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Voorwoord Van de Voorzitter
Beste leden van de vereniging,

Voor u ligt de eerste editie van ‘Onze Drent’ van 2013. Een uitgave met veel kleurrijke verhalen, 
show- en jachtinformatie en andere wetenswaardigheden.

Ook dit jaar staan de traditionele verenigingsactiviteiten weer op de kalender: fokdagen, club-
match en drentenwandelingen. Vanaf deze plek wil ik de commissieleden, allen vrijwilligers, alvast 
hartelijk danken voor de tijd en energie die ze aan onze mooie vereniging besteden. Zonder hen 
is een bruisende vereniging niet mogelijk.  

Bijzonder was het mooie artikel in ‘De Nederlandse Jager’ en in ‘Landleven’ eind 2012. Hierin 
geeft Klaas de Vries een goed beeld van ons ras en wat erbij komt kijken. Het lezen waard. We zijn 
daarom blij met de toestemming om het ook in deze editie van ‘Onze Drent’ te mogen plaatsen.

Als laatste wil ik u graag attenderen op de eerste CAC-show voor de Nederlandse Rassen op 29 juni 2013. Een mooi sa-
menwerkingsverband van de betreffende rasverenigingen. Meer informatie vindt u op de website nederlandsehondenras-
sen.nl. Via deze website kunt u ook inschrijven.

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

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

Ik zie ernaar uit velen van u te mogen begroeten op een van onze activiteiten

Met hartelijke groet,
Marc Massaar van Schaik, voorzitter

Bestuursmededelingen

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2012 is door de leden de zogenaamde Gedragscode aangenomen.

In deze Gedragscode staat bij punt 12 vermeld, dat de fokker bij de verkoop van zijn /haar pups gebruik moet maken van een 
koopovereenkomst, bij voorkeur zoals in gebruik bij de vereniging.

Het bestuur wil u hierbij wijzen op deze verplichting en u verzoeken om van deze koopovereenkomst, ondertekend door u 
als fokker en door de nieuwe pup-eigenaar, 1 exemplaar mee te geven aan de pup koper en 1 exemplaar te bewaren voor uw 
eigen administratie. 

Het bestuur bedankt u voor uw medewerking.

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2012 heeft het Bestuur medegedeeld dat per 11 juni 2012 de heer en mevrouw 
Bakker voor 1 jaar zijn geschorst. Daarbij is de motivatie voor dit besluit toegelicht inclusief de constatering dat de geschorste 
leden rechtshulp hebben ingeschakeld.

In het vervolg hierop heeft de Vereniging haar rechtsbijstandverzekering moeten gebruiken in een juridisch traject dat de af-
gelopen zes maanden heeft plaatsgevonden. Ondanks een schikkingsvoorstel van het Bestuur bleek dat de geschorste leden 
alsnog het besluit van het Bestuur voor de rechter wilden brengen omdat zij het op procedurele en inhoudelijke grond niet 
eens waren met het besluit. 

Op advies van haar rechtbijstandsadviseur heeft het Bestuur uiteindelijk besloten om het besluit tot schorsing per 11 december 
2012 in te trekken. Dit betekent dat beide leden vanaf deze datum weer kunnen deelnemen aan Verenigingsactiviteiten en 
behandeling van fokaanvragen.

Het Bestuur heeft besloten om het niet tot een rechtzaak te laten komen omdat zij dit niet in het belang van de Vereniging 
acht. Dit zou veel tijd en financiële middelen vragen die wij liever aan andere, meer opbouwende activiteiten willen besteden.    

Uiteraard blijft staan dat het Bestuur een respectvolle, correcte omgang van leden onderling en op activiteiten van groot be-
lang acht. Dit is ook opgenomen in de gedragscode die per 18 juni 2012 geldig is. Het Bestuur zal alle leden dan ook op de 
naleving van deze code aanspreken en waar nodig actie ondernemen. 

Op de Algemene Ledenvergadering van 10 juni 2013 zal het Bestuur omtrent dit specifieke punt verantwoording afleggen aan 
de leden.
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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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Flessestraat 42 | 6666 CR  Heteren | Postbus 19 | 6666 ZG  Heteren | Telefoon (026) 479 04 70 

Fax (026) 479 04 79 | e-mail info@notariskantoorsoons.nl | website www.notariskantoorsoons.nl

Creatie en opmaak door Qompassie | www.qompassie.nl

zorgt ook voor goede 
contracten zodat 

uw pup geen 
'hondenleven' krijgt
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Fokbeleidscommissie
Herpes Virus infecties bij de hond
De laatste jaren worden we ook bij de 
fokkerij van Drentsche Patrijshonden 
in toenemende mate geconfronteerd 
met klachten van het niet drachtig 
worden van teven, het werpen van 
te kleine nesten en in mindere 
mate doodgeboren pups of 
pups welke kort na de ge-
boorte alsnog dood gaan. 

Zeker grote kennels met 
veel externe contacten 
door show, training 
of anderszins lijken 
hiermee te maken 
te hebben. Er 
wordt wel aan-
gegeven dat 
m o m e n t e e l 
rond de 50% 
van de kennels 
besmet is. Vaak h e e f t 
het een wat slepend en wisselend karak-
ter. Het is niet zo dat de kennel in een 
keer volledig ziek is en men dan in die 
periode niets fokt, maar gedurende een 
lange periode (soms wel enige jaren) 
zijn er voortdurende klachten van leeg 
blijvende teven, met af en toe een uit-
zondering hierop. Uiteindelijk verbetert 
het vaak wel, al dan niet na het nemen 
van een aantal maatregelen. Dit beeld 
zou kunnen passen bij een Herpes Canis 
ofwel Canine Herpes Virus infectie. Ook 
een aantal andere oorzaken kunnen 
hiervoor worden aangemerkt, echter 
gezien de actualiteit en het veelvuldig 
voorkomen beperk ik me hier tot de 
herpes-virus infectie.

Wat is Canine Herpes Virus (CHV)?
Het is een wereldwijd voorkomend 
DNA-virus dat gevoelig is voor allerlei 
invloeden zoals temperatuur, zuurgraad 
en desinfectiemiddelen. Typisch is het 
gegeven dat de groei optimaal is bij een 
temperatuur van 34-35 graden Celsius, 
hetgeen verklaart waarom de slijmvlie-
zen van neus, oog, mond, en uitwendige 
geslachtsorganen primaire plaatsen van 
infectie en vermenigvuldiging zijn van 
het CHV. Bij temperaturen van 40 graden 
of hoger is het virus instabiel. In tegen-
stelling tot bijvoorbeeld het Parvo virus 
leeft het Herpes virus niet lang buiten 
het lichaam. De meeste desinfecterende 
middelen werken goed tegen CHV. 

Besmettingswegen
Deze bovengenoemde eigenschappen 
maken direct contact tot de belangrijk-
ste besmettingsweg. In verreweg de 

meeste gevallen gebeurt dit door snuf-
felen en likken. Bij pups kan dit gebeu-
ren tijdens de uitdrijving door het ge-
boorte-kanaal of in het nest via contact 
met de uitvloeiing van de moederhond. 
Een dekking is in mindere mate een be-

smettingsmogelijkheid. Hierbij wordt 
steeds slijm met cellen waarin het 

virus zich bevindt overgedragen. 
De incubatietijd (tijd tussen in-

fectie en verschijnselen) is 6 
tot 10 dagen. Men geeft aan 

dat na infectie de neus-
uitvloeiing tot 15 dagen 

besmettelijk blijft voor 
anderen en vaginale 
uitvloeiing en sperma 
tot 20 dagen. Er kan 
ook een besmetting 

in de baarmoeder op-
treden door passage via de 

vruchtvliezen van de moeder naar de 
embryo’s, foetus of pups door het virus. 

Dragerschap
Herpesvirussen komen bij veel diersoor-
ten voor maar de verschillende typen 
zijn meestal diersoortspecifiek, zo ook 
het CHV. De meeste herpessoorten heb-
ben de mogelijkheid om de gastheer 
voor het leven te infecteren, waarbij de 
symptomen dan periodiek terug kunnen 
komen bijvoorbeeld in tijden van ver-
minderde weerstand. Herpes Simplex 
ofwel de koortslip bij de mens kennen 
we allemaal, maar ook het CHV voldoet 
hieraan. Is het dier geïnfecteerd dan kan 
hij hierdoor drager worden van het CHV 
dat zich in de ‘rusttoestand’ schuil 
houdt in bepaalde delen van 
het zenuwstelsel (gan-
glia), maar ook de tonsil-
len (amandelen) en de 
speekselklieren worden 
genoemd. Als er zich 
bepaalde stresssituaties 
voordoen kan het virus 
zich vanuit deze plaatsen 
naar slijmvliezen van neus, 
mond, oog en geslachtsorganen 
uitbreiden en hierdoor wordt de drager 
besmettelijk voor anderen via de we-
gen zoals hierboven aangegeven. Bij de 
drachtige teef is dit het geval in de laat-
ste 3 weken van de dracht en de eerste 3 
weken na het werpen. Bij de loopse teef 
kan ook zo’n situatie ontstaan. Ook ge-
bruik van medicijnen welke de afweer 
onderdrukken zoals corticosteroïden 
(bijvoorbeeld prednison) kunnen lei-
den tot re-activatie van het herpes virus. 

Niet alle geïnfecteerde dieren worden 
overigens drager!

Gevolgen van CHV infectie
Verreweg de meeste dieren worden dus 
tijdens hun leven besmet zonder dat je 
er iets aan merkt. Men spreekt dan van 
een zogenaamde subklinische infectie. 
Dat is enerzijds prettig omdat er geen 
ziekteverschijnselen ontstaan, maar 
anderzijds lastig omdat hierdoor uit-
wendig niet goed te onderscheiden is 
in hoeverre CHV zich in een populatie 
verspreid heeft. Gevoegd bij het levens-
lang dragerschap bij sommige honden, 
met af en toe opflikkeringen, krijg je een 
soort situatie in de populatie vergelijk-
baar met een ijsberg: het topje kun je 
zien, echter onder het wateroppervlakte 
kan een enorme uitbreiding aanwezig 
zijn.

De gevolgen van CHV bij de hond zijn in 
een viertal groepen onder te verdelen:

1. De pupsterfte-groep, zoals hieronder 
verder beschreven: dit is de meest scha-
delijke vorm.

2. Ook kunnen beschadigingen op het 
slijmvlies van vagina en penis en voor-
huid ontstaan bij recent geïnfecteerde 
honden. Meestal gaat het hier om blaas-
jes en bloedinkjes in het slijmvlies welke 
met de vaginoscoop goed zichtbaar 
zijn. De honden zelf hebben hiervan in 
het algemeen geen last

3. Het CHV kan een onderdeel van het 
kennelhoest syndroom zijn. Dit laat-

ste is een complex van verwekkers 
en factoren die ontsteking van 

de voorste luchtwegen bij 
de hond kunnen opwek-
ken. Het CHV speelt hier-
bij waarschijnlijk een on-
dergeschikte rol, maar als 
besmettingsweg via neus 

en mond door likken, snuf-
felen en hoesten is dit nog-

maals wel de belangrijkste.

4. Als veroorzaker van vruchtbaarheids-
problemen, zoals leeg blijven van teven 
door infectie in een vroeg stadium van 
de dracht, vroeg-embryonale sterfte 
door infectie in een iets later stadium en 
te kleine nesten wordt CHV genoemd. 
Dit is de vorm waarvoor in onderzoe-
ken nogal wat aanwijzingen gevonden 
wordt, echter directe bewijzen hiervoor 
zijn er nog relatief weinig. Mogelijk be-
vordert het CHV in dit verband ook an-
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dere verwekkers van vruchtbaarheids-
problemen.

Wat zien we bij de pups?
In geval van besmettingen bij pasgebo-
renen zien we dat de meeste pups bij het 
begin van de infectie 1 week oud zijn. Bij 
deze leeftijd leidt dit tot de dood binnen 
een aantal dagen. De pups hebben het 
veelal in het begin heel goed gedaan, ze 
groeien goed en zijn veelal de zwaarste. 
Dan stoppen ze plotseling met drinken 
en vertonen lusteloosheid. Verschijn-
selen van luchtwegproblemen zoals 
met open bek ademen, benauwdheid, 
speekselen, en waterige neusuitvloeiing 
kunnen optreden. Ook braken en zachte 
grijsgele of groene ontlasting kunnen 
zich voordoen. Typisch is uiteindelijk het 
doordringend en continu geschreeuw 
, soms gepaard gaande met fietsbewe-
gingen en andere neurologische 
verschijnselen. Bij aanraking is 
de buik pijnlijk. Als pups ouder 
dan 2 a 3 weken zijn en dan 
geïnfecteerd worden heeft 
dit grotendeels geen fatale 
afloop meer. Luchtweg-
problemen, zenuwver-
schijnselen, blindheid 
en doofheid kunnen 
wel optreden. Op 
nog latere leeftijd 
geschiedt de in-
fectie net als bij de 
volwassen honden 
meestal zonder dat 
men er iets van merkt. 

Waarom zijn pups zo gevoelig voor 
CHV?
De belangrijkste redenen hiervoor zijn 
het nog relatief gebrekkig ontwikkelde 
vermogen van een pup om in de eer-
ste 10 dagen zijn lichaamstemperatuur 
te handhaven enerzijds, en het nog in-
compleet ontwikkelde afweersysteem 
van deze pups anderzijds. We weten dat 
de ene pup meer afweerstoffen binnen-
krijgt dan de andere binnen hetzelfde 
nest, dus dat een CHV besmetting niet 
altijd wil betekenen dat alle pups ver-
schijnselen gaan vertonen. Het blijkt 
overigens uit onderzoek dat het kunst-
matig verhogen van de lichaamstem-
peratuur bij inmiddels zieke pups 
geen enkele effectiviteit heeft.

Vaststellen van de infectie
Een van de mogelijkheden om 
objectief een infectie vast te 
stellen bestaat uit een meting 
van de antistoffen tegen CHV 
in het bloed van de hond mid-
dels de ELISA-methodiek. Echter 
er zijn vele invloeden op het ontstaan 

en op de hoogte van de antistoftiter. 
Sommige honden geven na besmet-
ting geen of nauwelijks antistoftiter te 
zien en bij anderen blijft hij jaren aan-
wezig. Als je een titer vind bij een hond 
en er bestaat geen geschiedenis van 
vruchtbaarheidsproblemen dan wil 
dit alleen maar zeggen dat deze 
hond ooit met CHV in aanraking 
is geweest. Het zegt niets over 
eventuele problemen die zouden 
kunnen ontstaan in de toekomst 
met deze individuele hond. Als je 
geen titer vind is het meestal zo dat 
de betreffende hond niet in aanraking 
is geweest met CHV, echter zoals aan-
gegeven, kunnen sommige honden on-
danks besmetting en dragerschap ook 
geen titer vormen. 

Er blijken bij onderzoek ook invloeden 
te zijn van een aantal omgevings-

factoren op de hoogte van deze 
titer: de kennelgrootte heeft 

een verhogende invloed, het 
gebrek aan hygiëne en het 

voorkomen of gehad heb-
ben van kennelhoest 

heeft een verhogende 
invloed. Bij teven blijkt 

leeftijd en fase in de 
cyclus een factor te 
zijn, bij reuen dek-
ervaring. Er is wel 
aangetoond dat 

in probleemkennels 
een relatie bestaat tussen het 

percentage verwerpers en de hoogte 
van de titers.

Resumerend kun je zeggen dat de inter-
pretatie van bloedwaarden lastig is. Je 
kunt in het algemeen wel stellen dat te-
ven die geen aantoonbare antistoftiter 
hebben, en die ingebracht worden in 
een kennel waar CHV aanwezig is, mo-
gelijk risico lopen op vruchtbaarheids-
problemen.

Een andere mogelijkheid is het direct 
aantonen van virus DNA in neus-swabs 
of vaginaalslijmvlies-swabs. Dit is onder 
praktijkomstandigheden erg lastig en 
gezien de relatieve korte periode van vi-

rusuitscheiding niet handig.

De duidelijkste methode 
om een infectie welis-

waar achteraf vast te 
stellen welke het on-
omstotelijk bewijs 
kan leveren is het 
sectiebeeld van ge-

storven pups direct 
bij of na de geboorte. 

Doordat het CHV een af-

finiteit heeft met bloedvaten ontstaan 
her en der in de organen bloedingen. 
Vooral in de nieren leidt dit tot een heel 
typisch uitgesproken beeld. Ook longen, 

milt, leven, lymfknopen, 
en hersenen kunnen 

bloedingen ver-
tonen. Men kan 
het virus middels 
verdergaand la-
boratoriumon-
derzoek in deze 

organen aanto-
nen bij het dode 

dier. 

Wat is eraan te doen?
Onderscheid moet worden gemaakt 
hierbij tussen (1) het individuele zieke 
dier en (2) de totale kennel met repro-
ductieproblemen. 

Ad 1. In geval van zieke pups zijn alleen 
algemene ondersteunende maatrege-
len te geven, zoals het op peil trachten 
te houden van vocht- en energiebalans 
en lichaamstemperatuur. Vooral voor 
de nog niet zieke nestgenoten heeft 
het verhogen van de omgevingstem-
peratuur wellicht enige zin. Gezien de 
besmettelijkheid voor anderen die-
nen deze pups met hun moeder altijd 
gescheiden gehouden te worden van 
andere honden (zie ook ad.2.) Tijdens 
de behandeling van deze pups moet 
er een goede hygiëne in acht worden 
genomen. Volwassen honden hebben 
meestal a-symptomatisch verlopende 
infecties, daar wordt geen behandeling 
voor gegeven, als je ze al vast kunt stel-
len. 

Ad 2. In geval van een kennelsituatie, 
waarbij problemen met de vruchtbaar-
heid en puppysterfte aanwezig zijn en 
waarbij CHV is aangetoond, zijn een 
aantal zaken van belang:

•	 Goede algemene hygiëne vermin-
dert de besmettingsdruk niet al-
leen van CHV doch ook van andere      
ziekteverwekkers: goed reinigen en 
desinfecteren van de omgeving is 
belangrijk .

•	 Met behulp van bloedonderzoek 
kan men vaststellen of er CHV-titers 
aanwezig zijn en daarmee een be-
smetting waarschijnlijk maken. 

•	 Altijd dode pups ter sectie aanbie-
den

•	 Voorkomen van directe besmetting 
door de drachtige teven: deze die-
nen vanaf 3 weken voor het werpen 
tot het moment van het spenen van 
de pups apart gehuisvest te wor-
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den, gescheiden van de rest.

•	 Kunstmatige inseminatie be-
schermt alleen reuen en geen te-
ven! Het sperma is altijd in contact 
geweest met het slijmvlies van de 
penis, en dus potentieel besmet-
telijk voor de teef. Een dragerteef 
echter vormt voor de reu dan geen 
risico. 

•	 Een keizersnede bij de moeder re-
duceert het besmettingsrisico bij 
de pups in geval van een virusdra-
gende moeder

•	 Vermijden van stress: hierop 
hebben onder andere de 
grootte van de kennel, be-
smettingen met andere 
verwekkers van ken-
nelhoest, introductie 
van veel nieuwe 
dieren zoals we 
zien als de ken-
nel ook nog een 
pensionfunctie 
heeft, veel in 
en uitsleep door 
shows, dekkingen 
etc.

•	 Het identificeren van dragers en 

besmettelijke honden is lastig zoals 
hierboven aangegeven is en dus 
het isoleren en uitplaatsen hiervan 
ook, en is in de praktijk dus nauwe-
lijks een optie.

•	 Het preventief enten van de teven 
waarmee gefokt wordt: een goede 
mogelijkheid die bestaat.

Het preventief enten
Het doel van het enten is het bescher-
men van pups, dus het trachten te 
voorkomen van puppysterfte, door het 

afweerniveau tegen CHV bij de moe-
der te verbeteren. Deze geeft via 

de moedermelk de afweerstoffen 
tegen allerlei ziekteverwekkers, 

waaronder CHV, op de 1e dag 
na de geboorte aan de pups 

door. In het algemeen is er 
een goede relatie tussen 

de hoogte van de af-
weertiter bij de moe-

der en de hoogte van 
de verkregen afweer 
bij de pup als ze vol-
doende moedermelk 

hebben opgenomen, 
vooral tijdens de eerste dagen. 

Ook is aangetoond dat het percentage 
drachtige teven in geïnfecteerde om-

geving wordt verhoogd door de enting, 
evenals het percentage doodgeboren 
pups wordt verminderd. Ook gemiddeld 
geboortegewicht en nestgrootte wor-
den volgens de fabrikant, in met CHV 
besmette kennels, hoger na enting. 

Entschema
De teef waarmee gefokt wordt ontvangt 
de eerste enting in de periode tijdens 
de loopsheid tot maximaal 10 dagen na 
dekking. De tweede enting wordt gege-
ven een tot twee weken voor het wer-
pen. Het is de vraag of de tweede enting 
gegeven dient te worden als blijkt bij 
echo-controle op 4 weken dat de teef 
leeg is. Bij elke volgende dekperiode van 
deze teef dient hetzelfde entschema 
aangehouden te worden. 

Resumerend en praktisch van belang
Het CHV is wijdverbreid, lastig diagnos-
tisch in kaart te brengen, wordt nau-
welijks door de dekreu verspreid, blijft 
aanwezig bij dragers, is bij de individu-
ele zieke pup moeilijk tot niet te behan-
delen, is preventief in probleemkennels 
te beheersen onder andere door enting 
van de fokteven en hygiënische maatre-
gelen. Uitroeiing van CHV is op dit mo-
ment niet mogelijk, beheersing wel!

 Maarten Kappen, dierenarts
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egels (VerVolg)
Toen de kerst-editie van ‘Onze Drent’ 
bij mij op de mat lag, realiseerde ik 
me dat ik al weer bijna vier jaar deel 
uit maak van de redactie. Op zo’n 
moment realiseer je je dat de tijd 
verschrikkelijk snel gaat. Het is ook 
een moment dat je je afvraagt of het 
redactiewerk wel een zinvolle beste-
ding is. 

Nou, daar kan ik kort over zijn: zinvol is 
het zeker. En wat zijn nu de leukste din-
gen? Het contact met adverteerders is 
heel veel werk. Je moet elk najaar weer 
beginnen om adverteerders te motive-
ren in het volgende jaar weer een grote 
advertentie te plaatsen. Dat gaat steeds 
moeizamer, dus leden die dit lezen en 
bedrijven kennen met een ruim adver-
tentie-budget, mail gerust. Maar doe 
wat voorwerk. Laat bij zo’n bedrijf eens 
zien hoe ‘Onze Drent’ er uitziet en dat 
het in vergelijking met heel wat andere 
hondenbladen een luxe uitstraling heeft 
en boordevol informatie staat.

Nee, het leukste werk is zeker het schrij-
ven van artikeltjes. Nu ben ik altijd al een 
schrijver geweest. Dat betrof doorgaans 
ambtelijke stukken, maar in mijn jeugd 
heb ik ook voor een plaatselijk sufferdje 
geschreven. Het leuke aan schrijven is 
het ontvangen van respons, van reactie. 
Meestal zijn het hele leuke reacties en 
soms komen er bij de redactie minder 
leuke reacties binnen. 

Bijvoorbeeld als we de naam van een 
hond onjuist hebben weergegeven of 
vergeten zijn een succes te vermelden. 
Dit zijn overigens reacties die wel te be-
grijpen zijn. Iedereen wil toch dat zijn of 
haar naam correct gespeld is? Nou, dan 
wil je dat van je hond, van je Drent, ze-
ker! En idem wat successen betreft. Daar 
zijn binnen de redactie wel regels voor 
ontwikkeld, maar we begrijpen allemaal 
dat successen op wedstrijden of shows 
er bij horen.

Een heel enkele keer krijg ik reacties op 

de inhoud van een door mij geschreven 
artikeltje. Dat was nadat de kerst-editie 
bij iedereen was binnengekomen, ook 
het geval. Er werd gereageerd op mijn 
artikeltje over egels (pag. 46). Tijdens 
het uitlaten van onze Drenten werden 
we door een andere Drenteneigenaar 
aangesproken. Hij wist te vertellen dat 
zijn Drent met een grote boog om egels 
heenliep. Deze Drent was één keer de 
confrontatie met een egel aangegaan 
en dat had tot gevolg dat er een aan-
tal lange stekels uit de bek verwijderd 
moesten worden. Ik kan me voorstellen 
dat je als hond daarna met een boogje 
om elke volgende egel heenloopt.

Een ander lid nam de moeite om me op 
te bellen. Ze vertelde me dat ze in een 
middelgrote stad in het westen van het 
land woont, een omrasterde tuin heeft, 
maar toch regelmatig met egels werd 
geconfronteerd. Drie van haar vier hon-
den, Heidewachtels, hadden totaal geen 
belangstelling voor de egels, maar de 
vierde, de oudste, ging de confrontatie 
aan. Ondanks haar inspanningen is toch 
een egel bij zo’n confrontatie gesneu-
veld. Deze mevrouw is een groot die-
renliefhebster en dit ging haar erg aan 
het hart. Ze vroeg me dan ook waarom 
drie honden geen enkele belangstelling  
voor egels toonden en nu juist die ene 
wel. Ik heb dit raadsel niet op kunnen 
lossen. Is het een eerdere ervaring? Is 
het bewaken van het territorium? 

Opvallend was ook dat de vier Heide-
wachtels erg zacht in de bek waren. Een 
ei werd zonder kneuzen, geapporteerd. 
Een uit het nest gevallen vogeltje idem. 
Waarom kraakte die ene Heidewachtel 
dan wel een egel? 

Ik heb honden meegemaakt die erg 
zacht in de bek waren bij het apporteren 
van wild en ook een ei zonder beschadi-
ging apporteerden. Een nog levende rat 

werd echt ‘gekraakt’, terwijl een levend 
konijn keurig ter hand werd gesteld. Is 
het kraken van die rat een normale re-
actie op een ‘roofdier’?  Als dat een ver-
klaring is, waarom had mijn Heidewach-
teltje, dat ik destijds bezat, dan helemaal 
geen oog voor de fret, toch een echt 
roofdiertje, die bijna tussen haar poten 
door uit een konijnenpijp kroop?  Ik kan 
het niet verklaren.

Mijn surveillancehonden waren beslist 
niet zacht in de bek, maar een ei werd 
ook door hen zonder kneuzen geappor-
teerd. Met ‘Bello’, mijn Laekense Herder, 
heb ik eens gezocht naar een kostbaar, 
goudomrand brilletje. Dat had een me-
neer tijdens het verstoppen van paas-
eieren op de heide verloren. Toen ‘Bello’ 
het brilletje apporteerde, stond de eige-
naar er bij en ik vreesde het ergste. Maar 
ik kon het brilletje zonder schade over-
handigen. Zomaar voor de lol en om 
de aanwezige jeugd te amuseren, liet ik 
‘Bello’ nog even wat paaseieren opzoe-
ken. Die waren na deze oefening ook 
nog voor consumptie geschikt!

Maar er zitten natuurlijk meer vreemde 
kanten aan dit verhaal. Van egels is be-
kend dat ze een prima reukvermogen 
hebben. Waarom betreden egels een 
tuin waarin vier honden huizen? Ze 
moeten toch direct ruiken dat er regel-
matig honden in die tuin aanwezig zijn? 

Ik ben ook aangesproken op mijn vo-
gelwaarnemingen. Leuk dat er meer 
mensen zijn die in de stad op vogels let-
ten. Voor mij waren de waarnemingen 
van ijsvogeltjes, bosuilen en havik in de 
grote stad al bijzonder. Maar anderen 
bleken houtsnippen, goudvinken, een 
overtrekkende zeearend in Rotterdam 
waargenomen te hebben. Er zijn veel 
vreemde vogels in deze stad!

Uw Diender
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drenten BeleVenissen
Af en toe schrijf ik een stukje voor 
ons leuke clubblad. Gewoon, omdat 
ik trots ben op ons blad en ik het leuk 
vind om iets te schrijven, maar vooral 
om al die verhalen te lezen. 

Leendrentje
Wij hebben hier twee Drentjes lopen: 
Luna (12 jaar) en Blossom (2 jaar). Wij 
zijn in de gelukkige omstandigheid, dat 
wij lekker vrij en redelijk groot wonen en 
de ruimte hebben. 

Op een tentoonstelling kwamen we 
‘Winny fan ’t Suydevelt’ tegen. Ze stal 
meteen ons hart. Een enthousiaste 
Drent, ‘lekker prettig gestoord’ noemen 
wij dat. Het leek ons leuk als Winnie een 
tijdje bij ons zou komen logeren. Luna 
had niet zoveel zin meer om met Blos-
som te spelen en omdat wij achteraf 
wonen kwam Blossom niet met heel 
veel honden in contact. Op dat moment 
wilden we nog geen derde Drentje, om-
dat we niet wisten hoe Luna daarmee 
zou omgaan.

Na wat heen en weer praten en bellen 
met de eigenaren van Winny, zijn wij op 
23 oktober met Blossom in de auto ge-
stapt en hebben we Winny opgehaald 
voor een logeerpartij. Het klikte meteen 
tussen die twee Drentendames. Gewel-
dig. 

Thuis ging het erg goed en Luna accep-
teerde Winnie direct. Ook onze kat Rood 
vond het allemaal best. Het woord ‘leen-
drentje’ was geboren. We hebben veel 
leuke dingen kunnen doen met Win-
nie en Blossom. Lekker rennen op het 
strand en zwemmen in de zee. Na afloop 
ijs eten op de boulevard. Struinen door 
de bossen en uren dollen met elkaar. 
Naar de tentoonstelling in Bleiswijk, 
waar Blossom Nederlands Jeugdkampi-
oen werd.

Na een aantal weken hebben we Winnie  
weer teruggebracht. Maar ja, het bloed 
kruipt toch waar het niet gaan kan... 

Toen we met Blossom op weg waren 
naar de tentoon-
stelling in Gronin-
gen, zeiden we 
voor de lol in de 
auto: ”We gaan 
met één heen, 
misschien wel 
met twee terug”. 
En zo gebeurde 
het! Dit keer ging 
‘C’est Sarah (Saar-
tje) uit de Drent-
sche Streek’ met 
ons mee naar 
huis. Saartje kon 
wel wat extra aan-
dacht gebruiken. 
Bij haar thuis was 
een verbouwing 
aan de gang. 

Met Blossom klikte het grandioos. Ook 
Luna vond het prima en onze kat Rood 
stond,  alsof er niets aan de hand was, 
weer gewoon uit de voerbakken mee 
te eten. Die avond (en ook de volgende 
avond) zag Saartje geen verschil tussen 
het gras en de sloot. Dus zwart van de 
bagger werd ze onder de warme dou-
che gezet. 

Ook deze ‘leendrent’ had geen proble-
men met een kat in huis en kippen op 
het erf. Ook Saartje ging mee naar het 
strand om te zwemmen en natuurlijk 
ook om een ijsje te eten. Samen met 
Blossom heeft ze een keer een grote 
stapel Libelles ‘gelezen’. En versnipperd. 
Maar het was weer genieten. Na 5 we-
ken ging Saartje weer terug naar haar 
baasjes, die haar erg misten.

Wat was het stil en leeg in huis. Na een 
tijdje kwam er een mail binnen of wij het 
leuk zouden vinden om een pup in huis 
te nemen en op te voeden. Het leek ons 
erg leuk, maar we hebben er wel wat ge-
sprekken over gevoerd i.v.m. Luna. 

Eind april gingen we richting Drenthe 
om ons derde leendrentje op te halen: 
‘Kirsi fan ’t Suydevelt’. We hadden dit 
keer afgesproken, dat het wat langer 
moest zijn dan een paar weken. Kirsi  
kwam en stal onze harten. Wat een 
mooi beestje en wat leergierig. Zwem-
men deed ze al heel gauw, samen met 
die twee grote Drenten. Ze luisterde als 
geen ander, sleepte met een konijn of ze 
nooit iets anders had gedaan. 

Genieten zo’n pup! We konden ook kij-
ken hoe Luna reageerde op zo’n jonge 
huisgenoot. Onze wens om met Blos-
som een nestje te fokken nam namelijk 

steeds duidelijker vormen aan. Luna ac-
cepteerde Kirsie meteen en als het te 
druk werd, dan kreeg Kirsi dat te horen. 

Na een tijdje kreeg Luna een aantal be-
roertes. We waren heel bang dat we haar 
moesten gaan missen. Wonder boven 
wonder knapte ze weer een heel eind 
op, al werd ze niet meer dezelfde Luna.

DDDag
In mei hoorde ik dat het in april 2012 30 
jaar geleden was, dat Jaap en Froukje 
Hoeksema hun eerste nestje kregen.  
Dat moest natuurlijk gevierd worden. En 
wel met een verrassingsfeestje.

Maar, wat ga je doen op zo een dag? Ik 
moest meteen denken aan het 50-ja-
rig jubileum van de vereniging. Zoiets 
moest het gaan worden. Tijdens onze 
vakantie in Kroatië heb ik voldoende 
ideeën opgedaan voor die dag die de 
naam ‘DDDag’ (De Drentschepatrijs-
honden Dag) had gekregen. Op 22 sep-
tember moest het gaan gebeuren. We 
waren met zo’n grote groep op diverse 
campings niet welkom. Door een be-
richtje van Jannie Offereins kwamen we 
uit in Eext, op camping de ‘Hondsrug’. 
Daar was ook het 50 jarig jubileum van 
de vereniging gevierd. De bakermat van 
ons ras,  mooier kon het eigenlijk niet.

Het was een mooie dag met mooi weer, 
een grote groep mensen en veel hon-
den. 

Einde logeerpartij van Kirsi
De DDDag dag was ook ons afscheid 
van Kirsi. Luna had toch een stapje ach-
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teruit gedaan en Kirsi ging haar buiten 
omver lopen. Wat we er ook aan deden, 
binnen ging het prima, maar buiten was 
het elke keer weer raak. Luna is ‘mijn 
hondje’ en - met pijn in mijn hart - heb 
ik dan ook de keuze gemaakt om Kirsi 
‘vervroegd’ terug te geven. 

Kennel ‘van ‘t Dreske Kwinne’
In oktober kregen wij onze kennelre-
gistratiekaart binnen, per 10 oktober 
2012 zijn we officieel kennelhouder. Na 
lang puzzelen hebben we gekozen voor 
de naam ‘van ’t Dreske Kwinne’. ‘Dreske’ 
betekent in het oud-Drents: groen land 
dicht bij huis (de weilanden rondom ons 
huis). ‘Kwinne’ is oud-Drents voor ‘huis’, 
het woord waarmee onze beider achter-
namen beginnen. Daarmee was er weer 
een stukje van onze droom werkelijk-
heid geworden.

Canicross
Op 21 oktober was in Zundert het eerste 
Nederlandse Kampioenschap Canicross. 
Aangemoedigd door 6 Drentsche Pa-
trijshonden met hun bazen heeft Blos-
som samen met Richard Tiemeijer de 
derde plaats op de lange afstand ver-
overd. 

Winner
Op de ‘Winner’ in Amsterdam  behaalde 
Kirsi alle titels voor de teven. Wat waren 
wij trots, dat wij dit hondje bij ons in huis 
hadden gehad en wat deed het pijn dat 
ze er niet meer was. Maar mijn gevoel 
zegt nog steeds dat ik de juiste keuze 
heb gemaakt. 

Nestje
Ik ben de laatste tijd druk met het ver-
zamelen van allerlei informatie over het 
krijgen van een nestje. Ik zeg wel eens: 
“Ik kan er een boek over schrijven”. Wat 
is het leuk om overal informatie weg te 
halen en je steeds meer te verdiepen 
in het fokken van je eerste nestje. Het 
uitzoeken van de reu, het halen van de 
werpkist, het kopen van de overige spul-
len en het vragen om oude handdoeken 
en kranten voor de bevalling. Je kunt 
het maar beter vast in huis hebben! En 
iedereen vraagt belangstellend: “Hoe 
is het met Blossom?” Nou, Blossom is 
nu loops en de dekking gebeurt begin 
2013. 

2012 en 2013
Het is nu het einde van jaar 2012. Terug-
kijkend hebben we weer een bewogen 
jaar achter de rug met mooie vriend-

schappen, veel wandelingen aan het 
strand en in het bos, de nodige ijsjes 
die wij verschillende hondjes hebben 
leren eten (en wij deden natuurlijk lek-
ker mee!). Alle tentoonstellingen, die 
wij hebben gelopen met de gezellig-
heid, het vele lekkers en de mooie ver-
halen. Verder het organiseren van de 
DDDag en de zes canicross-wedstrijden 
die Blossom met verschillende mensen 
heeft gelopen. 

We kunnen zeggen: “Wat hebben we  
een heerlijk jaar achter de rug”. Ik geniet 
van mijn Luna, die hier nog steeds lek-
ker rondloopt en ik kijk uit naar 2013, 
waarin het geplande nestje van Blossom 
hopelijk gaat komen. Wij wensen dat 
2013 voor iedereen gaat brengen wat 
men hoopt en wenst.

Jolanda en Marry Huijsman

CaniCross - leek
Zaterdag werd voor de 43e keer de 
‘Nienoord Crossloop’ in Leek gehouden. 
Zoals gebruikelijk werd de goed geor-
ganiseerde loop gehouden op land-
goed ‘Nienoord’. De organisatie had een 
mooi en gevarieerd parcours uitgezet. 
In tegenstelling tot de vorige twee edi-
ties was het weer de organisatie en de 
deelnemers vriendelijk gezind.  Verder 

was Radio Noord aanwezig met het live-
programma ‘Noord op Stee’. Naast de 
crossloop werd voor het eerst ook een 
Canicross georganiseerd. Canicross is 
hardlopen met de hond. Maar liefst 28 
deelnemers deden mee aan de Cani-
cross. De Canicross over ruim 5 kilome-
ter begon om 10.00 uur. Iedere 30 secon-
den startte een deelnemer met haar of 

zijn hond. De snelste tijd werd gelopen 
door Erwin de Jong uit Nieuw-Weerdin-
ge met de Drentsche Patrijshond ‘Maz-
zel fan ’t Suydevelt’ in een tijd van 21.02. 
Stefan Dagelet en Richard van der Werff 
werden tweede en derde in een tijd van 
respectievelijk 22.26 en 22.30.

De laatste jaren maakt Canicross, een sport die je samen met je hond beoefent,  
een geweldige sprong voorwaarts in het aantal deelnemers. Op dit moment 
doen er in Nederland al diverse combinaties met Drentsche Patrijshonden mee 
aan wedstrijden. Richard Tiemeijer was één van de eersten met zijn Drent ‘Okke 
Sander fan de Indo-Anjoho’. Intussen heeft hij al meerdere mede-crossers die 
met Drenten lopen. En ik weet dat er nog enkele nieuwe equipes aan zitten 
te komen. Geweldig. Ik kreeg bijgevoegd stukje uit een noordelijke regionale 
krant toegestuurd door Anita Horstink die ook deelnam aan deze cross met haar 
Drentsche Patrijshond ‘Pleun fan ‘t Suydevelt’ (roepnaam Patch). Erwin de Jong 
won overtuigend. Hij had tijdens de cross ook nog iemand geholpen, die ten val 
gekomen was. Sport verbroedert en Canicross is daarop geen uitzondering! 

Jaap Hoeksema
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Het VerHaal Van kyra
Op 5 november 2010, een dag voor  
haar 7de verjaardag scheurt Kyra 
haar kruisband aan de rechter ach-
terpoot. Op 11 november 2010 heeft 
ze een VKB operatie ondergaan, dit is 
een operatie waarbij de gescheurde 
kruisband vervangen wordt  door een 
soort draad.

Van te voren werd mij uitgelegd, dat dit 
een standaard operatie is, die ze vaak 
verrichten. Mijn hond zou na ongeveer 
3 maanden weer alles kunnen doen wat 
ze voorheen ook kon. Uiteraard mits ik 
mij aan het  revalidatie-schema zou hou-
den dat ik er bij kreeg. Op mijn vraag of 
de kruisband aan haar linkerpoot na die 
tijd ook kon gaan scheuren, kreeg ik het 
antwoord dat zoiets bijna nooit gebeurt.

Op 22 november werden de hechtingen 
verwijderd. Omdat er een lichte infectie 
aan de huid zat, kregen we een antibio-
tica-kuur mee. 

Bij het revalideren heb ik mij streng aan 
het schema gehouden dat ik meekreeg. 
Alleen eind november, begin december 
heb ik minder gewandeld, omdat het 
buiten erg glad was. Ik wilde geen risico 
lopen dat ze zou uitglijden. Toen de we-
gen weer schoon waren, kon ik mij weer 
aan het schema houden.

Omdat ik het idee had, dat de revalidatie 
niet zo goed ging als gehoopt en omdat 
Kyra erg last van haar poot had als ze 
wat meer bewoog,  ben ik  op 24 januari  
2011 weer  op de kliniek geweest bij de 
dierenarts die haar had geopereerd.

Van haar kreeg ik het advies om het be-
wegen rustig verder op te bouwen en 
met mijn hond te gaan fietsen. Ik kon 
ongeveer 3 keer in de week 5 minuten 
met haar gaan fietsen en elke 2 weken 
kon er dan ongeveer 5 minuten bij ko-
men. Dit advies gaf ze me, omdat Kyra 
alleen maar last van spieren kon hebben. 
Ze had altijd een super goede conditie. 
Ik fietste veel met haar en net zoals het 

met mensen gaat die 
veel sporten en dan 
een tijd niets mogen 
doen, was het ook bij 
Kyra zo dat haar spie-
ren weer helemaal 
opnieuw rustig aan 
getraind moesten 
worden. Maar toen ik 
5 minuten met haar 
gefietst had, liep mijn 
hond met beide ach-
terpoten mank. Dit 
kon ze dus nog echt 
niet aan!

Ik ben weer met haar gaan wandelen 
volgens het schema, maar er was geen 
vooruitgang. Ik ben toen met Kyra naar 
een honden-fysiotherapeut gegaan. 
Daar kreeg Kyra aqua-training, mag-
neet-therapie en we deden oefeningen.  
Maar ook met behulp van de fysio zat er 
geen stijgende lijn in Kyra’s herstel en de 
fysiotherapeut raadde mij aan om met 
Kyra naar een andere dierenarts te gaan 
om haar eens na te laten kijken, want dit 
was niet goed.

Op 12 april had ik een afspraak met de 
orthopeed van een andere dierenarts-
praktijk . Hij heeft Kyra onderzocht en er 
is een foto gemaakt van haar geopereer-
de knie. Hierna kwam hij tot de conclu-
sie, dat Kyra’s meniscus kapot was, dat 
ze vocht in haar knie had, dat de clips 
in haar poot haar irriteerden en dat ze 
daarom steeds op die plek bleef likken. 
Ook stond haar poot  helemaal in een 

verkeerde hoek.  Verder vertelde hij 
dat deze operatie helemaal niet ge-
schikt was voor Kyra.

Mij werd geadviseerd om een TTA/
TCC operatie bij Kyra te laten uitvoe-
ren. Hierbij wordt  een zaagsnede 
gemaakt in het bot en wordt het  vast 
gezet met pinnen. Het bot groeit dan 
weer aan waardoor de knie zo komt 
te staan dat er geen kruisband meer 
nodig is.

Ik wist niet wat ik hoorde, maar om-
dat ik het beste met mijn hond voor 

heb, heb ik toen gelijk een afspraak bij 
hem gemaakt voor deze operatie. Op 22 
april onderging Kyra de TTA/TCC opera-
tie. Al na een paar dagen tipte Kyra haar 
poot weer aan en na een week gebruikte 
ze de poot al beter, dan ze al die maan-
den van te voren had gedaan. Kyra’s 
poot herstelde heel goed, maar na on-
geveer 7 weken begon ze last te krijgen 
van haar andere poot.

Op 10 juni hadden we weer een afspraak 
bij de orthopeed. Van de geopereerde 
poot werden foto’s gemaakt en daarop 
was te zien dat de zaagsnede alweer was 
dichtgegroeid. Alles zag er goed uit. Hij 
constateerde dat haar andere kruisband 
nu ook gescheurd was.

Deze gescheurde kruisband heeft ze 
opgelopen, omdat ze veel te lang haar 
andere poot moest ontlasten door die 
eerste verkeerde  operatie. Daardoor 
was deze poot dus te veel belast.

Op 24 juni onderging Kyra voor de 
derde keer een operatie, wederom een  
TTA/TCC. Bij na-controle op 2 septem-
ber bleek ook  deze operatie succesvol. 
Al met al heeft Kyra dus meer dan een 
jaar in de lappenmand gezeten en kon 
ze niet de  jachthond zijn die ze was: 
geen uren in het bos wandelen en op 
zoek gaan naar vogeltjes, niet lekker los 
naast de fiets mee rennen en ook niet 
mee doen met jachttraining .

We zijn nu anderhalf jaar verder na de 
laatste operatie en gelukkig kan Kyra 
weer jachthond zijn, niet meer zo als ze 
was, want ze heeft er ook artrose aan 
overgehouden (daar krijgt ze dagelijks 
glucosamine voor), maar wel genoeg 
om haar een gelukkig vrij jachthonden  
leven te geven. Zo kan ze ongeveer weer 
3 kilometer mee lopen naast de fiets en 
kunnen we zeker een uur  in het bos zijn. 

We hebben jaren op een wachtlijst ge-
staan voor een Drentsche Patrijshond-
pup. In 2012 zou er een pup voor ons 
geboren worden. We hebben even ge-
twijfeld, omdat Kyra het misschien niet 
aan zou kunnen. De dierenarts verze-
kerde ons dat het wel kon. Afgelopen 
juli is pup Vesta bij ons komen wonen. 
Het gaat heel goed met Kyra. Dagelijks 
proberen de dames de bossen hier in 
Drenthe onveilig te maken. 

Sonja Kort



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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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
geBruiksHondenCommissie

J.F.Baron van Hogendorp Wisseltrofee 2013
Wanneer u in 2012 heeft deelgenomen aan – en kwalificaties 
heeft gehaald op veldwedstrijden, apporteerwedstrijden, 
KNJV- apporteerproeven, op de kampioenschapsclubmatch 
en/of tentoonstellingen, kunt u in aanmerking komen voor 
het winnen van deze trofee. U kunt uw bescheiden voor 1 juni 
a.s. opsturen naar de heer H.G. Jacobs (secretaris van de Ge-
bruikshondencommissie) Kijkakkers 19 6026 ER Maarheeze

De eigenaren van de drie hoogst gekwalificeerde Drenten 
worden tijdens de Algemene Ledenvergadering van  2013 in 
het zonnetje gezet. De winnende hond is uiteraard ook van 
harte welkom.

Voorjaarsveldwedstrijden
Door de Gebruikshondencommissie worden er dit voorjaar 
2013 drie voorjaarsveldwedstrijden georganiseerd, mede 
dankzij onze gastheren en jachtcombinaties.

•	 Zaterdag 16 maart, Diessen, Open veldwedstrijd
•	 Donderdag 28 maart, Alphen, Open veldwedstrijd
•	 Donderdag 28 maart, Alphen, Jeugd veldwedstrijd

Overige voorjaarsveldwedstrijden 2013 Continentaal II:

•	 Vrijdag 8 maart, Chaam, Open Weimaraner
•	 Zaterdag 9 maart, Hilvarenbeek, Open/Jeugd Heide-

wachtel
•	 Zaterdag 23 maart, Neede, Open Weimaraner
•	 Zaterdag 6 april Hoofdplaat Jeugd /Novice Grote Mun-

sterlander
•	 Woensdag 17 april, Angeren, Jeugd Epangneul
•	 Dinsdag 30 april, Steenbergen, Jeugd/Novice Weimara-

ner
Inschrijfformulieren hiervoor kunt u downloaden via de 
website van de vereniging: drentschepatrijshond.org (onder 
Jacht en Wedstrijden / Downloads).

Inschrijving is pas mogelijk zodra de voorjaarsveldwed-
strijdkalender van ORWEJA is gepubliceerd in ´De Neder-
landse Jager´. 

Contactpersoon voor deze veldwedstrijden is Hans Verhaar 
tel. nr. 0181-315586. Inschrijfformulieren opsturen naar 
Hans Verhaar van Volkomstraat 6, 3223 HP Hellevoetsluis 
of e-mailen naar wedstrijden@drentschepatrijshond.org 
(heeft de voorkeur). Het inschrijfgeld is € 35,- voor leden, en 
€ 40,- voor niet leden van de vereniging. Voor het overzicht 
van de overige voorjaarsveldwedstrijden die zijn openge-
steld voor rubriek C-honden: zie ´De Nederlandse Jager´ 
van februari 2013.

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

Inhoud: trainen vanaf KNJV C-niveau

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 deelne-
mers

Begeleiders: Roelof Alting, Klaas de Vries, Alfred 
Drenth

Info/aanmel-
ding: 

e-mail: roelofalting@hetnet.nl
Daarna volgt aanmeldingsformu-
lier.

M.A.P. België te Zoutleeuw zaterdag 27 april 2013
Op zaterdag 27 april 2013 wordt er door de Belgische jacht-
hondenclub een M.A.P. georganiseerd. Onze Drentsche Pa-
trijshonden worden van harte uitgenodigd voor deelname. 
De proeven zijn met diverse soorten wild. 

Locatie: ’t Bareeltje, Stationsstraat 51 te 3440 Zoutleeuw (Bel-
gië). Aanvang proeven 9 uur. Inschrijven kan tot 20 april. Prijs 
€  25,00 per hond en indien gewenst € 2,00 per persoon voor 
een prima verzorgde warme maaltijd, betaling ter plaatste. 
Inschrijving kan per e-mail naar fam. Poncelet ronson@live.be 
met kopie bijlage stamboom hond, naam voorjager en aan-
tal deelnemers, warme maaltijd of niet en vermelding “M.A.P. 
27 april 2013”. Of aanmelding schriftelijk naar Rony Poncelet, 
Langstraat 2 bus 206, 3890 Gingelom (België).
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Resultaten Drentsche Patrijshonden Veldwedstrijden 2012
Benthe van ‘t Hoage Gors NHSB 2840161 geb. 23-5-2011 (teef ) , eig. Westerhof G.E., Brielle

 EV   07-09-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Retranchement, org.: Bracco Italiano Club

Hanne van ‘t Wilhoeckske NHSB 2833486 geb. 7-4-2011 (teef ), eig. Maaskant-Verhoeven J.M.T., Uden

 EV   28-09-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Gieten/Gasselte, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 

 EV   29-09-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Westernieland, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 

Wieske v.’t Wilhoeckske NHSB 2833485 geb. 7-4-2011 (teef ), eig. Loots W, Erp

 1 G   11-09-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Bruinisse/Nieuwerker, org. Ned. Ver. Heidewachtelliefhebbers  

 1 ZG   28-09-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Gieten/Gasselte, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 

 G   06-10-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Hoofdplaat, org.: Ned. Grote Münsterlander Vereniging 

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

 EV   10-03-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Hilvarenbeek, org.: Ned. Ver. Heidewachtelliefhebbers 

 EV   14-04-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Tilburg, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 

 3 G   11-09-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Bruinisse/Nieuwerker, org.  Ned. Ver. Heidewachtelliefhebbers 

 EV   29-09-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Westernieland, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 

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

 EV   03-03-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Tilburg, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 

 G   21-04-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Ijzendijke, org.: Ned. Ver. Langhaar 

 2 ZG   28-09-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Gieten/Gasselte, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 

 1 ZG   29-09-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Westernieland, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 

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

 1 G   29-03-2012 Voorjaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Alphen, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 

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

 EV   29-03-2012 Voorjaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Alphen, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 

 2 G   21-09-2012 Najaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Dirksland, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 

Floortje vh Holtenbos NHSB 2622989 geb. 2-9-2006 (teef ), eig. Verhaar H., Hellevoetsluis

 EV   04-10-2012 Najaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Middelharnis, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond 

Silke van ‘t Holtenbos NHSB 2622988 geb. 2-9-2006 (teef ) , eig. Vries K de, Gasselte

 EV   12-10-2012 Najaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Eexterveen, org.: Bracco Italiano Club 

 CQN   19-10-2012 Najaarsveldwedstrijd Continentaal I solo (CAC), Zuidwest Nederland, org.: Continentale Staande Honden Ver. 

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

 1 ZG   03-03-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Tilburg, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond  

 G   21-04-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Ijzendijke, org.: Ned. Ver. Langhaar 

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

 1 G   06-04-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Hoofdplaat, org.: Ned. Grote Münsterlander Vereniging 

 G   06-10-2012 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Hoofdplaat, org.: Ned. Grote Münsterlander Vereniging

De GBC heeft een aantal functies herverdeeld:
Klaas de Vries: voorzitter,  Willeke Loots: penningmeester, Henk Compagne: lid. De overige functies zijn ongewijzigd.

Repke  Bo van  de Ruyghewaert met rat.
Tineke v.d. Feijst

Veteraan Lola is nog lenig genoeg om peren te gappen van de boom.
Martha en Ton Veltkamp uit Haarlem
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eVenementenCommissie

Convocatie Fokdag 13 april 2013
Voor de 1ste fokdag van 2013 op zaterdag 13 april in de Mer-
curiushal te Barneveld, worden de hierna volgende nesten uit-
genodigd.

De fokkers en reu-eigenaren hebben medio januari een eerste uit-
nodiging per e-mail ontvangen. De brief met ringindeling en cata-
logusnummer volgt begin maart.

Aan de hand van de gegevens (adressen van de pup-kopers vol-
gens het N.A.W. formulier) worden begin maart de uitnodigingen 
met ringindeling en catalogusnummer naar de pup-eigenaren ver-
stuurd.

Nesten met fokadvies die uitgenodigd worden:

Naam hond NHSB HD Nest geboren Eigenaar/Fokker

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

x   Yaya 2585960 A 29-09-2011 W. Megens

x   Anne fan ‘t Suydevelt 2507294 A 27-08-2011 J.W. Hoeksema

x   Lori fan ’t Drentsche Volk 2697949 A 03-06-2011 W.C.M. Brinker

Bas v. ‘t Holtenbos 2622986 A G. Zeeman

x   Pyppa Jytte v.d. Bezelhonk 2606801 A 17-09-2011 C.M. Schulte

x   Sproet v.'t Hoage Gors 2563308 A 23-05-2011 N.E. Wuite - Visbeen

Govert Anjo v. Drienermarke 2617082 A H.J. Borsje - van der Does

x   Mayra fan de Indo-Anjoho 2681992 A 03-09-2011 J. Kerkhof

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

x   Parel fan 't Suydevelt † 2733422 A 20-08-2011 J.W. Hoeksema

Douwe Nynke v.d. Bezelhonk 2694395 A A.H. Stamhuis

x   Mieka Anjo v. Drienermarke 2617090 A 11-08-2011 W.G. van Essen

Ruben Max v.d. Sebastiaans Hoeve 2439793 A G. Luinen - de Rooij

x   Zodie Zo v.d. Sebastiaans Hoeve 2593922 A 15-07-2011 L. Punselie

Floris Horus fan 't Patrijzen Bos 2651654 A J. Wegink

x   Nynke-Flo-Jytte v.d. Bezelhonk 2472599 A 22-06-2011 C.M. Schulte

Jordie the Gloucester 2519335 A G.W. Paardekooper

x   Hezké Gina v. Gorik's Heem 2673506 A 21-06-2011 C.T.M. Gelder - Beerendonck

Ardin-Senna-Guido v.'t Opgoande Slag 2652614 A H. Bakker - Muller

x   Senna 2577720 A 19-06-2011 G.A.J. van der Toorn

Bo v.'t Hoage Gors 2563303 A A.J.G.M. Peterse

x   Ronja Nouska v. Kromhof 2477635 A 10-06-2011 J.O. Appelhof

Siep Cedra v.d. Drentsche Dreven 2321573 B J. Geurts

x   Hind 2527616 A 08-06-2011 L. Vogels

Fred fan ‘t Suydevelt 2408824 A H. de Joode

x   Lizzie fan 't Suydevelt 2697129 A 27-05-2011 M.A. Hoeksema

Perro fan 't Suydevelt 2733419 A M.S.M. Snippert

x   Inouk fan 't Suydevelt 2687505 A 21-05-2011 H. Uildriks

Cartouche Tjiekie v. 't Jasperspad 2619239 A C. Wessels

x   Isis v. Oudsher 2605194 A 20-05-2011 C.M. Vos - Wiegand

Wilt u, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, eventuele mutaties doorgeven. Mocht u als fokker een nest gefokt hebben tussen 
28–04-2011 en 13-10-2011 en niet vermeld staan in onderstaande lijst of mocht u onjuistheden in onderstaande lijst aantreffen, 
wilt u dan contact opnemen met: 

Renate Schouten Bosweg 2 3651 LV,  Woerdense Verlaat,T: 079-3413508

   E: fokdagen-clubmatch@drentschepatrijshond.org
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Voorjaarswandeling
De EVC organiseert op zaterdag 23 maart 2013 een voor-
jaarswandeling op de Ginkelse Heide in de omgeving van 
Ede. De wandeling gaat over zandpaden door lichtglooi-
end terrein en biedt mooie vergezichten. Een ideale plek 
voor de Drenten om te rennen en te ravotten.

Wij verwachten jullie vanaf 10.00 uur op de parkeerplaats bij 
het losloopgebied. Daar schenken we koffie, thee en limona-
de. Voor de honden hebben we water en brokken.

Rond 10.30 uur start de wandeling van ongeveer anderhalf 
uur. Baasjes van jonge honden en of kleine kinderen kunnen 
de wandeling inkorten door een kleiner rondje te lopen. Voor 
vertrek maakt de EVC bekend welke signalen we gebruiken 
om halt te houden, om honden aan te lijnen en ‘vrij’ te geven. 

Leden van de EVC lopen voor en achter de groep wandelaars 
om te voorkomen dat we honden kwijt raken. Vanzelfspre-
kend zijn baasjes zelf verantwoordelijk voor het gedrag van 
hun hond en voor het aanlijnen en vrijgeven van hun hond. 

Na de wandeling is het mogelijk om gebruik te maken van de 
faciliteiten van restaurant ‘Juffrouw Tok’ in de omgeving van 
het losloopgebied. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Programma
10.00 uur verzamelen
10.30 uur aanvang wandeling
12.00 uur terugkeer wandeling

Aanmelden
De EVC wil graag weten hoeveel wandelaars en honden mee-
doen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar  
drentenwandeling@drentschepatrijshond.org. 

Tijdens de wandeling is de EVC te bereiken op 06-20422860 
(Otto Atema).

Het is helaas niet mogelijk om vóór de fokdag aan te geven 
welke keurmeester in welke ring keurt.

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

Op de fokdag kunt u uw hond op PRA laten onderzoeken, ook 
als u niet voor de fokdag bent uitgenodigd. Wilt u dan voor-
af het kopie registratiebewijs van uw hond en het aanmel-
dingsformulier dat u kunt downloaden op de website: www.
drentschepatrijshond.org opsturen naar: Bosweg 2, 3651 LV  
Woerdense Verlaat, t.a.v. Renate Schouten. Of mailen naar: 
fokdagen@drentschepatrijshond.org.

De kosten voor het PRA onderzoek bedragen € 30.00 voor 
niet-leden en slechts € 20,00 voor leden van de Nederlandse 
Vereniging. 

Het bedrag dient overgemaakt te worden naar:
•	 Bankrekeningnummer 32.83.20.021 t.n.v. ‘De Drentsche 

Patrijshond’ te Zuidbroek
•	 Betaling vanuit het buitenland: IBAN: NL22RA-

BO0328320021 en BIC: RABONL2U t.n.v. De Drentsche Pa-
trijshond te Zuidbroek

U kunt ook op de dag zelf lid worden. U dient dan het formu-
lier dat klaar ligt bij de pupinfo-stand in te vullen en te on-
dertekenen. Het bedrag van € 10,00 wordt dan in mindering 
gebracht op het lidmaatschapsgeld. Ook dan vooraf een kopie 
van het registratiebewijs opsturen.

We rekenen op een gezellige dag en een grote opkomst. 

De Evenementencommissie, Renate Schouten

Routebeschrijving
Het wandelgebied ligt ten oosten van Ede langs de N224, 
makkelijk te bereiken via de A12 of de A30. Neem op de 
rotonde in Ede de afslag naar de parkeerplaats op de Drie-
bergweg. De afslag wordt aangegeven met vlaggen van de 
vereniging.

Parkeerplaats: Ginkelse Heide, Driebergweg, 
  6711 JC Ede
Restaurant: Verlengde Arnhemseweg 101, 
  6718 SM Ede

Locatie
De fokdag wordt gehouden in de Mercuriushal te Barne-
veld:
 Markthal Barneveld, Mercuriusweg 41, 
 3771 NC Barneveld
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Onderzoek NHSB Naam Geboren

16-02-2012 2563304 Max v.'t Hoage Gors 08-06-2005

19-06-2012 2660300 Bento Gina v.d. Haeckpolder 13-06-2007

28-07-2012 2766048 Arko v.'t Roetslat 29-09-2009

09-05-2012 2710814 Amy Lotte v.d. Lage Nesse 25-06-2008

13-06-2012 2800890 Stone 27-06-2010

20-08-2012 2799080 Isa 16-06-2010

20-08-2012 2681186 Tessa-Nouska v. Klein Elsholt 18-11-2007

05-06-2012 2741823 Evie v. 't Drentsche Geluck 19-03-2009

22-06-2012 2816898 Tinus Jinte Basco v. 't Stieckelholt 11-11-2010

05-06-2012 2694287 Blossom v.'t Patrieske 06-03-2008

27-06-2012 2749317 Andra Lady v.d. Blanke Biele 14-05-2009

03-07-2012 2776516 Wouter fan 't Suydevelt 15-12-2009

03-07-2012 2651654 Floris Horus fan 't Patrijzen Bos 12-04-2007

29-06-2012 2617090 Mieka Anjo v. Drienermarke 03-07-2006

11-07-2012 2710339 Jelle Senna v. Selihof 26-06-2008

28-07-2012 2783267 Isahloeka v.d. Krikheide 24-06-2009

08-08-2012 2728879 Pascha v.'t Brouwerswiekie 24-11-2008

28-07-2012 2651658 Flora Haidy fan 't Patrijzen Bos 12-04-2007

06-08-2012 2685580 Joksan Sainuke the Gloucester 27-12-2007

18-09-2012 2683653 Famke v.'t Wijdseland 06-12-2007

19-07-2012 2769608 Syl Pyppa v.d. Bezelhonk 27-10-2009

19-07-2012 2641881 Axel v.d. Huetsche Grave 04-02-2007

27-09-2012 2754415 Jarra Phébe v. Groevenbeek 23-06-2009

30-10-2012 2696684 Juno Daisy v. Roopoorte 21-03-2008

19-09-2012 2724792 Janou-Jelke v. Hermesheem 24-10-2008

04-12-2012 2799083 Shanti 16-06-2010

27-10-2012 2830050 Puck Sanne v. Drienermarke 04-03-2011

27-10-2012 2830051 Yara Sanne v. Drienermarke 04-03-2011

27-10-2012 2813559 Pip Famqui v.d. Flevomare 17-10-2010

27-10-2012 2769214 Bono Serah v.'t Sleeswyck 22-10-2009

27-10-2012 2816169 Hunter 02-11-2010

27-10-2012 2825055 Mylo Serah v.'t Sleeswyck 21-01-2011

27-10-2012 2816168 Boyka 02-11-2010

27-10-2012 2833088 Lukas v.'t Voornsche Landt 30-03-2011

27-10-2012 2816171 Sil 02-11-2010

27-10-2012 2681190 Sonja-Nouska v. Klein Elsholt 18-11-2007

27-10-2012 2769610 Sophy Pyppa v.d. Bezelhonk ** 27-10-2009

27-10-2012 2694400 Lynde Nynke v.d. Bezelhonk 04-03-2008

27-10-2012 2743422 Djenna Sanne v. Drienermarke 27-03-2009

27-10-2012 2814196 Gin Tess v.'t Patrieske 23-10-2010

27-10-2012 2833955 Moïse Lady v.d. Blanke Biele 05-04-2011

10-10-2012 2824122 Birthe uit de Drentsche Streek 14-01-2011

21-11-2012 2702019 Femke 26-04-2008

12-12-2012 2822663 Dutch fan 't Suydevelt 29-12-2010

27-10-2012 2833954 Toska v.d. Blanke Biele 05-04-2011

27-10-2012 2816534 Jimat Maud v.d. Meerpoel 06-11-2010

27-10-2012 2833942 Kaya 10-04-2011

27-10-2012 2833943 Zohra 10-04-2011

27-10-2012 2833944 Ayla 10-04-2011

27-10-2012 2833945 Charel ** 10-04-2011

27-10-2012 2622988 Silke v.'t Holtenbos 02-09-2006

27-10-2012 2829086 Tosca Silke v.'t Holtenbos 26-02-2011

27-10-2012 2828503 Rink Bo v.d. Ruyghewaert 18-02-2011

27-10-2012 2724425 Maud v.'t Roetslat 16-10-2008

27-10-2012 2820428 Jara-Fenna v.'t Roetslat * 29-11-2010

27-10-2012 2639717 Arda Selto v.h. Westersebos 04-01-2007

Onderzoek NHSB Naam Geboren

27-10-2012 2815223 Blitz Jelle v.'t Sterrenmeer 01-11-2010

27-10-2012 2694395 Douwe Nynke v.d. Bezelhonk 04-03-2008

27-10-2012 2747914 Tarah Famke v.d. Tienhont 08-05-2009

27-10-2012 2685413 Jet Freza v.d. Ykenhorst 26-12-2007

27-10-2012 2777141 Quartel Daisy v. Roopoorte 30-12-2009

27-10-2012 2706022 Bowie Spot v. Carnisselande 25-05-2008

27-10-2012 2829080 Bentho Silke v.'t Holtenbos 26-02-2011

27-10-2012 2829081 Bram Silke v.'t Holtenbos 26-02-2011

27-10-2012 2829084 Lanka Silke v.'t Holtenbos 26-02-2011

27-10-2012 2827033 Storm 06-02-2011

27-10-2012 2821133 Elton Be v.d. Sebastiaans Hoeve 10-12-2010

27-10-2012 2635613 Oscar Phébe v. Groevenbeek 08-12-2006

27-10-2012 2828502 Rufus Bo v.d. Ruyghewaert 18-02-2011

27-10-2012 2828504 Roef Bo v.d. Ruyghewaert 18-02-2011

27-10-2012 2828508 Romée Bo v.d. Ruyghewaert 18-02-2011

27-10-2012 2622989 Floortje v.'t Holtenbos 02-09-2006

27-10-2012 2831475 Sam 15-03-2011

27-10-2012 2829702 Mees 08-03-2011

27-10-2012 2829703 Sep 08-03-2011

27-10-2012 2829705 Eefke 08-03-2011

27-10-2012 2772139 Chita Chess v.d. Sebastiaans Hoeve 11-11-2009

27-10-2012 2812138 Blossom fan 't Suydevelt 05-10-2010

27-10-2012 2691306 Loeki 14-02-2008

27-10-2012 2828506 Repke Bo v.d. Ruyghewaert 18-02-2011

27-10-2012 2832090 Meike-Emie v.d. Neerbosche Wateren 21-03-2011

27-10-2012 2832091 Eefje-Emie v.d. Neerbosche Wateren ** 21-03-2011

27-10-2012 2832093 Matthijs-Emie v.d. Neerbosche Wateren 21-03-2011

27-10-2012 2832094 Floris-Emie v.d. Neerbosche Wateren 21-03-2011

27-10-2012 2832097 Jip-Emie v.d. Neerbosche Wateren 21-03-2011

27-10-2012 2833086 Floris v.'t Voornsche Landt 30-03-2011

27-10-2012 2833089 Rif v.'t Voornsche Landt 30-03-2011

27-10-2012 2833090 Emma v.'t Voornsche Landt 30-03-2011

27-10-2012 2833091 Senna v.'t Voornsche Landt 30-03-2011

27-10-2012 2835545 Boy Maud v.'t Roetslat 18-04-2011

27-10-2012 2820423 Jurre-Fenna v.'t Roetslat 29-11-2010

27-10-2012 2820424 Florian-Fenna v.'t Roetslat 29-11-2010

27-10-2012 2820429 Syra-Fenna v.'t Roetslat 29-11-2010

27-10-2012 2816170 Argos 02-11-2010

27-10-2012 2816172 Amedee 02-11-2010

27-10-2012 2816173 Tosca 02-11-2010

27-10-2012 2833953 Laika v.d. Blanke Biele 05-04-2011

27-10-2012 2833956 Beau Lady v.d. Blanke Biele 05-04-2011

27-10-2012 2822658 Does fan 't Suydevelt 29-12-2010

27-10-2012 2828150 Balou Senna v. Selihof 14-02-2011

27-10-2012 2816899 Fenna Jinte Basco v. 't Stieckelholt 11-11-2010

27-10-2012 2824120 Bommel uit de Drentsche Streek 14-01-2011

27-10-2012 2824121 Boaz uit de Drentsche Streek 14-01-2011

27-10-2012 2824123 Beike uit de Drentsche Streek 14-01-2011

27-10-2012 2824124 Brandy uit de Drentsche Streek 14-01-2011

27-10-2012 2833481 Tobias Willem v.'t Wilhoeckske 07-04-2011

27-10-2012 2824382 Eiso fan 't Suydevelt 16-01-2011

27-10-2012 2635617 Amber Phébe v. Groevenbeek 08-12-2006

27-10-2012 2817223 Amber Age Sinneblink 14-11-2010

27-10-2012 2817225 Amber Aafke Sinneblink 14-11-2010

27-10-2012 2829887 Finn fan 't Suydevelt 03-03-2011

27-10-2012 2815956 Gabber Lauwers 06-11-2010

Uitslagen Oogonderzoek RvB - periode: 22/07/2012 t/m 28/12/2012

gezondHeidsuitslagen raad Van BeHeer
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Onderzoek NHSB Naam Geboren

27-10-2012 2826792 Roef Quinto v.d. Veenweide 04-02-2011

27-10-2012 2756746 Sanne Barobke v.d. Veenweide 04-07-2009

27-10-2012 2826793 Stijn Quinto v.d. Veenweide 04-02-2011

27-10-2012 2826797 Sjoeke Lobke v.d. Veenweide 04-02-2011

27-10-2012 2825060 Pelle Serah v.'t Sleeswyck 21-01-2011

27-10-2012 2831473 Floris 15-03-2011

27-10-2012 2833482 Rinus v.'t Wilhoeckske 07-04-2011

27-10-2012 2833483 Doris v.'t Wilhoeckske 07-04-2011

27-10-2012 2833484 Sibbe v.'t Wilhoeckske 07-04-2011

27-10-2012 2833485 Wieske v.'t Wilhoeckske 07-04-2011

27-10-2012 2833486 Hanne v.'t Wilhoeckske 07-04-2011

27-10-2012 2648845 Serah v.'t Sleeswyck 26-03-2007

Onderzoek NHSB Naam Geboren

27-10-2012 2825054 Jarno Serah v.'t Sleeswyck 21-01-2011

27-10-2012 2825056 Perro Serah v.'t Sleeswyck 21-01-2011

27-10-2012 2825057 Senna Serah v.'t Sleeswyck 21-01-2011

27-10-2012 2814194 Gemma Noor v.'t Patrieske 23-10-2010

27-10-2012 2826794 Silke Lobke v.d. Veenweide 04-02-2011

27-10-2012 2830049 Sep Sanne v. Drienermarke 04-03-2011

27-10-2012 2825059 Bieke Serah v.'t Sleeswyck 21-01-2011

27-10-2012 2815958 Garriet Lauwers 06-11-2010

27-10-2012 2814189 Gandalf Max v.'t Patrieske 23-10-2010

27-10-2012 2814191 Ghazi v.'t Patrieske 23-10-2010

27-10-2012 2814192 Geri Mickey v.'t Patrieske 23-10-2010

27-10-2012 2814193 Gasha Fiona v.'t Patrieske 23-10-2010

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 * Vrij Niet vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

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

Overige honden Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

Uitslagen HD - Raad van Beheer 22-07-2012 tm 28-12 2012

Onderzoek Naam hond NHSB Geboren HD Botafwijking Norbergwaarde Aansluiting* Vorm

08-08-2012 Gijs-Dieuwe v.d. Bezelhonk 2792845 03-05-2010 A 0 30 OA

13-07-2012 Stone 2800890 27-06-2010 A 0 31 OA

03-07-2012 Aicka 2840625 21-05-2011 A 0 38 OA

28-06-2012 Tinus Jinte Basco v. 't Stieckelholt 2816898 11-11-2010 A 0 33 OA

01-08-2012 Pascha v.'t Brouwerswiekie 2728879 24-11-2008 A 0 30 OA

24-04-2012 Finn fan 't Suydevelt 2829887 03-03-2011 A 0 31 OA

26-06-2012 Youp fan 't Suydevelt 2783246 17-02-2010 A 0 40

14-09-2012 Juno Daisy v. Roopoorte 2696684 21-03-2008 A 0 30 OA

31-07-2012 Isa 2799080 16-06-2010 A 0 40 OA

10-10-2012 Birthe uit de Drentsche Streek 2824122 14-01-2011 A 0 36 OA

08-10-2012 Sophy Pyppa v.d. Bezelhonk 2769610 27-10-2009 A 0 40 OA

07-09-2012 Meike-Emie v.d. Neerbosche Wateren 2832090 21-03-2011 A 0 35

05-11-2012 Isis Minya v.'t Patrieske 2859254 28-10-2011 A 0 33 OA

04-10-2012 Marco-Maras an 't Landweggie 2855016 25-09-2011 A 0 31

10-10-2012 Tobias Wllem v.'t Wilhoeckske 2833481 07-04-2011 A 0 33 OA

10-10-2012 Sibbe v.'t Wilhoeckske 2833484 07-04-2011 A 0 35 OA

10-10-2012 Hanne v.'t Wilhoeckske 2833486 07-04-2011 A 0 35 OA

10-10-2012 Wieske v.'t Wilhoeckske 2833485 07-04-2011 A 0 33 OA

10-10-2012 Rinus v.'t Wilhoeckske 2833482 07-04-2011 A 0 30 OA

10-10-2012 Doris v.'t Wilhoeckske 2833483 07-04-2011 A 0 28 OA

25-10-2012 Froukje Wietske v.d. Meerpoel 2764418 15-09-2009 A 0 28 OA

24-09-2012 Ingo Wietske v.d. Meerpoel 2815870 30-10-2010 A 0 26 OA

13-11-2012 Jessie v.d. Olinckhoeve 2807182 23-08-2010 A 0 20 OA

* OA= Onvoldoende aansluiting; SA= Slechte aansluiting

ED Onderzoek 22-07-2012 t/m 28-12-2012

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

28-06-2012 Tinus Jinte Basco v. 't Stieckelholt 2816898 11-11-2010 Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

14-09-2012 Juno Daisy v. Roopoorte 2696684 21-03-2008 Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij
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Jagen in nederland: een passie met een missie!
Over de jacht op dieren die in het wild 
leven, bestaan de meest vreemde 
ideeën. Er zijn veel mensen die dat 
schieten op dieren maar zielig vin-
den, maar als ze genoeglijk hun bief-
stukje of kalfsoestertje eten, beseffen 
ze niet dat dit vlees afkomstig is van 
dieren die ook geschoten zijn, door 
de slager. Ze hadden geen kans om 
aan hun aanvaller te ontsnappen. In 
dit artikel gaat het over de jacht in 
Nederland. Wat bezielt de jager en 
waarom is de jacht nodig.

Er zijn jagers die jagen om de ‘sport’. Ze 
zijn gepassioneerd om de confrontatie 
aan te gaan van slim tegen slim. In dit 
verhaal staat jagen op het ree centraal. 
Dikwijls wint het dier het van de jager. 
Als de jager wint dan is het goed dat het 
bewuste dier geen nakomelingen meer 
kan verwekken. Het dier is dan name-
lijk niet slim genoeg of soms zelfs mis-
maakt, wat bij bokken onder andere tot 
uiting komt in het gewei. Om een keuze 
te maken welk dier er geschoten moet 
worden, heeft de jager dagen en soms 
wekenlang in het veld gebivakkeerd om 
te zien welk dier ‘er aan toe is’. Hij kent 
het veld en het te bejagen wild precies 
en weet hoe er door een bepaalde bok 
wordt vererfd. Door de halfjaarlijkse tel-
lingen weet hij ook exact hoeveel wild 
een bepaald gebied ‘aankan’ en hoeveel 
dieren er moeten worden geschoten 
om het evenwicht tussen landschap en 
wildstand te handhaven. 

Een jager mag niet heel het jaar op 
reeën jagen. De periode waarin mag 
worden gejaagd en op welke dieren, 
bokken, geiten of kalveren, is strikt be-
paald. Wanneer een jager zich daaraan 
niet houdt en wordt betrapt, krijgt hij 
een hoge boete;  zijn  jachtakte wordt 

acuut ingevorderd en 
hij is zijn wapens kwijt. 
Er is geen jager die 
dat riskeert. Hij doodt 
niet in het wilde weg, 
maar om zijn jachtveld 
en de daarin levende 
dieren te beheren. Dat 
is zijn missie. Echter, 
zoals bij alle hande-
lingen, sport, hobby 
of anderszins, je hebt 
goede en slechte deel-
nemers. Dat is inherent 
aan onze samenleving.

Hoe ervaart de jager 
het jagen?
Het is onzin om te 
schrijven dat een ja-
ger geen voldoening 
vindt in het jagen. De 
jager ontleent zijn 
recht om te jagen aan 
zijn jachtpassie. Hij 
heeft bijvoorbeeld voor een seizoen 
twee loodjes gekregen  (er zijn bokken- 
en geitenloodjes)  en kan daarom twee 
bokken, geiten of kalveren schieten naar 
gelang het tijdstip dat hij op jacht gaat. 
Zonder loodje is het verboden om wild 
te vervoeren.

Hierboven heb ik* al geschreven dat het 
dikwijls gaat om ‘slim tegen slim’. Die 
passie drijft hem steeds naar het veld als 
het jaargetijde daar is om bijvoorbeeld 
bokken te mogen schieten. Er zijn maar 
weinig jagers die te midden van hun 
jachtveld wonen. Eerst wordt de auto 
in gereedheid gebracht, het geweer 
nog eens nagekeken, patronen in de tas 
gedaan, een kijker op de bank gelegd, 
eventueel wordt er een camouflagenet 
meegenomen, soms een driepoot om 
het geweer in te leggen, een krukje, een 
bak in de auto voor het geval dat…en 
een  jachtmes om het geschoten dier 
meteen in het veld te ‘ontweiden’. Met 
ontweiden wordt bedoeld dat de in-
gewanden eruit worden gehaald. Deze 
ingewanden laat de jager over het alge-
meen in het veld achter. Hieraan doen 
andere dieren zich weer tegoed, zoals 
vossen, roofvogels en kleinere dieren. 
Als je een volgende dag gaat kijken, is er 
niets meer van over.

Als de jager zich heeft geïnstalleerd, in 
veel gevallen op een zogenoemde kan-
sel (hoogzit), dan moet hij wachten tot-
dat het schemerig wordt en of het wild 
wil uittreden. De beste plaatsen zijn na-
tuurlijk aan de rand van een bos, bij een 

akker of weiland. Om bij een wildwissel 
te zitten, wordt als minder sportief ge-
zien. 

De reeën treden uit
De wind moet goed staan, naar de jager 
toe, hij zit dan ‘onder de wind’, en hij mag 
geen enkel geluid maken. Als hij geluk 
heeft,  komt er eerst een enkele ree uit 
de bosrand gestapt. Het ree zekert (kijkt 
en luistert) om te zien of de kust veilig 
is en doet nog een stapje. Als het een 
geit is, mag daar op een bepaalde tijd 
van het jaar niet op geschoten worden, 
maar over het algemeen komen er na 
een poosje nog meer reeën uit het bos. 
Zo’n koppel reeën bij elkaar noemt men 
een ‘sprong’. In het voorjaar scheiden 
de geiten zich af om een kalf te ‘zetten’, 
daarna volgt de voorbronst en schei-
den de bokken zich af. Tijdens de bronst 
proberen de bokken hun territorium 
te verdedigen. In het najaar komen ze 
dan weer bij elkaar en vormen weer een 
sprong. Langzaam, al zekerend, zoals 
dat heet, loopt de sprong het bouwland 
op en eet zo nu en dan wat. Een ree is 
een kieskeurige eter, en neemt dan hier 
een hapje en dan daar. 

Ze lopen steeds verder van de bosrand 
af. Er lopen twee bokken bij. Een jonge 
bok en een oudere, maar van de plaats 
waar de jager zit, kan hij nog niet zien 
of het echt een oude bok is die gescho-
ten moet worden. Verder zijn het geiten 
en kalveren. Ze zien er weldoorvoed uit, 
maar die ene bok is toch al teruggezet 
(minder). Ze lopen echter nog veel te ver 

Foto: Leopold Kanzler

Jacht op de reebok. Uit Le Livre de Chasse, 
5de eeuw
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weg om het geweer in aanslag te bren-
gen. Dan draaien ze zich om en komen 
langzaam in de richting van de jager lo-
pen. De adrenaline bij de jager loopt op. 
Het lijkt wel of die ene bok een beetje 
mank loopt. Hij weet het nu zeker, die 
moet er uit, voordat hij in de gelegen-
heid komt om zich voort te planten. Dat 
moet hij aan de jonge, mooi uitgegroei-
de bok overlaten. Heel langzaam lopen 
ze richting jager en komen ongeveer 
binnen schootsafstand (120 mtr.). 

Nu moet de bok zich nog draaien, zo-
dat hij een mooi ‘bladschot’ kan plaat-
sen. Een bladschot is direct op het hart, 
zodat de dood meteen intreedt. Hij zit 
mooi onder de wind dus ze kunnen hem 
niet ruiken. Op een afstand van 100 me-
ter draait  de bok zich min of meer een 
kwartslag om en daarop heeft de jager 
gewacht, het schot is er uit en bijna te-
gelijkertijd ligt de oude bok op de grond. 
Hij heeft er geen weet van gehad en de 
andere reeën zijn bij het horen van het 
schot direct het bos in gevlucht. 

Na vijf of tien minuten loopt de jager 
naar de bok. Hij geeft de bok de tijd om 
in zijn, zogenoemd wondbed, te sterven. 
Daarna onderzoekt hij hem nauwkeu-
rig. Een prachtig bladschot. Zijn gebit is 
slecht, de kiezen zijn behoorlijk afgesle-
ten en hij is nog ouder dan hij dacht. Hij 
is aan de magere kant en ongeveer een 
jaar of acht oud. Hoog tijd. Hij heeft een 
prachtig leven gehad en zijn goede ge-
nen doorgegeven voordat hij, vanwege 
zijn slechte gebit, nog verder vermagert. 
Hij hoeft nu niet te lijden, hij is geveld. 
De jonge bok heeft nu alle kans om zich 
te vermenigvuldigen als de bronsttijd is 
aangebroken. Deze tijd begint bij reeën 
ongeveer half juli. 

[Een reegeit zet meestal twee kalfjes af. 
Echter als het ene kalfje is geboren en zij 
het andere kalf ter wereld brengt, kan zij 
het eerste kalf niet verdedigen. Een vos, 
die al lang weet dat de geit gaat wer-
pen, ligt op de loer en sleept meteen het 
eerste kalf weg, eet het op of brengt het 
naar zijn hol, waar de moer jongen heeft. 
Dit is de reden dat een reegeit meestal 
maar met één kalf loopt en zelden met 
twee.]

De jachtopzichter wordt gewaarschuwd 
en als die OK geeft, kan de jager de bok 
ontweiden en naar de auto dragen.

Een prachtig stuk wild dat, wanneer het 
een paar dagen is afgehangen, kan wor-
den geslacht om te worden gegeten. 
Een biologisch stuk vlees, waarvan ieder 
stukje wordt benut. 

Voor deze bok is de jager 12 keer naar 
het jachtveld gereden. Hij heeft dan nog 
één loodje over voor de laatste bok van 
het  jaar. 

Onderscheid maken
Bij de jacht moet de nadruk niet worden 
gelegd op het doden van dieren, maar 
om het beschermen van de soort. Onze 
wildstand is een stuk van ons cultureel 
erfgoed. Het schieten van wild dat min-
der goed is of waarvan er te veel zijn, 
hoort bij het beschermen van die wild-
stand. Zieke en oude dieren moeten 
worden geschoten. In Nederland zijn 
er immers (nog) geen wolven of andere 
roofdieren die dat werk voor ons op-
knappen. Doden om het doden zelf past 
niet bij een echte jager. Afgezien daar-
van is er veel sociale controle. 

Wat te denken van de gelegenheidsja-
gers? Gelegenheidsjagers hebben zelf 
geen jachtveld dus ook niet de zorg er 
voor. Zij hebben wel een jachtakte die zij 
kunnen verkrijgen op grond van Art. 36 
van de Flora- en Fauna-
wet. Als zij willen jagen 
moet dat in gezelschap 
zijn van de jachthou-
der. Ook onder deze 
mensen zijn goede en 
slechte jagers. 

Op sommige scholen 
wordt verteld over de 
jacht en het wildbe-
heer. Scholen die dit 
item in het schoolpro-
gramma hebben opge-
nomen, staan meestal 
op het platte land. Er 
worden jachtopzieners 
of jagers uitgenodigd 
om uit te leggen hoe of 
er wordt beheerd, hoe 
het er tijdens een jacht 

aan toe gaat en waarvoor e.e.a. dient. Zij 
ondervinden veel sympathie. Over het 
algemeen is de voorlichting die wordt 
gepresenteerd via de media erg senti-
menteel gekleurd en wordt er maar één 
kant van de jacht belicht. Wanneer een 
jager iets komt vertellen over de jacht is 
dat vaak een eye-opener.

Aan kinderen worden al vroeg verhaal-
tjes voorgelezen waarin als mensen 
sprekende bambi’s, konijntjes, wolven, 
enzovoort, voorkomen. Hierdoor ont-
wikkelen zij een vertekende kijk op die-
ren die in het wild leven, die een harde 
en dagelijkse strijd moeten voeren om in 
leven te blijven.  

De tellingen
Nederland heeft een jachtwet waardoor 
ieder stukje land waarop mag worden 
gejaagd bekend is. Overal zijn jachtop-
zieners, wildbeheereenheden en jacht-
combinaties werkzaam. Sommige jacht-
opzieners zijn in dienst van de overheid, 
anderen van de wildbeheereenheden, 

zoals Staatsbosbeheer, 
gemeentes of andere 
instanties. Jachtcom-
binaties hebben dik-
wijls zelf  een part-
time jachtopzichter in 
dienst. 

Ieder voorjaar is er de 
nationale reewildtel-
ling en soms wordt er 
in het najaar nogmaals 
geteld, maar daarbij 
worden behalve reeën 
ook andere wildsoor-
ten geteld. In het na-
jaar is de telling niet 
verplicht. Dit tellen 
gebeurt heel secuur 
doordat er tegen de 
schemering wordt ge-

Een reebok en reegeit

Er is op dit geschoten kalf 
geen angst te zien.
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teld en de daarop volgende morgen op-
nieuw, zodra het licht wordt. De jagers 
worden in groepjes van twee ingedeeld. 
Eén jager die het perceel mag bejagen 
en een jager uit een andere combinatie, 
om het een en ander zo eerlijk mogelijk 
in beeld te krijgen. De telling van beide 
dagen wordt dan gemiddeld. Hierdoor 

kan men vrij nauwkeurig aan de weet 
komen hoeveel dieren er op een per-
ceel leven. Natuurlijk blijven reeën of 
wilde zwijnen niet altijd precies op een 
bepaalde plek, maar omdat alle jagers 
en jachtopzieners tegelijkertijd tellen, 
krijgt men toch een redelijk beeld van 
het aantal dieren dat in een bepaalde 
streek leeft. Aan de hand hiervan wordt 
door de reewildcommissie van een WBE 
(Wild Beheer Eenheid)  bepaald hoeveel 
dieren op een kavel kunnen leven zon-
der al te veel schade aan te richten.  Aan 
de hand van deze gegevens wordt het 
aantal te bejagen dieren bepaald. Zel-
den wordt de hoeveelheid dieren dat 

mag worden geschoten ook daadwer-
kelijk gedood. Een jager kan soms wel 
20 keer op jacht gaan zonder met wild 
thuis te komen. Dit is niet erg, een jager 
is graag in zijn veld. Hij is immers een 
natuurmens. Hij wil bijvoorbeeld graag 
zien hoe ‘zijn’ wild zich ontwikkelt in de 
‘groeiperiode’. Hij geniet van de natuur 
om hem heen en gaat een volgende 
keer weer welgemoed op pad. 

Een jager behorend bij een WBE die 
een bepaald gebied heeft gepacht, 
dikwijls van een boer of van Staatsbos-
beheer aan wie hij pacht betaalt, krijgt 
een aantal loodjes dat in overeenstem-
ming is met het aantal dieren dat mag 
worden geschoten. Op dat loodje staat 
een nummer en bij elk loodje hoort 
een aparte vergunning. Zonder deze 
vergunning mag de jager geen reewild-
jacht ondernemen. Indien een jager een 
ree heeft geschoten, dan wordt er door 
de jager een loodje in de achterpoot 
daarvan geklemd. Dit loodje kan er niet 
meer uit. Tevens moet hij de jachtop-
zichter waarschuwen, die het stuk wild 
komt bekijken. 

Ook wanneer men een eigen veld heeft, 
is de eigenaar lid van een WBE, maar 
hoeft dan niets te betalen voor het veld 
waar hij op jaagt.

Tenslotte...
In Nederland wordt er nog door onge-
veer 30- tot 40-duizend jagers gejaagd. 
Meestal hebben zij zich verenigd in 
jachtcombinaties of wildbeheereenhe-
den. Nederland heeft, doordat jagers 
zich nog altijd bemoeien met de wild-
stand, een gezónde wildstand. Zij be-

steden veel geld aan het onderhouden 
van het jachtveld en het betalen van de 
jachtopzichter. Zij hebben er absoluut 
geen baat bij, om maar wat om zich 
heen te schieten, zoals de jacht soms 
wordt voorgesteld. Zij trekken niet naar 
het Malieveld om te protesteren, maar 
doen rustig hun werk, waarin zij geluk-
kig aardigheid hebben, anders zag het 
er met het wild in Nederland heel an-
ders uit. Zij hebben veel geld en tijd over 
voor hun liefhebberij. 

In een veld waar niet mag worden ge-
jaagd, krijgt de vos de overhand en 
blijft er weinig wild over. Echter, ook de 
zogenoemde ‘luchtmacht’, denk aan de 
buizerd en kiekendief, eist zijn tol bij het 
kleinwild. Dit zijn echter beschermde 
vogels en daaraan kan niets worden ge-
daan. De balans is echter al geruime tijd 
zoek. Dit klinkt wellicht als een ‘contra-
dictio in terminis’, maar de ervaring leert 
dat dit werkelijk zo is.

Mensen die jagen zo zielig vinden, zou-
den eens in een slachthuis kijken! Een 
dier in het veld heeft geen weet dat zijn 
einde daar is. Het komt zo plotseling dat 
hij van te voren geen angst voelt. Dieren 
die ‘ter slachting worden geleid’ hebben 
wel degelijk een gevoel van wat hen te 
wachten staat, de angst is van hun ogen 
af te lezen. Kortom, de jager heeft een 
passie, inderdaad, maar één met een 
missie: om de wildstand levend en le-
vendig te houden.

Janny Offereins-Snoek

*Eerder door de auteur geplaatst in het 
december nummer 2012 van het kynolo-
gisch maandblad ‘Onze Hond’.

Een smalree  (een hinde tussen de 12 en 24 
maanden)

1 Wat is polydactylie?

2 Hoe heet deze vorm bij honden?

3 Aan welke voeten komt dit het meest voor?

4 Welk ras heeft dit aan vier voeten?

5 Welke variaties kennen wij hierin?

6 Waar heeft dit historisch gezien mee te maken?

7 Is dit gewenst bij de Drentsche Patrijshond?

8 Bij welke rassen is dit wel gewenst?

9 Is dit erfelijk?

10 Komt dit ook bij mensen voor? Kunt u een bevolkingsgroep noemen?

A
ntw

oorden op pagina:  37

Vragen Drent-en-kennis
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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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onze BrieCk ‘de Brakker’     
Het heeft even geduurd, voordat 
ik eindelijk in de pen ben geklom-
men om mijn verhaal over onze lieve 
Drent(en) op te schrijven. Hoewel het 
inmiddels ruim een half jaar geleden 
is, dat we Brieck moesten laten in-
slapen, doet het verlies van hem nog 
steeds pijn. Het was ook niet zomaar 
een Drent!

Het spreekwoord ‘Eens een Drent, altijd 
een Drent’ gaat bij ons zeker op. Op vrij 
jonge leeftijd maakte de Drentsche pa-
trijshond Django in september 1978 zijn 
opwachting in ons gezin. In 1986 ge-
volgd door Nimrod. Samen hebben ze 
ruim zeven jaar ons leventje op gefleurd. 
Django is 15 jaar geworden. Inmiddels 
waren we zo gesteld geraakt op die vro-
lijke en sociale rakkers, dat na het overlij-
den van Nimrod (13 jaar) besloten werd 
de leegte zo snel mogelijk op te vullen.

Gelukkig kregen we via de pupbemid-
deling al vlug een adres door, waar op 
17 december 1998 een nestje was aan-
gemeld. Dat bleek meteen een voltref-
fer. Bij de fam. Roestenberg in Tilburg 
maakten we kennis met hun nestje be-
staande uit 9 pups. We waren (uiteraard) 
meteen verkocht. Dat uitte zich door 
iedere week (zeven weken lang) het 
nest te bezoeken. Er waren twee pups 
die zich onderscheidden van de overi-
gen. Zij blonken uit in enthousiasme en 
straalden dat ook uit. Al vrij snel hebben 
we in overleg met de fokker een keus 
kunnen maken. Wij vielen op zijn don-
kere kop en zijn ogen, die altijd vrij licht 
zijn gebleven. ‘Onze’ Brieck was het met 
de keuze gelukkig ook eens.

Het klinkt misschien vreemd, maar onze 
Brieck werd tweetalig opgevoed. Aan-
gezien wij uit Limburg komen, com-
municeerde ik in het Limburgs dialect 
en werd hij door mijn vrouw eveneens 
onderwezen in het ABN. Zeker in de 
omgang met kinderen was dat in zijn 
voordeel. Hij was 
een echte kinder-
vriend. Bij elke 
ontmoeting ging 
hij zitten en ver-
wachtte een aai 
over zijn bol, gaf 
als bedankje een 
kus en vervolgde 
zijn weg. Hij had 
dan ook een grote 
schare bewon-
deraars in onze 
woonomgeving.

Naast de gebruikelijke 
puppy- en gehoorzaam-
heidscursus bleek Brieck 
tijdens de dagelijkse 
wandelingen een bij-
zondere neus voor het 
wild te ontwikkelen. Via 
een kennis, die in ons 
dorp was komen wo-
nen en ook een Drent 
(Duke) had, werd ik 
erop geattendeerd dat 
in Hoensbroek de KNJV 
jachtcursus gevolgd kon 
worden. Daar zijn we 
dus samen gestart met 
de opleiding, maar daar 
bleek al gauw dat niet 
iedere Drent ‘geschikt’ 
is. Waar Brieck zijn grote passie vond, 
haakte Duke voortijdig af (dat is een 
heel apart verhaal, waar ik misschien 
nog eens op terug kom).

Bij de start van de opleiding was Brieck 
met z’n 3 jaar de oudste deelnemer. Zijn 
toelating stond zelfs heel even ter dis-
cussie. Gedurende de cursus liet Brieck 
gelukkig zien waar hij goed in was: 
zijn uitstekende jachtinstinct. Ook zijn 
baas raakte bevlogen. In zijn eerste of-
ficiële wedstrijd in Beesd, op Landgoed 
Mariënwaard behaalde hij meteen zijn 
B-diploma. Daarna volgden er meerde-
ren, waarbij zijn score nooit onder de 
76 kwam. De grootste deceptie die ons 
tweeën trof, was een wedstrijd waarbij 
hij, na op 7 onderdelen een 10 te heb-
ben gescoord, bij de achtste proef uit 
de wedstrijd werd gehaald, omdat hij 
de eend, die over water moest worden 
teruggebracht, beschadigd zou heb-
ben ! ONGELOFELIJK (ik heb er nu nog 
steeds moeite mee). Dit, terwijl Brieck 
tijdens de cursus getypeerd werd met 
“Hij heeft een zachte bek”. Gedurende 
de hele opleiding en het vele oefenen 
was het nooit voorgekomen dat hij wild 

beschadigde. En-
fin, bij de volgen-
de wedstrijd, nota 
bene in België, 
revancheerde hij 
zich en behaalde 
de eerste plaats 
(internationale er-
kenning!).

Gezien zijn aanleg 
liet de vervolgop-
leiding niet lang 
op zich wachten. 
Vol goede moed 

startten we met de A-opleiding. Jammer 
genoeg moest de opleiding halverwege 
worden beëindigd wegens rugletsel van 
z’n baasje. Na een onderbreking van een 
jaar hebben we de draad weer opgepakt 
en werd de MAP-opleiding gevolgd en 
met succes afgesloten.

De tweede passie van Brieck was, en 
welke Drent heeft dit niet: wandelen. Elk 
weekend waren we met z’n drieën wel 
ergens actief. Hetzij in het Limburgse 
of elders in het land en dan met name 
in Zeeland, waar we menig weekendje 
in de duinen en boswachterij hebben 
doorgebracht. Tja, en onze Brieck had 
nog een derde passie: de bergen. Onze 
(trektocht) vakanties brachten (en bren-
gen we nog steeds) door in Oostenrijk, 
Zwitserland en Italië. Daar voelde hij 
zich in zijn element, m.n. in de Dolomie-
ten was hij op z’n best. Hij deed niet on-
der voor een berggeit. Misschien staat 
niet iedereen er bij stil, maar gedurende 
de actieve jaren van Brieck hebben we 
samen, hij zeer zeker, ruimschoots de 
wereld rondgewandeld. 

Brieck was een hond die zich nooit heeft 
gespaard, waarschijnlijk wilde hij in zijn 
(te) korte hondenleven zoveel als moge-
lijk meemaken. Helaas had dat ook een 
keerzijde.

Op 9 jarige leeftijd kreeg hij last van ar-
trose in zijn voorpoot, waaraan hij op 
jeugdige leeftijd was geopereerd, en in 
zijn achterrug. Gelukkig bracht de juiste 
medicatie soelaas. Om onze Brieck be-
hulpzaam te zijn bij het verminderde 
loopvermogen hebben wij op 11-ja-
rige leeftijd een fietskar aangeschaft. 
Het was opmerkelijk, dat Brieck bij het 
monteren van de buggy besefte, dat het 
voor hem bedoeld was. Nog voordat ik 
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de wielen had gemonteerd, lag hij er al 
in met een blik van “Zo, wanneer gaan 
we?”. Op onze wandelingen genoot hij 
zichtbaar en de baasjes hebben er extra 
spierballen aan over gehouden! 

In het voorjaar van 2012 sloeg het nood-
lot toe. Nadat we met Hemelvaart nog 
een lang weekend in Brabant hadden 
doorgebracht, werd hij twee dagen later 
niets vermoedend getroffen door een 
tia. Gelukkig was de dierenarts binnen 
een kwartier ter plekke en werd hij zo 

goed als het kon weer mobiel 
gemaakt. Na enkele dagen 
zette het herstel zich  voort. 
Dat was te danken aan zijn bij-
zonder sterke wil om te lopen 
en hij zocht meteen zijn buggy 
op. Toch verraadde de blik in 
zijn ogen dat er iets mis was 
m.n. tegen de avond werd hij 
erg onrustig. Ook wilde hij niet 
meer alleen zijn. Helaas kreeg 
hij drie weken later opnieuw 
een tia. Die heeft hem gebro-

ken. Dit was voor ons aanleiding om de 
keuze voor hem te maken zijn leven op 
een hondswaardige manier te beëindi-
gen. Uiteraard heeft die beslissing ons, 
na zo’n intens leven met ons maatje, 
onze lieve ‘Brieck de brakker’, heel veel 
moeite gekost. In overleg met de dieren-
arts hebben we hem in zijn vertrouwde 
omgeving thuis op 2 juni laten inslapen. 
Brieck is 13,5 jaar geworden.

En, om de ‘spreuk’ gestand te doen  die 

ik reeds memoreerde, wordt de leegte 
in ons huis inmiddels opgevuld door 
de vierde Drent. Afgelopen augustus 
hebben we bij Bart en Marian van der 
Pol onze Chess mogen ophalen en in 
de armen sluiten. Aanvankelijk dach-
ten we een rustig en bedaard hondje te 
hebben aangeschaft, maar het kan ver-
keren, zoals Bredero schreef. Chess laat 
in navolging van zijn drie voorgangers 
eveneens zien waar, naar onze beschei-
den mening, de Drent om bekend staat: 
enthousiast, lief en aanhankelijk (eigen-
lijk hoort hier ook ondeugend bij, maar 
daar zullen de fokkers wel niet op selec-
teren!) Chess heeft inmiddels zijn plekje 
in ons huis.

De puppycursus is met goed gevolg af-
gelegd en binnenkort starten we met de 
vervolg- cursus EG 1. De jachttraining 
volgt.

Drenten liefhebbers
Lau en Margie Adams, Brunssum

Chess

eerste tentoonstelling Voor de nederlandse rassen - 29 Juni 2013
Op 29 juni wordt er bij (en met) de KC Zwolle de allereerste 
CAC Show voor Nederlandse rassen gehouden. 

Een CAC–show wil zeggen dat hier officiële kampioenschaps-
punten zijn te behalen. Dit unieke evenement wordt georgani-
seerd door een samenwerkingsverband van alle rasverenigin-
gen van onze Nederlandse Hondenrassen. 

Nu zult u misschien denken: 
“Weer een hondententoonstel-
ling, waarom moet ik hier nu aan 
meedoen?”

Hier volgen tien goede redenen 
waarom u deze dag niet wilt mis-
sen:

1. De inschrijfgelden zijn erg laag 
(20-30 euro en er is een korting 
voor meerdere inschrijvingen);

2. Uw eventuele andere hond(en) 
hoeven niet thuis te blijven, 
maar mogen gezellig en gratis 
mee (mits goed geënt, entings-
boekje wel meenemen);

3. De hele familie kan mee, alle be-
zoekers hebben immers gratis toe-
gang;

4. Er zijn prima keurmeesters uitgeno-
digd voor alle rassen, maar we zijn 
vooral blij dat Lida Reeskamp na het 
behalen van het rasexamen hier voor het eerst de Dren-
ten keurt

5. Hoewel het een echte CAC show is, moet het vooral gezel-
lig zijn. Een gemoedelijke sfeer die voor de hele familie 

een dagje uit is;

6. Kwalificaties tellen mee voor de fokkerij. Tevens kunt u in-
formatie krijgen over fokkerij in het algemeen 

7. Het wordt één grote reünie van al-
lemaal hondenvrienden, veel kent u er 
misschien al, maar ook als u nog niet zo 
ingeburgerd bent, dan zijn de contacten 
snel gelegd. Ook vanuit het buitenland 
zijn al toezeggingen gedaan om te ko-
men;

8. We zijn indirect de uitdaging al 
aangegaan met de showcommissie 
van het samenwerkingsverband om 
te vertellen dat twee ringen echt niet 
voldoende zijn voor onze rassen; dat 
moeten er zeker vier worden;

9. Er wordt die dag kynolo-
gische geschiedenis geschreven. 
Er zijn al meerdere pogingen ge-
weest voor een show uitsluitend 
voor onze Nationale rassen, en nu 
gaat het gebeuren. Dit wil je toch 
niet missen?

10. Omdat we trots zijn op 
onze Nederlandse rassen en de 
Drenten in het bijzonder!

Wilt u zich inschrijven, of bent u nieuwsgierig ge-
worden naar de samenwerkende hondenrassen?  
Kijk dan op: www.nederlandsehondenrassen.nl.
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Keurmeester:  dhr. M. v.d. Weijer Beste van het ras (BOB):         Tinus Jinte Basco van ‘t Stieckelholt

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

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

Open klasse CAC/CACIB/BOB 1 U Tinus Jinte Basco van ‘t Stieckelholt 2816898 M.A.C. Plaisier

Res.CAC/CACIB 2 U Jaap van ‘t Bergse Veld 2795159 S.P.P.M. Soons

Teven

Puppyklasse Beste Pup 1 VB Maaike fan ‘t Suydevelt 2880018 M.J. van Haarlem

Jeugdklasse 1 ZG Indy fan ‘t Suydevelt 2864781 A.C.M. Poppelaars

Tussenklasse 1 U Aicka 2840625 R.G. van Esch

Open klasse Res. CACIB 1 U Bieke-Amber van de Neerbosche Wateren 2810743 B.N.J. Groen

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

Veteranenklasse CAC, Beste veteraan 1 U Anoeska Tjeraa fan ‘t Patrijzen Bos 2450982 W. Klijnstra

tentoonstellingen

Wijchen - 15 december 2012
Op 15 december 2012 was de Kerstshow in Wijchen. Okee, 
er hing kerstversiering, er stonden strategisch geplaatste 
(lees: onhandig;-) kerstboompjes en heel af en toe kwam 
er een kerstliedje over de speakers, maar verder was het 
heel gewone show.

Wel een keurig verzorgde. Met gratis parkeren, veel vrijwilli-
gers die je op weg hielpen of die met emmertjes rondliepen 
om allerlei ongelukjes op te ruimen.

De Drenten waren aan het eind van de ochtend pas aan de 
beurt. We  hadden in de Drentenhoek dus tijd genoeg om 
bij te kletsen en te genieten van alles wat zo’n show met zich 
meebrengt. Zo werden er vóór ons in ring 1 een paar heel bij-
zondere rassen gekeurd. Er waren bijvoorbeeld twee Bayeri-
scher Gebirgsschweiszhunden en drie Lagotto Romagnolo’s. 
Mooi om eens te zien! 

Maar natuurlijk ging de aandacht in onze Drentenhoek (let-
terlijk en figuurlijk) vooral uit naar onze Drentjes. En naar al-
lerlei lekkers dat door de Drentenmensen was meegenomen. 
Vooral naar de slagroomflappen ;-) Ze waren heerlijk, Edwin 
en Anja! 

Keurmeester v.d. Weijer kreeg uiteindelijk 6 reuen en 10 teven 
te keuren in de ring. Bij de reuen won Jarno (‘Tinus Jinte Basco 
van ’t Stieckelholt’) van Manuela en Hennie Plaisier. Bij de teef-
jes werd ‘Flora Haidy fan ’t Patrijzenbos’ van Wietze en Bonnie 

Klijnstra de beste. Meneer v.d. Weijer koos Jarno als de ‘BOB’. 

Drie Drenten mochten de erering in. Jarno als de BOB, Loeka 
(‘Maaike fan ’t Suydevelt’) van Ria van Haarlem als beste pup 
en ‘Anoeska Tjeraa fan ’t Patrijzenbos’ van Wietze als beste 
veteraan. Jarno kwam nog bij de beste acht, maar werd niet 
bij de top 5 geplaatst. Loeka en Anoeska mochten de erering 
in…..en er daarna weer snel uit. Maar ze stonden er wel!

Iedereen heel erg gefeliciteerd met de behaalde resultaten en 
vooral ook heel erg bedankt voor een zeer gezellige dag!

Selma Tiemeijer

Slapende Drenten
In het april-nummer willen we graag een foto-
collage plaatsen op de middenpagina. Liefst 
Drenten die in een bijzondere houding een 
tukkie doen.

Als u een mooie of leuke foto heeft van uw 
slapende Drent, wilt u die dan aan ons opstu-
ren? Vast bij voorbaat erg bedankt. 

Email: redactie@drentschepatrijshond.org. Graag 
de foto’s als ‘groot’ (ongecomprimeerd) bestand 
insturen.

Redactie
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Keurmeester: dhr. J. Schepers Beste van het ras (BOB):  ‘Femke fan ’t Suydevelt’

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Puppyklasse Beste Pup 1VB Brisco Barasya The Gloucester 2889094 G.W. Paardekooper

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

Tussenklasse Res.-CACIB 1U Roef Bo van de Ruyghewaert 2828504 M.M. van Hoef - Vervaart

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

Veteranenklasse res.-CAC, Beste Veteraan 1U Jordi the Gloucester 2519335 G.W. Paardekooper

Teven

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

Jeugdklasse Res. CAC, Jeugd CAC 1U  Kirsi fan ’t Suydevelt 2872053 J.W. Hoeksema

Tussenklasse 1ZG Hanne v. ’t Wilhoeckske 2833486 J.M.T. Maaskant - Verhoeven

Open klasse CAC/CACIB/BOB 1U Femke fan ’t Suydevelt 2829889 J.W. Hoeksema

Gebruikshonden 1ZG Wieske v. ‘t. Wilhoeckske 2833485 W.C.J. Loots

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

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

Eindhoven - 2 februari 2013

Eindhoven…stad, bekend van de lampen. Een ‘verlichte’ 
stad, daar was nu niets van te zien. Donker en guur was 
het toen we er ’s ochtends vroeg aankwamen. Wat een ver-
schil met het vorige jaar, toen waren er sneeuwbuien en 
lange files.

Toch is het eenvoudig te vinden, tegen het centrum aan. Ei-
genlijk een vreemde locatie, want als je na de show met je 
honden weer naar de auto loopt, dan loop je door het winkel-
centrum. Je ziet het winkelend publiek dan ook raar opkijken, 
al die volgepakte karretjes en die vele honden. 

Vandaag doen er 20 Drenten mee en dat is voor een zaterdag 
én een show in dit jaargetijde voor ons ras een heel behoorlijk 
aantal. Er waren veel diverse types te zien en het viel op dat er 
een ruim aantal toeschouwers rond de ‘Drenten-ring’ stonden 
te kijken. Jammer, dat ons ras weer eens zo laat aan de beurt 
was, nl. als laatste. De honden zijn dan al moe van al de indruk-
ken en het geroezemoes in de hal.

De ring was goed, de sfeer in en rond de ring was echt prima 
te noemen…wat wil je nog meer? Daarbij een keurmeester 
die duidelijk plezier had in ons ras en de mensen eromheen. 
Hij had voor een ieder een vriendelijk woord en nam ruim de 
tijd voor de keuring van de hond en ook voor de exposant. 
Bijvoorbeeld als het even niet lukte om de hond goed ‘voor’ te 
brengen. Ik heb geen wanklank gehoord over de uitslagen en 
dat is toch prettig voor allen!

Wel moet me één ding van het hart. Dat is de echt vieze uit-
laatplaats voor de honden. Ik weet, er is niet veel ruimte op 
die locatie en de ‘scouting’ ruimde alles zo goed als mogelijk 
op, maar het bleef een drab-zooi waar menig hond niet zijn/
haar behoefte wilde doen. Waarom is dit toch een sluitpost of 
liever gezegd, een ondergeschoven kindje? Vaak moet ik dit 
aanhalen. Er wordt ter plekke door veel exposanten over ge-
klaagd, maar het lijkt alsof er niets mee gedaan wordt en dat 
moet toch anders kunnen?! Zo’n gezellige show krijgt er een 
enorme dreun door. Op het internet lees je veel klachten hier-
over. Organisatie, heb het er nog eens over met elkaar! Verder 
is het een gemoedelijke show en goed georganiseerd.

Deze dag mochten diverse honden het predikaat ‘kampioen’ 
verdienen doordat zij het aantal punten nu behaald hebben.
•	 ‘Femke fan ’t Suydevelt ’ is eigenlijk nu Ned. Kampioene, 

maar nog te jong hiervoor, dus nog maar een paar maan-
den wachten en dan nog een kwalificatie halen.

•	 ‘Okke Sander fan de Indo-Anjoho’ is nu Nederlands kam-
pioen.

•	 Verder werd ‘Else-Marie fan ’t Suydevelt’ vandaag Neder-
lands Veteranen Kampioen!

•	 Ook ‘Jordie the Gloucester’ mag zich Nederlands Vetera-
nen Kampioen noemen! 

Allen van harte gefeliciteerd!
Jaap Hoeksema

Nagekomen bericht  - Jordi The Gloucester

Show te Alkmaar 2012 1 U, CAC  Beste reu  en ‘Beste Veteraan’

Show te Bleiswijk 2012 1 U Beste Veteraan’ en tevens 2e plaats in Vete-
ranen-rasgroep!

Show te Amsterdam 2012 1 U Veteraan-Winner 2012’
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Dekkingen

27-12--2012
8 pups (4 reuen en 4 teven)
Reu:  Cartouche Tjiekie van ’t Jasperspad, NHSB 2619239, HD A
Teef:  Isa, NHSB 2799080, HD A
M.H.B.B. Witjes-van Hees, Zevenaar

27-12-2012
7 pups ( 4 reu en 3 teven)
Reu: Tinus Jinte Basco v. ‘t Stieckelholt, NHSB 2816898, HD A
Teef: Chita Chess v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB 2772139, HD A
J. Egeter, Gouda

30-12-2012
5 pups (5 teven)
Reu: Floris Phébe v. Groevenbeek, NHSB 2635614, HD A
Teef: Sophy Pyppa v.d. Bezelhonk, NHSB 2769610, HD A
C.M. Schulte, Eefde

11-01-2013
4 pups (2 reutjes en 2 teven)
Reu: Jaap v.h. Bergse Veld, NHSB 2795159, HD  A
Teef: Quispel fan ‘t Suydevelt, NHSB 2734447, HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

15-01-2013
9 pups (5 reuen en 4 teven)
Reu: Bono Serah van ‘t Sleeswyck, NHSB 2769214, HD A
Teef: Tarah Famke v.d. Tienhont, NHSB 2747914, HD A
W. de Graaff,  Rijswijk (N-B)

23-01-2013
3 pups ( 2 reuen en 1 teef )
Reu: Baron van ’t Poldersdijkje, NHSB 2482179, HD A
Teef: Loeki  NHSB 2691306, HD A
L. Vogels, Best

24-01-2013
7 pups ( 3 reuen en 4 teven)
Reu: Bart fan ‘t Suydevelt, NHSB 2630889, HD A
Teef: Esra-Senna-Wammes v.’t Opgoande Slag,  NHSB 2594117, HD A
T.H. Hooge, Hollandsche Veld

16-12-2012
Reu:  Oscar Phébe v. Groevenbeek, NHSB 2635613, HD A
Teef:  Mijn Cornelia v.d. Flevomare, NHSB 2646117, HD A
M.A. de Raad, Kraggenburg

24-12-2012
Reu: Jaap v.h. Bergse Veld, NHSB 2795159, HD A
Teef: Meiske fan ’t Suydevelt, NHSB 2564989, HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

26-12-2012
Reu: Jaap v.h. Bergse Veld, NHSB 2795159, HD A
Teef: Dinges fan de Indo-Anjoho, NHSB 2626341, HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen 

27-12-2012
Reu: Bart fan ‘t Suydevelt, NHSB 2630889, HD A
Teef: Femke, NHSB 2702019, HD A
T.A.M. v.d. Laar-Kanters, Helmond

27-12-2012
Reu: Charlie v.d. Heidehoogte, NHSB 2670779, HD A
Teef: Pascha v. ‘t Brouwerswiekie, NHSB 278879, HD A
H.J. Doldersum-Berkenbosch, Nieuwlande

07-01-2013
Reu: Douwe Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2694395, HD A
Teef: Fenna v.’t Roetslat, NHSB 2595173, HD A
R.A.M. Hummelink, Zieuwent

07-01-2013
Reu: Quinto fan ‘t Suydevelt, NHSB 2734444, HD A
Teef: Sanne Barobke v.d. Veenweide, NHSB 2756746, HD A
E.J.F. Duifhuizen-v.d. Scheur, Stolwijk

07-01-2013
Reu: Ardin Senna Guido v. ‘t Opgoande Slag, NHSB 2652614, HD  A
Teef: Fardoe Selma v. Roopoorte, NHSB 2570950, HD A
H.G.M. Berkenbosch, Elim

08-01-2013
Reu: Rocco v. Gorik’s Heem, NHSB 2491406, HD B
Teef: Senna NHSB 2577720  HD A 
G.A.J. v.d. Toorn, Nieuw Amsterdam

09-01-2013
Reu: Quinto fan ‘t Suydevelt, NHSB 2734444, HD A
Teef: Djenna Sanne v. Drienermarke, NHSB 2743422, HD A
H.T. Bösing, Hengelo

11-01-2013
Reu: Quinto fan ‘t Suydevelt, NHSB 2734444, HD A
Teef: Blossom fan ‘t Suydevelt NHSB 2812138 HD A
J.C. Huijsing, De Kwakel

21-01-2013
Reu: Monty Nimrod v.d. Drentsche Dreven, NHSB 25657714, HD A
Teef:  Femke Maud v.d. Meerpoel, NHSB 2631825, HD A
J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker,  Someren

24-01-2013
Reu: Floris Jara Guido v.’t Opgoande Slag, NHSB 2408810, HD A
Teef: Nelke-Senna-Wammes v. ‘t Opgoande Slag, NHSB 2594115,HD A 
H. Bakker-Muller, Balkbrug

Geboorten

dek- en geBoorteBeriCHten

Het einde Van de HondenBelasting?
Er is al eerder over geschreven in ‘Onze 
Drent’, bijvoorbeeld in het oktober nummer 
van vorig jaar, maar nu lijkt de juridische 
bodem onder deze belasting echt weg te 
vallen. Hieronder een letterlijk citaat uit de 
uitspraak van het Gerechtshof ‘s Hertogen-
bosch van 24 januari 2013. 

De gemeente Sittard-Geleen kan nog in cas-
satie bij de Hoge Raad. Wij houden u op de hoogte.

Nu de Heffingsambtenaar echter heeft verklaard, dat de hon-
denbelasting, zoals neergelegd in de Verordening, is gericht op 
het verkrijgen van algemene middelen voor de gemeente en dat 
de kosten verbonden aan het hondenbezit niet van wezenlijke 
betekenis zijn geweest voor het invoeren van die belasting, ziet 
het Hof geen objectieve en redelijke grond om deze belasting al-
leen van hondenbezitters te heffen. Het Hof is van oordeel dat 
het in artikel 1 van de Grondwet verankerde gelijkheidsbegin-
sel in dit geval is geschonden, en dat op grond daarvan aan de 

Verordening verbindende kracht moet worden ontzegd. De op die Verordening 
gegronde aanslag hondenbelasting moet worden vernietigd.
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de drentsCHe patriJsHond kun Je om een BoodsCHap sturen
Klaas de Vries (57) werkt als car-
dioloog in het Refaja Ziekenhuis te 
Stadskanaal. In zijn vrije tijd zorgen 
jagen en het werken met ‘Drenten’ 
voor de nodige afleiding.

‘Sinds mijn zesde of zevende hebben we 
al Drenten in huis’, zegt de in Gasselte 
wonende medisch specialist, die daarbij 
niet doelt op het gezelschap van soort-
genoten uit de noordelijke provincie, 
maar op de aanwezigheid van de Drent-
sche Patrijshond. ‘Mijn ouders hebben 
altijd Drenten gehad en toen ik het huis 
uit ging om verder te studeren, kreeg ik 
er eentje mee. Ook het jagen heb ik met 
de paplepel ingegoten gekregen.’

Spel op de wind
‘Wat jacht voor mij boeiend maakt, is het 
spel op de wind met je hond. Zeg maar: 
hoe kun je het wild dat zich in het veld 
bevindt slimmer af zijn ondanks jouw 
beperktere mogelijkheden als mens? 
Toen ik mijn vaders plaats in een combi-
natie overnam, kwam het nog voor dat 
het veld in vakken was verdeeld, zodat 
we allemaal in een eigen vak joegen. 
Anders gezegd: je kon met je hond aan 
de slag op de manier zoals jou dat voor 
ogen stond. Deed je hond het niet naar 
behoren, maakte die het punt niet net-
jes, dan kon je bijvoorbeeld een fazant 
gewoon laten gaan. Zo van: als jij het 
niet goed doet, dan volgt de beloning 
ook niet. Dat was prima, want je hond 
wordt daar meer steady van. Als je in 
een gezelschap jaagt, ligt dat wat las-
tiger, want dan is het de vraag hoe een 
ander dat oppikt.’

Allrounder
‘Het samenspel met je hond boeit mij 

nog meer dan het schot’, aldus De Vries. 
‘Het is mooi je hond van pup af aan zo-
ver te krijgen dat hij uiteindelijk datgene 
doet wat in zijn genen aanwezig is. Dat 
alles probeer je zo te vormen dat het jou 
ten dienste staat. In het geval van de 
Drentsche Patrijshond praat je dan over 
een allrounder, waarbij je moet denken 
aan diverse aspecten. Het werk voor het 
schot vind ik erg belangrijk, want als een 
hond daar goed werkt, pluk je er ook 
de vruchten van na het schot. Je kunt je 
hond om een boodschap sturen, zal ik 
maar zeggen. Zelfs een zweetspoor lo-
pen is de Drent wel toevertrouwd. Daar-
naast is het van oorsprong een huis-
hond, waakhond en karrehond. Alles 
wat een boer van een hond verwachtte, 
vind je in de Drent.’

Overstappen
‘In de loop der tijd zijn de percelen veel 
groter geworden. In die zin zou je kun-
nen zeggen: waarom ben je niet overge-
stapt op een ras als de Langhaar’, vraagt 
De Vries zichzelf hardop af. ‘Ik ken men-
sen die deze overstap gemaakt hebben 
vanwege hun behoefte aan een veel rui-
mer jagende hond. Die keuze heb ik niet 
gemaakt, aangezien er ook nadelen aan 
kleven. Als je hond 150 meter verderop 
voorstaat, moet je er immers wel heen. 
Ik heb zoiets van: laat mijn hond dan 
maar wat wild laten zitten in het midden 
van het veld. Dat komen we de volgen-
de keer wel weer tegen. Bovendien leert 
de praktijk dat het meeste wild zich in 
de randen bevindt. Wanneer je daar een 
degelijk zoekende Drent hebt met pas-
sie, die tevens tempo maakt, kom je toch 
aan je wild.’

Op zijn Pointers
‘Hier in het noorden hebben we zowel 

bossen als grote landbouwarealen. Er 
zijn bieten en tot in het vroege seizoen 
aardappelen, waar je fazanten en pa-
trijzen aantreft. Die laatste soort is niet 
bejaagbaar, maar het spel met de patrijs 
is wel mooi. Dat moet een jachthond 
kunnen en zeker een Patrijshond. De 
Drent is in feite van alle markten thuis. 
Je zou kunnen zeggen dat hij in elke 
tak van sport mee kan komen, zonder 
in één discipline echt uit te blinken. 
Ooit was Peter Eering (auteur van De 
Staande Jachthond in de Praktijk) met 
zijn Pointer bij mij te gast. Peter jaagt ‘op 
zijn Pointers’, met brede slagen. Ik nam 
Lobke, mijn Drent, mee het veld in. Uit-
eindelijk was het resultaat van de ruim 
jagende Pointer en de kleiner jagende 
Drent hetzelfde. Een prachtig gezicht als 
je die Pointer en Drent naast elkaar in de 
bieten zag staan.’

Geduld
Twee Drenten bezit De Vries: moeder 
Lobke van tien en dochter Silke van 
vijf. ‘Van pup af aan opgeleid en we 
zijn nog steeds druk doende. Opleiden 
is een continu proces. Je blijft leren en 
daar komt bij dat elke hond anders is. Ik 
weet nu al dat ik bij mijn volgende hond 
bepaalde zaken anders zal doen dan 
ik deed. Qua veldwerk stuit ik telkens 
op het dilemma van de ruimte die je je 
hond moet geven voor het schot en het 
beperken van zijn bewegingsruimte na 
het schot. Hoe je dat oplost? Met ge-
duld. KNJV-B-proeven? MAP-proeven? 
Geen probleem. Je loopt pas tegen het 
probleem aan als je de stap naar het 
dirigeerwerk, naar de A-proeven, gaat 
zetten. Daar een goed antwoord op vin-
den, is een kwestie van veel geduld en 
de afstanden tot het stoppunt beetje bij 
beetje uitbreiden. Tot dertig meter gaat 
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het prima, daarna hebben Drenten vaak 
iets van: bekijk het maar, ik zoek het zelf 
wel uit. De Drent is een intelligente en 
soms lastige hond. Tijdens trainingen 
moet je ook niet meer dan pakweg zes 
dummies achter elkaar presenteren, 
want op een gegeven moment heeft 
de Drent iets van: dit kunstje 
kennen we nu wel.’

Passie
‘Dat betekent dat je veel vari-
atie en uitdaging in je training 
moet aanbrengen. Steeds een 
nieuwe situatie aanbieden. 
Dan blijft het leuk en dan wil 
de Drent blijven werken. Gek 
genoeg zijn ze tijdens een een-
dentrek bij wijze van spreken 
gerust bereid tien keer een eend 
van dezelfde plek te halen. Ken-
nelijk speelt passie bij praktijk-
werk een doorslaggevende rol. 
Als fokker let ik er met name op dat die 
passie in mijn honden aanwezig is. Of-
ficieel bestaat er geen verschil tussen 
werklijnen en showlijnen, maar in de 
praktijk zie je toch dat sommige lijnen 
meer passie hebben dan andere. Dat 
beperkt de keuzemogelijkheid voor de 
fokker, aangezien slechts zo’n tien pro-
cent van de vijfduizend Drenten in ons 
land werkt, hetzij in de praktijk, hetzij op 
cursussen of in wedstrijden. Dan lopen 
lijnen al gauw in elkaar, met inteelt- ri-
sico’s vandien.’

Gedrevenheid
‘In tegenstelling tot bij de Retrievers zie 
je het verschil tussen werklijn en show-
lijn qua uiterlijk niet zo snel bij Drenten,’ 
stelt De Vries vast, ‘maar zet je ze in het 
veld, dan zie je het verschil direct. Bij het 

fokken van een nestje hou ik daar zoveel 
mogelijk rekening mee. Fokken blijft 
gokken, maar tot nu toe is het me re-
delijk gelukt honden met passie te fok-
ken, want alle honden in de lijn waar-
mee ik begonnen 

ben, zijn goede werk-
honden gebleken.’ Kun je aan een pup 
al zien of deze over aanleg beschikt? ‘In 
de werpkist zie je bij bepaalde pups al 
een zekere gedrevenheid. Nieuwsgie-
righeid: wat zou er zijn aan de andere 
kant van die kist? Als je ze dan buiten 
op het gras zet, merk je al gauw waar de 
meeste donder in zit.’

Nimrodtype
‘In de fokkerij is een aantal dingen be-
langrijk,’ somt De Vries op. ‘Gezondheid, 
karakter, jacht, dat zijn de zaken die wat 
mij betreft voorop staan. Daarnaast ben 
ik erg gecharmeerd van het oude type. 
Ik wil een Drentse Drent, probeer het 
Nimrodtype vast te houden. Die combi-
natie in één hond verenigen, lukt rede-
lijk. Maar hoe je het ook wendt of keert, 
uiteindelijk blijft de jacht ‘core business’, 

waaraan ik meteen toevoeg dat de Drent 
ook een prima huishond is. Een rustige 
metgezel die zich alleen even doet gel-
den als er iemand op de stoep staat. Op 

zulke momenten zie je de erfhond 
in hem weer wakker worden. Een 
deel van de dag zitten mijn hon-
den in een hok in de tuin. Dat doe 
ik om ze hard te houden voor het 
buitenwerk. Anders worden ze te 
‘kachelig.’

Buitdrift
De Drent heeft een dichte on-
dervacht. Voor de praktijkjacht 
is dat uitermate belangrijk. Bij 
een eendentrek schudden ze 
zich een keer uit en zijn op 
het vel droog. Drenten heb-
ben de naam dat het slechte 

waterhonden zijn, maar met mijn 
honden heb ik daar nooit problemen 
mee gehad. Een kwestie van vroeg le-
ren, op tijd vertrouwd mee maken, net 
als bijvoorbeeld schotvastheid. Buit-
drift? Dichte dekking? Dat zijn karakter-
kwesties. Een hond die een buit graag 
genoeg wil hebben, trekt zich van dich-
te dekking niks aan. Met Lobke heb ik 
meegemaakt dat ze door een sloot ging 
en dwars door een braamstruik dook, 
waarna een vos tevoorschijn kwam. Die 
vos werd geschoten in een bosje. Lobke 
heeft dan iets van: het is geschoten en 
het moet daar weg, kan niet schelen 
hoe, maar we gaan. Met als gevolg dat 
ze die vos kwam brengen. Voor derge-
lijke momenten doe je het allemaal.’ 

Eimer Wieldraaijer

Eerder verschenen in ‘De Nederlandse Ja-
ger’ en in ‘Landleven’

Klaas de Vries ontvangt de J.F. Baron 
van Hogendorp Wisseltrofee uit 
handen van de voorzitter Marc Massaar 
van Schaik. 
Klaas heeft deze eervolle prijs nu 3 jaar 
op rij (vanaf 2010) in de wacht gesleept. 
Voor deze beker  tellen de resultaten 
vóór en na het schot én de uitslagen van 
de tentoonstellingen.



36 - Onze Drent

 

nieuwJaarstoespraak Voorzitter Van de raad Van BeHeer 
Op 12 januari 2013 spreekt de heer 
Gerard Jipping als voorzitter van de 
Raad van Beheer zijn nieuwjaarstoe-
spraak uit. 

Hij begint door te zeggen dat de afge-
lopen jaren dikwijls in het teken heb-
ben gestaan van emotie, turbulentie en 
woestheid op de onredelijke buitenwe-
reld. Het jaar 2012 daarentegen is het 
jaar van bewustwording geweest. 

De kynologie ligt onophoudelijk onder 
vuur van vaak ongenuanceerde menin-
gen die gespeend zijn van inhoudelijke 
onderbouwing.

In de Nieuwjaarsrede van 2012 heeft 
de  voorzitter aangegeven dat wij, de 
kynologie in zijn geheel, strijdbaar is. Ie-
der om zijn eigen manier. Ondanks alle 
inspanningen zijn wij niet verder geko-
men dan om ons te verdedigen. Pijnlijke 
beelden maakten in het begin van vorig 
jaar duidelijk dat we er maar niet in sla-
gen om uit de hoek te komen waar de 
klappen vallen.

De opinie wordt over het algemeen be-
paald door incidenten, die breed worden 
uitgemeten. Op basis van deze ervarin-
gen heeft de Raad stappen onderno-
men om zelf aan het roer te staan, om de 
koers te bepalen voor het oplossen van 
de problemen binnen de kynologie. Alle 
TV-reportages ten spijt, er is maar één 
partij die de problemen kan oplossen en 
dat is de kynologie zelf. Ageren in plaats 
van reageren is het motto.

De voorzitter is trots op de professionals, 
die werkzaam zijn op het bureau van de 
Raad. De voorzitter is ook trots op het 
bestuur, dat jaarlijks talloze uren stopt 
in overleg binnen de kynologie. Op de 
ontwikkeling van ons meerjarig beleid, 
dat steeds vaker internationaal als voor-
beeld wordt gebruikt. Op de duizenden 
vrijwilligers die binnen de verenigingen 
dagelijks aan het werk zijn om de hon-
densport ook voor anderen de meest 
geliefde hobby te maken. De voorzit-
ter is ook trots op de verenigingen die 
dezelfde rassen vertegenwoordigen, 
ondanks hun oorspronkelijke tegenstel-
lingen. Zij pakken zich samen om één 
gezamenlijke vuist te maken tegen de 
ongenuanceerde uitlatingen van zoge-
naamde deskundigen.

De voorzitter vervolgt dat de Raad niet 
heeft geschuwd om expertise van bui-
tenaf te  betrekken door middel van 
Kay van de Linde, als mediastrateeg 
met een ruime ervaring en grote lande-

lijke bekendheid. In de eerst instantie als 
klankbord, maar uiteindelijk ook voor 
het uitvoeren van een onderzoek om 
de perceptie van de buitenwereld ten 
opzichte van de rashond vast te stellen. 
Voor de uitkomsten van dit onderzoek 
kunt u terecht op www.raadvanbeheer.
nl/toekomstsector.

In 2012 zijn bijeenkomsten georgani-
seerd voor fokkers en overige belang-
stellenden en zijn proactief contacten 
aangehaald met het Ministerie, de Uni-
versiteiten van Utrecht en Wageningen, 
de KNMvD, het LICG, maar ook met de 
kritische volgers, zoals de Dierenbe-
scherming, Sophia Vereniging en Dier  
& Recht. Ageren in plaats van reageren!

In 2012 heeft het bestuur afscheid ge-
nomen van de directeur, Jeroen Duyster. 
Als interim directeur is Harry Marissen 
benoemd. 

Het aantal afgegeven stambomen blijft 
binnen de verwachte aantallen, waar-
mee de populariteit van de rashond 
nog eens wordt onderstreept. Naast de 
reguliere verwerking van stambomen, 
kennelnamen, logboeken enzovoort, 
nemen ook steeds meer nieuwe activi-
teiten een belangrijke plaats in.

Vijftig projecten zijn begin 2012 ge-
introduceerd, variërend van verwant-
schap, de Dag van de Hond, tot en met 
het outsourcen 
van de ICT-om-
geving. Door 
deze  veelheid 
aan activiteiten 
is de organisatie 
aangepast.

Met nieuw elan 
heeft het bestuur, 
met medewer-
king van het bu-
reau, een beleids-
plan opgesteld, 
waar bij is ingezet 
om maximaal te-
gemoet te komen aan het realiseren 
van de doelstellingen van de Raad van 
Beheer als geheel. Een belangrijk speer-
punt hierbij is de dienstverlening aan 
onze leden, aan u. Het afschaffen van 

het betaalde telefoonnummer van het 
bureau (0900) is hiervan een begin. 

Door verschillende omstandigheden 
heeft de Raad afscheid genomen van 
zittende bestuursleden. Mevrouw Joan 
Oeldrig en door ziekte, de heer Erik Gijl-
stra. Inmiddels is het bestuur weer op 
volle sterkte door het benoemen van 
mevrouw Marion ten Cate en de heer 
John Lijffijt. Beiden zijn met bij acclama-
tie benoemd. 

Eén van de acties voor dit jaar is een 
plotproject met één specifiek ras voor 
het verantwoord verbreden van de ge-
nenpool. Dit project wordt opgepakt 
met voortschrijdend inzicht en nieuwe 
mogelijkheden die de wetenschap en 
de veterinaire wereld te bieden heeft.

Het Ministerie staat positief tegenover 
deze pilot en wil hieraan deelnemen. 
Nog verrassender is het dat alle partijen 
hun medewerking hebben toegezegd. 
Door het samenbrengen van alle sta-
keholders en onder een onafhankelijke 
voorzitter van de wetenschap wordt de 
gezamenlijke visie over de aanpak rich-
ting een gezonde rashond ontwikkeld. 
De Raad van Beheer zal dit voorjaar met 
het project beginnen.

Als derde item komen de eerste helft 
van dit jaar de tools uit het project ver-
wantschap beschikbaar. Dit project is 

samen met het Ministerie in 2012 
opgezet en uitgevoerd door de 
Wageningen Universiteit.

Er is software ontwikkeld om in-
teelt en verwantschap binnen ras-
hondenpopulaties te monitoren 
en te voorspellen. Hierdoor kan 
een fokker verantwoorde fok-
combinaties kiezen. Per kwartaal 
zullen er drie rassen worden ge-
analyseerd. 

Er is ook een handboek voor het 
fokken van rashonden uitgege-
ven. Dit boek is gratis beschik-

baar in digitale vorm en te down-
loaden van de website van de Raad 
van Beheer. Vanaf 14 januari is het boek 
eveneens beschikbaar voor € 24,95 in 
de webwinkel van de Raad. (Robert van 
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der Molen heeft eveneens een hand-
boek geschreven. Dit boek komt over 
enkele maanden uit. Red.)

In 2013 zullen de voorwaarden voor 
DNA-afstammingscontrole en opslag 
verder worden uitgewerkt. De exacte 
invulling van het voorstel wordt met be-
hulp van de klankbordgroep Fokkerij & 
Gezondheid en in overleg met de leden 
verder uitgewerkt.

Vanaf januari jl. zullen de chippers wordt 
belast met de locatiecontrole. Deze con-
troles worden gelijktijdig met het chip-
pen van pups of de kennelcontrole uit-
gevoerd. In het Kynologisch Reglement 
staan regels vermeld over de locatie-
controle, om bij het in gebreke blijven 
van de fokker, deze kan worden veroor-
deeld. Indien de fokker aan de regels 
voldoet, zal hij een positieve schriftelijke 
bevestiging hiervan ontvangen.

De overheid start in het voorjaar met de 
verplichte Identificatie & Registratie van 
alle geboren honden. De Raad is daarop 
voorbereid en zal zich in  2013 aanmel-
den als één van de databanken die de 
verplichte registratie bij de overheid kan 
aanbieden. Naast de inschrijving in het 
NHSB kunnen de fokkers en pupkopers 
ook aan hun verplichting van registratie 
bij de overheid voldoen. De dienstverle-
ning zal ook worden opengesteld voor 
niet-rashonden.

In het voorjaar van 2013 komt er een 
vervolg op de Fokkerstour. De eerste cy-
clus van 9 sessies was binnen 14 dagen 
uitverkocht. 

Naast alle regelgeving en registratie 
hebben de verenigingen in 2013 ook 
gelegenheid om hun ras te promoten 
op een nog te ontwikkelen website en 
tijdens diverse evenementen. 

In mei wordt er opnieuw Animal Event 
georganiseerd. Dit is het grootste die-
renevenement in Nederland. Voor de 
aangesloten verenigingen biedt de 
Raad weer volop gelegenheid om hun 
ras onder de aandacht te brengen. 

De jaarlijkse Dag van de Hond wordt op  
26 mei georganiseerd. Het thema voor 
deze dag is 

‘Hond en Ras’. De Raad rekent op een ac-
tieve deelname van de rasverenigingen. 
De eerste info-avond staat gepland voor 
27 februari aanstaande.

In het najaar zal de Raad op de 50-plus 
Beurs de rashond promoten. Dit is een 
interessante categorie voor de aanschaf 
van een rashond. Door middel van een 
rashondenparade zal de promotie wor-
den ondersteund.

De Raad van Beheer heeft, na een zorg-
vuldige selectieprocedure twee mensen 
aangesteld die samen de functie van di-
recteur van het bureau gaan vervullen. 
Ingeborg de Wolf, voorheen werkzaam 

bij het Landelijk Informatiecentrum Ge-
zelschapsdieren en goed bekend bin-
nen andere belangenorganisaties en de 
Rijksoverheid. Rony Doedijns, voorheen 
werkzaam als topmanager binnen een 
internationaal bedrijf en zeer gepassi-
oneerd kynoloog.  (Beiden worden met 
applaus ontvangen)

De afgelopen jaren heeft de Raad veel 
aandacht besteed aan de ontwikkeling 
van een gezonde rashond. Hierdoor 
hebben andere thema’s binnen de ky-
nologie minder aandacht gekregen. 

Met het nieuwe directieteam zal de 
Raad ook weer aan de slag gaan met de 
kynologenverenigingen, omdat zij aan 
de basis staan van een goed opgevoede 
en sociale hond. Zij werken samen met 
de gemeenten om de leefbaarheid in 
buurten in stand te houden. Zij leiden 
dikwijls mensen op voor allerlei functies 
binnen de kynologie.

Het motto van de voorzitter voor dit jaar 
is: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je ver-
der!’

Tot slot wenst de voorzitter allen een 
voortreffelijk kynologisch, maar bovenal 
gezond 2013 toe.

Janny Offereins

(De gehele Nieuwjaarstoespraak kunt u vinden op 
de site van de Raad van Beheer: www.raadvanbe-
heer.nl)

Antwoorden Drent-en-kennis

1. Dit betekent meertenigheid.

2. De Hubertusklauw.

3. Aan de achtervoeten.

4. De Noorse Lundehund.

5. Enkele of dubbele wolfsklauwen.

6. Al in1664 werd er in Finland melding gemaakt van een bijzonder lenige hond voor de jacht 

op papegaaiduikers. Ze moesten kunnen draaien in nauwe rotsspleten, waarbij de extra tenen 

hielpen om goed grip te krijgen.

7. Neen, een dierenarts zal vlak na de geboorte hier op controleren.

8. Onder andere bij de Frans rassen: Beauceron, Briard, Pyrenese Herdershond en Pyrenese  Berg-

hond, maar ook bij enkele Spaanse rassen, zoals de Gos d’Atura Catala

9. Ja en wordt veroorzaakt door een afwijkend gen dat enkelvoudig dominant zou vererven. Dus 

als geen van beide ouderdieren dit hebben, zullen de nakomelingen dit ook niet hebben.

10. Jazeker, er werd al in de Bijbel melding van gemaakt. Bij de Amish, die in eenvoudige gesloten 

gemeenschappen in onder andere Amerika wonen.
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Dé uitlaatservice voor de Rotterdamse wijken Prinsenland, Kralingen, Hillegersberg, Schiebroek, Ommoord, 
Zevenkamp, Nesselande en Capelle aan den IJssel.

Dierengeluk is meer dan een hondenuitlaatservice
In 1996 zijn wij van start gegaan. Eerst parttime, maar dat werd 
al snel een fulltime baan. 

Zoiets vindt u nergens beter in de Randstad
Sinds september 2011 beschikken we over een eigen uitlaatter-
rein. Geheel omheind, drie hectare groot en dus super veilig voor 
uw hond!

Contact
Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 0615057666.
Stuur een email  info@dierengeluk.nl  of neem gewoon eens een 
kijkje op: http://www.dierengeluk.nl.

WWW.DIERENGELUK.NL
HONDENUITLAATSERVICE....net dat beetje meer!

Hoe werken wij?
Mocht u besluiten gebruik te willen maken van de diensten die Dierengeluk biedt, neem dan contact op voor 
het maken van een vrijblijvende kennismakingsafspraak. Wij bespreken dan uw wensen en maken kennis met 
u en uw huisdier en u met ons. Niet alleen uw hond is bij ons in veilige handen; we verzorgen ook uw kat, vis, 
reptiel en knaagdier als u van huis bent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TE HUUR 
www.zeelandkastanje.nl  

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

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

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

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

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

Mail of bel voor informatie en beschikbaarheid! 
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Bezoek aan wolfswinkel
Als je je afvraagt hoe men ooit het 
geluid van sirenes heeft gekozen, 
ga eens langs bij het honden-onder-
zoekscentrum in Wolfswinkel, het 
‘Eberhard Trumler Station’. 

Indrukwekkend, wat een geluid komt er 
uit de kennels als je je daar meldt aan de 
poort. Mooi beheerst gehuil, alle dingo’s 
en honden vervullen hun taak en waar-
schuwen hun baasje, een perfect alarm-
systeem.

De ‘poort’ wordt bereikt door diep in 
de bossen een bergpaadje op te rijden. 
Een eenvoudig hek verspert op een ge-
geven moment de weg. Je kan de auto 
voor het hek laten staan, dat is de ‘luxe-
parkeerplaats’, een tweede auto kan 
nog net in de berm parkeren. Er staat 
een bord met de naam van het onder-
zoekscentrum en een telefoonnummer 
waarop je je aankomst kan doorgeven. 
Maar dat is niet nodig. Het is overduide-
lijk dat er vreemd volk is, het gehuil van 
de dieren laat niets aan duidelijkheid te 
wensen over.

Al snel komen een paar honden en Din-
go’s poolshoogte nemen aan het hek. 
Even later komt Erika Trumler aangelo-
pen. Het regent. Het is modderig. Erika 
Trumler heeft er geen last van. Vrolijk 
en vriendelijk heet ze ons welkom. Ach-
ter ons gaat de poort direct weer goed 
dicht. We willen een handje helpen, 
maar nee, Erika Trumler heeft geen hulp 
nodig. Ze sluit de poort liever zelf, ze 
doet dit zorgvuldig met een (door haar-
zelf bedachte!) ingenieuze constructie 
van elastieke koorden. Als u de historie 
van het onderzoekscentrum kent, weet 
u dat de grootste nachtmerrie van het 

echtpaar Trumler was, 
dat de dieren ontsnap-
ten. Meestal betekende 
dat de dood van de die-
ren en een nog grotere 
weerstand van omwo-
nenden tegen de aan-
wezigheid van het on-
derzoeksstation.

Eenmaal op het terrein 
zijn we snel bij de ge-
bouwen met de woning 
van Erika Trumler en de 
werkruimtes. Daar hangt 
ook het beroemde bord 
“Hier bin ich hund, hier 
darf ich’s sein”. Dit bord 
is meeverhuisd vanaf de 
vorige locatie (de ‘Grub-
mühle) en is op veel pu-
blicaties te zien. Er lopen 
een paar Dingo’s en Dal-
matiërs rond en een ezel. 
De Dalmatiërs zijn met 
de Dingo’s opgegroeid 
en vertonen deels ty-
pisch Dingo-gedrag. 
Ongetwijfeld zijn ze 
een voorwerp geweest 
van uitvoerige studie. 
Er loopt ook een Dingo 
die vanaf zijn geboorte 
een handicap heeft. Het 
dier redt zich volgens 
Erika Trumler uitstekend en is lang niet 
de laagste in rang. Na een kort babbel-
tje gaat Erika Trumler weer verder met 
het bereiden van het vlees, dat in grote 
kuipen zit. Het instituut krijgt afval van 
het abattoir en als er in de buurt een kalf 
dood geboren wordt, gaat dat meestal 
naar Wolfswinkel.

We worden rondgeleid door Dirk Roos, 
sinds 1993 als bioloog werkzaam bij het 
onderzoeksstation. Het gaat steeds har-
der regenen. Hoewel iedereen goede 
kleding en laarzen aan heeft, worden 
toch maar paraplu’s gehaald. Dirk Roos 
vertelt over het werk van Eberhard 
Trumler en vindt het zichtbaar leuk als er 
vragen worden gesteld waaruit interes-
se blijkt voor de oorsprong van de hond.

Eerst gaan we naar de kennel met de 
Australische Bergdingo’s. Ze zijn bezoek 
gewend en zijn nieuwsgierig. Het alfa-
mannetje komt kennismaken, de ande-
ren blijven op enige afstand. Dirk Roos 
vertelt dat de huidige roedelleider een 
heel goed karakter heeft: streng maar 
rechtvaardig en niet onnodig geweld-
dadig. De vorige roedelleider was agres-

siever. Zodra die wat in kracht inboette, 
werd hij direct ‘onttroond’. De huidige 
roedelleider is nu waarschijnlijk fysiek 
al niet meer de sterkste, maar er is nog 
steeds 100% respect voor hem en zijn 
leiding wordt volledig aanvaard.

Eberhard Trumler was vooral geïnteres-
seerd in de Dingo’s, omdat hij van me-
ning was dat deze dieren het dichtst 
staan bij de ‘oerhonden’, de honden 
waar alle moderne rassen uit zijn ont-

Het onderzoekscentrum Wolfswinkel 
is gelegen bij het dorp Birken-Honig-
sessen in het westen van Duitsland. 
In de weekenden kan een rondlei-
ding worden gevolgd als dat vooraf 
telefonisch wordt afgesproken. Het is 
een ervaring die kan worden aanbe-
volen aan iedereen die van honden 
houdt en wil proberen iets meer te 
begrijpen van dat complexe wezen 
hond dat al zo lang met de mens sa-
menleeft. In Wolfswinkel heb je het 
gevoel een stuk terug in tijd te kun-
nen terugkijken. 
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Eberhard Trumler is een van de 
grote kynologen van de afgelopen 
eeuw. Hij leefde van 1923 tot 1991 
en is auteur van enkele boeken 
die grote invloed hebben gehad: 
‘Honden zijn om van te houden’ en 
‘Honden moet je serieus nemen’. Hij 
is man die het onderzoek naar o.a. 
honden zeer serieus heeft aange-
pakt en er alles voor opzij heeft ge-
zet. Hij heeft enorme offers moeten 
brengen om zijn passie te volgen. 
In 1971 ontmoette hij de vrouw die 
zijn passie deelde en over dezelfde 
ijzeren wil beschikte om het leven 
in dienst van de dieren vol te hou-
den. Zij zouden pas op 5 februari 
1991 trouwen, op een moment dat 
Eberhard al ziek was. Een maand 
later overlijdt hij. Erika heeft na zijn 
dood het onderzoeksstation met 
veel kracht voortgezet.

staan. Trumler was altijd op zoek naar 
’Wildhundblütige’ dieren. Hij kruiste 
daartoe o.a. dingo’s, wolven, elandhon-
den, jakhalzen en husky’s. Zijn dieren 
waren en zijn een dankbaar onderwerp 
van onderzoek naar 
de instincten en 
de leefwijze van de 
oorspronkelijke hon-
den.

Na een stukje lopen 
over de smalle, mod-
derige paadjes van 
het terrein, komen we 
bij de andere kennels. 
Daar wonen diverse 
groepen honden, on-
der andere Turkse en 
Iraanse straathonden. 
Tenslotte gaan we naar 
een terrein met een 
wasbeerhond. 

Steeds vertelt Dirk Roos 
uitgebreid over herkomst van de dieren 
en vooral over het gedrag dat is waarge-
nomen. Het beleid van het onderzoeks-
station is om zo min mogelijk in te grij-
pen. Invloeden van het samenleven met 
mensen worden zoveel mogelijk uitge-
sloten. Men streeft ernaar om honden te 
vinden en te fokken met een zo breed 

mogelijk origineel instinct, een instinct 
dat nog niet is ‘versmald’ door selectie 
op bepaalde gewenste eigenschap-
pen. Vele wetenschappers en studenten 

hebben uitvoerige studies 
kunnen doen naar de ge-
dragingen van de dieren 
en de ontwikkelingen in 
de roedels. Het is een van 
de weinige gelegenheden 
om dergelijke honden te 
kunnen bestuderen.

Terug bij de gebouwen 
gaan we even naar bin-
nen in een soort ont-
vangstruimte. Wel pret-
tig, want we zijn intussen 
doornat van de regen. 
De ruimte is heel een-
voudig van uitvoering. 
In de enige gemakke-
lijke stoel ligt een oude 
Duitse herdershond. 

Op het hele terrein is er geen enkele 
luxe, alles is afgestemd op de honden. 
De dieren hebben het er prima, voor de 
mensen is het behelpen. Maar zoals ge-
zegd, Erika Trumler geeft de indruk zich 
hier helemaal in haar element te voelen. 
De passie straalt er als het ware van af. 
We zijn diep onder de indruk van de 
gedrevenheid, de opoffering om meer 

kennis te verwerven (en om anderen in 
staat te stellen dat te doen), het respect 
voor de dieren. Al met al een heel inspi-
rerend bezoek.

Rob van der Meer
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uitlaten of uit gelaten?
Vanmiddag, tijdens het uitlaten van 
onze beide Drenten, hebben we het 
weer ervaren. Onze honden lopen al-
leen maar los waar dat mag en waar 
het ook werkelijk kan. Om overlast te 
voorkomen, worden ze altijd direct 
aangelijnd als er andere mensen, al of 
niet met honden, ons pad kruisen. 

Dat doen we niet alleen omdat ‘de wet’ 
voorschrijft dat het dier dat onder jouw 
toezicht staat, geen hinder of overlast 
mag veroorzaken, maar eigenlijk meer 
uit ouderwetse beleefdheid. En we wil-
len natuurlijk, mag het even op z’n Rot-
terdams, geen ‘gez..k’. Helaas denkt niet 
elke hondenbezitter er zo over, want 
met enige regelmaat worden we door 
kennissen of buren aangesproken op 
het gedrag van onze honden. Men be-
grijpt niet waarom die keurig aan de 
lijn lopen, natuurlijk niet tegen mensen 
opspringen en andere honden pas met 
een grom en een grauw wegjagen als 
die echt te opdringerig worden. Ze heb-
ben dan juist ervaringen met honden 
van andere hondeneigenaren achter 
de rug. Zijn besprongen, soms tegen de 
grond gelopen, kortom hebben iets met 
honden ervaren waar ze niet zo blij mee 
zijn. We leggen dan altijd uit dat overlast 
gemakkelijk te vermijden is. In de eer-
ste plaats door ze aan de lijn te houden, 
maar in de tweede plaats door opvoe-
ding. ‘Africhting’ klinkt in dit verband zo 
streng.

Het geweld op- en rond de voetbalvel-
den is, nu ik dit schrijf, zeer actueel. Daar 
wijzen deskundigen de opvoeding, of 
eerder het gebrek aan opvoeding, aan 
als één van de grote oorzaken. Daar kan 
ik inkomen, maar voor dit fenomeen zijn 
ook andere oorzaken aan te wijzen. Het 
rolmodel, b.v. als de voetballende jeugd 

ziet dat de toppers uit 
de eredivisie er ook 
lustig op los slaan, 
stompen en trappen, 
wordt dit volkomen 
foute gedrag als norm 
ervaren. Wat heeft dit 
nu met het gedrag 
van honden te ma-
ken, hoor ik lezers 
zeggen.

Opvoeding begint 
heel vroeg, feitelijk 
al in de wieg. De op-
voeding van de hond 
begint in de werp-
kist, in het nest, tus-
sen de andere pups 
en bij de moeder-
hond. Ook de fokker 
van het nest speelt 
natuurlijk een be-
langrijke rol bij de 
opvoeding. Komt 
die pup bij zijn nieu-
we baas en bazin, 
dan moeten zij die 
opvoeding voorzet-
ten, zodat die pup 
straks als een goed 
opgevoede wereld-
hond zijn eerste stappen buiten zet. Die 
nieuwe baas en bazin hebben o.a. van 
de fokker een heleboel wijsheid meege-
kregen. Een kynologenvereniging kan 
een gezonde basis hebben gelegd, de 
trainer van de puppycursus heeft zijn in-
vloed laten gelden en ik hoop ook dat er 
voldoende rolmodellen voor dat puppy 
aanwezig zijn geweest.

De opvoeders moeten de pup leren af-
stand te houden tot mensen die, om 
welke reden dan ook, geen contact wil-

len. Idem ten aanzien van honden, 
die niets met een pup te maken willen 
hebben. De opvoeder moet continue 
ogen en oren open hebben en inspelen 
op voor die pup nieuwe situaties. Kom 
je met je puppy een baas tegen die drie 
honden aan de lijn heeft, dan moet die 
opvoeder weten dat die man of vrouw 
met die drie honden enige ruimte no-
dig heeft. Uit ervaring weet ik dat je 
met twee honden aan de lijn soms alle 
zeilen moet bijzetten om op de been te 
blijven. Laat staan met drie of vier hon-
den. Dat is echt hard werken. Gepaste 
afstand tussen hondenuitlaters is soms 
hard nodig.

Een bekend fenomeen is ‘de hond uit-
laten’ en bellen of ‘sms-en’. Dat de com-
binatie ‘bellen en autorijden’ fataal kan 
zijn, weten we inmiddels allemaal. Van-
middag zagen we een leuke pup van 
zo’n zes maanden in een uitlaatgebied 
lopen. Het hondje had een kadaver van 
een eend gevonden en werkte het ene 
onderdeel na het andere naar binnen. 
Mevrouw belde, zag niets, hoorde ons 
ook niet roepen, nee, al bellende liep ze 
gewoon door. Op de openbare weg ge-
komen, rende het puppy, de bek nog af-
likkende, naar haar toe. Ze was nog aan 
het bellen en zag niet dat de pup zo de 
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ledenadministratie
Naam Adres Voorgesteld door

1 Mw. M.S.M. Brouwer Meerkikker 3 Uithoorn

2 Mw. A.P.E. Coppens-Zeeuwen Elswout 4 Eindhoven

3 Mw. E. Fierst van Wijnandsbergen Spaanse Matplein 21 's-Hertogenbosch

4 Mw. R. Hogeland Bovenstraat 20 Bronkhorst A.H.L.Kamperman - van Remmen

5 Mw. M.M.J. Jonker-Winkel Jan Wiegerslaan 9 Musselkanaal M.A. Hoeksema

6 Dhr. D. van Koppen Beethovenstraat 30 Berkel En Rodenrijs

7 Mw. A.T. Kuylman Tjalk 7 Kropswolde

8 Dhr. M. van Leeuwen Broekerhavenweg 233 Bovenkarspel J.W.Hoeksema

9 Dhr. J. Nap Napweg 34 Finsterwolde (Gr )

10 Dhr. F.J.E. Nollet Gruttostraat 9 Purmerend

11 Dhr. E. van Santen De Velden 19 Schiedam

12 Mw. Kadi-Liis Sare Jahu 1-108 Tallinn (Estonia) C.J. van 't Hof - Groeneveld

13 Mw. J.C. van de Scheur Papelaan 73 Voorschoten A.H.L.Kamperman - van Remmen

14 Mw. L. Schroten Beekstraat 32a Elburg A.H.L.Kamperman - van Remmen

15 Dhr. W.A.J.E. Vlug Diependaalsedrift 3 Hilversum A.H.L.Kamperman - van Remmen

16 Dhr. S. de Vries Anker 10 Klazienaveen

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.

rijbaan opliep en fietsers haar maar nét 
konden ontwijken. Autoverkeer was er 
gelukkig niet, want je zult maar getui-
gen zijn van een platgereden puppy. 
Dan is je hele weekend, de hele maand 
voor jou, als toevallige getuige, verpest. 
Toen we de vrouw wilden aanspreken, 
haalde ze, al bellende, haar schouders 
op en liep door…

Een hond aan de lijn is veiligheid. Vei-
ligheid voor de hond die aan de lijn 
loopt en niet zondermeer in het voor-
trazende verkeer kan sneuvelen. Voor 
de omgeving is het veiliger. De man of 
vrouw die je hond wil begroeten, wil 
aaien, komt zelf wel naar je toe. Het is 
ook veiliger voor andere dieren. Helaas 
ben ik een aantal malen geconfron-
teerd geweest met schapen die door 
honden opgejaagd werden. Schapen 
sneuvelden in de sloot, raakten soms 
zo gewond dat afmaken de enige op-
lossing was en schapen verwierpen 
onder druk van de stress van het opja-
gen spontaan hun nog niet voldragen 

lammeren. Ik heb reekalveren gezien die 
door honden uiteen waren gescheurd 
of op de vlucht in rasters waren blijven 
hangen. 

Kortom, een hond aan de lijn is voor veel 
betrokkenen veiliger. Kan hij dan nooit 
los, hoor ik nu al vragen? Natuurlijk wel, 
maar dat kan waar het mag en waar het 
veilig is. Dat laatste, die veiligheid, moet 
elke hondenbezitter voor zichzelf bepa-
len. Ik kan hier voor een andere honden-
bezitter niet bepalen wanneer en waar 
het veilig is om de hond los te laten lo-
pen.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Heb 
ik een hekel aan honden? Natuurlijk niet. 
Ik ben van jongs af aan met honden in 
aanraking geweest, heb ze afgericht en 
met hen gewerkt. Ik ben er werkelijk gek 
op. Heb ik een hekel aan mede-honden-
eigenaren? Aan sommigen wel. Die hekel 
is ontstaan door ervaringen als hierbo-
ven geschetst.

Uw Diender

Eindelijk ... de opbergmap
Eindelijk...u kunt weer een opbergmap bestellen om ‘Onze Drent’ zorgvuldig en over-
zichtelijk te bewaren. 

De opdruk van de nieuwe mappen kunt u zien op de 
middenpagina’s van deze ‘Onze Drent’. 
De kosten zijn € 7,95 per map, exclu-
sief de verzendkosten van € 6,75. Als u 
meerdere mappen bestelt, blijven de 
verzendkosten gelijk. U kunt bestellen via 
de webshop op de website van de vereni-
ging: www.drentschepatrijshond.org

Los lopen
Loslopen is heel belangrijk voor 
een hond, voor zijn fysieke gezond-
heid- hij beweegt meer dan aan de 
lijn – maar ook omdat het hem de 
mogelijkheid biedt om zijn sociale 
vaardigheden te oefenen en te ont-
wikkelen als hij andere loslopende 
honden ontmoet.

Dit betekent niet, dat je je hond al-
tijd los kunt laten lopen. Sta zo nooit 
toe dat je loslopende hond naar 
een aangelijnde hond toegaat. De 
hond loopt niet voor niets aan de 
lijn. Hij kan herstellende zijn van een 
operatie, onvoldoende luisteren of 
gewoon agressief zijn. Bovendien 
levert het een ongelijke situatie op. 
De aangelijnde hond gedraagt zich 
anders. Hij kan immers niet vluchten 
als dit wenselijk zou zijn. Hierdoor 
kunnen gevaarlijke situatie ont-
staan. 

Introductie-aanbieding

als u vóór 15 april 2013 vijf 

mappen besteld, krijgt u

 de zesde gratis!
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okke en indy 
“Voor Indy (geboren 13-04-2004) 
wordt een tijdelijk thuis gezocht”, zo 
ongeveer stond het op de website 
van de vereniging.

Nou waren wij al de hele zomer aan het 
peinzen en piekeren. Een tweede Drent 
erbij? Een pup? Een oudere Drent? Is 
Okke met zijn twee-en-een-half jaar 
niet nog veel te jong? Zijn wij al aan een 
tweede toe? Is het niet verstandiger nog 
even te wachten, totdat Okke ‘klaar’ is 
(alsof je met je hond ooit ‘klaar’ zal zijn;-
)….?  

Die vraag op de herplaatserspagina leek 
daar speciaal aan ons gericht te staan. 
“Hé, Tiemeijertjes, ga het eens een tijdje 
proberen met een volwassen tweede 
Drent erbij”. Dus we zijn gaan mailen, 
gaan bellen, gaan praten. En om nou 
een heel lang verhaal kort te maken: 
met de eigenaren van Indy spra-
ken we uiteindelijk  af, dat 
er nog maar één be-
langrijk punt was. De 
hondjes moesten 
het wel een beetje 
met elkaar kun-
nen vinden.

Begin september 
2012 hadden we 
een afspraak in Wijk 
aan Zee. De mensen 
ontmoetten elkaar en 
ook de Drentjes maakten, al-
lebei aan een lijn, kennis met elkaar. 
Op het strand kregen Okke en Indy de 
vrijheid en eigenlijk was het al heel snel 
bekeken. Toen ze samen met Luigi, een 
derde hond door de branding achter 
meeuwen aangingen, was het duidelijk. 
En nu woont Indy dus sinds 7 septem-

ber bij ons en is hij officieel onze “pleeg-
Drent”.

Indy heeft zich zonder al te grote pro-
blemen aan ons leefritme aangepast. 

En wij hebben in dat ritme 
geen veranderingen aan-

gebracht. Een tweede 
hond erbij is in dat 

opzicht geen be-
lasting. We wande-
len nu met twee 
hondjes, gaan nu 
bij familie, vrien-

den en kennis-
sen op bezoek met 

twee hondjes, rijden 
nu door heel Nederland 

met twee hondjes. Zelfs het 
canicrossen gebeurt nu door de twee 

hondjes, een enkele keer zelfs mét 
twee hondjes.   Indy heeft  in zijn eer-
ste wedstrijd meteen een tweede plaats 
gehaald.  Als we naar een show gaan, 
kopen we een kaartje voor de tweede 
hond. En de twee honden brengen een 

gezellige dag door;  met z’n tweeën in 
één bench.

Okke en Indy zijn ondertussen echte 
maten geworden. Liepen ze eerst ver 
van elkaar in de polder te struinen, nu 
lopen ze náást elkaar te struinen  en 
de vogels  op te jagen. Geweldig om te 
zien.  Thuis liggen ze vaak naast elkaar 
te slapen; samen op de bank, samen op 
het kleed onder tafel of in twee manden, 
waarbij Indy dan altijd in het kleine kat-
tenmandje kruipt. Af en toe zie je bij dat 
slaapplek zoeken wel iets heel bijzon-
ders: Okke loopt naar de mand naast 
Richards stoel. “Hm, daar ligt Indy...” Dan 
loopt hij naar de mand bij de tuindeu-
ren. “Hm, daar ligt die vermaledijde kat...” 
Dan zet Okke zijn poten op het krukje, 
tuurt naar buiten en begint hevig te 
piepen: “Kom gauw, er zit een poes in 
de tuin!!” Indy tilt dan zijn kop, komt 
daarna meteen zijn mand uit, loopt naar 
de tuindeuren. “Waar...? Waar...?” Okke 
draait zich onmiddellijk om, loopt naar 
de mand naast Richards stoel en gaat 
liggen. De blik, die Okke dan over zijn 
kop heeft, zou ik ‘triomfantelijk’ noe-
men. En dit is ondertussen al een keer of 
5 zo gebeurd......

Verder delen ze veel, Okke en Indy, maar 
als Okke een bot heeft en het laat val-
len……ja, dan is hij het kwijt…… Indy 
eet heel graag, laten we het zo maar zeg-
gen.  Eigenlijk is er maar één ding veran-
derd sinds we Indy in huis hebben…..er 
zit een slot op het vuilnisbakdeurtje  in 
de keuken…. Indy eet niet alleen graag, 
hij eet ook alles;-)

Indy blijft in elk geval tot het begin van 
de zomer bij ons. Heerlijk!! De verhalen 
van Okke en Indy zijn na te lezen  op het 
internet in het dagboek van een drent.

Richard en Selma Tiemeijer
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feBruari – maand Van de geBitsControle
Vier van de vijf honden en twee van 
de drie katten ouder dan drie jaar 
hebben gebitsproblemen!

Bij honden ligt dit percentage zelfs rond 
de 80%. Huisdiereigenaren hebben het 
echter nauwelijks in de gaten als er tan-
den zijn afgebroken of als het dier een 
fikse tandvleesontsteking heeft. Maar 
liefst 90%  van de eigenaren denkt dat 
het gebit van zijn hond of kat perfect is. 
Dit verbaast dierenarts Lamberts niet 
omdat de meeste mensen het toch vaak 
een beetje eng vinden om in de bek van 
het dier te kijken. Maar nodig is het wel.

Om problemen te voorkomen is februari 
uitgeroepen tot de ‘Maand van de Ge-
bitscontrole’, een initiatief van een dier-
voer- merk en dierenartsen.

Alles is gericht op preventie, dus in de 
eerste plaats op een check-up en goede 
voorlichting, die in de meeste praktijken 
in de maand februari gratis is. Het komt 
niet zelden dat de voorzitter van de 
Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde 
honden in zijn ‘stoel’ krijgt waarbij hij ri-
goureus tanden en kiezen moet trekken.  
“Een hond jankt niet van de kiespijn zo-
als wij. Hij kan uit zijn bek stinken, een 

ander eet,- en drinkpatroon hebben of 
zich terugtrekken. Een kat kan bijvoor-
beeld door de ellende in zijn bek, last 
van chronisch snot of fistels onder de 
kaken hebben”. 

Lamberts geeft lezingen voor zowel 
dierenartsen als –assistenten, maar ook 
voor dierenwinkelmedewerkers. 

“De meest gestelde vraag in de dieren-
winkel is of er iets aan de vieze adem 
van de hond of kat is te doen. Gevolgd 
door vragen zoals waarom een hond 
met zijn kop over de grond schuurt. Dat 
kunnen dus symptomen van gebitspro-
blemen zijn”. Maar ook niet iedere die-
renarts is hierop gericht, constateert hij. 
“Een jaarlijkse controle houdt meer in 
dan vaccinatie”. 

Last van het gebit wordt met name ver-
oorzaakt doordat bacteriën tandplak 
vormen. Te veel plak leidt net als bij 
mensen tot tandvleesontstekingen en 
uiteindelijk ontstaat tandsteen. Tanden 
kunnen dan zelfs los gaan zitten.

Als het gebit eenmaal schoon is en 
eventuele problemen zijn opgelost, 
is het zaak dit schoon te houden. Zelf 

tandplak verwijderen bij dieren valt niet 
mee geeft Lamberts toe. Er bestaan goe-
de kauwproducten voor de dagelijkse 
verzorging en speciale brokjes voor kat-
ten, maar nog beter is poetsen met een 
speciale dierentandpasta. “Probeer het 
eerst voorzichtig aan de zijkanten van 
de kiezen, aan de wangkant met een 
speciaal borsteltje, in de handel verkrijg-
baar. Bouw dit voorzichtig op. Ook een 
rubbertje waarop een soort borsteltje 
zit, dat je over je vinger schuift voldoet 
uitstekend al dan niet met wat dieren-
tandpasta met kip smaak erop, ze zijn er 
dol op!”

in memoriam

Een reu van formaat is heen  gegaan. 
Kampioen ‘Lars Ceda van de Drentsche 
Dreven’ is niet meer. In het nest was je 
de meest nieuwsgierige, dus wij kozen 
voor jou. Als pup van 7 weken kwam je 
bij ons en wat was je lief, maar vooral 
ondeugend.  Geen schoen was veilig in 
huis en je kauwde ze een voor een stuk! 
Eigenlijk niets bijzonders voor een jonge 
hond. Maar je werd dat wel!

Jouw fokker, de  fam Haitsma, vroeg aan 
ons of we met je wilden showen. Je was 
toen 11 maanden. Via hen kwamen wij 
in aanraking met de fam. Hoeksema. Zij 
zagen blijkbaar ook wel wat in jou. Nu 
was dat voor ons gezin eigenlijk niet de 
bedoeling, maar ach, dachten we, we 
proberen het een keer. Wat bleek…je 
won! En vele shows volgden nog, zelfs 
tot over de grens! Je behaalde heel veel 
mooie resultaten.

Voor het ras was jij een zeer forse reu 
met een machtige kop. Bijna té. Alles en 
iedereen vond jou een prachtige hond! 
Je werd Nederlands kampioen en daar-
na ook nog twee keer wereldkampioen! 

Wat waren we trots op jou en zijn dat 
nog.

Je was niet alleen mooi, je was ook een 
uitstekende werkhond. Jagen zat in je 
bloed. Je werkte uitstekend en met heel 
veel plezier samen met je baas Coen. Fa-

zanten, hazen of konijnen, het maakte 
niet uit… je kon alles goed vinden en 
apporteren. Je haalde dan ook niet al-
leen de buit binnen in het jachtveld,  
maar behaalde  ook nog eens het KNJV 
diploma.

Zoals ook een echte Drent betaamd, was 
je een geweldige kindervriend. Onze  
meiden, Roxanne en Esmée, zijn met je 
opgegroeid en zullen je missen!

Van je kampioenschappen heb je zelf 
niet veel beseft, maar des te meer van de 
gevolgen. Je werd een veelgevraagde 
dek-reu. Een leuke bijkomstigheid voor 
jou. Inmiddels heb je een hele reeks na-
komelingen! 

Je uiterlijk en karakter heb je goed door-
gegeven. 14 jaar werd je. De laatste tijd 
zag je wat minder, schoten klonken ge-
dempt  omdat je dover werd, maar je 
neus bleef goed tot aan je laatste spoor. 
Je bent in het harnas gestorven. Maar je 
bloed stroomt voort. Lars bedankt.

Coen Monique Roxanne en Esmée Broe-
ders, Made

Lars Ceda van de Drentsche Dreven 24/12/1998 - 30/01/2013
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eVenementenkalender 2013
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).

Emma Gina van de Haeckpolder (Fleurtje), C.J. van ‘t Hof - Groeneveld Kyra Storm v.d Erflanden, J.H. Faber





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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