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Voorwoord Van de Voorzitter
Beste leden van de vereniging,

Voor u ligt de zomer-editie van Onze Drent van 2013. Het jaar waarin de Vereniging 65 jaar bestaat. 
Elk jaar sparen we € 1000 om zo in 2018 ons 14de lustrum te vieren!

Bij het schrijven van dit stuk hebben we twee belangrijke activiteiten gehad, de Kampioenschaps-
clubmatch op 8 juni en de Algemene Ledenvergadering van 10 juni. De clubmatch was een groot 
succes met complimenten voor de organisatie en vrijwilligers. Bij een aangename temperatuur 150 
honden, een mooie kind/hond show, schmink voor de kinderen en trotse winnaars in de erering. 
De clubmatch is voor mij toch wel een hoogtepunt in het jaar,  waarin je ervaart hoe de vereniging 
actief is en we met elkaar genieten van ons mooie hondenras.

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. Ook hier zijn veel Drentsche Patrijshonden 
te zien; er zijn nu 494 inschrijvingen waarvan 97 Drenten! 

De Algemene Ledenvergadering was een lange zit met belangrijke onderwerpen. Uiteindelijk is de vergadering rond 23.30 
geschorst en volgt in het najaar een extra ALV. Waarom zo lang en geschorst? 

Op de agenda stonden aanpassingen van het Verenigings fokreglement (VFR) waaronder een beperking van het maximale 
aantal dekkingen per reu (art. 2.4). Het Bestuur heeft hier een aantal brieven over ontvangen en ook op de vergadering is 
hier duidelijk over gesproken. Het VFR raakt het hart van onze vereniging, namelijk de koers die we willen varen met de 
gezondheidsontwikkeling van het ras. 

Na de inhoudelijke behandeling van dit agendapunt is er per gewijzigd artikelnummer gestemd. De uitslag is dat van de 
aanwezige 84 stemgerechtigden er 42 voor art 2.4 zijn, 37 tegen en 5 onthoudingen. Volgens de statuten (art 41, lid 1) moet 
er echter een volstrekte meerderheid zijn om een besluit in te voeren, dwz in dit geval minimaal 43 stemmen en dat is niet 
het geval. 

Alhoewel de ALV dus met een meerderheid voor het artikel over beperkingen van dekkingen is, is er ook een groot aantal 
leden dat het hier niet mee eens is. Het Bestuur heeft n.a.v. deze uitslag besloten de vergadering te schorsen om zich te 
beraden over deze stemming en hoe hier de juiste opvolging aan te geven, die het belang van de vereniging en ook het 
ras voorop stelt. In de afsluitende verklaring heb ik aangegeven dat we hierbij, naast de FBC, ook een aantal leden zullen 
betrekken, zowel voor- als tegenstanders.

Het Bestuur kan twee nieuwe bestuursleden verwelkomen die op de ALV zijn gekozen, Madelien Atema en Gijsbert van 
Luinen de Rooij. Beiden welkom!

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 kunt aanvra-
gen. Een goede reden voor potentiele leden om lid te worden en voor huidige leden om informatie nog eens na te lezen of 
fokaanvragen te bekijken.

Afsluitend: op 8 september a.s.  is er een reuendag in Dieren. Meer informatie hierover staat op de website.

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

Met hartelijke groet,
Marc Massaar van Schaik, voorzitter

Madelien Atema en Gijsbert van Luinen de Rooij treden toe tot het be-
stuur. Marc Massaar van Schaik en Hanneke Alberts zijn herkozen.Er was een grote opkomst van ruim 80 leden.
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Samenwerkende Drentsche Patrijshondenfokkers “De Drentenkennels” 
De stamvader van onze kennels 

 

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

Kennel van de Bezelhonk 
Christel Schulte 

Kennel van Klein Elsholt 
Henk en Lidy Kamperman 
 

Kennel fan ’t Patrijzen Bos 
Wietze en Bonnie Klijnstra 

Kennel van de Sebastiaanshoeve 
Linda Punselie 

Kennel van Drienermarke 
Herman en Evelien Bösing 

Kennel van de Lage Nesse 
Jan en Thea de Reus

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

 
Wij fokken op: •  Gezondheid is ons uitgangspunt 

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

 
Bezoek onze vernieuwde website:                                                                    of mail: Janny Offereins 
www.dedrentenkennels.nl                               vanGroevenbeek@hetnet.nl 
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Flessestraat 42 | 6666 CR  Heteren | Postbus 19 | 6666 ZG  Heteren | Telefoon (026) 479 04 70 

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

Creatie en opmaak door Qompassie | www.qompassie.nl

zorgt ook voor goede 
contracten zodat 

uw pup geen 
'hondenleven' krijgt
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Kampioenschapsclubmatch - 8 juni 2013
Er was ook dit jaar een mooi aantal inschrijvingen van onge-
veer 150, daar was de evenementencommissie alleszins te-
vreden mee. Het aantal inschrijvingen voor tentoonstellingen 
staat de laatste jaren onder druk, maar voor ‘onze clubmatch’ 
waren nauwelijk minder inschrijvingen dan vorig jaar.

Het was dit jaar de eerste clubmatch dat de keurrapporten di-
rect digitaal werden vastgelegd. Er was al enige ervaring op-
gedaan tijdens de afgelopen fokdag, maar het was toch span-
nend of het allemaal goed zou verlopen. Er waren een paar 
hobbeltjes te overwinnen, maar alle verslagen werden keurig 
op tijd geprint. Een van de voordelen van deze werkwijze is, 
dat het mogelijk was om alle uitslagen en keurrapporten de 
volgende dag op de website te plaatsen. Complimenten voor 
de EVC voor deze prestatie.

Het weer werkte mee, iedereen kon heerlijk in en uitlopen en 
het uitlaten van de honden kon zonder paraplu en zonder jas. 
De clubmatch is altijd weer een schitterend overzicht van wat 
ons ras te bieden heeft: honden van alle leeftijden van pups 
tot senioren, reuen en teven: in alle maten en soorten.

‘s Middags natuurlijk het spannendste deel, dan worden de 
prijzen verdeeld met als meest begeerde titel: Clubwinner. De 
uiteindelijke keuze was tussen beste reu ‘Faublas Django van 
‘t Patrieske’ en beste teef  ‘Asya the Gloucester’. De grootste be-
ker ging naar de reu Faublas.

Alle prijswinnaars: van harte gefeliciteerd. In het augustus-
nummer van ‘Onze Drent’ worden honden vermeld die een 
prijs hebben behaald met (zo mogelijk) een foto en het keur-
rapport.

eVenementencommissie

Beste reu en ‘CLUBWINNER’
‘Faublas Django van ‘t Patrieske’

dhr. D. Brom

Beste teef
‘Asya the Gloucester’ 

dhr. L.K.F.L. v.d. Heijning

Keurmeester:
dhr. A.R.R. Doedijns

Keurmeester:
mw. G.  Halff - van Boven
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dna afstammingscontrole
Het fokken van rashonden is momen-
teel een bezigheid waar veel kritiek 
op komt vanuit de maatschappij. 

De media staan bol van misstanden in 
de hondenfokkerij en er wordt steeds 
met de vinger gewezen naar de kwaad-
willende fokkers die ongezonde honden 
fokken en het welzijn van de rashonden 
bedreigen met hun streven naar raszui-
vere perfecte kampioenen. Natuurlijk 
hebben we zulke fokkers niet binnen 
onze rasvereniging, maar hoe leg je dat 
uit aan het grote publiek in het alge-
meen en onze pupkopers in het bijzon-
der?

De Raad van Beheer (Nederlandse Ken-
nelclub), als belangenbehartiger van 
de rashondenfokkerij, probeert rasver-
enigingen bij te staan in deze strijd om 
de goede naam van de goedwillende 
fokker van een nestje honden met stam-
boom. De Raad van Beheer probeert dat 
te doen door informatie te geven, zowel 
naar de media, als naar de fokkers en 
hun rasverenigingen. Maar ook door de 
fokkers te steunen met kennis van fok-
kerij en gezondheid.

Kritiek is helemaal niet slecht, want het 
dwingt ons om zelf goed na te denken 
over de rashondenfokkerij waar we ons 
mee bezig houden. Wat is eigenlijk ons 
streven in de fokkerij? Hoe kunnen we 
een leuk nestje fokken met gezonde 
honden en waardige vertegenwoordi-
gers van hun ras afleveren? Doen we 
het wel goed, of kunnen we het beter 
doen? Hoe fokken we in het belang van 
het ras?

Het belang van het ras
Fokkers investeren veel tijd, geld en 
energie in hun fokdieren. Daarom is het 
belangrijk dat fokkers en pupkopers er 
zeker van kunnen zijn dat de ouders van 
een pup ook inderdaad de echte ouders 
zijn. 

Fokkers die hun oor te luisteren leggen 
kennen de verhalen wel over pups die 
bij een kampioensteef worden onder-
geschoven; of dekreuen die wel op de 
stamboom staan maar niet de vader van 
de pups kunnen zijn. 

Ook bij fokkers die te goeder trouw 
zijn, kan een ongelukje optreden: een 
teef kan door meer dan één reu gedekt 
worden en dan pups van verschillende 
vaders in één nest werpen bijvoorbeeld. 

Om zekerheid te 
krijgen over de 
afstamming zou 
een DNA-afstam-
mingscontrole een 
oplossing bieden. 
Hierover gaat de 
discussie tussen de 
Raad van Beheer 
en de rasvereni-
gingen. De meeste 
rasverenigingen 
zijn er inmiddels 
voorstander van 
om DNA-afstam-
mingsonderzoek 
bij rashonden ver-
plicht te gaan stel-
len bij het afgeven 
van stambomen. 

De discussie heeft zich toegespitst op 
de manier waarop dit onderzoek moet 
gaan plaatsvinden, op de kosten, en op 
de vraag wie de eigenaar van het afge-
nomen DNA moet zijn.

Partner voor uitvoeren onderzoek
Het ligt op de weg van de Raad van 
Beheer om met een voorstel te komen 
voor een geschikte, betrouwbare me-
thode om DNA af te nemen bij onze 
honden en om de onderhandelingen 
over de prijsafspraken te voeren. Als alle 
rashonden moeten worden gecontro-
leerd door middel van DNA onderzoek, 
dan gaat het om 40.000 onderzoeken 
per jaar alleen in Nederland. Daardoor 
heeft de Raad van Beheer een goede 
onderhandelingspositie ten opzichte 
van laboratoria die dit onderzoek kun-
nen verrichten.

Voor- en nadelen
De voordelen van DNA afname bij ie-
dere rashond zijn dus ten eerste dat 
afstammingscontrole standaard gaat 
plaatsvinden en de stambomen daar-
door veel betrouwbaarder zullen wor-
den. Aangezien de stamboom de basis 
vormt voor het fokbeleid is dit een be-
langrijk voordeel. 

Het tweede voordeel is dat er DNA mate-
riaal van alle rashonden ter beschikking 
komt voor onderzoek op het moment 
dat er zich erfelijke problemen in een ras 
gaan voordoen. Dit is vooral voor rassen 
met een kleine populatie van belang 
omdat daar de kans op het optreden 
van erfelijke problemen groot is.

Tegenover deze voordelen zijn er nade-
len. Het DNA onderzoek moet verricht 
worden bij alle honden waarmee ge-
fokt wordt, en bij alle pups die worden 
geboren. De kosten van dit onderzoek 
worden nu geschat op ongeveer € 40,- 
per hond. Dat komt bovenop alle ande-
re kosten, die een fokker voor een nest 
moet maken. Deze € 40,- dekt alleen de 
kosten van het afstammingonderzoek 
en van het bewaren van het DNA-mon-
ster. Als er later onderzoek moet worden 
gedaan naar bijvoorbeeld een erfelijke 
aandoening in het ras, zullen er op-
nieuw kosten moeten worden gemaakt 
voor dat specifieke onderzoek.

DNA afname
De twee meest gebruikte manieren om 
DNA af te nemen bij de hond zijn bloed 
of speeksel. Voor het bovengenoemde 
afstammingsonderzoek zal worden 
gewerkt met speekselafname. Hierbij 
wordt met een wattenstaafje, swap ge-
naamd, wat speeksel (wangslijm) verza-
meld uit de wang van de hond. Dit mon-
ster wordt geconserveerd en naar het 
laboratorium gestuurd voor het DNA-
afstammingsonderzoek en daarna lange 
tijd bewaard (men denkt aan 20 jaar). 

Het voordeel van speeksel is dat dit re-
latief makkelijk is te verzamelen en dus 
door een chipper van de Raad van Be-
heer kan worden verzameld. Er hoeven 
dan geen extra dierenartskosten wor-
den gemaakt, wat bij een bloedafname 
wel het geval is. Daar staat tegenover 
dat een bloedmonster langer kan wor-
den bewaard, met meer kans dat er bij 
later onderzoek nog zinvol gebruik van 
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kan worden gemaakt.

Overigens is het zo dat DNA-onderzoek 
dat in het verleden heeft plaatsgevon-
den, om wat voor reden dan ook, ge-
woon gebruikt kan worden voor het 
afstammingsonderzoek mits het aan de 
richtlijn ISAG2006 voldoet. Al het DNA-
onderzoek dat de Raad van Beheer tot 
nu toe heeft verricht voldoet aan deze 
ISAG2006 richtlijn. De resultaten van 
laboratoria die aan deze norm voldoen 
zijn uitwisselbaar en worden als zodanig 
ook erkend door de Raad van Beheer. 
Dus fokkers die zelf DNA-onderzoek 
hebben laten doen, kunnen dit gebrui-
ken als het betreffende laboratorium lid 
van ISAG is.

Eigenaar
De vraag wie er eigenaar is van het afge-
nomen DNA is nog niet beantwoord. De 

discussie is vooral van belang als het in 
de toekomst nodig mocht blijken om de 
DNA monsters voor nieuw onderzoek te 
gebruiken. Wie geeft daarvoor dan toe-
stemming (of niet)? 
Zoals er nu tegenaan wordt gekeken zal 
de eigenaar van de hond officieel eige-
naar van het DNA zijn. Omdat de Raad 
van Beheer de opdrachtgever voor het 
DNA-afstammingsonderzoek is en de 
opslag van de monsters betaalt, is dit 
een belangrijke betrokkene. In de prak-
tijk zal de Raad van Beheer de zaakwaar-
nemer van de eigenaar van het DNA-
monster zijn en komt het er dus op aan 
dat de Raad communiceert met de eige-
naar als dat nodig is.

Gezondheid
Het DNA-afstammingsonderzoek zal 
niet rechtstreeks de gezondheid van 
de rashonden verbeteren, het zal alleen 

worden gebruikt om de afstamming te 
controleren. 
In combinatie met gezondheidsonder-
zoek zal afstammingscontrole bijdragen 
aan een betere voorspelling van de ge-
zondheid van pups. 

Daarmee zal het goedwillende fokkers 
helpen in hun strijd om hun geliefde ras 
in stand te houden en liefst te verbete-
ren. 

Afstammingsonderzoek is één stap in 
de richting van verantwoord fokbeleid 
voor rashonden en zal om die reden nog 
dit jaar ter stemming in de ledenverga-
dering van de Raad van Beheer worden 
gebracht.

Wilma Roem

• Ik vraag me af of de onderhandelingspositie van de Raad van Beheer voldoende wordt benut. Er zal tijdens de ALV van de 
Raad van Beheer door de rasverenigingen uitdrukkelijk ‘op de man af’ moeten worden gevraagd hoe de prijs van € 40,- is 
berekend en hoeveel de Raad aan dit DNA-onderzoek, na aftrek van de kosten, overhoudt. 
De prijs voor pups loopt al ontzettend op en door iedere extra euro die een fokker moet investeren, worden de pups weer 
een stuk duurder. Veel fokkers gebruiken een relatief kleine verhoging om het dubbele hiervan door te berekenen aan hun 
pupkopers.

• Voor onderzoeken naar een erfelijke afwijking, moet de rasvereniging financieel garant staan. Daarom is het belangrijk dat 
de verenigingskas over voldoende middelen beschikt om een eventueel onderzoek te financieren.

• Persoonlijk vind ik dat het DNA-monster te allen tijde toebehoort aan de eigenaar van de hond. Hij heeft er ook voor betaald.

Janny Offereins

Beste veteraan
Martini Dogshow, 2 maart 2013

Kamp. Anoeska Tjeraa fan ‘t Patrijzen Bos
Eigenaar: Wietze Klijnstra

Zilveren Erespeld van de Kynologie 
Ieder jaar onderscheidt de Raad van Beheer mensen, 
die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor 
de kynologie, met de Erespeld van de kynologie. Op 25 
mei 2013 werd aan 8 keurmeesters Jachthondenproe-
ven Orweja de Zilveren Erespeld uitgereikt.

Walter Klijsen
Walter Klijsen werd in 1991 benoemd tot keurmeester 
voor jachthondenproeven. Inmiddels is hij ook keur-
meester voor veldwedstrijden Continentale Staande 
Honden. 

Van de door hem onder ken-
nelnaam ‘van ‘t Arrêt’ gefokte 
Drentsche Patrijshonden 
hebben er heel wat goed ge-
presteerd.

Walter Klijsen vindt het bij 
het fokken van belang dat de 
hond  zowel het goede exte-
rieur heeft, als de juiste werk-
kwaliteiten laat zien.
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K.N.J.V. jachthondenproef te Beesd - 26 juli 2013
Onze jaarlijkse KNJV-proef speciaal voor Drentsche Pa-
trijshonden, Friese Staby- en Wetterhouns zal dit jaar we-
derom gehouden worden op het prachtige landgoed de 
Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd.

We komen op het landgoed bijeen in de ‘Jachtkamer’, ’t Kloos-
ter 6 te  Beesd.  De ‘Jachtkamer’ ligt op het privé-gedeelte van 
het landgoed. U vindt de ‘Jachtkamer’ aan de weg naar de 
‘Hoge Schuur‘. Volgt u daarom de bordjes ‘Hoge Schuur’. U 
kunt parkeren op de rode gravel parkeerplaats voor de ‘Jacht-
kamer’.

De proef wordt gehouden volgens het ORWEJA reglement 
‘Jachthondenproeven’.  Dit zogenaamde ‘Rode Boekje’ is te 

koop in het Drentenwinkeltje. Ook staat dit reglement sinds 
kort op de ORWEJA website (www.knjv.nl).

Let op: deelnemers dienen uiterlijk 8.00 uur ’s morgens aan-
wezig te zijn i.v.m. de verplichte veterinaire keuring. Deelne-
mers die te laat arriveren kunnen helaas niet meer mee doen, 
om 9.00 uur worden de reserve honden ingezet.

Mariënwaerdt is bereikbaar via snelweg A2 komend vanuit de 
richting Utrecht of ’s Hertogenbosch. Op deze snelweg de af-
slag 14 Beesd nemen. Aan het eind van de afrit ziet u borden 
met de tekst “Jachthondenproef”.  Voor uw navigatie houdt u 
aan:  Klooster 6  Beesd.

Inschrijven kan na publicatie op website van ORWEJA (www.
orweja.nl). Als u dit leest is de inschrijving reeds geopend. 

Het inschrijven is vanaf mei veranderd. U kunt het formulier 
niet meer downloaden van de website van de vereniging. In-
schrijven gaat  via de ORWEJA website (www.orweja.nl). Het 
inschrijfgeld is € 50,- voor leden en niet leden van de ‘Verenin-
ging  De Drentsche Patrijshond’ en de ‘Vereniging Voor Stabij- 
en Wetterhounen’.
Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt op Rabobank-
rek.nr. 34.16.21.064 t.n.v. mevr. W. Loots/Drentsche Patrijs-
hond onder vermelding van ‘Jachthondenproef 2013’ en de 
naam van de deelnemende hond(en).

Het vooraf verkennen van en oefenen op het wedstrijdterrein 
zal onverwijld tot uitsluiting van deelname aan de proeven 
leiden! 

Tot ziens op vrijdag 26 juli 2013!

gebruikshondencommissie

Wisselprijzen najaar 2012/ voorjaar 2013

PERDIXPRIJS
(voor de beste Drentsche Patrijshond in de jeugdklas op de voorjaarsveldwedstrijden):
Emma van ‘t Voornsche landt, Eig/voorj: A. Verhaar. Emma behaalde in het voorjaar 1x 2e ZG en 1x 2e G 

JONKVROUWE A.J.M. VAN DER HEIJDEN VAN DOORNENBURGTROFEE
(voor de beste Drentsche Patrijshond in de open klasse op de voorjaarsveldwedstrijden):
Fenella van ‘t Poldersdijkje, Eig/voorj: J.Mastenbroek. Fenella behaalde in het voorjaar 1x EV

MARIENWAERDT WISSELBEKER
(voor de beste Drentsche Patrijshond op de KNJV-proef georganiseerd door de Ver. “De Drentsche Patrijshond” en de Ver. Van 
Stabij- en Wetterhounen):
Jeuris-Jiba v. Hermesheem, eig/voorj: R. Poncelet met 92 punten( is reeds uitgereikt)

SUZE MARKVOORTBEKER
(voor de beste Drentsche Patrijshond in de jeugdklas op de najaarsveldwedstrijden):
Wieske v, ‘t Wilhoekske, Eig/voorj: W.Loots. Wieske behaalde in het najaar 1x 1e G, 1x 1e ZG en 1x G

NIMRODPRIJS
(voor de beste Drentsche Patrijshond in de open klas op de najaarsveldwedstrijden): 
Silke van ’t Holtenbos, Eig/voorj: K. de Vries. Silke  behaalde in het najaar 1x EV en 1x CQN

De Van Bircmedeprijs en de Drentsche Kei zijn beide niet uitgereikt

‘Bo van de Heidehoogte’
Aan het trainen!
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Aankondiging Najaarsveldwedstrijden 2013
De Gebruikhondencommissie is verheugd u ook dit najaar een aantal najaarsveldwedstrijden Continentaal II te kunnen 
aanbieden. Dankzij een groot aantal ruimhartige gastheren is het ons dit jaar wederom gelukt om een aantal wedstrijden 
in het Noorden en een aantal wedstrijden in het Zuiden te kunnen organiseren. Op de website onder “Jacht &  wedstrijden” 
wordt beschreven hoe de najaarsveldwedstrijden verlopen. Voor de specifieke informatie verwijzen wij u naar onze website 
www. drentschepatrijshond.org / jacht & wedstrijden. De datums voor het najaar 2013 zijn:
 
Datum     Klasse  Plaats
donderdag 05 september        Novice  Dirksland
donderdag  09 september  Openklas Dirksland
vrijdag   27 september  Jeugdklas Gieten/Gasselte
vrijdag  27 september  Openklas Gieten/Gasselte
zaterdag 28 september  Jeugdklas Westernieland
zaterdag 28 september  Openklas Westernieland
donderdag 03 oktober  Openklas Den Bommel
woensdag 10 oktober  Openklas Vogelwaarde
 
Jeugdwedstrijden: maximaal 10 honden   ----   Openklas wedstrijden: maximaal 12 honden

Najaarsveldwedstrijden georganiseerd door andere rasverenigingen:
woensdag 04 september   Open  Haamstede  Epagneul
vrijdag  06 september  Jeugd  Retranchement  Bracco Italiano
woensdag 11 september  Jeugd  Herkenbosch  Epagneul
zaterdag 14 september  Jeugd  Abbenes  Grote Münsterlander
woensdag 18 september  Novice  Steenbergen  Weimaraner
woensdag 18  september  Jeugd  Steenbergen  Weimaraner
zaterdag 21 september  Open  Nieuwe Pekela  Grote Münsterlander
zaterdag 05 oktober  Jeugd  Zoutkamp  Weimaraner
Alle wedstrijden zijn onder voorbehoud, de definitieve aankondigingen met de exacte data komen op de site van Orweja.

J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee
De winnaar van de J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee 2012 (als enige aangemeld) is Jan Mastenbroek met ‘Fenella van ‘t 
Poldersdijkje’ met 6 punten voor het werk voor het schot met een kwalificatie 2e goed, 7 punten voor exterieur met de kwali-
ficatie Zeer Goed, en 7 punten voor werk na het schot met een B diploma. Totaal 20 punten.

De beker moet, geheel volgens de wens van de schenker, J.F. Baron van Hogendorp, worden gewonnen door de beste allround 
Drentsche Patrijshond in een bepaald kalenderjaar. De hond moet op de volgende drie onderdelen punten hebben behaald:
1. het exterieur
2. prestaties op het werk voor het schot
3. prestaties op het werk na het schot

 
Resultaten Drentsche Patrijshonden voorjaarsveldwedstrijden 2013
Dirkje fan ’t Getsewold NHSB 2882424 geb. 14-5-2012 (teef ), eig. Atema-v.Noort M.C., Nieuw Vennep 
3 G 9-3-2013 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Hilvarenbeek, org.: Ned. Ver. Heidewachtelliefhebbers 
EV 28-3-2013 voorjaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (Jeugd), Alphen, org.: Ver. De Drentsche Patrijshond
 
Wieske v.’t Wilhoeckske NHSB 2833485 geb. 7-4-2011 (teef ), eig. Loots W, Erp 
3 G 27-4-2013 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Steenbergen, org.: Ver. Weimarse Staande Hond 

Rinus v.’t Wilhoeckske NHSB 2833482 geb. 7-4-2011 (reu), eig. Kogelman A, Arnhem 
EV 20-4-2013 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Ijzendijke, org.: Ned. Ver. Langhaar
 
Emma van ‘t Voornsche Landt NHSB 2833090 geb. 30-3-2011 (teef ), eig. Verhaar-Nugteren A.L., Hellevoetsluis 
2 G 20-4-2013 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Ijzendijke, org.: Ned. Ver. Langhaar 
2 ZG 27-4-2013 Jeugdwedstrijd (Jeugd), Steenbergen, org.: Ver. Weimarse Staande Hond 

Fenella van ‘t Poldersdijkje NHSB 2745327 geb. 10-4-2009 (teef ), eig. Mastenbroek J, Heyningen 
EV 23-3-2013 voorjaarsveldwedstrijd Continentaal II solo (CAC), Markelo, org.: Ver. Weimarse Staande Hond 
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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. 



Onze Drent - 11

 

1 Welke “exotische” ziekten kan uw hond opdoen in Zuid Europa?

2 Hoe worden deze veroorzaakt?

3 Welke overeenkomsten hebben deze ziekten?

4 Wat is Babesiose?

5 Hoe kunt u dit herkennen?

6 Wat is Leishmaniasis?

7 Hoe te herkennen?

8 Hoe onderscheidt u Hartworm?

9 Hoe kunt u deze preventief bestrijden?

10 Waarom ook tijdens deze vakanties een anti wormkuur geven?

A
ntw

oorden op pagina:  15

Vragen Drent-en-kennis

warme douche
Drenten waren haar grote passie. Het hele gezin draaide ook 
om dit nobele ras. Maar het noodlot sloeg toe en los, het 
bazinnetje werd ernstig ziek. Dapper ging ze het gevecht aan 
maar helaas was het een ongelijke strijd...

Voor haar twee kanjers moest er een ‘Drentwaardige’ oplos-
sing gevonden worden en zo kwamen wij bij de kennel ‘van 
de Neerbosche Wateren’ terecht. Liefdevol werden zij opge-
vangen en ze hadden het daar prima naar hun zin.

Daarom willen wij Bianca en Pierre Groen van de kennel ‘van 

de Neerbosche Wateren’ een ‘warme douche’ geven.

Inmiddels is Daan liefdevol ondergebracht bij een ander 
echtpaar. Hij heeft het er vreselijk naar zijn zin en gaat zelfs 
mee op vakantie naar het buitenland! Ascon, als de wat 
oudere Drent kan nu aan een welverdiende oude dag begin-
nen. Hij helpt zijn nieuw baasje op de golfcourse balletjes 
zoeken. Dat zoeken gaat hem goed af hoor, hij heeft alleen 
een beetje moeite om ze weer af te geven! 

Familie van Veen

reuendag op zondag 8 september 2013
Op zondag 8 september a.s. zal er door de Fokbeleids-
commissie (FBC) een reuendag worden georganiseerd 
op het terrein van de Kynologenclub “Dieren en omstre-
ken”, Admiraal Helfrichlaan 93a, 6952 GD Dieren 

Het doel van deze dag is meer reuen beschikbaar te krijgen 
voor de fokkerij. Voor een nationaal ras als het onze is het 
heel belangrijk zo veel mogelijk reuen in te zetten voor de 
fok, zodat de genenpool zo groot mogelijk blijft. Daar prak-
tisch de gehele populatie binnen onze landsgrenzen woont, 
heeft de vereniging de belangrijke taak ons ras als nationaal 
erfgoed te bewaken, te bewaren en waar mogelijk te verbe-
teren.

Tijdens de afgelopen fokdagen zijn er een aantal reuen ge-
noteerd die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het 
voortbestaan en de gezondheid van ons ras. De eigenaren 
van deze reuen zullen binnenkort voor deze dag uitgeno-
digd worden. 
Echter ook reuen die niet geselecteerd zijn op deze fokda-
gen, maar die later een geldige kwalificatie hebben gekre-
gen, kunnen zich aanmelden. Dus ook eigenaren van reuen 
die reeds op de dekreuenlijst vermeld staan en die nog wei-
nig of niet gebruikt zijn kunnen hun reu presenteren!

De honden zullen door een erkende keurmeester worden 

beoordeeld en zullen een officiële kwalificatie krijgen. Sa-
men met de kwalificatie die verkregen is op de fokdag of een 
andere tentoonstelling of Clubmatch, telt deze kwalificatie 
(mits tenminste ZG) mee voor de eisen zoals die in het Ver-
enigings Fok Reglement zijn opgenomen.

Tevens hebben de fokkers nu de gelegenheid de reuen “live” 
te zien en kennis te nemen van de kwaliteiten van deze reu-
en. Een vaak gehoorde klacht is dat er misschien wel geschik-
te reuen zijn maar dat je ze nooit ziet! Ook hiervoor is deze 
reuendag bij uitstek de gelegenheid.
De FBC roept u op deel te nemen aan deze dag, niet alleen 
reueigenaren en fokkers, maar iedereen is welkom. Behalve 
het belangrijke doel van de dag zal er ook gelegenheid zijn 
elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en zo samen 
bezig te zijn met onze gezamenlijke passie: de Drentsche Pa-
trijshond.

Aanmelden kunt u zich bij de secretaris van de FBC:
Bart van der Pol 

Het liefst per mail: fbc@drentschepatrijshond.org
Of schriftelijk: Zutphensestraatweg 58, 6955 AK Ellecom
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het laatste punt
In 2011 behaalde ‘Emma Gina van de 
Haeckpolder’, onze Fleurtje, tijdens 
een tweedaagse show in Innsbruck, 
Oostenrijk, twee punten voor het 
Oostenrijks kampioenschap. Daar 
waren we erg blij mee, maar het was 
ook een stimulans om de overige be-
nodigde punten te behalen. 

Daarom schreven we haar in mei 2012 
in voor de World Dogshow in Salzburg. 
Ze werd World Winner 2012 en haalde 
zo haar derde Oostenrijkse punt. Snel 
inschrijven voor de tweedaagse show in 
Innsbruck, was nu geboden. En ook toen 
was het weer ‘raak’: op beide dagen be-
haalde Fleur weer een punt.

Volgens mijn informatie waren vijf pun-
ten voldoende voor het Oostenrijkse 
kampioenschap. Dus snel alle documen-
ten naar de ÖKV gestuurd. Binnen twee 
dagen was er antwoord: één punt te 
weinig. Tja, dat had ik, als ik de site van 
de ÖKV goed bestudeerd had, zelf ook 
kunnen ontdekken. Vijf punten zouden 
voldoende zijn geweest, als Fleur één 
punt zou hebben behaald in de Ge-
bruikshondenklas... Nou, dat punt ont-
brak.

Er was volgens de ÖKV maar één op-
lossing: terug naar Oostenrijk om die 
laatste, het zesde punt binnen te halen. 
Daar waren in 2012 nog wel gelegenhe-
den voor, maar dat zou dan in de herfst 
of winter zijn. Als echte liefhebbers van 
Oostenrijk ging onze voorkeur uit naar 
een show in het voorjaar of in de zomer 
en de keuze viel uiteindelijk op de Inter-
nationale Hundeausstellung Salzburg 
op 27 april 2013.

Daar schreven we Fleurtje voor in. Onze 
andere Drent, Else Marie, was in 2012 
al Oostenrijks Veteranenkampioen ge-
worden, dus haar nu inschrijven voor de 
show in Salzburg, was niet noodzakelijk. 

Natuurlijk ging ze wel met ons mee en 
koppelden we ook nu weer een weekje 
vakantie aan deze show vast. Een mooi 
hotel in Bad Reichenhall was voor de 
show onze thuisbasis.

Op 27 april reden we in alle vroegte rich-
ting Salzburg. Wat een verschil met de 
drukte tijdens de Worlddogshow daar. 
Toen waren er alleen parkeerplaatsen 
beschikbaar als je ze maanden van te 
voren gereserveerd had, nu was het 
heerlijk rustig. Voor deze show waren 
maar 1500 honden ingeschreven, ter-
wijl er destijds voor de Worlddogshow 
18.000 honden waren ingeschreven.

Hal 10 en ring 15 waren snel gevonden. 
Catalogus en ringnummers werden di-
rect bij binnenkomst afgegeven en de 
show begon om exact 10.00 uur, want 
op dat tijdstip betrad de Duitse keur-
meester P. Machendanz de ring.

Via een aantal kanalen hadden we al 
vernomen dat deze keurmeester een 
specialist in rasgroep 7 was en een goe-
de kijk op Drenten had. Nadat een kleine 
twintig honden van andere rassen acte 
de présence hadden gegeven, waren 
Conny en Fleur aan de beurt. Fleur liep 
weer als de spreekwoordelijke trein en 
stond prachtig in stand. Dat vond dhr. 
Machedanz kennelijk ook, want hij feli-
citeerde Conny met haar hond. Hij com-
plimenteerde haar ook met de wijze van 
voorbrengen. 

Fleur werd 1e met de aanduiding “Vor-
züglich”, CAC/CACIB en BOB. Haar laat-
ste punt was ‘binnen’ en het Oostenrijks 
kampioenschap kon aangevraagd wor-
den. 

Later in de middag moest ze nog in de 
erering verschijnen voor een Franse 
keurmeester. Daar eindigde op de ze-
vende plaats. 

Met een mooie beker, een grote rozet, 
een ‘Urkunde’, een mooi verslag en de 
zesde Oostenrijkse punt gingen we 
weer naar Bad Reichenhall.

Daar beleefden we de volgende dag 
nog een raar avontuur. Tijdens een wan-
deling door de bergen, stond Fleur vóór. 
Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat ze 
oog in oog met een dikke adder stond. 
Sissend ging de adder er vandoor en we 
hadden alle kracht nodig om onze ande-
re Drent, die ‘Groβe Alte Dame’ Else Ma-
rie, tegen te houden. Die zou wel eens 
even met de adder gaan afrekenen...

Als een uitlaatplaats smerig is, staat dat 
ook altijd in mijn verslag. Hier in Salz-
burg had de ÖKV het prima voor elkaar. 
Een uitlaatplaats zo groot als twee voet-
balvelden met gras en struiken. Uitzon-
derlijk goed schoongehouden. Alleen 
hiervoor verdient de ÖKV al een vette 
10!

Aad van ‘t Hof
 

oproep Voor modderdrenten
In het augustus-nummer van Onze Drent willen we u heel graag een smerige, mod-
derige middenpagina aanbieden. Zou u uw modder-drentje daarvoor beschikbaar 
willen stellen! De Drent kennende zullen er vast heel wat foto’s zijn waarop uw Drent 
er niet helemaal schoon op staat.

Vast heel erg bedankt voor het insturen!

We zijn uiteraard iedereen die een foto heeft ingestuurd van een Drent met flapöres 
heel erkentelijk. We hebben weer heel veel reacties mogen ontvangen. En dus lang 
niet alle inzendingen kunnen gebruiken voor de thema-pagina...
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Voer uw hond 
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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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landelijk

24 uur 

Thuiszorg

een Voor honden gastVrij hotel!
In het weekend van 13 en 14 april j.l., zou in de provincie Lim-
burg de Amstel Gold race gereden worden. Zaterdag voor 
Amateurs en de zondag voor Professionals. Aangezien manlief 
een fervent fietser is, werd er met een stel vrienden ingeschre-
ven voor deze tocht van 150km. Vertrek punt: Valkenburg.

Er werd heel wat gegoogeld om rond deze plaats een geschikt 
onderkomen met een hond te vinden, want onze reu Quibus 
en zijn vrouwtje gingen mee in verband met de puppy terug-
kom dag ‘s zondags. We kwamen terecht in Stein in een de-
gelijk hotel met een zeer bekend logo, zowel in binnen- als 
buitenland. Met een kamer op de begane grond met tuin-
deur, een geheel omheinde parkeerplaats en door het mee 
mogen nemen van onze hond in de ontbijtruimte werd dit 
verblijf een hele aangename. Maar men had nog meer ver-
rassingen in petto. In een hal stond een enorme bak met veel 
levende schildpadden, in en uit het water. De laatsten lekker 
zonnebadend onder een warmtelamp. Dit wekte Quibus zijn 
nieuwsgierigheid natuurlijk, maar wat een merkwaardige “te-
lescopen” staken daar zomaar uit het water! Hij kon het niet 
helemaal plaatsen en liet af en toe een schel geblaf horen. 
Waar hij langs de rand liep volgden de schildpadden, soms 
blazend! Gelukkig was Quibus wel zo wijs NIET het water in 

te gaan. Elke keer als we er langs liepen moest hij even kijken, 
maar wende er al gauw aan. Een ervaring rijker.

s‘ Avonds zijn we doorgereden naar Diessen, waar ook alweer 
een spannende, volgende dag voor hem wachtte. Het terug 
zien van teefje Caprice en zijn acht nakomelingen. Een supere 
dag met 10 leuke, enthousiaste honden. Wat is het dan fijn een 
brave, rustige reu te hebben!

 Tiqui                                                                                                                         

Antwoorden Drent-en-kennis

1. Babesia, Ehrlichia, Leishmania en Hartworm

2. Het zijn infecties door parasieten.

3. • Allemaal overgebracht door insecten zoals teken en muggen
• Ze geven vage klachten, zoals niet goed willen eten, koorts en vermageren
• De infectie kan tot  jaren na de vakantie in het buitenland tot klachten leiden.

4. Babesiose is een infectie, overgedragen door teken

5. De hond kan de ziekte ontwikkelen nadat een besmette teek  gedurende 2-3 dagen bloed heeft  gezogen. Na ca. 
20 dagen kan dit   ziekteverschijnselen geven zoals: slomer worden, minder graag eten, vaak koorts hebben en een 
versnelde ademhaling. Hierna ontstaan verschijnselen als bloedarmoede, geel zucht en de typische bruinrode urine, 
veroorzaakt door het afbreken van rode bloedlichaampjes.

6. Leishmaniasis is ook een infectie ziekte, veroorzaakt door een parasiet in dit geval overgedragen  door de zandvlieg, 
een soort stekende mug, die in grote delen van de wereld voorkomt.

7. Ziekteverschijnselen ontstaan op z’n vroegst 1 maand na infectie, maar mogelijk pas jaren later. Symptomen zijn 
heel verschillend en kunnen variëren van huidveranderingen, vermagering, wisselende kreupelheid en ontstekin-
gen van de ogen.

8. Hartworm, veroorzaakt door een worm, wordt overgedragen door verschillende soorten muggen. Na de beet komen 
larven v.d. worm in de longslagader, waar deze volwassen worden en nieuwe  larven produceren. Pas bij veel wormen 
komen larven daadwerkelijk in het hart terecht. Klachten zijn:
• Veel hoesten, soms met bloed
• Vermageren en verlies van uithoudingsvermogen
• Bij zware infecties kan er hartfalen met leververgroting en vochtopeenhoping in de buik ontstaan. Het kan zelfs 

gebeuren dat uw dier komt te overlijden.

Ga in alle gevallen zo snel mogelijk naar een dierenarts en vertel alles wat relevant is. In principe zijn er voor alle 
genoemde infecties behandelingen, maar helaas niet altijd effectief. Voor Babesiose, Ehrlichiose en Hartworm geldt: 
hoe eerder wordt ingegrepen – hoe gunstiger de genezing. Leishmaniasis is bijna nooit helemaal te genezen, be-
handeling is dan ook levenslang. Als de klachten onderdrukt worden, kan uw hond met deze infectie een normaal 
leven leiden.

9. Preventie van Hartworm bestaat uit het geven van speciale ontwormingsmiddelen, die hier gechikt geschikt voor 
zijn. Niet alleen voorafgaand aan de vakantie – in ieder geval ook na terugkeer in Nederland. Soms kan het nodig 
zijn uw huisdier OOK tijdens de vakantie te behandelen.

10. Omdat bij een zware infectie, behandeling kan resulteren in een verstopping veroorzaakt door de dode wormen, 
wat kan leiden tot de dood.
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het eerste buitenlandse aVontuur Van blossom
Een tijdje geleden begon het een 
beetje te kriebelen om eens een bui-
tenlands avontuur op show gebied te 
gaan uitproberen. Een show in Duits-
land leek ons wel wat, we hadden na-
melijk er vaak wat over gehoord en 
het was niet zover van huis.

De show was in het voorjaar, dus we 
konden meteen ook lekker gaan kam-
peren en als we naar Dortmund zouden 
gaan, konden we meteen twee shows 
doen.

Blossom kreeg haar jaarlijkse APK bij 
de dierenarts en meteen de rabiës; we 
hadden die nodig om de grens over te 
mogen.

Op 9 mei vertrokken we met heerlijk 
weer en heel veel zin. We vonden een 
mooie camping aan een rivier een half 
uurtje rijden bij Dortmund vandaan. De 
camping was mooi en netjes verzorgd. 
We kregen een grote plek en we ont-
dekten inderdaad een mooie wandel-
omgeving.

Op vrijdag met elkaar de auto in om te 
gaan kijken hoe we het beste naar de 
Westfalenhallen konden rijden waar de 
show de volgende dag was. De hal werd 
gauw gevonden en we gingen nog even 
Dortmund in om de stad te bekijken. 
Nou, wij hadden heel veel bekijks daar 
in de stad. Drie Drentjes, zij aan zij aan 
de wandel. Veel mensen bleven staan en 
tikten elkaar aan om te kijken. 

Er werd gevraagd of het Münsterlanders 
waren en Selma (die het beste Duits 
spreekt) legde dan uit dat het geen 
Münsterlanders waren, maar een echt 

Nederlands ras de ‘Drentsche Patrijs-
hond’. Heerlijk nog een ijsje gegeten en 
ook de hondjes kregen natuurlijk wat 
lekkers. 

We hadden mooi weer en er werd naar 
hartenlust gewandeld door de mannen 
en de hondjes. De hondjes hadden het 
met zijn drietjes prima voor elkaar. De 
hele dag aandacht van de bazen, spe-
lend met elkaar, slapend in de tent naast 
de baas. Het leek wel vakantie.

De volgende morgen vroeg op, want we 
zaten in de groep van 9 uur. Het showen 
gaat daar anders dan in Nederland. Hier 
moet je voor een bepaalde tijd binnen 
zijn en mag je na 15.00 uur pas weg. 
Daar moet je een half uur van te voren 
aanwezig zijn en mag je weg als je klaar 
bent en het rapport hebt.

De auto werd op de parkeerplaats gezet 
en met een pendelbus werden we voor 
de ingang afgezet. Blossom vond het 
geweldig in de bus en zat prins-heerlijk 
op de schoot naar alles wat erbuiten was 
te zien te kijken.

Op de show was het lekker druk, ruim 
opgezet en erg schoon. We keken er 
onze ogen uit, ook bij alle stands en eet 
tentjes waar de beruchte Duitse braad-
worsten dan ook niet ontbraken. 

De eerste dag op de Europasieger van 
Dortmund hadden we een keurmeester 
uit Zuid-Afrika en kreeg Blossom een ‘ZG’ 
en werd ze tweede. We waren tevreden 
en hebben een mooie ochtend gehad. 

Op de tweede dag op de Internationale 
show in Dortmund hoefden we er pas 
om 11.30 uur te zijn. We konden op ons 

gemak eerst lekker ontbijten met weer 
verse warme broodjes en heerlijke kof-
fie. We gingen weer op weg.  

We hadden er zin in en ook deze dag 
was het druk met bezoekers. We had-
den een keurmeester uit Duitsland hij 
gaf Blossom ‘U’ en ze werd eerste. Okke 
werd ook eerste en uit deze twee hond-
jes moest de keurmeester de BOB gaan 
kiezen. Beiden kregen vandaag ook de 
titel  ‘Frühjahrssieger 2013’. Het duurde 
erg lang en uiteindelijk koos hij Okke als 
BOB en hij mocht naar de erering.

Wij hebben een lange maar fantastische 
dag gehad. De pendelbus die ons weer 
bij de auto zou brengen stond al op ons 
te wachten en uitkijkend over de par-
keer plaats kroop Blossom weer lekker 
op schoot om rond te kijken. Het weer 
was jammer genoeg veranderd,  het was 
gaan regenen. Met vier volwassen en 
drie Drentjes in de tent was het druk en 
erg gezellig.

De volgende dag hebben we alles weer 
in de auto gedaan en zijn richting Ne-
derland vertrokken. Onderweg bij een 
heerlijk kopje koffie hebben we het er 
nog uitgebreid over gehad wat een 
geweldige dagen we hebben gehad 
en wat een prachtige show we hebben  
meegemaakt. Nederland kan hier een 
groot voorbeeld aan nemen. Groots op-
gezet, de ring keurig met vloerbedek-
king bedekt en mooie ruime en vooral 
schone uitlaatplaatsen. We gaan zeker 
nog naar Duitsland terug om shows te 
gaan lopen. 

Jolanda en Marry Huijsman

Maximaal drie honden per persoon in bos
In twee natuurgebieden in Lelystad mogen straks niet meer dan drie honden per persoon worden uitgelaten. Staatsbosbe-
heer stelt die maatregel in na klachten van mensen die zich geïntimideerd voelden door grote groepen honden, zoals van 
honden uitlaatservices. Het is voor het eerst dat een dergelijke maatregel in Nederland wordt ingesteld. Staatsbosbeheer is 
in gesprek met honden uitlaatservices over andere plekken, waar zich doorgaans minder recreanten bevinden, om honden 
uit te laten. In het Gelderse Hout en het Zuigerplasbos in Lelystad kunnen boswachters na de zomervakantie een boete van 
€ 90,- uitdelen als iemand meer dan drie honden tegelijkertijd uitlaat.
Bron: Dagblad v/h Noorden, 25 mei 2013
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certificering bonafide fokkerij - deel 1
U denkt wellicht dat het onderwerp Cer-
tificering al lang is vergeten, maar niets 
is minder waar. Sinds enige tijd leeft de 
Certificering weer volop, maar eerst iets 
anders: de organisatie van de Kynologie 
in een notendop.

Raad van Beheer
De Raad van Beheer (R.v.B.) is ons over-
koepelend orgaan en sinds 2002 een 
vereniging van verenigingen. Onze ver-
eniging, De Drentsche Patrijshond, is 
dus ‘lid’ van de R.v.B. De Raad heeft in 
zijn statuten, huishoudelijk reglement 
en het Kynologisch Reglement (KR) de 
georganiseerde kynologie gereguleerd. 

In het KR staan onder andere de regels 
m.b.t. de organisatie van de Nederland-
se kynologie, de ‘registratie’ waaronder 
de stamboekhouding en kennelnamen, 
exposities, wedstrijden, clubmatches, 
examens en praktijkproeven enzovoort. 
In het KR is ook het Tuchtrecht geregeld 
en is het Basisreglement Welzijn en Ge-
zondheid opgenomen. U kunt het KR 
nalezen op www.raadvanbeheer.nl.

FCI
Op zijn beurt is de R.v.B. aangesloten bij 
de Fédération Cynologique Internatio-
nale (FCI). De FCI is onder andere verant-
woordelijk voor alle rasstandaarden en 
de aanpassingen daarvan. Dit kunnen 
slechts aanpassingen of verduidelijkin-
gen zijn, anders zouden de rassen een 
totaal ander ‘aanzien’ kunnen krijgen 
en dat is allerminst de bedoeling. Het is 
juist de bedoeling van de rasstandaar-
den om een ras zo oorspronkelijk mo-
gelijk te houden. Onder invloeden van 
buitenaf veranderen de rassen al meer 
dan ons soms lief is. Alleen het land van 
oorsprong kan wijzigingen met betrek-
king tot de rasstandaard indienen. De 
besturen van de Nederlandse rasvereni-
gingen, die opkomen voor de belangen 
van de Nederlandse rassen,  kunnen hun 
wensen aangaande de rasstandaard stu-
ren naar de R.v.B. Wanneer de R.v.B. het 
eens is met de wijziging sturen zij op 
hun beurt de rasstandaard, inclusief de 
aanpassingen naar de FCI.
Een speciale commissie van de FCI be-
kijkt de wijzigingen nauwkeurig en er 
volgt wat communicatie over en weer, 
waarna een goedkeuring kan worden 
verkregen en de rasstandaarden in ver-
schillende talen, waaronder Engels en 
Spaans en soms ook Duits, worden ver-
taald.

De rasverenigingen
De rasverenigingen hebben alle een ei-
gen bestuur dat tijdens een Algemene 
Ledenvergadering is gekozen door de 
leden. Zij hebben eigen statuten en een 
huishoudelijk reglement. Bovendien 
behoren alle verenigingen een ‘Vereni-
gings Fok Reglement’ (VFR) te bezitten, 
waarbij het ‘format’ van de R.v.B. moet 
worden gebruikt waarbij de specifieke 
gezondheidscriteria voor ieder afzon-
derlijk ras zijn opgenomen.
Hoewel alle verenigingen autonoom 
zijn, vallen de verenigingen, die erkend 
zijn door de Raad, onder de rechtsmacht 
van de R.v.B.

De fokkerij
De fokker, de eigenaar van de teef, 
draagt te allen tijde de verantwoorde-
lijkheid voor het gefokte nest. Indien 
de fokker lid is van de rasvereniging, zal 
hij zich dienen te houden aan de regels 
betreffende de fokkerij: het VFR. De re-
gels zijn tussen het bestuur en de leden 
afgesproken tijdens een Algemene Le-
denvergadering.

Certificeringtraject van de R.v.B.
In 2006 is de Raad al begonnen met het 
ontwikkelen van het certificeren van de 
rasverenigingen met als doel:
• het verbeteren van het rashonden-

welzijn
• het bevorderen van het zorgvuldig 

en verantwoord fokken van rashon-
den

• het verbeteren van het imago van 
de rashondenfokkerij

• herkenbaar maken voor de aspirant 
pupkoper.

In 2007 hebben er verschillende voor-
lichtingsbijeenkomsten plaats gevon-
den voor de besturen van de erkende 
rasverenigingen. Er was een groot 
draagvlak voor de ideeën van de R.v.B. 
en de Commissie Certificering.

In 2008 is er een pilot met zes rasvereni-
gingen gestart om ervaring op te doen 
met een deel van de tot dan toe ontwik-
kelde producten. 

Ondanks veel bijval van bijkans alle 
rasverenigingen, maar ook van kynolo-
genverenigingen, heeft de R.v.B., onder 
meer door politieke overwegingen bin-
nen de R.v.B., de Certificeringsplannen 
in de ijskast gezet. 

De Raad heeft daarna voorstellen ge-

daan die bestaan uit informatie over 
gezondheid en welzijn. Deze informatie 
zal t.z.t. ook op de stambomen worden 
vermeld. 

Handelaren en  import van pups
Er is veel maatschappelijke verontwaar-
diging op dit moment over de manier 
waarop rashonden worden gefokt. Door 
allerlei publicaties, via de media, wordt 
aan iedereen die het horen wil, verteld 
dat er slechts wordt gefokt uit winstoog-
merk. Het welzijn van onze rashonden 
zou van ondergeschikt belang zijn.

Er wordt geen enkel onderscheid ge-
maakt tussen fokkers die er alles voor 
over hebben om gezonde en gesociali-
seerde pups te fokken en hondenhan-
delaren. Denk hierbij aan puppyfarms 
en pups die op een leeftijd van 5 weken 
al met grote hoeveelheden uit het Oost-
blok Nederland binnenkomen (40.000) . 
Zij vinden gretig aftrek door de prettige 
prijzen die er voor worden gevraagd. 
Dat men daarna vaste klant is van de 
dierenarts, als de pup het al overleeft, 
wordt even niet meegerekend.

Stichting Dier en Recht
Deze Stichting is er op uit om de rashon-
denfokkerij te verbieden. Via alle mo-
gelijke middelen en een eigen website 
probeert zij de rashond aan te merken 
als ‘ramphond’. De doelstelling is om zo-
veel mogelijk kopers bij elkaar te halen 
om juridische procedures te starten te-
gen rashondenfokkers. Door deze acties 
worden de fokkers vogelvrij verklaard.  
Tijd voor actie?

Ons culturele erfgoed
Ons ‘culturele erfgoed’ wordt behartigd 
door de georganiseerde Kynologie. Ras-
honden zijn nu eenmaal cultureel erf-
goed. Het is onzinnig om onze hobby, 
deze belangenbehartiging, gelijk te stel-
len met dierenmishandeling, zoals de 
Stichting ‘Dier & Recht’ stelt! 

Er zullen altijd misstanden voorkomen, 
zoals in elke tak in onze maatschappij. 
Echter uitzonderingen mogen nooit ge-
meengoed worden. Er wordt ontzettend 
gegeneraliseerd in Nederland. Daarin is 
een deel van onze natie heel goed. De 
Stichting ‘Dier & Recht’ is een expert in 
het inspelen op  excessen. Zij menen dat 
de fokkerij gelijk is aan een exacte we-
tenschap en vergeten, dat onze hond 
voor de rechter wel wordt aangemerkt 
als een auto, maar het is en blijft een 
levend wezen. Sinds we een nieuwe 
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toekomst Voor traditie - kunogonda-symposium 9 noVember 2013
De bonafide-rashondenfokkerij 
staat in de schijnwerpers op het 
symposium dat Kunogonda op 9 no-
vember 2013 in Woudenberg gaat 
organiseren met als thema het certi-
ficeren van de bonafide- rashonden-
fokkers.

Kynologen van allerlei aard -  fokkers 
en bestuurders van rashondenvereni-
gingen en kynologenclubs en wie dat 
worden wil -  worden uitgenodigd te 
komen deelnemen.

Ochtendprogramma
In het ochtendprogramma wordt een 
beeld geschetst van de serieuze kyno-
logie.

De twee leidende thema’s van de 
rashondenfokkerij komen aan bod: 
schoonheid en gezondheid. De eige-
naar van een rashond zoekt in zijn hond 
een bepaalde beleving, hij wil ook een 
hond die functioneert en oud kan wor-
den. De anti-rashond lobby stelt dat 
schoonheid gezondheid schaadt, dat 
rashondenfokkers schuld zijn aan on-
gezondheid, en alleen uit op gewin. Ku-
nogonda weet beter en wil dat op deze 
dag belichten: de bonafide kynoloog 
verenigt gezondheid met schoonheid, 
precies dàt is de uitdaging in de fokke-
rij. Om die verbinding tot stand te bren-
gen worden juist kosten noch moeite 
gespaard. 

Twee kynologen belichten in het och-
tendprogramma de thema’s schoon-
heid en gezondheid.

Peter van Baaren-Grob filosofeert in 
zijn presentatie ‘Esthetiek versus ethiek 
in de kynologie. Een kritische bezinning 
over schoonheid in de rashondenfokke-
rij’ over schoonheid met aandacht voor 
gezondheid.

Hildeward Hoenderken redeneert 

vanuit gezondheid naar schoonheid 
in zijn presentatie: ‘Gepassioneerde lief-
hebber versus nuchtere professional. De 
(on)overbrugbare kloof tussen kynologie 
en diergeneeskunde’.

Peter van Baaren-Grob is groepskeur-
meester van de gezelschapshonden, 
fokker van Japanse Spaniëls, en van 
beroep beeldend kunstenaar en land-
schapsarchitect.

Hildeward Hoenderken is van beroep 
dierenarts, in zijn vrije tijd is hij keur-
meester van diverse rassen in FCI-groep 
2 en 9 en bestuurder van rasverenigin-
gen, zijn eigen hond is een Engelse 
Bulldog.

Middagprogramma
Het middagprogramma is gewijd aan 
het verlenen van een erkenning aan 
de bonafide rashondenfokker, die zich 
door bovengenoemde thema’s laat lei-
den.

De fokker die fokt om zijn ras te dienen, 
krijgt de kans zich maatschappelijk te 
onderscheiden door middel van het 
certificeren van zijn fokproducten.

Anne-Greet Bonefaas heeft daartoe 
de infrastructuur ontworpen en zal die 
toelichten in haar presentatie ‘Certifice-
ren!’

Frenk Bonefaas plaatst dit in een ka-
der in zijn ‘Rechtsfilosofische beschou-
wing over certificeren.’

Frenk en Anne-Greet Bonefaas zijn ver-
enigingsbestuurder, hun ras is de New-
foundlander, en ze hebben een advoca-
tenpraktijk.

‘Veilige omgeving voor de zorgvuldige 
rashondenfokkerij’ is de titel van de pre-
sentatie van Elbert Jan Offereins. 

Zijn presentatie verheldert dat certi-

ficeren voor fokkers mogelijkheden 
opent die eerder nog niet bestonden 
op het terrein van verzekeren.

Elbert-Jan Offereins, jurist, sinds 1986 
werkzaam in de verzekeringswereld, 
thans algemeen directeur bij Markel 
International Nederland, is groot ge-
bracht tussen en met de Drentsche 
Patrijshonden van zijn ouders, die daar-
mee fokten en jaagden. 

Dagvoorzitter
De dagvoorzitter is Theo van der Horst. 

Theo van der Horst is gepensioneerd 
marine-officier, actief kynologisch be-
stuurder, en groepskeurmeester van de 
Terriërs en van enkele rassen uit groep 
2 en 9.

Aanmelden
Het evenement vindt in een feestelijke 
ambiance plaats, want Kunogonda 
viert met dit symposium haar vijftigste 
verjaardag. 

Het programma speelt zich af te Wou-
denberg, bij Partycentrum Schimmel, 
tussen 10 en 17.30 uur (ontvangst van-
af  9 uur).

In de dagprijs,  € 64,50, zijn lunch, af-
sluitende borrel, en koffie en thee ge-
durende de pauze inbegrepen.

Aanmelden voor het symposium kan 
online via www.kunogonda.nl. Betaling 
van de kosten maakt de inschrijving 
pas definitief. De inschrijving sluit op 9 
oktober of zoveel eerder als het maxi-
mum aantal deelnemers is bereikt. De 
ruimte in de zaal is beperkt, dus wie 
zeker wil zijn van een plaats schrijft het 
beste snel in.

Voor meer informatie: 

Janneke Leunissen-Rooseboom
symposium@kunogonda.nl

Staatssecretaris hebben, mevrouw Sha-
ron Dijksma, heet een hond ‘een dier 
met gevoel’. Dit betekent zoveel als dat 
de rechter ook nog smartengeld kan op-
leggen.

Ieder land heeft de plicht goed te zor-
gen voor zijn culturele erfgoed. Het is 
daarom de plicht van een land en van 
de fokkers zuinig te zijn op wat ooit met 
veel liefde en offers tot stand is geko-
men.

Juridische procedures
Intussen zijn er al verschillende rechtsza-

ken geweest. De uitspraak van de Recht-
bank te Breda heeft de gemoederen het 
meest bezig gehouden en nog. U kent 
vast de beelden die de televisie heeft 
uitgezonden. Het vonnis is dan ook niet 
mild, namelijk € 6.000 schadevergoe-
ding. Het hoger beroep loopt nog ten 
tijde dat ik dit schrijf (17-04-2013). 

Deze jurisprudentie schept een pre-
cedent waar veel pupkopers, die zich 
benadeeld voelen, door welke omstan-
digheid dan ook, gebruik van zullen ma-
ken. De eerste gevallen hebben zich al 

gemeld. 

Dit geldt overigens niet alleen voor 
pups, maar ook voor honden die 5 jaar 
geleden zijn gekocht!

In de volgende uitgave van Onze Drent 
leest u verder over de Certificering.

Er is een oplossing nodig om een schei-
ding aan te brengen tussen de bonafide 
en malafide fokkerij. Het eindpunt zal 
zijn: Certificering

Janny Offereins
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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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help, mijn hond eet poep!
U kent het vast wel, het eten van poep door uw eigen hond 
of door de hond van vrienden en kennissen. Wist u trou-
wens dat dit ‘coprofagie’ heet?

Het woord coprofagie is afgeleid van de oud-Griekse woor-
den Kopros dat ontlasting betekent en het woord Phagein 
dat eten betekent. Een ergernis, vooral als je bedenkt dat de 
voeding voor honden zoals die tegenwoordig wordt aange-
boden, goed uitgebalanceerd is.

Waarom?
In het verleden werd gedacht dat het eten van ontlasting, 
oftewel coprofagie, veroorzaakt werd door slechte en of on-
voldoende voeding of door een slechte gezondheid. Deze 
stelling is echter nooit door onderzoek bevestigd. Volgens ge-
dragsspecialisten heeft het meer met gedrag te maken. Van 
nature zijn honden ‘gewoon viespeuken’ en is voor hen bijna 
alles eetbaar.

Voor teven die pups hebben is het heel natuurlijk  om de ont-
lasting en urine van de pups te eten. Door de pups hun ach-
terste en hun uitwendige geslachtsorganen te likken, leert de 
teef haar pupjes te poepen en te plassen. Door het opruimen 
van deze uitwerpselen, voorkomt zij dat het nest gaat stinken 
en dat eventuele vijanden haar nest met pups kunnen vinden. 
Sommige pups kopiëren dit gedrag van hun moeder en gaan, 
zodra zij zelfstandiger worden hun eigen ontlasting opeten en 
ook die van hun broertjes en zusjes. Tegen de tijd dat de pups 
wat ouder worden stopt dit gedrag automatisch.

Waarom gaan oudere pups en volwassen honden dan soms 
toch weer over tot coprofagie? Onderstaand wordt dit uitge-
legd en maken we verschil tussen pups en volwassen honden.

A. Pups
• Jonge honden zijn als het ware op ‘ontdekkingsreis’. Het eten 

van poep maakt onderdeel uit van hun experimenten. 

Over het algemeen leert de jonge hond snel dat er aan 
andere dingen meer lol te beleven valt en heeft al snel 
geen interesse meer in ontlasting. Dit is vaak een kwestie 
van tijd. Zeker wanneer je als eigenaar totaal geen aan-
dacht besteed aan dit soort gedragingen. Als je dan ook 
alternatieven biedt bv. spel of beloning (voor het uitvoe-
ren van een  opdrachtje) is de aandacht snel verlegd.

• Wanneer pups opgroeien in een prikkelarme omgeving (vele 
lange dagen in een kennel). 

Soms slaat de verveling toe bij de levenslustige jongen 
honden. Het eten van elkaars ontlasting kan dan een wel-
kome afwisseling zijn, zeker als er door omstanders, in 
welke vorm dan ook, op gereageerd wordt. De pup leert 
hiermee de aandacht op zichzelf te vestigen. Het breekt 
de dag als het ware.

• Pups die niet meer in het nest zitten, maar wel op jonge leef-
tijd in de kennel zijn gezet.

Het komt voor dat de jonge hond te lang in de kennel 
verblijft en onvoldoende kans krijgt zich hier buiten te 
ontlasten. Of, misschien laat de zindelijkheidstraining 
nog wat te wensen over. Uit nood zal de hond de kennel 
bevuilen. Wanneer dit wordt afgestraft door de eigenaar 
kan het voorkomen dat de pup de eigen ontlasting gaat 
wegwerken, dus opeten. De pup probeert op die manier 
straf te vermijden. Er volgt tenslotte geen straf wanneer 

er niets in de kennel ligt.

In de twee laatstgenoemde situaties, kan het voorkomen 
dat zo’n pup op volwassen leeftijd nog steeds dit - inmiddels 
dwangmatige - gedrag vertoont. Het is dan belangrijk dat de 
eigenaar nagaat hoe en waar de pup is opgegroeid.

Wat kunt u hieraan doen?
• Niet teveel aandacht vestigen op dit gedrag van uw pup. 

Tijdens wandelingen andere prikkels aanbieden en juist 
daar de aandacht op vestigen.

• Pups die in de kennel gehouden worden, voldoende al-
ternatieven aanbieden. De kennel goed schoon houden. 
Pups wat vaker buiten de kennel met nieuwe prikkels in 
aanraking laten komen. Uiteindelijk is het dan in de ken-
nel ‘goed uitrusten’ en is poep eten wel het laatste wat in 
de pup opkomt.

• Jonge honden in de kennel ten eerste een goede zinde-
lijkheidstraining geven. Alsof de hond in huis gehouden 
wordt. Daarnaast voorzien in de behoefte van de pup om 
zich vaker per dag buiten de kennel te ontlasten. ‘Onge-
lukjes’ opruimen zonder de hond daar voor te straffen. 
Ontlasting wordt dan niet meer gekoppeld aan onaange-
name ervaringen. Minder reden voor de hond deze erva-
ringen te mijden door poep op te eten. Daarnaast krijgt 
de pup geen kans meer in het gedrag te vervallen omdat 
er simpelweg geen ontlasting aanwezig is.

B. Tijdstip voeding
Het tijdstip van voeren kan wellicht verschil maken. Van na-
ture eten honden meermalen per dag. Op die manier wordt 
de voeding ook beter verteerd. Wanneer een hond éénmaal 
daags een flinke hoeveelheid voer krijgt, kunt u zich voorstel-
len dat de hond de rest van de dag op zoek gaat om zijn/haar 
behoeften te bevredigen.

Wat kunt u hieraan doen?
• De hond meerdere malen per dag voeren. Desnoods 4 

keer. Al naar gelang de behoefte van de hond. Ook tijdens 
de wandeling de hond belonen met voer is een optie. 
Wanneer de hond redelijk verzadigd is, kan honger geen 
motivatie meer zijn om ontlasting te eten.

C. Voedingssupplementen
De oorzaak is waarschijnlijk niet dat uw hond iets ‘te kort’ 
komt. Wanneer er een compleet voer gegeven wordt, ligt dit 
niet voor de hand. Het kan ‘mis’ gaan het wanneer de eige-
naar allerlei (goedbedoelde!) supplementen aan de voeding 
toevoegt. De voeding raakt uit balans en wellicht probeert de 
hond dit te compenseren door het eten van ontlasting.

Wat kunt u hieraan doen?
• De voeding in evenwicht brengen. Toevoegingen weg la-

ten. Denk aan Gistocal, zeewier, noem maar op.

• Eventueel gekookte groenten aan de voeding toevoegen. 
Dit met het oog op de verschillende structuren die u zo in 
de voeding kunt aanbrengen. Wanneer u alleen brokken 
geeft, bestaat er een kleine kans dat de hond bepaalde 
structuur in de voeding mist. Op deze manier komt u hier-
aan tegemoet.

D. Samenstelling voer
Wanneer voer zeer koolhydraatrijk is, minder smaak heeft, of 
een relatief  Vitamine- B1 tekort, zou de hond coprofagie kun-
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nen ontwikkelen.

Wat kunt u hieraan doen? 
• Ten eerste met de analyse van uw voeder naar de dieren-

arts gaan. Daar kunt u laten berekenen of het inderdaad 
om een koolhydraat-rijke voeding gaat.

• Overgaan op een voeding die relatief meer eiwit en vet 
bevat kan, tenzij het gedrag al is geconditioneerd, copro-
fagie doen verdwijnen.

• Wanneer het gaat om honden met een tekort aan Vita-
mine -B1, kan gist gegeven worden.

• Uiteindelijk kan het een mogelijkheid zijn om pancrea-
senzymen of uitsluitend amylase toe te dienen om zo de 
koolhydraatvertering te stimuleren. 

• Goede complete voeding zorgt ervoor dat uw hond niets 
te kort komt. Tegenwoordig zijn er voeders op de markt 
die precies zijn afgestemd op de behoeften van uw hond. 
Een uitstekende, smakelijke en complete voeding is bo-
vendien via uw dierenarts verkrijgbaar.

E. Conditionering
Misschien wel de voornaamste reden voor uw hond om ont-
lasting van met name soortgenoten te eten is de conditione-
ring. U leert uw hond als het ware door te gaan met dit gedrag. 
Ondanks al uw correcties lijkt de zaak alleen maar te vererge-
ren. Uw hond gebruikt dit gedrag om u te manipuleren. 

Uw hond heeft dit een keer bij toeval ontdekt door uw reactie 
op het consumeren van het poep door hem/haar. Door u is 
toen (onbewust!) een ‘bevestiging’ gegeven aan de hond. Uw 
reactie, of die nu negatief of positief was, leert de hond dat hij/
zij invloed op uw gedrag kan hebben.

Wat kunt u hieraan doen? 
• Ten eerste: negeren. Totaal geen contact met uw hond 

maken.

• Ten tweede: aandacht van de hond verleggen. Op het 
moment dat u uw hond zich ziet storten op een ‘hoop’, 
zorgt u ervoor dat u ineens ontzettend interessant bent. 
U slaakt een gil, springt op en rent weg. Desnoods een 
tennisbal druk in de lucht gooiend. Of, u duikt plots op 
uw hurken en doet net of u een konijnenhol gevonden 
heeft en verleidt uw hond vooral ook te komen kijken. 
 
Wanneer u op deze of een andere creatieve manier 
de aandacht van uw hond weet te pakken en de hond 
de ‘hoop’ laat voor wat ie is, kunt u de hond natuur-
lijk belonen met worst, kaas, koek, noem maar op. 
Als het maar ‘lekkerder’ is dan die drol van verderop. 
 
Aandacht-oefeningen als hierboven beschreven werken 
niet? Dat kan natuurlijk: probeer maar eens verleidelijker 
te zijn dan een hoop...

• Aanlijnen. Nu heeft de hond simpelweg geen kans ont-
lasting te eten. Om de hond op deze manier van de ge-
woonte af te helpen, is het zaak dit aanlijnen gedurende 
minimaal 6 weken vol te houden. Maar dan ook overal! 
Op elke hoek van de straat ligt tenslotte wel iets. Duikt uw 
hond tóch op de ontlasting, dan is een ferme ruk aan de 
lijn en stevig doorstappen of zelfs rennen noodzaak. Later 
probeert u de aandacht van uw hond te pakken te krijgen 
terwijl u in de buurt bent van een uitwerpsel (lees: vrolijke 
stem, ‘zit’-opdracht, koek, worst, kaas, bal). Zolang dit niet 

lukt (steeds blijven proberen!), is aanlijnen, corrigeren en 
vervolgens doorlopen een must.

 F. Het ging zo goed, en nu is het weer mis
Coprofagie is één van de lastiger probleemgedragingen om 
te her-conditioneren. Simpelweg omdat dit onfrisse gedrag 
zichzelf steeds beloont. Hetzij door de ‘voedselopname’, hetzij 
doordat u en anders wel een omstander op dit gedrag rea-
geert en het daardoor bekrachtigt. De kans dat de hond in de 
oude gewoonte terugvalt, is zeker aanwezig.

Wat kunt u hieraan doen?
Uiteindelijk verbindt u voor de hond onaangename conse-
quenties aan het ongewenste gedrag. U moet dan bedenken 
of uw verstandhouding met uw hond in orde is. Uw hond 
heeft wel degelijk aandacht voor u zolang er maar geen poep 
in de buurt is? In dat geval moet u denken aan een zeer onaan-
gename ervaring, die u uw hond bezorgt wanneer u spreekt 
van een ‘heterdaadje’.

Ga van huis, gewapend met een aantal lege frisblikjes met 
kiezels er in. Op het moment dat u uw hond op een hoop af 
ziet stormen, roept u uw hond. Reageert uw hond niet en kiest 
deze duidelijk voor het eigen gerief, dan zorgt u ervoor dat u 
het blikje richting, of tegen de hond aangooit. Wél op het mo-
ment dat hij/zij bezig is de ontlasting naar binnen te werken. 
Wanneer u goed timed, en dicht in de buurt of tegen de hond 
aangooit, brengt u de hond uit zijn doen. De hond zal het eten 
van de ontlasting koppelen aan de onaangename ervaring. 
Gooi desnoods een tweede blikje. Zeg hier verder niets bij. 
Wanneer u ziet dat de hond onverrichter zake om zich heen 
kijkt, kunt u weer roepen. Wanneer de hond dan komt, kunt u 
belonen. U begrijpt dat dit alleen zin heeft wanneer de hond 
daadwerkelijk bezig is met het eten van poep. Niet ervoor of 
erna en al helemaal niet wanneer de hond net heeft besloten 
naar u toe te komen.

G. ‘Alternatieve’ aanpak
Omdat het eten van ontlasting een enorm probleem kan zijn, 
heeft men in de loop der tijd natuurlijk van alles ondernomen 
om de hond op andere gedachten te brengen. Wanneer al het 
bovengenoemde geen enkel verschil lijkt uit te maken, kunt 
u zich nog verdiepen in de “baker praatjes” en “alternatieve” 
oplossingen.

• Leer de hond het begeerde hapje te apporteren. Op die 
manier voorkomt u dat de hond de ontlasting direct op-
eet; in plaats daarvan brengt hij het vol trots bij u. U moet 
er nu natuurlijk niet aan denken dat het om een wat min-
dere ‘vaste hoop’ zou gaan.

• Vroeger diende men een schep zout toe aan de hond. 
Hierop zou de hond gaan braken en zich zo naar voelen 
dat hij ‘het’ de volgende keer wel uit het hoofd zou laten. 
U kunt zich voorstellen dat tegen de tijd dat u in de keu-
ken bent met de zoutpot én uw hond, het kwaad allang 
geschied is. De hond zou zijn onaangename gevoel hoog-
uit koppelen aan uw keuken of uw persoon. Niet ideaal 
qua timing, zou ik zeggen. Het toedienen van zout is ech-
ter ook al lang achterhaald om gezondheidsredenen.

• Waar sommige mensen bij zweren is het geven van ana-
nas. Om nooit uitgezochte redenen lijkt dit te werken. 
Elke dag een schijfje lijkt een hond op andere gedachten 
te kunnen brengen. Baat het niet, het schaadt ook niet. 

Tiqui
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eerste fokdag 2013

Op zaterdag 13 april  hebben vier 
keurmeesters 17 nesten gekeurd. 
De keurmeesters zijn: mevrouw D.L. 
Striegel-Roskam en de heren K. An-
dringa, J. Dekker en W. Wellens.

De opkomst is matig, terwijl er som-
mige nesten helemaal niet aanwezig 
zijn en zich ook niet hebben afgemeld. 
Een triest begin van deze dag, maar het 
goede nieuws is dat er ook veel nesten 
zijn. Hulde aan fokkers die zoveel con-
tact met hun pupkopers onderhouden 
dat de reis naar Barneveld geen beletsel 
is om present te zijn. 

Het bestuur, de Evenenementencom-
missie en de Fokbeleidscommissie be-
steden allen veel aandacht aan deze 
fokdagen. Ook Dr. F.C. Stades wordt uit-
genodigd om de ogen van de honden 
te controleren op PRA en nog enkele af-
wijkingen. De hal wordt gehuurd en vele 
vrijwilligers staan voor dag en dauw al 
op, om degenen die voor deze dag zijn 
uitgenodigd, tijdig van een catalogus, 
een nummer te voorzien en te woord te 
staan.

Wanneer blijkt dat bij het keuren van het 
eerste nest, van keurmeester Andringa, 
er slechts de vader en één pup aanwe-
zig is, schept dat meteen een bepaalde 
sfeer, die ik gerust teleurstellend mag 
noemen. 
Er is ook een reuhouder heel teleurge-
steld naar huis gegaan, omdat noch de 
moeder noch de pup aanwezig zijn. Zij 
komen uit Papendrecht voor deze pup 
en kunnen onverrichter zake weer huis-
waarts gaan.

Waarom ik dit vermeld in het clubblad is 
het volgende. Wanneer een fokker een 
nest aanvraagt, is hij heel enthousiast 
en mevrouw de Boer (die de fokaanvra-
gen beoordeelt) kan niet vlug genoeg 
zijn om de goedkeuring over de combi-
natie af te geven. Vervolgens wordt de 
teef gedekt door een, door de fokker 

gewenste, reu. Het nest wordt geboren 
en beginnende fokkers maken maar wat 
graag gebruik van het gegeven dat alles 
op de site van de vereniging wordt ge-
publiceerd. De telefoon gaat vervolgens 
regelmatig en er wordt gevraagd of de 
teef drachtig is en wanneer de pups 
precies worden verwacht. Tot dan toe 
gaat alles goed. De geboorte heeft dus 
plaatsgevonden, de pups zijn opgefokt 
en de eigenaren tevreden met hun pup 
huiswaarts gegaan. 
De fokker heeft  hen op het hart gedrukt, 
als het goed is, om vooral met hun pup 
t.z.t. op de fokdag te  komen. Natuurlijk 
wordt de gelofte gedaan om te komen. 
De koper is immers op het hart gedrukt 
hoe belangrijk dit alles is voor hem als-
mede voor het ras en de verenging. Dan 
blijft het een poos stil, totdat de uitno-
diging voor de fokdag is de bus komt. 
Wat een schrik. Geen tijd, geen zin, ver 
weg, kost benzine, men bedenkt allerlei 
uitvluchten om niet te gaan en belt met 
allerlei verontschuldigingen naar de fok-
ker. Nog erger is het als de fokker geen 
enkele moeite doet, om de pupeigena-
ren alsnog zover  te krijgen om toch te 
gaan. Maar het ergste is dat de fokker 
zelf verstek laat gaan, soms zonder zich 
af te melden.

Op dit moment zijn er geen sancties op 
dit gedrag, maar het bestuur en de FBC 
zouden zich eens kunnen beraden op 
maatregelen als de volgende fokaan-
vraag binnenkomt. 
Wat is er nu mooier dan een heel nest 
present te zien en te kijken wat of er 
van al die mooie pups is geworden? Bo-
vendien kunnen dan meteen de ogen 
worden bekeken en de pupkoper maakt 
kennis met één van de evenementen die 
de vereniging voor hen organiseert.
Er zijn gelukkig ook fokkers die er alles 
aan hebben gedaan om de pupkopers 
naar Barneveld te noden en dan staat er 
een mooi en soms compleet nest in de 
ring. Een lust om te zien.

De kwaliteit van de pups komt na afloop 
van de fokdag altijd ter sprake tussen de 
keurmeesters en de FBC. Er zijn goede 
nesten bij, mevrouw Striegel en de heer 
Dekker zijn heel tevreden over één van 
de door hen gekeurde nesten en ook 
de andere keurmeesters hebben mooie 
pups in de nesten gezien en met een ‘U’ 
kunnen beoordelen. 
Echter over het algemeen is men van 
mening dat de kwaliteit op een hoger 
plan moet worden gebracht. De fokkers 
moeten nog beter kijken naar hun eigen 
teef en een reu zoeken die er het beste 
bijpast. Wanneer hun teef een betere 
voorhand kan gebruiken, dan moet er 
worden gezocht naar een reu met een 
prima voorhand en geen reu die de-
zelfde fout laat zien. Je zou dan de fout 
herhalen en versterken. 

Tot slot is er nog even gesproken met 
Dr. Stades. Dit gesprek is heel teleur-
stellend, want het blijkt dat er sinds ja-
ren een hond is gediagnosticeerd met 
PRA. Er is echter maar één pup van het 
nest aanwezig. Het is dus zaak dat ook 
de overige pups hierop worden onder-
zocht. Verdrietig voor de eigenaar van 
de pup en voor de reu-en teef-eigenaar. 
Het is namelijk zo, dat als er een lijder 
wordt gevonden, beide ouderdieren 
drager van het PRA-gen zijn en voor de 
fokkerij worden uitgesloten.

Het volgende evenement zal de Kam-
pioenschapsclubmatch zijn op 8 juni, 
gevolgd door de Algemene Ledenver-
gadering op 10 juni. 
Als klap op de vuurpijl zal dit jaar de 
eerste tentoonstelling worden georga-
niseerd voor alle Nederlandse rassen 
op 29 juni aanstaande. Tot dusver zijn er 
al 55 Drenten ingeschreven voor deze 
bijzondere tentoonstelling die wordt 
gehouden in Zwolle. Er is geen limeit 
gesteld, dus ik hoop dat er nog veel 
inschijvingen volgen! (red.: uiteindelijk 
aantal ingeschreven Drenten: 97!)

Janny Offereins
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Keurmeester: dhr. W.P.G. Hochstenbach Beste van het ras (BOB): Kirsi fan ’t Suydevelt  

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse JCAC 1 U Dexter Sanne Van Drienermarke 2875163 H.T. Bösing

Tussenklasse 1 U Geof George v. d. Sebastiaanshoeve 2847658 G. van Luinen-de Rooij

Open klasse Res.CAC/CACIB 1 U Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve 2772138 K. Wiegert

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

Teven

Puppeklasse VB Eva uit de Drentsche Streek 2899649 G. van Luinen-de Rooij

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

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

Gebruikshonden 1 U Damita van Drentenpassie 2693821 R.M. Harmsen

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

Veteranenklasse Beste Veteraan 1 U Else Marie fan ´t Suydevelt 2481446 C.J. van ´t Hof-Groeneveld

tentoonstellingen
24e Internationale Hondenshow te Goes - 20 april 2013

In 2012 hingen er zware wolken boven Goes. De 24e Internati-
onale Hondententoonstelling Goes dreigde in 2013 niet door 
te gaan. Dat was voor een aantal Zeeuwen te gek voor woor-
den, de schouders werden er onder gezet en getrouw aan de 
wapenspreuk “Luctor et Emergo” werden de juiste besluiten 
genomen. De show in 2013 kon gelukkig doorgaan.

Op zaterdag 20 april verschenen 22 Drenten in ring 9 voor 
keurmeester W.P.G. Hochstenbach. Hij hield de vaart er in, 
maar hij had toch tijd voor elke exposant. Aan het eind van de 
keuring hadden we een nieuwe Nederlandse Kampioen in ons 
midden: Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve van Karel Wiegert 
had tijdens deze show het laatste ontbrekende punt behaald 
voor het Nederlands Kampioenschap. Karel werd uitgebreid 
gefeliciteerd. 

De ‘day after’
Lekker uitslapen was er voor mij niet bij. Ik werd door “iets” gewekt. Toen ik m’n ogen open deed, keek ik recht in de bruine 
ogen van een Drent. Volgens de wekker was het pas 07.00 uur. Een beetje te vroeg na zo’n dagje Goes. Dus ik zei: “Fleur, ga nog 
maar even slapen”. Ze draaide ze zich om en hoorde ik haar naar haar mand sloffen? Nee, echt energiek liep ze ook nog niet. 
Even later presenteerde Else Marie zich aan het bed. Haar staart sloeg hevige roffels tegen mijn nachtkastje. Ja, hoe verschillend 
kunnen Drenten zijn. Else van 9 is niet moe te krijgen en oogde na zo’n dagje Goes al weer zeer fit en uitgerust. Dus, toen maar 
met mijn grote, blote voeten op het koude laminaat......eitje koken want dat hebben ze wel verdiend met elk een 1e plaats en 
‘Uitmuntend’.

Aad van ’t Hof

Een Drent is nooit te jong om te leren... ...noch te oud!
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Keurmeester: mevr. D. Striegel-Oskam Beste van het ras (BOB): Bart fan ’t Suydevelt  

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

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

Jeugdklasse 1 U Dexter Sanne van Drienermarke 2875163 H.T. Bösing

Tussenklasse 1 U Geof George van de Sebastiaanshoeve 2847658 G. van Luinen-de Rooij

Open klasse 1 U Maras 2786014 T. Knip

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

Teven

Puppyklasse 1 VB Eva uit de Drentsche Streek 2899649 G. van Luinen-de Rooij

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

Tussenklasse 1 U Isis Minya v. ‘t Patrieske 2859254 K.I.M. Sportel

Open klasse CAC 1 U Britt fan ’t Suydevelt 2630893 M.A. Hoeksema

Kampioensklasse 1 U Flora Haidy Fan ’t Patrijzen Bos 2651658 W. Klijnstra

Veteranenklasse Beste Veteraan 1 U Else Marie fan ´t Suydevelt 2481446 C.J. van ´t Hof-Groeneveld

Pinkstershow Arnhem - 19 mei 2013
Gelukkig….ook dit jaar wordt deze tentoonstelling nog 
gehouden in de aloude Rijnhal te Arnhem. Een aantal ja-
ren geleden dreigde deze hal af te vallen als show-hal voor 
de organiserende kynologenclub ‘Arnhem en omstreken’. 

Reden was een niet sluitende begroting van de eigenaar van 
deze hal. Hoe ze het presteren daar in Arnhem om toch elk 
jaar weer de show te kunnen houden in deze hal, weet ik niet, 
maar het is zeker een compliment richting de betreffende 
kynologenclub waard. Als vanouds voel je je er direct thuis. 
Vriendelijke mensen die helpen om je de juiste plek te vinden. 
Grote parkeerplaatsen en een makkelijk te bereiken hal. Goed 
georganiseerd en mooie ringen om te showen. 

En een ontzettend groot aantal inschrijvingen, een pluim 
waard! Dit jaar is het al weer voor de 40 keer dat de show ge-
houden wordt. Gefeliciteerd! Zoals al door de vereniging in 
het programma-boekje geschreven, zal men alles er aan doen 
om de 41e editie ook weer te organiseren en te doen slagen. 
Daar heb ik persoonlijk alle vertrouwen in!

Vandaag was het de beurt van mevr. Diana Striegel-Oskam 
om de Drenten te keuren. Bij velen bekend. Ze keurt op een 
vriendelijke, doch duidelijke manier. De exposant wordt ge-
rustgesteld als deze nerveus is en dat waardeert men. Een 
hond wordt van voor naar achteren totaal gecheckt,  zoals het 
behoort te zijn, het gangwerk moet goed zijn. Vandaag waren er maar liefst 22 Drenten te keuren, een heel 

mooi aantal. ‘Beste van het Ras’ werd ‘Bart fan ’t Suydevelt’. 
Door deze overwinning mocht hij ons ras vertegenwoordigen 
in de ere-ring om te strijden voor de titel “beste van Rasgroep 
7”. Keurmeester voor deze klasse in de grote groep 7 was mevr. 
C. Jarman uit Zuid-Afrika. Aan haar de eer om deze keuring 
te voltrekken. Groot was de verrassing bij mij en de Drenten-
aanhangers die aanwezig waren dat zij ‘Bart fan ’t Suydevelt’ 
als 1e plaatste in deze rasgroep. Wat een eer!

Het hield wel in dat ik met Bart de volgende dag terug moest 
komen in de strijd voor de ‘Beste van de Show’. Dat hadden 
we er graag voor over. ‘Bart’ mocht hier de gedeelde 4e plaats 
bereiken. Daardoor heeft hij de uitnodiging weer binnen voor 
de ‘Hond van het Jaar Show’ in Amersfoort in 2014.

Jaap Hoeksema
Britt fan ’t Suydevelt - Else Marie fan ´t Suydevelt  - Bart fan ’t Suydevelt

Beste van rasgroep 7: Bart fan ’t Suydevelt
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CAC/CACIB show te Oss - 1 juni 2013
Op de mooie locatie te Oss werd de CAC/CACIB-show ge-
houden in het Sportcentrum ‘De Rusheuvel’. Een gezellige 
hal met ruime parkeergelegenheid en makkelijk te berei-
ken. 

Wat het is, weet ik niet, maar elk jaar is er geen grote inschrij-
ving voor de Drentsche Patrijshond op deze show. Totaal wa-
ren er slechts 13 ingeschreven. Ook bij de Staby’s kent men dit 
verschijnsel. Vreemd.

Nee, het ligt niet aan de keurmeester en ook niet aan de loca-
tie en ook niet aan de organisatie. Slaat u er maar  de vorige 
edities op na van deze show…..het is gewoon niet elk jaar het-
zelfde. 

Jammer, want deze locatie verdient meer. En vooral ook de 
organisatie die echt veel moeite doet om het de exposanten 
naar de zin te maken. Je wordt direct opgevangen en men 
staat klaar om je de plek te wijzen. Daarom…volgend jaar op 
na Oss!

Het was een gezellige boel bij de exposanten langs de lijn en 
bij de benches. Het leuke was dat veel Staby-eigenaren bij de 
Drenten kwamen zitten. Dat belooft wat voor de Nationale 
Show in Zwolle.

Dhr. Andringa had vandaag mooie honden te keuren en maak-
te er een mooie keuring van, elke hond kreeg ruime aandacht.

Langs de lijn flink wat belangstelling voor ons ras te bemer-
ken.

Vandaag was er nog iemand heel blij en dat was Herman 
Bösing. Zijn jeugdreu ‘Dexter Sanne van Drienermarke’ werd 
vandaag Nederlands jeugdkampioen. Van harte gefeliciteerd 
Herman!

Jaap Hoeksema

Keurmeester: dhr. J. Andringa Beste van het ras (BOB): Jaap van het Bergse Veld  

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse res. CAC en  J.CAC 1 U Dexter Sanne van Drienermarke 2875163 H.T. Bösing

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

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

Teven

Puppyklasse 1 VB Eva uit de Drentsche Streek G. van Luinen-de Rooij

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

Open klasse CAC/CACIB Asya the Gloucester 2612270 L.K.F.L. van de Heijning

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

Veteranenklasse Beste Veteraan 1 U Else Marie fan ´t Suydevelt 2481446 C.J. van ´t Hof-Groeneveld

Japanse honden vinden brokjes walvis in ‘de pot’
Je hebt er als hond een kapitaalkrachtig baasje voor nodig. Maar, voor € 28,- per halve kilo krijg je dan wel overheerlijke 
brokjes op basis van echt walvisvlees. Volgens de Japanse producent Michinoku Farm past het voer perfect in een gezonde 
leefstijl: het is “calorie- en vetarm en rijk aan proteïnen” .
De Japanse dierenrechtenorganisatie Ikan sprak deze week schande van deze nieuwerwetse spilzucht. Wie voert er nu 
een bedreigde diersoort aan zijn hond? Het gebruikte vlees is afkomstig van de ‘gewone vinvis’- met zijn 27 meter en zijn 
gewicht van ruim van 70 ton, de op een na grootste diersoort op aarde. Hij wordt door IJslandse vissers gevangen en Japan 
maakt er dus vervolgens voer van.
Ondanks het internationale verbod op de walvisvangst, van kracht sinds 1986, jaagt Japan ook zelf nog steeds op deze 
dieren ‘voor wetenschappelijk onderzoek’. IJsland en Noorwegen schenden het verbod eveneens, maar zij erkennen hun 
commerciële motieven. 
De directeur van bovengenoemde Farm, dat ook brokjes met Mongools paardenvlees en kangoeroe verwerkt, vindt de op-
hef overdreven. De verkoop van het voer is legaal, zegt hij en consumenten hebben recht op keuzevrijheid. “Actievoerders 
mogen de walvis belangrijk vinden, wij vinden de hond belangrijk”. 
Bron: Trouw. 30 mei
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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.

Wij hebben als dealer van Peugeot vele modellen. Als 

hondenliefh ebber begrijp ik uw wensen  en kan ik u 

goed informeren over welk type auto u nodig heeft. 

• Nefk ens staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

• Tevens bied ik u als lid van de vereniging 15% 

korting aan op alle reparatie-werkzaamheden  in 

onze werkplaats te Stadskanaal.

Frank Jellema
vestigings-manager
Nefk ens Stadskanaal

Nefkens - 2 advertenties - binnen en buiten.indd   1 7-4-2013   15:57:06
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Dekkingen

dek- en geboorteberichten

16-04-2013
Reu: Quinto fan ‘t Suydevelt, NHSB 2734444, HD A
Teef: Loreen fan ‘t Suydevelt, NHSB 2716573, HD A
T.M.W.E.E. van den Breekel, Etten-Leur

19-04-2013
Reu: Eros Bieke v. Selihof, NHSB 2718527, HD A
Teef: Kirra, NHSB 2799084, HD A
I. de Baar-Le Grand, Hazerswoude-dorp

24-04-2013
Reu: Timo v.d. Haeckpolder,  NHSB 2598756, HD A
Teef: Meike fan ‘t Suydevelt, NHSB 2715616, HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

29-04-2013
Reu: Govert-Anjo van Drienermarke, NHSB 2617082, HD A
Teef: Mayra fan de Indo-Anjoho, NHSB 2681992, HD A
R. Kerkhof, Dongen

01-05-2013
Reu: Jaap van het Bergse Veld, NHSB 2795159, HD A
Teef: Margje fan ’t Suydevelt, NHSB 2616526, HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

02-05-2013
Reu: Bart fan ‘t Suydevelt, NHSB 2630889, HD A
Teef: Joyce fan ‘t Suydevelt, NHSB 2694895, HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

07-05-2013
Reu: Rinus v. ‘t Wilhoeckske, NHSB 2833482   HD A
Teef: Brenda-Roosje an ‘t Landweggie, NHSB 2741844,HD A
E. Brinkman-van Ommen, Dalfsen
11-05-2013
Reu: Jago Phébe van Groevenbeek, NHSB 2685315, HD A
Teef: Isah Loeka v.d. Krikheide, NHSB 2783267, HD A
W. Klijnstra, Nieuwehorne

11-05-2013
Reu: Kamiel Senna v. Selihof, NHSB 2597101, HD A
Teef: Janou Jelke v. Hermesheem, NHSB 2724792, HD A
J. Vermeulen, Den Haag

23-05-2013
Reu: Bo fan ‘t Hoage Gors, NHSB 2563303, HD A
Teef: Heske Gina van Gorik’s Heem, NHSB 2673506, HD A
C.T.M. van Gelder-Beerendonk, Lelystad

03-06-2013
Reu: Juno Daisy v. Roopoorte,  NHSB 2696684, HD A
Teef: Yuna, NHSB 2800892, HD C
J. Daamen-Rommens, Heijningen

11-05-2013
Reu: Jago Phébe van Groevenbeek, NHSB 2685315, HD A
Teef: Isah Loeka v.d. Krikheide, NHSB 2783267, HD A
W. Klijnstra, Nieuwehorne

Geboorten

02-04-3013
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

17-04-2013
9 pups ( 8 reuen en 1 teef )
Reu: Barak Bochan the Gloucester, NHSB 2428401   HD A
Teef: Shanti, NHSB 2799083, HD A
L. v.d. Heijning, Goirle

01-05-3013
5 pups ( 2 reuen en 3 teven)
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

07-05-2013
3 pups ( 1 reu en 2 teven)
Reu: Kamiel Senna van Selihof, NHSB 2597101, HD A
Teef: Mieka Anjo van Drienermarke, NHSB 2617090, HD A
Wim van Essen, Scherpenzeel

11-05-2013
8 pups ( 3 reuen en 5 teven)
Reu: Jaap van het Bergse Veld, NHSB 2795159, HD A
Teef: Jessie van de Olinckhoeve, NHSB 2807182, HD A
G.B. Olieman, Mariënvelde

12-05-2013
6 pups (5 reuen en 1 teef )
Reu: Jaap v.h. Bergsche Veld, NHSB 2795159, HD A
Teef: Zodie Zo v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB 2593922, HD A
L. Punselie, Sinderen       

15-05-2013
7 pups (4 reuen en 3 teven)
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

16-05-2013
10 pups ( 4 reuen en 6 teven)
Reu: Joris Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2694399, HD A
Teef: Maud v. ‘t Roetslat, NHSB 2724425, HD A
R. Hummelink, Zieuwent

18-05-2013
5 pups (3 reuen en 2 teven)
Reu: Perro fan ‘t Suydevelt, NHSB 2733419, HD A 
Teef: Yaya, NHSB 2585960, HD A
L.E.Megens, Bergen (L)

25-05-2013
7 pups (6 reuen en 1 teef )
Reu: Jago Phébe v. Groevenbeek NHSB 2685315 HD A
Teef: Amy Lotte v.d. Lage Nesse NHSB 2710814 HD A
T. de Reus, Barendrecht

26-05-2013
2 pups (1 reutjes en 1 teef )
Reu: Bart fan ‘t Suydevelt, NHSB 2630889, HD A
Teef: Brenda v. Oudsher, NHSB 2605193, HD A
J. Poll, Augustinusga



32 - Onze Drent

 

Cisco Cas van de Sebastiaanshoeve
Nederlands Kampioen

NHSB: 2772138

Geboren: 11-11-2009

Eigenaar: K. Wiegert

Vader: Storm van ‘t Trappel-End

Moeder: Kamp. Zodie Zo v.d. Sebastiaanshoeve

Emma Gina v.d. Haeckpolder
Oostenrijks Kampioen

NHSB: 2723669

Geboren: 09-10-2008

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

Vader: Kamp. Mazzel fan ‘t Suydevelt

Moeder: Kamp. Gina v.d. Haeckpolder

Gipsey Gil van de Sebastiaanshoeve
Nederlands Jeugdkampioen

NHSB: 2847662

Geboren: 15-07-2011

Eigenaar: L. Punselie

Vader: Ruben Max van de Sebastiaans-
hoeve

Moeder: Kamp Zodie Zo van de Sebasti-
aanshoeve NJK, JW06, W06

nieuwe kampioenen
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puppyterugkomdag
Op zondag 14 april 2013, een van de weinige mooie dagen van dit voor-
jaar, organiseerden wij voor de acht pups van ‘Caprice van ’t Arrêt’ en ‘Qui-
bus’ een terugkomdag. 

Het woord pups was eigenlijk niet zo op zijn plaats, nu de jonge honden 
geboren waren op 20 mei 2012 en dus inmiddels flink aan het puberen 
waren.

Het was een bijzondere ervaring om alle honden na bijna een jaar terug te 
zien en hen te kunnen vergelijken met hun beide ouders (want ook vader 
Quibus was aanwezig).

De bazen konden met elkaar ervaringen en weetjes uitwisselen, terwijl 
de honden om elkaar heen dolden. Na koffie met vlaai ging het richting 
buitengebied, waar de honden hun energie kwijt konden. 

De (door Jans Middeljans gemaakte) foto vol flaporen toont hoe goed de 
hele bende terug kwam rennen als er iemand op een fluit blies.

Aardig was dat Walter Klijsen, sinds dit voorjaar veldwerkkeurmeester, 
de honden één voor één in het veld nog aan het werk gadesloeg en kort 
beoordeelde.
 
De dag werd afgesloten met een gezellige barbecue bij ons thuis.

Emile en Ine Gimbrère
(Kennel Van d’Ouw Knip)

Tessa gaat ervoor!
Tessa in actie tijdens de Orweja Working Test (OWT) in 
Lochem 26 mei 2013. Veel te hoog gegrepen voor een 
B-hond, maar ze heeft prachtig ‘echt’ werk laten zien. 
Daar konden de A-honden niet tegen op!

Ze trok één rechte lijn 
naar de dummy en 
weerstond alles wat ze 
tegen kwam, ook dit 
hoge gaaswerk...en ja-
wel, deze was binnen!
 
Michelle Weststrate

‘Tessa Elsa van Klein Elsholt’ (geboren: 31-01-2010)



34 - Onze Drent

 

De zoektocht
Het ras werd in 1943 officieel erkend dus is het te verwachte 
dat de naam al eerder in allerlei kranten voor zou komen. Dat 
klopt maar erg vaak is het niet: slechts 47 keer komt de naam 
voor in het digitale krantenarchief. Opvallend is bovendien 
dat het bijna steeds advertenties zijn waarin de naam gevon-
den wordt. De oudste twee vermeldingen (beide adverten-
ties) zijn van 1884 en 1887. 

Zoals uit deze advertentie van 1884 blijkt was de vraagprijs 
fl 105 en schriftelijke reacties konden bij de nog steeds be-
staande boekhandel van Hoogstraten worden ingeleverd. 
105 gulden lijkt niet veel maar wat is de waarde van dat be-
drag tegenwoordig? Omgerekend naar het huidige prijsni-
veau is dat €1194; iets meer dan men nu betaalt voor een 

Drentenpup (we kunnen dus stellen dat de Drent behoorlijk 
waardevast is).

Wanneer werd de Patrijshond een Drent?
Tijdens een driedaagse conferentie over zoeken in digitale 
bestanden in een villa in Wassenaar (voorjaar 2013), ging een 
van de praatjes over de nieuwe zoekmogelijkheden in de his-
torische kranten, tijdschriften en boeken van de Koninklijke 
Bibliotheek (KB). Op dit moment (2013) is ongeveer de helft 
van de Nederlandse kranten (uit de periode 1618-1995) voor 
iedereen beschikbaar via een eenvoudige zoekinterface op 
de website van de KB . De komende jaren worden ook de 
resterende kranten gedigitaliseerd zodat we de mogelijk-

heid krijgen in alle Nederlandse kranten van de afgelopen 
450-jaar te zoeken.

De spreker op de conferentie toonde fascinerende voorbeel-
den om thuis vanuit je luie stoel in de geschiedenis van ons 
land te duiken: alle kranten, tijdschriften en heel veel boeken 
zijn op een Google-achtige wijze gewoon te doorzoeken. 

Het hierop volgende praatje was aanmerkelijk minder inte-
ressant en, starend over het groene grasveld direct buiten 
de conferentiezaal zag ik twee vrouwen met drie jachthon-
den voorbijlopen in de late namiddagzon. Mijn gedachten 
gingen als vanzelf naar mijn Drentsche Patrijs en vandaar 
naar de Drent in het algemeen. Hoe zat dat eigenlijk  met 
die toch wat aparte naam: Drentsche Patrijshond? Hoe oud 
is die naam eigenlijk? En voor ik er erg in had was ik op jacht 
naar het voorkomen van de naam “Drentsche Patrijshond” in 
het gedigitaliseerde Nederlandse krantenbestand van de KB.

Verder zoeken
Maar terug naar het zoeken. 47 vermeldingen is niet heel erg 
veel maar wellicht werd het voorvoegsel “Drentsche” vroeger 
minder gebruikt. Opnieuw in de archieven gedoken en nu 
met alleen “Patrijshond” als zoekterm.

Dat ging beter: 2502 vermeldingen waarvan 999 uit de ne-
gentiende eeuw. Ook hier weer: bijna alleen maar adverten-
ties. 

De oudste twee advertenties zijn uit 1818; drie jaar nadat 
Napoleon bij Waterloo verslagen was. Hoewel je natuurlijk 

moet oppassen met de conclusie dat een Patrijshond vast 
wel een Drentsche Patrijshond zal zijn, lijkt die conclusie 
toch wel enigszins gerechtvaardigd als je de verschillende 
advertenties leest: steeds gaat het om een bruin-wit gevlekte 
jachthond die “op een of twee velden jaagt”.

Er wordt vermist sedert den 28 October 11 uur, te Oranjewoud, een PA-
TRIJSHOND, zijnde een Rekel, met bruine Kop en dito vlak van achteren, 
zijn naam is Troewee; die dezelve bezorgt in de herberg te Oranjewoud, 
zal voor zijn moeite wel beloond worden.

op jacht in de koninklijke bibliotheek

Het oudste krantenartikel (dus geen advertentie) over een 
Patrijshond is uit 1823 en gaat over de hond van de koning 
van Napels. De hond was zo geweldig dat hij zelfs in het tes-
tament van de Hertog van Saxen-Teschen werd genoemd, 
maar of het hier om een Drent gaat is niet erg waarschijnlijk: 
het gaat om een grote sterke bruine Patrijshond.  

De koning van Napels had te Verona eenen uitmuntenden, grooten, 
sterken, donker bruinen patrijshond, wiens gelijken men waarschijn-
lijk nergens zal aantreffen, en die Z.M., als eenen bekenden liefhebber 
der jagt, door den overleden hertog Albert van Saxen Teschen, bij des-
zelfs testament is vermaakt geworden.
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Hondenbelasting
Dat ook vroeger “de ellende al uit Brussel kwam” , moge blij-
ken uit het onderstaande stukje. Op 12 juli 1824 hebben de 
provinciale staten zich in Brussel (België en Nederland waren 
toen een land) bezig gehouden met het heffen van honden-
belasting. Opvallend is dat de belastingen per ras kon ver-
schillen: voor een (haze-)windhond moest 7x meer belasting 
geheven worden dan voor een Patrijshond. Ook hier zien we 
dat de prijzen elkaar niet veel ontlopen. De fl 2,- tot fl 15,- be-
lasting van 1824 is tegenwoordig ongeveer € 21,- tot € 150. 

“Men verzekert, dat de staten dezer provincie zich in hunne zitting van 
eergisteren hebben bezig gehouden met een voorstel, ten doel heb-
bende om eene belasting op de honden te leggen. Men voegt er bij, 
dat men zou moeten betalen voor een windhond 15 gulden, voor een 
patrijshond 2 gulden, en in eene mindere evenredigheid voor de hon-
den die men in de voorpleinen en op het veld houdt, of ter bespanning 
gebruikt.”

Weer terug
Er klonk een beschaafd applaus dat aangaf dat de (saaie) le-
zing teneinde was en we op het terras werden verwacht voor 
de afsluitende borrel.

De jacht in de archieven van de Koninklijke Bibliotheek was 
ten einde en de buit niet onaanzienlijk. Wellicht dat het re-
sultaat nog groter zal zijn wanneer straks de rest van de kran-

ten en tijdschriften ook allemaal gedigitaliseerd zullen zijn.

Het archief is open voor iedereen: neem maar eens een kijkje 
op: www.kb.nl en zoek op Drentsche Patrijshond (of iets an-
ders natuurlijk).

Arjan van Hessen

Patrijs-Hond
In een van de gevonden advertenties was sprake van Patrijs-
hond, en dus ook daar nog even op gezocht. 

Weer een groot aantal resultaten, maar uit de oudste adver-
tentie (een veiling) wordt duidelijk dat de term patrijs-hond 
niet per definitie gelijk is aan wat wij nu onder een Drentsche 
Patrijshond verstaan. 

“zullende tegelijkentijd geveild worden een zeer uitmuntende goed 
bejaagde PATRIJS-HOND, 3 jaren oud, zijnde een bruine Teef van een 
vreemd Ras.”

Boeken
Behalve in kranten kun je via de KB ook in oude 
boeken zoeken. Een laatste zoekpoging werd be-
loond met een mooi citaat uit de Camera Obscura 
van Hildebrand (pseud. van Nicolaas Beets, 1839).

In deze passage herkennen we al wel de Drent-
sche Patrijshond; althans die van mij gedraagt 
zich dikwijls net zo als hier beschreven.
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ledenadministratie
Naam Adres Voorgesteld door

1 Mw. A. van Dijk Aagje Dekenstraat 32 Zwolle

2 Dhr. A.J.J. van Gennip Bakelsedijk 106 Helmond

3 Mw. B.L.M. Harte Lionel Barthof 8 Utrecht

4 Dhr. M. Has Bijweglaan 26 Bennebroek J.W. Hoeksema

5 Dhr. W. Hertzberger Van Eeghenstraat 53a Amsterdam

6 Dhr. J. Keijnemans Ridderstraat 29 Gameren

7 Mw. J. Koops Gosem Engelsstraat 6 Elim (Dr.) J.W. Hoeksema

8 Dhr. H.J. Koops Gosem Engelsstraat 6 Elim (Dr.)

9 Mw. R. Meijer-Brand Virgo 19 Assen

10 Mw. J.H.M. van Mieghem Dagpauwoog 36 Deventer

11 Mw. C. Overbeek-Veldhuijsen Elburgerweg 30 Heerde

12 Mw. J.M. Sieben Europaweg 53 Schoonebeek

13 Mw. M.J. Soons-van Hunnik Selterskampweg 9 Bennekom J.W. Hoeksema

14 Dhr. J.T. Thur Hoofdstraat 2 Genderen

15 Mw. M. Vanhuysse-Delputte Beekstraat 19a Zwevegem (België)

16 Mw. H.C.A.M.van Velden-Bakker Hoogstraat 24a Waalre J.W. Hoeksema

17 Mw. M.J.G. van Veldhoven Hoeksestraat 39 Schijf

18 Mw. H.H.M. Wensveen Meerweg 23a Abcoude

19 Mw. M.J. Wesselink Weseperweg 21 Heeten

20 Dhr. C. van Wijngaarden Wierstraat 2 Oosterend

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.

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
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Het is de gewoonte om in Onze Drent de 
Nederlands kampioenen te vermelden. 
Nou, dan heb ik er nog twee voor u…maar 
op een heel ander gebied dan u zult ver-
wachten.

Op 20 en 21 april van dit jaar werd in Breda 
het Nederlandse Kampioenschap Cani-
cross gehouden. In die wedstrijden werden 
de Drentsche Patrijshonden Jip en Okke 
Nederlands Kampioen.  Jip werd op de lan-
ge afstand met zijn baas Saskia de Vries bij 
de senioren eerste. Okke werd op de korte 
en de lange afstand met Richard Tiemeijer 
bij de veteranen eerste. 
Twee heel bijzondere Nederlands kampi-
oenen ;-)

Selma Tiemeijer
Jip van ’t Roetslat Sander fan de Indo-Anjoho (Okke)

nederlands kampioenen (op een heel ander gebied)

Hypotheek voor hond
Kosten noch moeite spaart de Britse Dawn Maw uit South Yorkshire om haar gestolen hond Angel, een Duitse kortharige 
Pointer, terug te krijgen.Sinds haar kampioensrashond voor haar ogen werd gestolen heeft ze al meer dan 15.000 aanplak-
biljetten verspreid, 35.000 postkaarten verstuurd en een beloning van 10.000 pond uitgeloofd. Om dat allemaal te betalen 
heeft ze een extra hypotheek op haar huis genomen en is ze met onbetaald verlof gegaan.Toen ze acht weken geleden haar 
honden uitliet en stond te praten met een andere hondeneigenaar, stopte er plotseling een busje waar een aantal mannen 
uitstapte die haar hond weggriste.
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Dé uitlaatservice voor de Rotterdamse wijken Prinsenland, Kralingen, Hillegersberg, Schiebroek, Ommoord, 
Zevenkamp, Nesselande en Capelle aan den IJssel.

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TE HUUR 
www.zeelandkastanje.nl  

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

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

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

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

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

Mail of bel voor informatie en beschikbaarheid! 
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in memoriam

Demi fan de Indo-Anjoho   08-11-2002 - 07-05-2013

Siebe van Oudsher   25-12-2006 - 26-04-2013

Onze eerste zelf-gefokte hond, Demi, is er niet meer.

Het ging allemaal heel erg snel. Fantaseer je het ene moment 
nog over een fokkerij-klasse op de Clubmatch met 3 vetera-
nen, zo is ze er niet meer. Met een (waarschijnlijk) aalvlees-
kliertumor had ze geen kans op beter worden.

Onze ‘Demus’, lief en trouw, altijd pratend, thuis maar ook op 
shows. Haar zo bekende pose op shows, bij het vrouwtje op 
schoot, op haar rug, poten alle 4 breed-uit, zullen vele zich 
vast nog wel herinneren.

Ik kan me nog goed herinneren dat ik op 21 juni 2003 met 
Demi op de Clubmatch door mocht naar de erekeuring voor 
de plaatsing van de beste pup. Ik riep toen: “Nu kom ik met 
Demi met foto in het clubblad!” . We hebben er na die tijd nog 
een paar keer in gestaan. Toen onze Demi in 2006 clubkampi-
oen werd, heb ik weken op een roze wolk gezweefd. 

De shows waren geweldig, maar haar beeld als super-hond 
thuis, overheerst. Ze was een fantastische moeder voor haar 
pups en een fijne oma voor de pups van Fardau.

Ook al weten we dat ze ‘voortleeft’ in haar pups en in onze 
Fardau, de lege stoel blijft heeeel erg vreemd.

Douwe, Inge, Anneke, Joukje en Fardau

Hij was ruim 7 weken toen 
we hem bij de fokker opge-
haald hebben. Het was een 
lange weg van Friesland 
naar Brabant. De hele weg 
naar buiten kijkend. Het 
eerste wat Siebe deed toen 
hij bij ons in huis kwam, 
was naar de schuifpui lo-
pen en naar buiten kijken. 
Dit is altijd zo gebleven. Al-

tijd tegen het raam aan, ook in de auto.  In de auto ging Siebe 
nooit liggen, hij bleef hele reis zitten en naar buiten kijken. 
Hoe ver en lang de reis ook was.

Later zijn wij verhuisd naar Drenthe. Siebe had het even moei-
lijk met aanpassen. De tuin moest nog aangelegd worden, 
en hij kon niet direct lekker naar buiten. Het weer was slecht, 
de tuin was een grote modderpoel. Wij hebben speciaal voor 
hem graszoden laten leggen dat hij snel weer naar buiten kon, 
daar was hij het liefst. En het maakte niet uit als het slecht weer 
was, zomer en winter.  Op een van zijn vaste geliefde plekje 
ligt hij nu begraven.

Siebe was een echte Drent, een met karakter. Een heel sterk 
karakter, vol leven en enthousiasme. Lekker eigenwijs maar 
ook heel erg lief en een echte mensenvriend. Als we iemand 
met een hond tegenkwamen, was Siebe meer geïnteresseerd 
in de mens dan in de hond die er bij liep. 

De keurmeester mw. Halff-v.Boven heeft ooit in haar keurver-
slag geschreven: “Temperamentvolle reu, die het leven als een 
feest ziet.” En zo was Siebe.

Niet alleen wij, maar ook onze Jago is zijn beste maatje kwijt. 
Wat hebben ze toch van elkaar genoten sinds Jago in ons 

leven is gekomen. Jago heeft nu niemand meer om mee te 
stoeien en om aan te sturen. Want onze eigenwijze Siebe, hoe-
wel hij de baas in huis was, wilde heel graag door Jago aange-
stuurd worden. 

We hebben hem veel te kort bij ons mogen hebben. Door on-
verwachte ziekte (tumor) is er veel te snel een einde gekomen 
aan zijn levendige leven. Wij hebben een ontzettend moeilijke 
beslissing genomen en Siebe in laten slapen. Dit gebeurde op 
26 april 2013, thuis in de woonkamer en in onze armen.

Er is nu bij ons een hele leegte gevallen. Dit zal ook best wel 
een hele tijd duren voordat we er met zijn allen aan gewend 
zullen zijn.

Lieve Siebe, we zullen je nooit vergeten, je zult voor altijd in 
ons hart blijven. 

Wenzel  en Louise Kaspar
Jago Phébe van Groevenbeek
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Afra   08-12-2002 - 19-03-2013

Afra is bij de familie Maliepaard in Den Bommel, Zuid-Holland 
geboren. Haar vader was ‘Boaz Ben Jaffa van de Waterdwinger’ 
en haar moeder is ‘Eefje Djedda van de Ouwelandsche Dréve’, 
zij is nog in leven. Begin 2003 haalden we Afra op en lieten 
haar kennis maken met de schapen, geiten, ganzen, eenden 
en kippen op onze hobbyboerderij. Na een onstuimige jeugd 
waarin wij samen in korte tijd diverse cursussen (puppy, ge-
hoorzaamheid en jacht) volgden en keuringen liepen (3x ZG), 
is zij uitgegroeid tot een grote, charmante, speelse, enigszins 
lompe, maar altijd lieve en goed luisterende knuffeldame met 
een zacht puppyvachtje.

Afra stond bekend om haar ontwapenende ‘geloei’. Zij blafte 
eigenlijk alleen als ze waaks moest zijn. Afra loeide altijd als 
een wolfje. Dat was een teken dat ze uit haar dak ging, blij was, 
helemaal goed! Daarmee stal zij overal de show. Zelfs haar op-
tredens in de (keurings-) ring deed zij loeiend!

Het was een hond van vaste tijden en rituelen. Bijvoorbeeld 
om 17.40 uur avondeten en om 23.00 uur de laatste wande-
ling voor het slapen gaan. Wanneer wij de tijd weleens verga-
ten, kwam Afra met een duidelijk hoorbare zucht in de deur-
opening liggen en keek je aan: hallo, het is toch etenstijd?
Na de laatste wandeling bij thuiskomst legden we één of twee 
brokjes op haar kussen. Je kon het gewoon niet vergeten, 
want zij bleef rechtop op haar kussen zitten kijken met een 
scheef koppie: waar blijft mijn nachtsnoepje?

Afra was een gezinslid en ging dus altijd overal mee naartoe.
Als we op vakantie gingen, deden we dat bij voorkeur naar 
een plek waar zij ook mee mocht: in eigen land naar Schier-
monnikoog en Drenthe of in Frankrijk naar de Ardèche. Alleen 
met motor- of vliegvakanties kon zij niet mee. Dan ging ze 
graag naar de liefdevolle opvang in huiselijke sfeer van Ina en 
Donny of later bij Gerdien Wiesenakker. Wij kwamen uitgerust 
van die vakanties thuis, terwijl Afra eenmaal thuis na haar uit-
bundige logeerpartijen dan zeker anderhalve dag bek af was 
en lag te snurken op haar kussen. Zij speelde namelijk altijd 
het liefst met de puppygroep en wilde niet bij de oudere hon-
dengroep horen tijdens de opvang.

Waar je ook was, Afra kwam bij je. Als je bij het aanrecht stond 
direct naast of achter je voeten. Lette je niet op, dan kon je 
zo over haar vallen. Als je aan tafel zat wist zij met een kor-
date duw met haar neus onder je arm duidelijk te maken dat 
het tijd voor een kroel was. Als je in de tuin bezig was of aan 

het klussen, ging ze het liefst naast je zitten met haar kop bij 
je handen, zodat het werk je nagenoeg onmogelijk werd ge-
maakt. Als we de kippen gingen voeren stond ze er met de 
neus bij en moest meesnoepen van het legmeel.

We vergeten ook nooit die keer dat ze in een split second de 
biefstukken snaaide van het bord dat klaar stond voor de bar-
becue. Mee joggen en fietsen, hoewel gewoon wandelen op 
de hei, in de bossen of duinen haar favoriet was: zo kon ze zelf 
het tempo bepalen en overal haar neus in steken! Even extra 
ruiken op een kruispunt van paden, terwijl ze uit haar ooghoe-
ken in de gaten hield welke kant we op zouden gaan. En op 
de meest onverwachte momenten kwam ze met een karkas 
van een haas, roofvogel of zelfs een skelet van een ree aan! Zo 
trots was ze dan! Je kon het aan haar houding zien!

Maar na de afgelopen zomervakantie in de Ardèche, waar Afra 
nog met veel plezier met ons in de rivier de Ardèche heeft ge-
zwommen, merkten we steeds vaker dat ze niet meer zo goed 
mee kon komen met het fietsen en het joggen. Ze wilde bij 
klusjes in de tuin ook sneller weer naar binnen. Maar wij dach-
ten dat dat bij de leeftijd hoorde. Ze was immers bijna 10 jaar. 
We respecteerden het dat ze het wat rustiger aan wilde doen. 
Uiteindelijk werd ze in december 2012 wat kieskeurig met 
haar eten. Wat ze altijd lekker vond liet ze soms gewoon staan. 
Dat was vreemd. Het kon een tijd goed gaan en zo at ze weer 
met lange tanden.

Eind februari constateerde de dierenarts dat er een tumor ter 
grootte van een volleybal aan haar milt groeide. Uiteraard 
moest die tumor worden verwijderd. We hebben Afra echter 
na de operatie, waarbij ook uitzaaiingen in de lever werden 
waargenomen, tegen het advies van de dierenarts in niet 
laten inslapen, maar haar met een levensverwachting van 
1 week tot 3 maanden weer mee naar huis genomen. Deze 
hond kunnen we toch niet ‘zomaar’ laten inslapen: deze hond 
is een bikkel en zit nog vol levenslust!

Een goede keuze, want ze bloeide weer snel helemaal op, at als 
een dijker en sterkte aan! We zijn een week na de operatie nog 
een paar dagen met haar naar Schiermonnikoog gegaan. Daar 
heeft ze weliswaar geen lange wandelingen meer gemaakt, 
maar nog wel van de (geuren van) fazanten en konijntjes en 
de natuur in de duinen genoten! En zelfs hier charmeerde ze 
nog een ieder die haar aanhaalde met haar geloei. Men ver-
onderstelde keer op keer dat het om een jonge hond ging...

Een paar dagen later wilde ze niets meer eten en vermagerde 
snel. Uiteraard hielden we al die tijd in de gaten of zij zou lij-
den, maar nooit gaf ze een kik. Afra was Afra en was lief, dap-
per en trouw. Tot zij op die dinsdagochtend 19 maart jl. acute 
buikpijn kreeg en aangaf dat het haar teveel werd. Het mo-
ment was daar: datgene waar we eerder niet van wilden horen 
en dachten nooit te kunnen doen, moest nu gebeuren... De 
dierenarts heeft onze Afra uit haar lijden verlost. Ze ligt nu op 
een mooie rustige plek in de tuin. 
Het is erg moeilijk er aan te moeten wennen dat ze er niet 
meer is. Ongekend lieve, intelligente, karaktervolle, mooie en 
unieke hond: we missen je Aafje!

Angelique Beimers, Drenthe
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Veel te jong hebben we Vedor moeten laten inslapen. Vedor 
had alles wat een Drent moet hebben. Hij was energiek, stoer, 
eigenwijs maar ook zacht en een maatje voor het gezin. Altijd 
stond hij enthousiast klaar om mee naar buiten te gaan. 

Door weer en wind ging hij mee om te 
struinen in het bos. Hij kwam zwart thuis 
en wonderbaarlijk, na enige uren was hij 
weer stralend wit. 

Hardlopen met de baas was zijn lust en 
zijn leven, daar genoot hij enorm van. 
Vedor heeft veel met ons gereisd in onze 
camper naar met name Frankrijk en 
Duitsland.

Vedor was een forse reu met een mooie 

regelmatige en atletische bouw. Een week voor zijn dood wa-
ren we nog op een camping in Drenthe.  Daar hebben we, nog 
niets vermoedend van zijn ziekte, heerlijk een fors stuk met 
hem gelopen.

Tot het laatst is hij de hond gebleven die 
hij altijd is geweest: sterk, energiek en 
onderzoekend. 

Het huis is leeg zonder zijn aanwezigheid 
en zijn ontvangst bij binnenkomst. We 
blijven hem herinneren als dat vrolijke 
en lieve maatje. We zullen hem heel erg 
missen.

Isabel, Jeroen, Friso en Ruud Hagendijk. 
Hoofddorp

Vedor fan ’t Suydevelt   18-11-2003 - 07-05-2013

eerste onderzoeksresultaten oVer teken
In de vorige Onze 
Drent meldden 
we dat de eer-
ste resultaten 
van het onder-
zoek naar teken 
in de ‘Week van 
de Teek’ bekend 
gemaakt zouden 
worden. 

We geven u 
daarom nu deze 
eerste resultaten 
van het tussen-

rapport, samengesteld door onderzoekers van de Wagenin-
gen Universiteit en Research. Het rapport ‘Teken, tekenbe-
ten en Borrelia infecties in Nederland’ is gepresenteerd op 
20 april, in de ‘Week van de Teek’.

Beten van besmette teken kunnen bij mensen de ziekte van 
Lyme veroorzaken. Het percentage teken dat drager is van 
de bacterie varieert sterk van plaats tot plaats en bedraagt 
gemiddeld 23,6% met uitschieters naar 50%. Dit is aanzien-
lijk hoger dan het Europese gemiddelde van 10,1% en de 
7% uit een andere studie in Nederland. De oorzaak van het 
nu geconstateerde hoge percentage in Nederland in ondui-
delijk.

Teken zijn ook het hele jaar aangetroffen, vooral in bossen 

maar ook opvallend vaak in tuinen. Tuiniers en wandelaars 
lopen daardoor de meeste tekenbeten op.
 
Het onderzoek geeft bovendien voor het eerst een landelijk 
beeld van de verspreiding van teken (de schapenteek - Lxo-
des ricinus) en de besmettingsgraad met de bacterie Bor-
relia burgdorferi, die bij de mensen de ziekte van Lyme kan 
veroorzaken. Ook geeft het inzicht in waar en wanneer men 
een tekenbeet kan oplopen. Het tekenonderzoek loopt tot 
december van dit jaar.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
heeft nieuw voorlichtingsmateriaal ontwikkeld over teken, 
de ziekte van Lyme en hoe mensen kunnen voorkomen dat 
ze besmet raken. Het materiaal is verkrijgbaar via instanties 
als G.G.D. en Postbus 51.

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Tiqui
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eVenementenkalender 2013
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
IJsselhallen
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).

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!





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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