogen hebben. Vier teefjes 
waarvan we er één hebben aangehouden. Wat was ze een 

goede moeder en wat zijn we blij met haar nakomelingen! Dat 
heeft nu een nog specialere betekenis gekregen. 

Skip is heel rustig heen gegaan. Ze was moe en kon het ge-
vecht niet winnen... We moesten dit voor haar doen, maar be-
grijpen zullen we het nooit! Haar laatste blik zit nog op ons 
netvlies geplakt. Zij berustte er in, maar voor ons is de strijd 
nu pas begonnen. De strijd van onze eigen berusting en het 
verwerken van het verlies van onze dierbare meid. We hielden 
zoveel van haar. Dat is met geen pen te beschrijven.

Skippy, lieve, lieve meid van ons, bedankt dat je in ons leven 
kwam. Dat we toch 5 fantastische jaren met je mochten heb-
ben. Te kort. Maar wat hebben we van je genoten! 

Herman en Gerda de la Chambre, Benschop

12 jaar geleden vond ik dat ik tijd en ruimte had om een hond 
te nemen. Omdat dit mijn eerste was, heb ik besloten om een 
volwassen hond te zoeken. Via, via kwam ik bij Riek van Oord 
terecht die een hond ter overname had. Na een zeer lang te-
lefoongesprek en een bezoek aan haar huis en honden heb ik 
de knoop doorgehakt. Enkele weken later werd er afgereisd 
naar Terneuzen waar Skippy (later Kip genoemd) op mij zat 
te wachten. Haar gezin deed met oprechte pijn in hun hart 
afscheid van het huisgenootje. Later zijn ze nog op bezoek ge-
weest om te kijken hoe het haar verging. Ze was nl. van een 
woonwijk naar een koetshuis in het bos verhuisd. Van aan de 
lijn lopen op trottoirs naar los lopen op brede bospaden, waar 
af en toe eens een ree overstak.

Om onze band meteen wat te versterken leek het verstandig 
om een cursus met haar te gaan doen. Puppycursus, gehoor-
zaamheid en behendigheid was al gedaan door haar vorige 
bazen, dus bleef er weinig anders over dan jachttraining. Ik 
had geen idee wat dat inhield, dus ben ik maar eens gaan kij-
ken bij een KNJV-wedstrijd in Baarn. Tussen een groep mensen 
zat Riek en zonder dat zij wat tegen de hond zei, sprong Kip 
bovenop haar om haar eens goed af te lebberen. Dit was 2,5 
jaar na hun laatste ontmoeting op de Fokdag. Wat was Kips 
geheugen super!

Dus op naar de jachttraining. Dat werd bij ‘De Apporteur’ waar 

Riek ook trainde. Na circa 10 lessen had ze nog steeds niets 
geapporteerd en de trainers werden wanhopig. Totdat trainer 
Lidy Stuivenberg ’s nachts het ‘Ei van Columbus’ bedacht: een 
ingekorte koker voor posters, gaten er in gemaakt en sterk 
ruikende snoepjes erin. Weggooien, Kip terug lokken met iets 
lekkers. Toen ze de koker pakte, deksel van de koker, snoepje 
geven, deksel er weer op en opnieuw weggooien. Wat vond 
Kip dat geweldig! Plots apporteerde ze van alles. Eerst een 
dummy, daarna een leeg drinkflesje met brokjes erin dat in het 
water was gegooid en langzamerhand ook wild. Wat waren 
we allemaal apetrots. Alleen het schot was een onzekere fac-
tor. De alarmpistooltjes op de training waren geen probleem, 
maar een knal uit een jachtgeweer...

Toch maar ingeschreven voor de KNJV-proef in Beesd tussen 
vele andere Drenten en vooral ervaren voorjagers. Het eerste 
onderdeel was kort apport uit water. De knal van het geweer 
was zó enorm dat Kip wel de Linge insprong, maar met de 
eend in haar bek bleef rondzwemmen tot de schutter uitein-
delijk maar wegliep. Een nul dus. Andere proeven gingen wel 
goed, ook de markeer (met datzelfde harde schot!). Vanaf dat 
moment hebben we alleen nog maar wedstrijden gedaan bij 
‘De Apporteur’ met minder harde knallen. Daar een C-diploma 
behaald en bijna een B-diploma, ware het niet dat ze aan de 
overkant de ingang van de rietkraag niet kon vinden. Zwem-
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 Luca Ben Digit van de Waterdwinger  15/08/2001 - 25/06/2012

men was niet echt haar ding.

Kip was 1,5 jaar bij mij toen ze werd gedekt door Nimrod-deel-
nemer ‘Jelle Muffty van Selihof’ van Petra Kok. Er werd maar 
één pup geboren, een reu. Hij kreeg de naam ‘Noah Ben Skip-
py van de Waterdwinger’. Eigenlijk wilde ik geen tweede hond, 
maar ach, zo’n schattige pup doe je toch niet weg? Noah is 
inmiddels 10 jaar oud en heeft verschillende keren bij shows 
en Clubmatches een U gelopen en hij behaalde 2 KNJV-B di-
ploma’s. Hij wel. Met een meer ervaren voorjager had hij het 
nog verder kunnen schoppen. 

Toen Kip acht was, is ze op een verlaten weggetje aangereden. 
Met het idee dat de poot zou worden geamputeerd is ze naar 
de UKG op de Uithof gebracht. Daar hebben ze wonderen ver-
richt. Na twee operaties en een lange revalidatie ging ze weer 
op 4 poten door het leven. Heerlijk om te zien hoe ze samen 
met haar zoon in een besneeuwd bos vierde dat de spalk eraf 
was! Ze kon weer lekker de baas spelen over Noah, want voor 
Noah was er altijd maar één hoger in de rangorde: moeders. Ik 
telde nooit mee.

Veel later kreeg Kip een ernstige ontsteking aan het even-
wichtsorgaan (geriatrisch vestibulair syndroom). Ik dacht aan 
een hersenbloeding, maar de arts wist het zeker. Geduld heb-
ben en rustig de wandelingen uitbouwen. Inderdaad ging ze 
steeds beter lopen, wel met een onzekere gang en met de 
achterpoten wijd uiteen. Toch liep ze weer een uur achter el-
kaar en deed ze af en toe weer een sprintje. En dat voor een 
hond van toen al 14!

Langzamerhand gingen haar gehoor en gezicht ook achteruit. 
Gebaren maken en schreeuwen hielpen haar bij mij te blijven 
tijdens de boswandelingen. Door anderen in het bos werd ze 
geaaid en vertroeteld met snoepjes, omdat ze een zeer aan-
doenlijk kop had met een grijs brilletje om haar ogen en daar-
mee kon ze allerlei verschillende gezichtsuitdrukkingen laten 
zien. En wat wist ze goed dat ze fans had!

Begin dit jaar moest ik voor enkele weken het ziekenhuis in. 
Helaas werden dat door complicaties in totaal 9 weken! Kip 
had het daar erg moeilijk mee. Ze miste mij erg en ging steeds 

slechter eten. De meest bizarre en dure voedersoorten zijn ge-
probeerd. Elke keer liet ze de brokken na enkele dagen weer 
staan. Ze werd magerder en door een gebrek aan energie 
ging het wandelen ook steeds minder. Toen ik eindelijk thuis 
kwam, is ze toch nog opgebloeid. Vooral in haar koppie ging 
het beter, ze werd weer vrolijk. Pas twee maanden later was 
mijn toestand weer zo goed, dat ik ook echt met haar het bos 
in kon. Daarvan hebben we allebei nog erg genoten. Ook al 
was zoonlief Noah vaak een stoorzender en kon Kip niet meer 
zo ver.

In een moeilijke periode waarin ook mijn vader overleed, heb 
ik moeten besluiten dat Kips prachtige en vooral bizar lange 
leven aan zijn eind kwam. Want wie verwacht bij het krijgen 
van een hond van 4 jaar oud nog 12 jaren samen te kunnen 
zijn? De laatste wandelingen ging ze als een speer om te laten 
zien dat mijn beslissing fout was. De laatste dag verslechterde 
ze echter toch weer. Het einde was mooi en rustig. Nu is ze 
terug waar ze geboren is. Ze ligt begraven naast haar broertje 
Boaz en bij haar moeder en twee van haar zusjes bij Riek van 
Oord in de tuin. Riek die ons altijd heeft geholpen en alle vra-
gen heeft beantwoord en vooral heeft meegeleefd. Nu moet 
ik een andere band opbouwen met Noah want hij is de laatste 
maanden tekort gekomen. Kip, mijn maatje, blijft in mijn hart 
en in dat van vele anderen.

Sandra de Jong, Bilthoven

“Hoi Vriend”,  zo begroette ik Luca als hij weer eens kwam kij-
ken als ik ergens in huis of rondom het huis bezig was. Vanaf 
het eerste moment dat ik hem als pup had gezien bij Riek van 
Oord (kennel van de Waterdwinger) wist ik dat ik met deze 
pup verder wilde.

Toen hij na 7 weken bij ons in huis kwam bleek al snel dat dit 
een hond met pit was en geen braaf schoothondje zou wor-
den. Het aanleren van commando’s pakte hij snel op en tij-
dens de diverse jachttrainingen zag je zijn passie voor de jacht 
groeien.

Als hij eenmaal iets geleerd had moest je van hem niet ver-
langen om dit meerdere malen te herhalen. Hij liet dan zijn 
eigengereide kant zien en liet duidelijk merken dat hij daar 
geen zin in had. Hij koos graag zijn eigen pad. Altijd enthou-
siast, onvermoeibaar en altijd honger. Zo is hij tot de laatste 
dagen voor zijn dood geweest.

Hij bleek een tumor in zijn prostaat met uitzaaiingen te heb-
ben. Hij had heel veel pijn en was in shock geraakt. Binnen een 
dag heb ik de beslissing moeten nemen om hem in te laten 
slapen. Na bijna 11 jaar heb ik mijn vriend vaarwel moeten 
zeggen. 

Miel Rietmeijer, Tilburg
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Op woensdag 28 augustus hebben wij na bijna 14 jaar afscheid 
moeten nemen van onze Jelle. In 2011 heeft hij twee aanval-
len van GVS gehad. Het nare van die aanvallen is, dat de hon-
den de balans volledig kwijt zijn. De eerste aanval gaf weinig 
restverschijnselen, maar in december volgde een tweede en 
daar hield hij toch wel wat balans-problemen aan over. In het 
dagelijks leven betekende dat: één ding tegelijk doen. Lopen 
ging prima, maar dan kon hij niet achterom kijken, want dan 
lag hij ondersteboven. Ach, we leerden er allebei mee leven 
en hij is tot de laatste dag 3 keer daags mee geweest het bos 
in. Wel werd hij de laatste maanden erg mager. Toen ik drup-
pels bloed vond, ben ik meteen naar de dierenarts gegaan. 
De prostaat was vergroot, maar het was niet duidelijk of het 
kwaadaardig was. Dus de volgende ochtend een echo. Voor 
mezelf had ik toen al besloten om hem bij de geringste twij-
fel  zijn rust te gunnen. De volgende ochtend ben ik om half 
7 met Jelle en zijn zoon ‘Oswin Ben Digit v/d Waterdwinger’ 
(11 jaar oud) naar het bos gegaan. We hebben drie kwartier 
gewandeld en Jelle heeft de hele weg voorop gelopen… De 
echo gaf geen duidelijk beeld van de prostaat, maar toonde 
wel een tumor in de milt. Toen hadden we geen andere keus 
dan hem een waardig afscheid te geven en niet door te gaan 
tot hij echt niet meer zou kunnen.

Geboren op de zevende verjaardag van zoon Lucas bij fok-
ker Jan van der Zanden. Begin november 1998, 7,5 week oud, 
mee naar huis. Direct gestart met een puppycursus bij ons 
thuis. Daarna volgden vele jachttrainingen, diploma’s C, B, A, 
Map A en in 2003 zelfs deelname aan de Nimrod! Allemaal 
geweldig natuurlijk, maar het allerbelangrijkste aan Jelle was 
zijn onvoorstelbaar lieve, sociale karakter. Op wedstrijden en 

tentoonstellingen had ik eigenlijk geen omkijken naar hem. 
Hij viel niet uit naar andere honden en op de fokdagen lag hij 
onder de tafel met zijn puberende zoons om hem heen, zon-
der een onvertogen woord. En, dreigde het toch op ruzie uit 
te lopen, dan pakte hij een speeltje of dummy om de ander af 
te leiden en de spanning te doorbreken. Ook naar mensen toe 
was hij erg lief, maar wel altijd een tikkeltje gereserveerd. Hij 
was geen ‘allemansvriend’. Kinderen vond hij erg leuk, vooral 
als ze iets groter waren. Op schoolfeestjes van de kinderen 
liet hij zich goedmoedig een t-shirt aantrekken en voor een 
spreekbeurt wilde hij best een demonstratie apporteren ge-
ven in de klas.

Rest ons slechts dankbaarheid dat we deze vrolijke, lieve, ge-
zonde hond zo lang bij ons mochten hebben.

Petra, Evert, Cindy en Lucas Kok, Soest

Jelle Muffty van Selihof 15/09/1998 - 29/08/2012

Luca was geen makkelijke hond en ik ben Miel erg dankbaar voor zijn geduld en goede zorgen voor Luca. Ook ben ik Sandra 
erg dankbaar voor de opvang van en geweldige zorg voor Skippy toen die een ander thuis zocht. Gelukkig heeft zij Noah 
nog, die met het overlijden van ‘Jelle Muffty van Selihof’, elf dagen na moeder Skippy, ook zijn vader verloor. Onze gedach-
ten gaan daarom ook uit naar Petra die haar maatje nu moet missen.

Riek van Oord

1 Welke hormonen produceert de teef  
tijdens de loopsheid, die haar geur be-
invloeden?

2 Waar worden deze geproduceerd?

3 Hoe wordt het genoemd als een ‘willi-
ge’  teef stilstaat voor de reu en bereid 
is om gedekt te worden?

4 Hoe heet het eerste deel van de loops-
heid?

5 Hoe herkennen we deze periode?

6 Hoe heet de periode van het hoogtepunt van de 
seksuele cyclus van de teef?

7 Hoe heet de fase daarna en hoelang duurt deze?

8 Welk verschijnsel kan optreden als de hond niet 
drachtig is geworden?

9 Welk gedrag vertoont de teef dan en hoe is dat te 
verklaren?

10 Welke fase komt hierna?

Antwoorden op pagina:  46

Vragen drent-en-kennis
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TE HUUR 
www.zeelandkastanje.nl  

Vierpersoons vakantiebungalow ‘De Kastanje’ in Renesse aan Zee. 
Compleet en gezellig voor u ingericht. Op loopafstand van zee en dorp. 

De tuin van 425 m2 is rondom afgezet. In alle seizoenen maken we het voor u comfortabel. 
U bent van harte welkom! Willem en Coby Kalis, 

Mobiel: 06 53 37 34 35 – Email: kalislos@zeelandnet.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De zee en de zandbanken zijn van de zeehonden en vogelkolonies. 

Het strand en de duinen zijn voor u en uw Drent(en). 
Schouwen Duiveland is een lustoord, voor wie van de natuur, vrij wandelen en gezellige restaurantjes houdt. 

Mail of bel voor informatie en beschikbaarheid! 
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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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Pascha
We zullen ons even voorstellen, we zijn Mark en Henrike Doldersum- Berken-
bosch en we zijn sinds 4 jaar de trotse eigenaren van onze mooie lieve Drent 
‘Pascha v.’t Brouwerswiekie’. ‘Eens een Drent...altijd een Drent’ wordt weleens 
gezegd, maar het is ook echt zo! Mijn ouders hebben altijd gefokt (fokken nu 
nog) met de Drent en toen we zelf aan een hond toe waren, was de keus ook 
niet zo moeilijk. 

Pascha heeft er sinds een jaar er een grote vriend bij, namelijk onze zoon Tygo, 
dat is haar grootste vriend. Wat een mooi gezicht. Samen spelen, slapen en 

vooral snoepen, ha ha!

Afgelopen juli 2012 heeft Pascha meegedaan aan de 
clubmatch KC te Hoogeveen en ze is daar 1ste  gewor-
den in haar ras. Wat zijn we trots op haar.

Eind dit jaar hopen we dat we een nestje van haar mo-
gen krijgen.  Zoals ze nu over onze zoon bemoedert, zal 
dat ook goed komen als er pups zijn, daar gaan we zon-
der meer van uit.

We kunnen het iedereen aanraden een Drent als hond, 
gezellig, levenslustig en een echt maatje!

Mark en Henrike Doldersum- Berkenbosch, Nieuwlande  

Een bizar verhaal
Onlangs verdronk een jong Stabij-teefje, Ymkje, van goede 
vrienden. U zult zeggen een hond kan toch zwemmen? Dat 
was ook onze eerste reactie. Maar het lot had heel anders be-
paald. De zoon des huizes vond haar in het zwembad met een 
lege chips zak over haar kopje. Gewoonte des huizes is om dit 
soort zaken netjes op te ruimen. Dit was nu kennelijk niet ge-
beurd. Waarschijnlijk heeft Ymkje een lege zak gevonden die 
ze tot op de bodem uit heeft willen likken, daarbij is de zak 
ver over haar kopje geschoven: ze is geschrokken, rond gaan 

lopen in de tuin – waarbij ze niets heeft kunnen zien – om zo 
in het zwembad terecht te komen. Er zat nog wat leven in toen 
de zoon van 13 jaar haar vond. Reanimatie mocht helaas niet 
meer baten.

U begrijpt dat het verdriet groot is. Zo leer je weer, dat hoe 
goed alles geregeld en verzorgd is voor dieren en met name 
honden,  je toch voor (nare) verrassingen kunt komen te staan.

 Tiqui

30 jaar kennel fan ‘t suydeVelt 
Op zaterdag 22 september werd in Eext, Drenthe met 
een groot aantal relaties van Jaap en Froukje Hoeksema 
gevierd, dat hun Kennel ‘fan ‘t Suydevelt’ dit jaar 30 jaar 
bestaat. 

Gelukkig werkte het weer grotendeels mee en hebben men-
sen en Drenten heerlijk van elkaars gezelschap in het zonnetje 

kunnen genieten. Er was genoeg te eten aan meegebrachte 
zelf gebakken en zelf gekochte taarten, maar er was ook voor 
een prima barbecue gezorgd. Het werd een zeer aangenaam 
gebeuren! 

Jaap en Froukje, hartelijk gefeliciteerd met deze mijlpaal!
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ledenadministratie
Naam Adres Voorgesteld door

1 Dhr. L.H.A. Adams Rembrandtstraat 38 Brunssum B.H. van der Pol

2 Mw. M.W. Ambergen Addinkhof 2 Vorden

3 Mw. D. ter Beek Ploegstraat 42 Purmerend

4 Dhr. J.R. van den Bold Hoogbeek 36 Schin op Geul

5 Dhr. L.A.A. Bouwman van Gelderlaan 63 Hilversum L.K.F.L. v.d. Heijning

6 Dhr. J.W. van Ditshuijzen Mgr. v.d Weteringstraat 65 Utrecht

7 Mw. C.F.M. van Dooren Fokkerlaan 41 Amstelveen E.G.J. Gimbrère

8 Dhr. J.P. van Dorp Voorweg 16e Hazerswoude-dorp

9 Dhr. L. Engels Groene Specht 3 Emmen

10 Mw. J. Fierst van Wijnandsbergen Torenstraat 37 Sambeek

11 Dhr. P. van Heijnsbergen Koningin Julianaweg 7 Oldemarkt

12 Mw. J.J. Huisman Kreishof 6 Oisterwijk

13 Mw. K. van Ludikhuize-Charbo Adriaen v.d. Doeslaan 16 Rotterdam N.E. Wuite-Visbeen

14 Dhr. R. Moen Weerestein 23 Gouda N.E. Wuite-Visbeen

15 Dhr. H. Romijnders Voet 22 Beuningen

16 Dhr. M.J.W. Staring Muggenborg 16 Eibergen

17 Dhr. H.C.J.M Streutjens Aardenweg 9 Susteren

18 Mw. W.W. Timmermans-Kroon Bergerstraat 40 Urmond

19 Mw. E.C.M Valkering-Koomen Pastoor Meriusstraat 179 Spanbroek M.J.B. de Boer- van Herreveld

20 Mw. L. Verhoef- van der Laan Molenweg 111 Aalsmeerderbrug

21 Dhr. M.S. van der Wal Sluiskolk 16 Alphen aan den Rijn E.G.J. Gimbrère

22 Dhr. J.P.H. van Wees Zonnestraat 38 Mol (België) E.G.J. Gimbrère

23 Mw. C. de Winter Hoogzandweg 1 Ridderkerk N.E. Wuite-Visbeen

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.

het hondenoog
De ogen van een hond roepen vaak 
vertedering op en geven aanleiding 
tot poëtische overpeinzingen. Zo zou-
den de ziel en de trouw van de hond 
er in weerspiegeld worden en volgens 
sommigen is het hondenoog zelfs een 
spiegel van onze eigen ziel.

Ook het feit dat een schilderij of teke-
ning van je trouwe vriend pas echt ‘af’ is 
als de oogopslag op de juiste manier is 
weergegeven, is een voorbeeld van het 
bijzondere karakter van het oog.

Daarnaast zou het mogelijk moeten zijn 
de gemoedstoestand van de hond af 
te lezen aan o.a. de blik in zijn ogen. Er 
worden niet voor niets termen als ‘lief’, 
‘smekend’, ‘blij’ en ‘droevig’ aan toege-
schreven. Door ons op een bepaalde 
manier aan te kijken of door intens naar 
een gewild voorwerp te staren, kunnen 
honden ons hun bedoelingen duidelijk 
maken. 

Het blijft natuurlijk moeilijk te bepalen 
wat de hond precies ‘denkt’ als hij ons 
op deze manier aankijkt. Maar dankzij 
de nieuwste wetenschappelijke ontwik-
kelingen is er inmiddels wel heel veel te 
vertellen over wat hij precies ‘ziet’. We 

weten bijvoorbeeld dat honden minder 
visueel zijn ingesteld dan de mens. De 
meeste informatie vergaren zij immers 
via de neus. De reukzin is hun belang-
rijkste zintuig. Toch mogen we de rol die 
hun gezichtsvermogen speelt zeker niet 
onderschatten. 

Evolutie van het oog
Om wat meer te begrijpen van de evo-
lutionaire ontwikkeling van het oog, 
moeten we terug naar de wilde voor-
ouder van de hond, de wolf. De reden 
dat wolven een bepaalde anatomische 
oogstructuur hebben ontwikkeld, is ei-
genlijk heel eenvoudig. Zij moesten im-
mers zelf achter hun eten aan en aange-
zien dit eten de hoogst merkwaardige 
neiging had er van door te gaan, was 
het wel zo handig als ze tijdens de jacht 
hun prooi in het oog konden houden. 
Het hondenoog zit qua structuur niet zo 
heel anders in elkaar dan een mensen-
oog. Er zijn echter een aantal duidelijke 
verschillen.

Ten eerste is de pupil van het honden-
oog een stuk groter dan die van het 
mensenoog. Hierdoor kan er veel meer 
licht in het oog worden opgevangen. Dit 

gaat echter wel ten koste van de scherp-
tediepte. Concreet betekent dit dat de 
hond in de schemer beter ziet dan de 
mens, want hij vangt via zijn ogen meer 
licht op, maar specifieke objecten ziet hij 
minder.

Kegeltjes en staafjes
In de ogen van mensen en honden die-
nen twee onderdelen als lens: de cor-
nea (het hoornvlies) en de kristallens. 
Het grootste gedeelte van het licht wat 
door de kristallens en de pupil heen valt, 
wordt opgevangen door het netvlies, 
waar een beeld gevormd wordt. Op 
het netvlies vindt men vele miljoenen 
lichtgevoelige cellen, fotoreceptoren 
genoemd. Deze receptoren (ontvanger-
tjes) komen voor in twee vormen: lange 
smalle  ‘staafjes’ en dikkere ‘kegeltjes’. 
In het netvlies van het hondenoog zijn 
veel meer staafjes aanwezig dan in het 
menselijk oog. Staafjes functioneren het 
beste bij een lage lichtintensiteit. Zij ma-
ken het mogelijk dat er in donkere situa-
ties nog iets te zien is en hebben als het 
ware minder licht nodig om een signaal 
aan de hersenen te geven. Tevens zor-
gen zij voor de waarneming van grijstin-
ten, in tegenstelling tot de veel minder 
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Felicitatie voor KK2 Diploma
Rob van der Meer (voorzitter van de Redactie-commissie) behaalde op 28 september het KK2-diploma (Kynologische 
Kennis, deel 2). 

lichtgevoelige kegeltjes, die zorgen voor 
het waarnemen van kleuren. Daarnaast 
maken de kegeltjes het mogelijk om 
scherper te zien en veranderingen in het 
beeld sneller waar te nemen.

Een schitterend tapijt
In het oog van honden en andere ge-
wervelde dieren die ’s nachts actief zijn, 
zit achter het netvlies een speciale re-
flecterende weefsel laag die het inval-
lende licht terugkaatst en het bestaan-
de licht versterkt: het tapetum lucidum 
(‘schitterend tapijt’ of ‘tapijt van licht’). 
Bij mensen is deze structuur afwezig en 
dat is een extra verklaring voor het feit 
dat honden in de schemering veel beter 
kunnen zien dan wij. Het zorgt ervoor 
dat het oog als het ware een tweede 
kans krijgt om invallende lichtstralen 
waar te nemen door deze stralen terug 
te kaatsen via de cellen van het netvlies. 
Sommige zenuwen worden op die ma-
nier dus dubbel gestimuleerd. Het bij-
komend effect van de weerkaatsing van 
het tapetum lucidum  is dat de ogen van 
de hond geel- of groenachtig opgloeien 
als er sterk licht opvalt, zoals flitslicht 
van een camera. Aardig om te vermel-
den is dat sommige poolhondenrassen, 
zoals Husky’s, soms geen tapetum luci-
dum hebben. Het gaat dan voorname-
lijk om de honden met blauwe ogen. 
Wellicht heeft dit te maken met het feit 
dat de oorspronkelijke omgeving van 
deze honden het grootste gedeelte van 
het jaar met sneeuw bedekt is, waardoor 
het aanwezige licht van nature gereflec-
teerd wordt.

Kleurenblind?
Vroeger werd er gedacht dat honden 
kleurenblind zijn en alleen zwart en wit 
kunnen zien. Maar honden zien wel de-
gelijk kleur! Zij zien alleen minder kleu-
ren dan wij en ook is de intensiteit van 
kleuren minder. Om kleuren te kunnen 
zien, moeten er in het oog niet alleen 
kegeltjes voorkomen, maar ook verschil-
lende soorten kegeltjes. Het menselijke 
oog beschikt over drie verschillende 
types: kegeltjes die gevoelig zijn voor 
oranje, groen en blauw. Als iemand 
kleurenblind is, is het heel waarschijnlijk 
dat er bij hem of haar een van deze drie 
soorten kegeltjes ontbreekt.

Het oog van de hond heeft ‘maar’ twee 

verschillende soorten kegeltjes, de 
groene en de  blauwe. Het gevolg hier-
van is dat honden nagenoeg geen on-
derscheid kunnen maken tussen kleu-
ren als rood, geel en oranje. Eigenlijk 
zien ze maar twee kleuren. Vanuit evo-
lutionair perspectief is dit een compro-
mis voor het feit dat er verhoudingsge-
wijs veel meer staafjes op hun netvlies 
voorkomen. Omdat er op het netvlies 
maar een beperkte hoeveelheid ruimte 
beschikbaar is voor zenuwcellen, moest 
het dier als het ware ‘kiezen’ tussen 
staafjes en kegeltjes. En om als roofdier 
’s nachts actief te kunnen zijn, was het 
noodzakelijk dat er zich meer staafjes 
dan kegeltjes ontwikkelden.

Bewegende beelden
Uit het voorgaande hebben we al kun-
nen opmaken dat het voor een hond 
nagenoeg onmogelijk is een rode bal 
op het groene gras te zien liggen, om-
dat hij geen verschil ziet tussen deze 
kleuren. Rood zien honden vermoede-
lijk als een soort vale tint groen. Hoe 
komt het dan dat kleur niet uit lijkt te 
maken op het moment dat de hond met 
het grootste gemak een bal uit de lucht 
vangt? Dit heeft, zoals u misschien al 

vermoedt, voornamelijk met beweging 
te maken. De ogen van honden zijn zeer 
gevoelig voor veranderingen in de om-
geving. Dit is evolutionair gezien weer 
heel begrijpelijk: voor een ‘jager’ is het 
heel belangrijk een kleine beweging in 
zijn omgeving op te merken en op basis 
van  het bewegingspatroon een inschat-
ting te maken over wat dit voorwerp zou 
kunnen zijn. Het proces wat hier een rol 
bij speelt heet, flicker fusion. Dit zou je 
kunnen omschrijven als het aantal  ke-
ren per seconde dat het oog een ‘foto’ 
van de wereld maakt. Bij honden ligt het 
flicker-fusion-tempo hoger dan bij de 
mens. Anders gezegd: honden kunnen 
het knipperen van het licht beter waar-
nemen. In de tijd dat een cel het licht 
vanuit de buitenwereld verwerkt, kan 
hij namelijk tijdelijk, geen ander licht 
ontvangen. Aangezien het tempo bij de 
hond hoger ligt, zijn deze  cellen in staat 
meer binnenkomend licht te verwerken. 
Daarom zijn honden meestal ook niet 
geïnteresseerd in televisie kijken; ver-
moedelijk zien zij continu een flikkerend 
beeld.

Ruimtelijk zien
Een laatste verschil tussen honden- en 
mensenogen heeft betrekking op het 
bereik of liever gezegd de grootte van 
het gezichtsveld. De ogen van de mens 
staan naar voren gericht, terwijl de ogen 
van de meeste honden juist meer aan de 
zijkanten van het hoofd zijn geplaatst. 
Hierdoor bedraagt het gezichtsveld van 
de mens ongeveer 200 graden en dat 
van de hond 240 graden. De hond is 
door de plaatsing van de ogen in staat, 
dingen die aan de zijkant (en enigszins 
aan de achterkant) van zijn hoofd ge-
beuren, waar te nemen. Hij hoeft je niet 
altijd recht aan te kijken om je te zien. 
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat 
de vorm van het hondenhoofd een aan-
zienlijke rol speelt. Bij honden met een 
platte snuit staan de ogen meer naar 
voren gericht, zodat het bereik van hun 
gezichtsveld niet veel groter is dan dat 
van de mens. Hoe korter de neus, hoe 
kleiner het visuele bereik.

Met toestemming overgenomen van uit-
geverij Compasso Media uit Hondenma-
nieren. Tiqui
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hondenBelasting, rechtVaardig of niet?
Hondenbelasting werd bedacht in de 
Middeleeuwen. In die tijd bestond er 
immers nog hondsdolheid en ook ga-
ven de vele honden vaak overlast. 

Vooral de arme mensen bezaten hon-
denkarren en maakten daar gebruik van. 
Ik herinner me nog uit het begin van de 
jaren vijftig dat er een ‘lorrenboer’ door 
Delft reed met een hondenkar. Ik vond 
dat toen heel zielig voor de hond. Overal 
kwam het gebruik van het ‘paard van de 
armen’ voor.  Om de hondenziektes en 
de overlast te bestrijden werd toen be-
gonnen met het heffen van hondenbe-
lasting. Ook toen de hondsdolheid naar 
de achtergrond verdween, de honden-
karren al lang niet meer een vertrouwd 
beeld waren in het dorps- en stadszicht 
en er bijna geen zwerfhonden meer voor 
kwamen, bleef de hondenbelasting.

Welke overlast moet dan nu nog zoveel 
geld per jaar kosten? Eerder werd dat 
natuurlijk op de hondenpoep gescho-
ven, want honden deponeerden mas-
saal hun uitwerpselen op straat. Tijdens 
een wandeling moest je consequent je 
ogen goed op de stoep gericht houden, 
anders trapte je voor de zoveelste keer 
in een dikke honden…. Vooral in de 
grote steden, waar doorgaans veel hon-
den wonen, was er vroeger wel sprake 
van overlast van hun uitwerpselen. Het 
lag gewoon op de stoep en/of de straat. 

Daar is echter al geruime tijd verande-
ring in gekomen. Immers hondenbezit-
ters worden geacht de drollen van hun 
trouwe viervoeter direct op te ruimen 
in speciaal daarvoor bestemde zakjes. 
Doet u dit niet dan riskeert u een fikse 
boete. Dit blijkt wel effectief te zijn, want 
u ziet veel minder honden uitwerpselen 
op straat liggen – het straatbeeld is wat 
dat betreft ten positieve veranderd! Bo-
vendien kan er gesteld worden dat de 
gemeente er geen extra werk meer aan 
heeft. Waarom moeten hondenbezitters 
in veel gemeentes dan toch nog steeds 
hondenbelasting betalen?

Die vraag is kennelijk door niemand 
goed te beantwoorden en waarschijnlijk 
vonden verschillende gemeentes in Ne-
derland dat ook, want in 2009 besloten 
opnieuw 6 vooruitstrevende gemeen-
tes om voortaan geen hondenbelasting 
meer te heffen. 

Europees Hof
Een Duitse advocaat heeft het Euro-
pees Hof voor de Rechten van de Mens 
gevraagd om de hondenbelasting af 
te schaffen. Elmar Vitt uit Salzhausen, 
bij Hamburg vindt de belasting een 
aantasting van het privéleven en dis-
criminerend. Katten, paarden en bv. 
hamsters zijn immers belastingvrij. Lan-
den als Groot-Brittannië, Frankrijk en 
Spanje hebben de hondenbelasting al 

afgeschaft. De kansen bij het Hof van 
Straatburg zijn moeilijk in te schatten. 
De uitspraak heeft ook gevolgen voor 
Nederland.

Hondenbelasting, wat kost dat?
Blijkbaar mag elke gemeente zijn eigen 
tarief vaststellen, met als gevolg dat u 
bv. in de gemeente Heerhugowaard, 
slechts € 9,- hondenbelasting betaalt 
voor de eerste hond. In Veldhoven be-
taalt u daarvoor € 118,46 en in Rotter-
dam € 120,60.

Voor de tweede hond betaalt u in 
Heerhugowaard € 19,35, in Veldhoven 
€232,69 en in Rotterdam voor iedere 
volgende hond € 191,10. In tiental-
len gemeentes betaalt u helemaal niks 
doordat de (ouderwetse) hondenbelas-
ting daar werd afgeschaft. Al redene-
rend begrijp je niet waarom hierin geen 
landelijk beleid gevolgd wordt. 

Het belangrijkste is echter de vraag of 
gemeentes terecht hondenbelasting 
heffen. Het is, zoals genoemd, een Mid-
deleeuwse wetgeving die de gemeente 
geld oplevert. De hondenbezitter krijgt 
er niets voor terug! Dus daarom zou de 
hondenbelasting, reëel gezien, kunnen 
worden afgeschaft. De hond is voor 
sommige gemeentes een ‘melkkoetje’ 
geworden!
Tiqui                                                                                                                                

geBruik Van hondenkarren

Hondenkarren werden al afgebeeld 
op antiek Grieks aardewerk. Vanaf 
1672 zijn Nederlandse gegevens be-
kend over honden die een bepaalde 
soort wagentjes voorttrokken. 

Honden werden eeuwenlang in groten 
getale als lastdier voor-, onder- of achter 
een wagen ingespannen. In 1910 kwa-
men er met de Trekhondenwet regels en 
voorschriften voor het gebruik van een 
hondenkar. Vele beroepsgroepen heb-
ben gebruikgemaakt van de trekkracht 

van de hond, bijvoorbeeld: de bakker, 
de groenteboer, de petroleumven-
ter ofwel olieman, imkers, kruideniers, 
klompenverkopers, kleine boeren, eie-
renhandelaren, fourniturenverkopers, 
marskramers, rondtrekkende fotogra-
fen, slagers, visboeren, voddenverko-
pers, verhuizers en diverse ambachtslie-
den. Overal kwam het gebruik van het 
‘paard van de armen’ voor.

Het Nederlandse staatsbedrijf voor de 
posterij heeft tot 1922 brieven en kleine 
pakketjes met de hondenkar bezorgd. 
Dit werd gedaan door hun brievengaar-
ders, briefbestellers ofwel postbodes. 

Het Nederlandse leger had ten tijde van 
de Eerste Wereldoorlog meer dan 1200 
honden in militaire dienst. De dieren 
werden in een tweespan ingespannen 
voor mitrailleur-, munitie- en gereed-
schapswagens.

In Nederland is het gebruik van een 

hond als trekkracht (sinds 1963) verbo-
den. Er is een vrijstellingsmogelijkheid 
voor de sledehondensport. In België, 
waar trekhonden eveneens verboden 
zijn, bestaat sinds 1989 een trekhond 
vereniging. Met speciale toestemming 
van het Ministerie voor Landbouw is 
hen toegestaan om trekhonden op dier-
vriendelijke wijze te gebruiken bij wijze 
van sport en om de traditie in stand te 
houden. Zodoende kunnen demonstra-
ties gegeven worden bij evenementen.

Tiqui
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nieuwe kampioenen

Nederlands Kampioen

Mila-Nouka van de Neerbosche Wateren

NHSB 2718299

Geboren: 29-08-2008

Eigenaar: B.N.J. Groen

Vader: Dice Sacha v. Kromhof

Moeder: Nouka v.d. Hoesteê

Nederlands Kampioen

Amber-Nouka van de Neerbosche Wateren

NHSB 2659489

Geboren: 06-06-2007

Eigenaar: B.N.J. Groen

Vader: Horus Meike v. Groevenbeek

Moeder: Nouka v.d. Hoesteê

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.
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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

Antwoorden Drent-en-kennis

1. Dit zijn de Feromonen.

2. Ze worden geproduceerd in de vaginawand en de anaalklieren.

3. Dit wordt het ‘stellen’ van de teef genoemd of de ‘sta-reflex’.

4. De Pro-oestrus.

5. Door het sterk gezwollen zijn van het slijmvlies van de baarmoeder, de zwelling van de uit-

wendige geslachtsorganen en door het veel en vaak urineren. Dit laatste vertelt de reuen: er 

is (binnenkort) een feestje!

6. Dat is de Oestrus, de teef urineert nu nog vaker en is ‘willig’.

7. Nu volgt de Met-oestrus, deze vierde fase van de cyclus duurt ongeveer 2 maanden.

8. De schijndracht.

9. De teef is vaak chagrijnig, piept snel en maakt een hol waar ze van alles naartoe sleept. Soms 

geeft ze ook (wat) melk. Deze verschijnelen zijn te verklaren als we terugkijken naar de afstam-

ming van de hond: de wolf. Wanneer de Alpha-teef welpen heeft, blijft ze meegaan op jacht. 

Haar jongen blijven achter in het nest en worden gezoogd door een andere teef. Ook helpen 

andere wolven (reuen en teven) met het aandragen van voedsel. Opvallend is, dat  in een 

wolvenroedel alleen de ranghoogste teef (alpha-teef ) en de rang hoogste reu (alpha-reu) met 

elkaar paren. Zij verhinderen de rang-lageren om te paren. Er wordt in een roedel per jaar dus 

één nestje welpen geboren.

10. De rustfase of An-oestrus. Dit is de eerste fase. De kring is rond, er begint een nieuwe cyclus 

van ongeveer 6 maanden.

Hier ziet u ‘Geisha van Drentenpassie’, 8 jaar oud.  De foto’s zijn ge-
maakt op een landgoed in Bilthoven waar momenteel tientallen 
konijnen huizen. De meeste honden die daar lopen, rennen achter 
de konijnen aan, die dan uiteraard in hun holen verdwijnen. 

Geisha doet dat niet. Ze sluipt op fluwelen poten op een konijn 
af, ‘fixeert’ het als het ware, zodat het konijn rustig blijft zitten.

Op ongeveer een meter afstand blijft ze vóórstaan. Vaak kijkt 
ze dan om naar mij, zo van: “Nou, waar blijf je met je geweer?”

En tja, dat heb ik dan net weer niet bij me....;-)

Bertien Dijkstra-de Moor, Bilthoven





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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