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Ereleden
1948 De heer G.J. van Heek Jr. †
1950 Mevrouw M.C.S. Baronesse van Hardenbroek †
1954 De heer G.J. van Heek Jr., Erevoorzitter †
1966 De heer G.E. Lüps †
1969 De heer mr. P. van Delden †
1969 Jonkvrouwe A.J.M. van der Heyden van 
 Doornenburg †
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1970 Mejuffouw E.F. Kleijn †
1975 De heer ir. A.J. Markvoort †
1986 De heer J.F. Baron van Hogendorp †
1986 Mevrouw M.M. Schippers-Bartels †
1986 De heer A.J. Booij
1986 Mevrouw E.W. van Nuffelen
1998 De heer A.H. van der Snee
2002 De heer B. Schuiling †
2006 Mevrouw J. Offereins-Snoek
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Voorwoord Van de Voorzitter
Beste leden van de vereniging,

Voor u ligt alweer de laatste editie van ‘Onze Drent’ van 2012, de ‘winter-editie’. Een uitgave met 
veel kleurrijke verhalen, show- en jachtinformatie en andere wetenswaardigheden.

We gaan de winterperiode in.  Dat betekent dat de laatste verenigingsactiviteiten van 2012 achter 
ons liggen, namelijk de fokdag op 27 oktober en de najaarswandeling op 11 november in Roc-
kanje. Verderop hiervan een verslag. 

Bij de fokdag was er een clown die van ballonnen mooie creatieve ’beestjes’ wist te maken. Voor 
veel aanwezige kinderen een mooie afleiding bij de soms lange tijd dat ze in de hal moesten 
doorbrengen.

In de maand november hebben we nog twee bijzondere gebeurtenissen gehad. Op 10 november was er, na ca. 7 jaar, 
weer een keurmeester-examen voor ons ras. Zeven kandidaten hebben hun proeve van bekwaamheid afgelegd, nadat ze 
zich intensief hadden voorbereid, gesteund en begeleid door Janny Offereins, Wim Wellens en Karel Wiegert. 

Onder de toeschouwers was een aantal bestuursleden en leden, die met hun hond meededen aan de keuring. Zo’n 
examen is geen sinecure, het gaat er zeer streng aan toe. Aan het einde van de dag bleek de vereniging vier keurmeesters 
‘rijker’ te zijn: mw. L. Helling-van der Elzen, mw. F.L. Mensink, mw. G. Colaris en mw. A.M. Reeskamp-Blok. Van harte gefeli-
citeerd! Ook de kandidaten die het helaas niet hebben gehaald vanaf deze plek hartelijk dank voor alle tijd en energie die 
jullie erin hebben gestoken. Gezien jullie reactie zien we jullie bij het volgende examen terug.     

De tweede bijzondere gebeurtenis was op 17 november jl. Op een mooie zaterdagmiddag heeft Henk Companjen de 
Gouden Erespeld ontvangen uit handen van heer Jipping, voorzitter van de Raad van Beheer. Henk is voorgedragen voor 
zijn vele werkzaamheden in diverse commissies gerelateerd aan de jacht. Samen met zijn vrouw hebben we dit als verras-
sing ‘stil’ kunnen houden, tot het moment dat hij de zaal binnenkwam. Henk was oprecht verbaasd, trots en ook wel even 
uit zijn normale doen.

Verder wil ik u met veel genoegen wijzen op de eerste CAC-show voor de Nederlandse rassen die op 29 juni 2013 georga-
niseerd zal worden. Dit is uniek! Het is de eerste keer dat alle negen Nederlandse rassen tegelijkertijd aanwezig zijn. Kijk 
op de website voor meer informatie en schrijf u in!

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

Als laatste kan ik u een ‘bezoek’ aan de website aanraden! Hier is veel informatie te vinden over de vereniging en mooie 
fotoverslagen van de diverse evenementen. 

Met hartelijke groet,
Marc Massaar van Schaik, voorzitter

Bestuursmededelingen

•	 De Redactiecommissie is uitgebreid met 2 nieuwe leden: Selma Tiemeijer en Janine Hamersma. 
Janine zal zich bezighouden met de website en Selma met algemeen redactiewerk en met de opmaak 
van ‘Onze Drent’. Welkom en heel veel succes!

•	 Het bestuur wenst u allen een fijne Kerst en een fantastisch 2013 voor u en uw Drent(en).

Hier ziet u onze ‘Lola fan ’t Suydevelt’,  
‘voorstaand’ op een fazant.

Zij is stapelgek op fazanten en staat me-
nigmaal ‘voor’ als zij ze weer aantreft in 
het veld. Prima ‘neus’ en mooi rastypisch 
gedrag.

Ondertussen is zij al weer 7 jaar en nog 
steeds in topconditie. We hopen haar 
nog lang bij ons te mogen hebben.

Martha en Ton Veltkamp
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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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eVenementencommissie

Drentenwandeling

Op zondag 11 november jongstleden hebben wij voor het 
eerst deelgenomen aan de Drentenwandeling langs het 
strand van Rockanje. Op het parkeerterrein werden we 
gastvrij onthaald door de organisatoren met koffie, cake en 
brokjes voor de hond. De opkomst was groot en het was een 
prachtig gezicht om zoveel Drenten bij elkaar te zien. De zon 
scheen, de sfeer was heel ontspannen en de honden waren 
door het dolle toen ze eindelijk hun “najaarsduik” mochten 
nemen. Dank aan de evenementencommissie voor het  orga-
niseren van deze gezellige dag. ’n Volgende keer zijn wij zeker 
weer van de partij.

Rob en Maria Stok en Jimat

Vuurwerk
De gemiddelde Drent zal doorgaans niet zo snel schrikken van een knal of wat vuurwerk. Toch ontwikkelen sommige 
honden angst hiervoor. Onderstaande tips helpen dit te voorkomen of om goed met een angstige hond om te gaan.

•	 Help uw hond door een ontspannen, zelfverzekerde roedelleider te zijn en de verantwoordelijkheid te dragen. Door niet 
af te wachten, maar zelf keuzes te maken i.p.v. die aan uw hond over te laten.

•	 Uw eigen reactie op knallen is van grote invloed op het (toekomstige) gedrag van uw hond. Hoe u het beste kunt reage-
ren, hangt af van het angstniveau en de geschiedenis met geluiden. Als uw hond niet bang 
is voor geluiden en hij schrikt licht van een knal (hij kijkt en/of staat even stil), kunt u het 
beste zelf rustig blijven en er niet op reageren. De kans is groot dat uw hond even kijkt hoe u 
reageert. Blijft u rustig, dan zal hij dit opvatten als een teken dat er niets aan de hand is.

•	 Laat uw hond tijdens de jaarwisseling niet alleen en geef hem net als anders duidelijkheid, 
bijvoorbeeld door hem naar zijn plaats te sturen.

U vindt nog veel meer tips op onze website: www.drentschepatrijshond.org.

Astor (NHSB 2840618) heeft op de 
Clubmatch van 2012 een 1e plaats 
gehaald in de jeugdklas reuen.

Bert en Albertje Westenbrink,
Wapse
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Samenwerkende Drentsche Patrijshondenfokkers “De Drentenkennels” 
De stamvader van onze kennels 

 

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

Kennel van de Bezelhonk 
Christel Schulte 

Kennel van Klein Elsholt 
Henk en Lidy Kamperman 
 

Kennel fan ’t Patrijzen Bos 
Wietze en Bonnie Klijnstra 

Kennel van de Sebastiaanshoeve 
Linda Punselie 

Kennel van Drienermarke 
Herman en Evelien Bösing 

Kennel van de Lage Nesse 
Jan en Thea de Reus

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

 
Wij fokken op: •  Gezondheid is ons uitgangspunt 

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

 
Bezoek onze vernieuwde website:                                                                    of mail: Janny Offereins 
www.dedrentenkennels.nl                               vanGroevenbeek@hetnet.nl 
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zo ging dat toen, 40 jaar geleden…
Huisslacht 1972
Om de lange wintermaanden door te ko-
men, slachtte men vroeger zelf. Meestal 
was speciaal hiervoor een varken vet ge-
mest. In november ging het ‘op de lad-
der’. Ofwel: het werd geslacht. November 
heet , zoals u weet, nog altijd de ‘slacht-
maand’. De activiteiten concentreerden 
zich rondom 11 november, Sint Maarten. 
Sommige boeren slachtten het varken 
zelf. Ze verdoofden het, bonden het on-
dersteboven aan een ladder, sneden de 
halsader door, waarna het slachtproces 
begon. Niet iedereen slachtte zijn eigen 
dier, vaak waren er boeren die zich min of 
meer gespecialiseerd hadden als slachter. 
Zij deden dit dan op meerdere bedrijven 
in de buurt. Nog weer later werd de huis-
slachter een seizoenwerker die de deuren 
langs ging en zijn diensten aanbood voor 
een vergoeding. Bij het slachten waren 
veel mensen betrokken, vooral de vrou-
wen hadden het druk met de verwerking, 
want vrijwel elk deel van het varken werd 
gebruikt, van kop tot staart. Het bloed 
werd verwerkt tot bloedworst, er werden 
worsten gedraaid en hammen moesten 
boven de vuren gerookt worden. Alles 
moest snel afgewerkt en ingemaakt wor-
den omdat er vaak nog geen koeling of 
diepvries was. Na afloop stond er een bor-
reltje klaar om de goede afloop te vieren. 
De winter kon beginnen.

Omdat bij de huisslacht niet altijd de 
hygiëne in acht werd genomen en de 
diepvries zijn intrede deed, verdween 
de huisslacht. Vanaf 1918 werd de huis-
slacht geregeld in de ‘Wet betreffende het 
slachten van paarden, runderen, schapen 
en Varkens’. De minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel werd daardoor be-
voegd om het slachten van dieren geheel 

of gedeeltelijk te verbieden. De wet was 
gericht tegen het illegaal huisslachten en 
de illegale kettinghandel, waarbij vee te-
gen hoge prijzen werd doorverkocht. 

Vanaf dat moment moesten alle beesten 
in openbare slachthuizen geslacht wor-
den en kende men ook de officiële inspec-
teurs en keurmeesters. Omdat het vlees 
door de overheid aan maximum prijzen 
was gebonden kwamen de slagers in de 
knel en die protesteerden dan ook volop. 
De dure inkoop en de relatief lage ver-
koopprijzen ontnamen hen de winst. Ook 
de boeren protesteerden en de wet werd 
opgeheven. Zelf slachten mocht weer, 
mits voor privégebruik. Nadat (dure) keu-
ringen verplicht werden, verdween de 
huisslacht opnieuw.

Hiermee verdween ook de kennis van de 
producten, die door noeste huisvlijt en 
kennis werden vervaardigd.

Midden zeventiger jaren crosste 
ik, als leidster van de gezinsver-
zorging, met mijn rode ‘eend’ 
over de wegen en zandwegen 
van het Drentse platteland. 

Ik ontmoette vele interessante 
mensen, van echte stropers tot 
jagers. Stropers die o.a. vertelden 
dat ze het gestroopte wild onder 
de buik in de wol van de schapen 
bonden om de veldwachter op een 
dwaalspoor te zetten. 

Dat maakte indruk op een jonge 
meid van midden twintig en wat 
werden deze verhalen met een 
trots verteld en daardoor levend 
gehouden.

Bij deze tochtjes met name langs 
de boerderijen in en buiten Odoorn 
en Exloo zag ik in de maanden ok-
tober en november vaak het beeld 
dat ook op de foto te zien is.

Het gaf me steeds weer een ‘unhei-
misch’ gevoel en ik kon er niet echt 
aan wennen. Misschien daarom 
ook dat mijn oog op dit artikeltje 
viel. Het zal voor velen onder ons 
heel herkenbaar zijn. 

Tiqui

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?

Wij als hondenbezitters zitten niet te wachten op hondengeurtjes in huis. De geur kan in de vloerbedekking zitten of op 
losse kleden. Voor losse kleden, de volgende tip: als er sneeuw ligt, het kleed omgekeerd hierop leggen. Niet alleen de geur 
verdwijnt, de kleur zal ook mooier tevoorschijn komen.
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dappere jelle
In de vorige ‘Onze Drent’ hebben wij 
verteld hoe slim onze Jelle van ‘t Wijd-
seland is en hoe blij wij met hem zijn. 
Dat het niet altijd meezit zal duidelijk 
worden uit onderstaand verhaal.

Op vrijdagavond 31 augustus jl. ging 
Caroline met Jelle (12 weken oud) een 
avondwandeling maken. Onderweg 
kwam zij een man met een volwassen 
Bordeauxdog tegen, keurig aangelijnd. 
Op haar vraag of ze er met Jelle voorbij 
kon, liet de man de hond liggen en gaf 
aan dat ze er voorbij kon. Ze ging tus-
sen Jelle en de andere hond lopen, maar 
toen ze de Bordeaux voorbij was schoot 
hij achter haar langs en greep Jelle in 
zijn rug. De eigenaar heeft hem op zijn 
kop geslagen, zodat hij losliet. Caroline 
trok Jelle bij hem vandaan, maar hij kon 
nog net een poot van Jelle grijpen en 

beet deze kapot. Het resultaat was een 
gebroken poot met een open wond. 
Met Jelles rug was gelukkig niets aan de 
hand.

De dienstdoende dierenarts heeft alles 
schoongemaakt. Een foto wees uit dat 
één van beide botten in de onderpoot 
gebroken was. De dierenarts legde een 
drukverband aan, waarbij   het andere 
bot als spalk diende.

Op maandag zijn wij naar onze eigen 
dierenarts gegaan, die alle informatie al 
door had gekregen. Hij heeft opnieuw 
foto’s gemaakt met betere apparatuur. 
Daarbij bleek dat in het andere bot toch 
ook een scheurtje zat. Hij heeft ons toen 
doorverwezen naar de Specialistische 
Dierenkliniek Utrecht. Daar kreeg Jelle 
een spalk, die 4 weken gedragen zou 
moeten worden. 

Jelle kon met zijn gespalkte poot goed 
uit de voeten, maar mocht alleen erg 
kort uitgelaten worden en moest zoveel 
mogelijk rusten. Maak dat een Drent van 
12 weken maar eens duidelijk! Deson-
danks heeft hij zich tijdens alle behan-
delingen keurig gedragen. Alleen bij de 
eerste behandeling is hij onder verdo-
ving geweest. Daarna (verbandwissels 
en foto’s) liet hij alles heel rustig over 
zich heen komen.

In de periode dat hij met zijn spalk bui-
ten kwam, kreeg hij natuurlijk een over-
dosis aan aandacht. Tijdens wandelin-
getjes over de markt werden we door 
vrijwel iedereen aangesproken en kreeg 
Jelle heel wat knuffels.

Na 4 weken zijn opnieuw foto’s gemaakt. 
Alles bleek goed geheeld te zijn. Jelle 
moest nog wel 5 dagen met een kap 
om rondlopen, omdat hij niet aan zijn 
poot mocht likken. Dat vond hij eigen-
lijk vervelender dan de spalk. Praktisch 
voorbeeld: een kauwbotje hield hij altijd 
met zijn poten vast, maar dat ging dus 
niet met de kap om. We hebben gere-
geld lange tijd een botje vastgehouden 
om hem te laten kauwen. Tot we er een 
lamme hand van hadden!

Na het verwijderen van de spalk ging 
het lopen nog erg moeizaam, omdat 
de spieren natuurlijk 4 weken niets ge-
daan hadden. Dat moest langzaam op-
gebouwd worden. Inmiddels is de poot 
weer helemaal in orde, loopt hij weer 
helemaal recht en kan hij weer op volle 
kracht met andere honden spelen.

Naast het medische stuk hebben er 
nog een behoorlijk aantal andere zaken 
meegespeeld:

•	 Aansprakelijkheid: de Bordeauxdog 
wordt gehouden als waakhond. 
Vrijwel de eerste reactie van de ei-
genaresse (nog vóór het bieden van 
hulp) was, dat ze geen geld had. Uit-
eindelijk hebben we een regeling 
kunnen treffen, maar vrolijk word je 
er niet van. Daarbij moet wel opge-
merkt worden, dat zij er ook enorm 
mee zaten en dat het contact met 
hen goed is.

•	 Socialisatie: Jelle heeft een kleine 2 
maanden weinig van de wereld ge-
zien, geen puppy-cursus, zo goed 
als geen andere honden. Dat bete-
kent dat hij een behoorlijke achter-
stand heeft qua commando’s. We 
werken daar op dit moment hard 
aan met Jelle. Hij leert erg snel. Ge-

lukkig zijn we lid van een goede 
hondenschool, waar we goede hulp 
krijgen. 

•	 Gedrag: Jelle heeft hij in de periode 
dat hij met de spalk liep, heel veel 
aandacht van ons gekregen. Het 
gevolg was, dat hij zich binnenshuis 
behoorlijk dominant begon te ge-
dragen. Ook daar werken we hard 
aan.  We zien veel verbetering, maar 
het kost veel tijd en energie.

•	 Trauma: Het gebeuren is ook voor 
ons als baasjes niet in de kouwe kle-
ren gaan zitten. Vooral Caroline had 
er in het begin veel last van dat als 
ze met Jelle buiten liep, ze erg op 
haar hoede was en dat naar Jelle 
uitstraalde. Jelle zelf lijkt nergens 
last van de hebben. Voorbeeld: in 
de kliniek kwam in de wachtruimte 
een man met een nog grotere Bor-
deauxdog binnen en terwijl Caroli-
ne schrok en begon te huilen wilde 
Jelle kwispelend naar de hond toe. 
Ook dat heeft tijd nodig om te he-
len.

•	 Artsenbezoek en zo: naast de bui-
tengewone aandacht die Jelle van 
ons kreeg zijn we natuurlijk ook re-
gelmatig met hem op pad geweest 
naar dierenarts en kliniek. Daar is 
behoorlijk wat tijd in gaan zitten. We 
hebben ons zeer gelukkig mogen 
prijzen met onze eigen dierenarts, 
Derksen, in Doorn en de Specialis-
tische Dierenkliniek Utrecht, waar 
we uitmuntend zijn geholpen door 
zeer betrokken mensen. Inmiddels 
zijn we alweer een tijdje verder en 
genieten volop van onze dappere 
Jelle. Hij is een volwaardig lid van 
het gezin, met zijn genegenheid en 
ondeugd, een Drent waardig.

Jan, Caroline en Fleur Hakkens
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U wilt toch ook 
het beste voor 

uw dieren?

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

Actiepakket ‘kat’
ontwormen + vlooienbestrijding 

Prijs: € 33,92

6 Frontline pipetten + 
2 Drontal ontwormingstabletten

Actiepakket ‘hond’ 
ontwormen + tekenband

Prijs: € 39,22

6 smakelijke Drontal ontwormingstabletten +
1 Scalibor tekenband S/M

23% Korting

per pakket

29,95

Hill’s Canine Adult  
Large Breed Chicken 18 kg

Prijs: € 72,95

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

Hill’s Feline Adult 
Kip 5 kg

Prijs: € 45,95

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

31% Korting

per pakket

26,95

21% Korting

voor 18 kg

57,95

De beste  
producten van 
de dierenarts  
thuisbezorgd!

€ 5,00
 

Petpunten kado 
bij uw 1e bestelling

uw code:

watdierenwensen

onderdeel van Dierenklinieken Horst

17% Korting

voor 5 kg

37,95
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Hartelijk welkom voor 4 nieuwe keurmeesters!
We heten vier nieuwe keurmeesters van 
harte welkom in ons midden!

•	 mw. G. Colaris
•	 mw. L. Helling–van der Elzen
•	 mw. F.L. Mensink
•	 mw. A.M. Reeskamp–Blok

Zij hebben op 10 november 2012 met 
succes het keurmeestersexamen voor 
de Drentsche Patrijshond afgelegd. Van 
harte gefeliciteerd!

Waarom nieuwe keurmeesters?
Rasverenigingen hebben de plicht om 
eens in de vijf jaar een examen voor hun 
ras te organiseren. De FBC kreeg de no-
bele opdracht van het bestuur om het 
opleidingstraject en examen te organi-
seren. Hiervoor werden drie leden van 
de FBC aangewezen. In dit team dient 
minimaal één van de examinatoren te 
zitten, dus was Wim Wellens, keurmees-
ter van ons ras, ‘vrijwilliger’ voor de func-
tie van examinator.

Janny Offereins heeft het lidmaatschap 
van de FBC neergelegd om het rustiger 
aan te doen, maar gezien haar schat 
aan ervaring en haar adviseurschap van 
de FBC, werd ze voor deze taak onmid-
dellijk ‘geschaakt’. Om de kennis en de 
kunde voor de toekomst te behouden, 
mocht Karel Wiegert aanschuiven.

De voorbereidingen
De kandidatenlijst bestond uit personen 
die:
•	 bij het vorige examen in februari 

2007 niet aan het bod gekomen wa-
ren. 

•	 de vorige keer gezakt waren en het 
nog eens wilden proberen

•	 zich in de afgelopen vijf jaar bij de 
Raad hadden opgegeven voor het 
eerstvolgende ras-examen.

De Raad van Beheer stelt een maximum 
aan het aantal kandidaten dat op één 
dag een ‘volledig examen’ mag doen 
en dat aantal is nu zeven (zonder daar 
hier dieper op in te gaan: er bestaan ook 
‘compacte examens’). 

De examendatum werd vastgesteld op 
10-11-12 en de opleidingslocatie werd 
gevonden bij een van de kandidaten: 
‘De Blokkamp’ in Ermelo. 

Het opleidingstraject
Het opleidingstraject zag er als volgt uit:

•	 Drie theorieavonden in het voorjaar 
met als thema’s rasstandaard, jacht 

en een herhalingsavond met het ac-
cent op type.

•	 Een extra opfrisles na de zomerva-
kantie. Er werd weer uitvoerig inge-
gaan op het type en men nam een 
voorproefje op de theorievragen 
voor het komende examen.

•	 De literatuurlijst, wat inhoudt het 
boek van Janny Offereins ‘De Drent-
sche Patrijshond in heden en verle-
den’  zeer goed bestuderen. Het me-
rendeel van de theorie vragen voor 
het examen kwamen uit dit boek.

•	 De kandidaten liepen gedurende 
2012 ten minste 4x stage bij een 
bevoegd keurmeester op de Kampi-
oensclubmatch, de fokdagen of de 
diverse CAC/CACIB’s.

•	 Een proefexamen op 20-09-2012. 
Van twee reuen en twee teven 
moest een verslag en kwalificatie  
worden gemaakt. Dit werd ten over-
staan van de gehele groep bespro-
ken en beoordeeld door de twee 
keurmeesters die op het examen 
aanwezig zouden zijn.

Na het proefexamen mocht de rasver-
eniging vier kandidaten voordragen. 
In de afweging speelden een rol: het 
resultaat van het proefexamen, aanwe-

zigheid/inzet tijdens de opleiding en 
anciënniteit. Uiteindelijk waren er zeven 
kandidaten en drie reserve kandidaten.

Wij hadden onze radar al een jaartje ‘bij’ 
staan om geschikte honden te selecte-
ren voor het (proef )examen. Voor het 
proefexamen werden twee reuen en 
twee teven gevraagd,  voor het rasexa-
men drie reuen en drie teven. Daarnaast 
werden er reserve honden gezocht en 
natuurlijk moesten alle baasjes ook be-
schikbaar zijn. Iedereen die wij hierover 
aanspraken, reageerde enthousiast.

De examendag
Toen was het bijna zover. Veel heen en 
weer geloop en juist op de zaterdag van 
het examen werd er aan de weg gewerkt 
en liep je het risico op snelwegafsluitin-
gen. Gelukkig was iedereen toch op tijd 
aanwezig.

Vóórdat de kandidaten de ring ingin-
gen, hadden de twee keurmeesters/exa-
minatoren de honden al beoordeeld en 
hun verslagen met elkaar vergeleken en 
besproken.

Daarna moesten de zeven kandidaten 
één voor één de ring in voor het maken 
van hun keurverslagen en het kwalifice-
ren van de honden.

Wij, als cursusbegeleiders, konden er 

Wij zijn trots op de nieuwe lichting keurmeesters voor ons geliefde ras. Voorwaar geen al te 
gemakkelijk ras om te keuren! Van harte gefeliciteerd!

Op de foto staan 2 geslaagden temidden van de gekeurde Drenten: 3e van links mw. L. Helling-
van der Elzen en 4 van links mw. F.L. Mensink. De andere twee geslaagde dames, mw. G. 
Colaris en mw. A.M. Reeskamp-Blok staan er helaas niet op, zij waren op het moment van de 
foto niet meer aanwezig.

Ja, het waren de dames die scoorden! We hopen van harte dat de niet-geslaagden de volgende 
keer wel slagen. Kop op!

FokBeleidscommissie
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niets meer aan doen, het was uit onze 
handen. 

De examencommissie bestond uit mevr. 
G. Halff-van Boven en hr. W. Wellens. Zij 
waren omstreeks half tien in afwachting 
van de eerste kandidaten, die hun keur-
verslagen en kwalificaties moesten toe-
lichten en/of verdedigen. Het herken-
nen van de rastypische eigenschappen 
was natuurlijk heel belangrijk.

Bij het theoretische gedeelte kwamen 
ter sprake: de rasstandaard, oorsprong, 
totstandkoming en geschiedenis van 
het ras, overeenkomsten met aanver-
wante rassen, de stand van het ras in de 
omliggende landen en niet te vergeten 
het karakter en de gezondheidsaspec-
ten van de Drent.

Dit alles werd begeleid door een gedele-
geerde van de Raad van Beheer en een 
gedelegeerde van de Vereniging van 
Keurmeesters. Namens deze vereniging 
was er ook nog een toezichthouder in 
de zaal aanwezig. U ziet, het is niet niks.

Daar stonden we dan met ons goede ge-
drag en bosjes bloemen  nerveus te zijn. 
Namens het bestuur waren Marc Mas-
saar van Schaik en Hanneke Alberts aan-
wezig en namens de rasexamencom-
missie Janny Offereins en Karel Wiegert.

Alle kandidaten, geslaagd of gezakt, kre-
gen van ons een mooie bos bloemen, 
plus nog een extra attentie bij goed ge-
volg

Zeven maal wachten op de uitslag, 
waarbij drie maal een teleurgestelde 
kandidaat uit het zweethokje kwam, die 
het niet gehaald had.  Vier maal ook een 
lach ‘van oor tot oor’ van een nieuwe 
keurmeester voor ons mooie ras.

Hartelijke felicitaties voor de vier dames 
die ons met dit schitterende resultaat  
vier keurmeesters rijker maakt. Keur-
meesters die buitengewoon enthousi-
ast zijn en staan te popelen om ons ras 
in de toekomst te keuren.

Ter afronding hebben alle deelnemers 
aan de opleiding een evaluatie-formu-

lier ontvangen om eventuele verbeter-
punten in het opleidingstraject aan te 
geven.

Rest mij namens de examenbegelei-
dingscommissie enorme dank uit te 
spreken voor de eigenaren van de hon-
den, die aan het traject hebben deel-
genomen, tijdens de opleiding, tijdens 
het proefexamen en ‘last but not least’ 
tijdens het rasexamen. Een aparte waar-
dering gaat uit naar de honden bij het 
grote examen, zij zagen zeven keur-
meesters aan zich voorbij komen, wer-
den naar mate de dag vorderde steeds 
vermoeider, maar hielden hun Drenten-
kop erbij.

Namens de examenbegeleidingscommis-
sie:
•	 Janny Offereins–Snoek (Erelid en 

auteur van het boek ‘De Drentsche 
Patrijshond in heden en verleden’ )

•	 Wim Wellens (Keurmeester rasgroe-
pen 3, 4, 6, 7 en 8 en lid FBC)

•	 Karel Wiegert (voorzitter FBC)

1 Hoeveel Nederlandse hondenrassen kennen we?

2 Welke zijn dat?

3 Eén van deze rassen kent drie variaties. Welk?

4 Sinds welk jaar is de Drent officieel erkend?

5 In welk jaar werd de rasvereniging opgericht?

6 Uit welk type hond is de Drent vrijwel zeker ontstaan?

7 Wie zijn de twee ‘aartsvaders’ van de Drent?

8 Voor welk doel werd de Drentsche Patrijshond gefokt?

9 Hoe heet het als de Drent één van de voorbenen optrekt als 
hij wild in de neus krijgt?

10 Wat wil hij u dan duidelijk maken?

A
ntw

oorden op pagina:  53.

Vragen Drent-en-kennis

Taart!!!

Deze prachtige taart was te bewonderen èn 
te eten op de afgelopen fokdag.

Een Drent van marsepein voor de baasjes en 
kluifjes voor ‘pa’ en ‘ma’ en hun pups.

De fam. Striegel wist hiermee de smaakpapil-
len wel te activeren. 

‘Jessie-Roos Jiba v. Hermesheem’ (eig. Eleen Born)
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Tweede fokdag in 2012 - Een dag vol verrassingen
In alle vroegte gaan leden en niet-le-
den van de vereniging ‘De Drentsche 
Patrijshond’ uit bed, laten de hond 
uit, ontbijten om vervolgens richting 
Barneveld te rijden. 

Een groot compliment voor al deze 
hondeneigenaars, die ongeveer 2 jaar 
geleden een pup hebben aangeschaft, 
is dan ook beslist op zijn plaats. Ook de 
fokkers zijn natuurlijk vroeg uit de veren 
en hopen, ja hopen, dat hun nest er zo 
compleet mogelijk zal zijn.

Zij hebben hun puppykopers ingelicht 
over wat komen gaat. Zij hebben bij de 
koop van de pup meteen gezegd dat 
van hen wordt verwacht dat ze aan de 
uitnodiging voor de nakomelingendag 
gehoor geven. Iedere koper krijgt per-
soonlijk een uitnodiging van de vereni-
ging. Dit gebeurt lang niet bij elke ver-
eniging, dan moeten de fokkers maar 
zien of iedereen aanwezig is. Onze ver-
eniging steunt de fokkers hierbij. Fok-
kers zijn immers de ruggengraat van 
de vereniging. Zij zijn het die het ras in 
stand moeten houden. Ons culturele 
erfgoed, want daar gaat het om. Je kunt 
fokker zijn om ‘zomaar’ een nestje te fok-
ken of om een lijn op te zetten, maar 
altijd heb je daarnaast een belangrijke 
taak om voor ons ras een goede toe-
komst te waarborgen. 

De vereniging doet nog meer voor de 
fokkers. Door middel van nestcontro-
leurs bezoekt zij alle fokkers ten tijde 
dat er een nest is. Als de pups tussen 
de 6 en 7 weken oud zijn, staat er een 
afgevaardigde van het bestuur bij de 
fokker op de stoep. Hij of zij controleert 
of alles met moeder en pups in orde is 
en of de fokker aan alle voorwaarden 
heeft voldaan. Reinheid is een punt van 
aandacht, maar zeker niet in de laatste 
plaats de socialisatie. Slecht gesociali-
seerde pups hebben een moeilijke start 
in hun nieuwe huis. 

Intussen zijn er anderhalf jaar voorbij en 
dan rolt de uitnodiging voor de ‘fokdag’ 
van de vereniging in de brievenbus.

Een vol Mercurius
Je kunt niet zo vroeg zijn of je ziet al 
bonte honden op de parkeerplaats van 
Mercurius, de plaatsvervangende hal 
voor de voormalige, de ‘Eierhal’, in Bar-
neveld. De familie Ploeger is al bezig 
met de ‘winkel’ van de vereniging en 
ook de EVC (Evenementencommissie) is 
druk doende om alles in orde te maken, 
want er worden veel honden verwacht.

Ook Dr. Stades is paraat. Samen met een 

assistente hoopt hij weer tientallen hon-
den op een oogafwijking te controleren. 
Dit is al jaren achtereen het geval. Dr. 
Stades en onze vereniging zijn met el-
kaar verbonden.

De keurmeesters druppelen ook binnen, 
de schrijvers en ringmeesters eveneens. 
Als iedereen is gearriveerd en koffie 
heeft gedronken, vraagt ondergeteken-
de aan de keurmeesters om vooral op 
de voorhanden te letten.  Er  is gebleken 
dat bij legio honden de schouderpartij 
steeds verder naar voren ligt. Dit heeft 
tot gevolg dat een hond waarmee wordt 
gejaagd, bijvoorbeeld in de bieten, ge-
makkelijk ‘over de bol’ kan gaan. Maar 

niet alleen in de bieten, ook een galop in 
de hei of op oneffen grond kan een ver-
velende val ten gevolge hebben, waar-
door een trauma kan ontstaan.

De keurmeesters, de dames van Adri-
chem Boogaert-Kwint en Halff-van Bo-
ven en de heren Dekker, Hulzebos en 
Smits, beloven er extra op te letten en 
de fokkers er tevens op attent te maken.

De keuringen
Er zijn vandaag ook aspirant keurmees-
ters, die over twee weken examen gaan 
doen in het Dog Center te Kerkwijk. Zij 
hopen deze dag nog wat ervaring op te 
doen. Zij zullen van ring naar ring lopen, 
geholpen door de examencommissie.

De eerste nesten kosten meestal het 
meeste tijd. Iedereen moet er ‘nog een 
beetje inkomen’. Allengs gaat het vlug-
ger. Echter de vrees dat het wel eens 
een latertje kan worden, wordt vandaag 
toch weer bewaarheid. Aan het einde 

van de dag is het ook niet meer zo ge-
zellig of bedrijvig, omdat er dan al wordt 
opgeruimd. Puntje van aandacht voor 
de ringmeesters om de keurmeesters te 
wijzen op het feit dat de klok doortikt.

Na afloop is er altijd nog even beraad in 
de koffiekamer over de kwaliteit van de 
honden. Nu, het is de keurmeesters niet 
meegevallen. Veel ‘racy’ honden, veel 
steile polsen, veel steile achterhanden, 
soms te zware hoofden en honden die 
duidelijk koehakkig zijn. Een grote op-
somming van gebreken. Hen is opgeval-
len, dat fokkers te weinig kijken of de reu 
wel bij hun teef past. Ze zetten dikwijls 
‘fout op fout’. Twee steile voorhanden 

gaan niet samen en twee honden zon-
der enige massa ook niet. Een raad voor 
de fokkers is dus om niet alleen te kijken 
naar de afstamming, maar ook naar type 
en bouw!

Einde van een geslaagde dag
Al met al zijn er ook nesten die er pico-
bello zijn uitgekomen. Ook Dr. Stades is 
tevreden, omdat er niets bijzonders is 
te melden. PRA komt al jaren achtereen 
niet meer voor. Dit gegeven is iets waar 
we heel blij mee kunnen zijn. Het is een 
resultaat van jaren achtereen screenen, 
zodat we niet worden overvallen door 
een explosie. Ook andere oogafwijkin-
gen worden meegenomen in het on-
derzoek, maar ook deze waren niet van 
directe importantie. Al met al, de organi-
satie, de opkomst en het verloop van de 
dag verdienen een dikke pluim.

Janny Offereins

Henk Kamperman          Janny Offereins          Karel Wiegert        
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Fokdag, een zinVolle en gezellige dag
Op 27 oktober vertrokken we op een 
heel vroeg tijdstip vanuit het hoge 
noorden naar Barneveld om op tijd 
aanwezig te kunnen zijn op de twee-
de fokdag van dit jaar. 

Onderweg gingen we nog een moeder 
Drent halen, behorend bij de combina-
tie van onze reu, waarvan de eigena-
resse met vakantie was. Met vijf brave 
honden in de C-Crosser en onszelf door 
naar Barneveld. Daar scheen de zon en 
bij de hal zagen we al veel Drenten. Een 
vrolijk gezicht. 

Eenmaal binnen in de hal, die weer ge-
zellig was aangekleed, ontmoetten we 
al snel  allemaal bekende mensen en 
pup-eigenaren. De  begroetingen waren 
hartelijk. Met hulp van beide mannen 
was de auto snel uitgeladen en werd 
alles neergezet en uitgestald bij ring 3, 
waar we al gauw de naam van onze ken-
nel op een tafel zagen staan.

De keuringen verliepen heel soepel 
door de heer J.J. Smits.  Er werd duidelijk 
rekening gehouden met het feit dat veel 
honden niet gewend waren om in een 
ring te ‘acteren’, laat staan zich te laten 
betasten! Hij noemde dit ‘onvoldoende 

zelfvertrouwen’ en nam dit  mee in zijn 
beoordeling van de individuele hond. 
Jammer, want met een aantal lessen 
ringtraining vooraf, had zowel de eige-
naar als de hond met veel meer vertrou-
wen in de ring gestaan. Maar met de 
beoordelingen, we hadden ‘prima ras-
vertegenwoordigers’, waren we erg  blij 
en tevreden.

Na de koffie met gebak werd het hoog 
tijd om - nadat de ogen van de honden 
waren gedruppeld - naar de onder-
zoekswagen te gaan voor de PRA–keu-
ring. Uitslagen allemaal prima, fijn om 
dit te weten, zeker als er verdere fok-

plannen zijn.

Als het gezellig is, vliegt de tijd. Er was 
amper tijd voor de groepsfoto’s. On-
danks het feit dat al ‘onze’ honden op 
jachthondentraining zitten, sommigen 
hebben al een C-diploma op zak, deden 
enkelen van ons nog mee aan de jacht-
aanleg proef. Teruglopend naar de hal 
zagen we de mensen voor het middag 
programma al binnen komen. Het werd  
tijd voor ons om afscheid te nemen en 
met 5 ‘U-honden’ naar huis te gaan. Or-
ganisatie bedankt voor deze zinvolle, 
gezellige dag!

Tiqui

 JANS & TINEKE

...een 
zonnig 
2013!

Kennel ‘De Ruyghewaert’
wenst U

een fijne Kerst  en ...



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

Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

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

...en kattenliefhebbers.

omdat iedereen anders is. www.thuiszorgrespect.nl

0594 503 422

landelijk

24 uur 

Thuiszorg
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HydrotHerapie?
Hydrotherapie? Nee, niet nodig mijn 
hond zwemt graag en vaak! Of...toch 
wel zinvol?

Een aantal jaren geleden stond ik bijzon-
der sceptisch tegen over hydrotherapie. 
Het duurde wel 2 jaar voordat ik over-
tuigd werd door de hydrotherapeut. Ik 
startte toen met hydrotherapie met mijn 
9-jarige Drent Max, die leed aan een ern-
stige vorm van HD, zag de resultaten en 
ben tot op heden nog steeds overtuigd 
van het nut van deze vorm van therapie. 

Max heeft meerdere sessies van hydro-
therapie doorlopen en kreeg als voer 
een brok aangevuld met een pijnstiller/
ontstekingsremmer. Gemiddeld 2x per 
jaar deden we een sessie van 11 behan-
delingen (1e week: 3x per week, daarna:  
2x per week). Telkens bij thuiskomst zat 
Max vol energie en leek hij jaren jonger. 
Hij genoot zichtbaar van het zwemmen, 
zijn ogen begonnen te fonkelen zodra 
hij in het warme water lag. 

Max is 13,5 jaar oud geworden en slechts 
een enkeling zag aan zijn lopen dat hij 
HD had. Omdat Max hier zoveel baat bij 
heeft gehad, zou ik graag deze vorm van 
therapie nader onder uw aandacht wil-
len brengen.

Wat is hydrotherapie?
Hydrotherapie komt van het Griekse 
woord hydro (water) en therapeia (ge-
nezing). Zwemmen heeft een positief 
effect op de gezondheid en conditie van 
zowel mens als dier. De temperatuur van 
het water waarin de honden bij deze 
therapie bewegen is tussen de 30-34˚C.  
Door het warme water verwijden de 
onderhuidse bloedvaten zich, zodat de 
bloedtoevoer naar de spieren toeneemt 
en op die manier de opbouw van de 
spiermassa versnelt. De spierspanning 
verbetert, het verval van spieren herstelt 
vervolgens, waardoor de gewrichten 
stabiliseren en de pijn zodoende wordt 
verlicht. In warm water heeft een hond 
bovendien een beter strek- en flexver-
mogen dan wanneer hij op het droge 
beweegt en zijn eigen gewicht moet 

dragen. 

Doordat de druk van het water op de 
borstkas meer kracht van de ademha-
ling vraagt, kan de conditie hierdoor 
worden verbeterd. De druk van het wa-
ter heeft ook nog eens een gunstig ef-
fect op ontstekingen. De zwellingen en 
de pijn verminderen met als gevolg ge-
makkelijker en natuurlijker bewegingen 
en daardoor een grotere mobiliteit. 

Waar is hydrotherapie geschikt voor?
Hydrotherapie wordt veelvuldig toe-
gepast bij de behandeling van honden 
met orthopedische en neurologische 
aandoeningen. 

Het werkt als volgt: een dier zal een 
pijnlijk gewricht of een gewonde poot 
zoveel mogelijk ontzien. Verminderd 
gebruik resulteert al snel in het afnemen 
van de spiermassa (al binnen 3 dagen). 
Minder spiermassa,  minder spierkracht 
en verminderd gebruik van het aan-
getaste gewricht/ledemaat, hebben 
spieratrofie (afname van spiermassa en 
–kracht) als gevolg. Tenslotte gebruikt 
het dier het pijnlijke lichaamsdeel he-
lemaal niet meer. Daarom is het zo be-
langrijk om de spiermassa groot en ac-
tief te houden. 

Hydrotherapie is ook mogelijk voor ge-
zonde honden. Het kan uitkomst bieden 
voor honden, die voorbereid worden 
voor een show of een wedstrijd. Hy-
drotherapie is ook geschikt voor jonge 
honden, die in hun groei een versterkte 
spieropbouw nodig hebben. 

Wat houdt hydrotherapie in?
1. Pas na doorverwijzing of in overleg 

met een dierenarts/dierenfysiothe-
rapeut kun je er terecht. Een gete-
kende gezondheidsverklaring is 
vereist. 

2. Er volgt een intake- of evaluatie-
gesprek, waarna  het behandelplan 
wordt doorgesproken.

3. De hond wordt gewogen en wordt 
in het zwembad gelaten om te wen-
nen aan de ruimte en de hulpmid-
delen. 

4. De hond wordt gedouched en 
krijgt, indien er sprake is van een 
zwembad, een passend life-jacket 
aan. Een life-jacket geeft wat meer 
drijfvermogen waardoor het zelf-
vertrouwen van de hond toeneemt. 
Bovenop het life-jacket zit een 
handvat, waarmee de Hydro thera-
peut de hond in het zwembad kan 
‘sturen’.

5. Via een loopplank wordt de hond 
in het zwembad getild/gezet. Eén 
behandelsessie duurt 45 minuten. 
Afhankelijk van de conditie van de 
hond, worden er rustmomenten 
ingezet. Afhankelijk van de aard 
van de klachten worden er tijdens 
de rustmomenten massages, rek- 
en strekoefeningen uitgevoerd. 
Tijdens het zwemmen kan ook de 
jetstream aangezet worden. De jet-
stream geeft een vorm van massage 
om pijnlijke gewrichten te bedaren. 
Ook kunnen sommige, gedeeltelijk 
verlamde honden, net iets meer 
aangemoedigd worden om te be-
wegen door tegen de stroom van 

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

...en kattenliefhebbers.

omdat iedereen anders is. www.thuiszorgrespect.nl

0594 503 422

landelijk

24 uur 

Thuiszorg
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het water in te zwemmen. Daardoor 
moeten ze intensiever werken. De 
jetstream wordt naar gelang de 
kracht en de conditie van de hond 
geregeld van zacht tot hard. 

6. Om het zwemmen te stimuleren 
wordt er gebruik gemaakt van di-
verse soorten speelgoed en kan 
de eigenaar om het bad meelopen 
met de hond. Na de zwemsessie 
wordt de hond gedouched en afge-
droogd.

7. Daarna ga je als eigenaar met je 
hond naar een ruimte waar de hond 
wordt droog geblazen d.m.v. een 
waterblazer. 

8. Tenslotte krijgt je als eigenaar een 
consumptie aangeboden en wordt 
de therapie doorgesproken. De 
hond kan nu even uitrusten (min. 
15 minuten). Voordat de hond naar 
buiten gaat, krijgt hij nog een hon-
dendeken om. Anders koelt het lijf 
te hard af en verkrampen de spie-
ren.  

9. In de tussenliggende dagen kan je 
de therapie ondersteunen door ge-
controleerd met je hond te wande-
len (aan de lijn) en eventueel lopen 
langs de fiets (draftempo max. 12-
14 km/uur).

Hydrotherapie kan dienen als onder-
steuning bij onder andere: Revalidatie 
na trauma of operatie, artrose, hernia, 
heup- en elleboogdysplasie (HD en ED), 
kruisbandbeschadiging, overgewicht, 
slijtage- of ouderdomsklachten, vermin-
derde conditie of sportprestatie en ter 
preventie van het optreden van sport-
blessures.

Hydrotherapie kan gegeven worden in 
een hondenzwembad (30-34˚C) of in 
een aquatrainer. Een aquatrainer is een 
roestvrijstalen bak die gevuld wordt met 
water. De bodem van de bak is uitgerust 

met een loopband. Door gebruik te ma-
ken van de aquatrainer kan de hond 
gecontroleerd bewegen. De hoogte van 
het water, de snelheid van de loopband 
en de temperatuur van het water zijn va-
riabel en onafhankelijk van elkaar in te 
stellen. Deze variabelen zijn, samen met 
de tijdsduur van de training en de pau-
zes, meetbaar. Zodoende kan voor elke 
hond een ideaal trainingsprogramma 
samengesteld kan worden.

Aquatraining of buiten zwemmen?
Allereerst: het zwemmen in buitenwater 
is vaak te koud. In koud water is spier-
vorming minimaal.

Ervaar het zelf door één hand in ijskoud 
water en één hand in warm water van 
34˚C. te steken. Wacht één minuut en 
voel dan hoe ‘soepel’  beide handen zijn!

Het buiten zwemmen is als 
trainingsprikkel niet exact 
te doseren, de snelheid van 
de zwembeweging wordt 
door de hond bepaald, is 
niet meetbaar en daardoor 
niet herhaalbaar. De enige 
variabele waarop gestuurd 
kan worden is de tijdsduur. 
Het trainen in een aquatrai-
ner is daarentegen exact te 
doseren. 

Bij het zwemmen zal de 
hond gewichtloos en zonder 
loopfunctie getraind kunnen worden. 
Vooral honden met ernstige rugproble-
men en honden die geen sta-functie 
hebben, zijn geïndiceerd voor zwem-
men. Aquatraining vraagt een loopfunc-
tie en een toegestane belasting van ten 
minste 40%. Eventueel kan een vermin-
dering van de gewrichtsbelasting ver-
kregen worden door gebruik te maken 
van een tuigje of broekje. Dit hulpmid-
del kan aan de stang boven de aquatrai-
ner bevestigd worden. 

Het ‘gewoon’ zwemmen is geen functio-
nele trainingsprikkel voor het lopen van 
de hond: een hond die beter en langer 
kan zwemmen, hoeft niet beter te lo-
pen. Dit zwemmen doet geen beroep 
op de stabiliteit van de poten, aquatrai-
ning wel.

Onderzoek heeft aangetoond dat bij het 
lopen in water de bewegingsuitslag van 
een gewricht afhankelijk is van de hoog-
te van het water. Zo kan bewust geko-
zen worden om een bepaald gewricht 
beweeglijker te maken, bv. de buiging 
van knie en hak. 

Wanneer een hond niet wil of kan zwem-
men vervalt de mogelijkheid om zwem-
men therapeutisch aan te wenden. Het 
lopen in de aquatrainer is voor deze 
honden geen probleem. Zelfs honden 
met waterangst kunnen aqua-trainen. 

Aan het water van een zwembad zullen 
chemicaliën toegevoegd moeten wor-
den om de pH binnen veilige marges te 
houden en te desinfecteren. Het water 
in een aquatrainer kan na elke behande-
ling ververst worden. Het gebruik van 
chloor of andere desinfecterende mid-
delen kan daarom beperkt worden tot 
het na afloop reinigen van de bak en 
leidingen.

Mirjam van Hoef - Vervaart

Links:
Lucas (5 jaar) en Thirsa (3 jaar) 
die aan de wandel zijn met 
onze Drenten Elsa en Nero. 

Wat een ontzettend lief ras is 
het toch. Ook bij kleine kinde-
ren wordt niet getrokken aan 
de riem.
Linda Kamperman

Rechts:
‘Jessie-Roos Jiba van Herme-
sheem’ deed een greep in de 
kerstdoos.
Eleen Born
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geBruiksHondencommissie

Dirksland - Veldwedstrijd Jeugd -13 september 2012
Gastheer:  Jan Buth
Veldbegeleider:  Lieven Mastenbroek 
Catering:  Lianne Mastenbroek
Keurmeester:  Pieter Rooijakkers
Aantal deelnemers: 10

Prima weer, niet te warm een zacht windje uit het NW dus per-
fect voor een jeugdwedstrijd. Er waren genoeg fazanten in het 
veld, de keurmeester had er 17 geteld over de dag. Ze werden 
wel gezien, maar daarna niet meer gevonden. Hoewel de hon-
den enthousiast het veld ingingen, één gooide er in één keer 
6 uit, werden ze niet meer aangetroffen.

Als er één of meerdere opvlogen en weer neerstreken in de 

bieten, werden ze nauwlettend gevolgd, maar vervolgens niet 
meer gevonden. Er werd niet gescoord, en eigenlijk ook wél,  
want diverse honden lieten mooi werk zien.

 3 Eervolle Vermeldingen:
•	 Quinn vom Buchenberg, Heidewachtel, Teef, 23-04-2011, 

Voorjager: H. Verhoeven
•	 Grand Sultan des Terres de Pitane, Epagneul Picard, Reu, 

24-11-2011, voorjager: H. Blok-Lindhout
•	 Of Cira-s Dream Dexter, Weimaraner Langhaar, Reu, 06-

07-2010, voorjager: A. Sabel

Hans Verhaar

Dirksland - Kampioenschaps Najaarsveldwedstrijd -21 september 2012
Gastheer: *  Jan Buth
Veldbegeleider:  Lieven Mastenbroek 
Catering:  Lianne Mastenbroek
Keurmeester:  Henk Companjen
Aantal deelnemers:  12
* tevens: erwtensoep bereider 1e Klas

Eigenlijk dezelfde weersomstandigheden als bij de jeugd, 
voor een deel in de velden waar ook de jeugd in had gelopen 

ook wat andere, grotere velden.

In het 1e veld werd een fazant gemist, daarna de volgende 
uren in 3 andere velden wel fazant gezien, maar niet meer ge-
vonden.

Gelukkig wist Jan Mastenbroek met Fenella in het 4e veld een 
punt te maken. Een paar minuten later wist Aart Visee ook te 
scoren met Dehbora.

Hans Verhaar

1e met ‘Zeer Goed’
Aart Visee met de Heidewachtel Dehbora

2e met ‘Goed’
Jan Mastenbroek met de Drentsche Patrijshond Fenella

Kerstgroet Gebruikshondencommissie
De Gebruikshondencommissie dankt een ieder die heeft bijgedragen aan de wedstrijden en 

proeven die we in het afgelopen jaar mochten organiseren. Zonder de medewerking van velen 
zou dit niet mogelijk geweest zijn.

Wij wensen u een ‘Witte Kerst’ en heel veel plezier met uw Drentsche Patrijshond in 2013.



18 - Onze Drent

 



Onze Drent - 19

 

10 jaar jachthondentraining voor Drentsche Patrijshonden afgesloten

Na tien jaar les en leiding gegeven te 
hebben aan de Jachthondentraining 
speciaal voor Drentsche Patrijshon-
den, hebben we na afloop van de laat-
ste training in Dronten afscheid geno-
men van de initiatiefnemer van deze 
training t.w. Gerda M. Companjen.

Het begon 10 jaar geleden met een 
groots opgezet trainingsweekend in 
de Flevopolder waar deelnemers mid-
dels vier uitgezette ‘stations’ konden 
trainen op speciale onderwerpen zoals 
gehoorzaamheid, netjes afgeven van de 
dummy, zoeken en waterwerk. Ook was 
er een theorie gedeelte.

Met een uitstekend verzorgde barbecue 
in een grote party tent werd dit week-
end een succes en diende als spring-
plank voor de training van Drentsche 
Patrijshonden voor de toekomst.

In deze 10 jaren heeft de Drententrai-
ning tal van initiatieven genomen om 
mensen enthousiast te maken voor het 
werken met hun Drentsche Patrijshond. 
Er werden in diverse jaren speciale work-
shops gehouden en er werden op ver-
schillende locaties in het land trainingen 
gegeven.

Er werd door Gerda van tevoren altijd 
een “trainingsprogramma” opgesteld, 
nooit werd er zo maar iets gedaan, al-
les was voorbereid op papier en goed 
doordacht. Er werd ‘breed’ getraind, niet 
alleen de standaard KNJV opdrachten, er 
waren oefeningen met allerlei soorten 
van apporten.

Vaak reisde Gerda af, door weer en wind, 
om op verschillende mooie trainingsvel-
den les te geven aan tientallen Drenten 
eigenaren. Om u een indruk te geven: ze 

trainden in Dronten, Assen, Bilthoven, 
Reeuwijk, Barneveld en Voorthuizen en 
op nog veel meer plaatsen.

Er werden hele goede resultaten bereikt, 
vier deelnemers aan deze training kwali-
ficeerden zich voor de jaarlijkse Nimrod-
proef.

Naast het opleiden van de vele Drent-
sche Patrijshonden besteedde Gerda 
ook aandacht aan het opleiden van 
trainers. Heden ten dage zijn er verschil-
lende trainingsgroepen in het land die 
onder leiding staan van door Gerda op-
geleide personen.

Gerda zelf bracht twee Drentsche Pa-
trijshonden uit op de Nimrod proef t.w. 
Ned. en Int. Kamp ‘Harda vanner Breeder 
Ae’ (Lobith 1991) en Ned. en Int. Kamp 
‘Maurits vanner Breeder Ae’ (Den Bosch 
1998).

Zelf deed ze haar trainingskennis op bij 
o.a. Tineke Antonisse en een groot aan-
tal trainers in Duitsland, België en Enge-
land. Haar bereidheid om deze kennis te 
delen met de leden van onze vereniging 
waarderen we zeer.

Tijdens de laatste training van dit sei-
zoen hebben we met de overhandiging 
van een mooie bos bloemen en een ca-
deaubon afscheid van Gerda genomen.

In haar dankwoord benadrukte Gerda 
dat er in de toekomst bij de fokkerij 
meer aandacht besteed dient te wor-
den aan de werkeigenschappen van de 
Drentsche Patrijshond. De aanwezige 
voorjagers bond ze op het hart om hier 
binnen het ras nog meer aandacht aan 
te schenken; goede fokkerij is immers 
de basis van het succes.

De Drentsche Patrijshond behoort  -vol-
gens onze eigen rasstandaard-  een all-
round staande jachthond te zijn, laten 
we dat nimmer vergeten!

Gerda M. Companjen in haar element tijdens de training

Drententraining in Drenthe
Wilt u met uw Drentsche Patrijshond in 2013 een apporteertraining volgen in het hoge noorden, laat dan wat van u horen.

Inhoud:   trainen vanaf KNJV C nivo
Niveau:   hond moet op commando komen en een dummy kunnen apporteren
Locatie:   op diverse plaatsen in  Drenthe
Periode:   maart t/m juli
Hoe vaak:  10 bijeenkomsten  
Wanneer:  donderdagavond vanaf 19:00 uur
Kosten:   afhankelijk van het aantal deelnemers
Begeleiders:  Roelof Alting, Klaas de Vries, Alfred Drenth 
Info/aanmelding:  roelofalting@hetnet.nl, daarna volgt aanmeldingsformulier 
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Resultaten Drentsche Patrijshonden  KNJV-Proeven en Maps 2012
Ace (DP 528210002619179)   C 40 KNJV-proef 15-09-2012 Vuren
geb. 11-12-2010, eig. M.C. Cleton  
Jerje Lady v/d Blanke Biele (NHSB 2833952) B 64 KNJV-proef 01-09-2012 Heerenveen
geb. 05-04-2011, eig. M. v/d Ploeg
Jara-Fenna v. ‘t Roetslat (NHSB 2820428)  B 72 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 29-11-2010, eig. R. Hummelink  C 45 KNJV-proef 10-09-2012 Markvelde
     B 73 KNJV-proef 17-09-2012 Zwiep
Tinus Jinte Basco v. ‘t Stieckelholt (NHSB 2816898) C 38 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 11-11-2010, eig. M.A.C. Plaisier
Onze (NHSB 2799017) geb. 01-06-2010,   B 73 KNJV-proef 25-08-2012 Voorst
eig. R.F.M Wopereis    C 42 KNJV-proef 10-09-2012 Markvelde
     B 69 KNJV-proef 17-09-2012 Zwiep
Gijs-Dieuwe van de Bezelhonk (NHSB 2792845) B 61 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 03-05-2010, eig. M. Steentjes  B 62 KNJV-proef 25-08-2012 Voorst
     B 68 KNJV-proef 29-09-2012 Zwiep
Jessela Timinuk the Gloucester (NHSB 2789213) C 42 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 07-04-2010, eig. R. Kuggeleijn  C 41 KNJV-proef 14-09-2012 Bleiswijk
     C 43 KNJV-proef 29-09-2012 Hoofddorp
Sophy-Pyppa van de Bezelhonk (NHSB 2769610) C 48 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 27-10-2009, eig. Christel Schulte  B 74 KNJV-proef 25-08-2012 Voorst
     B 79 KNJV-proef 29-09-2012 Zwiep
Senna v. ‘t Arrêt (NHSB 2764895)  B 66 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 21-09-2009, eig. H. Harder   B 70 KNJV-proef 18-08-2012 Tull en ‘t Waal
     B 68 KNJV-proef 25-08-2012 Uffelte
Aram v. ‘t Arrêt (NHSB 2764890)  B 71 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 21-09-2009, eig. P.E. Doderer  C 41 KNJV-proef 25-08-2012 Enkhuizen
     B 69 KNJV-proef 03-09-2012 Leidschendam
Fleur Wietske v.d. Meerpoel (NHSB 2764421) B 60 KNJV-proef 08-09-2012 Vught
geb. 15-09-2009, eig. F. van der Meulen
Kari van ‘t Wijdseland (NHSB 2752088)  C 39 KNJV-proef 01-09-2012 Buggenum
geb. 03-06-2009, eig. Y. Fransen
Ensa Maud van de Meerpoel (NHSB 2748741) B 63 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 10-05-2009, eig. P. M. Planting-Staal
Tara Famke v.d. Tienhont (NHSB 2747914)  B 70 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 08-05-2009, eig. W. de Graaff
Fenella van ‘t Poldersdijkje (NHSB 2745327) B 67 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 10-04-2009, eig. J. Mastenbroek
Djenna Sanne van Drienermarke (NHSB 2743422) B 69 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 27-03-2009, eig. H.T. Bosing   B 68 KNJV-proef 10-09-2012 Markvelde
     B 73 KNJV-proef 29-09-2012 Zwiep
Thybo Sanne van Drienermarke (NHSB 2743418) C 44 KNJV-proef 17-09-2012 Zwiep
geb. 27-03-2009, eig.H.E de Heer-Bronwasser
Shanthi Inucos the Gloucester (NHSB 2739481) C 41 KNJV-proef 01-09-2012 Oldenzaal
geb. 28-02-2009, eig. S.Y. Graver
Zyra Juno Freza v.d. Ykenhorst (NHSB 2735929) C 37 KNJV-proef 17-09-2012 Zwiep
geb. 26-01-2009, eig. C.P. v.d. Houten
Jessie-Roos Jiba van Hermesheem (NHSB 2725269) B 74 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 28-10-2008, eig. F.E.F Born
Jeuris-Jiba van Hermesheem (NHSB 2725268) A 92 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 28-10-2008, eig. R. Poncelet
Janos-Jelke van Hermesheem (NHSB 2724785) B 64 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 24-10-2008, eig. J.A.M. Geurts  C 42 KNJV-proef 01-09-2012 Buggenum
     B 53 KNJV-proef 07-09-2012 Oploo
     B 64 KNJV-proef 30-09-2012 Sevenum
Debby Senna van Selihof (NHSB 2710341) C 43 KNJV-proef 22-09-2012 Emst
geb. 26-06-2008, eig. M. Redegeld
Cato v. ‘t Drentsche Geluck (NHSB 2698199) B 63 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 30-03-2008, eig. Th. Staffhorst  B 62 KNJV-proef 06-08-2012 Rilland
     B 70 KNJV-proef 18-08-2012 Tull en ‘t Waal
     B 72 KNJV-proef 16-09-2012 Texel
Juno van Roopoorte (NHSB 2696684)  B 67 KNJV-proef 25-08-2012 Uffelte
geb. 21-03-2008, eig. L. Stevens
Douwe Nynke v.d. Bezelhonk (NHSB 2694395) B 73 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 04-03-2008, eig. A.H. Stamhuis  C 46 KNJV-proef 11-08-2012 Winterswijk
     C 48 KNJV-proef 08-09-2012 Vught
Silke v.d. Geeserstroom (NHSB 2686716)  C 38 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 01-01-2008, eig. J.A.M. Meijer-Wensveen
Joksan Sainuke the Gloucester (NHSB 2685580) B 67 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 27-12-2007, eig. N. Vossen
Jet Freza v.d. Ykenhorst (NHSB 2685413)  B 68 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 26-12-2007, eig. A. Rap-Wessels  C 38 KNJV-proef 11-08-2012 Winterswijk
Bink v.’t Arrêt (NHSB 2673537)   C 43 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 01-10-2007, eig. L. Biemans   B 77 KNJV-proef 20-08-2012 Klundert
     B 71 KNJV-proef 01-09-2012 Buggenum
     B 64 KNJV-proef 07-09-2012 Oploo
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Timco v. ’t Arrêt (NHSB 2673536)  C 43 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 01-10-2007, eig. Y. de Jong-van Oosten C 44 KNJV-proef 25-08-2012 Lewedorp
     B 73 KNJV-proef 07-09-2012 Oploo
Barones Mika Gina v.d. Haeckpolder (2660301) B 74 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 13-06-2007, eig. J.J.M. van den Hudding B 76 KNJV-proef 18-08-2012 Tull en ‘t Waal
Ellert fan ‘t Suydevelt (NHSB 2655110)  C 33 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 06-05-2007, eig. S. ter Meulen-Hogewoning 
Silke van ‘t Holtenbos (NHSB 2622988)  C 42 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 02-09-2006, eig. K. de Vries   B 62 KNJV-proef 04-08-2012 Veendam
     B 73 KNJV-proef 11-08-2012 Delfzijl
     C 41 KNJV-proef 18-08-2012 Veenhuizen
     B 67 KNJV-proef 08-09-2012 Emmen
Benther van het Iemenholt (NHSB 2620665) B 75 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 17-08-2006, eig. R. Alting   B 74 KNJV-proef 04-08-2012 Veendam
     B 72 KNJV-proef 11-08-2012 Delfzijl
     B 70 KNJV-proef 25-08-2012 Uffelte
     B 74 KNJV-proef 08-09-2012 Emmen
     B 478 MAP  13-10-2012 Gieten
Govert Anjo van Drienermarke (NHSB 2617082) C 43 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 03-07-2006, eig. H.J. Borsje- van der Does C 42 KNJV-proef 14-09-2012 Bleiswijk
Sera v. ‘t Limburgsland (NHSB 2611683)  A 91 KNJV-proef 01-09-2012 Buggenum
geb. 02-06-2006, eig. C. Wielders   A 92 KNJV-proef 30-09-2012 Sevenum
Boo (NHSB 2582504)    C 43 KNJV-proef 22-09-2012 Emst
Geb. 31-10-2005, eig. F.W.M. Sanders
Jisca v.d. Haeckpolder (NHSB 2458616)  B 70 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 02-06-2003, eig. N. van Zelst
Horus Meike v. Groevenbeek (NHSB 2435514) B 73 KNJV-proef 03-08-2012 Beesd
geb. 24-11-2002, eig. J. Broekman-Dekker

In de tweede kolom is het diploma aangeduid, in de kolom daarna het aantal punten dat is behaald.

Choko
Op 3 december 2011 werden wij eigenaar van ‘Does fan ‘t Suyde-
velt’ (roepnaam Choko), een Drentsche Patrijshond van 11 maan-
den oud. Voor Choko waren wij 
zijn 2e baasje, want hij kon door 
omstandigheden niet meer bij 
zijn 1e baasje blijven. 

Hoewel het in het begin zeker 
niet makkelijk was voor zowel 
Choko alsook voor zijn nieuwe 
baasje(s), gaat het nu heel erg 
goed.

Wat zijn we blij met deze ontzet-
tend lieve en mooie reu van nu 
al bijna 2 jaar oud!

Fam. Heidstra

Top 5 honden en kattennamen
De top 5 van Nederlandse honden- en kattennamen is dit jaar precies hetzelfde als in 2011. Luna heeft ook dit jaar 
de koppositie bij de hondennamen, katteneigenaren noemen hun salontijger nog steeds het liefst Tijger(tje). 

Dat blijkt uit gegevens die huisdierverzekeraar Proteq Dier & Zorg heeft gepubliceerd. De plaatsen twee tot en met 
vijf blijken voor zowel honden als katten ook bestendig te zijn: in park en bos worden na Luna, 
Max, Diesel, Bo en Lady het vaakst geroepen. Katers en poezen heten ook vaak Luna, die naam 
komt voor hen op de tweede plaats. Daarna zijn Simba, Gimo en Max het populairst. 

Proteq heeft er geen verklaring voor dat de beide top 5’s dit jaar hetzelfde zijn als vorig jaar. ‘Wat 
we wel merken is dat de hond en de kat een volwaardig gezinslid zijn geworden. Een prettig klinkende naam 
hoort daar ook bij’, meent directeur Martijn Meijlink. In 2011 verdreef Luna bij de honden Max van de eerste 
plaats. Tijgertje is al wat langer lijstaanvoerder: die kattennaam staat sinds 2009 bovenaan.

Bron: AD, 11/07/2012
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‘leiden’ Betekent ook: BescHermen, BeHoeden…
Vanuit m’n groene achtergrond wist 
ik het: Onder edelherten zijn eigen-
lijk de vrouwen het grootste deel van 
het jaar de baas. Hindes zorgen voor 
de jongen en in een roedel bepaalt de 
‘leidhinde’ het trekgedrag.

Een goede leidhinde is van levensbe-
lang voor het voortbestaan van het roe-
del. Is het een onattente hinde, dan kan 
het roedel zwaar in de problemen ko-
men. De leidhinde ‘weet’ ook altijd waar 
voedsel of water te vinden is.

In het hondenwereldje 
is het eigenlijk niet an-
ders. Als het goed is, ziet 
je hond je als leider van 
het roedel. Het draait 
ook om respect: jouw 
hond respecteert je en 
dat geeft je als ‘baas’ weer 
het recht -of de plicht- om 
in voorkomende gevallen 
te corrigeren, in te grijpen. 
Als je twee- of meer hon-
den hebt, zal je ook zien 
dat er één is, die bij je afwe-
zigheid duidelijk de leiding 
neemt.

Toen onze tweede Drent 
haar entree maakte, waren 
wij, maar ook andere Drentenmensen, 
beducht op een confrontatie tussen de 
Drent die we al hadden en de nieuwko-
mer. Hele scenario’s werden besproken. 
We kenden het soms licht ontvlambare 
karakter van onze toen drie jaar oude 
Drent en gingen er vanuit dat ze niet zo-
maar tweede viool zou gaan spelen. Hoe 
anders heeft dit uitgepakt.

Vanaf de eerste dag accepteerde Fleur-
tje de aanwezigheid van Else als iets 
natuurlijks. Opvallend was dat Fleur bij 
de eerste kennismaking aan de bek van 
Else likte, vervolgens besnuffelden bei-
de honden elkaar langdurig en ik kreeg 
eigenlijk al de indruk dat de verwachte 
confrontatie er niet in zat. 

Bij het uitlaten nam Else direct het voor-
touw. Zij gaf duidelijk aan waar ze heen 
wilde en Fleur volgde. Kwamen we an-
dere honden tegen, dan probeerde Else 

die van Fleur af te schermen. Ze ging er 
letterlijk vóór staan en wilde duidelijk 
niet dat het tot een confrontatie kwam. 
Fleur vond dit alles prima en deed geen 
pogingen om Else te passeren.

Opvallend is ook dat Else laat in de 
avond, bij het laatste rondje, even een 
plas doet en verder geen poging on-
derneemt om haar behoefte te doen. Ze 
loopt voorop en elk levend wezen heeft 
haar belangstelling. Is het iets vreemds, 
dan blijft 

ze stilstaan en zorgt er voor 
dat Fleur -en wij- achter haar blijven.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de 
regel. Vóór de komst van Else speelde 
Fleur altijd zeer uitbundig met een paar 
honden uit de buurt. Ze is vooral gek 
op een massieve, indrukwekkende Bor-
deauxdog, en dat is wederzijds. De Bor-
deauxdog heet Erwtje. Dat koosnaam-
pje doet zijn gewicht geen eer aan, 
maar wat is een naam tenslotte?

Toch ging het spel van Fleur en Erwtje 
nooit te ver, want met zo’n grote, zware 
hond als speelkameraad, kan je blessu-
res verwachten. Toen Else met Erwtje 
kennismaakte, was het voor ons even 
afwachten. Else liet Erwtje in eerste in-
stantie niet bij Fleur komen en gromde. 
Erwtje, de goedzak, accepteerde dit. 
Langzaam maar zeker ging die afwe-
rende houding over in nieuwsgierigheid 

en vonden wederzijdse begroetingen 
plaats. Ze spelen nu zelfs. Het gaat heel 
voorzichtig, want kennelijk voelt Erwtje 
dat Else al aardig op leeftijd is. Fleur mag 
nu ook weer uitbundig met Erwtje ren-
nen en dollen. Dat gebeurde laatst nog 
uitgebreid op het strand en Else deed 
toen ook aan het spel mee.

Toen we twee weken later weer naar 
het strand gingen, nu zonder Erwtje, 

liep Else voorop. Ze ging 
meteen de branding in 
en had zichtbaar lol in 
de golven. Dat ze bij 
een zware roller onder-
uit ging, deerde haar 
niet. Als een jonge 
hond sprong ze in het 
water rond en door 
vrienden en beken-
den wordt Else dan 
ook regelmatig om-
schreven als ‘de pup 
van bijna negen jaar 
oud’. Opvallend was, 
dat Fleurtje haar 
niet volgde. Toen ze 
dat even later wel 
probeerde, scherm-

de Else haar met haar lichaam van de 
zee af. Nee, Fleur kreeg geen kans om 
de branding in te gaan en ze probeerde 
ook niet om om Else heen te lopen. Na 
een kwartier lopen, zagen we dat ze 
beiden de branding inliepen. Kennelijk 
vond Else dat het niet gevaarlijk was en 
dat Fleur wat meer bewegingsvrijheid 
verdiende. Heerlijk om oud en jong zo in 
het water bezig te zien.

Mooi is ook dat het leiderschap van Else, 
onze ‘leidhinde’, duidelijk gebaseerd is 
op wederzijds respect. Fleur is voor haar 
niet onderdanig, maar heeft duidelijk 
respect voor de stijl van leidinggeven 
van Else. Zo’n onderlinge verstandhou-
ding is in de praktijk ook erg prettig. 
Twee honden in één bench wil wel eens 
voor problemen zorgen, maar onze 
twee Drenten liggen op shows rug-aan-
rug in de bench. Geen deining of irrita-
tie, maar rustig hun beurt afwachtend.
Uw Diender

Troost
Een hond biedt troost wanneer iemand zich verdrietig voelt. De harige viervoeters bieden niet alleen steun aan hun baasjes, 
maar ook aan vreemdelingen, zo blijkt uit een onderzoek. 18 honden van verschillende rassen werden in hun huis gefilmd, terwijl 
hun baasje en een vreemde luid begonnen te praten en vervolgens deden alsof ze huilden. 15 van de viervoeters staakten hun 
activiteiten en benaderden de droevige persoon meteen. Ze raakten hem of haar op een geruststellende manier aan, ook al 
hadden ze deze man of vrouw nog nooit ontmoet. Professor Jennifer Mayer zegt dat dit bewijst dat honden op hetzelfde niveau 
staan als kleuters, die proberen iemand te troosten door hen te knuffelen of een speeltje te geven.  

Wij, Drentenmensen, wisten dit natuurlijk al lang, maar nu is het bewezen (red.)
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mijn drentscHe patrijsHonden en ik

Ongeveer 2 jaar geleden schreef ik in 
dit blad een stukje over mijn Drent-
sche Patrijshond Jente en mijn krui-
sing Labrador Mara. Mijn wens was, 
als Mara er niet meer zou zijn, om een 
tweede Drent erbij te hebben. We we-
ten nu wel hoe het karakter van een 
Drentsche Patrijshond is. 

Al snel na dit artikeltje werd Mara slech-
ter en hulpbehoevend. De heupjes, die 
veel pijn gaven, niet goed meer kunnen 
lopen en al 3 jaar blind en dement. Onze 
Jente heeft haar er de laatste maanden  
nog goed doorheen geholpen, als een 
soort blindengeleide hond. Het was 
prachtig om te zien hoe zij haar maatje 
door een moeilijke tijd heen hielp. We 
hebben haar met pijn in ons hart laten 
inslapen.

Jente was totaal van slag, net als wij na-

tuurlijk. Maar juist in zo’n periode begin 
je weer te denken aan een tweede Drent. 
We vroegen ons wel af of onze Jente dit 
zou accepteren. We hebben de stoute 
schoenen aangetrokken en de fam. De 
Kuiper gebeld van de kennel waar Jente 
vandaan kwam.

Zij fokten geen honden meer. Dus zijn 
we op zoek gegaan in het clubblad naar 
een andere fokker. Helaas was er niet 
één pup beschikbaar in april. We heb-
ben op de gok de kennel ‘fan ’t Suyde-
velt’ gebeld en onze situatie uitgelegd. 
Mevrouw Hoeksema zag het niet zo 
somber in. Haar dochter had net een ei-
gen kennel, genaamd ‘Uit de Drentsche 
Streek’, en één van haar honden had net 
een nest van 12 pups gehad. Alle hon-
den hadden een nieuwe baas, maar er 
kwam er één terug. Toeval?

Het was een teefje met mooie plaatjes 
en een lief karakter. Ze was 3 weken bij 
haar baasje geweest, maar door droe-
vige omstandigheden kon ze daar niet 
meer blijven. Maar nog geen hoera-
stemming. We hadden onderling afge-
sproken dat het helemaal moest klop-
pen, voordat we ‘ja’ zouden zeggen en 
dat we ons niet zouden laten verleiden 
door een pup.

Op de afgesproken dag zijn we naar 
Drenthe gereden. Als vervolg op ons 
telefoongesprek met Esther, waarin wij 
onze wensen hadden verteld, was het  
even aftasten, hoe het zou gaan. Na een 
uur praten over de pups hebben we 
kennis gemaakt met een prachtig mooie 
Drentenpup. Het klikte meteen. Na nog 
een rondleiding over het bedrijf van 
haar ouders en een uitgebreide uitleg 
van Esther waren we er zeker van: vanaf 
nu hebben we 2 Drentjes.

Elke dag maken we de grappen en grol-
len van de honden mee. De geschiede-
nis herhaalt zich. Poep en plas ruimen, 
meubelen stuk bijten, in een prutsloot 
zitten, maar we zijn enorm gelukkig met 
haar! Dat valt bijna niet te beschrijven. 
Gelukkig wordt ze nu wat meer volwas-
sen en blijven deze streken uit.

Wij willen dan ook de familie Hoeksema 
en met name Esther bedanken dat ze 
ons deze kans gegeven hebben. Op de 
fokdag hebben we de broers en zusjes 
van Dieke, want zo hebben we haar ge-
noemd, gezien. Allemaal mooie exem-
plaren. Wij wensen iedereen dan ook 
een goed leven met hun hondje toe.

Wout van Dongen

Onze ‘Kaya fan ‘t Suydevelt’ (roepnaam Lobke), heeft als jonge hond (5 
maanden oud) nog altijd  de drang om achter de Noorse boskat aan 
te rennen om te gaan spelen en ravotten.  Deze is er soms zo flauw 
van dat zij wegvlucht door  een gat in de schutting.  En ja….dan heeft 
Lobke letterlijk het nakijken!
Dies en Marlies van den Berg, Bruinisse 

‘Imke fan ’t Suydevelt’ (roep-
naam Emma) uit Bedum is 
dikke maatjes met de koeien.
fam. Breunis



Okke

Alida (Noorwegen)
Antar

Alida (Noorwegen)

Repke

Noor

Drenten in de sneeuw



Drenten in de sneeuw

Rinus (Zweden)

Laika

Bo en Quibus

Falco

Rinus (Zweden) Jelle

Lystra, Gaia, Mora en Luca (Zweden)



28 - Onze Drent

 

Keurmeester:  mevr. G.M.L. de Wit – Bazelmans Beste van het ras (BOB): Bart fan ’t Suydevelt       

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse 1U Nyka-Tessa van Klein Elsholt 2862111 A.H.L. Kamperman-van Remmen

Tussenklasse 1U Tinus Jinte Basco van ’t Stieckelholt 2816898 M.A.C. Plaisier

Open klasse Res. CAC/Res. CACIB 1U Jaap van het Bergse Veld 2795159 M. Soons

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

Teven

Babyklasse 1VB Dirkje fan ’t Getsewold 2882424 M.C. Atema-van Noord

Puppyklasse 1VB Hesther Isah fan ’t Patrijzen Bos 2877089 W. Klijnstra

Jeugdklasse CAC 1U Gipsey Gil van de Sebastiaanshoeve 2847662 L. Punselie

Tussenklasse Res. CACIB 1U Femke fan ’t Suydevelt 2829889 J.W. Hoeksema

Open klasse 1U Blossom fan ’t Suydevelt 2812138 J.C. Huijsman

Kampioensklasse Res. CAC, CACIB 1U Emma Gina van de Haeckpolder 2723669 C.J. van ’t Hof-Groeneveld

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

tentoonstellingen

‘De Utrecht’ 20 oktober 2012
De show ‘De Utrecht’, werd in 2010 
voor het laatst in de veemarkthallen 
in Utrecht gehouden, dit jaar vond de 
show plaats in de hallen van ‘Home 
Boxx’  te Nieuwegein. 

Als bezoeker maak je na de adminis-
tratieve romslomp van de inschrijving 
direct daarna kennis met het parkeerter-
rein. Nou, parkeerruimte was er in over-
vloed en het was nog gratis ook. 

Bij de ingang werd je ontvangen door 
de vrijwilligers. Allemaal behulpzame 

en, ondanks het vroege uur, vriendelijke 
mensen, die je snel de weg naar de ring 
(in ons geval ring 16) op de 1e verdie-
ping, wezen. Nee, geen gesjouw met 
benches in smalle trappenhuizen, maar 

een grote goederenlift, 
ook weer bediend door 
behulpzame vrijwilligers. 

Nou...en dan sta je dan 
op de 1e verdieping en 
zie je meteen al vrolijk 
wuivende Drentenstaar-
ten. Er waren in totaal 25 
Drenten ingeschreven, 
waarvan er 24 aanwezig 
waren. 

Mooi op tijd begon me-
vrouw De Wit-Bazelmans 
met de keuring van de 
Stabij’s en daarna wa-
ren onze Drenten aan 
de beurt. Mevrouw De 
Wit nam voor elke hond 
alle tijd die nodig was. 
Zij werd bijgestaan door 
een keurmeester in op-
leiding. 

Prettig was dat de versla-
gen direct na de keuring 
werden uitgereikt. Zo te-
gen twee uur waren alle 

Drenten voor het voetlicht geweest. Om 
drie uur werd begonnen met de erekeu-
ring. Nadat de baby’s en de pups in de 
erering waren gekeurd, waren de vete-
ranen aan de beurt. Daar verscheen ook 
de Drent die als beste veteraan was be-
oordeeld, nl. ‘Else-Marie fan ’t Suydevelt’. 

Ze werd helaas niet geplaatst.

De als BOB geplaatste honden uit ras-
groep 7 verschenen voor de Zweedse 
keurmeester M. Jonsson. Na een span-
nende voorronde, wees hij ‘Bart fan´t 
Suydevelt’ (Jarak) van Jaap Hoeksema 
aan als 1ste.  

Dat betekende dat ‘Bart fan ´t Suydevelt’ 
en Jaap op zondag 21 oktober weer in 
Nieuwegein opdraafden, nu voor de 
strijd om de “Best In Show” (BIS). Hier 
bereikte deze succesvolle combinatie 
de negende plaats. Een geweldige pres-
tatie, want meestal vallen in binnen- en 
buitenland Drenten buiten de boot en 
gaan bekendere- en meer `aaibare` ras-
sen in de erering vóór.

Tja, wat kan je van `De Utrecht` nog 
meer opmerken? In de eerste plaats wil 
ik nog even de uitlaatplaats aanhalen. 
Die was ruim, schoon en voorzien van 
echt gras. Hij werd door de vrijwilligers 
goed onderhouden. Je komt op shows 
soms uitlaatplaatsen tegen, waar je niet 
naar hoeft te zoeken: gewoon op je neus 
vertrouwen en op de stank afgaan. Dat 
was hier zeker niet van toepassing. Van 
enkele exposanten ving ik ook nog op 
dat ze vonden dat de catalogus er zo 
netjes en verzorgd uitzag. Inderdaad, 
alle informatie was eenvoudig te vinden. 
Bij `De Utrecht` had je geen handleiding 
nodig om informatie uit de catalogus te 
halen.

Allen van harte geluk gewenst met de 
behaalde resultaten.

Aad van ´t Hof
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Internationale show in Bleiswijk - 4 november 2012
Voor de Internationale Hondententoonstelling van de Ky-
nologenclub Dordrecht te Bleiswijk waren 22 Drentsche 
Patrijshonden ingeschreven, 3 honden waren met kennis-
geving afwezig.

De show in Bleiswijk, tja, wat moet je daar nu van zeggen. 
Bleiswijk was ook dit jaar weer tot in de puntjes verzorgd. Veel 
ruimte tussen de grote ringen, een vloer met een ruwe onder-
grond waarop de honden prima uit de voeten konden, goed 
aangegeven aan- en afvoerwegen, goede parkeergelegen-
heid en een ruime uitlaatplaats. Kortom, Bleiswijk was weer 
prima en gezellig. 

Rond ring 10 hadden de Drentenmensen een locatie ge-
vonden waar het goed toeven was. Ook nu waren hapjes en 
drankjes weer in ruime mate aanwezig. Leuk was dat ook de 
Stabij-mensen voor lekker dingen hadden gezorgd en het uit-
ruilen van al dat lekkers zorgde weer voor verbroedering tus-
sen de liefhebbers van de oer-Hollandse rassen. 

Na het volkslied, waren de Drenten al aan de beurt en werd 
meteen met het keuren begonnen. Er waren ook adspirant-
keurmeesters ingezet. Dat kostte wat tijd, maar uiteindelijk 
zijn we allemaal gebaat bij goed opgeleide keurmeesters. 

Mevr. Halff-van Boven nam er echt de tijd voor en had voor 
iedereen een vriendelijk woord. Een Drent met een verse bijt-
wond, kreeg haar speciale aandacht en na afloop merkte ze 
op, dat die vervelende wond het stabiele karakter van deze 
hond niet had aangetast.

De verslagen waren zeer gedetailleerd; daar heb je als expo-
sant veel aan. Een goede beschrijving is ook voor de fokker 
van belang.

Twee Drenten werden aan het eind van de middag in Bleiswijk 
in de erering verwacht. ‘Bart fan ’t Suydevelt’ (Jarak) met Jaap 
Hoeksema verscheen met 22 andere honden uit rasgroep 7 in 
de erering en bereikte een zevende plaats. ‘Amos Amber van 
’t Kralingse Veld’ (Timo) was als beste puppy geplaatst, hij ver-
scheen daarom in de erering met de andere ‘beste puppy’s’. Hij 
was na zo´n lange dag doodop en werd niet gekwalificeerd.

Aad van ´t Hof

Keurmeester:  mevr. G. Halff-van Boven Beste van het ras (BOB): Bart fan ’t Suydevelt       

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Puppyklasse Beste Pup 1VB Amos Emma van ’t Kralingse Veld 2872416 C.J. van ’t Hof-Groeneveld/M. Bos

Jeugdklasse 1ZG Geof George van de Sebastiaanshoeve 2847658 G. van Luinen-de Rooij

Open klasse Res.CAC/res.CACIB 1U Tinus Jinte Baco van ’t Stieckelholt 2816898 M.A.C. Plaisier

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

Veteranenklasse Beste Veteraan Jordie the Gloucester 2519335 G.W. Paardekooper

Teven

Babyklasse Beste baby 1VB Solana van Drentenpassie 2881508 R.M. Harmsen

Puppyklasse 1VB Amber Emma van ’t Kralingse Veld 2872417 C.J. van ’t Hof-Groeneveld/R. van Hernen

Tussenklasse 1ZG Femke fan ’t Suydevelt 2829889 J.W. Hoeksema

Open klasse 1ZG Winny fan ’t Suydevelt 2776518 J.W. Hoeksema

Gebruikshonden CAC/CACIB 1U Damita van Drentenpassie 2693821 R.M. Harmsen

Kampioensklasse Res. CAC, Res.CACIB 1U Emma Gina van de Haeckpolder 2723669 C.J. van ’t Hof-Groeneveld

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

Benthe uit de Drentsche Streek (eig. Janine Hamersma)

Siri, van Trish Leeman 
uit Sparreholm in Zwe-
den is 8 jaar en springt 
nog  door de boog als 
een jonge lady!
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Gabe Olieman en Antoinette Link - Kennel ‘van de Olinckhoeve’

Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen

en
een heel gezond 2013.

Wij wensen alle Drentenvrienden

Fijne Feestdagen en een  
Gezond en Gelukkig 2013!

Erik – Margret, Mark en Aniek Sieben
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Amsterdam Winner Show - 25 november 2012

Velen trokken richting Amsterdam om deel te nemen aan 
‘de Winner’,  een show die je eigenlijk niet missen wilt. Gro-
te hallen en veel ingeschreven honden. En niet te verge-
ten, de titel die je er kunt verdienen die op de stamboom 
komt te staan van de nakomelingen. Al met al voor velen 
‘de show der shows’ in Nederland. 

Voor de Drentsche Patrijshonden was de zondag ingepland. 
Die dag zouden er 32 Drenten deelnemen, echter er waren 
er 3 absent. De dag van de show stormde het verschrikkelijk, 
maar dat hield de echte ‘die-hards’ niet tegen.

Al om 07.00 uur in de ochtend stonden er rijen voor de ingang 
terwijl de deuren pas om 07.30 uur open gingen. Gelukkig 
verliep de ‘inlaat’ soepeltjes en stroomden de hallen gestaag 
vol.

Onder de exposanten heerste een gemoedelijke sfeer. Het 
wachten op je beurt duurde minder 
lang door de gezellig-
heid rond de ring. Er wa-
ren veel bezoekers op de 
show en er was veel be-
langstelling voor de keu-
ring van de Drenten.

Mevr. Lochs-Romans keur-
de met de van haar beken- de stren-
ge, maar rechtvaardige hand. Tijd gevend aan de exposant om 
zijn/haar hond netjes voor te brengen. Voorwaar geen gemak-
kelijke taak. Jammer, dat enkele honden wat lager gekwalifi-
ceerd werden, doordat ze wat onzeker waren of wat te dik op 
dit moment. Of wat te denken van de reu die geen kwalificatie 
kreeg doordat hij kreupel begon te lopen. Maar hopen dat het 
de volgende keer weer ten positieve draait!

De jeugdreu ‘Geoff George v.d. Sebastiaans Hoeve’ werd 
‘Jeugdwinner 2012’! ‘Tinus Jinte Basco v. ’t Stieckelholt’ werd 
‘beste reu’ en won daarmee de titel ‘Winner 2012’. Hij werd te-
vens de BOB. Bovendien werd hij nr. 1 in de competitie ‘Beste 
hond van de Nederlandse rassen’ ! 

Bij de teven gebeurde ook iets opmerkelijks. ‘Kirsi fan ’t Suyde-
velt’  won de titel  ‘Jeugdwinster 2012’ en bleek ook nog eens 
de beste teef van alle klassen te zijn! Daarmee kreeg ze een 
tweede titel, nl. ‘Winster 2012’. Dat is vrij uniek te noemen voor 
zo’n jonge hond.

Allemaal van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat 
en tot ziens op de volgende show.

Jaap Hoeksema

Keurmeester:  mevr. F. Lochs-Romans Beste van het ras (BOB): Tinus Jinte  Basco v. ’t Stieckelholt

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Puppyklas 1VB Dexter Sanne v. Drienermarke 2875163 H.T. Bösing

Jeugdklasse Jeugdwinner
Jeugd CAC

1 U Geoff George v.d. Sebastiaans Hoeve 2847658 G. van Luinen- de Rooij

Tussenklasse 1U Matthijs-Emie v.d. Neerbosche Wateren 2832093 J. Broekman-Dekker

Open klasse CAC/CACIB BOB
Winner 2012

1U Tinus Jinte  Basco v. ’t Stieckelholt 2816898 M.A.C. Plaisier

Res. CAC/Res. CACIB 2U  Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve 2772138 K.T. Wiegert

Kampioensklasse 1U Oscar Phébe van Groevenbeek 2635613 J. Broekman-Dekker

Veteranenklasse 1U Jordie the Gloucester 2519335 G.W. Paardekooper

Teven

Babyklasse 1VB Olivia Josephine v.d. Eijckenstaete 2885938 M.J.B. de Boer-van Herreveld

Puppyklasse 1VB Hesther Isah Fan ’t Patrijzen Bos 2877089 W. Klijnstra

Jeugdklasse CAC, Jeugdwinster 
2012, Winster 2012
Jeugd CAC

1U  Kirsi fan ’t Suydevelt, 2872053 J.W. Hoeksema

Tussenklasse 1ZG Repke Bo v.d. Ruyghewaert 2828506 G.M. v.d. Feijst

Open klasse 1ZG Bieke-Amber v.d. Neerbosche Wateren 2810743 B.N.J. Groen

Kampioensklasse Res. CAC/Res. CACIB 1U Djenna Sanne v. Drienermarke 2743422 H.T. Bösing

Tinus Jinte Basco v. ’t Stieckelholt                    Kirsi fan ’t Suydevelt
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Mede namens onze Drenten en hun vriendjes 

 wensen wij iedereen  

Fijne Kerstdagen en een heel Gezond 2013 

 

Marja de Boer & Madelien Atema 

Pupinfo en Herplaatsingen, 

Fokaanvragen en Registerbeheer 

Isis Minya v. ’t Patrieske (eig. Ingrid Sportel)



Onze Drent - 33

 

Van 12 tot 14 oktober 2012 werden in de Westfalenhal-
len in Dortmund shows gehouden. 

In de eerste plaats ging het om de titel ‘Bundessieger’, 
maar daarnaast waren op de nationale shows ook punten 
te verdienen voor het Duits- en Internationale Show Kam-
pioenschap. Drentenmensen uit Duitsland en Nederland 
hadden voor dit evenement ingeschreven en op 12 okto-
ber waren zeven Drenten ingeschreven. Zij gingen voor de 
titel Bundessieger.

Naar aanleiding van deze uitslag verscheen de BOB, ‘Bart 
fan ’t Suydevelt’ (Jarak), later die dag in de erering. Hij 
moest het tegen alle andere 25 BOB’s uit rasgroep 7 op-
nemen. Daar wees keurmeester mevr. Jeanine Bandel (D.) 
Jarak aan als winnaar. Een prestatie van formaat!

Op zaterdag 13 oktober waren vijf Drenten ingeschreven, 
waarvan er één met kennisgeving niet verscheen. Keur-
meester was mevr. Hassi Assenmacher-Feyel (D.).

Conny van ’t Hof verscheen later die dag samen met 33 andere 
veteranen, met ‘Else-Marie fan ’t Suydevelt’ in de erering. De 
Portugese keurmeester Dr. Rafael de Santiago zette Else-Marie 
op de derde plaats! 

Omdat Jaap Hoeksema met ‘Bart fan ’t Suydevelt’ op 12 okto-
ber een eerste plaats had bereikt, moest deze combinatie op 
zondag 14 oktober weer in de erering aantreden. Er werd ge-
streden om de titel ‘Best In Show’ (BIS). De nummers 1 tot en 
met 3 werden uitgekozen, de overigen werden niet benoemd. 
Het komt er op neer dat Jarak één van de tien was, gekozen uit 
zo’n 5000 honden.

Tijdens de show was opvallend veel publiek aanwezig. Zelf 
ben ik op twee dagen aanwezig geweest en ik heb diverse 
malen mijn ‘verhaaltje’ over de Drentsche Patrijshonden moe-
ten afdraaien voor nieuwsgierige bezoekers. Een eigenares 
van een Kleine Münsterlander vertelde me dat haar volgende 
hond zeker een Drent werd!

Je hoort weleens opmerkingen over het niveau van buiten-
landse keurmeesters, maar het is me opgevallen dat de keur-
meesters die zich met keuring van Drentsche Patrijshonden 
bezighielden, opvallend goed over ons ras geïnformeerd wa-
ren.

De Drenten hebben zich in Dortmund weer van hun beste 
kant laten zien.

Uw Diender

Keurmeester:  dhr. Hans Wiblishauser (D.) Beste van het ras (BOB): Bart fan ’t Suydevelt       

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Tussenklasse 1U Yaron Nynke van de Bezelhonk 2845779 Nadine Kolek (D.)

Open klasse res.CAC, res.CACIB 1U Quinto fan ’t Suydevelt 2734444 B. Büter

Kampioensklasse CAC/CACIB, BOB, 
Bdssgr. 2012

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

Teven

Open klasse res.CAC, res.CACIB 1U Jet fan ’t Suydevelt 2694896 J.W. Hoeksema

Kampioensklasse CAC, CACIB, Bdssgr. 
2012

1U Emma Gina van de Haeckpolder 2723669 C.J. van ’t Hof-Groeneveld

Veteranenklasse Beste veteraan, 
Vet.-Bdssgr. 2012

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

Keurmeester:  mevr. Hassi Assenmacher-Feyel (D.) Beste van het ras (BOB): Bart fan ’t Suydevelt       

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Tussenklasse CAC, BOB 1U Yaron Nynke van de Bezelhonk 2845779 Nadine Kolek (D.)

Open klasse res.CAC 1U Quinto fan ’t Suydevelt 2734444 B. Büter

Teven

Kampioensklasse CAC 1U Emma Gina van de Haeckpolder 2723669 C.J. van ’t Hof-Groeneveld

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

Bundessieger, een fel begeerde titel!
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gouden erespeld Voor Henk companjen
Op zaterdagmiddag 17 november 
2012 is het zover. Tijdig gearriveerd 
bij het Koetshuis op het Landgoed 
Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd 
wachten er al verschillende genodig-
den op de dingen die komen gaan.

Ik kijk regelmatig naar de deur, maar 
nog steeds geen Henk Companjen. Wel 
zijn intussen onze voorzitter, Marc Mas-
saar van Schaik, bestuurslid Fokko Glas-
tra van Loon en erelid Arie Booij binnen-
gekomen. Gezamenlijk wachten we met 
spanning of Henk op tijd zal zijn.

Henk  is een weekje wezen jagen in En-
geland en is deze morgen pas, via Calais, 
in Nederland aangekomen.

Vijf voor twee komt Henk nietsvermoe-
dend het Koetshuis binnen, vergezeld 
door zijn vrouw Gerda, en haar vader. 
Hij kijkt verbluft rond. Hem is namelijk 
door Gerda verteld dat zij voorberei-
dingen gaan treffen voor het 60-jarig 
huwelijksjubileum van Otto baron van 
Verschuer en Cathrien barones van Ver-
schuer-van Sminia. Henk en Gerda ken-
nen hen goed, want jaarlijks worden de 
KNJV-proeven op het Landgoed gehou-
den. Tijdens de voorbereidingen heeft 

Henk altijd veelvuldig contact met de 
Baron en Barones. Zij komen ook altijd 
een kijkje nemen tijdens de proeven en 
krijgen uit handen van Henk een atten-
tie. De ‘smoes’ om naar Mariënwaerdt te 
komen is dan  ook zeker geloofwaardig 
voor Henk. 

Gerda vindt wel dat Henk er iets netter 
uit moet zien en zij raadt hem aan zich 
even snel op de parkeerplaats te verkle-
den. Henk is zich nog van niets bewust.

Even later wordt het gezelschap in de 
nevenkamer genood, zodat de ceremo-
nie kan beginnen. Aanvankelijk worden 
eerst kynologen geëerd die zich jaren-
lang hebben beijverd voor coursing en 

windhondenrennen. Vervolgens kyno-
logen, die zich op een andere manier, 
altijd pro deo, verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de kynologie, waaronder 
mensen die 25 jaar keurmeester zijn ge-
weest en zich ook op andere terreinen 
nuttig hebben gemaakt. 

‘Last but nog least’ is Henk aan de beurt. 
De voorzitter van de Raad van Beheer, 
Gerard Jipping, leest de uitgebreide 
lijst voor die het bestuur van onze ver-

eniging heeft ingediend over alles wat 
Henk in de afgelopen 30 jaar voor de 
vereniging heeft gedaan. Henk is onaf-
gebroken 30 jaar voorzitter/secretaris 
geweest van de Gebruikshondencom-
missie. Daarnaast heeft hij zitting in of 
is voorzitter van ORWEJA en de CJ.* Ver-
der heeft hij tientallen veldwedstrijden 
georganiseerd en mede KNJV-proeven 
uitgezet op voornoemd Landgoed. 

Henk heeft drie Drenten Nederlands en 
Internationaal Kampioen gemaakt: Bo-
aike, Harda en Maurits. 

Persoonlijk vind ik het zijn grootste 
verdienste, dat hij ons mooie ras overal 
waar het mogelijk was, samen met Ger-
da heeft laten zien. Ook heeft Henk er 
voor gezorgd, dat keurmeesters weer 
plezier hebben gekregen in het keuren 
van ons ras. Henk heeft bewerkstelligd, 
dat de Drent in de jachtwereld weer 
op de kaart is gezet, vooral door zijn 
onovertroffen Nederlands en Internati-
onaal Kampioen ‘Boaike Astha van Birc-
mede JW ’80’. 

Ook andere Jachthondenverenigingen 
houden weer rekening met onze Vereni-
ging. Behalve de Vereniging Langhaar 
organiseert de GBC jaarlijks het grootste 
aantal veldwedstrijden. Geen ander dan 
Henk heeft zich hiervoor jaren achter-
een buitengewoon ingespannen.

Kortom, even later speldt Gerard Jip-
ping Henk de Gouden Erespeld op. 
Onze voorzitter overhandigt aan Henk 
een prachtig bouquet namens de Ver-
eniging. Nadat er een groepsfoto is 
gemaakt, drinken we nog een drankje 
en eten we nog een hapje met elkaar. 
De Raad van Beheer heeft er met recht 
een feestelijke aangelegenheid van ge-
maakt.

Janny Offereins
*In het boek, ‘De Drentsche Patrijshond in verle-
den en heden’ kunt u op blz. 271 lezen wat deze 
afkortingen betekenen en op blz. 274 staat een 
interview met Henk Companjen.

Daar sta je dan, 
volkomen over-

rompeld...

Het belang van goed onder appel staande honden blijkt maar weer uit onderstaand stukje uit het Dagblad van het Noorden.

Staatsbosbeheer wil verbod voor honden in natuurgebied
Een algeheel verbod voor honden, ook al zijn ze aangelijnd. Die zwaar omstreden maatregel overweegt Staatsbosbeheer in te 
voeren in het natuurgebied De Strubben bij Schipborg (Drenthe). Aanleiding is de recente dood van zes lammeren in de kudde 
van Coos Drost, die haar schapen verhuurt aan Staatsbosbeheer om ongewenste begroeiing tegen te gaan. Drost en boswachter 
Kees van Son zijn er honderd procent van overtuigd dat ze te maken hebben met het werk van  loslopende honden, hoewel er in 
het begrazingsgebied een aanlijngebod geldt.

“Bij elke toegang staan levensgrote borden, maar lang niet alle hondeneigenaren trekken zich daar iets van aan”, zegt Van Son. Schapen en 
vooral hun lammeren raken in paniek van loslopende honden en stuiven ervandoor. Een voor honden prachtig spel. “De lammeren verstuiken 
hun poten en schieten in de stress. Vaak overleven ze dat niet”, legt Drost uit.
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petplan.nl/fokker 
0900 - 7387526de zorgverzekering voor uw hond

Uw pups 

gra
tis

 verzekerd

overd
ragen?  V
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ien per p

up

€ 15,-
petp

lan.nl/f
okker

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.

puppy-Bezoek
Met de pups een bezoek brengen aan een woongroep voor mensen met 
een beperking, een kleine moeite…..maar voor allen een groot plezier! 

Elke keer wanneer we een nestje pups hebben zijn we druk in de weer met ons 
socialisatie-programma. Een van de vaste onderdelen hiervan is een bezoek 
aan een woongroep voor mensen met een beperking. Zo ook dit jaar op 7 no-
vember 2012.

De pups gaan gezellig met z’n allen in de bench en worden in de auto ‘geladen’  
en dan gaan we richting de woongroep. Al met al is het een kwartiertje rijden. 
Onderweg wordt er wel gepiept, maar ook het onderdeel ‘in de auto meerij-
den’ moeten de pups meemaken.

Aangekomen bij de woongroep zitten de bewoners al te wachten op ons. De 
pups mogen  los lopen in de woonkamer en nemen het er goed van. Ze lopen 
kris kras door de ruimte. We hebben altijd keukenrollen en oude doeken bij 
ons om de ‘plasjes en poepjes’ snel weer op te kunnen ruimen. 

De bewoners genieten zo zichtbaar van ons bezoek, dat maakt dat wij ook 
genieten. Op een bepaald moment tillen wij de pups op, zodat de bewoners 
hen beter kunnen zien en laten we de bewoners de pups aaien en knuffelen. 
De gezichten beginnen dan te stralen……daar doe je het toch ook voor?! On-
vergetelijk.

Na een half uur beginnen de pups moe te worden en wordt het tijd om af-
scheid te nemen van elkaar. De bewoners knuffelen de pups voor de laatste 
keer en dan gaan de pups weer in de bench en gaan we terug naar huis, waar 
ze onmiddellijk in een diepe slaap vallen. Elke keer is dit bezoek weer heel bij-
zonder en dankbaar voor ons.

Dat de pups in aanraking komen met bijzondere situaties in een andere omge-
ving is natuurlijk goed, maar ook de vreugde van de bewoners is voor ons een 
belangrijke drijfveer om dit te blijven doen.

Tjark en Berna Nap, Kennel ‘van ’t Sleeswijck’

De foto’s zijn geplaatst met instemming van (de ouders van) betreffende bewoners! 
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Aad en Conny van ‘t Hof

Kennel ‘van ‘t Kralingse Veld’
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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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Dekkingen

13-10-2012
8 pups (2 reuen en 6 teven)
Reu: Eros Bieke van Selihof, NHSB 2718527, HD A
Teef: Akina Lobke van Selihof, NHSB 2643662, HD A
Fokker: D. Das, Renesse

19-10-2012
5 pups (1 reu en 4 teven)
Reu: Bart fan ‘t Suydevelt, NHSB 2630889, HD A
Teef: Tessel van ’t Wijdseland, NHSB 2683651, HD A
Fokker: G.B. Olieman, Mariënvelde

02-11-2012
10 pups (3 reuen en 7 teven)
Reu: Rocky, NHSB 2602641, HD A
Teef: Evie v. ’t Drentsche Geluck, NHSB 2741823, HD A
Fokker: J.P. Rooms, Steenbergen

04-11-2012
10 pups (6 reutjes en 4 teven)
Reu: Oscar Phébe van Groevenbeek, NHSB 2635613, HD A
Teef: Fardau fan de Indo-Anjoho, NHSB 2790064, HD A
Fokker: I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers, Veenwouden

08-11-2012
7 pups (3 reuen en 4 teven)
Reu: Quinto fan ‘t Suydevelt, NHSB 2734444, HD A
Teef:  Tessa-Nouska van Klein Elsholt, NHSB 2681186, HD A
Fokker: A.H.L. Kamperman-van Remmen, Hummelo

Geen.

Geboorten

dek- en geBoorteBericHten

eerste cac-sHow Voor nederlandse rassen   

Op zaterdag 29 juni 2013 wordt de eerste CAC-show ge-
organiseerd voor de Nederlandse hondenrassen.

Dit unieke evenement is een samenwerkingsverband van 
alle rasverenigingen van de Nederlandse hondenrassen 
en zal georganiseerd worden in samenwerking met de KC 
Zwolle.  

Ons land heeft negen prachtige hondenrassen, die op deze 
manier extra in het zonnetje worden gezet.

De inschrijving start op korte termijn en staat open voor 
alle bezitters van een Nederlands hondenras met een stam-
boom. Locatie is het terrein van de KC Zwolle.

Inmiddels is de lijst van keurmeesters ook bekend en de 
Drenten zullen worden gekeurd door mw. L. Reeskamp-
Blok.

Wij hopen op een massale opkomst van de Nederlandse 
hondenrassen en met name van de Drenten! Zet de da-
tum alvast in uw agenda. 

Voor meer informatie: www.nederlandsehondenras-
sen.nl

Contactpersoon: Diana Striegel-Oskam

Telefoon: 06-19410222

Email:  diana.striegel@gmail.com
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in memoriam

Julia van het Iemenholt  12/09/1999 - 16/05/2012

12 september 1999 werd Julia geboren bij de familie de Jonge 
in Emmer-Compascuum. Ze was een dochter van Ned. & Int. 
‘Kamp. Maurits vanner Breeder Ae’ en ‘Asca van het Iemenholt’.

Eind oktober, 7 weken oud, kwam ze bij ons en onze Dren-
tenreu Rambo wonen. We waren vanaf het begin heel blij met 
haar, ze was lief, aanhankelijk en erg bijdehand. Nog te klein 
om echt mee te gaan jagen, maar ze ging dan toch al mee in 
de auto en tussen de driften door en tijdens het uitleggen 
van het tableau was ze van de partij. Negen weken oud en ze 
bracht al een fazant naar me toe, hij moest weliswaar gesleept 
worden, want hij was echt te groot en te zwaar voor zo’n klein 
hondje, maar toch!

Julia was een fijne hond om mee te werken, niet voor een 
kleintje vervaard. Ze heeft heel veel wild voor ons binnenge-
bracht. Ze was allround, op de ganzen, door de bieten, door 
de bramen, op de konijnen, apporten over breed water, ze 
deed het allemaal. Waterwerk vond ze in de eerste jaren niet 
zo geweldig, maar dat heeft ze later ruimschoots ingehaald.

Hoewel ze verscheidene KNJV-diploma’s heeft gehaald en een 
EV (eervolle vermelding) voor het veldwerk, ging ze het liefst 

gewoon mee op jacht. Al was het maar een ‘gewapend wan-
delingetje’ van een half uur en je schoot een haas, fazant of 
wat dan ook, dan was ze zichtbaar in haar element.

Julia was ook een mooie, rastypische Drent. Op de Clubmatch 
werd ze reserve-kampioen en op verschillende tentoonstellin-
gen behaalde ze goede resultaten o.a. BOB.

Na het overlijden van Rambo was ze erg verdrietig, ze miste 
haar maatje. Omdat we graag weer een pup wilden hebben 
besloten we haar te laten dekken door de Deense reu ‘Nor-
lund Darino’. Daarvan heeft ze een nest van 8 pups gekregen. 
Van dit nest hebben we een teefje aangehouden: ‘Sproet van 
’t Hoage Gors’.

Op 9 jarige leeftijd ging Julia’s conditie zienderogen achter-
uit. We vertrouwden het niet en gingen naar de dierenarts. Er 
bleek  een tumor in haar milt te zitten, zo groot als een voetbal. 
Dezelfde middag nog is ze geopereerd. Als we langer gewacht 
hadden, was de tumor zeker geklapt en waren we haar kwijt 
geweest. Onderliggend probleem was een ontsteking in haar 
beenmerg, waardoor ze nauwelijks nog rode bloedlichaam-
pjes had en er problemen waren met haar immuunsysteem. 
Na een (lange) behandeling met 2 soorten antibiotica knapte 
ze goed op. Ze ging al heel snel weer mee op jacht en liep 
weer naast de fiets ons vaste rondje door de duinen.

Ondanks dat dit probleem steeds bleef opspelen, heeft ze nog 
een paar heel goede jaren gehad en wij waren heel dankbaar 
dat we haar nog bij ons hadden. Ook van het eerste nest van 
Sproet in 2011 heeft ze nog met volle teugen genoten. Tot 
eind december 2011 is ze nog volop meegeweest op jacht en 
daarna takelde ze steeds verder af en werden de wandelinge-
tjes steeds korter. Ze werd mager en had het benauwd.

Op 15 mei zijn we naar de dierenarts gegaan. Die adviseerde 
ons om haar binnen een week in te laten slapen. We besloten 
om haar de volgende dag thuis in haar vertrouwde omgeving 
te laten overlijden, maar ze was ons voor. Op 16 mei ’s mor-
gens was ze er heel slecht aan toe en raakte buiten kennis. De 
dierenarts zou om 11.00 uur komen, maar ze overleed om 9.00 
uur in mijn armen. Waarschijnlijk heeft ze een inwendige bloe-
ding gehad.

Wij en Sproet waren erg verdrietig en we missen haar nog 
steeds heel erg. Ze was zo’n fantastische hond! Gelukkig zien 
we veel van haar terug in haar 8 kinderen en 33 kleinkinderen. 
Inmiddels hebben we zelf weer een pup van onze Sproet en 
‘Baron van ’t Poldersdijkje’: Fleur. Maar ondanks dat zullen we 
onze Julia nooit vergeten, ze was een geweldige hond!

Ruud en Nelleke Wuite

Ook in Schotland bestaat 
grote waardering voor 
de hond.

Tijdens ons verblijf aldaar 
kostte het dan ook geen 

enkele moeite om daar een 
aantal ‘bewijzen’ voor te 
fotograferen.

Tiqui
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Een ieder wensen wij gezegende Kerstdagen toe 
en een voorspoedig 2013!

Jaap en Froukje Hoeksema
Kennel ‘fan ‘t Suydevelt’
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Ringo van Olt Drentenhof,  30/12/1999 – 14/10/2012

Soms geeft een songtekst precies weer hoe je je voelt:

“En het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor
Het is zo stil in mij en de wereld draait maar door
Het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor
Het is zo stil in mij …”

Onlangs schreef ik een stukje voor ‘Onze Drent’ over onze 
Drent. Zo leuk als ik het toen vond om over onze Ringo de lof-
trompet te blazen, zo ongelooflijk zwaar valt het mij nu om 
te melden dat wij op 14 oktober jl. in zeer goed overleg met 
onze dierenarts hebben moeten besluiten om onze kanjer te 
laten inslapen.

Over één ding is iedereen die Ringo heeft gekend het eens: 
Het was een heel bijzondere, ongelooflijk lieve en mooie hond 
met een gouden karakter!

Vergeten zullen wij hem nooit, missen wel.

Marjo Timmer, Vleuten
Foto: Courmemin, Frankrijk, 04.2012

‘I Saw Mommy Kissing Santa Claus’

‘I Saw Mommy Kissing Santa Claus’ is een bekend kerst-
liedje dat vertelt dat er onder de Mistletoe, oftewel ma-
retak, gekust mag worden. Waar komt deze romantische 
kerstgedachte vandaan?

Vroeger geloofden de mensen dat de maretak een magische 
plant was. Hij zou al het kwaad bestrijden. De takken werden 
opgehangen om ‘de mare’(wat heks, spook of nachtmerrie be-
tekent) te verjagen. 

Ook zou de maretak geneeskrachtige eigenschappen heb-
ben. Hij zou voor vruchtbaarheid zorgen en staan voor 

een lang leven.

Maar de plant werd ook gezien als ‘de plant van vrede en lief-
de’. Onder de maretak werden ruzies bijgelegd en konden vij-
anden en paartjes zich (letterlijk) met elkaar verzoenen.

De maretak is een halfparasiet. Hij leeft op bomen en ‘steelt’ 
boomsappen van zijn gastheer, maar gebruikt wel zijn eigen 
bladeren voor de fotosynthese. Vogels zijn gek op de witte 
bessen van deze plant. Zittend op de oksel van een boomtak 
eten ze alleen het vruchtvlees. De giftige, kleverige zaden blij-
ven aan hun snavels plakken. Om van deze plakkerige resten 
af te komen, vegen ze hun snavel langs de takken. De zaadjes 
blijven aan de boomschors kleven en daar ontkiemt vervol-
gens een nieuwe maretak, die om deze rede ook wel vogellijm 
wordt genoemd.

De maretak komt in principe in heel Nederland en in het oos-
ten van België voor. De soort is redelijk zeldzaam, alleen in 
Zuid-Limburg is hij vrij algemeen.

Maretak, vogellijm of Viscum album, hoe je het ook noemt, 
geen kersthuis kan zonder. Hang wat takjes boven een deur 
die veel gebruikt wordt en laat je kussen!  Merry Christmas!

Tiqui

Druiven of oliebollen?
Op Oudejaarsavond zitten alle Spanjaarden 

met een schaaltje druiven op schoot voor de televi-
sie te wachten tot de klok van het Casa de Correos op de 
Puerta del Sol in Madrid twaalf uur slaat. Op iedere slag van 
de  klok proberen ze een druif door te slikken. Ieder druif 
staat voor een maand geluk in het nieuwe jaar. Degene die 
het lukt om de twaalf druiven tijdens het slaan van de klok 
op te eten, mag een wens doen. Daarna wordt er getoost 
op het nieuwe jaar en gefeest. Deze traditie bestaat nog niet 

zo heel erg lang. Hij is ontstaan in 1909, toen de druiven-
oogst nogal groot was en de boeren besloten de drui-
ven uit te delen. Sindsdien zijn de Uvas de la Suerte 
( druiven van geluk) een symbool voor geluk in het 
nieuwe jaar. Wat wordt het voor ons dit jaar, druiven 
of toch weer gewoon oliebollen?

 Hoe u de jaarwisseling ook viert, de redactie van Onze Drent 

wenst  u een heel gezond, succesvol en productief 2013!

eindejaarsgedacHten
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Onderzoek NHSB Naam Geboren

14-04-2012 2653838 Bartje Lauwers 02-05-2007

28-03-2012 2752912 Aagje 08-06-2009

18-05-2012 2643662 Akina Lobke v. Selihof 12-02-2007

11-04-2012 2715616 Meike fan 't Suydevelt 03-08-2008

11-04-2012 2734447 Quispel fan 't Suydevelt 09-01-2009

11-04-2012 2670779 Charlie v.d. Heidehoogte 08-09-2007

11-04-2012 2776518 Winny fan 't Suydevelt 15-12-2009

11-04-2012 2616526 Margje fan 't Suydevelt 02-07-2006

11-04-2012 2694895 Joyce fan 't Suydevelt 14-03-2008

11-04-2012 2768902 Vilou fan 't Suydevelt 22-10-2009

11-04-2012 2694896 Jet fan 't Suydevelt 14-03-2008

11-04-2012 2626341 Dinges fan de Indo-Anjoho 29-09-2006

11-04-2012 2630889 Bart fan 't Suydevelt 02-11-2006

11-04-2012 2697129 Lizzie fan 't Suydevelt 22-03-2008

11-04-2012 2630893 Britt fan 't Suydevelt 02-11-2006

11-04-2012 2723669 Emma Gina v.d. Haeckpolder 09-10-2008

11-04-2012 2717871 Nouvelle Annabel fan 't Suydevelt 25-08-2008

11-04-2012 2742634 Reno fan 't Suydevelt 17-03-2009

11-04-2012 2734444 Quinto fan 't Suydevelt 09-01-2009

11-04-2012 2764177 Antar 13-09-2009

10-05-2012 2694894 Jans fan 't Suydevelt 14-03-2008

12-05-2012 2815959 Gina Lauwers 06-11-2010

14-04-2012 2791538 Faublas Django v.'t Patrieske 22-04-2010

14-04-2012 2734806 Jannes 15-12-2008

14-04-2012 2756775 Urvin fan 't Suydevelt 06-07-2009

14-04-2012 2812553 Cas fan 't Suydevelt 09-10-2010

14-04-2012 2617237 Maja Cirra v. Wikatro 13-07-2006

14-04-2012 2683650 Djoeke v.'t Wijdseland 06-12-2007

14-04-2012 2792847 Sterre-Dieuwe v.d. Bezelhonk 03-05-2010

14-04-2012 2796372 Maron 26-05-2010

14-04-2012 2799782 Cai 19-06-2010

14-04-2012 2799783 * Charlie 19-06-2010

14-04-2012 2805724 Boran 13-08-2010

14-04-2012 2805725 Charlie 13-08-2010

14-04-2012 2805726 Dusty 13-08-2010

14-04-2012 2801714 Astrix fan 't Suydevelt 03-07-2010

14-04-2012 2801716 Anouk fan 't Suydevelt 03-07-2010

14-04-2012 2697131 Loreen fan 't Suydevelt 22-03-2008

14-04-2012 2806134 Bonny v.d. Zilverbaai 11-08-2010

14-04-2012 2806131 Joep v.d. Zilverbaai 11-08-2010

14-04-2012 2812544 Siebren v.'t Wijdseland 08-10-2010

14-04-2012 2796373 Janos 26-05-2010

14-04-2012 2799926 Aika 11-06-2010

14-04-2012 2789216 Soyyo Timinuk the Gloucester 07-04-2010

14-04-2012 2812140 Bijou fan 't Suydevelt 05-10-2010

14-04-2012 2801815 Zennah fan 't Suydevelt 03-07-2010

14-04-2012 2807181 Tobi v.d. Olinckhoeve 23-08-2010

14-04-2012 2807186 Julia v.d. Olinckhoeve 23-08-2010

14-04-2012 2812617 Ymke 12-10-2010

14-04-2012 2812619 Fenne 12-10-2010

14-04-2012 2806136 Sieb v.d. Zilverbaai 11-08-2010

14-04-2012 2792845 Gijs-Dieuwe v.d. Bezelhonk 03-05-2010

Onderzoek NHSB Naam Geboren

14-04-2012 2799923 Arnoo 11-06-2010

14-04-2012 2812137 Bo fan 't Suydevelt 05-10-2010

14-04-2012 2807183 Thirza v.d. Olinckhoeve 23-08-2010

14-04-2012 2795159 Jaap v.h. Bergse Veld 22-05-2010

14-04-2012 2795160 Epke v.h. Bergse Veld 22-05-2010

14-04-2012 2718527 Eros Bieke v. Selihof 03-09-2008

14-04-2012 2799084 Kirra 16-06-2010

14-04-2012 2800892 Yuna 27-06-2010

14-04-2012 2799928 Ariëll 11-06-2010

14-04-2012 2799012 Bo 01-06-2010

14-04-2012 2812546 Tara v.'t Wijdseland 08-10-2010

14-04-2012 2812545 Imke v.'t Wijdseland 08-10-2010

14-04-2012 2795639 Kaj 19-05-2010

14-04-2012 2723663 Elco Gina v.d. Haeckpolder 09-10-2008

14-04-2012 2694399 Joris Nynke v.d. Bezelhonk 04-03-2008

14-04-2012 2799786 Chita 19-06-2010

14-04-2012 2631825 Femke Maud v.d. Meerpoel 11-11-2006

14-04-2012 2803785 Harda Femke Basco v.d. Meerpoel 19-07-2010

14-04-2012 2795643 Katie 19-05-2010

14-04-2012 2810719 Verdi-Amber v.d. Neerbosche Wateren 21-09-2010

14-04-2012 2810720 Jelle-Amber v.d. Neerbosche Wateren 21-09-2010

14-04-2012 2810721 Stein-Amber v.d. Neerbosche Wateren 21-09-2010

14-04-2012 2810723 Bieke-Amber v.d. Neerbosche Wateren 21-09-2010

14-04-2012 2810724 Fleur-Amber v.d. Neerbosche Wateren 21-09-2010

14-04-2012 2796375 Doerak 26-05-2010

14-04-2012 2801813 Zazou fan 't Suydevelt 03-07-2010

14-04-2012 2789211 Perdiquero Timinuk the Gloucester 07-04-2010

14-04-2012 2683651 Tessel v.'t Wijdseland 06-12-2007

14-04-2012 2807182 Jessie v.d. Olinckhoeve 23-08-2010

14-04-2012 2795958 Ajou Fayka v.'t Sleeswyck 22-05-2010

14-04-2012 2795961 Zazza Fayka v.'t Sleeswyck 22-05-2010

14-04-2012 2795962 Laika Fayka v.'t Sleeswyck 22-05-2010

14-04-2012 2795161 Jenneke v.h. Bergse Veld 22-05-2010

14-04-2012 2770557 Vigo v.d. Maasduinen 03-11-2009

14-04-2012 2799017 Onze 01-06-2010

14-04-2012 2812614 Tjabbe 12-10-2010

14-04-2012 2812615 Joest 12-10-2010

14-04-2012 2812618 Haycke 12-10-2010

14-04-2012 2812620 Jonna 12-10-2010

14-04-2012 2795959 Timber Fayka v.'t Sleeswyck 22-05-2010

14-04-2012 2725269 Jessie-Roos Jiba v. Hermesheem 28-10-2008

14-04-2012 2694402 Stelle Nynke v.d. Bezelhonk 04-03-2008

14-04-2012 2748738 Eefke Maud v.d. Meerpoel 10-05-2009

14-04-2012 2738146 Marjon-Nelke-Guido v.'t Opgoande Slag 17-02-2009

14-04-2012 2772138 Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve 11-11-2009

14-04-2012 2812541 Duco v.'t Wijdseland 08-10-2010

14-04-2012 2803788 Haswin Femke v.d. Meerpoel 19-07-2010

14-04-2012 2812556 Crissie fan 't Suydevelt 09-10-2010

01-05-2012 2664795 Roosje 04-07-2007

01-05-2012 2741844 Brenda-Roosje an 't Landweggie 17-03-2009

01-05-2012 2652614 Ardin-Senna-Guido v.'t Opgoande Slag 18-04-2007

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

PRA Cataract MPP Entropion Ectropion Distichiasis RD

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

Overige honden Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

Uitslagen oogonderzoek - Raad van Beheer 01/05/2012 tm 21/07/2012

uitslagen raad Van BeHeer - oogonderzoek en Heupdysplasie
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Uitslagen HD - Raad van Beheer 01-05-02012 tm 21-07 2012

Onderzoek Naam hond NHSB Geboren HD Botafwijking Norbergwaarde Aansluiting* Vorm

24-05-2012 Janou-Jelke v. Hermesheem 2724792 24-10-2008 A 0 28

16-05-2012 Yuna 2800892 27-06-2010 C 0 40 SA Ondiepe kom

09-05-2012 Stelle Nynke v.d. Bezelhonk 2694402 04-03-2008 A 0 40 OA

31-05-2012 Bonne Nynke v.d. Bezelhonk 2694397 04-03-2008 A 0 36 OA

19-06-2012 Andra Lady v.d. Blanke Biele 2749317 14-05-2009 C 0 25 SA

01-06-2012 Blitz Jelle v.'t Sterrenmeer 2815223 01-11-2010 A 0 40 OA

04-04-2012 Matthijs-Emie v.d. Neerbosche Wateren 2832093 21-03-2011 A 0 40 OA

13-06-2012 Gasha Fiona v.'t Patrieske 2814193 23-10-2010 A 0 40 OA

18-04-2012 Jessie-Roos Jiba v. Hermesheem 2725269 28-10-2008 A 0 36 OA

24-04-2012 Silke v.d. Geeserstroom 2686716 01-01-2008 A 0 36 OA

11-04-2012 Charlie v.d. Heidehoogte 2670779 08-09-2007 A 0 33 OA

24-04-2012 Eiso fan 't Suydevelt 2824382 16-01-2011 A 0 35

24-04-2012 Jenneke v.h. Bergse Veld 2795161 22-05-2010 D 3 23 SA

24-04-2012 Femke fan 't Suydevelt 2829889 03-03-2011 A 0 28 OA

24-04-2012 Emy fan 't Suydevelt 2824384 16-01-2011 A 0 40

24-04-2012 Meike fan 't Suydevelt 2715616 03-08-2008 A 0 36 OA

24-04-2012 Reno fan 't Suydevelt 2742634 17-03-2009 A 0 40

24-04-2012 Quispel fan 't Suydevelt 2734447 09-01-2009 A 0 36 OA

24-04-2012 Jaap v.h. Bergse Veld 2795159 22-05-2010 A 0 40 OA

26-06-2012 Amber 2840621 21-05-2011 A 0 40 OA

26-06-2012 Wouter fan 't Suydevelt 2776516 15-12-2009 A 0 38

26-06-2012 C'est Sarah uit de Drentsche Streek 2842401 27-05-2011 A 0 33 OA

25-06-2012 Jara-Fenna v. 't Roetslat 2820428 29-11-2010 A 0 33 OA

04-05-2012 Kirra 2799084 16-06-2010 A 0 31 OA

07-05-2012 Syl Pyppa v.d. Bezelhonk 2769608 27-10-2009 A 0 31 OA

* OA= Onvoldoende aansluiting; SA= Slechte aansluiting

De Drentenkennels.nlDe Drentenkennels.nl
wenst u fi jne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar !!

Janny Off ereins, vanGroevenbeek@hetnet.nl

Kennel van Drienermarke
Kennel van de Bezelhonk
Kennel van de Sebastiaanshoeve
Kennel fan ‘t Patrijzen Bos
Kennel van Klein Elsholt
Kennel van de Lage Nesse



46 - Onze Drent

 

egels
Gisteravond, tijdens het laatste rond-
je, hadden onze honden ineens ‘lucht’. 

Nou is dat op zich niet vreemd, want de 
konijnenstand is na de myxomatose van 
vorig jaar weer redelijk op peil. Maar aan 
het wilde ronddraaien van de Drenten-
staarten, zag ik al dat het geen konijn 
was. Iets anders had de volle be-
langstelling. Nou, even de lijnen 
wat gevierd en beiden hingen let-
terlijk in het tuig.

De lijnen goed strakhoudende, 
volgde ik. Toen ik het licht van 
mijn ‘Mag-lite’  (zaklamp) liet rond 
zwiepen, zag ik wat hun belang-
stelling had: een egel. Ik gaf de 
beide dames nog wat ruimte. Ze 
konden de egel goed besnuffelen. 
Verder liet ik het niet komen, want 
je zult maar egel in Rotterdam zijn. 
Dan heb je vijanden genoeg. Daar 
hoeven dan nog niet twee Drenten bij te 
komen. Egels zijn gewoon erg nuttig en 
gelukkig beschermd. Voorgaande jaren 
zag ik ze bij mij in de buurt regelmatig, 
maar dit jaar was het echt mondjesmaat 
en voor de beide dames was dit de eer-
ste egel weer in maanden. Vandaar die 
verhoogde belangstelling en die rond-
zwiepende staarten. 

Egels, zo midden in de stad? Ja, dat kan. 
Ook hier kunnen ze kennelijk hun kostje 
opscharrelen en vinden ze ondanks het 
voortrazende verkeer, toch nog vol-
doende rust en veilgheid. De fauna van 
de grote stad is voor veel mensen een 
openbaring. Als ik aan bekenden of bu-
ren vertel dat ik ’s nachts weer een bosuil 
heb gehoord of een ijsvogeltje heb ge-
zien, zie ik verontruste blikken. Ik moet 
ze dan geruststellen en vertellen dat ik 
ze gelukkig nog wel ‘allemaal op een rij-
tje’ heb en ook weet waar ik over praat. 
Een paar jaar terug heb ik al mijn vogel-
waarnemingen in de stad bijgehouden. 

Ik kwam op 75 soorten, inderdaad van 
ijsvogel tot havik en van groenling tot 
kraanvogel.

Maar, nu ben ik weer aan het afdwalen, 
we hadden het over egels in relatie tot 
honden.

Mijn eerste diensthond was een Duitse 
Herder. Het was een hele fijne hond, 
soms wel iets te lief, maar verder goed 
voor zijn werk. Als we een egel tegen-
kwamen, pakte hij die met z’n voortan-
den beet en liep er kilometers mee. Op 
een stil plekje groef hij vervolgens een 
gat, rolde daar de egel in en wilde dat 
gat vervolgens dichtgooien. Dat liet ik 
natuurlijk niet zover komen, maar toch. 
Ik vond het maar vreemd gedrag. Een 
verklaring heb ik er nooit voor gevon-
den. M’n eerste jachthondje, een Hei-
dewachtel, pakte de egels ook met de 
voortanden vast. De rite van een gat 
graven en de egel er in rollen, volgde ze 
niet. Na verloop van tijd was ze het spel-
letje zat en dan liet ze de egel liggen. 
Wel heb ik een paar keer een stekel uit 
haar neus moeten halen.

Mijn tweede diensthond, een Hollandse 
Herder, had geen belangstelling voor 
egels. Wel heeft hij een keer een egel 
als logé, of zo u wilt als ‘kraker’, gehad. 

Na een nachtdienst, deed ik hem in de 
kennel, maar had niet gezien dat er op 
dat moment al een egel in de kennel 
zat. Nou, dat heb ik geweten. Na een 
uur blaffen en grommen, ben ik maar 
een kijkje gaan nemen en zag toen dat 
er een egel in zijn voerbak zat. Toen die 

z’n vrijheid terug had, kreeg ik mijn 
nachtrust weer terug. 

M’n teckels, ja, ik heb ooit twee ruw-
haren gehad, hadden respect voor 
egels. Er een beetje omheen rennen 
en wat blaffen, maar daar bleef het 
bij. Eigenlijk gek dat ze zo’n klein 
dier met rust lieten, terwijl ze als ze 
de kans kregen, zich aan een wild 
zwijn vastbeten. Ze hadden meer 
respect voor de stekels van een egel 
dan voor de tanden van een zwijn.

Mijn vader, Diender sr., heeft in de 
’60-er jaren van de vorige eeuw deel 

uit gemaakt van de Veldpolitie. Een spe-
ciaal Rijkspolitie-onderdeel, dat zich met 
het toezicht in bos- en natuurgebieden 
bezighield. Hij heeft nog wel mensen in 
het jachtveld aangetroffen, die met hon-
den egels vingen om op te eten. Dat kan 
je je tegenwoordig eigenlijk niet meer 
voorstellen.

Vanmorgen liepen onze beide Drenten 
het spoor van de egel van gisteren nog 
even na. Weer draaiden die twee Dren-
tenstaarten wild in het rond en aan een 
andere honden-uitlater moest ik uitleg-
gen wat er aan de hand was. Zijn Labra-
dor had totaal geen belangstelling voor 
egels of andere dieren, zo vertelde hij. 
Waarom die twee Drenten van ons dan 
wel? Komt het omdat ik egels gewoon 
leuke dieren vind en ze graag in mijn 
omgeving zie rondscharrelen? Draag 
je zoiets over op je honden? Of staat 
ons ras nog dicht bij de natuur? Vragen 
waarop ik geen antwoord heb.

Uw Diender

Toby (Euwe Timo út it Suden) is nog een jonge hond, geboren op 28 januari 2012. Ons hele gezin  geniet van hem, met zijn ondeugende streken!
Op de eerste foto is Toby aan het ‘camperen in eigen tuin’, op de tweede lijkt hij goed te begrijpen waar deze stoel voor bedoeld is: zonnen! Op de derde foto 
moest Toby vast van plan geweest zijn zich in de koffer te verstoppen en zo stiekem mee op vakantie te gaan. Anita Dorgelo, Waalre



Onze Drent - 47

 

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



Onze Drent - 49

 

drenten-succes in zweden
Onze Drentsche Patrijshond ‘Ilse fan ’t Suydevelt’, heeft in enkele 
dagen tijd een aantal mooie successen geboekt op veldwedstrij-
den in Zweden. Daar zijn we natuurlijk erg trots op en dat willen 
we graag aan de Drentenmensen in Nederland laten weten. Ilse 
haalde op 8 november 2012 , in Enköping, in de open klasse de 
1e prijs met de kwalificatie “Uitmuntend”. 

Op 9 november 2013, hadden we haar weer voor een veldwed-
strijd in Enköping ingeschreven en nu werd ze 2e met de kwa-
lificatie “Zeer Goed”.

In Gotland deed ze op 14 november 2012 mee in de open 
klasse en weer behaalde ze een 2e plaats met de kwalificatie 
“Zeer Goed”. Door deze successen is Ilse fan ’t Suydevelt de Drent-
sche Patrijshond die in Zweden de beste resultaten op het gebied 
van veldwedstrijden heeft behaald.

Om een 1e plaats en ‘Uitmuntend’ te behalen, is het nodig dat de 
hond met grote snelheid reviert en ruimte neemt. Hij moet zelf-
standig kunnen zoeken (en vinden), maar natuurlijk ook twee ge-
schoten stuks wild (vogels) perfect apporteren. De hond moet dit 
alles in 60 minuten afwerken. Voor een 2e prijs wordt ‘de lat iets 
lager gelegd’. Het apporteren van één stuk wild (een vogel) is dan 
voldoende.

We zijn heel trots op onze Ilse. We hebben met haar heel hard 
getraind en alleen door hard werken heeft ze deze resultaten 
kunnen bereiken. In december hebben we haar weer voor een 
veldwedstrijd ingeschreven. Mocht ze daar evt. een 1e prijs beha-
len, dan mag ze in 2013 in de Kampioensklasse starten.

Elisabeth Gilek en Jack Koert uit Funäsdalen, Zweden.

Finland
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ledenadministratie
Naam Adres Voorgesteld door

1 Dhr. M.A.P. v.d. Boogaard Striensestraat 9 Rosmalen

2 Dhr. M.J.H. Bruil Blekweg 7 Zelhem T. Nap

3 Dhr. F.J.A.M. van Dongen Spaansehoek 6 Riel

4 Dhr. M. van Doorn Bahnhofstrasse 26 Drensteinfurt (Duitsland)

5 Dhr. R.G.H.M. Driehuis Moersluisstraat 13 Hulst

6 Dhr. B. Grol Kerkstraat 65 Wassenaar T. Nap

7 Mw. J. Hut De Huesmolen 105 Hoorn

8 Dhr. R. Jansen Oude Deventerweg 10 Laren (Gld.) T. Nap

9 Mw. M.A. de Jong Buys Ballotstraat 9 Amersfoort L. Vogels

10 Dhr. E.J. van der Klooster Leharstraat 90 Capelle aan de Ijssel

11 Dhr. C. Kortsmit Kruisput 3 Zevenbergen T. Nap

12 Dhr. B. van Leeuwen Molenweg 7 Eibergen

13 Dhr. L.M.P. Lepelaars Heikant 4a Hoogeloon

14 Dhr. J. Meulenyzer Kamperstraat 6 Zwalm-Rozebeke (België) T. Nap

15 Mw. Y. Michiels-Schaap Heiseneinde 20 Merksplas (België)

16 Mw. M. van Oostende Regentesselaan 9 Oostvoorne

17 Dhr. E. Roerdink Pashegge 87 Winterswijk T. Nap

18 Mw. A.M. Stoop Fleminglaan 4 Eindhoven

19 Dhr. J. Velzing Akkerdistel 46 Klazienaveen

20 Mw. J. Vijlbrief Mgr. Nolenslaan 12 Dongen

21 Dhr. A.M. Visee Gaspeldoornlaan 17 Leersum

22 Dhr. J. Vuyk Van Montfoortlaan 23 's-Gravenhage

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.

Onze kerstwens voor allen is eenvoudig en klein: 

Gelukkig samen te leven, 
gewoon er voor elkaar te zijn.

Fijne, gezellige feestdagen en een voorspoedig, maar vooral 
een gezond 2013.
Namens de ledenadministratie
Jan en Ivonne van Eijk.

LET OP:  In deze ‘Onze Drent’ is de ACCEPTGIRO bijgevoegd voor uw contributie!

(geldt niet voor de leden die per incasso betalen)

Mocht er onverhoopt iets zijn misgegaan en treft u geen acceptgiro-kaart aan, 
wilt u dan contact opnemen met de ledenadministatie? Alvast bedankt voor uw 
medewerking.

Penningmeester & Ledenadministratie



Onze Drent - 51

 

uit Het ‘dagBoek’ Van onze Veteraan ringo
Als je op internet gaat zoeken naar de 
karaktereigenschappen van de Drent, 
dan zal je vast en zeker de volgende 
rastypische eigenschappen tegenko-
men: werkwillig, blijft dicht bij zijn 
eigenaar, aanhankelijk, nieuwsgierig, 
alert, is graag bij de mensen en kan 
goed met kinderen omgaan. En jawel 
hoor, onze Drent is gelukkig ook een 
echte Drent! 

Onze ‘Ringo van Olt Drentenhof’ is in-
middels ruim 12,5 jaar en loopt als een 
oude man, maar geestelijk… een puppy 
is er niets bij. 

Al vanaf de leeftijd van 10 weken tot en 
met heden gaat Ringo iedere dag met 
mij mee naar mijn werk en worden daar 
de rastypische eigenschappen volop 
tentoongespreid. Ringo is graag bij de 
mensen: iedere werknemer, bezoeker, 
koerier, post/AH-bezorger, schoon-
maakster; er wordt geen onderscheid 
gemaakt. Iedereen wordt welkom gehe-
ten en krijgt het gevoel heel bijzonder te 
zijn (of je wilt of niet). 

Werkwillig? Iedere ochtend staat hij de 
postbode op te wachten, neemt hij de 
post in ontvangst en bezorgt hij deze bij 
de receptie. Menig postbezorger is op 
deze manier van zijn/haar hondenfobie 

afgekomen. Ze vechten haast onderling 
om de post bij ons op kantoor te mogen 
bezorgen!

Met betrekking tot de aanhankelijkheid/
het dicht bij de eigenaar blijven: men 
weet mij altijd te vinden in het pand. Ben 
ik in de kelder het archief ingedoken, 
ligt meneer boven aan de trap trouw te 
wachten. Iets wat voor mij eigenlijk wat 
‘genanter’ is: men weet precies hoe vaak 
en hoe lang ik op het toilet zit…

Ook in het verdere ‘dagelijkse leven’ 
komen de karaktereigenschappen vol-
doende uit de verf. Kan goed met kin-
deren omgaan! Tot zijn grootste fans 
behoren mijn neefje en nichtje. Ook de 
kinderen uit de buurt komen regelma-
tig langs met de vraag of ze Ringo mo-
gen uitlaten. Mijn nichtje van 8 heeft 
dit jaar zelfs (uit zichzelf!) aan haar juf 
gevraagd of zij een spreekbeurt mocht 
houden over de Drentsche Patrijshond. 
Ringo werd trots welkom geheten in de 
klas en fungeerde als levend voorbeeld. 
Het was een groot succes en m’n nichtje 
steeg meteen op de ‘populariteitscurve’! 

De Drent is zeker niet geschikt als ken-
nelhond, maar wij zouden niet eens zon-
der hem in huis kunnen en willen. Trou-
wens, Ringo zorgt er zelf wel voor dat wij 

hem niet over het hoofd zien of verge-
ten mee te nemen als we met vakantie 
gaan. Zodra de auto wordt ingepakt, 
nestelt hij zich alvast op de achterbank 
en gaat daar niet meer weg (ook niet als 
wij pas de volgende ochtend weg willen 
rijden). Wordt hij toch gesommeerd de 
auto te verlaten, is er altijd nog de optie 
om vóór de auto te gaan liggen, mee-
gaan zal hij!

We nemen Ringo dan ook altijd mee op 
vakantie. Samen rusten, samen vissen, 
samen ‘lezen’, samen.., ja, wat doen wij 
eigenlijk niet samen met hem? Vooral in 
Frankrijk valt onze Veteraan goed in de 
smaak. Franse vrouwen roepen steevast: 
“oooh il est tres gentil!” en de mannen 
informeren meteen: C’est un chien de 
chasse?”. En wij: “Oui, c’est un chien de 
chasse hollandais!”. Ja, zo maak je snel 
vrienden.

Kortom, nog steeds geen seconde spijt, 
dat deze Drent 12,5 jaar geleden zijn in-
trede in ons leven heeft gedaan.

Ze zeggen wel eens: ‘Eens een Drent, al-
tijd een Drent’ en dat is een waarheid als 
een koe!

Marjo Timmer, Vleuten

Franse hartworm
De Franse hartworm is een gevaar voor honden in Den Haag, 
het Noorden van de Veluwe en de Oostvaardersplassen. Dat 
is één van de conclusies van een onderzoek van studenten 
Hut, Pluijmaekers en Rademaker van de HAS Den Bosch. 

Op verzoek van de Hondenbescherming hebben deze stu-
denten gekeken naar het voorkomen van de Franse hart-
worm in Nederland en de bekendheid onder dierenartsen 
van deze worm. De Franse hartworm (Angiostrongylus Va-
sorum) blijkt in Nederland aanwezig te zijn. Hoewel er niet 
veel gevallen van besmetting van honden bekend lijken te 
zijn, is alertheid op de worm belangrijk.

De schade die deze parasiet in en om hart en longen aan-

richt is namelijk aanzienlijk. Bovendien is de verwachting 
dat ziekteverschijnselen die de parasiet teweegbrengt niet 
altijd worden herkend omdat ze weinig specifiek zijn. De 
worm bevindt zich als larve op slakken en bruine kikkers. 
Wanneer de hond via deze dieren de larven binnenkrijgt, 
ontwikkelen deze zich in zijn lijf. Dat kan leiden tot onder 
andere longaandoeningen en hartfalen en het uiteindelijke 
overlijden van de aangedane hond.

De worm kan niet via de hond op mensen worden overge-
dragen. 

Bron: https://www.hondenbescherming.nl
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Caro
Croc

www.CaroCroc.com

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

Voor een lang en gezond leven.

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

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

sponsoring
Hotnews, vandaag. De Rabobank stopt met de sponsoring 
van de wielerploeg. U zult zich nu wel afvragen wat dit 
nieuws nu met honden te maken heeft? 

Nou, dat kan heel veel zijn. Eerst is het belangrijk om het ar-
gument van de Rabobank te kennen: waarom stopt men 
met sponsoring?  Volgens een 
woordvoerder van de Rabobank 
wil men niets meer met de do-
pingschandalen te maken heb-
ben. Men gelooft niet dat de 
wielerbranche voldoende zelfrei-
nigend vermogen heeft om met 
doping af te rekenen. Terugkij-
kende, denk ik dat de Rabobank 
gelijk heeft.

Het besluit van vandaag, 19 ok-
tober, betekent dat er in de na-
bije toekomst geld, veel geld, vrij 
komt. Geld dat nu een ander doel kan dienen, b.v. de ‘honden-
sport’. Die is, voor zover ik kan zien, nog steeds vrij van doping.

Ik kan me voorstellen dat er zeker naar fluoriserende honden-
dekjes met reclame van de Rabobank gekeken zal worden. En 
wat te denken van de benches op shows? En een directe sub-
sidie aan verenigingen en organisaties die iets in het belang 
van de hondensport doen? Organisaties die b.v. shows orga-
niseren hebben het nu gewoon moeilijk. Dus: spandoeken 
aan de ring, reclameborden bij de trainingsvelden en in de 

clubhuizen van kynologische verenigingen. Shirtreclame gaat 
me, zeker bij shows, iets te ver, maar een mooi oranje-blauw 
fleecejack kan ik me goed voorstellen. Daarmee val je ook op 
als je in het donker je hond uitlaat.

Het beschikbaar stellen van (wissel-) prijzen, behoort ook 
tot de mogelijkheden. De bo-
kaal voor de beste in Nederland 
gefokte hond of voor de beste 
hond van een Nederlands ras.

Individuele sponsoring is na-
tuurlijk ook altijd mogelijk. Hon-
densport is duur genoeg, dus 
wat compensatie is altijd wel-
kom. Ik zie me wel in augustus 
2013 naar de Eurodogshow in 
Genève rijden met een Skoda 
in de kleuren van de Rabobank. 
Leuk toch, als je in de pers komt 

met je multi-kampioenen en je kunt de verslaggever vertellen 
dat deze titels alleen maar mogelijk waren dankzij de sponso-
ring van de Rabobank?

Ben ik nu aan het luchtfietsen of behoort dit echt tot de moge-
lijkheden? Ik denk het laatste en zal ‘mijn’ bank zeker van mijn 
ideeën op de hoogte stellen. Misschien ziet u dus volgend jaar 
onze Rabo-Skoda wel richting Genève rijden en komen we 
met bokalen beladen terug. Dankzij ‘mijn’ bank.

Aad van ’t Hof
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Antwoorden Drent-en-kennis

1. Er zijn 9 Nederlandse rassen.

2. De Drentsche Patrijshond, de Hollandse Herdershond, de Hollandse Smoushond, het Kooiker-

hondje, het Markiesje, de Nederlandse Schapendoes, de Saarlooswolfhond, de Stabij- en de 

Wetterhoun.

3. De Hollandse Herdershond. We onderscheiden: de korthaar, langhaar en de ruwhaar

4. Sinds 15 mei 1943.

5. In 1948.

6. Uit de Spioenen, afgeleid van het Franse woord s’espanir, dat ‘voorliggen’ of ‘zich drukken’ bete-

kent: de positie van een voorstaande hond. Nagenoeg zeker is de Drentsche Patrijshond hieruit 

ontstaan.

7. De reuen Nimrod en Clovis. Men spreekt nu nog over het ‘Nimrod type’.

8. Hij werd gefokt voor een specifiek doel: de jacht op klein wild, met name veerwild en water-

wild.

9. Het voorstaan.

10. Hij wijst u het wild als het ware aan. Hij concentreert zich met zijn hele lijf op het aanwezige 

wild, de staart daarbij fanatiek in het rond draaiend.

nieuwe kampioenen

Nederlands Kampioen Quinto fan ‘t Suydevelt

NHSB: 2734444

Geboren: 09-01-2009

Eigenaar: B.H. Büter

Vader: Saco fan ‘t Suydevelt

Moeder: Margje fan ‘t Suydevelt

Foto: Judith Hoeksema

mini-marters
Hoe noordelijker je komt in Europa, des te kouder het 
wordt en hoe groter en zwaarder de dieren doorgaans 
zijn. Volgens deze ‘regel van Bergmann’ is het namelijk 
voordelig om groot te zijn als je in een koude omgeving 
leeft. Een groot dier heeft relatief minder ‘buitenkant’ dan 
een kleiner dier en koelt daardoor minder snel af.

Gemzen, herten, vossen en beren, allemaal houden zij zich aan 
deze regel. Maar wat gebeurt er als door de aardopwarming 
de warmere klimaatzones richting het noorden verschuiven? 
In theorie zouden de zwaardere noordelijke dieren als gevolg 
van deze temperatuurstijging langzaam kleiner en lichter 
moeten worden. Dat dit niet alleen een mooie theorie is, maar 
ook praktijk, bewezen zoölogen aan de hand van schedels van 
steenmarters. De onderzochte schedels zijn in Denemarken 
verzameld vanaf halverwege de 19e eeuw tot het jaar 2000.

In die periode steeg de gemiddelde temperatuur in twee peri-
odes, onderbroken door een korte koude periode halverwege 
de 20ste eeuw. Volledig overeenkomstig met deze trend in 
temperatuurstijging zagen de onderzoekers een afname in 
schedelgrootte van de steenmarters.

Of de afname in lichaamsgrootte een direct effect is van de 
temperatuurstijging of het gevolg van een, door de aardop-
warming veranderd voedselaanbod, is nog niet duidelijk.

Wel zeker is dat als het echt warmer wordt, het gezegde ‘Klein 
is fijn’ opgaat.

Bron: Der Anblick
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eVenementenkalender 2013
Februari 1, 2, 3 Eindhoven

CAC-CACIB
Beursgebouw

Mw. E. Lahaye
Clematisstraat 1
5482 MH Schijndel

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

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

KNK Cynophilia
Hoofdstraat 248
3972 KL Driebergen

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

Maart 2, 3 Groningen
CAC-CACIB
Martiniplaza

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

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

23, 24 Leiden
CAC-CACIB
Plantarium, Hazerswoudedorp

L. Nieuwenburg
Morsweg 149
2332 EM Leiden

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

April 13 Eerste Fokdag 2013 Evenementencommissie

20,21 Goes
Zeelandhallen
CAC-CACIB

Dogshow Goes
Postbus 2040
4460 MA Goes

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

Mei 15, 16, 17, 
18, 19

FCI World Dog Show
HungExpo
Budapest, Hongarije

www.wds2013.hu

18, 19, 20 Arnhem
Rijnhal
CAC-CACIB

K.C. Arnhem
Postbus 30089
6803 AB Arnhem

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

Juni 31 mei, 
1, 2 juni

Oss
Sportcentrum
CAC-CACIB

Mw. E. Lahaye
Clematisstraat 1
5482 MH Schijndel

Tel.: 0735492209
jalahaye@home.nl
www.kcoss.nl

8 Kampioenschapsclubmatch Evenementencommissie

29 Zwolle
Nederlandse Rassen
CAC

Mw. D. Striegel-Oskam Tel.: 06-19410222
info@nederlandsehondenrassen.nl
www.nederlandsehondenrassen.nl

Juli 6,7 Echt (openlucht)
Sportpark Bandert
CAC-CACIB

Mw. A. Heijnen
Havikstraat 6
6135 ED Sittard

Tel.: 046-4514037
annita.heijnen@planet.nl
www.limburgia-hondenshow.nl

Augustus 24, 25 Rotterdam
Ahoy
CAC-CACIB

Mw. A. van Steenbergen
Postbus 190
2600 AD Delft

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

29, 30, 31 aug
1 sept.

FCI European Dogshow
Palexpo
Genève, Zwitserland

eurodogshow2013@bluewin.ch
www.eurodogshow.ch

September 28, 29
voor alle 

rasgroepen!

Maastricht
MECC
Back-to-Back: 2 shows met
CAC-CACIB in 1 weekend

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

Tel.: 046-4376473 (13.00 tot 21.00 uur)
htm.secretariaat@gmailcom.nl
info.pr@mhsv.nl
www.dogshowmaastricht.nl

Oktober 5, 6 Zwolle
Openlucht
CAC-CACIB

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

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

26 Tweede Fokdag 2013 Evenementencommissie

November 2, 3 Bleiswijk
Flora Holland
CAC-CACIB

Mw. T. Minnaard
Leuvehaven 52
3011 EA Rotterdam

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

December 14, 15 Amsterdam, RAI
CAC-CACIB, 
Winner/Jeugdwinner

Winner
Postbus 525
3140 AM Maassluis

Tel.: nvt
info@winnershow.nl
www.winnershow.nl

21, 22, 23 Wijchen Kerstshow
Olympic Sportcentrum
CAC-CACIB

Mw. A. van Bussel
Etudestraat 52
6544 RT Nijmegen

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

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

‘Love-motel’
Niets menselijks is honden vreemd. In Brazilië heeft een zogenaamd ‘love motel’ zijn deuren geopend waar de viervoeters zich kunnen terugtrek-
ken met hun minnaar voor een vrijpartij. Het dierenwarenhuis Animalle Mundo Pet in Belo Horizonte verkocht al hondenbier, een hondenspa en 
hondenkleren met de logo’s van lokale voetbalclubs. Maar nu dus ook een heus ‘love motel’. Voor ongeveer veertig euro mogen de honden de 
liefde bedrijven in een privé-vertrek, dat is uitgerust met een rood matras en een hartvormige spiegel aan het plafond. Mocht de reu last hebben 
van traag zaad, dan biedt Animalle ook een IVF-programma. Animalle heeft ook een dierentaxi, een hondencafé met rundvleesmuffins en een parfum-
winkel voor honden. De dierenbranche profiteert van de opkomende middenklasse. Het hondenbezit neemt toe en de gekste dierenmegastores schie-
ten uit de grond. In São Paulo is een ziekenhuis voor honden en katten geopend en sommige plastisch chirurgen bieden zelfs Botox-behandelingen 
voor honden aan.
Bron: RTL Nieuws, 13/11/2012





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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