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Voorwoord Van de Voorzitter
Beste leden van de vereniging,

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

Bij het schrijven van dit stuk is het ’s nachts nog onder het vriespunt; als u dit leest dan hebben 
we eindelijk kunnen genieten van de eerste mooie, zonnige dagen. Inmiddels hebben we ook de 
eerste fokdag achter de rug, meer hierover verderop in het blad. 

Graag wil ik u nogmaals attenderen op de eerste CAC show Nederlandse Rassen op 29 juni 2013. 
Een mooi samenwerkingsverband van de rasverenigingen van Nederlandse rassen. 

In de convocatie voor de Algemene Ledenvergadering staat het voorstel om het bestuur met 
twee nieuwe leden uit te breiden. Hiermee willen we de continuïteit voor de vereniging borgen. De kandidaten zijn: Ma-
delien Atema voor het secretariaat en Gijsbert van Luinen de Rooij voor de financiën. Beiden zijn al actief in de vereniging 
en u kunt natuurlijk nader met hen kennismaken op de komende Verenigingsactiviteiten.

Als laatste kan ik u een ‘bezoek’ aan de website aanraden! Hier is veel informatie te vinden over de vereniging en mooie 
fotoverslagen van de diverse evenementen. Ook is er nu een speciaal ledendeel waarvoor u een inlogcode kan aanvragen. 
Een goede reden voor potentiele leden om lid te worden en voor huidige leden om informatie nog eens na te lezen of om 
bijvoorbeeld de fokaanvragen te bekijken.

Ik zie ernaar uit velen van u te mogen begroeten op een van onze activiteiten, die alleen mogelijk zijn dankzij de enthou-
siaste inzet en energie van de vrijwilligers in de diverse commissies.

Met hartelijke groet,
Marc Massaar van Schaik, voorzitter

tijdig inzenden Van FokaanVragen
De leden van de vereniging hebben tijdens de laatste Alge-
mene Vergadering van onze vereniging een ‘Gedragscode’  
aangenomen. Hierin staan ook een aantal regels, bedoeld 
voor fokkers. Punt 10 stelt dat fokkers geacht worden hun fok-
aanvraag tijdig in te dienen (ruim vóór de dekking).

Dit is mede bedoeld om de fokaanvraag te kunnen contro-
leren en eventueel voor advies naar de FBC door te kunnen 
spelen.  

Sinds 1 januari van dit jaar ontvangen de betreffende fokkers 
bij het te laat indienen van een fokaanvraag van de Commis-

sie Fokaanvragen een brief, waarin door het bestuur op de 
consequenties wordt gewezen bij herhaling.  

Het bestuur en de commissie Fokaanvragen verwachten dat 
u als fokker zich aan de ‘Gedragscode’ zult houden en dat u 
uw fokplannen tijdig kenbaar maakt, zodat maatregelen niet 
nodig zullen zijn.

Commissie Fokaanvragen

Jakkie

Sommige honden zijn dol op poep. Dit wordt geweten aan 
het ontbreken van een mineraal in de voeding. Maar welk? 
Dat is nog niet bekend. Het wekelijks geven van een eier-
koek schijnt te helpen. Altijd het proberen waard, baat het 
niet dan schaadt het ook niet.

Rolderdebolder 

Veel jachthonden rollen graag door een kadaver. Vaak een 
vreeslijk vieze geur achterlatend op hun vacht. Vanwaar dit 
gedrag?

Dit heeft te maken met een oeroud instinct, dat je je moet 
omhullen met de geur van de omgeving, zodat je prooi je 
niet in de gaten heeft.

Leversnoepjes als beloning

Kook verse kip- of runderlever in ruim water tot het gaar 
is. Giet het af, laat het even drogen en leg daarna de lever 
20 minuten op de bakplaat in de oven op 200 graden. Laat 
dit afkoelen en snijd de lever in hapklare brokken: je hond 
doet alles voor je!

Walter Klijsen nu ook keurmeester veldwedstrijden

Walter Klijsen, Drentenman pur sang (kennel ‘van ’t Arrêt’), 
was al keurmeester van jachthondenproeven. Nu is hij ook 
benoemd tot  keurmeester voor veldwedstrijden, rubriek B 
en C.

Walter, van harte gefeliciteerd!
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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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een rondje kralingen...
De Rotterdamse wijk Kralingen is net 
een dorp. Het gaat te ver om te stellen 
dat iedereen ook iedereen kent, maar 
tijdens onze rondjes met de Dren-
ten, komen we toch dikwijls dezelfde 
mensen tegen. 

Soms ook mensen die honden aan het 
uitlaten zijn. We hebben geen vaste rou-
te, maar pakken de ene keer die laan en 
de andere keer een andere laan om zo 
aan onze kilometers te komen. 

Als er iets ‘nieuws’ is, reageert Fleur, de 
jongste, altijd meteen. Een nieuw ver-
keersbord, graafwerkzaamheden of een 
deur die open staat. Ze heeft direct door 
als iets nieuw of anders is en wat bij het 
vorige rondje nog niet aanwezig was.

Else-Marie, de oudste, heeft er een 
handje van om op opritten naar huizen 
te lopen. Even kijken of daar ook iets te 
beleven is. Een enkele keer jaagt ze zo 
een kat de stuipen op het lijf of laat ze 
een paar houtduiven schrikken. Zo heeft 
elke hond op haar eigen manier lol tij-
dens de wandelingen. 

Met enige regelmaat lopen we ergens 
op onze wandelingen ook Tosca, een 
twee jaar oude Drent, tegen het lijf. Dan 
is het even spelen geblazen. Soms vindt 
de speelpartij plaats in de grote tuin van 
de familie. Onze beide dames weten 
precies waar Tosca woont, want daar 
wordt het hek uitgebreid besnuffeld.

Het trio Erwtje, Wickie en Stu kruist ook 
regelmatig ons pad. Dat geeft ook de 
nodige vertier, rennen, blaffen en gek 
doen. Erwtje is een beer van een Bor-
deauxdog, Wickie is een Border Collie en 
Stu een Welsh Corgi Cardigan. Het is al-
tijd weer mooi om te zien hoe zo’n grote 
dog met die andere honden speelt en 
zich ook heel kwetsbaar kan opstellen. 
Toevallige voorbijgangers blijven soms 
stilstaan om het wilde spel van die vier 
rassen te bewonderen.

In Kralingen komt de kaasboer nog aan 
huis. Praktisch elke vrijdag lopen we 
hem wel ergens in de wijk tegen het lijf. 
Onze honden zijn gek op kaas. Ze zijn er 
ook mee opgevoed. Tijdens de training 
werd kaas als beloning gebruikt, dus 
de auto van de kaasboer heeft alle be-
langstelling. Daar hangt natuurlijk een 
enorme “kaasgeur” omheen, dus het is 
verklaarbaar dat ze die auto meteen sig-
naleren en er heen willen. Zelf halen we 
de kaas altijd bij onze vaste kaasboer op 
de weekmarkt. Als we dan thuiskomen, 
worden we ook helemaal besnuffeld en 
dan dient een stukje kaas weer als belo-
ning. Ze hebben tenslotte samen het fort 
weer verdedigd en daarvoor moeten ze 
beloond worden. Hoewel elke kaassoort 
met liefde opgepeuzeld wordt, hebben 
ze een duidelijke voorkeur voor een wat 
oudere kaas, Boerenjuweel genaamd. 
Nou, wij delen die voorkeur, dus dat zit 
wel goed.

Tijdens onze wandelingen lopen we ook 
altijd langs het stadion van Excelsior. 
Wordt er op de velden getraind, dan 
heeft de jongste, Fleurtje, alle belang-
stelling voor de bal. Ze hoopt er volgens 
mij altijd nog op dat de bal over de sloot 
onze richting op komt. Zijn er wedstrij-
den, dan hebben Fleurtje en Else veel 
belangstelling voor de supporters. Vuur-
werk, gooien met bierblikjes, nergens 
kijken ze nog van op. En een laagvlie-
gende politie-helicopter is kennelijk 
ook het bekijken waard, want beide da-
mes staren hem helemaal na. Politie te 
paard, de ME, alles is leuk en spannend. 
Als een paar ME-ers me nog van vroeger 
(her-)kennen en gekke streken uithalen, 
dan is Fleurtje direct van de partij. Ook 
diensthonden zijn voor de beide teven 
van ons erg interessant, maar die willen 
we niet uit hun concentratie halen, dus 
houden we gepaste afstand.  

De Erasmus Universiteit ligt ook in Kra-

lingen. We lopen dus tijdens onze wan-
delingen heel wat studenten tegen 
het lijf. Vooral buitenlandse studenten 
hebben belangstelling voor ons duo. 
Regelmatig moeten we uitleg over het 
ras (“typical Dutch breed”) geven en 
worden er foto’s van de dames gemaakt. 
Fleurtje weet dat precies, want als ze een 
fototoestel ziet, gaat ze keurig poseren. 
Laatst wilde een studente haar halve 
rantsoen met Else en Fleur delen, maar 
daar konden we nog net een stokje voor 
steken.

Op veel plaatsen in Kralingen is een aan-
lijngebod van toepassing. Daar waar ze 
los mogen lopen en het veilig is, lopen 
onze beide honden ook los. Buiten de 
uitlaatgebieden is het verplicht honden-
poep op te ruimen. Vaak hebben we de 
bekende plastic zakjes niet nodig, want 
Else en Fleur hebben een voorkeur voor 
de uitlaatgebieden en daar mag alles 
blijven liggen.

Opvallend dat mensen wel over hon-
denpoep klagen, maar niet over de gro-
te hopen paardenvijgen. De gemeente 
en deelgemeente doen alles om ruiters 
tegemoet te komen. Ze worden facilitair 
ondersteund bij evenementen als CHIO, 
leggen ruiterpaden aan en ouderhou-
den die. Via de hondenbelasting incas-
seren ze tonnen per jaar. Paardenbelas-
ting kennen we niet…….wie past het 
gelijkheidsbeginsel toe?

We proberen het wandelen ook altijd 
met wat “werk” te combineren. De vel-
den langs de Burgemeester Oudlaan 
lenen zich prima voor wat zoekoefenin-
gen. Fleur en Else hebben daarbij ook 
veel bekijks, want laten we eerlijk zijn, 
wanneer zie je nou twee Drentsche Pa-
trijshonden aan het werk in de stad?

Uw Diender

gebruikshondencommissie

Vooraankondiging KNJV-Proef te Beesd 
I.v.m. een paardenconcours op 2 augustus 2013 op landgoed Marïenwaardt houden wij, de 
‘Drentsche Patrijshondenvereniging’ , onze Jaarlijkse KNJV-proef op 26 juli 2013.

Publicaties KNJV-proeven en veldwedstrijden
Nu de website van Orweja goed werkt, heeft de redactie van de ‘Nederlandse Jager’ besloten geen 3 pagina’s per seizoen meer 
te reserveren voor de KNJV proeven en de veldwedstrijden. Het staat helaas nergens vermeld, maar het is wel zo. Alle publica-
ties gaan vanaf 1 januari 2013 via de Orweja website: www.orweja.nl.

LET OP:  WIJZIGING DATUM!
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zwart op wit (koopcontract pup)
Iedere fokker wordt ermee gecon-
fronteerd, enthousiaste pupkopers 
die zich vertederd buigen over een 
nest jonge hondjes en het liefst on-
middellijk zo’n kleintje mee naar huis 
nemen.

Ondanks dat in de media een beeld 
wordt opgeroepen van fokkers die, 
slechts gedreven door financieel gewin, 
zo snel mogelijk, zo veel mogelijk pups 
verkopen ligt de werkelijkheid in zeer 
veel gevallen anders.

Veel fokkers voelen nog schroom om 
hun pupkopers te confronteren met een 
koopcontract. De verzakelijking van een 
emotionele gebeurtenis, zoals de aan‐ 
en verkoop van een pup, ervaren ze als 
‘’not‐done’’. En toch is dit een misvat-
ting. Niet alleen de fokker beschermt 
zijn aansprakelijkheden door het afslui-
ten van een koopovereenkomst ook de 
rechten van de pupkoper worden in een 
dergelijk contract vastgelegd.

Uitgangspunt van het Nederlandse Ver-
bintenissenrecht is de contractsvrijheid 
van partijen, dat wil zeggen dat partijen 
onderling overeen kunnen komen wat 
zij willen, behoudens bepalingen van 
dwingend recht. Volgens Nederlands 
recht is een hond een zaak en daaraan 
is een wettelijke garantie termijn ver-
bonden. Volgens de wet heeft de koper 
recht op een deugdelijk product en een 
product is niet deugdelijk indien het niet 
voldoet aan de redelijke verwachtingen.

Daarom is het van belang dat de koper 
zich bewust is van de problemen die 

zich voor doen binnen het ras van zijn 
keuze en realistische verwachtingen 
heeft van de hond die hij koopt.

Een koopcontract verdeelt de rech-
ten en plichten van de partijen over 
en weer. Het is verstandig als de fokker 
in het contract onder meer op neemt 
welke maatregelen hij heeft genomen 
bij zijn fokdier met betrekking tot de 
gezondheid en ter voorkoming van er-
felijke gebreken en/of afwijkingen bij 
de nakomelingen. Goed uitgangspunt 
is het Verenigingsfokreglement van de 
Rasvereniging waarin de voor het speci-
fieke ras geldende vereisten inzake ge-
zondheid vermeld staan.

Van de pupkoper mag echter ook wel 
het een en ander verwacht worden. 
Daarom is het raadzaam om in de over-
eenkomst op te nemen welke gebreken 
er volgens het Verenigingsfokreglement 
binnen de populatie bestaan. Daarmee 
wordt de pupkoper geïnformeerd en 
kan hij desgewenst aan de fokker of ras-
vereniging in kwestie nadere toelichting 
vragen.

Veel fokkers geven aan hun pupkopers 
ook een informatiemap mee waarin in-
structies en tips staan over de opvoe-
ding van pups in het algemeen en van 
het specifieke ras in het bijzonder. Een 
fokker zou er voor kunnen kiezen een 
dergelijk geschrift onlosmakelijk onder-
deel te laten uitmaken van het koop-
contract dan wel in de overeenkomst 
te vermelden dat iets dergelijks aan de 
pupkopers is verstrekt.

Ook de prijs van een pup is van invloed. 
Op het moment dat een fokker zijn pups 
verkoopt voor prijzen die niet markt‐
conform zijn, schept een hogere pup-
prijs hogere verwachtingen bij de pup-
koper met betrekking tot gezondheid, 
prestaties etc.

Een koopcontract blijft in de meeste ge-
vallen gewoon in de la liggen en als zich 
problemen voordoen bij een verkochte 
hond verdient het verreweg de voor-
keur in overleg de kwestie op te lossen.

Mochten zich toch geschillen voor doen, 
en niets menselijks is ons vreemd, is het 
van belang om als fokker aan te kunnen 
tonen dat zorgvuldigheid is betracht. 
Zowel met betrekking tot de keuze van 
de fokdieren als de wijze waarop even-
tuele problemen met de gefokte pup en 
de pupkoper worden opgelost.

Een koopcontract is geen eenvoudige 
materie en het verdient de voorkeur om 
aanstaande pupkopers in een vroeg sta-
dium de overeenkomst mee naar huis 
te geven zodat zij deze op hun gemak 
kunnen doorlezen en eventuele vragen 
in alle rust kunnen stellen. Op het mo-
ment dat de daadwerkelijke koop dan 
tot stand komt is het ondertekenen van 
het contract alleen nog maar een forma-
liteit en kan de gebeurtenis zijn wat hij 
behoort te zijn: Feestelijk!

Anne-Greet Bonefaas

Bron: ‘De Hondenwereld’, december 2011

Roef Bo met ons jongste paard Amar.  
Voor het rijden nog even ‘n onder-
onsje!

Mirjam van Hoef-Vervaart

Roef met een ganzenei.

Zoals het een echte Drent betaamt: 
‘zacht in de bek’.
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U vindt in dit boek o.a. artikelen over : 
 

• De ontstaansgeschiedenis van de  
provincie Drenthe en hoe het ras zich  
in deze provincie heeft ontwikkeld; 

• De Drentsche Patrijshond van weleer, 
van de oorsprong tot aan de erkenning 
van het ras in 1943; 

• Het natuurlijke karakter van de Drent; 
• De functionele bouw van de Drent; 
• Verschillende hoofdkennels; 
• Iets over jacht en wedstrijden; 
• Wegwijs in kynologenland; 
• Opvoeding; 
• Verzorging; 
• Fokkerij; 
• Voeding; 
• Jacht– en kynologische termen; 
• Enzovoort. 

 

 
Wilt u dit boek bestellen of aan  
iemand cadeau geven? 
 
Er zijn nog enkele exemplaren. 
 
Bestellen kan via de  
Drentenwinkel  
of direct bij de auteur  
Janny Offereins-Snoek  
via E-mail :  
vanGroevenbeek@hetnet.nl 
of telefoon: 0341-419015. 
 
De prijs is € 44,95 exclusief  
€ 7,20 verzendkosten. 

‘Vledder Josephine van de Eijkenstaete’ geboren 5 juni 
2012, zit/hangt graag tegen de bank aan. Wij moe-
ten daar wel om lachen, we hebben twee pubers en 
puber-hond in huis.

De mensen pubers hangen op de bank en Vledder 
voor de bank. Het is zijn favoriete ‘hangplek’, zeg maar.

Het is onze eerste Drent, hiervoor hebben we een Gol-
den Retriever en een Engelse Setter gehad. We hebben 
veel plezier met/van ons Drentje. Hij doet het goed op 
de hondenschool, wil graag werken en pakt het snel 
op, vaak de beste van de groep.

Vledder is een heerlijk lieve puber, haalt streken uit, 
wetende dat het niet mag en is daarna weer super lief. 
Hij houdt ons mooi bezig.

We zijn blij dat we voor dit mooie, actieve ras hebben 
gekozen en dat we door aanvraag voor een herplaat-
ser bij Marja de Boer, toch voor een pup zijn gegaan. 
Het heeft zo moeten zijn. 
 
Fam. Valkering

Vledder

Grote honden worden minder oud
Grote honden zoals Labradors en Sint-Bernardshonden worden statistisch gezien minder oud dan kleinere, zoals Chihuahua’s. Dat blijkt uit een onderzoek 
van de universiteit in de Duitse stad Göttingen, dat in het vaktijdschrift American Naturalist is verschenen. Gemiddeld worden grote honden 5 tot 8 jaar, 
terwijl kleinere dieren 10 tot 14 jaar kunnen leven.  ‘Grote rassen verouderen biologisch duidelijk sneller dan kleine’, zegt evolutiebiologe Cornelia Kraus. ‘Wij 
gaan ervan uit dat dat met de snelle groei samenhangt.’  Veel grote honden zijn met 3 jaar volwassen en met 7 jaar dood, aldus Kraus. De wetenschappers 
hebben voor hun onderzoek een Amerikaans databank geraadpleegd waarin meer dan 50.000 honden van 74 rassen waren geregistreerd.
Bron: AD van 14/03/2013.
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Egels
Beste Diender,
Omdat u het steeds over egeltjes hebt, wil ik u mijn ervaring 
met een van mijn Drenten ook graag vertellen. Op zomer-
avonden, wanneer de deur naar de tuin open staat, en wij 
even naar het laatste nieuws op tv kijken, gebeurde het regel-
matig dat er ineens een egel voor mijn voeten werd gelegd. Ja, 
neergelegd, want inmiddels wist Katie wel dat een egel niet 
door het vrouwtje werd aangenomen, zoals dat het geval is 
bij een eend of konijn.

Katie ging altijd de tuin in om een egel te zoeken. Deze werd 
dan keurig voor mijn voeten neer gelegd. Na een “braaf” en 
een aai over de bol (apporteren moet je tenslotte belonen) 
vroeg ik haar vriendelijk of ze de egel ook weer naar buiten 
wilde brengen. Vol trots nam zij de egel weer in de bek en 
bracht hem naar de tuin terug. 

Nagestaard door twee andere Drenten, die vol bewondering 
toekeken. Geen haar op hun lijf dat er aan dacht om zo’n ste-
kelding vast te pakken. Ik weet niet of ze steeds dezelfde egel 
mee naar binnen bracht, maar daar leek het vaak wel op. 

Vriendelijke groeten, Doreth van de Breekel.

De redactie ontving een mail van onze trouwe lezer, 
Doreth van de Breekel uit Etten-Leur. Ze reageerde op 
artikeltjes over egels en stuurde de hierbij geplaatste 
foto van haar Drent Katie met egel in. Haar reactie en de 
mooie foto willen we u niet onthouden.

Alert op hartruis
Veel honden en katten lijken niets te mankeren, totdat de 
dierenarts bij de jaarlijkse controle een hartruis ontdekt! Dat 
dit niet altijd een onschuldige aandoening is, blijkt wanneer 
duidelijk wordt, dat in de helft van de gevallen een ernstige 
hartziekte de oorzaak is.  “Laat altijd de oorzaak vaststellen”, 
adviseert Viktor Szatmari, Europees erkend hartspecialist, ver-
bonden aan de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in 
Utrecht. 

“Er kan tegenwoordig veel. Oudere honden krijgen een nieu-
we hartklep, puppy’s worden via radiofrequentie van hun 
hartritmestoornissen afgeholpen en bij fretten kunnen pace-
makertjes worden geplaatst. Deze technieken worden steeds 
vaker bij huisdieren uitgevoerd bv. In Amerika, Japan en Italië. 
Wij zijn wat nuchterder, maar we moeten er wel voor waken 
dat we de eerste signalen van hartfalen negeren”, waarschuwt 
Szatmari. 

De Hongaarse specialist ziet regelmatig honden en katten, 
die een hartziekte hebben. Bij toeval zijn de baasjes erachter 
gekomen, omdat de dierenarts tijdens een routineonderzoek 
een ruisje hoorde. Vaak wordt nog steeds gedacht, dat dit een 
onschuldige aandoening is en dat met name puppy’s daar wel 

overheen groeien. 

Waar honden door deze aandoening onder andere kortade-
mig kunnen worden of een opgezette buik kunnen krijgen, 
kunnen katten met een hartprobleem tevens plotseling ver-
lamd raken aan het achterlijf. Een bloedstolseltje is dan de 
boosdoener, veroorzaakt door een slecht functionerend hart. 

Hij raadt aan een hartruis ALTIJD te laten onderzoeken. “Het 
is echt specialistenwerk. Het hart, de motor van het lichaam, 
is een zeer complex orgaan zoals we weten: alle vaten, wan-
den, kleppen, kamers en boezems moeten feilloos werken en 
samenwerken. Werkt er één onderdeel niet goed, dan kan dat 
allerlei problemen geven”. Om op een juiste manier hartaan-
doeningen vast te stellen, zal er een echo gemaakt moeten 
worden en het hart goed moeten worden beoordeeld. Raad-
pleeg bij twijfel altijd de dierenarts”, zo luidt zijn advies. ”Of 
het nu om een hond of kat gaat, vraag om een verwijzing naar 
een specialist als hij een hartruis constateert. Wacht niet tot-
dat het te laat is, dan wordt het niet alleen erg duur, maar ook 
erg stressvol voor het dier, waardoor zijn gezondheid verder 
kan worden aangetast”.
Bron: de Telegraaf van 9 maart 2013
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bentho
Begin oktober konden we onze pup 
Bentho ophalen bij de familie Hoek-
sema in Exloërveen. Eigenlijk heet hij 
‘Nimrod fan’t Suydevelt’ maar we ko-
zen toch voor een andere roepnaam. 

Hij is nu vijf maanden bij ons en we heb-
ben ons nog geen dag verveeld met 
hem, wat een energie en levenslust! Hij 
weegt inmiddels 24 kilo en veel mensen 

die hem zien denken dat ie al volwassen 
is maar dat duurt nog wel even, hij heeft 
naar verhouding nog forse poten en 
groeit nog wel even door! Het zindelijk 
worden is inmiddels ook helemaal rond, 
hoera! 

Toen ie net een week bij ons was moes-
ten we onze boot naar Den Helder 
varen. Bentho ging mee en vond het 
prachtig, het slapen was ook geen enkel 
probleem! Vanaf het dek keek hij het wa-
ter over alsof hij dit al jaren deed!

Hij helpt graag met de was en ook met 
het open maken van het bekertje yog-
hurt! 

Op de puppycursus heeft hij zijn eerste 
diploma gehaald: lawaaitraining!

Twee keer heeft hij ons behoorlijk laten 
schrikken.... hij neemt namelijk alles in 
de bek wat ie tegen komt. Tot aan een 
stuk scherp plastic en een porcelein-
scherf aan toe! Het eerste spuugde hij 
na een nacht netjes eruit en de scherpe 
scherf is er via het spijsverteringskanaal 
weer netjes uitgepoept wat echt een 
Godswonder is. 

Ook liggen er verschillende scherpe 
tandjes en kiezen bij ons op de schoor-
steenmantel......soms denken we wel 
eens .. het is ons vijfde kind!

 

Met hartelijke groet, 
Frits en Alie Kraaij
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symposium op 9 noVember - certiFiceren rashondenFokker
Certificeren van de rashondenfokker, 
een kwestie van overleven.

Het wordt tijd dat serieuze fokkers van 
rashonden de kans krijgen kenbaar te 
maken dat de rashondenfokkerij nuan-
ces kent. De boodschap van actiegroe-
pen en van de media die hen kritiekloos 
napraten, ‘rashond = ramphond’, is een 
karikatuur. 

Zelfs het goedbedoelde motto van de 
Raad van Beheer, ‘Op weg naar een ge-
zonde rashond’, blameert de bona fide 
fokkers in zekere zin. Want gezonde ras-
honden, die ZIJN er al, daar maken deze 
fokkers zich namelijk altijd al sterk voor. 

Toegewijde rashondenfokkers verdie-
nen publieke erkenning voor hun vak-
manschap. En ze verdienen bescher-
ming om door te gaan waarmee ze 
bezig zijn. Dat is het aloude ambacht 
van weloverwogen maken van combi-
naties die een zo groot mogelijke kans 
hebben geestelijk en lichamelijk gezon-
de pups op de wereld te zetten. In plaats 
van te worden gekleineerd en op één 
lijn gesteld met de broodfokkerij, ver-
dienen de kynologische fokkers support 
en profilering.

Afgeblazen en weer opgepakt
Certificatie, met een daaraan gekop-
pelde infrastructuur, is het middel waar-
mee de kwaliteitsfokker zich in de maat-
schappij kan onderscheiden en zich 
tevens kan beschermen. 

De Raad van Beheer is een tijd serieus 
aan de gang geweest met certificeren, 

met veel steun vanuit de leden. Het tra-
ject is echter, kort voor het in de praktijk 
zou gaan, afgeblazen. 

Dat echec mag toch niet betekenen dat 
het dan niet van certificeren gaat komen, 
hebben twee destijds bij de ontwikke-
ling betrokkenen gedacht. Anne-Greet 
Bonefaas, met steun van echtgenoot 
Frenk Bonefaas, is daarom op eigen ini-
tiatief verder gegaan met het uitwerken 
van het concept en het bij elkaar bren-
gen van partijen die tot verwezenlijking 
kunnen bijdragen.

Inmiddels is de afronding in zicht en cer-
tificeren gaat in januari 2014 van start.

Certificeren is een zaak van levensbe-
lang voor fokkers die in dit de rashond-
vijandige tijdsgewricht hun liefhebberij 
– het moderne ‘passie’ is wellicht een 
passender term – willen blijven beoefe-
nen.

Jubileum
Kunogonda, vereniging van vrouwelijke 
kynologen, en als bijzondere vereniging 
lid van de Raad van Beheer, bestaat in 
2013 vijftig jaar.

Kunogonda gaat deze verjaardag weer 
vieren met het organiseren van een 
symposium. Eerder organiseerde Kuno-
gonda een symposium over HD-onder-
zoek en over besturen in de kynologie.

Kunogonda staat pal achter het plan 
voor certificeren van bona fide fokkers 
die zich conformeren aan het ‘state of 
the art’ fokbeleid van de Raad van Be-

heer en de rasvereniging.

Met het symposium, als geschenk van de 
jarige aan de kynologie, wil Kunogonda 
daar brede bekendheid aan geven. 

Symposium

Naar verwacht zal het concrete pro-
gramma in mei bekend zijn. Dan zal ook 
de aanmelding worden opengesteld. 
Wie zich aangesproken voelt doet er 
goed aan nu alvast zaterdag 9 novem-
ber 2013 in de agenda vrij te houden, 
de locatie is partycentrum Schimmel in 
Woudenberg.

Alle ins en outs van certificeren zullen 
worden uiteengezet en doorgenomen, 
met aandacht voor de voordelen voor 
de fokker, en voor wat van hem wordt 
gevraagd om voor certificeren in aan-
merking te komen. 

Inschrijven zal openstaan voor iedere 
kynoloog die belangstelling heeft: fok-
kers uiteraard, maar ook verenigingsbe-
stuurders of wie dat misschien nog wor-
den gaat. Er is een limiet aan de ruimte 
dus wie het eerst komt het eerst maalt. 
Maar wie weet kan bij overtekening nog 
een tweede sessie volgen, dat is eerder 
namelijk ook zo gedaan.

Voor het symposium wordt een website 
ingericht: www.kunogonda.nl. Wie inte-
resse heeft doet er goed aan die in de 
gaten te houden.

Voor meer informatie:
symposium@kunogonda.nl

1 Wat is een virus?

2 Wat heeft een virus nodig om te overleven?

3 Waarom?

4 Wat is dus essentieel voor een virus om te overleven?

5 Wat is de enige behandeling tegen een virusinfectie?

6 Met welke virusziekten wordt de hond het meest geconfronteerd?

7 Hoe herkent u Hondenziekte of de ziekte van Carré?

8 Als hiervoor niet preventief geënt wordt wat zijn dan de gevolgen?

9 Rabiës of hondsdolheid, is hiervoor een ent-plicht?

10 Wanneer wel/niet?

A
ntw

oorden op pagina:  33.

Vragen Drent-en-kennis
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amber op haar 15e Verjaardag 
Onze ‘Amber v.d. Haeckpolder’ wordt weliswaar behoorlijk 
doof, maar is verder nog goed gezond. Het doordringende 
geluid van de fluit hoort ze nog wel, maar voor de rest doen 
we alles met gebarentaal. 

Ze slaapt veel en is stijf bij het opstaan. Toch is ze nog goed in 
staat om een flinke wandeling te maken. Ze heeft haar doch-
ter Vranka en kleindochter Dora overleeft. Onlangs is ze nog 
over-over-grootmoeder geworden.

Soms lijkt ze wat dement te worden en staat ze gewoon een 
tijdje in de hoek van de keuken, niet wetend wat ze daar moet 
doen. Na een tijdje wat argwanend en afstandelijk gereageerd 
te hebben, is ze weer aanhankelijker en zachter geworden. Zo 
maken we verschillende fases mee van een ouder wordende 
hond. Dit ervaren we als bijzonder. We hopen haar nog een 
poosje in gezondheid bij ons te hebben.

Ria van den Berg, Lekkerkerk

clicker zorgt Voor extra klik

Een clicker-cursus? Dat leek me niks. Zo’n plastic ‘klik’-geluid, 
dat is toch niet gezellig belonen? En dat ding vergeet ik na-
tuurlijk en dan zit je met je handen in het haar. Maar na de 
puppytraining wilde ik wel jachttraining doen met onze Sam 
(zes maanden). Daarvoor… moest ik eerst aan de clicker. 

Al mijn vooroordelen moet ik bijstellen. Sam en ik hebben er 
drie lessen opzitten bij Let Stevens, Drent-fan en eigenaar van 
een hondenschool in Zeist. Het is ge-wel-dig. Zo leuk om te 
zien hoe leergierig hij je aankijkt, diep nadenkt: wat zou ze 
van me willen? Niet zozeer vanwege het koekje als het lukt, 
maar omdat hij lol heeft om iets voor mij te doen. Gaan we op 
die boomstam staan? Zal ik het spoor van die dode meerkoet 

volgen? Voor mij een sport om precies goed te timen met de 
click en zijn enthousiasme om de volgende stap te maken. En 
natuurlijk om spontaan goed te reageren als hij zelf een leuk 
plan heeft. Zoals het apporteren van de doodgevroren merel 
in januari. Goed zo! (help, waar laat ik dat koude beest? Als ik 
hem de struiken ingooi, komt hij hem weer brengen!). Of het 
door de kat vermoorde vogeltje, dat hij trots meeneemt naar 
huis. Kom maar op met die jachttraining, zijn neus doet het 
wel!

We beleven zoveel lol aan de oefeningen samen, dat ik nau-
welijks meer een verstopspel met hem kan spelen. Vóór ik 
achter die boom sta, heeft hij allang door wat ik van plan ben  

Sam was al een zoetje, maar de clicker-cursus maakt ons nog 
meer een team. Zo erg zelfs, dat hij snel zijn hoofd door het 
kattenluik steekt als ik van huis ga. Niks zeggen tegen de poes 
hoor, maar: hee, baas, gaan we niet meer clicken dan?

Merel van Dorp, Amersfoort

Automobilisten en andere weggebruikers in Italië moeten vanaf eind dit jaar aangereden honden, katten en andere dieren helpen. Het doet er niet toe 
of zij zelf het ongeluk hebben veroorzaakt. Automobilisten moeten het dier in hun auto laden en naar de dichtstbijzijnde dierenkliniek brengen. Daarbij 
mogen zij voortdurend claxonneren en rode verkeerslichten negeren. Op 27 december wordt een wet van kracht die het parlement 2 jaar geleden 
aannam. Het ministerie van Transport onderstreept dat de wet voor alle weggebruikers geldt. Automobilisten moeten wagens met een gewond dier 
voorrang geven en de politie mag de chauffeur die de verkeersregels negeert, niet beboeten. Volgens Italiaanse media is de wet uniek voor Europa. De 
krant Corriere della Sera schrijft dat de volgende stap mogelijk de instelling van een alarmnummer wordt om ongelukken met dieren te melden.
Bron: AD, 15/12/2012.
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honden- (drenten-)bezitters
Dikwijls als ik met mijn honden ga wandelen, kom ik an-
dere hondenbezitters tegen. Wijzelf zijn eigenaars van 
drie Drenten.

Ik kwam een oude bekende tegen met een Drent. ‘’Hallo leuk 
lang niet meer gezien! Zullen we de honden even laten spe-
len?’’. “Ja goed gezellig!’’ Na even elkaar even te hebben ver-
kend, ging de reu zijn eigen weg. Ik stond met één van de 
baasjes te praten en zei: ‘’ Moet je je hond niet eens roepen, 
die is nu al een tijdje uit zicht?” Andere baasje:  “Nee hoor hij 
weet wel dat ik hier ben, hij komt straks wel terug.”

In de verte zag ik een fazant opgaan en een haas over de weg 
schieten. Ik vroeg het haar nog eens en zei: “Gebruik de fluit 
die om je nek hangt.” Antwoord: “Ja, dat heeft geen zin, hij 
komt dan toch niet.”  Ik weer: “Nou, ik ga met mijn honden naar 
huis hoor.” De andere hondenbezitster staat er bedremmeld 
bij zonder hond.

Op de terugweg dacht ik hierover na en het irriteerde mij ma-
teloos dat zij er niets aan deed om de hond terug te krijgen. 
Volgende keer als ik daar weer ga wandelen, worden mijn 
honden er op aan gekeken dat ze achter wild aangaan.

Ik ben vóór de jacht, maar respecteer het wild en wil dat mijn 
honden dat ook doen. In het voorjaar zijn er weer kuikens 
van fazant en patrijs en andere weidevogels en deze moeten 
in alle rust groot kunnen worden, zonder dat zij worden ge-
hinderd door loslopende honden die niet onder appél staan. 
Vooral als de jacht weer open gaat, wordt er door jagers veel 
gelet op mensen met honden die in het veld lopen. Echter, zij 
kennen niet alle bonte honden en weten niet bij welke eige-
naar een bepaalde hond hoort.

Zorg er voor dat, als je hond los loopt, dat hij niet ver van je 
weg gaat, zodat hij niet zelf op strooptocht gaat. De passie die 
hij heeft voor wild is op zich OK, maar houd hem in de gaten. 
Je Drent kan er niets aan doen; wild vinden en voorstaan is 
een eigenschap waarop en waarvoor hij is gefokt.

Daarom zou ik zeggen: ‘’Drenteneigenaren, houden jullie je 
hond in de hand en leer ze respect te hebben voor wild! Ga 
alsjeblieft op jachttraining. Drenten zijn honden die je veel 
kunt leren, ook respect voor wild.’’

De meeste mensen die nu een Drent kopen, willen hem hou-
den als huishond. Dit is op zich geen probleem. Ons ras past 

zich snel aan, maar er wordt nog wel eens vergeten dat een 
Drent van nature een jachthond is en die eigenschap willen 
we in ons ras ook zeker niet kwijt!

Wij vinden het fijn dat ons ras deze eigenschap heeft en dus 
kan hij tijdens de wandeling wel eens iets vinden dat u ‘vies’ 
vindt. Wat doe je dan? Gewoon aanpakken en de hond prij-
zen. Zorg daarom altijd voor een plastic zakje in uw jaszak, zo-
dat u de ‘buit’ daarin kunt doen. Apporteren hoort immers bij 
het ras.  Daarom zou het goed zijn als u met uw hond naar de 
jachtcursus zou gaan, waar men u leert hoe u uw hond kunt 
trainen om hem alle fijne kneepjes van het jachtbedrijf bij te 
brengen.

Wat ik ook wel eens hoor, dat de hond in huis alles kapot 
maakt, zoals stoelpoten, deurposten vloerbedekking, ja alles 
wat maar in de buurt is. Als dat zo is, dan wordt het toch echt 
wel eens tijd, dat hij niet alleen lichamelijk maar geestelijk een 
uitdaging krijgt. Doe veel verschillende dingen met hem, be-
zig blijven en niet alleen wandelen, maar ook dingen op la-
ten halen, jezelf verstoppen en de hond je laten zoeken, b.v. 
samen met de kinderen in het bos. Terugroepen als hij te ver 
weg is en als hij komt belonen. Aangeven dat iets niet mag of 
als hij te lang wegblijft. Een hond opvoeden is net als u met 
kinderen, zou doen. Breng ze normen en waarden bij!

Als je dit met een Drent de eerste jaren goed doet, heb je er 
de rest van je leven een fijne hond aan. Probeer met de hond 
altijd iets te doen dat hij leuk vindt en houd op deze manier de 
wandeling leuk voor beiden.

Dit zeggen we ook tegen onze pupkopers. Vaak komt het wel 
goed, maar soms na verloop van tijd verslapt het trainen en 
hebben de mensen andere dingen aan hun hoofd. Dan gaat 
het mis. Je moet blijven opletten. Verplicht jezelf om altijd aan 
je hond te denken! Je hebt welbewust een hond gekocht, een 
levend wezen en de hond wordt,  als het goed is, een deel van 
je gezin.

Wij genieten dagelijks van onze Drentjes. Ons leven is er op 
ingesteld, zonder dat we ze vermenselijken, want daarvan 
wordt een hond niet gelukkig en u ook niet. Een hond is een 
roedeldier en wil ook zo worden behandeld. Hij heeft  een roe-
delleider nodig en dat bent u.

Evelien Bösing



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

Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak
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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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Verplicht chippen per 1 april 2013
Vanaf 1 april 2013 is de wettelijke ver-
plichting ingesteld in Nederland dat 
elke fokker/eigenaar  zijn pups 7 we-
ken na de geboorte moet laten chip-
pen en registreren. 

De eigenaar is verplicht onder meer zijn 
naam, adres en woonplaats te registre-
ren. De gegevens van de eigenaar wor-
den opgeslagen in een databank. Aan 
de verkoop vooraf dient de nieuwe eige-
naar ook te informeren naar een regis-
tratiebewijs. Bij verkoop dient de koper 
zijn pup binnen 14 dagen op zijn eigen 
naam te laten zetten. Dit wordt dus wet-
telijk verplicht wat o.a. inhoudt dat je in 
overtreding bent als je het niet doet. 

Met deze gegevens kunnen toezicht-

houders mogelijke illegale handel en/of 
fokkerij opsporen of nagaan of iemand 
bedrijfsmatig handelt in honden. Dit 
geldt ook voor honden die uit het bui-
tenland komen.

Aan de andere kant kunnen honden, die 
gechipt en geregistreerd staan, mak-
kelijker teruggevonden vonden bij o.a. 
vermissing of weglopen en daardoor 
sneller aan hun baasjes gekoppeld wor-
den.

Eind 2012 heeft de ministerraad inge-
stemd met dit voorstel van toenmalig 
staatssecretaris Bleker van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie om mis-
standen in de fokkerij en handel met 
honden tegen te gaan en het welzijn 

van honden te verbeteren.

De Raad van Beheer is betrokken ge-
weest bij de totstandkoming van deze 
regeling. De Raad is voorstander van 
verplichte identificatie en registratie van 
honden. Voor het al eerder aangegeven 
aanpakken van de malafide hondenhan-
del uit binnen- en buitenland, die stel-
selmatig het welzijn en de gezondheid 
van honden schaden, is de identificatie 
en registratie van honden noodzakelijk. 

Daarnaast betreurt de Raad van Beheer 
het, dat de verplichting slechts voor 
nieuw–geboren honden gaat gelden. 
Hierdoor duurt het namelijk nog jaren, 
voordat er sprake zal zijn van algehele 
identificatie en registratie.

Aanvullend op dit artikel kregen we onderstaande opmer-
kingen en aandachtspunten binnen van een dierenartsen-
praktijk te Schijndel.

Zij melden dat er nog altijd honden rondlopen, die gechipt zijn bij 
de fokker, maar die vervolgens niet op naam van de huidige eige-
naar staan. Stomweg omdat dit vergeten is. Heel sneu als je je be-
denkt, dat de eigenaar dan niet te achterhalen is, terwijl de hond 
wel gechipt is. U, als eigenaar hebt dus nu, met de nieuwe wet, 
de verplichting, om de hond te melden bij een databank. Er zijn 
er waar je voor moet betalen, maar er zijn ook verschillende gra-
tis, waarbij je ook nog eens eventuele medicatie kunt vermelden. 
Misschien wel levensreddend als je hond bv. een hartprobleem of 
diabetes heeft!

In deze praktijk wordt veel aan puppy begeleiding gedaan, waar-
bij de pup dan gedurende zijn eerste levensjaar om de 2 maan-
den in de praktijk komt voor o.a. tafeltraining en het doorspreken 
van allerlei zaken. Op een leeftijd van 5 tot 7 maanden leest de 
para-veterinair de chip uit en controleert dan via de zoek-site 
www.chipnummer.nl of de eigenaar-gegevens bekend zijn.

Helaas wordt geconstateerd, dat van de 10 pups er 7 pups niet op 
naam staan van de eigenaar. De reactie van de puppy-eigenaar 
is dan vaak: “Dat zou de fokker toch doen, die heeft hem ook 
gechipt!“ Door de vele informatie, die een nieuwe pup-eigenaar 
mee krijgt als hij het hondje komt halen, wordt dit item vergeten 
of over het hoofd gezien. Vaak zit er in het puppy pakket wel een 
folder die is verstrekt door de chipper van de Raad van Beheer. Be-
grijpelijk dat deze informatie niet altijd wordt opgepikt. Er komt 
ook zoveel over nieuwe eigenaren heen! 

Helaas bleek steekproefsgewijs ook bij een aantal Drentsche Pa-
trijshonden, dat ze wel gechipt, maar niet geregistreerd waren. 
Helaas heb je dan niets in handen, ook via ZOO-EASY kan je dan 
de eigenaar niet achterhalen.

Tot slot vermelden we nog een site, waar nadere uitleg en infor-
matie wordt gegeven. De site ‘Chipjedier’ is een informatiesite 
van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG). 
Dit is een officiële instantie, tot stand gekomen door samenwer-
king van o.a. de overheid en de KNMvD. Het adres van de website 
is: www.chipjedier.nl.

VERGEET UW HOND DUS NIET AAN TE MELDEN BIJ EEN DATABANK – GROOT IS ZIJN/HAAR DANK!

Flapöres
Op de middenpagina van de juni-editie van ‘Onze Drent’ 
zouden we graag Drenten met flapöres (buiten Drenthe 
ook wel ‘vliegoortjes’ genoemd) willen laten zien. Hier-

naast ziet een voorbeeld.

Als uw Drent kan ‘vliegen’ en u was er op tijd bij om een 
foto te maken, dan zouden we dat plaatje graag van u 

ontvangen.

Foto’s graag als bijlage van een email sturen. Om een 
goede kwaliteit van het drukwerk te verkrijgen, gebrui-
ken we liefst het originele bestand (direct van het foto-
toestel) . Het bestand mag best een paar mb groot zijn.  

Daar kan onze mailbox prima tegen.
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Eindelijk ... de opbergmap
Eindelijk...u kunt weer een 
opbergmap bestellen om ‘Onze 
Drent’ zorgvuldig en overzichte-
lijk te bewaren.  In één map kunt 
u één jaargang van ‘Onze Drent’ 
opbergen.

De kosten zijn € 7,95 per map, exclusief 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 vereniging: www.
drentschepatrijshond.org

Introductie-aanbieding

t/m de Clubmatch van 8 juni: 

als u vijf mappen bestelt, krijg
t u

 de zesde gratis!

hond en kat
Om onze zoon een groot plezier te 
doen, hebben we twee jaar geleden 
besloten  een jong katje in huis te ha-
len.  Het moest een Siamees worden  
omdat bekend is dat deze soort goed 
bij honden past. De kat zou Luigi gaan 
heten, naar een figuur uit een compu-
terspel.

Ik hoopte maar dat zowel mijn man, als 
onze 2-jarige Drent Roos, de kat zouden 
accepteren. En, als het even kon, er ook 
nog van zouden houden. Het was  een 
risico voor de kat, want Roos had (en 
heeft nog steeds) een fel karakter. We 
hadden haar van begin af aan geleerd 
dat ze niet achter katten aan mocht, ook 
al wilde zij dat graag.

Luigi kwam uit een zeer druk huishou-
den en hield zich bij aankomst rustig. Ik 
heb Roos zeer duidelijk gemaakt dat de 
kat van mij was en het is goed gegaan. 
Met twee handen omvatte ik het beestje 
en liet het door Roos besnuffelen met de 
kalme instructie ‘voorzichtig’. Roos heeft 
haar neus toen flink in het dier geprikt 

en er ook wel zachtjes van ‘geproefd’. 
Waarschijnlijk dacht Luigi dat zijn laatste 
uur geslagen had, maar hij bleef rustig 
en kon ook niet weg. Dat was belangrijk 
want hij mocht  zeker niet vluchten en zo 
het jachtinstinct van de hond aanwak-

keren. We hebben 
er allemaal goed 
op gelet dat Roos 
niet achter hem 
aan zou rennen. 
Dat  ging snel 
goed.

De eerste avond 
viel het katje in de 
drinkbak en was 
heel nat en ge-
schrokken. Mijn 
man had medelij-
den met het dier, 
dat toch al zo’n 
heftige dag had 
gehad en heeft 
hem toen snel af-
gedroogd.

Luid spinnend liet Luigi zich dat welge-
vallen en nestelde zich op zijn schoot. 
Roos ging er vlakbij zitten en diezelfde 
avond  lagen man, kat en hond op de 
bank te slapen. Binnen een week lagen 
ze tegen elkaar aan.

Roos heeft de kat gesocialiseerd en op-
gevoed voor zo ver dat kan. Af en toe 
hadden we een beetje medelijden met 
de hond wanneer we de kleine, maar 
razend scherpe nageltjes in ons vel voel-
den. Roos vond dat kennelijk niet zo’n 
probleem.

Inmiddels lijkt het alsof ze onderlinge 
afspraken hebben gemaakt: de kat zet 
nooit zijn achterpootnagels uit bij het 
spelen. De hond gaat nogal eens flink 
te keer waarbij haar bek helemaal om 
de keel gaat en haar grote poten hard 
tegen het kleine lijfje slaan. Ook wordt 
Luigi regelmatig hardhandig omge-
gooid. Dit spel gaat vaak  gepaard met 
veel gegrom van Roos. Luigi valt haar 
dan aan alsof hij een leeuw is die een 
gnoe probeert te kelen. Blijkbaar valt 

het reuze mee allemaal want ze zoeken 
elkaar regelmatig op! 

Ook het laatste rondje lopen ze samen 
mee in het bos tegenover ons huis. Als 
Roos heeft getraind of mee geweest is 
op jacht, dan wordt ze helemaal afge-
snuffeld.

Luigi is ook een zeer gemotiveerde ja-
ger. We vinden veel dode muizen rond-
om ons huis. Als Roos ze vindt, dan wor-
den ze natuurlijk geapporteerd. De kat 
apporteert nog niet, maar  brengt het 
wild wel eens binnen via het kattenluik. 
Daar zijn we minder enthousiast over. 
Soms leeft het nog, want zo gaat dat 
bij katten. Voor ik in kan grijpen zorgt 
Roos er dan voor dat de muis snel aan 
zijn eind komt. Dat is wel ‘weidelijk’ van 
haar, maar dat mag tijdens de jacht dan 
weer niet! 

De kat is vriendelijk en  grappig  en mijn 
kinderen zijn er net als ik, stapel op. En 
mijn man…? Luigi heeft hem helemaal 
ingepalmd!

Eleen Born
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goede manieren kun je leren
Onze Amber (‘Bo fan ’t Suydevelt’) is 
nu 2 ½  jaar jong. En ze is wellicht het-
zelfde als alle andere Drenten.

Lomp en onbenullig, maar ook lief en erg 
nieuwsgierig. Thuis heeft ze nog  steeds 
een heel hoog knuffelgehalte. Buitens-
huis is ze erg speels en luistert ze goed. 
Oké, ze probeert nog steeds uit of wij al-
les nog weten wat wij op cursus hebben 
geleerd. En eerlijkheid gebiedt mij om 
te zeggen dat wij niet alles meer zo heel 
precies eisen van haar. Het  ‘voorkomen’ 
wordt door haar meteen afgewerkt als 
‘aan de voet’. Dat komt er toch vaak ach-
teraan, dus waarom niet meteen?

Nu we dit voorjaar weer opnieuw verder-
gaan met de jachttraining, is het belang-
rijk om de basis er toch weer even goed 
in te krijgen. Afgelopen najaar besloten 
wij voor een ‘time-out’ voor de jacht-
training, omdat Amber de eend eerst 
zelf ging ontleden, voordat zij hem bij 
de baas bracht. “Even geen wild meer“, 
werd ons geadviseerd. Dus dit voorjaar 
proberen we het opnieuw, omdat we 
heel goed merken aan Amber dat ze de 
jachttraining geweldig vindt. Zwemmen 
en apporteren, kortom ‘werken voor de 
baas’ vindt ze het einde. 

Zoals ook thuis het ophalen van de post. 
Zodra de brievenbus kleppert, kijkt ze 
op van haar kussen. Als wij het goed vin-
den, mag ze de post apporteren. Netjes 
zoals het hoort. Daar waar ze eerst de 
post nog een meter voor de baas neer 
flikkerde en om een koekje vroeg, houdt 
ze nu de post netjes vast, gaat voorzit-
ten en na veel loftuitingen en het com-
mando ‘los’ geeft ze post af. Tuurlijk kost 
het tijd en consequent zijn, maar dan 
kan ze het ook. En ze vindt het leuk om 
te doen.

Wat ze ook geweldig vindt is het uitla-
ten rond het middaguur. Tegen 13.00 
uur is hier in de buurt een plek waar veel 
hondeneigenaren met hun hond ko-

men. Dan allemaal 
lekker los lopen en 
spelen. Verschillen-
de honden leren zo 
met elkaar om te 
gaan (socialiseren). 
Van pup tot oude 
knakker, ieder-
een is welkom. En 
voor Amber geldt: 
“Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd”. 
Standaard is er al-
tijd een Border Col-
lie met zijn vrouw-
tje, maar die is erg 
gefocust op zijn 
balletje, dus niet 
echt een speelka-
meraadje. Die bal 
afpakken,  ermee 
vandoor gaan om even later weer terug 
te brengen, dat is wel leuk. 

Als er verder nog geen andere honden 
zijn, installeert Amber zich boven op 
de bult, voor een strategisch overzicht. 
Haar grootste vriendin is een Rhodesian 
Ridgeback van bijna een jaar, maar die 
toch al een flinke maat groter is als Am-
ber. Daar kan ze lekker mee ravotten en 
rennen. 

Ook haar buurjongen, de Drentsche 
Patrijshond ‘Milan Maud van ‘t Roetslat’  
van 2 jaar, is een grote vriend. Beiden 
hebben hetzelfde kangoeroe huppel-
tje en allebei zijn ze erg nieuwsgierig. 
Mensen die voorbij wandelen zonder 
hond worden raar nagekeken, waar is de 
hond? Altijd even kijken of er toch niet 
toevallig toch een hond bij hoort.

Ook leren ze bij die uitlaatplek met el-
kaar om te gaan. Met de een ‘klikt’ het 
beter dan met de ander. Nou scheelt 
het erg dat Amber een teef is. Op de een 
of andere manier kan ze bijna met elke 
hond goed overweg. Daar waar twee 

reuen nog wel eens willen knokken, 
gooit Amber haar charmes in de strijd 
en is zij vriendin met iedereen. 

Ook voor de kinderen die daar spelen. 
Met een step wordt mee gehuppeld, 
wel op gepaste afstand, want het is toch 
eigenlijk best een vreemd ding. Door 
voetballende jongens rennen is ook 
leuk. Oorwarmers wegpakken van kin-
deren die aan het sleeën zijn, is komisch 
om te zien. Zou ze koude flaporen heb-
ben?

Ook al ben ik eerder thuis en gaan we al 
tegen 11.30 uur uit, het maakt niet uit. 
Om 12.45 uur begint ze toch onrustig te 
worden en kijkt ze mij telkens vragend 
aan. Zou ze kunnen klokkijken? Denk 
het haast wel. Zodra we dan om 13.00 
uur opnieuw gaan lopen, is voor haar de 
route duidelijk:  op naar de vriendjes. 

Tja, daar trek je graag tijd voor uit. Ge-
weldig en leerzaam voor baas en hond.

Wouter en Yvonne Vaags
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zeewier, zand, zeewater en een kei Van een dierenarts
Op donderdag 28 maart, drie dagen voordat het strand 
voor honden gesloten zou worden, gingen we met vrien-
den en hun twee Drenten Frodo en Flynt en onze beide 
Drenten Else en Fleur naar het strand van Rockanje. Het 
was heerlijk weer, een zonnetje en een lichte bries, prima 
wandelweer. 

De honden vermaakten zich prima op het strand en in het wa-
ter. We zagen wel dat de oudste, Else, erg veel belangstelling 
had voor zeewier en daarnaast ook hele happen zand naar 
binnen werkte. We probeerden daar een eind aan te maken, 
maar erg succesvol was dat niet.

Op de terugreis begon Else te braken en thuis deed ze dat 
nog een aantal malen. Het braaksel bestond hoofdzakelijk 
uit water en zand… grote hoeveelheden zand. Nu had Else 
een paar dagen eerder in een onbewaakt ogenblik een groot 
plakkaat nijlganzenstront naar binnen gewerkt. Dat spul heeft 
waarschijnlijk een maag-darmirritatie veroorzaakt. Normaal 
probeert een hond zo’n irritatie zelf op te lossen door grote 
hoeveelheden gras te eten. Maar door het koude lenteweer 
wilde het gras nog niet erg groeien. Else heeft waarschijnlijk 
geprobeerd het gebrek aan gras te compenseren door op het 
strand grote hoeveelheden zeewier, zand en zeewater te con-
sumeren.

We hebben onmiddellijk onze dierenarts gebeld en konden 
direct komen. Hij stelde vast dat Else grote hoeveelheden 
zand in haar maag en darmen had en hij nam haar meteen 
voor onderzoek en behandeling op. Op röntgenfoto’s was 
inderdaad goed te zien dat de maag en darmen vol zand za-
ten. Met klysma’s en medicamenten werd getracht het zand 
op natuurlijke wijze af te voeren. Dat lukte gedeeltelijk, totdat 
vrijdagavond bleek dat er mogelijk een blokkade in de dar-
men ontstond. De natuurlijke afvoer van zand zou daardoor 
geblokkeerd kunnen worden en zou dat het geval zijn, dan 
zou operatief ingrijpen beslist noodzakelijk zijn. Gelukkig gaf 
een volgende klysma een positieve wending aan het gebeu-

ren, want Else raakte weer veel zand kwijt. Zaterdagmorgen 
bleek uit een röntgenfoto dat er praktisch geen zand meer in 
de maag en darmen aanwezig was en later in de middag heb-
ben we haar weer op kunnen halen. 

Onze dierenarts woont met vrouw, twee kinderen, vier eigen 
honden en vijf katten boven de praktijk en onze Else bleek 
daar ook gelogeerd te hebben. Dus niet in een bench in de 
praktijk, maar ze was geheel in het gezin opgenomen. Onze 
dierenarts heeft zelfs nog een nacht bij haar op een matras 
geslapen. Zonder zijn kennis en enorme inzet waren we onze 
Else waarschijnlijk ‘kwijt’ geweest. Zaterdagavond lag ze weer 
met haar ‘maat’ Fleur languit op de bank. Eind goed, al goed.

Uw Diender

Jaap Hoeksema en Antoine Breunis met zijn ‘Noortje’
 op ganzenjacht in Friesland.

Wouter fan’t Suydevelt en Jans fan’t Suydevelt.
Wouter was nog maar net 1 dag bij ons en zocht gelijk de knusheid 
van Jans op.
 
Harm en Ellen Sikkema
Stadskanaal
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de zorgverzekering voor uw huisdier 

Meld u gratis aan:
petplan.nl/fokker
fokker@petplan.nl

SPECIAAL  

VOOR  

DE FOKKER

Draag uw pups verzekerd over.

Een geruststellende gedachte!

U wilt toch ook het allerbeste  
voor uw Drentsche Patrijshond?

Spaar per pup €15,-
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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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Voeding Van de jonge hond
Jonge honden groeien in de leeftijd 
van 2 ½ tot 8 maanden enorm snel. 
Bij grote rassen kan dat tot wel 200 
gram per dag zijn. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de voeding in die 
fase optimaal uitgebalanceerd dient 
te zijn om vooral de skeletontwikke-
ling zo ongestoord mogelijk te laten 
verlopen.

In het verleden, toen 
er nog geen goed 
commercieel voer in 
de handel was, zijn 
hierbij veel fouten 

gemaakt die geleid hebben tot ernstige 
groeistoornissen als rachitis (Engelse 
ziekte), radius curvus syndroom (krom-
me voorpoten), enostosis (groeipijn) en 
hypertrofische osteodystrofie (een ziek-
te waarbij ernstige kreupelheid ontstaat 
door processen in de groeischijven). 

Het is bekend dat bij skeletafwijkingen 
als Heup- en Elleboogdysplasie de voe-
ding minstens zo belangrijk is als de er-
felijkheid ervan. De voeding speelt een 
cruciale rol bij het tot uiting komen van 
deze aandoeningen indien de hond ge-
netisch belast is.

De laatste jaren 
wordt er veel onder-
zoek verricht en het 
blijkt dat voor de 
skeletontwikkeling 

vooral de Calciumfractie van het voer 
belangrijk is. Het is al heel lang bekend 
dat de Calcium/Fosfor- verhouding 1,2 
: 1 dient te zijn. Uit onderzoek van vele 
voedingsdeskundigen,  waaronder ook 
de Utrechtse hoogleraar orthopedie van 
gezelschapsdieren Dr. H. Hazewinkel, 
blijkt dat behalve deze verhouding ook 
de absolute hoeveelheid Calcium een 
maximum heeft. Het blijkt dat dit maxi-
mum 1% van de droge stof dient te zijn 
en als optimaal wordt aangegeven 0.8 
%. Verder geeft hij aan dat het energie-
gehalte (vetgehalte) niet te hoog dient 
te zijn. Overgewicht geeft ook aanlei-
ding tot het ontstaan van skelet- en ge-
wrichtsaandoeningen.

De grote diervoe-
dingsfabr ik anten 
als Eukanuba, Royal 
Canin etc. hebben 
deze ontwikkelin-

gen snel gevolgd en hun ‘junior-voe-
ding’ voldoet uitstekend aan de eisen. 
Er is zelfs speciale voeding voor extreem 
snel groeiende ‘probleemrassen’ ontwik-
keld. 

Vaak worden nog kraakbeenbescher-
mende factoren toegevoegd (Glucosa-
mine en Chondroitinesulfaat) en deze 
geven zeker een positief effect.

Veel kleinere natio-
nale of locale fabri-
kanten lopen nog 
enigszins achter en 
verkopen nog voe-

ding die niet aan deze eisen voldoet.  Ik 
heb bij diverse merken juniorvoer een 
calciumpercentage van 1,2 % gevon-
den, dus 50% meer dan gewenst! Wees 
daarom kritisch en let goed op de sa-
menstelling! 

Het is verstandig een goede voe-
dingsolie die rijk is aan Omega 3 en 6 
vetzuren toe te voegen. Bijvoorbeeld 
een goede zalmolie of een andere voe-
dingsolie die geschikt is voor honden 
(bijv. Primeval). Deze essentiële vetzu-
ren zitten vaak te weinig in droge voe-
ding, omdat het deze minder lang houd-
baar maakt.

Geef geen extra vi-
taminepreparaten, 
compleet voer is 
compleet, en een 
overdosis vitamines 

kan echt kwaad! Het is ook belangrijk 
niet te vroeg te stoppen met het ver-
strekken van ‘junior-voeding’. Het advies 
is hierin de richtlijnen van de fabrikant 
te volgen. Zoals gezegd: de grote mer-
ken hebben hun zaakjes op orde dankzij 
hun researchafdelingen.

Drentsche Patrijshonden zijn niet zo ge-
voelig voor skeletaandoeningen tijdens 
de groei, is mijn ervaring, maar natuur-
lijk is het goed om zo optimaal mogelijk 
te voeren. 

Wat het overge-
wicht betreft: zorg 
voor een normale 
groei van uw hond.  
Dat betekent niet 

dat wij, zoals tijdens de laatste fokdag, 
geconfronteerd moeten worden met 
broodmagere Drenten, die meer weg 
hebben van een Greyhound dan van 
een Drentsche Patrijshond. Een Drent is 
een eenvoudige ‘boeren-hond’  die niet 
elegant is, maar kracht uitstraalt en eni-
ge massa heeft. 

Het is mij opgevallen 
dat veel dierenart-
sen hier debet aan 
zijn. Zij slaan door 
in hun adviezen en 

zien het liefst een schrale hond. Boven-
dien worden geadviseerd de honden 
zeer beperkt te laten bewegen, zodat er 
nauwelijks spierontwikkeling is. Natuur-
lijk is overbelasting niet goed maar ook 
hierin wordt overdreven. Drenten zijn 
sobere honden die van nature een goed 
skelet bezitten. 

Mijn mening is dat je 
‘met het oog’ moet 
voeren, dat wil zeg-
gen: kijk meer naar 
de hond en minder 

naar wat op de verpakking van het voer 
staat. Dat is bedoeld als richtlijn en elk 
individu is verschillend. Als u hiermee 
geen ervaring hebt, neem contact op 
met uw fokker of iemand anders die be-
kend is met Drenten en laat hem/haar 
maar beoordelen of uw hond te dik of te 
mager is.

Bart van der Pol

•	 Zorg voor voer met een goede Calcium/Fosforverhouding (1,2 : 1), een ver-
laagd Calcium (optimaal is 0.8%), niet teveel energetische waarde (niet te 
veel vet) en kwalitatief goede eiwitsamenstelling. 

•	 Eventueel toegevoegde kraakbeenbeschermende stoffen zijn prima.

•	 Aan te bevelen is: elke dag een dosis goede voedingsolie. Géén vitamines 
toevoegen! 

•	 Voer van de grote merken voldoen goed, wees extra kritisch bij de kleinere 
merken. Zij lopen vaak wat achter.

•	 Stop niet te vroeg met “Junior”voeding, volg het advies van de fabrikant

•	 Voer “Met de ogen”: geen overgewicht maar ook geen te magere hond. 
Neem de tabel op de verpakking als richtlijn, niet als dwingend voorschrift!

•	 Wel (vrije) beweging, maar niet overdrijven. Gewoon verstand gebruiken. 

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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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 georga-
niseerd door een samenwerkingsverband van alle rasvereni-
gingen 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 
missen:

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 blij-
ven, maar mogen gezellig en gratis mee (mits goed geënt, 
entingsboekje wel meenemen);

3. De hele familie kan mee, alle bezoekers hebben immers 
gratis toegang;

4. Er zijn prima keurmeesters uitgenodigd voor alle rassen, 
maar we zijn vooral blij dat Lida Reeskamp na het behalen 
van het rasexamen hier voor het eerst de Drenten 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 allemaal hondenvrien-
den, 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 komen;

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

9. Er wordt die dag kynologische geschiedenis geschreven. 
Er zijn al meerdere pogingen geweest voor een show uit-
sluitend voor onze Nationale rassen, en nu gaat het ge-
beuren. 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 geworden naar 
de samenwerkende hondenrassen?

 
Kijk dan op:  www.nederlandsehondenrassen.nl.

een drent Van bijna 15 jaar! 

Op 30 april 2013 hopen wij de vijftiende verjaardag 
van onze Jip te vieren. 

Als pup van negen weken haalden we haar op bij Linda 
Punselie van kennel ‘van de Sebastiaanshoeve’ in Zen-
newijnen.

Het is een geweldige hond die, ondanks haar hoge leef-
tijd, nog elke dag haar rondje met ons wandelt in het los-
loopgebied.

Afgelopen januari kreeg Gerda bericht dat ze de hoofd-
prijs van de Kerstpuzzel van het tijdschrift ‘Onze Hond’ 
had gewonnen: een geschilderd portret van Jip door Mo-
nique van Wijk. 

Hoe blij kun je zijn met zoiets moois! Dat Jip als een oude 
en wijze Drent op portret is vastgelegd als een blijvende 
herinnering is voor ons een prachtig geschenk dat we op 
deze manier graag met de lezers van ‘Onze Drent’ willen 
delen.

Gerda en Trudy Schoten, Nijverdal
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Hond van het Jaar Show 2012 - 24 februari 2013
Wanneer ik ‘s morgens uit het raam 
kijk, zie ik tot mijn ontsteltenis een 
witte wereld. Oei, dat is een slecht be-
gin voor deze feestelijke dag. 

Gelukkig begint de show pas om 12.00 
uur en als ik de weerman mag geloven, 
dooit het een beetje en verdwijnt de 
sneeuw weer net zo snel als zij ’s nachts 
is gevallen.

Ik vertrek om 10.30 uur en ik merk dat 
de snelwegen al weer schoon zijn. Als ik 
in Amersfoort aankom, zie ik dat er meer 
mensen het weer hebben getrotseerd 
en vanuit de garage richting ‘De Flint’  
lopen. 

Binnen is het al gezellig druk. Vanuit 
een ooghoek zie ik de familie Hoek-
stra staan. Zij hebben gelukkig gehoor 
gegeven aan de uitnodiging om met 
‘Fardau fan de Indo-Anjoho’ naar Amers-
foort te komen. Het is een hele eer om 
als clubmatchwinnares je hond hier te 
mogen laten zien. Als ik achter de tafel 
ben geïnstalleerd, komt Jaap Hoeksema 
zijn opwachting maken. Keurig in het 
pak met een heel bijzondere zelfbinder. 
Hij vertelt dat hij deze van een Finse 
fokster heeft gekregen. Hij is zichtbaar 
nerveus, maar vertelt toch ‘en passant’ 
dat hij nog drie mensen zover heeft ge-
kregen om hun hond in te schrijven voor 
de Show van de Nederlandse rassen, 
die op 29 juni wordt georganiseerd. (Ik 
hoop dat er tientallen Drenten worden 
ingeschreven voor deze heel bijzondere 
tentoonstelling!)

Om klokslag 12.00 uur opent de voorzit-

ter van Cynophilia, Ma-
rion ten Cate, de show 
en heet alle aanwezi-
gen hartelijk welkom 
op deze bijzondere 
tentoonstelling. Deze 
show geldt als afslui-
ting van het tentoon-
stellingsjaar 2012. Er 
zijn meer dan 280 hon-
den ingeschreven. Een 
record. Het worden er 
elk jaar meer. Zij hoopt 
op een fantastische dag 
en zegt dat alle expo-
santen met dezelfde 
fijne hond weer naar 
huis gaan, als zij zijn ge-
komen. Het is een eer 
om hier je ras te presen-
teren en als je ook nog 
wint, kan je dag niet 
meer stuk. 

In tegenstelling tot de 
eindkeuring op een 
show, begint de organisatie met Ras-
groep 10, de windhonden. De speaker 
is Rony Doedijns, die met zijn duidelijke 
stem eerst de keurmeester voorstelt, 
voordat een groep wordt gekeurd. Ver-
volgens nodigen de ringhulpen de eige-
naars met hun honden op het podium. 
Een prachtige groep honden die met 
elegantie en allure binnenkomt. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren 
is de ‘catwalk’ vlak, van een ‘dip’ is geen 
sprake meer. Dit komt het gangwerk van 
de honden ten goede. Een grote verbe-
tering. Nog een vooruitgang is dat de 
rasgroepen waar veel honden voor zijn 
ingeschreven in twee gedeelten worden 
gekeurd. Voorgaande jaren stond het 
podium soms propvol honden en het is 
een wonder dat er geen vechtpartijen 
zijn uitgebroken. Nu hebben de expo-
santen alle ruimte om hun hond netjes 
voor te brengen en te wachten op hun 
beurt. Van elke groep mag de keurmees-
ter twee honden uitzoeken als ‘eerste’ en 
‘reserve winnaar’.

Nadat er drie rasgroepen zijn gekeurd, is 
rasgroep 7 aan de beurt. Dit is de groep 
Staande Honden, waartoe ook ons ras 
behoort. Er zijn 20 honden ingeschre-
ven en de honden worden in twee groe-
pen van elk 10 honden gekeurd. Jaap 
en Inge zijn in de tweede groep aan de 
beurt. Ze staan er mooi bij en het moet 

gezegd, Jaap kan zijn Bart perfect voor-
brengen. Hij zet hem neer en daarna 
verroert hij geen vin meer en vormt hij 
een mooi plaatje met zijn eigenaar. 

Fardau is niet in topconditie, omdat zij 
nog niet zo lang geleden een nest heeft 
gehad, maar gelet op deze omstandig-
heid komt ze toch prima voor de dag. 
Fijn, dat Inge, in weerwil van de conditie 
van haar hond, toch naar Amersfoort is 
gekomen. 

Rasgroep 7 wordt gekeurd door keur-
meester Tuus van Adrichem Boogaert-
Kwint. Het zijn allemaal prachtige top-
honden en het is zelfs voor een ervaren 
keurmeester moeilijk om een keus te 
maken. De keurmeester heeft niet al te 
veel tijd, maar ze weet precies wat ze wil.

Ze kijkt en kijkt en loopt voorbij onze 
Drenten. Jammer. Ze laat haar keurend 
oog vallen op een fraaie Spinone Itali-
ano en als tweede kiest ze een mooie 
Gordon Setter.

Maar er is nog niets weg, want ‘s mid-
dags is er nog de competitie tussen de 
Nederlandse rassen. Sinds enkele jaren 
is het de gewoonte om onze Neder-
landse rassen in het zonnetje te zetten. 
Jammer dat niet alle rassen present zijn. 
Ik neem toch aan dat ook de Markiesjes 
een clubmatch houden en evenzo de 
Hollandse Schapendoezen enzovoort. 

Jaap Hoeksema met
‘Bart fan ‘t Suydevelt’

Inge Hoekstra met
‘Fardau fan de Indo-Anjoho’

Keurmeester: Gerard Jipping
(voorzitter Raad van Beheer)

tentoonstellingen
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Er zijn nu maar vier van de negen rassen 
present. Een Wetterhoun, drie Stabij-
hounen, twee Drentsche Patrijshonden 
en een Hollandse Herder ruwhaar. Totaal 
acht honden.

De voorzitter van de Raad van Beheer, 
Gerard Jipping, keurt de Nederlandse 
rassen. Hij laat alle honden nog een keer 
lopen, betast ze, kijkt naar de uitstraling 
en ja, dan kan hij niet om de hond van 
Jaap Hoeksema, ‘Bart fan ’t Suydevelt’, 
heen. Bart staat als een blok. Dhr. Jip-
ping vertelt zijn toehoorders dat Bart 
een mooi hoofd heeft, een doorlopende 
buiklijn, heel belangrijk voor ons ras, en 
een prima vacht. Bart is een eenvoudige 
Drent zoals een Drent behoort te zijn, 
maar met een mooie uitstraling. Bart 
wordt hiermee voor de tweede keer 
‘Beste van de Nederlandse rassen’ op de 
‘Hond van het Jaar Show’.

Wat een feest! Jaap en Inge zijn niet al-
leen naar Amersfoort gekomen, nee, zij 
hebben veel fans die hen hartelijk toe-
juichen en klappen en fluiten dat het 
een lieve lust is. Dat is ook wel nodig om 
boven de veel te harde muziek uit te ko-
men. Het schijnt elk jaar weer een ‘must’ 
te zijn om de muziek ‘discoluid’ ten ge-
hore te brengen. De muziek is wel goed 

bij de rassen uitgekozen, dat wel, maar 
een beetje minder is wel zo chique.

‘Last but not least’ wordt de ‘Beste van 
de dag’ gekozen, de BIS. De ons bekende 
keurmeester Wim Wellens, heeft de eer 
de keuze te mogen maken uit de num-
mers één van alle tien de groepen. Er 
staat een prachtige ‘line-up’. Hij keurt alle 
honden zorgvuldig, wikt en weegt en 
kiest uiteindelijk voor een heel enthou-
siast en puntgaaf Italiaans Windhondje: 
‘Fiefoerniek’s Fille de Filante’. Als tweede, 
de zogenoemde ‘runner-up’, kiest hij de 
Grand Basset Griffon Vendéen ‘Xpreszo 
du Greffier du Roi’.

Met deze laatste keuring is er een einde 
gekomen aan een perfect georganiseer-
de dag, die voor ons ras toch weer goed 
is afgelopen.

Hoe het ook zij, ik neem aan dat Jaap 
en Inge beiden, met een feestelijk ge-
voel, naar huis zijn gegaan. Zij hebben 
ons prachtige ras vertegenwoordigd 
op deze 34e ‘Hond van het Jaar Show’, 
even niet meegerekend de interval van 
‘Tophond van het Jaar Show’, die is ge-
houden van 1981 tot 2000. Een soort-
gelijke show met een iets ander karak-
ter.  Langzaam maar zeker is deze show 
uitgekristalliseerd en kunnen kynologen 

genieten van tophonden die allen in be-
zit zijn van Nederlandse eigenaars en 
door Nederlandse keurmeesters worden 
gekeurd. 

Tot slot raad ik alle Drentenmensen aan 
eens naar de ‘Hond van het Jaar Show’ in 
Amersfoort te gaan om al deze prachti-
ge honden eens van dichtbij te bekijken. 
Het is een waar kynologisch festijn.

Janny Offereins

Soms is het showen erg zwaar, vooral als je als 
steun voor je vrouw mee gaat. Dan is een luxe 
zetel niet overbodig. Hier Douwe Hoekstra de 
‘tijd dodend’.

Douwe vindt die shows maar niks, maar dit wilde 
hij een keer meegemaakt hebben. Het is een 
lange dag en eigenlijk vindt hij alleen de Drent 
mooi en daar waren er maar 2 van!

Paasshow Leeuwarden: ‘It is foarby’

De Paasshow te Leeuwarden stond dit jaar niet meer op de agenda...  Heel hartelijk dank voor de vele mooie jaren!

De show - begroting € 150.000,-, - draaide de laatste jaren quitte. Gerrit van der Veer, Jelle Feenstra en Tjerk Geertsma maakten 
jarenlang deel uit van de organisatie: bestuurslid, vrijwilleger of beide. Nuchter, maar toch ook met weemoed praten de man-
nen over de afgelasting. Vorig jaar was de 45ste keer, bijna altijd kwamen er zo’n tienduizend bezoekers. Het lukt de stichting 
‘Hondententoonstelling Friesland’ niet nieuwe bestuursleden te werven. De risico’s zijn te groot geworden. De show, met een 
begroting van € 150.000, draaide de laatste jaren quitte. Van der Veer: “Mei de hakken oer de feart.” Vorig jaar lukte dit mede 
dankzij het WTC, dat de huur iets verlaagde.

Bron: Leeuwarder Courant, 6 april 2013
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Keurmeester: dhr. G. Hulzebos Beste van het ras (BOB):  Kirsi fan ’t Suydevelt

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Babyklasse 1 VB Dido uit de Drentsche Streek 2899382 M.A. Hoeksema

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

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

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

Kampioensklasse res. CAC res. CACIB 1 U Swe Drent’s Anbellus SE 30780/2010 U.B.J. Johansson ( Zweden)

Teven

Jeugdklasse JCAC, CAC, BOB 1 U Kirsi fan ’t Suydevelt 2872053 J.W. Hoeksema

Tussenklasse 1 ZG Amber 2840621 J.W. Hoeksema

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

Veteranenklasse 1 U Anoeska Tjeraa fan ’t Patrijzen Bos   2450982 W. Klijnstra

Martini-dogshow Groningen - 2 maart 2013
Voor de verandering eens een show op zaterdag voor ons 
ras en wel een show in het Hoge Noorden, te weten Gro-
ningen-stad.

In totaal 28 Drenten waren ingeschreven waarvan er  1 absent 
was. Een mooi aantal, waar dhr. Hulzebos zijn handen vol aan 
had.

We hadden een mooie plek in de grote hal waar de keuring 
plaats vond, niet te veel drukte er omheen. Wel veel kijkerspu-
bliek, wat toch altijd weer een aparte en gemoedelijke sfeer 
geeft.

Ook dhr. Stoppels, onze trouwe 
toeschouwer, was weer aanwe-
zig.  Hij heeft inmiddels de leef-
tijd van 88 jaar bereikt en is nog 
immer kras.

Er werd deze dag getrakteerd 
op gebak door Jaap Hoeksema 
wegens het behalen van de titel 
‘Beste hond van de Nederlandse 

rassen’ door ‘Bart fan ’t Suydevelt’ op 24 februari  op de ‘Hond 
van het Jaar show’ te Amersfoort. 

Ook was er champagne, aangeboden door de fam. Tiemeijer 
wegens het behalen van het Nederlands kampioenschap met  
hun reu ‘(Okke) Sander fan de Indo-Anjoho’ op de show te 
Eindhoven.

Vandaag was er ook weer iets te vieren: de jeugdteef ‘Kirsi fan 
’t Suydevelt’ werd ‘Beste van het ras’ en tevens Ned. Jeugd-
kampioen! Ook kreeg zij vandaag haar laatste punt voor het 
Nederlands kampioenschap…, maar die titel mag zij pas over 
15 maanden voeren. Zij is nu nog veel te jong. Redelijk uniek 

te noemen. Na het bereiken van de leeftijd van 27 maanden 
moet ze nog eenmaal een (kwart-) kampioenspunt halen en 
dan is het Nederlands kampioenschap officieel een feit.

Dhr. Hulzebos had er duidelijk zin in en werd bijgestaan door 
ringmeester mevr. Striegel-Oskam. Een ieder werd op zijn/
haar gemak gesteld.

We hadden deze dag zelfs een dame uit Zweden als exposant 
aanwezig, nl. mevr. Ulla-Britt Johansson met een mooie reu 
genaamd ‘Bellus’. Haar verre reis werd beloond met een 1e 
plaats in de kampioensklas reuen. Gefeliciteerd.

Helaas was er voor Kirsi in de ere-ring niets te behalen, maar 
toch gingen we met een goed gevoel naar huis.

Jaap Hoeksema

Smokkelhonden bruut gedood
Drugssmokkelaars gaan steeds bruter te werk. Tenminste 50 honden zijn gedood nadat ze pakketten 
vol drugs in hun magen moesten dulden, om op de plaats van aankomst te worden opengesneden. 
Een internationale misdaadbende van 75 personen is opgepakt. Op het vliegveld van Milaan (Italië) 
werden de zendingen ontdekt. Met de methode kon per dier maximaal 1,25 kilo cocaïne gesmok-
keld worden. Daarvoor werden vooral grote honden gebruikt van het ras Deense Dog, Labrador en 
Sint-Bernard. De drugspakketten werden onder dwang aan de dieren gevoerd. De bende zou een link 
hebben met Zuid-Amerikaanse drugskartels.

Het is volgens rapportages van het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA onduidelijk of de honden vóór 
het leeghalen van de magen werden gedood. Volgens het persbureau zijn tenminste 50 dieren op 
deze wijze gestorven. De hond op de foto kon dankzij een spoedoperatie worden gered. Waarschijnlijk 
is het de enige hond die de beproeving van de drugssmokkelaars heeft overleefd.



28 - Onze Drent

 

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

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse res.CAC 1 U Amos Emma van ’t Kralingse Veld C.J. van ’t Hof-Groeneveld en M. Bos

Tussenklasse 1 ZG Geof George v. d. Sebastiaanshoeve G. van Luinen-de Rooij

Open klasse res. CACIB 1 U Cisco Cas van de Sebastiaanshoeve K. Th. Wiegert

Kampioensklasse CAC, CACIB en BOB 1 U Bart fan ’t Suydevelt J.W. Hoeksema

Teven

Jeugdklasse CAC 1 U Kirsi fan ’t Suydevelt J.W. Hoeksema

Tussenklasse 1 ZG Amber J.W. Hoeksema

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

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

Leiden - 24 maart 2013
In het Plantarium in Hazerswoude-Dorp, werd de 19e In-
ternationale Hondententoonstelling, georganiseerd door 
de Kynologenvereniging Rijnland, gehouden. 

De Drentsche Patrijshonden waren op zondag 24 maart 2013 
aan de beurt om gekeurd te worden. Er waren 23 Drenten in-
geschreven. De Drenten werden door dhr. W. Wellens gekeurd.

De exposanten werden buiten op het parkeerterrein door een 
snijdende koude wind begroet. Toen de hal om acht uur open 
ging, hadden al heel wat exposanten zich voor de ingang ver-
zameld. Gelukkig stonden zij uit de wind en binnen bleek het 
aangenaam warm te zijn.

Stipt om 10 uur werd het Wilhelmus ten gehore gebracht en 
opende de voorzitter van KV Rijnland de show. De Drenten 
waren laat aan de beurt; andere representanten van rasgroep 
7 gingen voor.

De sfeer rond ring 4 was gezellig; hapjes en drankjes werden 
uitgewisseld. Er bleek een speciale gast aanwezig. Mevr. Elisa-
beth Gilek, voorzitter van de Zweedse Drentsche Patrijshon-
den Vereniging, was in Nederland en kwam met haar Drent bij 
deze show een kijkje nemen. Dat werd door de aanwezigen 
erg op prijs gesteld.

De KV Rijnland had ook dit jaar de zaken weer goed voor el-
kaar. Een punt van aandacht blijft de toestand van de uitlaat-

plaats. Hoewel exposanten en scouting zich inspanden om de 
toestand daar netjes te houden, bleek dat een onmogelijke 
zaak. Een uitlaatplaats is bijna overal de sluitpost van de show, 
maar hier in Hazerswoude was het ronduit smerig!

De voorzitter van de Raad van Beheer, dhr. G. Jipping, werd op 
de uitlaatplaats gespot. Misschien kan hij bewerkstelligen dat 
er volgende jaren een betere, schonere uitlaatplaats beschik-
baar is.

Mag nog gezegd worden dat dhr. Wellens kundig gekeurd 
heeft. Ik kreeg te horen dat hij de kwaliteit van de Drenten 
goed vond vandaag.

Jaap Hoeksema ging aan het eind van de middag met ‘Bart 
fan ’t Suydevelt’ de erering in. Daar werd deze combinatie als 
4e geplaatst. Alle winnaars gefeliciteerd met de behaalde re-
sultaten.

Aad van ’t Hof

Keurmeester Wim Wellens met de BOB ‘Bart fan ‘t Suydevelt’ 
en de beste teef ‘Kirsi fan ‘t Suydevelt’. 

‘Joep van de Zilverbaai’ op zijn eerste ‘echte’ show. Lekker 
even kroelen met de baas.

Op 19 maart jl. is de heer Wellens benoemd tot 
voorzitter van de Vereniging van Keurmeesters op 
Kynlogisch gebied. Een felicitatie waard.

Bij Nefkens-Noord te Stadskanaal 

is het goed zaken doen! 

Laat u verrassen en kom eens bij ons langs!
Bellen kan ook natuurlijk: 0599 – 697070.

Frank Jellema
vestigings-manager
Nefkens Stadskanaal

Wij hebben als dealer van Peugeot vele modellen. Als hondenliefhebber begrijp ik uw wen-
sen  en kan ik u goed informeren over welk type auto u nodig heeft. 
•	 Nefkens	staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
• Inruil van alle merken is mogelijk. 
• Tevens bied ik u als lid van de vereniging 15 % korting aan op alle reparatie-werkzaam-

heden  in onze werkplaats te Stadskanaal.

Nefkens - 2 advertenties - binnen en buiten.indd   2 15-4-2013   15:32:42
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Dekkingen

dek- en geboorteberichten

23-01-2013
Reu: Charlie v.d. Heidehoogte, NHSB 2670779, HD A
Teef: Aphra, NHSB 2716573, HD A
G.A.J. van der Toorn, Nieuw Amsterdam

27-01-2013
Reu:  Bowie Spot v. Carnisselande, NHSB 2706022, HD A
Teef:  Froukje Wietske v.d. Meerpoel, NHSB 2764418, HD A
J.C. van der Linden, Hendrik Ido Ambacht

01-02-2013
Reu:  Thybo Sanne v. Drienermarke, NHSB 2743418, HD A
Teef: Jet Freza v.d. Ykenhorst, NHSB 2685413, HD A
H. Rap, Lunteren

17-02-2013
Reu: Barak Bochan the Gloucester, NHSB 2428401, HD A
Teef: Shanti, NHSB 2799083 HD A
L. v.d. Heijning, Goirle

01-03-2013
Reu: Douwe Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2794395, HD A
Teef: Andra Lady v.d. Blanke Biele, NHSB 2749317, HD C
H.D. Esselink, Barchem

09-03-2013
Reu: Kamiel Senna van Selihof, NHSB 2597101, HD A
Teef: Mieka Anjo van Drienermarke, NHSB 2617090, HD A
Wim van Essen, Scherpenzeel

12-03-2013
Reu: Jaap van het Bergse Veld, NHSB 2795159, HD A
Teef: Jessie van de Olinckhoeve, NHSB 2807182, HD A
G.B. Olieman, Mariënvelde

12-03-2013
Reu: Jaap v.h. Bergse Veld, NHSB 2795159, HD A
Teef: Zodie Zo v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB 2593922, HD A
L. Punselie, Sinderen
     
13-03-2013
Reu: Quinto fan ‘t Suydevelt, NHSB 2734444, HD A
Teef: Serah van ‘t Sleeswijck, NHSB 2648845, HD A
T. Nap en B. Nap-Jansen, Winterswijk

15-03-2013
Reu: Joris Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2694399, HD A
Teef: Sera v. ‘t Limburgsland, NHSB 2611683, HD A
C.J.G. Wielders, Nieuwstadt

18-03-2013
Reu: Joris Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2694399, HD A
Teef: Maud v. ‘t Roetslat, NHSB 2724425, HD A
R. Hummelink, Zieuwent

22-03-2013
Reu:  Bart fan ‘t Suydevelt, NHSB 2630889, HD A
Teef:  Brenda v. Oudsher, NHSB 2605193, HD A
J. Poll, Augustinusga

26-03-2013
Reu: Jago Phébe v. Groevenbeek, NHSB 2685315, HD A
Teef: Amy Lotte v.d. Lage Nesse, NHSB 2710814, HD A
T. de Reus, Barendrecht

Geboorten

13-02-3013
8 pups (3 reuen en 5 teven)
Reu: Oscar Phébe v. Groevenbeek, NHSB 2635613, HD A
Teef: Mijn Cornelia v.d. Flevomare, NHSB 2646117, HD A
M.A. de Raad, Kraggenburg

23-02-2013
4 pups (2 reuen en 2 teven)
Reu: Jaap v.h. Bergse Veld, NHSB 2795159, HD A
Teef: Meiske fan ’t Suydevelt, NHSB 2564989, HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

23-02-3013
4 pups (2 reuen en 2 teven)
Reu: Jaap v.h. Bergse Veld, NHSB 2795159, HD A
Teef: Dinges fan de Indo-Anjoho, NHSB 2626341, HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

26-02-2013
7 pups ( 5 reu en 2 teven)
Reu: Bart fan ‘t Suydevelt, NHSB 2630889, HD A
Teef: Femke, NHSB 2702019, HD A
T.A.M. v.d. Laar-Kanters, Helmond

26-02-2013
5 pups (4 reuen en 1 teef )
Reu: Charlie v.d. Heidehoogte, NHSB 2670779, HD A
Teef: Pascha v. ‘t Brouwerswiekie, NHSB 278879, HD A
H.J. Doldersum-Berkenbosch, Nieuwlande

07-03-2013
3 pups (3 reuen)
Reu: Bart fan ‘t Suydevelt, NHSB 2630889, HD A
Teef: Nouvelle Annabel fan ‘t Suydevelt, NHSB 2717871, HD A
M.G.H. Turk, Erica

08-03-2013
3 pups (1 reu en 2 teven)
Reu: Quinto fan ‘t Suydevelt, NHSB 2734444, HD A
Teef: Djenna Sanne v. Drienermarke, NHSB 2743422, HD A
H.T Bösing, Hengelo

08-03-2013
8 pups (2 reuen en 6 teven)
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

09-03-2013
5 pups (2 reuen en 3 teven)
Reu:  Douwe Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2694395, HD A
Teef:  Fenna v.’t Roetslat, NHSB 2595173, HD A
R.A.M. Hummelink, Zieuwent

19-03-2013
7 pups (5 reuen en 2 teven)
Reu: Charlie v.d. Heidehoogte, NHSB 2670779, HD A
Teef: Marjon-Nelke-Guido v. ‘t. Opgoande Slag, NHSB 2738146, HD A
H. Bakker-Muller, Balkbrug

22-03-2013
9 pups (7 reuen en 2 teven)
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

22-03-2013
3 pups (1 reu en 2 teven)
Reu: Charlie v.d. Heidehoogte, NHSB 2670779, HD A
Teef: Aphra, NHSB 2716573, HD A
G.A.J. van der Toorn, Nieuw Amsterdam

30-03-2013
9 pups (6 reuen en 3 teven)
Reu: Bowie Spot v. Carnisselande, NHSB 2706022, HD A
Teef: Froukje Wietske v.d. Meerpoel, NHSB 2764418,HD A
J.C. van der Linden, Hendrik Ido Ambacht

02-04-2013
6 pups (3 reuen en 3 teven)
Reu: Thybo Sanne v. Drienermarke, NHSB 2743418, HD A
Teef: Jet Freza v.d. Ykenhorst, NHSB 2685413, HD A
H. Rap, Lunteren
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Else-Marie fan ‘t Suydevelt 

Nederlands Veteranenkampioen

NHSB: 2481446

Geboren: 07-11-2003

Eigenaar: C.J. van ‘t Hof - Groeneveld

Vader: Norlund Darino

Moeder: Dieuwke fan ‘t Suydevelt

Sander fan de Indo-Anjoho (Okke)

Nederlands Kampioen

NHSB: 2790062

Geboren: 17-04-2010

Eigenaar: S. Tiemijer-Wisman

Vader: Barry

Moeder: Demi fan de Indo-Anjoho

nieuwe kampioenen

Gek van likken
Lori is gek met Lucky, die ze onlangs uit het asiel heeft gehaald. In het begin was de 5 
jarige Jack Russell nogal angstig en bijterig, maar dat heeft ze hem snel weten af te leren. 
Inmiddels vertoont haar hond ander irritant gedrag: hij houdt maar niet op met likken! 
Lori wordt er gek van.

Lucky is dol op aandacht en is een lief hondje, benadrukt ze. Zo is hij veel bij haar autisti-
sche buurjongen, die door zijn nieuwe vriendje zelfs is gaan praten!. Hij noemt haar Lucky 
Joe.

Likken is een teken van  onderwerping en overgave, maar ook van genezing en reiniging. Als je bijvoorbeeld niet lekker in 
je vel zit, voelt een hond dat aan en likt je omdat hij je wil helpen. Er is op zich niets mis met dat gedrag, maar als je het ver-
velend vindt, moet je actie ondernemen. Zoek een manier om hem af te leiden. Spuit hem, elke keer als hij weer wil likken, 
nat met een plantensproeier of schud hard met een zak muntjes. Blijf rustig en vooral consequent.

De band met Lucky haar buurjongen is geweldig, maar juist die vriendschap verbaast me niet. De jongen schenkt weinig 
aandacht aan zijn omgeving, kent geen angsten en doet precies wat hij wil. Voor een hond is een autist een geweldige 
roedelleider!

De bekende hondenfluisteraar 
CESAR MILLAN geeft commen-
taar.
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Van wolVen naar honden 
Ik kan het maar niet laten om over wolven te schrijven. In 
een tijdschrift heb ik een artikel gelezen, waarvan ik u deel-
genoot wil maken.

Domesticatie
Ongeveer 10- 15.000 jaar geleden zijn wolven langzaam maar 
zeker geëvolueerd naar honden. De precieze datum is niet te 
achterhalen en er worden dan ook verschillende genoemd. Er 
zijn namelijk ook theorieën dat de domesticatie, van wolf naar 
hond, al vele duizenden jaren eerder heeft plaatsgevonden. 

Hoe dat nu precies is gebeurd, is lang onduidelijk geweest. 
Het kan eigenlijk niet zo zijn, dat het gezamenlijk optrekken 
tijdens de jacht de enige reden is geweest, dat wolven zich bij 
de mensen hebben opgehouden.

Onderzoek
Volgens een Noors-Zweeds onderzoeksteam heeft de evolutie 
van jager naar landbouwer een belangrijke rol gespeeld. Door 
allerlei gewassen te verbouwen, is de noodzaak om rond te 
trekken niet meer zo noodzakelijk. Men vestigt zich langs be-
ken en watertjes. Er worden stukken land uitgezocht, waarop 
men denkt zetmeelrijke gewassen te kunnen verbouwen. 

Men kan dit afleiden uit on-
derzoeken die zijn gedaan. In 
oude graven zijn zetmeelach-
tige etensresten gevonden. 
Deze gewassen zijn kennelijk 
mee begraven als ‘leeftocht’ 
voor de reis naar het hierna-
maals. 

De wilde voorloper
Doordat de berg afval rond een kampement ophoopt en dit 
niet onopgemerkt blijft door de wolf, past de wolf zijn voe-
dingspatroon langzaam maar zeker aan. Hij leert hoe hij 
zetmeel moet verteren. Door dit eetpatroon, behaalt hij een 
evolutionair voordeel. Hij blijft zodoende aangewezen op de 
mens. 

De wolven blijven in de nabijheid van mensen en leveren op 
hun beurt energie, passie en ervaring tijdens de jacht. Hier-
door verwerven zij een blijvende plaats bij de mensen. Hij is, 
als hond, van de mens afhankelijk geworden. 

Kortom, mens en wolf, alias hond, kunnen sindsdien niet meer 
buiten elkaar.

Janny Offereins
Graf van ongeveer 500 jaar voor 

Christus

Antwoorden Drent-en-kennis

1. Een virus is eigenlijk een klompje eiwit met DNA of RNA (erfelijk materiaal).

2. Het heeft een cel nodig om te overleven,

3. Een virus zoekt nl. een aanvulling op dat erfelijk materiaal.

4. Hij heeft absoluut een gastheer nodig om te overleven en zich voort te planten.

5. De zogenaamde symptoombestrijding, zoals pijnbestrijding, hoestonderdrukkende middelen,  

huidverzachtende middelen enz. Het lichaam moet het zelf bestrijden door antistoffen aan te 

maken, gericht tegen het virus.

6. Hondenziekte of ziekte van Carre, Parvo, Rabiës of Hondsdolheid

7. Te herkennen aan koorts, diarree, hoesten en braken.

8. Het dier zal verzwakken, waardoor deze ziekte al snel dodelijk voor jonge, zwakkere en oude 

dieren is. Ook sterkere honden overleven deze hondenziekte vaak niet omdat de hersenen en 

daarmee het hele zenuwstelsel onherstelbaar zijn aangetast.

9. In principe niet.

10. Wanneer er in gebieden een verhoogd risico op hondsdolheid is, kan van regeringswege een 

entplicht worden ingevoerd.  Voor een bezoek aan het buitenland is een Rabiëscertificaat ver-

plicht en wel minimaal 1 maand voor  grensoverschrijding. 
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Kampioenschapsclubmatch 2013 in Barneveld - 8 juni
Op zaterdag 8 juni a.s. organiseert onze vereniging de jaarlijk-
se Kampioenschapsclubmatch in de Mercuriushal (Markthal), 
Mercuriusweg 41, 3771 NC te Barneveld.

Inschrijving en inschrijfgeld

De inschrijving staat open voor alle Drentsche Patrijshonden:

•	 die op de dag van inschrijving zijn ingeschreven in de Ne-
derlandse stamboekhouding (NHSB).

•	 die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, 
op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in een 
door de FCI erkende stamboekhouding.

•	 waarvan op de dag van inschrijving de eigenaar in het 
buitenland woonachtig is en de inschrijving in een door 
de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding is aan-
gevraagd en niet is geweigerd. De eigenaar dient een 
schriftelijk bewijs van de aanvraag bij de inschrijving te 
overleggen.

U kunt uw hond(en) inschrijven middels het bijgevoegde in-
schrijfformulier, maar u kunt uw hond(en) ook online inschrij-
ven via de website van de vereniging www.drentschepatrijs-
hond.org. Daar staat vermeld wat u hiervoor moet doen. Komt 
u er niet uit, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn er 
bij gebaat dat zoveel mogelijk mensen online inschrijven. Dat 
scheelt ons veel werk!

Het inschrijfgeld is voor elke hond € 30.-. Voor de puppy- en 
babyklasse betaalt u € 20.- per hond.

De kosten voor de fokkerijklasse zijn € 10.- per groep en voor 
de kind/hond show € 6.-  boven de normale inschrijfkosten. 

Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het online inschrijven 
of met het verzenden van het inschrijfformulier (zie elders in 
dit blad) te worden overgemaakt. Leest u in verband met de 

verzending en betaling a.u.b. nauwkeurig de aanwijzingen op 
het inschrijfformulier.

In verband met de beperkte ruimte in het online programma 
kan bij de ingeschreven hond slechts een beperkt aantal titels 
worden vermeld. Van de ouders wordt, indien van toepassing, 
alleen de titel ‘Kampioen’ vermeld. 

De inschrijving sluit onherroepelijk op woensdag 22 mei 2013. 
Schrijf, om teleurstelling te voorkomen, zo spoedig mogelijk 
in.

In de Fokkerijklasse kunnen minimaal 3 en maximaal 5 hon-
den ingeschreven worden. Honden gefokt door dezelfde fok-
ker, maar mogelijk van verschillende eigenaren (reuen en/of 
teven) worden in een groep voorgebracht door max. 2 per-
sonen. De koppelklas vervalt hiermee. Uiteraard moeten de 
honden ook in een andere klasse op de Clubmatch zijn inge-
schreven. Er wordt gelet op het juiste type, homogeniteit en 
presentatie van de voorgebrachte honden. Dit alles gebeurt 
in de erering in het middagprogramma.

Een hond mag maar voor één klasse worden ingeschreven, 
met uitzondering van de fokkerijklasse en de kind/hond show. 

De leeftijd is meestal bepalend bij de inschrijving in één der 
klassen. De beslissende datum met betrekking tot de leeftijd 
is de dag waarop de hond wordt geshowd.

Honden ingeschreven in de Puppyklasse en de Babyklasse 
krijgen de kwalificatie ‘Veelbelovend’, ‘Belovend’ of ‘Weinig 
Belovend’. Zij zullen ook geplaatst worden en in aanmerking 
komen voor de ter beschikking gestelde prijzen. Zij kunnen 
echter niet meedingen naar ‘Beste Hond’ van de Clubmatch. 
Een verdere toelichting van de klassenindeling vindt u op het 
inschrijf¬formulier.

Mocht het aantal ingeschreven honden per klasse aanleiding 

Klassenindeling en keurmeesters

Openklasse reuen   15 mnd. – 8 jr.  dhr. A.R.R. Doedijns

Openklasse teven    15 mnd. – 8 jr.  mw. G. Halff-van Boven                     

Tussenklasse reuen   15 - 24 mnd.  dhr. W.F. Arxhoek  

Tussenklasse teven   15 - 24 mnd.  dhr. A. Bijker

Jeugdklasse reuen   9 – 18 mnd.  dhr. W.F. Arxhoek

Jeugdklasse teven   9 – 18 mnd.  dhr. A. Bijker

Puppyklasse reuen/teven   6 – 9 mnd.  dhr. J. Dekker

Babyklasse reuen/teven   4 – 6 mnd.  dhr. J. Dekker

Fokkersklasse reuen/teven  vanaf 9 mnd.  dhr. W. Wellens

Gebruikshondenklasse reuen/teven vanaf 15 mnd.  dhr. W. Wellens

Kampioensklasse reuen/teven  vanaf 15 mnd.  dhr. W. Wellens

Veteranenklasse reuen/teven  vanaf 8 jr.  dhr. W. Wellens

Fokkerijklasse:       dhr. W. Wellens en dhr. A. Bijker

Eindkeuring:       dhr. A.R.R. Doedijns en mw. G. Halff-van Boven

eVenementencommissie
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geven om keurmeesters andere klassen te laten keuren dan 
in deze in deze bekendmaking aangegeven, dan behoudt het 
bestuur zich het recht voor - in overleg met en na goedkeu-
ring van de Raad van Beheer-  wijzigingen aan te brengen.

Monorchide of cryptorchide reuen kunnen niet worden inge-
schreven.

Met name indien u meerdere honden inschrijft, dient u er re-
kening mee te houden, dat wij bij de keuringen moeten han-
delen volgens artikel 178 van het huishoudelijk reglement 
van de Raad van Beheer. Hier volgt de volledige tekst van dit 
artikel: 

‘Wanneer een te keuren hond niet tijdig in de ring aanwezig is, 
wordt deze hond gekeurd en gekwalificeerd, doch de hond komt 
niet meer voor plaatsing in aanmerking’.

Catalogus
Deze zal u met het draagnummer worden uitgereikt bij het se-
cretariaat in de hal op vertoon van de bevestigingsbrief die u 
van ons hebt ontvangen. Dit echter alleen indien u tijdig hebt 
betaald.

Per inschrijver krijgt u één catalogus. Tegen betaling van € 2,- 
kunnen bezoekers een catalogus kopen. Vóór in de catalogus 
kunt u vinden in welke ring u wordt verwacht. En verder: vra-
gen staat vrij!

Veterinaire keuring
De zaal is open vanaf 8.00 uur. Er is geen veterinaire keuring. 
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u dat 
uw hond(en) voldoende is (zijn) ingeënt. U dient als bewijs 

hiervan, het entingsboekje mee te nemen. Voor honden die 
meekomen en niet zijn ingeschreven, dient u ook het entings-
boekje mee te nemen. Voor honden uit het buitenland is ook 
een bewijs verplicht dat de hond tegen rabiës is ingeënt.

Opening en Exterieurkeuringen
Om 9.30 zal de clubmatch worden geopend, waarna de keu-
ringen zullen beginnen.

Kind/hond show
Evenals voorgaande jaren kunnen kinderen van 6-12 jaar zich 
hiervoor opgeven middels het inschrijfformulier. Er wordt 
gekeurd in twee leeftijdsgroepen door een echte keurmees-
ter. De plaatsing van de beste vier koppels van elke groep en 
de prijsuitreiking vindt halverwege de middag plaats in de 
erering.

Bevestiging van de inschrijving
Ongeveer een week voor de clubmatch ontvangt u een beves-
tiging van de inschrijving. Deze moet u meenemen naar de 
clubmatch. Hierop staat uw catalogusnummer. 

Mocht u 3 juni nog niets hebben ontvangen, meldt u dit dan 
bij Betsy Duifhuizen, 
•	 tel. 0182-521158 of 
•	 e-mail: clubmatch@drentschepatrijshond.org

Wij hopen op veel inschrijvingen en een gezellige dag!

De Evenementencommissie,
Betsy Duifhuizen - v.d. Scheur

Voorjaarwandeling - 23 maart
De EVC organiseerde op zaterdag 23 maart 2013 weer de 
traditionele voorjaarswandeling op de Ginkelse Heide in 
de omgeving van Ede. 

Ondanks de snijdende koude waren bijna alle ingeschreven 
Drenten en hun aanhang gewoon gekomen! Na koffie en thee 
om enigszins op temperatuur te blijven, vertrokken we om 
10:30 voor een mooie wandeling over zandpaden door het 
lichtglooiend terrein. Het uitzicht op de toppen was schitte-
rend maar de sterke oostenwind dwong je weer snel naar de 
relatief beschutte lagere gedeelten. De Drenten trokken zich 
echter niets van deze barre omstandigheden aan en holden 
dat het een lieve lust was. Hup de heide in en dan weer terug 
om even te checken of de baas er nog wel was. Zo nee, dan 
beter zoeken, zo ja, dan omgedraaid en weer het veld in.

Voor één teef (net 10 dagen daarvoor gedekt) was de man-
nelijke aandacht te veel; ze moest teruggebracht worden naar 

de auto. Verder natuurlijk de te enthousiaste Drenten die hun 
neus achterna liepen en zo te ver afdwaalden waarna de baas-
jes ze weer moesten ophalen. Ondanks de gevoelstempera-
tuur van -15 Celcius besloot niemand de tocht in te korten. Na 
een uur was er weer gelegenheid voor een ‘foto-moment’. De 
patrouillerende Marechaussee in hun (warme) terreinwagen 
volgde de foto-shoot met veel plezieren en bleven (erg attent) 
wachten tot alle honden voorbij gelopen waren.

Bij terugkeer vertrok een deel van de wandelaars richting huis 
en toog de rest naar het Restaurant Juffrouw Tok om gezellig 
op temperatuur te komen.

Al-met-al weer een erg geslaagde wandeling zoals de foto’s 
getuigen en eentje die smaakt naar meer!

Otto Atema

‘Hannes Hay van de Sebasti-
aans Hoeve’ (links met Linda 
Punselie) steekt zijn tong uit 
naar z”n opa ‘Storm van ‘t 
Trappel End’ die aan het bak-
keleien slaat met zoon ‘Cisco 
Cas v. d. Sebastiaanshoeve’. 
Kortom een familie tafreeltje.

De voorzitter van de FBC met 
een kluif in de mond! Dat zie 

je niet elke dag.
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ledenadministratie
Naam Adres Voorgesteld door

1 Mw. A.H.R. Baars Kloosterhof 12 IJsselstein

2 Dhr. G.P. Beitsma Hoofdstraat 119 Valkenburg ( Z-H) M.H.B.B.Witjes

3 Dhr. B.W.L.G. Berendsen Heinsbergstraat 13 Sittard M.H.B.B.Witjes

4 Mw. M.A.P.J. van Biggelaar Hoge Duinlaan 6 Waalre

5 Mw. I.C. van der Born-Hendriksen Westerhoflaan 15 Wassenaar

6 Dhr. P.A. Dofferhoff Dorpsstraat 114 Kiel-Windeweer M.A.Hoeksema

7 Dhr. J.W.J.E. van Ede van der Pals Sint Annabaai 47 Capelle aan den IJssel

8 Mw. C.P.M.van Esch-van den Brand Heiligenweg 23 Ammerzoden

9 Mw. S.M. Grijsen Noordelijke Parallelweg 61 Arnhem M.H.B.B.Witjes

10 Dhr. G. Groen Branderskamp 37 Ermelo

11 Mw. L.J.M. Helling-van den Elzen Kerklaan 29 Vinkeveen

12 Dhr. C. Hofmann Gele Krokus 2 Papendrecht

13 Dhr. A.A.M. Koëter Hofstraat 17 Geldrop

14 Dhr. M. Koorn Watermunt 14 De Koog (Texel) M.H.B.B.Witjes

15 Mw. J.E. van der Linden Kerkpolderpad 6 Gouda

16 Mw. W. Livestro De Vendelier 13 Swifterbant

17 Mw. J.H. Pluim-Nieuwenhuis Apollolaan 15 Apeldoorn

18 Mw. G.J.A. Schaerer-Poot Rebbergstrasse 33 Feldmeilen (Zwitserland) M.H.B.B.Witjes

19 Mw. M. Straalman Klokkendijk 4 Lochem

20 Dhr. J.H.V. Tukker Surinamelaan 83a Amersfoort

21 Mw. T. Visser Koersendijk 22 Nijverdal

22 Dhr. J.R. de Vries Loolaan 32 Driebergen-Rijsenburg

23 Dhr. A.H. van Zijll Langhout Franklin Rooseveltlaan 63 Breda M.H.B.B.Witjes

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.

Eerste Fokdag 2013
De eerste fokdag van 2013 vond 
plaats op zaterdag 13 april in de 
markthal van Barneveld. Zoals ge-
bruikelijk een gezellig evenement 
met een weerzien van eigenaren van 
ouderhonden en nakomelingen en 
andere belangstellenden. 

Dit keer een relatief kleine opkomst met 
16 nesten en 86 honden. Daardoor was 
het mogelijk om de keuring te verdelen 
over 4 ringen en was er ruimte om een 
springkussen voor de kleintjes in de hal 
te plaatsen. 

Bij de fokdag zijn voor het eerst digitale 
formulieren gebruikt voor de exteri-
eur en de nest beoordeling, dus zat de 
schrijver met een laptop achter de ta-
fel in plaats van met pen en papier. De 
proef was een groot succes en ik wil de 
schrijvers en keurmeesters hartelijk be-
danken voor hun medewerking en hun 
waardevolle opmerkingen en adviezen. 
Dit betekent dat we doorgaan op de in-
geslagen weg en ook bij de clubmatch 
digitale formulieren zullen gaan gebrui-
ken. Verder wil ik de leden bedanken die 
hebben geholpen bij het secretariaat en 
tijdens het opbouwen en afbreken.
Otto Atema

www.biofooddiervoeding.nl

Meer informatie en/of proefmonsters voer:

unieke 

waardebon en 

spaarkaartactie

NATUURLIJK 
EN GEZOND

VOOR IEDERE HOND

• smaakvol en gezond

• natuurlijke grondstoffen

• kwaliteitsvlees

• zonder chemische toevoegingen

• respect voor dier, mens en milieu

adv2013A4staandFC_Layout 1  6-12-2012  13:33  Page 1



Onze Drent - 37

 

www.biofooddiervoeding.nl

Meer informatie en/of proefmonsters voer:

unieke 

waardebon en 

spaarkaartactie

NATUURLIJK 
EN GEZOND

VOOR IEDERE HOND

• smaakvol en gezond

• natuurlijke grondstoffen

• kwaliteitsvlees

• zonder chemische toevoegingen

• respect voor dier, mens en milieu

adv2013A4staandFC_Layout 1  6-12-2012  13:33  Page 1



38 - Onze Drent

 

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! 



Onze Drent - 39

 

in memoriam

Femke kwam bij ons als éénjarige overgeplaatste hond. Na-
dat wij onze vorige Drent ‘Bengel of the Libertyfarm’ na 12 jaar 
hadden moeten laten inslapen, hebben we even de tijd geno-
men om te kijken wat we moesten doen. De gedachte was dat 
we zo’n lieve familiehond niet snel konden vergeten. 

Echter het kriebelt altijd bij de hondenliefhebber. Via bemid-
deling van de vereniging kwam Femke begin 2001 bij ons. 
Uiteraard had ze al de nodige gewoonten na een jaar. Maar 
al snel paste ze zich aan. De lange wandelingen gaven snel 
het gevoel, bij haar, maar ook bij ons, dat ze er helemaal bij 
hoorde.

In huis was ze ook helemaal wat de Drent is: een trouwe, 
nieuwsgierige metgezel, vriend van kinderen die geen vlieg 
kwaad doet, maar die wel overal zijn/haar neus in steekt. 

We hebben veel met haar beleefd. Van 2004 tot 2009 hebben 
we in Londen gewoond. Femke ging natuurlijk mee. Vele ma-
len is ze heen en weer gereden van en naar Nederland. Auto-
rijden was voor haar niet het meest aantrekkelijke, maar het 
gevoel iets te missen of niet mee te mogen was altijd sterker. 
Ze stond altijd als eerste klaar om de auto in te gaan. 

Met alle regels was en is het moeilijk om als hond Engeland in 
te komen, maar als je eenmaal binnen bent blijkt het Engelse 
volk erg gesteld op honden. Eigenlijk zijn ze in dat opzicht 
veel toleranter dan Nederlanders. Waar gemeentebesturen en 
andere instanties hier steeds meer beperkingen opleggen bij 
het lopen met een hond, zal in Engeland altijd ruimte zijn voor 
de hond en zijn baasje. 

De parken midden in Londen zijn voor de bewoners, maar 
ook voor hun honden. Praktisch naast het Wimbledon tennis-
stadion ligt een groot bos (Wimbledon Common) waar we de 
lange wandelingen konden voortzetten. Met mooi weer, in de 
sneeuw, altijd waren we er te vinden. Een gebroken poot werd 
met hulp van de Engelse dierenarts goed gerepareerd.

Toen we in 2009 terug kwamen in Nederland werden de wan-
delingen heel geleidelijk iets korter. De Nederlandse beper-
kingen raakten ons niet zo erg meer. Maar over de dijk in Den 
Helder kon ze nog een heel eind mee. Hoge temperaturen, 
daar kon ze niet zo goed tegen en dat werd naarmate de jaren 

gingen tellen steeds sterker. In de zomer ging ze veel liever 
naar het logeeradres in Friesland dan mee naar het warme 
Frankrijk.

September 2012 ging het mis. Plotseling kon ze niet meer 
lopen. De dierenarts stelde vast dat ze een ‘acuut geriatrisch 
vestibulair syndroom’ had. Met wat medicijnen kwam ze er na 
een week weer min of meer boven op. Met een scheve kop, 
slecht zien, slecht horen en toch nog enige instabiliteit rende 
ze met het bejaarde lijf weer blij heen en weer. Alles leek goed 
te gaan.

Tot ze in februari weer steeds heftigere aanvallen kreeg. 
Femke wist natuurlijk niet wat haar overkwam en raakte dan 
steeds meer in paniek. Op 8 februari ging het niet langer meer. 
De dierenarts dacht dat er toch veel meer aan de hand was en 
we hebben haar moeten laten inslapen. We zullen haar herin-
neren als ‘de hond die toch weer die fantastische familiehond 
was’.

Fam. Wouters, Den Helder

Femke Ike van ’t Jagerke   03/01/2000 - 08/02/2013

Opsporen ziekenhuisbacterie
Honden blijken goed in staat een ziekenhuisbacterie op te sporen. Het VU medisch centrum heeft met de 2-jarige beagle 
Cliff aangetoond dat deze viervoeter prima kan ruiken of patiënten besmet zijn met de bacterie Clostridium difficile, die 
diarree en levensbedreigende darmontstekingen kan veroorzaken. De 2-jarige Cliff kon na een training van twee maan-
den binnen 10 minuten een hele ziekenhuisafdeling controleren op de aanwezigheid van de bacterie. Normaal gesproken 
is daar tijdrovend laboratoriumonderzoek voor nodig. De jonge hond maakt kenbaar dat een patiënt besmet is door naast 
het bed te gaan zitten. Tijdens de tests wist hij 25 van de 30 besmette patiënten aan te wijzen (83 procent). Toen de beagle 
monsters van de ontlasting moest ruiken, had hij het zelfs in 100 procent van de gevallen goed, blijkt uit de onderzoeksre-
sultaten die donderdag zijn gepubliceerd in het British Medical Journal. Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, wijzen de 
onderzoekers erop dat het onderzoek beperkt is. Veel is nog onduidelijk. Zo valt nog niet te zeggen wat de hond precies 
ruikt en hoe in de dagelijkse praktijk honden ingeschakeld kunnen worden.

Bron: AD, 14/12/2012.
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Anjo Marlein van Drienermarke   09/05/2001 - 21/01/2013

Us Famke   24/02/1998 - 22/02/2013

Op een leeftijd van bijna 12 jaar hebben we afscheid moeten 
nemen van onze Anjo.

Vorig jaar op de Clubmatch is ze ‘Eerste Uitmuntend’ in de 
veteranenklasse geworden. Bij de kind hond show is Thijmen 
Meins (6 jaar), 1ste geworden met haar.

Zij heeft drie nesten gehad. Van het eerste nest (x Flagg v/d 
Bertrenshoeve) met 7 pups, hebben we Sanne aangehouden. 

Het tweede nest (x Maarten van Groevenbeek) gaf 9 pups en 
het derde (met Max fan ’t Suydevelt) 4 pups. We zijn ontzet-
tend trots op onze Anjo en haar 20 nakomelingen. 

We kijken met veel liefde terug naar onze hond, die haar fan-
tastische karakter duidelijk heeft doorgegeven.

Evelien en Herman Bösing

Famke, toen we je 15 jaar geleden, als pup van 10 weken, op-
haalden en je vol trots op tafel zetten, was het eerste wat je 
deed alle familieleden begroeten en aflikken. Dat heb je je 
hele leven volgehouden. Niet iedereen was daar van gediend,  
maar je zachtaardige karakter en je vriendelijkheid, hielpen 
mee dat mensen zich toch door jou lieten begroeten met, zo-
als de dierenarts zei , ‘de langste tong van Amsterdam’. 

Je was ook vaak ondeugend en als je vrij was gebeurde het 
regelmatig dat je zorgde dat je vrij bleef, ondanks bidden en 
smeken van ons. Als je dan eindelijk terug kwam, werd je ‘de 
hemel in geprezen’ (zo stond het in de boekjes).

We wonen aan de rand van een groot park en hebben daar 
vele kilometers gewandeld.  Je mocht je verheugen in veel be-
langstelling van de plaatselijke reuen (ondanks dat je gecas-
treerd was) en huppelend toonde je ook veel interesse.

Tot op hoge leeftijd bleef je actief. Je rug en achterpoten werk-
te niet meer zo goed mee en in je koppie ontstond kortslui-
ting: dementie. Op het laatst wist je vaak niet meer waar je 
was, of je al uitgelaten was, of je al gegeten had. Als je al mee 
ging voor een wandeling,  had je je passen geteld (zo leek het) 
om weer zo snel mogelijk naar huis te kunnen. Naar de voor 
jou, (niet meer zo) herkenbare omgeving. Het maakte je ang-

stig, vooral s’ nachts. Het moest ervan komen...

Later liepen we door het voor jou zo vertrouwde park en uit 
m’n ooghoek zag ik een bruin/witte vlek, vrolijk tussen de bo-
men en struiken hollen en springen. Bizar! Ik was even blij...

G.G van Beusekom, Amsterdam

WEEK van de TEEK
Nederlanders hebben vorig jaar meer dan 3500 teken opgestuurd naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 
Dat doet onderzoek naar hoe vaak en onder welke omstandigheden een tekenbeet leidt tot klachten door de ziekte van 
Lyme. Het aantal opgestuurde teken was verrassend hoog. 

Tijdens de Week van de Teek, 15 – 21 april, worden de eerste onderzoeksresultaten verwacht.
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eVen Voorstellen
Sinds 18 november 2012 hebben we er weer een pup bij 
in ons gezin. We hebben haar Inousch genoemd en ze is 
24 september 2012 geboren in Steenderen bij Ans Spor-
tel. Haar vader is Monty Nimrod v. d.  Drentsche Dreven en 
haar moeder is Blossom van ’t Patrieske. 

We zijn reuze blij met haar. Ze is een vrolijk, 
nieuwsgierig maar vooral leergierig hondje 
dat al snel alles overneemt van onze an-
dere Drenten. En tjonge wat groeit ze 
hard! Inmiddels is ze 5 maanden en 
weegt 17 kilo! Een heerlijke meid, die je 
op afstand aan hoort komen vanwege 
haar stevige loop. Gekscherend zeg-
gen we regelmatig tegen elkaar: ”Daar 
komt ons paardje weer aan”. We hoeven 
niet te kijken wie er binnenkomt rennen, 
dat horen we vanzelf…

We hebben inmiddels een tweede hondenluik in de 
deur. De eerste hadden ze al snel gemolesteerd. Ja, dat krijg 
je als ze er met z’n tweeën tegelijk door springen. Nu hebben 
we de grootste die er te koop is, met een flexibele flap. Dus 

voor diegenen die een hondenluik aan willen schaffen, wees 
voorbereid en ga niet voor de maat die voor dit ras aangera-
den wordt. Met Drenten moet je toch al niet zo nauw kijken.

Wat er hier in huis allemaal al niet stuk is gegaan tijdens hun 
‘dolle uurtje’ is allang niet meer op 2 handen te tel-

len. We houden het dus maar niet meer bij. 

In ieder geval is Inousch helemaal op haar 
plaats en zijn wij reuze blij met haar. 

In een eerdere uitgave van ‘Onze 
Drent’, heb ik al verteld over het IJs-
selbos, een speciaal aangelegd park 
voor honden, met bos, plassen, uitren 

en loopmogelijkheden. Een plek van 
samenkomst van allerlei honden met 

baasjes en bijna nooit een onvertogen blaf 
of uithaal onder de honden. Gewoon lol trap-

pen met elkaar en energie lozen. De foto’s spre-
ken voor zich.

Herman en Gerda de la Chambre

U wilt toch ook het beste voor uw dieren?

Dierapotheker.nlDierapotheker.nl
U wilt toch ook het beste voor uw dieren?

Dierapotheker.nl
U wilt toch ook het beste voor uw dieren?

Dierapotheker.nl
U wilt toch ook het beste voor uw dieren?

Dierenartsenpraktijk Horst e.o., Americaanseweg 33, Horst
Dierenkliniek de Oude Melkfabriek, Leunseweg 22A, Venray-Leunen

Dierenkliniek Blerick,  Helling 1, Venlo-Blerick

100 petpunten extra 
bij uw bestellinggebruik code:Plushorst

2,95
 verzendkostenDe besteproductenvan de dierenarts... thuisbezorgd!
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Het begon met één grappige foto van een slapende Drent 
die lekker tegen haar baasje aan lag te dutten. Daardoor 
kwamen we op het idee om een oproep te doen voor 
‘slaapfoto’s’. 

Onze mailbox stroomde bijna over. Er kwamen ruim 100 
foto’s binnen. Met een hele leuke foto-pagina als resultaat 
elders in dit blad.

Helaas hebben we lang niet alle foto’s kunnen plaatsen. 
Het kiezen was echt lastig. 

Allemaal heel erg bedankt voor het insturen van de schit-
terende foto’s. Ze lieten zien dat de Drent in alle houdin-
gen kan slapen en... dat u gek op uw hond bent!

eVenementenkalender 2013
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 13 Amsterdam, RAI
CAC-CACIB
Eendaagse voorafgaand aan Winner

Winner
Postbus 525
3140 AM Maassluis

Tel.: 06-13669852 / 010 5901393
info@winnershow.nl
www.winnershow.nl

14, 15 Amsterdam, RAI
CAC-CACIB, 
Winner/Jeugd- en Veteranenwinner

Winner
Postbus 525
3140 AM Maassluis

Tel.: 06-13669852 / 010 5901393 
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).

Slapen, slapen en nog eens slapen...





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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