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Voorwoord Van de Voorzitter
Beste leden van de vereniging,

De 2de zomereditie is uit. Ik hoop dat velen van u de tijd 
hebben gehad om te genieten van de vakantieperiode. In 
deze uitgave heeft de redactie weer een mooi en breed 
beeld kunnen neerzetten over wat er allemaal in onze Ver-
eniging gebeurt en hoe divers we zijn qua activiteiten; dit is 
iets om te koesteren. 

In deze editie een uitgebreid verslag van de kampioens-
clubmatch op 8 juni jl. De clubmatch was een groot succes 
met complimenten voor de organisatie en vrijwilligers. De 
clubmatch is voor mij toch wel een hoogtepunt in het jaar 
waarin je ervaart hoe de vereniging actief is en we met el-
kaar genieten van ons mooie hondenras.

Ook in deze uitgave een terugblik op de eerste CAC show 
Nederlandse Rassen op 29 juni 2013 jl. Een mooi samen-
werkingsverband van de rasverenigingen van Nederlandse 
rassen. Ook hier een mooi gezicht, honden en eigenaren 
verzameld rondom 2 velden in een heerlijk zonnetje. Bij de 
eindkeuring verliep niet alles vlekkeloos, echter een initia-
tief dat zeker opvolging zal krijgen!

De eerstvolgende activiteit is op 8 september: de reuendag 
in Dieren. Er zijn al veel aanmeldingen binnen en meer in-
formatie hierover staat op de website. Voor de vereniging is 
een goede reuenpool, zowel in omvang als kwaliteit essen-
tieel voor het voortbestaan van het ras. 

Zoals in de vorige editie al aangegeven is de Algemene Le-
denvergadering rond 23.30 uur geschorst en volgt in het 
najaar een extra ALV. De convocatie hiervoor volgt in de vol-
gende editie. In deze uitgave is het verslag van de vergade-
ring tot aan de schorsing opgenomen.

Op de agenda stonden aanpassingen van het Verenigings-
fokregelement (VFR) waaronder een beperking van het 
maximale aantal dekkingen per reu (art. 2.4). Het VFR raakt 
het hart van onze vereniging, namelijk de koers die we wil-
len varen met de gezondheidsontwikkeling van het ras. 

Bij stemming over art. 2.4 bleek dat dit is verworpen wegens 
ontbreken van de volstrekte meerderheid. 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 
voorop stelt. Hoe willen we dat gaan doen ? 

Als bestuur willen we de discussie in de vereniging met alle 
leden over de gewenste gezondheidsontwikkeling en daar-
mee het fokreglement faciliteren en op een transparante 
wijze voeren. Rasverenigingen staan onder publicitaire druk 
en het bestuur kiest er nadrukkelijk voor om met onze ver-
eniging de regie te houden en niet af te wachten welke ac-

ties/besluiten de Raad van Beheer 
gaat opleggen.

Deze discussie willen we nadruk-
kelijk doen vanuit een breed over-
zicht, op basis van feitelijke ar-
gumenten en redenerend vanuit 
de gezondheidsaspecten die het 
voorbestaan van een ras bepalen. 
Daarbij is voor het bestuur het sa-
menbrengen van kennelbelangen 
en het rasbelang leidend waarbij zowel een kennelhouder, 
hond-eigenaar als het bestuur hun eigen verantwoordelijk-
heid hebben.

Om iedereen de gelegenheid te geven hieraan bij te dragen 
organiseren we een aantal informatiebijeenkomsten voor 
alle leden. De eerste zal eind september/medio oktober zijn 
(de definitieve datum komt op de website en alle aanwezi-
gen op de laatste ALV krijgen een persoonlijke uitnodiging). 
Op deze eerste bijeenkomst hebben we externe sprekers 
uitgenodigd om hun ervaring en expertise met ons te de-
len. Afhankelijk van de discussie en behoefte volgen er één 
of meerdere vervolgsessies. 

Het doel van deze sessies is om met elkaar vast te stellen 
welke fokafspraken in onze Vereniging noodzakelijk zijn om 
de gezondheidsontwikkeling te waarborgen, dit in het be-
lang van het ras en zeker ook in het belang van de huidige 
en toekomstige leden van onze vereniging.   

Het eindresultaat zal zijn een voorstel van het bestuur aan 
haar leden voor het vaststellen van aanpassingen aan het 
Verenigingsfokreglement om bovenstaande te realiseren. 
Als u een mening/idee hebt over de ras-ontwikkeling, doe 
dan mee aan deze sessies en laat daar uw argumentatie ho-
ren!

Afsluitend 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 inlog-code kan 
aanvragen. Een goede reden voor potentiele leden om lid te 
worden en voor huidige leden om informatie nog eens na te 
lezen of aanvragen te bekijken.

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

Met hartelijke groet,

Marc Massaar van Schaik, voorzitter
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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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zorgt ook voor goede 
contracten zodat 

uw pup geen 
'hondenleven' krijgt
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Verslag Van de algemene ledenVergadering d.d. 10 juni 2013
Aanwezige bestuursleden: 
de heer M. Massaar van Schaik (voorzitter), mevrouw B. Nap, mevrouw J.H. 
Alberts-Oets, de heer E. ten Cate en mevrouw A. Sportel-Roeland.
Afwezig bestuurslid: de heer F.J. Glastra van Loon. 

Leden afwezig met kennisgeving: 
Onno en Yolanda de Jong, Marjan de Raad, Gea Wulder, Karel en Kitty Wie-
gert, Diana Striegel, Sieka Knol, Jan en Yvonne van Eijck, A.A.J. Broekman, Tj. 
Nap, D. Brom, K.I.M. Sportel en K. Starink

1. Opening
• De voorzitter opent de vergadering om 19:40 uur en heet allen harte-

lijk welkom. 
• De afmeldingen voor deze avond worden voorgelezen. (De namen 

bevinden zich aan het begin van deze notulen.)
• Er wordt een minuut respect betuigd aan de ontvallen leden, te weten 

mevrouw Backer-Touw uit Doetinchem, de heer R. Douwes uit Ermelo, 
de heer H. Knol uit Olst en de heer H. Elderbroek uit Hillegom.

• Er zijn 84 stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig.

De voorzitter gaat over tot de uitreiking van de verschillende trofeeën.

J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee
De J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee 2012 is gewonnen door ‘Fenella 
van ‘t Poldersdijkje’ van de heer J. Mastenbroek met 6 punten, behaald op 
het werk voor het schot met de kwalificatie 2e Goed, 7 punten behaald op 
het werk na het schot met het B-diploma, en 7 punten voor exterieur met 
de kwalificatie Zeer Goed; totaal 20 punten.
De beker moet, geheel volgens de wens van de schenker, J.F. Baron van Ho-
gendorp, worden gewonnen door de beste allround Drentsche Patrijshond 
in een bepaald kalenderjaar. De hond moet op de volgende drie onderde-
len punten hebben behaald: 1) het exterieur; 2) prestaties op het werk voor 
het schot; 3) prestaties op het werk na het schot.

Perdix prijs
De Perdixprijs: voor de hoogst gekwalificeerde Drentsche Patrijshond op de 
Voorjaarsveldwedstrijden Jeugdklasse 2012 gaat naar ‘Emma van ‘t Voorn-
sche Landt’ van de heer A. Verhaar met de kwalificaties éénmaal 2e Zeer 
Goed en éénmaal 2e Goed. 

Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van Doornenburg Trofee
De Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van Doornenburg Trofee voor de 
hoogst gekwalificeerde Drentsche Patrijshond op de Voorjaarsveldwedstrij-
den Openklasse 2012 is behaald door de heer J. Mastenbroek met ‘Fenella 
van ‘t Poldersdijkje’ met één maal EV.

Mariënwaerdt Wisselbeker
De Mariënwaerdt Wisselbeker voor de beste Drentsche Patrijshond op de 
KNJV-proef 2012, georganiseerd door de Vereniging de Drentsche Patrijs-
hond en de Vereniging van Stabij- en Wetterhounen is behaald door de heer 
R. Poncelet met ‘Jeuris-Jiba v. Hermesheem’ met 92 punten. De beker is reeds 
in een eerder stadium uitgereikt.

De Suze Markvoort Beker
De Suze Markvoortbeker voor de beste Drentsche Patrijshond in de Najaars-
veldwedstrijden Jeugdklasse 2012 is gewonnen door ‘Wieske v.’t Wilhoekske’ 
van voorjager W. Loots met de kwalificatie éénmaal 1e Goed, éénmaal 1e 
Zeer Goed en éénmaal Goed.

Nimrodprijs
De Nimrodprijs: voor de beste Drentsche Patrijshond in de Najaarsveld-
wedstrijden Openklasse 2012 is behaald door Silke van ‘t Holtenbos van 
voorjager K. de Vries met de kwalificatie éénmaal EV en éénmaal CQN.

Clubmatch 2013
De winnaar van de Clubmatch 2013 en beste reu was ‘Faublas Django van 
‘t Patrieske’ van de heer D. Brom. Beste Teef was ‘Asya the Gloucester’ van de 
heer L.K.F.L. v.d. Heijning.

2. Notulen van de vergadering van 18 juni 2012
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
  1. 18-04-2013: dhr./mw. Poppelaars (kennel v.h. Bergse Veld)
  2. 01-05-2013: dhr. P. Peters
  3. 09-05-2013: dhr. J. Hoeksema (kennel fan ’t Suydevelt)
  4. 10-05-2013: dhr. J. Hoeksema (kennel fan ‘t Suydevelt)
  5. 13-05-2013: dhr. en mw. van ’t Hof
  6. 13-05-2013: fam. Büter
  7. 13-05-2013: dhr. J.H. Kamperman
  8. 13-05-2013: dhr. en mw. Duijvelaar (kennel van Zoterbék)
  9. 16-05-2013: mw. D. van den Breekel (kennel v.d. Zilverbaai)
10. 21-5-2013: mw. I.A.D.M. Hoekstra-Dekkers (kennel fan de Indo-Anjoho)
11. 29-05-2013: dhr. S. Soons
12. 31-05-2013: dhr. G. Olieman (kennel v.d. Olinckhoeve)
13. 31-05-2013: dhr./mw. Breunis (kennel v.h. Groningerland)

Ingekomen brief Algemeen:
04-06-2013: Belgische Vereniging van de Drentsche Patrijshonden

De voorzitter geeft aan, dat het merendeel van de ontvangen brieven 
betrekking heeft op agendapunt 13 en dat deze aldaar zullen worden mee-
genomen in de behandeling.
De heer S. Soons wijst erop, dat zijn brief geen betrekking heeft op het 
fokreglement, maar op de bestuurshandelingen. Hij maakt bezwaar tegen 
de rangschikking van zijn brief onder de brieven voor agendapunt 13 en 
verzoekt de brief bij de algemene ingekomen brieven te behandelen.
De voorzitter antwoordt, dat de brief van de heer Soons inderdaad niet 
bij agendapunt 13 thuis hoort. Hij zal de brief niet letterlijk behandelen, 
omdat de leden daarvan kennis hebben kunnen nemen door middel van 
de terinzagelegging. De voorzitter geeft aan, dat de heer Soons hetgeen in 
zijn brief staat naar voren kan brengen bij het agendapunt herverkiezingen 
en zijn punt kenbaar kan maken via de 
stemming.

Vervolgens gaat de voorzitter verder met 
de mededelingen.
• De voorzitter merkt op, dat de 

vereniging bestaat uit vrijwilligers en 
personen die hun hobby uitoefenen. 
Hij benadrukt, dat de vereniging 
draaiende wordt gehouden door deze 
mensen, die proberen hun taken zo 
goed mogelijk in te vullen.  
Mevrouw I. van Eijk heeft in dat kader 
aangegeven te willen stoppen met de 
ledenadministratie. Een functie die zij 
ruim 15 jaar heeft vervuld en waarvoor 
de vereniging haar hartelijk dankt. 
Helaas is mevrouw Van Eijk wegens va-
kantie niet op de vergadering aanwe-
zig, maar de voorzitter zal zorg dragen 
voor een attentie bij terugkomst. 
Tevens deelt de voorzitter het heug-
lijke feit mede, dat mevrouw M.A. 
Hoeksema bereid is gevonden om deze 

Baron v. Hogendorp Wisseltrofee
Dhr. J. Mastenbroek

Perdixprijs
Dhr. A. Verhaar

Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van 
Doornenburg Trofee
Dhr. J. Mastenbroek

De Suze Markvoort Beker
mw. W. Loots

Nimrodprijs
Dhr. K. de Vries
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taak over te nemen. 
• Op 8 september 2013 is er een reuendag bij 

Kynologenclub Dieren en Omstreken.
• Het Bestuur doet een oproep voor vrijwilligers 

die bereid zijn het ras te vertegenwoordigen 
tijdens evenementen en shows. Het Bestuur 
krijgt daarvoor regelmatig aanvragen en zou 
blij zijn met een groepje mensen die dit op zich 
wil nemen. 
Mevrouw G. Pouw reageert daarop met aan 
te geven, dat zij namens de vereniging op de 
Eurodogshow aanwezig was, maar dat er geen 
promotiemateriaal was aangeleverd. 
De voorzitter geeft aan, dat dit een terecht 
punt is, maar dat de vereniging hiervoor beter 
zal gaan zorgdragen.

• Arjan van Hessen zal aan het einde van de 
vergadering een presentatie houden over de 
ontwikkeling van de website en de voortgang.

• Het Bestuur heeft commentaar ontvangen 
op de trage reactie in de beantwoording van 
brieven. Deze interactie zal beter worden ge-
structureerd. Er zal een ontvangstbevestiging 
worden gestuurd met daarin opgenomen in 
welke bestuursvergadering de brief zal worden 
behandeld. Indien een urgentere behandeling 
noodzakelijk is, zal dit ook gebeuren.

• Tijdens de vorige ledenvergadering is de 
gedragscode goedgekeurd, waarmee het Be-
stuur nu een jaar werkt en een aantal zaken is 
behandeld. In de reacties die daaruit kwamen, 
zijn er twee aspecten die het Bestuur betreffen. 
Het Bestuur is gewezen op het feit dat het ‘hoor 
en wederhoor’ transparanter zou moeten en de 
zakelijke toon van de brieven wordt niet altijd 
op prijs gesteld. De voorzitter wijst erop, dat 
het toepassen van de gedragscode geen sine-
cure is. Het Bestuur zal de genoemde aspecten 
oppakken en evalueren. De gedragscode is 
voor het bestuurlijk handelen binnen de kaders 
een winst te noemen.

• De heer J. Dekker heeft aangegeven te willen 
stoppen met keuringen voor de vereniging. 
Er is daarop uitgebreid telefonisch contact 
geweest, waarbij twee ontwikkelingen naar 
boven kwamen, die door de heer Dekker als re-
denen zijn genoemd om zijn functie te beëindi-
gen. Ten eerste is dat een aantal verslagen via 
de laptop worden verwerkt en hij zijn verslag 
wil kunnen nalezen hetgeen dan toch moeiza-
mer gaat. Daarnaast is er de indeling door de 
EVC met betrekking tot de klassen die gekeurd 
moeten worden. Tijdens zijn keuring van de 
kampioenschapsclubmatch heeft hem dit te-
leurgesteld. Met de heer Dekker is afgesproken, 
dat op gepaste wijze van hem afscheid wordt 
genomen als keurmeester en er zal nog met 
hem overlegd worden of hij nog als adviseur bij 
verenigingsevenementen wil optreden. 
De heer J. Hoeksema geeft aan, dat hij even-
eens is benaderd door de heer Dekker en dat 
de heer Dekker wel blijft keuren bij andere 
shows, maar dit specifiek niet meer wil voor de 
vereniging. De heer Hoeksema vraagt om een 

toelichting. 
De voorzitter geeft daarop aan, dat hij de 
toelichting reeds heeft gegeven.

• De heer J. Hoeksema merkt op, dat hij begrijpt 
dat ingekomen stukken niet behandeld wor-
den, maar wil toch graag de inhoud ter sprake 
brengen. 
De voorzitter geeft aan, dat conform artikel 10 
van het Huishoudelijk Reglement de brie-
ven ter inzage hebben gelegen en worden 
behandeld bij het betreffende agendapunt. De 
procedure die daarbij wordt gevolgd, zal hij 
nader specificeren bij het agendapunt. 
De heer J. Mastenbroek vraagt naar de be-
handeling van de brief die aan de Algemene 
Ledenvergadering is gericht. 
De voorzitter geeft aan, dat het Bestuur deze 
brief nog in beraad heeft.

• De voorzitter refereert aan de passage in ‘Onze 
Drent’ waarin is aangegeven, dat het Bestuur 
op deze ledenvergadering een verklaring zal 
geven met betrekking tot het besluit dat in de 
vorige ledenvergadering is genomen ten aan-
zien van de schorsing van de heer en mevrouw 
Bakker en de mededeling dat deze schorsing in 
december 2012 is opgeheven. 
Vanwege de delicaatheid van deze kwestie en 
de juridische procedures die daarbij een rol 
spelen, heeft de voorzitter contact gezocht met 
de voorzitter van het Tuchtcollege van de Raad 
van Beheer, die daarop heeft aangegeven, dat 
elk besluit van een Algemene Ledenverga-
dering door een burger kan worden aange-
vochten bij de rechter. In het daarop volgende 
juridische onderzoek is vast komen te staan, 
dat aan een rechterlijke toetsing stukken ten 
grondslag moeten liggen die een wettelijke 
basis hebben. Uit het huidige dossier blijkt, dat 
waarschijnlijk de stukken uit juridisch oogpunt 
onvoldoende zijn om een eventuele rechtszaak 
te winnen, terwijl er veel kosten gemaakt moe-
ten worden die niet door de rechtsbijstandver-
zekering worden gedekt. 
De heer S. Soons vraagt de voorzitter of het 
dan geen enkele zin meer heeft om iemand te 
schorsen, omdat de vereniging juridisch gezien 
chantabel is. 
De voorzitter geeft aan, dat de mogelijkheden 
van schorsing en royement in de statuten 
staan. Het Bestuur is ervan uitgegaan, dat een 
besluit van de Algemene Ledenvergadering 
voldoende was om dit uit te voeren, maar het 
blijkt toch dat daarop een juridische procedure 
mogelijk is. Hierdoor moet de onderbouwing 
van de schorsing plaatshebben op basis van 
stukken van een betere juridische kwaliteit. Op 
dit moment is niet duidelijk of de stukken een 
juridische toets kunnen doorstaan.  
De heer H. Bösing verwijst naar een aantal 
brieven over de kwestie en een uitzending van 
de NCRV uit 2003 waarbij een fokker aan de 
schandpaal is genageld door de vereniging. De 
intentie was dat een fokker verantwoordelijk 
is voor de gezondheid van zijn pups en de 

vereniging heeft een verantwoordelijkheid om 
dit samen met de leden uit te dragen. 
De heer K. de Vries concludeert dat dit de 
achilleshiel is van de vereniging. Als iemand 
het niet eens is met een besluit van het Bestuur 
of de Algemene Ledenvergadering kan hij een 
rechterlijke procedure opstarten. Spreker is van 
mening, dat de statuten en het huishoudelijk 
reglement voldoende mogelijkheden bieden 
om als vereniging een verantwoordelijkheid te 
nemen. 
De voorzitter merkt op, dat de gedragscode 
is opgesteld om deels ook een signaal af te 
geven. Hetgeen hij duidelijk wil maken, is dat 
een voorstel van het bestuur om een lid te 
schorsen of te royeren meer onderbouwd moet 
worden dan in de kwestie Bakker is gedaan. 
Het Bestuur heeft besloten om toekomstige 
zaken eerst bij de rechtsbijstandverzekering te 
laten toetsen betreffende de haalbaarheid bij 
een eventuele procedure. 
De heer Bösing vraagt hoe ver de juridische 
onderbouwing moet gaan. 
De voorzitter geeft aan, dat dit geen oproep 
is aan de leden om de zaak nader te onder-
bouwen om deze alsnog doorgang te laten 
vinden. Het Bestuur wil deze kwestie in een 
rustiger vaarwater brengen. De gedragscode is 
bij toekomstige zaken van belang om de tus-
senstappen te nemen. Als er nieuwe situaties 
ontstaan tijdens een evenement, dan moet het 
betreffende feit gemeld worden bij het Bestuur 
of de organisatie. Er moet daarvan een schrif-
telijke bevestiging zijn en er moet een patroon 
zijn van recidive van gedrag.

4. Jaarverslag penningmeester over 2012
De penningmeester geeft een korte toelichting 
op het financieel jaarverslag, dat positief is 
afgerond. Opvallend is, dat de contributies de 
afgelopen 2 jaar op niveau zijn gebleven, de 
clubmatch op het bedrag van de begroting is 
uitgekomen, de fokdagen duurder zijn geweest 
door de voorbereidingen in het kader van het 
keurmeestersexamen, de PRA minder duur is 
omdat er geen formulieren zijn aangeschaft en 
de redactie binnen de begroting is gebleven.
Onder de post ‘Diversen’ is een legaat opgeno-
men van de heer Brunsting. De vereniging dankt 
de heer Brunsting postuum voor zijn gift.
De penningmeester concludeert, dat de liquide 
middelen goed zijn en er sprake is van een ge-
zonde vereniging met een buffer van een jaar.

De heer H. Bösing constateert dat het winkelbe-
heer in het verleden in een periode van drie jaar 
goed was voor € 10.000,- en dat het bedrag over 
2012 slechts € 800,- was. Hij verzoekt het bedrag 
van de begroting aan te passen naar de reële 
situatie.

Mevrouw M.A. Hoeksema vraagt waar het bud-
get binnen de begroting is om nieuwe folders te 
maken.
De penningmeester geeft aan, dat er financiële 
ruimte is ingecalculeerd voor de folders.
De heer J. Hoeksema vindt dat er een gebrek aan 
goederen in de winkel is. Hij verzoekt het Bestuur 
om te kijken naar meer artikelen van het ras. 
De voorzitter zal daarover contact opnemen met 
de winkelbeheerder en hij roept ook de leden op 
om eventuele  suggesties door te geven aan de 
Drentenwinkel.

5. Verslag van de kascontrolecommissie
De heren H. Kamperman en G. van Luinen de 
Rooij vormen de kascontrolecommissie

De heer Kamperman leest het verslag van de 
kascontrolecommissie voor. Samenvattend luidt 
dit als volgt: de kascontrolecommissie heeft 
een controle op de financiële administratie over 
2012 uitgevoerd; alle stukken zijn daarvoor ter 
beschikking gesteld; de kascontrolecommissie 
heeft steekproefsgewijs de boeken gecontro-
leerd; de administratie was overzichtelijk en 
goed verzorgd; op alle vragen is door de pen-
ningmeester helder en duidelijk geantwoord.

De kascontrolecommissie concludeert, dat uit 
Beste teef Clubmatch
‘Asya the Gloucester’ 

(eigenaar: dhr. L.K.F.L. v.d. Heijning)

Beste reu en BOB Clubmatch
‘Faublas Django van ‘t Patrieske’

(eigenaar dhr. D. Brom)
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niets is gebleken dat de jaarrekening een onjuist 
of onvolledig zicht biedt op financiën van de 
vereniging.
De kascontrolecommissie stelt dan ook voor om 
de penningmeester en het bestuur decharge te 
verlenen. Er zijn geen vragen aan de kascontro-
lecommissie.

6. Decharge bestuur
Het  bestuur wordt unaniem decharge verleend 
voor het gevoerde financieel beleid over 2012.

7. Verkiezing leden/reservelid kascommissie
De huidige kascontrolecommissie bestaat uit de 
heren H. Kamperman en G. van Luinen de Rooij 
met als reserve de heer A. Schouten. De heer H. 
Kamperman treedt terug. Aangezien de heer G. 
van Luinen de Rooij kandidaat staat voor het Be-
stuur, treedt ook hij terug. De voorzitter verzoekt 
om benoeming van een lid en een reservelid 
kascontrolecommissie. De heer J. Plomp stelt 
zich beschikbaar  voor de kascontrole in 2014. De 
heer S. Soons stelt zich beschikbaar als reserve-
lid. De heren  Plomp en Soons worden door de 
vergadering als zodanig benoemd.

8. Voortgang financieel jaar 2013
De penningmeester geeft aan, dat de vereniging 
nu nog € 3.000,- onder de contributie ontvang-
sten zit en derhalve de conclusie kan worden 
getrokken, dat deze inkomsten worden gehaald, 
omdat er ook nog nieuwe leden komen. 
De reuendag is niet begroot en zal tussen de 
€1.000,- en € 1.500,- kosten.
Aangezien de begroting € 6.200,- positief is, is 
er ruimte voor noodzakelijke kosten, maar het is 
niet de bedoeling dat er potverteerd wordt.
Er zijn geen vragen voor de penningmeester.

9. Vaststellen van de begroting 2014
De begroting voor 2014 is nagenoeg gelijk aan 
die van 2013, alleen is de GBC met € 500,- ver-
laagd. Deze verlaging is op basis van de ervaring 
en mochten er alsnog meerkosten zijn, dan 
worden die vergoed. De redactiekosten zijn iets 
hoger vanwege de BTW-verhoging. Deze BTW-
verhoging was in de begroting van 2013 per 
abuis nog niet meegenomen.
De heer S. Soons vraagt of de informatiefolder is 
begroot voor 2014 en als dit niet zo mocht zijn, 
doet hij een voorstel om dat te doen. Tevens 
vraagt spreker naar de reservering voor het 
lustrum.
De penningmeester geeft aan, dat het drukken 
van de folder geen wijziging van de begroting 
behoeft. Ten behoeve van het lustrum wordt al 
een aantal jaren € 1.000,- begroot, hetgeen ook 
uit de stukken blijkt.
De heer J. de Boer merkt op, dat er jarenlang 
€1.000,- aan drukwerk is gereserveerd en dat er 
daardoor voldoende ruimte is voor het drukken 
van de folder.
De heer H. Kamperman vraagt zich af, of het niet 
verstandiger is om de informatie uit de folder 
op de website te plaatsen en gratis te laten 
downloaden. De voorzitter geeft aan, dit aan de 
commissie over te laten.
De heer H. Bösing wijst erop, dat de informa-
tiegids nog ruimschoots voorhanden zal zijn, 
aangezien eertijds een grote oplage is besteld.
De penningmeester geeft aan, dat hij € 1.000,- 
extra zal reserveren in de begroting voor 
informatiemateriaal, waaronder ook materiaal 
voor de speciale evenementen. Het resultaat van 
de begroting zal daardoor met € 1.000,- vermin-
deren.

De goedkeuring van de begroting 2014 wordt 
door de voorzitter in stemming gebracht. 
Het voorstel wordt onder applaus unaniem 
aangenomen en daarmee is de voorgestelde 
begroting 2014 goedgekeurd.

10. Pauze

11. Jaarverslagen bestuur en commissies
a) Jaarverslag bestuur
Het verslag wordt vastgesteld.

b)  Jaarverslag ledenadministratie
Het verslag wordt vastgesteld.

c)  Jaarverslag registerbeheerder
Het verslag wordt vastgesteld.

d)  Jaarverslag puppycontactadres en over te 
plaatsen Drenten
Het verslag wordt vastgesteld.

e) Jaarverslag Fokbeleidscommissie (FBC)
Het verslag wordt vastgesteld.

f ) Jaarverslag Fokaanvragen
Het verslag wordt vastgesteld.

g) Jaarverslag Evenementencommissie (EVC)
Het verslag wordt vastgesteld.

h) Jaarverslag Gebruikshondencommissie (GBC)
Het verslag wordt vastgesteld.

i) Jaarverslag Drentenwinkel
Het verslag wordt vastgesteld. 

j) Jaarverslag Redactiecommissie
Het verslag wordt vastgesteld.
Mevrouw I. Hoekstra heeft een verzoek betref-
fende de mailbox. Indien een van de leden de 
mailbox vol heeft, komt die mail retour en weet 
zij niet of de mail bij de anderen wel is aangeko-
men. Graag ontvangt zij daarover duidelijkheid.
De voorzitter informeert of de mailbox kan 
worden vergroot.

12. Bestuursverkiezing 
De stemcommissie wordt gevormd door de 
heren J. de Boer en A. Schouten.
De nieuwe bestuursleden, mevrouw M. Atema 
en de heer G. van Luinen de Rooij stellen zich 
kort voor aan de aanwezigen.

Er zijn inmiddels 85 stemgerechtigde leden 
aanwezig.
Nadat de stemcommissie de stemmen heeft 
geteld, maakt de voorzitter de uitslag bekend:
• Mevrouw H.  Alberts is gekozen met 56 stem-

men voor, 21 stemmen tegen en 8 onthoudin-
gen.

• De heer M.  Massaar van Schaik is gekozen 
met 70 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 8 
onthoudingen.

• Mevrouw M. Atema is gekozen met 73 stem-
men voor, 9 stemmen tegen en 3 onthoudin-
gen.

• De heer G. van Luinen de Rooij is gekozen 
met 78 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 1 
onthouding.

De voorzitter geeft aan, dat daarmee de gekozen 
bestuursleden door de Algemene Vergadering 
zijn benoemd. Tevens merkt spreker op, dat ge-
voelsmatig de secretaris, mevrouw Alberts, lijdt 
onder de projectie van die zaken die niet naar 

tevredenheid zijn gegaan. De voorzitter trekt 
zich dit signaal ook aan.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor de 
herverkiezing.

13. Vaststellen wijzigingen Verenigingsfokre-
glement
De voorzitter is blij met de opkomst, die met 
name zal zijn beïnvloed door dit agendapunt. 
Spreker legt eerst de procedure uit om de 
discussie ordentelijk te laten verlopen. Het is de 
bedoeling om in de discussie argumenten uit te 
wisselen om te komen tot een reglement in het 
belang van het voortbestaan van het ras en een 
uitbreiding van de genenpool. Elke spreker mag 
tijdens de discussie 2 maal het woord voeren.
Tevens geeft de voorzitter aan, dat er een 
hardnekkig misverstand bestaat dat tijdens de 
fokkersbijeenkomst in 2012 is gestemd over de 
maximalisering van het aantal dekkingen van de 
reu. Dit was echter slechts een peiling om een 
voorstel van het bestuur mogelijk te maken.
De voorzitter concludeert dat in algemene lijn 
uit de ingekomen brieven blijkt, dat er twijfel 
is over de kennis en kunde van de FBC. De FBC 
bestaat uit een dierenarts, een keurmeester en 
een fokker en het bestuur twijfelt niet over hun 
kennis en kunde en heeft alle vertrouwen in de 
commissie.
De heer W. Wellens zal vanuit de FBC een reactie 
geven op de uitgewisselde argumenten.
De stemming zal plaatsvinden per artikel en 
door middel van hand opsteken.

De heer J. Hoeksema merkt op, dat hij de beper-
king in spreekmogelijkheid beknellend vindt en 
een beknotting van zijn vrijheid als lid.
De heer S. Soons merkt op, dat het in strijd is met 
het verenigingsrecht om leden het recht van 
spreken te ontnemen.
De voorzitter geeft aan, dat het niet een ontne-
ming van een recht is, maar een methode om 
structuur in de discussie te houden.
De heer Hoeksema vraagt vervolgens om de 
ingekomen brieven voor te lezen.
De voorzitter merkt op dat conform artikel 10 
van het Huishoudelijk Reglement de brieven ter 
inzage hebben gelegen en deze niet worden 
voorgelezen, maar dat de argumenten uit de 
brieven wel in de discussie kunnen worden 
meegenomen.
Er ontstaat een korte discussie over het spreek-
recht, waarbij de heer Soons oproept om over de 
procedure van het spreekrecht te stemmen.
De voorzitter eindigt de discussie met de opmer-
king, dat er per artikel twee keer door een per-
soon kan worden gesproken en dat de voorzitter 
daarop een uitzondering kan maken.

De heer Wellens  concludeert dat het bij dit 
reglement voornamelijk zal gaan over het aantal 
dekkingen van de reu en de andere punten 
minder discutabel zullen zijn. Hij geeft een korte 
uitleg over de argumenten van de FBC om tot 
het voorstel te komen.
De FBC heeft overwogen om het aantal dek-
kingen op 7 te zetten, maar geeft daarbij aan 
dat elke grens discutabel is. Evenwel spelen 
ook factoren als de rashondenfokkerij binnen 
de samenleving en de standpunten van Raad 
van Beheer en overheid een rol. Het gemiddeld 
gebruik van een reu binnen de Drentsche Patrijs-
honden populatie is 7 en derhalve heeft de FBC 
voor dit aantal gekozen.

De voorzitter stelt vervolgens de artikelen die 
gewijzigd zijn puntsgewijs aan de orde.

* Artikel 2.1 - Er zijn geen vragen.

* Artikel 2.2
Het Bestuur stelt voor om, gezien de reacties, de 
tekst ‘in uitzonderlijke gevallen’ aan te passen 
naar ‘in een aantal gevallen’.

De tekst van het artikel zal als volgt gaan luiden: 
“Herhaling van dezelfde oudercombinatie is in 
principe niet toegestaan. De vereniging ziet in het 
algemeen geen voordelen in het herhalen van com-
binaties. Van deze regel kan in een aantal gevallen 
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en in het belang van het ras worden afgeweken.” In 
overleg met de FBC kan een combinatie worden 
herhaald, omdat bijvoorbeeld a) de fokker geen 
gelegenheid had eerder een pup uit deze com-
binatie aan te houden; b) omdat er enkel reutjes 
geboren werden en c) omdat er maar één pup 
geboren werd.

Tijdens de daaropvolgende discussie worden de 
volgende argumenten naar voren gebracht:
• Een herhaalnest kan belangrijk zijn, bij andere 

verenigingen wordt dit ook toegestaan. Een 
fokker moet het recht hebben om 1 herhaal-
nest te doen, maar de pups moeten wel naar 
de fokdag.

• Dit artikel zal de gebruikshondenmensen in de 
weg gaan zitten. Die moeten al een eerste nest 
gaan fokken voor de teef 5 jaar is terwijl ze dan 
nog niet weten of de teef en reu wel voldoende 
kwaliteit hebben.

• Niet beperken tot als er enkel reutjes geboren 
worden, reu en teef zijn even belangrijk.

• Welk percentage honden wordt binnen de 
vereniging voor de fokkerij gebruikt en hebben 
we gegevens van de honden die niet voor de 
fokkerij worden gebruikt.

• Het is goed voor een fokker om tijdens de fok-
dag een combinatie terug te zien en op basis 
daarvan een herhaalcombinatie te doen en een 
pup aan te houden.

• Een herhaalcombinatie mogelijk maken met 
de opmerking dat een herhaling van dezelfde 
combinatie minder gewenst is. 

De heer Wellens geeft aan, dat het artikel een uit-
breiding is op hetgeen mogelijk was en verzoekt 
de aanwezigen om het artikel te bezien vanuit 
het oogpunt dat een herhaling geen verbreding 
is van de genenpool en vanuit de overheid en 
de Raad van Beheer een dringend beroep wordt 
gedaan op een verbreding van de genenpool.

* Artikel 2.4: 
Tijdens de discussie worden de volgende argu-
menten naar voren gebracht:
• Er wordt niet gekeken naar de nakomelingen 

die gebruikt kunnen worden voor de fokkerij.
• Op deze manier worden fokkers gedwongen 

om reuen te gebruiken die niet binnen het 
type vallen. 

• Bij andere rassen is het aantal dekkingen meer.
• Er moet gekeken worden naar het aantal 

honden dat gebruikt wordt uit een bepaalde 
combinatie.

• Dit is een beperking van de vrijheid van de 
fokker.

• De kleine fokker wordt beperkt in zijn keuze 
van de reu en wordt daardoor ernstig gehin-
derd in zijn fokkerij.

• Op deze manier wordt gecreëerd dat de fokker 
zijn reuen houdt voor de eigen fokkerij en 
bepaalde reuen slechts tegen zeer hoge prijzen 
andere teven dekken.

• Deze beperking zal een tweespalt geven in de 
vereniging.

• De inteeltcoëfficiënt wordt al beheerd door 
de vereniging, waarom nu ook nog deze 
beperking.

• Het fokken op basis van lijnteelt wordt zo 
beperkt en opgezette foklijnen worden ver-
nietigd.

• Niet alleen het aantal moet tellen, maar ook 
het type is belangrijk.

• Als de fokkers de eigen reuen 
gaan behouden voor de 
eigen fokkerij, zal het aantal 
reuen dat overblijft miniem 
zijn.

De heer Wellens geeft na deze 
discussiepunten aan, dat er een 
grens moet worden getrokken. 
Deze grens zal ofwel moeten 
liggen bij een beperking van 
het aantal dekkingen ofwel 
bij het vaststellen van een 
inteeltcoëfficiënt.

In de daarop volgende dis-
cussie worden de volgende 
argumenten genoemd:
• De inteeltcoëfficiënt kent nu geen beperking, 

maar als alternatief is dat een heilloze weg. 
Het kan zijn dat de beperking van het aantal 
dekkingen ook reueneigenaren kan bewegen 
om hun hond in te zetten en daarmee wordt de 
genenpool daadwerkelijk verbreed.

• Er is nooit vastgesteld, dat de genenpool bin-
nen het ras slecht is. Wellicht komt er door de 
reuendag meer spreiding van het gebruik van 
de reuen.

• Het gaat om de vrijheid van de fokker in zijn 
fokkerij. Elke beperking daarin werkt averechts.

• Er moet gekeken worden naar de nakomelin-
gen in plaats van naar het aantal dekkingen. 

• Een fokker kan zodanig regelen dat de 
inteeltcoëfficiënt onder de 20% komt, maar 
dat de familiaire coëfficiënt omhoog gaat. 
Inteeltcoëfficiënt is geen goede oplossing.

• Een fokker kan zijn reu wel in het buitenland 
blijven inzetten.

De heer Wellens merkt tenslotte op, dat 1 
reu voor de helft van de populatie voor een 
probleem kan zorgen als hij veel wordt ingezet. 
Daarbij is het beter zelf maatregelen te nemen, 
dan deze door de overheid of de Raad van 
Beheer te laten bepalen.

*Artikel 3.2 t/m 3.5: 
Er zijn geen vragen.

*Artikel 4.1:
Er zijn geen vragen.

*Artikel 4.2:  
Mevrouw M.A. Hoeksema is van mening, dat 
punt e niet in het belang van het ras is. Uit de 
reactie in de zaal spreekt ondersteuning over dit 
punt.

*Artikel 4.4:
De heer J. Hoeksema merkt op, dat een van zijn 
reuen uit de roulatie is genomen, omdat bij een 
aantal pups uit 3 verschillende combinaties een 
knikstaart is geconstateerd. Daarbij kunnen de 
betreffende teven wel 3 nesten blijven fokken.

Na deze discussieronde brengt de voorzitter het 
reglement per artikel in stemming.  De uitslag 
daarvan luidt als volgt:

Artikel 2.1:
1 Stem tegen, 6 onthoudingen en de overige 
leden stemmen voor.

Artikel 2.2: 
Er wordt gestemd over de nieuwe tekst. Wordt 
deze tekst afgestemd, dan blijft de oude tekst 
van de 70% regel staan en blijft de situatie zoals 
hij nu is. De voorzitter leest de tekst voor. Bij 
meerderheid van stemmen wordt het voorstel 
vervolgens afgewezen.

Artikel 2.4:
De telling van de stemming bij handopsteken 
geeft een resultaat dat niet in overeenstemming 
is met het aantal aanwezige stemgerechtigde 
leden.
De heer H. Kamperman merkt op dat het Bestuur 
het probleem in kaart moet brengen en volgend 
jaar met een duidelijk voorstel moet komen. 
Daarbij moeten de problemen bespreekbaar 

gemaakt worden, want op deze wijze komt er 
een tweespalt in de vereniging.
De heer S. Soons merkt op, dat een 2/3 meerder-
heid is vereist.
De voorzitter brengt het voorstel opnieuw in 
stemming via een hoofdelijke oproeping. 
De uitslag van deze stemming luidt: 42 stemmen 
voor, 37 tegen en 5 onthoudingen.

De voorzitter geeft daarop aan, dat er welis-
waar een rechtsgeldig besluit is genomen met 
een meerderheid van stemmen, hoewel geen 
volstrekte meerderheid, maar dat tegelijkertijd 
blijkt dat de Algemene Ledenvergadering een 
behoorlijke verdeeldheid op dit punt kent. Het 
Bestuur kan daaraan niet voorbij gaan.

De voorzitter stelt voor om de stemming over dit 
agendapunt af te maken en daarna de vergade-
ring, mede gezien het late tijdstip, te schorsen. 
Het Bestuur zal vervolgens nog dit jaar een nieu-
we Algemene Ledenvergadering uitschrijven in 
de periode oktober/november. Het Bestuur zal 
hierover verdere informatie verspreiden via ‘Onze 
Drent’. Daarnaast zal het Bestuur mensen binnen 
de vereniging consulteren over de vraag hoe 
met dit besluit van de Algemene Ledenvergade-
ring moet worden omgegaan en hoe recht kan 
worden gedaan aan de vereniging, het ras en 
de gezondheidsontwikkeling van de Drentsche 
Patrijshond, voordat uitvoering wordt gegeven 
aan dit besluit.

De overige agendapunten zullen dan op de 
volgende Algemene Ledenvergadering worden 
behandeld.

Het Bestuur zal de Belgische vereniging een 
tussenbericht sturen. Ook dat punt zal in de 
volgende Algemene Ledenvergadering worden 
behandeld. De afgevaardigden van de Belgische 
vereniging begrijpen de situatie en stemmen 
daarmee in.

Vervolgens brengt de voorzitter de resterende 
artikelen van agendapunt 13 in stemming.

Artikel 3.2 t/m 3.5:
Met een meerderheid van stemmen aangeno-
men.

Artikel 4.1: Unaniem aangenomen.

Artikel 4.2, waarbij punt e wordt verwijderd: 
Met de grootst mogelijke meerderheid van stem-
men aangenomen.

Artikel 4.4:
Met een meerderheid van stemmen aangeno-
men.

De voorzitter schorst vervolgens de vergadering 
en de leden ontvangen een nieuwe convocatie 
voor de hervatting van de vergadering.

De voorzitter wenst allen een goede reis naar 
huis en dankt een ieder voor de aandacht.
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eVenementencommissie

Kampioenschapsclubmatch
In het juni-nummer van ‘Onze Drent’ is al verslag gedaan van de Kampioenschapsclubmatch. We kunnen daarom nu de beelden 
laten spreken, die hopelijk de fijne sfeer weergeven die er heerste op dit belangrijkste verenigings-evenement van het jaar. 
Verder vindt u uiteraard de complete lijst van alle nummers 1 per klasse met het keurverslag. Nogmaals de hartelijke felicitaties 
voor alle prijswinnaars.

Beste teef
‘Asya the Gloucester’ 

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

Keurmeester:
dhr. A.R.R. Doedijns

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

dhr. D. Brom

Keurmeester:
mw. G.  Halff - van Boven
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Reuen Open klasse - Faublas Django v.t. Patrieske - CAC / BOB
NHSB 2791538, Geb. 22-4-2010, F: J. Sportel-Roeland, V: Yarco the Gloucester, M: Kamp. Rista v.’t Patrieske, Eig.: D. 
Brom en T. Brom-Volman.

Knappe reu van heel mooi formaat en type. Mooi klassiek Drentenhoofd met een mooie, wigvormige voorsnuit. Mooi 
oog en uitdrukking. Prima oor. Goed ontwikkelde ribbenkorf qua diepte en lengte. Voor en achter goed gehoekt. Hoe-
king achter moet niet meer. Mooie vachtkwaliteit en kleur. Fraai gevormde voeten. Moeiteloos gangwerk met prima 
paslengte en stuwkrachtontwikkeling. Fraaie staartactie. Om kritisch te zijn: zou wellicht een tikje strakker in front 
kunnen, maar een fraaie vertegenwoordiger van zijn ras. Uitmuntend.
Keurmeester: dhr. A.R.R. Doedijns

Reuen Open klasse - Jarra Phébe v. Groevenbeek - Reserve CAC
NHSB 2754415, Geb. 23-6-2009, F: M.J.B. d. Boer-v. Herreveld, V: Keiko-Nouka v.d. Neerbosche Wateren, M: 
Kamp. Phébe Babien v. Groevenbeek, Eig.: D.M. Meulenkamp.

Forse reu met prima beenwerk. Behoorlijke lichaamsverhoudingen. Mannelijk hoofd met goede schedel. Goed 
gevormde voorsnuit, scharend gebit. Goed aangezet en gedragen oor. Mooi oog van vorm en kleur, typisch in uit-
drukking. Voor en achter goed gehoekt. Heeft een wat open structuur van de beharing. Goede kroep en staartaanzet. 
Goed ontwikkeld lichaam. Gaat gemakkelijk door de ring met goede paslengte en stuwkrachtontwikkeling. prima 
bespiering. Typisch onverstoorbaar ringgedrag. Prima staartactie. Uitmuntend.
Keurmeester: dhr. A.R.R. Doedijns

Reuen Jeugdklasse - Ids fan ‘t Suydevelt
NHSB 2864778, Geb. 16-12-2011, F: J.W. Hoeksema, V: Kamp. Bart fan ‘t Suydevelt, M: Dinges fan de Indo-Anjo-
ho, Eig.: S.M.W. Koopmans.

Fraaie jonge reu. Werklustig totaalbeeld. Prima hoofd. Prima hals rugbelijning. Ietsje te sterk hellend bekken. Prima 
romp en borstpartij. Passend bone en ruim voldoende hoekingen in voor en achterhand. Prima vacht en bevedering. 
En staat als een echte Drent. Uitmuntend.
Keurmeester: dhr. W.F. Arxhoek

Reuen Fokkersklasse - Kamp. Mazzel fan’t Suydevelt VDH.CH.
NHSB 2578159, Geb. 25-9-2005, F: Eig., V: Kamp. Lars Ceda v.d. Drentsche Dreven, M: CIE Monty’s Hanna fan’t 
Suydevelt, Eig.: J.W. Hoeksema.

8 jaar. Rastypische Drent, mooie maat en goede verhouding, goed wigvormig hoofd, mooie zachte uitdrukking, prima 
schaargebit, goede sterke hals, goede ribwelving, zeer correcte hoekingen, iets rond in croupe, mooi sterk bot en 
goed gesloten botten. Goed aanliggende beharing en bevedering, bossige staart, prima gangwerk en prima gedrag. 
Uitmuntend.
Keurmeester: dhr. W. Wellens

Reuen Gebruikshondenklasse - Quartel Daisy v. Roopoorte
NHSB 2777141, Geb. 30-12-2009, F: J. Pluis, V: Bjergvejen’s Buster, M: Daisy Selma v. Roopoorte, Eig.: S.S. Knol-
Borgeld.

3,5 jaar, flinke reu aan de maat, Overall goede balans, voldoende wigvormig hoofd, zit wat ruim in de lippen, hoofd 
heeft iets veel stop, actief gedragen oren, rastypische expressie, zeer goede boven en onderbelijning, correcte hoekin-
gen, goede vachtstructuur, zeer vriendelijk ringgedrag. Correct gangwerk. Zeer goed.
Keurmeester: dhr. W. Wellens

Reuen Tussenklasse - Ramses v.’t Roerdal
NHSB 2860897, Geb. 13-11-2011, F: Y. Franssen, V: Joksan Sainuke the Gloucester, M: Kari v.’t Wijdseland, Eig.: W. 
Munneke.

Krachtige jonge reu. Prima van type met goede verhoudingen in hoofd en lichaam. Goed ontwikkelde romp. Krachtige 
benen en voeten. Mooi mannelijk hoofd. Prima oor oor en gebit. Goede vacht. Prima karakter. Gaat met ruime, krach-
tige pas. Uitmuntend.
Keurmeester: dhr. W.F. Arxhoek
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Kampioensklasse - Kamp. Ascon-Maras an ‘t Landweggie CW’11

NHSB 2741842, Geb. 17-3-2009, F: E. Brinkman-v. Ommen, V: Maras v.’t Oale Hemelriek, M: Roosje, Eig.: W. Kroes 
en J. Kroes-Brinks.

4 jaar, rastypische Drent, klassiek belijnd, krachtig mannelijk hoofd, mooi amberkleurig oog. Kan het oor goed dra-
gen, prima schaargebit, goede hals, goede ribben, zou achter iets meer kniehoeking mogen hebben en draait voor 
de voeten uit. Rastypische beharing, bevedering en bossige staart. Gangwerk OK, prima staartdracht en ringgedrag. 
Uitmuntend.
Keurmeester: dhr. W. Wellens

Reuen Puppyklasse - Dido uit de Drentsche Streek

NHSB 2899382, Geb. 3-10-2012, F: Eig., V: Niels fan’t Suydevelt, M: Kamp. Lizzie fan’t Suydevelt, Eig.: M.A. Hoek-
sema..

8 maanden, leuk type, mannelijk hoofd met goede verhoudingen, correct oog, oor en gebit, krachtige hals en boven-
belijning, staartaanzet bijna goed, voorhand zou iets beter gehoekt kunnen zijn, achter voldoende, elleboog moet 
nog iets meer aan gaan sluiten, krachtig bone en mooie voeten, in aanleg goede vacht, gangwerk past geheel bij de 
leeftijd. Veelbelovend.
Keurmeester: mw. F.L. Mensink

Reuen Veterenenklasse - Rex fan de Indo-Anjoho

NHSB 2428018, Geb. 8-11-2002, F: I.A.C.M Hoekstra-Dekkers, V: Baron, M: Sonja v.d. Drentsche Dreven, Eig.: B.M. 
Pouw-Zuiderhof.

10,5 jaar, zeer rastypisch belijnde reu, scherp getekend, zeer fraai hoofd, mooie zachte expressie, goede hals, goed 
ontwikkelde ribben, voorborst, correcte hoekingen, iets te sterk hellend bekken. Correct gangwerk. Uitmuntend.
Keurmeester: dhr. W. Wellens

Teven - Tussenklasse - Gipsey Gil v.d. Sebastiaans Hoeve

NHSB 2847662, Geb. 15-7-2011, F: Eig., V: Ruben Max v.d. Sebastiaans Hoeve, M: Kamp. Zodie Zo v.d. Sebastiaans 
Hoeve, Eig.: L. Punselie.

23 maanden. Knappe teef van goed type. Van goede maat. Prima teven hoofd. Goede expressie. Goede toplijn. Goede 
hoekingen voor en achter. Goed bone. Goede beharing. Gaat uitstekend. Stuwing kan wat sterker. Uitmuntend.
Keurmeester: dhr. A. Bijker

Teven Open klasse - Asya the Gloucester - CAC

NHSB 2612270, Geb. 9-6-2006, F: R. Key, V: Kamp. Arko the Gloucester, M: Kamp. Nadezja the Gloucester, Eig.: 
L.K.F.L v.d. Heijning.

Teefje van mooie verhoudingen met rastypisch totaalbeeld. Hoofd kon iets wigvormiger tonen. Royaal behang. 
Harmonisch gehoekt. Prima voorborst. Goed bone, beenwerk en voeten. Prima lichaam en ribbenpartij. Mooie vacht-
structuur, bevedering en bossige staart. Gaat vlot, uitgrijpend gangwerk met mooie staartdracht en goed ringgedrag. 
Uitmuntend.
Keurmeester: mw. G. Halff-van Boven

Teven Open klasse - Gasha Fiona v.’t Patrieske - Reserve CAC

NHSB 2814193, Geb. 23-10-2010, F: J. Sportel-Roeland, V: Boyka Nouska v. Klein Elsholt, M: Joeska v.d. Haeckpol-
der, Eig.: R. Schouten-v. Driel.

Mooie jonge teef die jammer genoeg te onzeker is. Vrouwelijk hoofd , wigvormig en juiste verhoudingen. Alerte 
expressie. Prima oordracht en correct gebit. Mooie hals rugbelijning. Harmonisch gehoekt. Prima bone en benen. 
Midden voet en voet moeten sterker worden. Goed ontwikkeld lichaam. Mooie vachtstructuur, bossige staart en 
bevedering. Vlot gangwerk en juiste staartdracht. Temperament verbetert tijdens gaan en laten betasten. Uitmun-
tend. Keurmeester: mw. G. Halff-van Boven
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Teven Gebruikshondenklasse - Wieske v.’t Wilhoeckske
NHSB 2833485, Geb. 7-4-2011, F: W. Loots, V: Jelle Senna v. Selihof, M: Teuny Filia v.d. Pergenshove, Eig.: W.C.J. 
Loots.
Aantrekkelijk rastypische jonge teef van 2 jaar, goed wigvormig hoofd, actief gedragen oren, rastypische expressie, 
prima schaargebit, goede hals en voor leeftijd goed ontwikkelde ribben, keurige voorhand hoeking, zou achter iets 
meer kniehoeking mogen hebben, zeer fraaie beharing, goede bossige staart, zeer sterk bot. Jammer dat ze tijdens 
het gaan de staart zo hoog draagt. Prima ringgedrag. Uitmuntend.
Keurmeester: dhr. W. Wellens

Teven Kampioensklasse Kamp. Birthe Be v.d. Sebastiaans Hoeve NJK, JW’07, W’09
NHSB 1789285, Geb. 16-11-2006, F: Eig., V: Duco Bontje v.d. Hoevezaaidijk, M: Robine Ro v.d. Sebastiaans Hoeve, 
Eig.: L. Punselie.

Klassieke Drententeef, 6,5 jaar, zeer vrouwelijk hoofd, toont iets bakken, prima ribben, goede voorborst, correcte 
hoekingen, bossige staart, vacht wat krullerig. Prima gangen, zeer fraaie staartactie, prima temperament, zeer 
vriendelijk ringgedrag. Uitmuntend.
Keurmeester: dhr. W. Wellens

Teven Puppyklasse teven -Lilo - Beste pup
NHSB 2903158, Geb. 2-11-2012, F: Eig., V: Rocky, M: Evie v.’t Drentsche Geluck, Eig.: J.P. Rooms.

7 maanden, vrouwelijk totaalbeeld, hoofd met goede verhoudingen, prima oog, oor en gebit, toont nog iets occiput, 
correcte hals en bovenbelijning, staartaanzet een fractie laag, voldoende gehoekt voor en achter, mooi gewelfde rib-
ben die nog iets dieper moeten worden, prima bone en voeten, voorvoeten draait ze af en toe naar buiten, in aanleg 
goede vacht, gangwerk is op dit moment wat smal, wel vlot en nog erg speels. Veelbelovend.
Keurmeester: mw. F.L. Mensink

Teven Veteranenklasse - NVK Else Marie fan ‘t Suydevelt WW’06,W’08,CW’07
NHSB 2481446, Geb. 7-11-2003, F: J.W. Hoeksema, V: Norlund Darino, M: Dieuwke fan ‘t Suydevelt, Eig.: C.J. van 
‘t Hof-Groeneveld.

9 jaar, fraaie teef, mooi wigvormig hoofd, donker amberkleurig oog, mooie zachte uitdrukking, rastypisch belijnd 
lichaam, correcte hoekingen, goede vachtstructuur, voldoende bone, gaat nog zeer makkelijk, goede staartactie en 
vriendelijk ringgedrag. Uitmuntend.
Keurmeester: dhr. W. Wellens

Teven Fokkersklasse - NJK Fardau fan de Indo-Anjoho CW’12
NHSB 2790064, Geb. 17-4-2010, F: Eig., V: Kamp. Barry, M: Kamp. Demi fan de Indo-Anjoho, Eig.: I.A.C.M. 
Hoekstra-Dekkers.

Flinke teef, zeer rastypische verhoudingen, goed wigvormig hoofd, iets laag aangezette oren, mooie zachte expressie, 
prima schaargebit. Goed ontwikkelde ribben, keurige hoekingen, voldoende bone. Zit ruim in de beharing. Gang-
werk Ok. Zeer vriendelijk ringgedrag. Uitmuntend.
Keurmeester: dhr. W. Wellens

Teven Jeugdklasse - Lenny-Tessy v.d. Bezelhonk
NHSB 2897947, Geb. 2-9-2012, F: Eig., V: Jans fan ‘t Suydevelt, M: Stelle-Nynke v.d. Bezelhonk, Eig.: C.M. Schulte.

9 maanden. Teefje van goed type dat nog wat groter mag worden. In stand fraai belijnd. Mooi tevenhoofd. Zeer 
goede expressie. Staat goed op de benen door goede hoekingen. Bone mag zwaarder prima voeten. Zeer goede 
beharing Geen echte platen. Wel veel spikkels. Goed gangwerk. Voor nog niet helemaal vast. Uitmuntend.
Keurmeester: dhr. A. Bijker
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Teven Babyklasse - Puck - Beste baby

NHSB 2908238, Geb. 27-12-2012, F: M.H.B.B. Witjes - v. Hees, V: Cartouche Tjiekie v.’t Jasperspad, M: Isa, Eig.: 
M.H.B.B. Witjes.

Baby van 5 maanden, mooi tevenhoofd, met correct oog, oor en gebit, al leuk ontwikkeld lichaam voor de leeftijd, 
startaanzet bijna goed, zag graag iets meer voorborst, ribben mooi gewelfd maar moeten nog dieper worden, achter 
voldoende gehoekt, prima bone, mooie compacte voeten, die ze voor iets naar buiten draait. Ik hoop dat ze in de 
toekomst met betasten wat vrijer wordt. Veelbelovend.
Keurmeester: mw. F.L. Mensink

Fokkerijgroep 
Keurmeester: dhr. A. Bijker en dhr. W. Wellens

Kind en Hond
Keurmeester: mw. F.L. Mensink

Shannon Salari
Elco Gina v.d. Haeckpolder

6 t/m 9 jaar

Anneriet Soons
Jaap v.h. Bergse Veld

10 t/m 12 jaar

Kennel v.d. Bezelhonk
C.M. Schulte

1 Wat betekent HD?

2 Hoeveel procent van alle honden kampt hiermee?

3 Waaraan kunt u deze aandoening herkennen?

4 Wat zijn mogelijke oorzaken?

5 Hoe is HD te onderzoeken?

6 Komt elke hond hiervoor in aanmerking?

7 Wie beoordeelt deze foto’s?

8 Is er een minimum leeftijd aan dit onderzoek verbonden?

9 Hoe wordt de beoordeling uitgedrukt?

10 Wat betekenen deze kwalificaties?

A
ntw

oorden op pagina:  32

Vragen Drent-en-kennis

Blindengeleidehond
Het gebeurt regelmatig dat een blinde met zijn geleidehond ergens niet naar binnen mag. Daarom vond er een actie plaats waarbij onder meer su-
permarkten, attractieparken en musea werden getest op toegankelijkheid. KNGF Geleidehonden begon hiermee op het Museumplein in Amsterdam.  
De slechtziende Debby Buis testte of zij met haar geleidehond welkom is in de openbare gelegenheden rondom het Museumplein. Wie haar en haar 
viervoeter verwelkomden, kreeg hiervoor een beloning.
In Nederland is het niet wettelijk verplicht om geleidehonden altijd toegang te verschaffen. In België is dat wel het geval. Daar is het zelf strafbaar om 
mensen met een geleidehond de deur te wijzen. “De blinde baas kan er dankzij zijn geleidehond zelfstandig op uit en krijgt daardoor de vrijheid om te 
gaan en staan waar en wanneer hij wil”, stelt directeur van KNGF Geleidehond, Ellen Greve. “Maar als hij vervolgens wordt geweigerd bij de supermarkt, 
een restaurant, een taxi of in een andere openbare ruimte vanwege zijn geleidehond, ben je terug bij af”.
Bron: AD van 02/08/2013.
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Nesten met fokadvies die uitgenodigd worden:

Naam hond NHSB HD Nest geboren Eigenaar/Fokker

Bart fan´t Suydevelt 2630889 A J.W. Hoeksema

x Margje fan‘t Suydevelt 2616526 A 25-04-2012 • J.W. Hoeksema

x Serah v .'t Sleeswyck 2648845 A 17-02-2012 • T. Nap

x Dinges fan de Indo-Anjoho 2626341 A 16-12-2011 • J.W. Hoeksema

Xinix fan ‘t Suydevelt 2782065 A J. Hooge

x Winny fan ’t Suydevelt 2776518 A 09-04-2012 • J.W. Hoeksema

Floris Phébe v. Groevenbeek 2635614 A N.G. Klaassen

x Isah Loeka v.d. Krikheide 2783267 A 05-04-2012 • W. Klijnstra

Kamiel Senna v. Selihof 2597101 A R. Poncelet

x Jiba Jelke v. Hermesheem 2589130 A 02-04-2012 • P.C.M. v. Velthoven

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

x Sanne Anjo v. Drienermarke 2523666 A 16-03-2012 • H.T. Bösing

x Emma Gina v.d. Haeckpolder 2723669 A 28-02-2012 • C.J. v.‘t Hof-Groeneveld

Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve 2772138 A K.Th. Wiegert

x Birthe Be v.d. Sebastiaanshoeve 2633009 A 04-03-2012 • L. Punselie

Joris Nynke v.d. Bezelhonk 2694399 A R. van Gogh

x Fenna v. ’t Roetslat 2595173 A 09-02-2012 • R.A.M. Hummelink

Timo v.d. Haeckpolder 2598756 A J.W. Hoeksema

x Ayla 2764183 A 28-01-2012 • E.A.M. Helmer-deJong

Storm v. 't Trappel-End 2496667 A K.Th. Wiegert

x Laima Nabar the Gloucester 2717396 A 17-01-2012 • W.A.M. Donjacour

Bonne v.d. Schermesweide 2459508 A D.J. Hoogstra

x Brenda v. Oudsher 2605193 A 15-01-2012 • J. Poll

Thybo Sanne v. Drienermarke 2743418 A H.E. de Heer-Bronwasser

x Lynde Nynke v.d. Bezelhonk 2694400 A 10-01-2012 • C.M. Schulte

Joksan Sainuke the Gloucester 2685580 A N.C.A.M. Vossen

x Loeki 2691306 A 06-01-2012 • L. Vogels

x Kari v. ’t Wijdseland 2752088 A 13-11-2011 • Y. Franssen

Rocky 2602641 A E.E.H.J. Creuwels

x Aila 2656675 A 22-12-2011 • E.E.H.J. Creuwels

Baron v. ‘t Poldersdijkje 2482179 A L.F. Mastenbroek

x Wietske v.d. Meerpoel 2578985 A 19-12-2011 • J.W.J. Bukkems-v.d.Manakker

Voor de 2e fokdag van 2013 op zaterdag 26 oktober in de Mer-
curiushal te Barneveld, worden de hierna volgende nesten uit-
genodigd.

De fokkers en reu-eigenaren hebben medio juli een eerste uitnodi-
ging per e-mail ontvangen. De brief met ringindeling en catalogus-
nummer volgt eind september.

Aan de hand van de gegevens (adressen van de pup-kopers vol-
gens het N.A.W. formulier) worden medio september de uitnodigin-
gen met ringindeling en catalogusnummer naar de pup-eigenaren 
verstuurd.

Wilt u, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, eventuele mutaties doorgeven. Mocht u als fokker een nest gefokt hebben 
tussen 26–10-2011 en 26-04-2012 en niet vermeld staan in onderstaande lijst of mocht u onjuistheden in onderstaande lijst 
aantreffen, wilt u dan contact opnemen met: 

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

   E-mail: fokdagen-clubmatch@drentschepatrijshond.org

Convocatie Fokdag 13 april 2013
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Nesten met fokadvies die uitgenodigd worden:

Naam hond NHSB HD Nest geboren Eigenaar/Fokker

Boyka-Nouska v. Klein Elsholt 2631163 A A.H.L. Kamperman-van Remmen

x Meiske fan ‘t Suydevelt 2564989 A 19-12-2011 • J.W. Hoeksema

x Blossom v .’t Patrieske 2694287 A 31-10-2011 • J. Sportel-Roeland

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

x Femke 2702019 A 19-12-2011 • T.A.M. v.d. Laar-Kanters

Bink v. ‘t Arrêt 2673537 A L.J.G. Biemans

x Sera v. ‘t Limburgsland 2611683 A 17-12-2011 • C.J.G. Wielders

x Bora v.h. Iemenholt 2620668 A 06-11-2011 • G. de Jonge

Andor fan de Indo-Anjoho 2681989 A B.M. Pouw-Zuiderhof

x Femke Maud v.d. Meerpoel 2631825 A 17-12-2011 • J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker

Rocco v. Gorik’s Heem 2491406 B M.J. Boer

x Bo 2737959 A 14-12-2011 • W. Nijman

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

x Nienke Kristel v. Selihof 2621635 A 09-12-2011 • A.C.M. Poppelaars

Saco fan 't Suydevelt 2590238 A E. ten Cate

x Tessa-Nouska v. KleinElsholt 2681186 A 18-11-2011 • A.H.L. Kamperman-van Remmen

Monty Nimrod v.d. DrentscheDreven 2567714 A J.H. Alberts-Oets

x Aphra 2716573 A • G.A.J. v.d. Toorn

x Elsa-Nouska v. KleinElsholt 2581536 A • A.H.L. Kamperman-van Remmen

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

x Joeska v.d. Haeckpolder 2598758 A • J. Sportel-Roeland

Wammes Lars v.d. Stompaerdse Kreek 2489519 A N. Ploeger

x Amy Lotte v.d. LageNesse 2710814 A • T. de Reus-de Haan

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

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

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

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

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

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

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

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

We rekenen op een gezellige dag en een grote opkomst. 

De Evenementencommissie, Renate Schouten

Locatie
De fokdag wordt gehouden in de Mercuriushal te Barne-
veld:
 Markthal Barneveld, Mercuriusweg 41, 
 3771 NC Barneveld
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certificering (deel 2)
Certificering, Koopcontract en Verze-
kering
Omdat kopers steeds mondiger worden 
en een pup kopen al lang geen zaak 
meer is van vertrouwen, is het verstan-
dig om een pup te verkopen met een 
koopcontract. Voor beide partijen is dan 
duidelijk waar men zich aan moet hou-
den en waar de rechten van de koper en 
pupkoper beginnen en eindigen.

Door liefhebbers van honden in het 
algemeen en in het bijzonder voor de 
fokkers, waarvan de meesten gelukkig 
hun uiterste best doen om goede en 
gesocialiseerde pups af te leveren, is er 
een programma ontwikkeld dat uit drie 
onderdelen bestaat:

• Certificering
• Koopcontract
• Verzekering

Iedere fokker die fokt volgens de fokre-
glementen van de betreffende vereni-
ging, de fokker hoeft niet persé lid te zijn 
van die vereniging, kan worden gecerti-
ficeerd. Aan de Certificering is een Koop-
contract én een Verzekering verbonden.

Degenen die hiermee aan de slag zijn 
gegaan, zijn Frenk en Anne-Greet Bo-
nefaas van het gelijknamige advocaten-
kantoor in Leiden.

Frenk, is enkele jaren geleden lid ge-
weest van het bestuur van de Raad van 
Beheer (R.v.B.) en is lid van Cynophilia. 
Anne-Greet is eveneens lid van Cynop-
hilia en van Kunogonda. Als bestuurslid 
van de R.v.B. wordt je gekozen. Van bei-
de laatste verenigingen kun je slechts 
lid worden op uitnodiging, wanneer je 
je sporen in de kynologie hebt verdiend. 
Beiden beijveren zich op dit moment om 
in het land allerlei lezingen te verzorgen 
en te vertellen dat alle fokkers aanspra-
kelijk zijn voor hun fokproducten. Dit 
laatste wordt nog wel eens vergeten. 

Daarom is het goed dat de Certificering 
weer is opgepakt, waardoor de fokkers 
een steun in de rug verkrijgen en niet 
vogelvrij rondfladderen, zoals dit mo-
menteel het geval is. Niet alleen de fok-
kers, maar ook de pupkopers zijn hier-
mee gebaat.

Geschillencommissie
Er wordt tevens een onafhankelijke Ge-
schillencommissie benoemd, waar ko-
per, zowel als verkoper direct terecht 
kunnen met hun klachten. U hoeft dan 
niet meer naar de Rechter, maar u kunt 
uw bezwaren, zonder proceskosten, 

maar wellicht tegen een geringe ver-
goeding, voorleggen aan deze deskun-
dige, maar onafhankelijke commissie.

Rashondenwijzer
Voor de rashondenwijzer, waar veel pro-
gramma’s op radio en TV naar verwijzen, 
worden over het algemeen buitenland-
se bronnen gebruikt en zijn afkomstig 
van landen die niet zijn aangesloten bij 
de FCI! Het is volstrekt onherleidbaar 
en onbegrijpelijk hoe ‘Dier & Recht’ tot 
de koppeling tussen rashonden en hun 
erfelijke afwijkingen is gekomen. Op de 
meeste overzichten van de afzonderlijke 
rassen komen erfelijke aandoeningen 
voor waar de rasverenigingen tot heden 
nog nooit mee zijn geconfronteerd.

Omdat verschillende onderzoeken 
naast elkaar worden gelegd en er geen 
nuances zijn terug te vinden, lijkt het 
er op dat de Rashondenwijzer tot een 
demagogisch instrument is verworden. 
De bedoeling is om de gemiddelde Ne-
derlander over te halen om vooral geen 
rashond te kopen. Deze houding drijft 
kopers, die toch een bepaalde rashond 
willen kopen, er toe om pups te kopen  
uit Oost Europa, van puppyfarms of van 
hondenhandelaren. Om dit alles te voor-
komen, wordt dus het certificeringtra-
ject nieuw leven in geblazen. 

Dit traject bestaat uit:
1. Slechts deelname van zorgvuldige 

rashondenfokkers die fokken vol-
gens het VFR (Verenigings Fok Re-
glement);

2. Fokkers dienen een positieve loca-
tiecontrole te overhandigen (deze 
wordt verstrekt  na een controle 
door medewerkers van de Raad)

3. Convenant tussen het certificering-
orgaan en de individuele fokker;

4. Gebruik maken van een model 
koopovereenkomst;

5. Pup wordt geleverd met een verze-
kering voor eventuele dierenartsen-
kosten;

6. Fokker is verzekerd door middel van 

een aansprakelijkheidsverzekering;
7. Geschillen worden voorgelegd op 

basis van het koopcontract aan een 
Geschillencommissie;

8. Reglement Geschillencommissie.

Keurmerk
Het certificeringstraject wordt niet door 
de Rv.B. opgezet, maar gaat lopen naast 
de R.v.B., in vreedzame co-existentie. Het 
draagvlag voor de plannen, evenals ja-
ren geleden, is groot. De producten om 
te komen tot een Keurmerk zijn klaar. 
Intussen is er ook gestart om markt-
partijen te interesseren voor dit traject, 
waaronder de DiBeVo en de Dierenbe-
scherming, alsmede de Staatssecretaris, 
mevrouw Sharon Dijksma.

Kunogonda-symposium
Op 9 november 2013 houdt de Vereni-
ging Kunogonda een Symposium voor 
rasverenigingen en fokkers om, via ver-
schillende presentaties en workshops, 
de kynologie te informeren over de Cer-
tificering van rashonden. 

Kopers en verkopers worden door deze 
‘drie in één’  beschermd. Wat nog  veel 
belangrijker is, door de Certificering 
wordt er definitief een waterscheiding 
aangebracht tussen de bonafide fokkers 
en de malafide fokkers, handelaren en 
puppyfarms! Zij zullen allen herkenbaar 
zijn door een ‘sticker’ op hun website of 
anderszins met het woord ‘Keurmerk’

Het Symposium wordt georganiseerd in 
Restaurant Schimmel, te Woudenberg. 
Fokkers kunnen zich, voor zover er nog 
plaats is, opgeven via de website van Ku-
nogonda. Alle informatie hierover kunt 
u vinden op: 
symposium@kunogonda.nl. 

Janny Offereins

Het eerste deel van deze bijdrage is 
gepubliceerd in het juni-nummer van 
‘Onze Drent’’.



Onze Drent - 17

 

 
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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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. 
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Dekkingen

dek- en geboorteberichten

04-06-2013
Reu: Juno Daisy v. Roopoorte, NHSB 2696684, HD A
Teef:  Yuna, NHSB 2800892, HD A
J. Daamen, Heijningen

08-06-2013
Reu: Bart fan ‘t Suydevelt, NHSB 2630889, HD A
Teef: Gina Lauwers, NHSB 2815959, HD A
J.H. Boersma, Kollumerpomp

27-06-2013
Reu: Thybo Sanne v. Drienermarke, NHSB 2743418, HD A
Teef: Kari van ‘t Wijdseland, NHSB 2752088, HD A
Y. Franssen, Echt

27-06-2013
Reu: Geof George v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB 2847658, HD A
Teef: Baloe Senna v. Selihof, NHSB 2828150, HD A
J.P.A. v.d. Zanden, Boxtel

15-07-2013
Reu: Ascon Maras an ‘t Landweggie, NHSB 2741842, HD A
Teef: Gasha Fiona v. ‘t Patrieske, NHSB 2814193, HD A
R. Schouten- van Driel, Woerdense Verlaat

Geboorten

20-06-3013
9 pups (4 reuen en 5 teven)
Reu: Eros Bieke v. Selihof, NHSB 2718527, HD A
Teef: Kirra, NHSB 2799084, HD A
I. de Baar-Le Grand, Hazerswoude-dorp

28-06-3013
6 pups (3 reuen en 3 teven)
Reu: Jaap van het Bergse Veld, NHSB 2795159, HD A
Teef: Margje fan ’t Suydevelt, NHSB 2616526, HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

29-06-2013
10 pups (4 reuen en 6 teven)
Reu: Govert-Anjo van Drienermarke, NHSB 2617082, HD A
Teef: Mayra fan de Indo-Anjoho, NHSB 2681992, HD A
R. Kerkhof, Dongen

03-07-2013
1 pup (1 teef )
Reu: Bart fan ‘t Suydevelt, NHSB 2630889, HD A
Teef: Joyce fan ‘t Suydevelt, NHSB 2694895, HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

03-07-2013
3 pups (3 reuen)
Reu: Bart fan ‘t Suydevelt, NHSB 2630889, HD A
Teef: Sonja-Nouska v. Klein Elsholt, NHSB 2681190, HD A
G.A.C.M. Duijvelaar Baarlo (lb)

06-07-2013
9 pups (4 reuen en 5 teven)
Reu: Rinus v. ‘t Wilhoeckske, NHSB 2833482, HD A
Teef: Brenda-Roosje an ‘t Landweggie  NHSB 2741844, HD A
E. Brinkman-van Ommen, Dalfsen

09-07-2013
8 pups (5 reuen en 3 teven)
Reu: Kamiel Senna v. Selihof, NHSB 2597101, HD A
Teef: Janou Jelke v. Hermesheem, NHSB 2724792, HD A
J. Vermeulen, Den Haag

10-07-2013
8 pups (3 reuen en 5 teven)
Reu: Jago Phébe van Groevenbeek, NHSB 2685315, HD A
Teef: Isah Loeka v.d. Krikheide, NHSB 2783267, HD A
W. Klijnstra, Nieuwehorne

15-07-2013
5 pups (2 reuen en 3 teven)
Reu: Jaap van het Bergse Veld, NHSB 2795159, HD A
Teef: Lynde Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2694400, HD A
M. Schulte, Eefde

Christian Steger uit Noorwegen 
trekt per caravan met zijn Drent-
sche Patrijshond ‘Emma Pepper 
fan ‘t Suydevelt’ door geheel Eu-
ropa. En dan maak je zulke mooie 
foto’s.
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gebruikshondencommissie

Jachthondenproef te Beesd - 26 juli 2013
Najaarsveldwedstrijden 2013

De Gebruikhondencommissie is verheugd u ook dit na-
jaar een aantal najaarsveldwedstrijden Continentaal II te 
kunnen aanbieden. Dankzij een groot aantal ruimhartige 
gastheren is het ons dit jaar wederom gelukt om een aan-
tal wedstrijden in het Noorden en een aantal wedstrijden 
in het Zuiden te kunnen organiseren. 

De datums voor het najaar 2013 zijn reeds vermeld in 
‘Onze Drent’ van juni 2013 en zijn te vinden op de website 
www. drentschepatrijshond.org onder “Jacht & wedstrij-
den”. Daar wordt ook beschreven hoe de najaarsveldwed-
strijden verlopen. 

wat een schitterende dag!
Een dag later nog nagenietend van het resultaat, behaald op 
‘onze’ KNJV proef van 26 juli in Beesd, schrijf ik dit stukje. Deze 
‘Drenten-wedstrijd’ op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt 
in Beesd was onze allereerste officiële KNJV-proef en wat voor 
één!

Op vrijdag de 26e op tijd vertrokken vanuit Best naar Beesd  
met als doel ons 1e B-diploma te behalen met mijn Drent ‘Roef 
Bo v.d. Ruyghewaert’ (bijna 2,5 jaar oud).  De zenuwen zakten 
vrijwel meteen weg nadat we in Beesd waren aangekomen; 
wat een geweldig landgoed is dit en wat een gemoedelijke 
ons-kent-ons sfeer!

Na de formaliteiten, zoals nummer en catalogus ophalen, ve-
terinaire keuring en chipcontrole, eend ophalen en controle-
ren en opening van de dag, kon de proef beginnen. Roef en 
ik zaten in groep 1 en zijn vrijwel de gehele dag als groep bij 
elkaar gebleven. Ik heb dit als heel prettig ervaren want zo kun 
je ook met elkaar van gedachten wisselen en elkaars verrich-
tingen volgen. 

Alle B- en C-onderdelen kwamen gedurende de dag voorbij, 

de keurmeesters gaven duidelijke uitleg en de goede punten 
stroomden binnen. Zou het dan echt gaan lukken vandaag? 
Voor onze laatste twee proeven, kort apport met konijn / ap-
port uit diep water, kwamen de zenuwen opnieuw naar bo-
ven. Wat als Roef nu een ‘Nul’ scoort? Dan heb je niks, behalve 
een leerzame ervaring. Maar ook deze 2 C-onderdelen verlie-
pen naar tevredenheid en toen was het wachten op de uitslag 
begonnen.

Ondertussen konden we nog genieten van de combinaties die 
doorgingen voor het A-diploma. Meer dan 20 Drenten werden 
er aangemeld voor de dirigeerproef. Slechts 2 combinaties 
konden door voor het sleepwerk. Gaaf om te zien hoor! Nieuw 
trainingsdoel? Wie weet…

Daarna duurde het niet lang meer en werden we door de 
voorzitter bij elkaar geroepen. Allereerst werden alle vrijwil-
ligers, keurmeesters en de eigenaren van het landgoed be-
dankt voor resp. hand-en-spandiensten en voor het ter be-
schikking stellen van het landgoed. Met verbazing hoorde ik 
dat de Drentenvereniging al 38 jaar gebruik mag maken van 
deze locatie! Toch een teken van goed gedrag, lijkt me zo. 

Ik wist dat Roef goed gelopen had voor mij en dat hij voldoen-
de punten had behaald voor ons eerste B-diploma, maar ik 
had absoluut niet verwacht dat we werden opgeroepen om 
de prijzen (een mooie beker en een grote zak met voer) in ont-
vangst te nemen omdat we de hoogste B-combinatie waren 
geworden! 

Het was een complete verrassing en ik zit nog steeds na te 
genieten van een schitterende dag, op een mooie locatie 
met een groot aantal enthousiaste voorjagers met geweldige 
Drenten en met ’n enkele Stabijhond. Nu op naar de volgende 
KNJV-proef!

Groetjes uit Best, 
Mirjam van Hoef en ’n poot van Roef 

Beste B-diploma
Mirjam van Hoef

‘Roef Bo v.d. Ruyghewaert’ 

Beste A-diploma
Chris Wielders

‘Sera v ‘t Limburgsland’
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uitslagen k.n.j.V.-proef beesd 2013
Naam hond Nr. Voorjager Proeven

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

Sera v 't Limburgsland 20 Chris Wielders 10 10 9 9 10 10 9 8 6 7 A 48 75 88

Bella-Nouka van de Neerbosche Wateren 41 Hans Stevens 10 9 9 6 10 8 9 9 7 8 A 44 70 85

Cato van 't Drentsche Geluck 2 Thijs Staffhorst 9 8 10 8 9 9 9 10 - - B 44 72 -

Jara-Fenna v. 't Roetslat 5 Rene Hummelink 10 8 10 9 7 9 10 10 - - B 44 73 -

Jerke Lady v.d. Blanke Biele 6 Metske van der Ploeg 10 10 8 7 8 10 9 8 - - B 43 70 -

Onze 7 Rudi Wopereis 10 10 10 10 9 10 8 10 - - B 49 77 -

Roef Bo v.d. Ruyghewaert 8 Mirjam van Hoef 9 10 9 7 8 10 9 9 - - B 43 71 -

Aedske fan it Toppenhúster Fjild (Stabijhoun) 11 Elly Stienstra 9 8 10 6 9 8 7 6 - - B 42 63 -

Govert Anjo van Drienermarke 18 H.J. Borsje v.d.Does 8 9 9 10 7 8 10 7 - - B 43 68 -

Douwe Nynke v.d. Bezelhonk 22 A.H. Stamhuis 10 10 10 10 10 10 10 10 - - B 50 80 -

Stone 23 Olaf Geerse 7 7 10 8 9 10 8 9 - - B 41 68 -

Barones Mika Gina van de Haeckpolder 26 J.J.M van den Hudding 7 10 10 9 8 10 8 9 - - B 44 71 -

Jessie-Roos Jiba v. Hermesheem 29 E. Born 10 8 10 6 7 9 9 9 - - B 41 68 -

Floortje van 't Holtenbos 33 Astrid Verhaar 9 7 8 10 9 10 10 7 - - B 43 70 -

Jeuris Jiba van Hermesheem 34 Rony Poncelet 9 8 9 10 10 10 9 10 - - B 46 75 -

Elsa-Nouska van Klein Elsholt 35 A.H.L. Kamperman 10 8 10 9 10 8 10 10 - - B 47 75 -

Silke van 't Holtenbos 37 Klaas de Vries 10 10 10 8 6 9 9 9 - - B 44 71 -

Bink v 't Arrêt 38 Leo Biemans 10 10 9 9 10 9 10 9 - - B 48 76 -

Fenella van 't Poldersdijkje 42 Jan Mastenbroek 9 9 10 9 9 10 7 6 - - B 46 69 -

Eline van 't Arret 43 Walter Klijsen 10 8 10 9 10 9 10 10 - - B 47 76 -

Aram van ‘t Arrêt 46 Peter Doderer 9 9 10 6 10 10 6 8 - - B 44 68 -

Fleur Wietske v. d. Meerpoel 48 Fred van der Meulen 8 10 9 8 8 9 7 9 - - B 43 68 -

Ensa Maud v. d. Meerpoel 49 Paulien Staal 7 8 10 8 6 10 10 8 - - B 39 67 -

Juno Daisy van Roopoorte 51 Let Stevens 7 7 10 6 8 9 9 9 - - B 38 65 -

Jisca v.d. Haeckpolder 52 Arno van Zelst 7 7 10 8 6 10 10 8 - - B 38 66 -

Amber Phébe van Groevenbeek 56 Diana Striegel-Oskam 10 8 6 7 9 7 8 8 - - B 40 63 -

Debby Senna v. Selihof 3 Marijke Redegeld 9 10 8 8 8 9 9 0 - - C 43 - -

Thybo Sanne van Drienermarke 9 Hilde de Heer 9 7 9 8 7 0 8 6 - - C 40 - -

Joksan Sainuke the Gloucester 14 Nannie Vossen 10 10 10 9 10 9 0 6 - - C 49 - -

Laika (Wetterhoun) 16 Jan Spikker 10 10 7 8 10 10 0 9 - - C 45 - -

Esra v 't Limburgsland 19 Chris Wielders 7 9 10 8 9 10 8 0 - - C 43 - -

Victor v.d. Maasduinen 28 Mark Snijders 7 6 9 6 9 6 0 0 - - C 37 - -

Solana van Drentenpassie 32 Roswitha Harmsen 7 8 8 6 6 7 0 0 - - C 35 - -

Rif v.'t Voornsche Landt 39 Roelof Alting 9 10 10 8 7 0 10 9 - - C 44 - -

Xanne fan't Suydevelt 54 Henk Supèr 9 9 8 7 7 0 7 9 - - C 40 - -

Silke van de Geeserstroom 55 J.A.M. Meijer-Wensveen 7 6 9 6 6 10 10 0 - - C 34 - -

Evie 57 Monique de Kok 8 10 7 9 10 10 9 0 - - C 44 - -

Beau Lady v.d. Blanke Biele 59 H.J. Woestenenk 9 6 10 7 6 0 9 0 - - C 38 - -

Clovis van de Sebastiaanshoeve 4 Mirjam Stuijvenberg x x x x x x x disk - - disk - - -

Senna v.’t Arrêt 12 H. Harder 6 10 10 7 disk 10 x 6 - - disk - - -

Jet Freza v.d. Ykenhorst 25 Rienie Rap 7 6 10 7 6 10 x disk - - disk - - -

Bente Damita van Drentenpassie 1 Irene van der Meulen 8 0 7 8 0 - - x - - geen - - -

Bijke Imre van 't Buske (Stabijhoun) 13 Brigitte Elsman 7 7 10 10 0 9 0 6 - - geen - - -

Tarah Famke v.d. Tienhont 15 Wilma de Graaff x x x x x x x x - - geen - - -

Jytte Pyppa v.d. Bezelhonk 17 Albert Luttikhuis x x x x x x x x - - geen - - -

Saku van 't Roerdal 21 Yvonne Franssen 6 7 10 7 0 10 8 0 - - geen - - -

Eyes of Cuby v.'t Limburgsland 24 Alfred Drenth 7 0 7 9 8 8 6 0 - - geen - - -

Vesta Damita van Drentenpassie 30 Sonja Weijer-Kort 6 8 10 0 6 8 0 0 - - geen - - -

Benther v.h. Iemenholt 40 Roelof Alting 0 x 10 7 10 x 9 9 - - geen - - -

Idde van ‘t Polderdijkje 44 L.D. Mastenbroek 8 0 10 7 7 0 8 7 - - geen - - -

Kjeld van Wikatro 50 Marcel Langbroek 6 6 9 0 0 0 6 0 - - geen - - -

Dirkje fan 't Getsewold 53 Madelien Atema 8 9 0 8 0 x x x - - geen - - -

Franky Pyppa v.d. Bezelhonk 58 Coen Hellwich 9 7 10 8 0 8 0 0 - - geen - - -

Keurmeesters
• L.J.M. Joosen (Gedelegeerd)
• J. Huisman-Nijssen
• P.C. Remijnse
• C.A.E.J. Nijssen
• J.C.W. Moerkens
• G. de Rooij

Hiernaast ziet u ‘Vesta Damita van 
Drentenpassie’ (eigenaar: Sonja 
Weijer) aan het werk op de proef in 
Beesd, haar eerste officiële KNJV-
proef.

In het oktober-nummer kunt u het 
verslag lezen van deze mooie erva-
ring.
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het eerste a-diploma: het mooiste diploma
Vrijdag 26 juli. Het was warm, broei-
erig met een grote kans op onweer, 
hagel en windstoten. Om 07.00 uur 
gingen Bella en ik vol goede moed 
naar onze meest favoriete honden-
proef van het jaar: onze ‘eigen’ Dren-
tenproef in Beesd.

Ook nu weer was er bij aankomst een 
zeer geanimeerde stemming die mij al-
tijd het gevoel geeft op een reünie be-
land te zijn. Als je al een tijdje meeloopt 
bij de Drenten en ook een aantal jaren 
de Drententraining hebt gevolgd, dan 
ken je bijna iedereen en allemaal heb-
ben we dezelfde hobby en interesse, dus 
de stemming zat er goed in. 

Rond 09.30 uur begonnen de proeven. 
Een vreemd gevoel in de buik duidde op 
een lichte spanning, want we mochten 
als eerste proef het konijn apporteren 
en vervolgens de eend uit het water ha-
len. Bella heeft wat met konijnen en dat 
is zacht uitgedrukt. Zij probeert er altijd 
een passend pakketje van te maken, wat 
resulteert in een hoop gedoe met vaak 
een brul van de voorjager tot gevolg,  
want hij is er niet helemaal gerust op 
wat het resultaat is als ze haar gang mag 
gaan. Zo ook deze keer. Ondanks dat 
we de afgelopen weken veel met konijn 
hebben getraind, ging Bella er vol in, 
gevolgd door een brul van mij, maar uit-
eindelijk kreeg ik het konijn aangereikt. 
De keurmeester keek er zeer zuinig bij 
en stelde vast dat Bella wel een beetje 
‘hardhandig’ te werk ging. Ik probeerde 
het nog wat af te zwakken door het ‘een 
groot enthousiasme’ te noemen. Nadat 

de keurmeester het 
konijn gecontroleerd 
had, kregen we een 
mager zesje. Opge-
lucht gingen we door, 
want een diskwalifica-
tie bij de eerste proef, 
daar zit je niet op te 
wachten. Na ons ko-
nijn ging het gelukkig 
beter en hebben we 
op de rest van de B en 
C onderdelen achten, 
negens en tienen ge-
scoord.

Wel werden de proe-
ven een tijdje onder-
broken toen het be-
loofde onweersfront 
pal over Beesd trok. Donder en bliksem 
met hevige regenval zorgden naast veel 
plassen ook voor wat afkoeling en na 
een klein uurtje werden de proeven her-
vat. 

Na de lunchpauze kwamen de A-on-
derdelen aan de beurt. We hebben de 
afgelopen jaren al een aantal keren aan 
de dirigeerproef mogen deelnemen, 
maar waren er nog nooit door geko-
men. Het was spannend, want tot vorig 
jaar december kreeg ik Bella nauwelijks 
‘op haar kont’. In januari heb ik dan ook 
een drastisch besluit genomen en ben 
weer helemaal vanaf het begin begon-
nen. Een totaal ander fluitsignaal en een 
opbouw door middel van de clicker. 
Daarbij heb ik veel hulp gehad van Let 
Stevens, waar ik haar erg dankbaar voor 

ben, want Bella maakte grote 
stappen. Maar het moest nu wel 
gebeuren.

Liefst 16 combinaties deden 
mee en dat het niet meeviel 
bleek wel uit het feit dat toen 
wij als nummer twaalf mochten 
starten er pas één combinatie 
door was. Bella even afgelegd 
en de keurmeester nogmaals 
zijn verhaal laten vertellen, zoals 
we dat van Roelof Aalting en Aat 
van Bodegraven geleerd heb-
ben. En toen van start. Goed op 
de wind gelet en Bella een lijn 
gegeven. En voor de eerste keer 
tijdens een dirigeerproef ging ze 
zitten op het fluitsignaal! Na nog 
twee keer zitten mocht ze van de 
keurmeester door naar de duif! 
Alhoewel ze de lijn in het begin 
aanhield, boog ze helemaal om 
tot ze bijna recht tegenover mij 

zat. Weer zit gefloten en vervolgens een 
lijn naar de duif gegeven, die ze perfect 
liep. Toen ze de duif had was ik zó trots 
op haar, dat kan ik bijna niet beschrijven, 
heerlijk. We kregen een 7 en ik was er 
helemaal blij mee.

En dan het laatste onderdeel: de ‘sleep’. 
Wij mochten als tweede starten en kon-
den mooi vanaf de dijk zien hoe de eer-
ste combinatie het ervan afbracht. 

De wind was sterker geworden en het 
was mooi om te zien hoe de hond op de 
verwaaiing reageerde. De eend kwam 
vlot binnen en nu was het onze beurt. 
Bella ging vlot te water. Aan de overkant 
ging ze even naar rechts, maar  herstel-
de zich onmiddellijk en begon aan haar 
sleep. Helaas kon ik vanuit de inzetplaats 
bijna niets van de sleep zien, wat erg 
jammer is, want dat vind ik een van de 
mooiste onderdelen. Voor mijn gevoel 
duurde het een eeuwigheid maar uit-
eindelijk stond ze voor mij met de eend. 

Geweldig, ons eerste A diploma! Trotser 
dan ik was er die dag vast niemand! Zo-
als een van de keurmeesters tegen mij 
zei: je eerste A is je mooiste A en zo voelt 
het ook.

Bella en ik hebben veel te danken aan 
Roelof, Aat en de helpers van de Dren-
tentraining (die helaas niet meer gege-
ven wordt). Zij hebben met hun grote 
kennis en inzicht in het karakter van de 
Drent veel adviezen, oplossingen en tips 
aangereikt die mij enorm geholpen heb-
ben. Dank daarvoor! En ook dank aan 
mijn trainingsmaatjes Let Stevens en 
Henk Harder, voor alle steun op goede, 
maar vooral ook op slechte momenten.

Hans Stevens
Bella van de Neerbosche Wateren

Vereiste aantal punten voor een diploma:
• C-diploma:  alle proeven A tot en met E tenminste een 6.
• B-diploma:  alle proeven A tot en met H tenminste een 6.
• A-diploma:  alle proeven A tot en met J tenminste een 6. 

Om proef I te mogen afleggen, moet de hond voor de 
proeven A tot en met H tenminste een 6 hebben behaald.
Bovendien moet hij voor de apporteerproeven D tot en 
met H tenminste een 7 gemiddeld hebben  gekregen.  
Om proef J te mogen afleggen moet de hond voor proef I 
tenminste een 6 hebben gekregen.

Meer informatie: http://www.orweja.nl/

Proef A Aangelijnd en los volgen

Proef B Uitsturen en komen op bevel

Proef C Houden van de aangewezen plaats

Proef D Apport te land

Proef E Apport uit diep water

Proef F Verloren apport te land

Proef G Markeerapport

Proef H Apport over diep water

Proef I Dirigeerproef te land

Proef J Apport van de verre loper over breed water
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Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak
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Zorg is belangrijk, niet alleen voor honden, 
      ook voor hondenliefhebbers...

...en kattenliefhebbers.

omdat iedereen anders is. www.thuiszorgrespect.nl

0594 503 422

landelijk

24 uur 

Thuiszorg
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knjV jachttraining

“Waarom doe jij eigenlijk geen jacht-
training met Benthe?” Tja, dat was een 
goede vraag. Ik kreeg een nummer, bel-
de dat en in april mocht ik deelnemen 
aan de KNJV-zelfopleiding jachthonden. 
Ik had geen idee wat ik kon verwachten, 
dus nam ik mijn dummy, zocht een fluit-
je, deed de jachtlijn bij Benthe om (dan 
zagen we er tenminste nog een beetje 
goed voorbereid uit) en daar gingen we. 

Mijn beeld van een instructeur bij de 
KNJV was: een wat oudere grijze man 
met baard in een groene outfit met 
hoge kaplaarzen! Van het type: ‘Streng 
doch rechtvaardig’. Het bleek weer een 
van die bekende vooroordelen te zijn. 
Een leuke jonge vrouw stelde zich voor 
en de training begon. 

Gelukkig had ik het gevoel, door de 
andere trainingen die ik met Benthe 

heb gevolgd, dat we best mee konden 
komen. Al kwam ik er ook achter dat er 
voor mij nog heel veel te leren viel!

De eerste weken waren vooral koud 
en erg nat! Het duurde soms best lang 
voordat je aan de beurt was en als ik dan 
twee uur later helemaal verkleumd aan 
de koffie stond op de parkeerplaats bij 
de kofferbak, begon ik mij ernstig af te 
vragen of dit nu wel iets voor mij was. 

Gelukkig is de zon gekomen! Met de 
aangename temperaturen is het heerlijk 
om in de natuur te zijn. Ik kijk elke week 
uit naar de donderdagavond. De lessen 
zijn afwisselend en toen Benthe voor het 
eerst een grote woerd apporteerde, was 
ik echt apetrots! Nu zie ik ook het belang 
in van het rustig opbouwen van elke oe-
fening en waarom dat gewoon tijd kost. 
Geduld is een schone zaak.

Op 26 juli ben ik van plan de proef voor 
Stabij- en Wetterhounen in Beesd be-
zoeken. Van kijken kun je veel leren. We 
gaan deze zomer ook zelf meedoen aan 
C-proef. Gewoon om eens te zien hoever 
we zijn en wat we al beheersen.

Mijn hond is nu 2,5 jaar en we hebben al 
aan veel disciplines gesnoven. Het ver-
baast mij keer op keer wat een veelzij-
dige hond de Drentsche Patrijshond is. 

Benthe is echt overal voor te porren, 
maar als ik haar dan met zo’n stuk wild 
in de bek zie, dan denk ik: “Ja, jij bent nu 

in je element...je bent een jachthond en 
je blijft een jachthond!”

Janine Hamersma
Hond: Benthe uit de Drentsche Streek

De gegevens over KNJV-jachttraingen kunt u o.a. vinden op de 
website van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV):  
www.knjv.nl.

Op deze trainingen leert u op welke manier u met uw hond kunt trai-
nen, bijvoorbeeld voor de ‘KNJV-diploma’s’ op de diverse niveau’s (in 
oplopende moeilijkheidsfactor; C, B en A). Om een dergelijk diploma 
te verkrijgen zal uw hond diverse apporteerproeven met wild (eend, 
konijn) met goed gevolg moeten laten zien. Er worden ook punten 
per proef toegekend, zodat er aan het einde van de dag per niveau 
ook een winnaar aangewezen kan worden. Uiteraard is een van 
de hoogtepunten van de dag het met z’n allen getuige zijn van de 
(meestal maar enkele) honden die opgaan voor de laatste A-proeven.

cynophilia - crisis is cansen
Een nieuw bestuur heeft conform de opdracht van de Algemene Leden Vergadering onderzocht of en hoe Cynophilia 
door kon gaan in haar bestaan. Al snel werd duidelijk dat voortzetting van de vereniging in de oude structuur geen optie 
was. Het bestuur heeft nieuwe kansen en mogelijkheden onderzocht en benoemd en is vervolgens voortvarend te werk 
gegaan. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een masterplan, dat richtinggevend zal zijn voor het nieuwe Cynop-
hilia. De ondertitel van dit plan: “Crisis is Cansen”.  

Voor (veel!) meer informatie: www.cynophilia.nl.
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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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Vakantie in kroatië

Dit jaar zijn wij voor het eerst met onze hond Blossom op 
vakantie geweest en ik kan u zeggen: ze is geslaagd voor 
dat diploma.

Wij gaan al jaren naar Kroatië en dit jaar ging ook Blossom 
mee. De heenreis ging heel goed, we hebben totaal geen last 
van haar gehad en ze heeft uren in de auto door moeten bren-
gen. Op de camping aangekomen hadden we een mooi plekje 
onder een hele grote boom, dus heerlijke schaduw voor Blos-
som. Dat had ze nodig, want in de drie weken daar is het ge-
middeld 30 gr geweest en was de lucht strak blauw. 

Ze paste zich heel snel aan en vond het heerlijk om lekker lui 
in de schaduw te liggen en daar vandaan alles in de gaten te 
houden. Elke dag gingen we met haar zwemmen in de zee en 
ze vond het heerlijk. Daarna onder de douche om het zoute 
water uit haar vacht te spoelen. 

We hebben met haar de hoogste berg van Kroatië beklom-
men en in het mooie landschap rond gebanjerd. Vlakbij het 
ontstaan van de rivier de Mirna in het plaatsje Kotli heeft ze 
heerlijk in zoet water kunnen zwemmen.

Ze ging mee de restaurants  in en kreeg steeds een bak heer-
lijk vers koel drinkwater. Ook heeft ze heerlijk van de ijsjes zit-
ten smullen. Wat hadden we een bekijks! Sommige mensen 
herkenden het ras, maar dat kwam vaak omdat het Nederlan-
ders waren. In Labin zaten we heerlijk een ijsje te eten, toen er 
een Russische dame op ons afstapte en vroeg wat voor soort 
deze prachtige hond was en of ze haar mocht aaien. Wij heb-
ben haar uitgelegd dat het om een typisch ‘Dutch’ ras ging en 
dat het een jachthond was. Ze vond de hond erg mooi en lief. 
Toen ze even later weg reed op de motor toeterde en zwaaide 
ze naar ons. Niet lang daarna kwam er een Nederlandse dame 
naar mij toe en zei: “Ik heb zo op het terras zitten genieten van 
hoe jullie hond geniet van het eten van een ijsje”.

In de drie weken dat wij in Kroatië zijn geweest, hebben wij 
ons alleen maar met het boodschappen doen iets moeten 
aanpassen. In de winkels is het verboden voor honden en het 
is te warm om in de tent te blijven of in de auto te blijven. Dus 
ik alleen de winkel in en Marry aan de wandel met Blossom. 
Volgend jaar gaat zij gewoon weer heerlijk met ons mee om 
weer allemaal nieuwe dingen te ontdekken. 

Jolanda en Marry Huijsman

Jino, een heerlijke puber
Jino is op 20 juni 2012 (als ‘Doerak’) geboren bij de fokker G.M. Vriend te Hauwert. Het was een 
nestje van 9 puppy’s van moeder Joppy en vader ‘Storm van ‘t Trappel-end’. Vanaf de tweede 
week zijn wij met het gezin op en af gereden naar Noord Holland om Jino te zien opgroeien, 
te knuffelen, te wegen en alles wat er bij een pup komt kijken mee te maken.  We werden elke 
week hartelijk ontvangen, dat schepte al een goeie band.

Rond begin augustus was het dan eindelijk zover: Jino mocht mee naar huis. Hij groeide op 
tot een nu heerlijke puber! Niks is te gek bij hem: een stevige wandeling in de vroege ochtend 
en dan lekker gek doen met de kinderen als we thuis komen, zwemmen, het bos, het strand. 
Alleen de auto in stappen vindt hij verschrikkelijk, maar als hij op bestemming is, is hij het 
alweer vergeten.

Nathalie van Lochem
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kind en hond
Door de ogen van de hond is het ge-
zin waarin hij leeft een ‘roedel’ waarin 
een bepaalde rangorde bestaat. Er 
is duidelijk welk lid van de roedel 
welke privileges heeft en wie aan wie 
gehoorzaamt. Het is handig als een 
mens de ‘alfa’ is, de hoogste in rang. 

Een aantal gedragsdeskundigen menen 
dat dan ongeveer 
alles is geregeld: 
Als u de duidelijke 
en relaxte roedel-
leider bent, dan 
zijn er geen ge-
dragsproblemen 
en de hond zal 
alles doen wat u 
vraagt. Anderen 
zijn van mening 
dat het niet zo 
simpel is, maar 
dat er nog veel 
meer factoren in 
het spel zijn. Mis-
schien een on-
derwerp voor een 
ander stukje.

Ik wilde het nu even hebben over de 
rangorde tussen honden en kinderen. 
De combinatie kind en hond is een bron 
van veel plezier en de Drent is daarvoor 
een heel geschikte hond. De Drent laat 
zich veel welgevallen en kinderen en 
Drenten kunnen heel veel plezier met 
elkaar maken. 

Toch is voorzichtigheid altijd nodig in de 
omgang van kinderen met honden. Dat 
een kind een hond niet als speelgoed 
moet gebruiken (optillen, in bed stop-
pen etc.) lijkt me duidelijk. Over de hond 
plagen (bijv. aan zijn staart trekken) hoe-
ven we het al helemaal niet te hebben. 
Ook niet over in zijn mand gaan liggen 
of hem storen bij het eten. Het moet een 

kind duidelijk zijn dat, dat allemaal niet 
kan. Bij de (meeste) hondenmensen is 
dat wel bekend. Nu al die kinderen nog 
die geen honden gewend zijn...

Wat misschien minder bekend is, is dat 
een kind (meestal!) een afhankelijke 
rang heeft ten opzichte van de hond. De 
rang van het kind is afhankelijk van de 

aanwezigheid van 
een ander. Toch 
goed om je te re-
aliseren, want het 
heeft consequen-
ties! Veel mensen 
zeggen: “Mijn 
hond is de laagste 
in rang in het ge-
zin, ik wil dat mijn 
hond de kinderen 
respecteert en 
ziet als ranghoge-
ren”. Het zou mooi 
zijn als dit lukt, u 
zult dan vooral 
uw kinderen heel 
veel moeten le-
ren. De realiteit is 

dat de hond kinderen tot een jaar of 12 
ziet als ranglageren. Dat heeft te maken 
met postuur, houding, stem én gedrag 
van een kind. Een kind zal niet zo con-
sequent de rangbevestigende rituelen 
in acht nemen en de hond heeft feilloos 
door dat hij wel een potje kan breken.

Waarom zijn er dan toch veel kinderen 
die de hond kunnen laten ‘zitten’ en al-
lerlei andere spelletjes kunnen doen? 
De hond luistert perfect en volgt alle 
commando’s op. Wie is hier nu rangho-
ger? De eerste verklaring is, dat dit op-
volgen van commando’s misschien niets 
te maken heeft met rangorde. De hond 
heeft gewoon geleerd dat het hem 
(soms) wat oplevert als hij op een be-
paalde manier reageert op de signalen 
van het kind (operante conditionering). 
De hond doet het omdat hij er zelf beter 
van hoopt te worden.

Ook kan het zijn dat er iemand in de 
ruimte aanwezig is, die ‘echt’ rangho-
ger is dan de hond. Als de hond heeft 
ervaren dat die persoon het kind hoger 
plaatst dan de hond, dan accepteert de 
hond dat. We noemen dat een afhan-
kelijke rang. Het kind wordt door de 
hond benaderd als ranghoger zolang 
het ‘echte’ baasje erbij is. Is dat baasje 
er een keer niet bij, dan is de hond weer 
‘gewoon’ ranghoger. Als het kind dan 
een commando geeft (bijv. om het te 
laten zien aan het buurkindje) en de 

hond vertikt het, dan ontstaat er een 
precaire situatie. Als het kind het gedrag 
(bijvoorbeeld het gaan ‘zitten’) probeert 
af te dwingen, dan zal de hond dat niet 
accepteren.

Het feit dat een kind eigenlijk rangla-
ger is, is helemaal niet erg, als u het zich 
maar bewust bent. De hond kan heel 
leuk spelen met de ‘ranglagere’ kinderen 
en zal heus niet agressief zijn tegen zijn 
roedelleden (als die zich in de ogen van 
de hond maar ‘fatsoenlijk’ gedragen). 

De kinderen moeten zich dus geen ge-
drag permitteren dat alleen past bij een 
ranghogere. Voor een gevoelige hond 
is dat al het over de kop en rug aaien. 
Denk ook aan: speeltje afpakken, hond 
van een fijn plekje verdrijven. Dat zal de 
hond heel ‘brutaal’ vinden. Het hangt 
dan af van het karakter van de hond, 
hoe hij daar op reageert. Op zijn minst 
met tegenwerking, maar er kan ook een 
grom volgen. “Leuk!” denkt het kind, “Er 
komt ook nog geluid uit!” Als het kind 
doorgaat met ‘ongepast’ gedrag, zal de 
hond op nog allerlei manieren laten zien 
dat hij zich voelt aangetast in zijn positie 
(houding, oren, tongelen etc.). Het kind 
zal die signalen meestal niet goed inter-
preteren.

Heel soms gaat het dan echt fout: de 
hond communiceert nu eenmaal zo no-
dig ook met zijn tanden. Ook al is het 
een ‘snippen’ in de lucht of het waar-
schuwend vastpakken van een armpje, 
de hond wordt al heel snel gezien als 
‘vals’, onbetrouwbaar. Voordat hij het 
door heeft zit hij in het asiel. Of voor de 
laatste keer in de wachtkamer van de 
dierenarts. Dit is het worst-case-scena-
rio, gelukkig komt  het bijna nooit zover. 
Door alert te zijn is het bijna altijd te 
voorkomen.

Rob van der Meer

Nederland telt 1,9 miljoen honden. 
In Nederland zijn er per jaar 150.000 
bijtincidenten. Uit onderzoek tussen 
1984 en 1996 blijkt dat jaarlijks 12.000 
slachtoffers van hondenbeten behan-
deld werden in ziekenhuizen. In 77% 
van de gevallen ging het om een be-
kende hond. In 65% van de gevallen 
gebeurde het incident thuis en de ge-
middelde leeftijd van die slachtoffers 
was 5 jaar. In 86 van de 100 gevallen 
gebeurde dit door iets wat het kind 
deed. Van de kinderen van 4 jaar en 
jonger werd 80% in het gezicht gebe-
ten. 
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ledenadministratie
Naam Adres Voorgesteld door

1 Dhr. M. den Bak Stevinweg 10 Bergschenhoek T. Nap

2 Mw. M. Bekkers Talmalenen 68 Woerden

3 Dhr. A.H.A. van den Breekel Doornikstraat 1 Etten-Leur

4 Mw. M. Buter-Siewes Europaweg 159 Nieuw Schoonebeek

5 Dhr. A.J. Buursma Grootveldstraat 13 Limbricht

6 Dhr. J.A.J.A. Dircken Hoeksestraat 18 Schijf

7 Dhr. C.A. Duifhuizen Beijerscheweg 37a Stolwijk

8 Mw. J.W.C.M. Eekels Casinoweg 5c Venlo

9 Mw. L. Franssen Soeterbeek 25a Baarlo

10 Dhr. R. van der Giessen G.A.Soetmanweg 60 Pernis

11 Mw. C.C.J. Groenheide Kerkpad 40 Monster

12 Dhr. H.J.M. Guijt Wethouder Koningslaan 109 Volendam

13 Mw. I.E. van den Janssen Tesschenmacherstraat 23 Deventer

14 Mw. K.A. Janssen Tappenbeckstraat 28 Wijk aan Zee T. Nap

15 Dhr. A.W. de Jongh Kazerneplein 11 Gorinchem

16 Mw. J.E. Ketjen Lijsterbeslaan 35 Hilversum

17 Mw. A.M. Klaver Oranje Nassaulaan 35 Vrouwenpolder

18 Mw. C.P.M. Knip-v.d.Pluijm D.Meelesstraat 7 Deventer

19 Mw. M.J. de Kort-Buurman Jan Steenstraat 20 Rucphen J.C. v.d. Linden

20 Dhr. R. de Korte Berlage erf 59 Dordrecht

21 Mw. Kroes-Holleman Ereprijsweg 86 Zaandam J.W. Hoeksema

22 Dhr. Lenstra Hoogaars 64 Schiedam

23 Mw. N.P. van Lochem-Lamens Zonnekruid 10 Nootdorp

24 Dhr. H. Luijten Leijgraafweg 33 Belfeld T. Nap

25 Dhr. N. Mens Westerdreef 117 Lisse J.C. v.d. Linden

26 Mw. I. van der Meulen-Ramp Condorweg 17 Berkel en Rodenrijs

27 Dhr. H. Moes De Gouwe 23 Landsmeer

28 Mw. J. Mulder-Ten Wolde Tjalling Harkeswei 4 Lippenhuizen J.W. Hoeksema

29 Dhr. M.C. van Muyden H.Kamerlingh Onnesweg 67 Bussum H.T. Bosing

30 Mw. J. Myers 606 Old Town Drive Colonial Heights (Ver. Staten van Amerika) B.H. van der Pol

31 Mw. I.N. Nyrud Selvbyggerveien 48 Oslo (Noorwegen)

32 Dhr. N. Reijne Hemelboog Binnen 47 Heerhugowaard T. Nap

33 Dhr. R. Rietjens PO Box 75137 Dubai (Ver. Arabische Emiraten)

34 Dhr. P.J. Rijnbout Brakersweg 2a Castricum

35 Dhr. M. Rodenburg Meermanstraat 128 Delft J.C. v.d. Linden

36 Mw. Stam Wester Hoog 11 Midwoud

37 Mw. W.M. van der Starre-Baars Fallastraat 41 Capelle aan de IJssel J.C. v.d. Linden

38 Mw. H.G. Sterne Abraham Westersstraat A 150 Nieuwe Pekela

39 Dhr. van de Weijer Bevelsesteenweg 21 Herenthout M.G.H. Turk

40 Dhr. H.P.C.F.G. van Velden Maasbommelstraat 8 Tilburg

41 Dhr. I.P.J. Verheijden Prins Bernhardlaan 13 Bussum

42 Mw. E.A.C.M. Verseveldt-Swaanen Valkenstraat 33 Teteringen J.W. Hoeksema

43 Dhr. J. Vos Braamstraat 5 Nistelrode J.C. v.d. Linden

44 Dhr. A. van Werkhoven Egelantierlaan 11 Gouda J.C. v.d. Linden

45 Mw. Wodrada Vrouwenmantel 18 Breukelen J.C. v.d. Linden

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.

“Waar één hond plast, daar plassen er meer.”
 

Naar roddelaars wordt vaak geluisterd.

“Als honden konden bidden, zou het kluiven regenen.”

Reactie op niet ter zake doende opmerking beginnend met het woord ‘als”.

Onze taal is rijk aan spreekwoorden, waarin de hond voorkomt. Ze worden niet allemaal heel vaak gebruikt, maar voor hondenliefhebbers zijn ze heel 
herkenbaar. Hieronder zomaar twee voorbeelden.
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15 jaar ledenadministratie!
Toen wij in 1996 bij de fam. Offereins ons gingen oriënteren 
om eventueel een Drent aan te schaffen, hadden wij geen 
idee dat we zoveel jaren later nog steeds betrokken zouden 
zijn bij het ras en de vereniging. Het is inmiddels ruim 15 jaar 
geleden dat ik de ledenadministratie overnam van Lammert 
van der Veen.

Onze eerste Drent Eijko is er inmiddels niet meer (13 jaar 
mocht hij worden), Cass is inmiddels 9 jaar en mijn echtge-
noot Jan loopt naar het eindstation van het arbeidsproces. Je 
gaat je leven een andere indeling geven en daarbij willen wij 
onze 4 kleindochters ook niet te kort doen.

Automatisch komt dan de gedachten bij me op “Wat te doen 
met de ledenadministratie?”

Na ampel beraad heb ik besloten met de ledenadministratie 
te stoppen. Ik heb het werk altijd met heel veel plezier gedaan, 
mede door de vele mensen met wie ik regelmatig contact heb. 
Bedankt Eenje, Rob v.d. Meer, Renate, Aad, Jaap, Madelien, 
Marja en al die anderen. Ja, ik vergeet er één: Jan (mijn ma-
tje), die mij met vele computerproblemen en allerlei andere 
zaken geholpen heeft.

 Ik ga het werk na 15 jaar over laten aan Esther Hoeksema en 
heb het volste vertrouwen dat ook zij met veel elan de leden-
administratie gaat bijhouden. Ik wens haar en de vereniging 
het allerbeste toe.

Ivonne van Eijk

‘De tijd vliegt’
Je beseft pas dat er weer een tijdsperiode in je leven afgesloten wordt als je een ‘au revoir’- briefje krijgt. Ditmaal kwam 
zo’n bericht binnen op de redactie-burelen ter plaatsing in het clubblad en wel van Ivonne van Eijk: het boegbeeld van de 
leden-administratie van onze rasvereniging ‘de Drentsche Patrijshond’ sinds 15 jaar. 

Velen hebben haar leren kennen gedurende de jaren dat men met de leden-administratie te maken had. Ofwel op tentoon-
stellingen waar Ivonne en haar man ook veelal aanwezig waren met hun honden. Altijd goed geluimd en immer bereid 
om te helpen met hand- en spandiensten. Haar man Jan heeft ook veel geholpen met de administratie. Voorwaar geen 
sinecure. We willen jullie als redactie bedanken voor het vele werk en het vlotte verwerken van alle gegevens. Ook voor de 
prettige samenwerking.

Ivonne en Jan…bedankt en geniet van alles wat nog komen gaat en we hopen jullie uiteraard weer te zien in andere ’set-
tings’ zoals wellicht op clubmatches en wat dies meer zij. Geniet van de kleinkinderen.

Namens de redactie, Jaap Hoeksema

Antwoorden Drent-en-kennis

1. HD betekent: HEUPDYSPLASIE

2. Onder andere: moeite hebben met opstaan ’s morgens, niet meer zo gemakkelijk traplopen, niet meer 
achter een stok aanrennen, mank lopen na inspanningen of bij vochtig weer.

3. Circa 10% van alle honden kampt met gewrichtsproblemen.

4. Erfelijke factoren en omgevings-invloeden (voeding, belasting)

5. Door middel van röntgenfoto’s, bij een dierenarts die een overeenkomst heeft gesloten met GGW.

6. Nee, de hond moet een NHSB nummer hebben.

7. Het HD-panel van de Raad van Beheer, afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn.

8. Ja; bij ons ras een minimum van 12 maanden; voor enkele grote rassen 18 maanden.

9. HD-A; HD-B; HD-D; HD-E

10. • HD-A betekent dat de hond röntgenologisch ‘Vrij’ is van Heupdysplasie (niet uitgesloten kan worden 
dat hij ‘drager’ is van de afwijking).

• HD-B (overgangsvorm), betekent dat op de röntgenfoto’s GERINGE veranderingen zijn gevonden, die 
weliswaar toegeschreven moeten worden aan Heupdysplasie, maar waaraan in het kader van de fok-
kerij geen directe betekenis kan worden toegekend.

• HD-C (= licht positief ) of HD-D (= positief ) betekent dat bij de hond duidelijke veranderingen, passend 
in het ziektebeeld van HD zijn gevonden.

• HD-E betekent dat de heupgewrichten ernstig misvormd zijn (= positief in optima forma)
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Keurmeester: mevr. G. Halff – van Boven Beste van het ras (BOB): Eiso fan ‘t Suydevelt   

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 ZG Brisco Barasya The Gloucester 2889094 G.W. Paardekooper

Open klasse CAC/ CACIB BOB 1 U Eiso fan ’t Suydevelt 2824382 K. Croezen

Teven

Jeugdklasse J. CAC 1 U Olivia Josephine van de Eijkenstaete 2885938 M. de Boer

Open klasse CAC/CACIB 1 U Asya The Gloucester 2612270 L. v.d. Heijning

tentoonstellingen

CAC/CACIB show te Echt - 6 juli 2013
Zoals voorheen hield de ‘Stichting Limburgia’ te Sittard 
haar twee- jaarlijkse show in Echt en wel op de prachtige 
buitenlocatie van de K.C. Roermond-Echt e.o. 

Makkelijk te vinden en genoeg parkeerruimtes die ook nog 
eens gratis zijn. Mooie grote grasvelden en een prima en 
schone uitlaatplek voor de honden. Bovendien een ploeg vrij-
willigers die alles keurig schoon hielden. Al ruim voordat de 
poort open gaat om 08.00 uur, staan er al honderden mensen 
te wachten, onvoorstelbaar op dat tijdstip. Ieder is goed ge-
luimd….. het is prachtig weer. Wat zeg ik..… bloedheet werd 
het. Daardoor liet de keurmeester niemand te veel rennen in 
de ring en mochten we met de hond in de schaduw staan ter-
wijl zij keurde.

Voor de Drenten was er geen grote inschrij-
ving, wellicht omdat het toch nogal ver rij-
den is naar Limburg. Of zou het zijn omdat  
de vakanties zijn begonnen? Aan de show 
zelf ligt het niet, die is tot in de puntjes ver-
zorgd. Grote tenten waar men in kan zitten 
en de mogelijkheid je eigen tentje op te zet-
ten op het terrein.

Wat ik vooral wil mededelen aan u en aan 
de vereniging is het feit dat men supertrots 
mag zijn op hun voorzitter, te weten dhr. 

Alfons Simons! Deze 
man schroomde niet 
om voor een meer dan 
duizendkoppig publiek 
het Wilhelmus mee te 
gaan zingen in de mi-
crofoon, het schalmde 
over het hele terrein en 
mooi dat het klonk! Hij 
heeft een pracht stem. 
Daarna deed hij het Lim-
burgs volkslied nog eens 
dunnetjes over. Ieder 
was stil op het terrein en 
een groot applaus was 
zijn deel. Een kippenvel-
moment dus. Dat heb ik 
nog nooit eerder meegemaakt. Een aanrader om volgende 
keer ook aanwezig te zijn op deze show.

Ook was er op deze show nog iemand die zich kon verheugen 
op een kampioenschap met zijn hond en wel dhr. v.d. Heijning 
wiens teef ‘Asya The Gloucester’ haar laatste punt behaalde 
om Nederlands Kampioene te worden. Gefeliciteerd!

Jaap Hoeksema

Op het strand van Rockanje: Fleurtje, Else Marie (eigenaar Conny van ‘t Hof ) en 
                                                                                                               Flynt en Fodo (eigenaar Saskia Koopmans) Foto’s: Hennie Blomsma
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‘Jordie the Gloucester’: beste veteraan van de Nederlandse rassen
Op de eerste Nederlandse Hondenrassenshow was er een grote eer weggelegd voor een Drentsche Patrijshond: ‘Jordie the 
Gloucester’ werd namelijk gekozen tot ‘Beste veteraan van de Nederlandse rassen’.

Daarvoor moest hij uiteraard eerst onder de Drenten worden gekozen tot beste veteranen-reu en vervolgens de strijd win-
nen van de beste veteranen-teef ‘Else Marie fan ’t Suydevelt’. Op die manier verdiende Jordie zijn plaats in de ere-ring, waar 
de beste veteraan van alle Nederlandse rassen zou worden gekozen.

Op dit punt ging het helaas organisatorisch niet helemaal goed. Er verschenen twee Schapendoezen in de ring, waar er ui-
teraard maar één had mogen staan. De keurmeesters mevr. A. Stuifbergen-Hoetjes en dhr. J. Andringa, verkozen vervolgens 
de Schapendoes die ten onrechte in de ring stond tot beste veteraan. Helaas viel het op dat moment nog niemand op dat 
hier een foutje gemaakt moest zijn. De Schapendoes kreeg de beker, rozet en sjerp en de officiële fotografen klikten hun 
plaatjes. 

Pas enige tijd later viel het kwartje. De mooie titel van ‘Beste veteraan’ werd alsnog toegekend aan ‘Jordie the Gloucester’. 
Hulde aan de keurmeester dhr. J. Andringa, mevr. Josè Camstra en mevr. Niesje Koppers, die er alles aan gedaan hebben 
om de beker en de sjerp alsnog uit te reiken aan de uiteindelijke winnaar. De ambiance was uiteraard niet meer helemaal 
optimaal, veel toeschouwers waren al vertrokken. Geert en Grada Paardekooper zullen niet minder trots zijn op het mooie 
resultaat van Jordie op deze unieke show.
Redactie

Eerste CAC Show voor de Nederlandse rassen - 29 juni 2013
In haar voorwoord in de catalogus 
schrijft Hanneke  Alberts dat alles in 
2012 is begonnen tijdens een bijeen-
komst van de Nederlandse honden-
rassen. 

Gedurende deze bijeenkomst is geop-
perd om eens een tentoonstelling te or-
ganiseren speciaal voor de Nederlandse 
hondenrassen. Een eerste CAC show.  
Op 29 juni is het dan zover.

Na weken slecht weer, zelfs de nacht 
voor de show viel er opnieuw veel re-
gen, valt het weer op DE dag geweldig 
mee. Geen spatje.  Zon en wolken wisse-
len elkaar af en al met al is het een prima 
dag voor de honden. 

De catalogus ziet er keurig verzorgd uit. 
Van ieder ras een paar foto’s en een kor-
te rasbeschrijving. Heel attent. De voor-
zitter van ‘Samenwerkende Nederlandse 
Hondenrassen’, Hanneke Alberts, noemt 
deze show een uniek evenement. Zij 
merkt tevens op dat fokkers van deze 
rassen trots zijn op hun honden en zich 
inspannen om hun ras als cultureel erf-
goed te bewaren.

Burgemeester Henk Jan Meijer vindt 
het evenement een primeur voor zijn 
stad en hoopt dat de exposanten nog 
eens terugkomen om nog meer van de 
mooie stad te genieten, alwaar sinds 
kort het museum ‘de Fundatie’ weer in 
gebruik is genomen.

De voorzitter van de Raad van Beheer, 
Gerard Jipping, vindt dat de organisatie 
een perfecte manier heeft gevonden om 
de show voor het voetlicht te  brengen 

door middel van een prima PR. 
Onder de titel ‘Hollandse Nieuwe’ 
zijn de exposanten keurig op de 
hoogte gehouden van de voor-
bereidingen en de inschrijvingen 
van en voor de show. Hierdoor is 
er zelfs een ‘competitie’ tussen 
verschillende rassen ontstaan. 
Een competitie die de Stabij-
houn ruimschoots heeft gewon-
nen, maar ons ras liet zich met 97 
Drenten zeker niet onbetuigd.

Tot slot schrijft de  voorzitter van 
de Stichting Zeldzame Huisdier-
rassen, Geert Boink, in de ca-
talogus het volgende. Waarom 
zouden de Nederlandse hon-
denrassen nu toch onder de 
noemer van de landbouwhuis-
dierrassen gerekend worden? 
Wel, zo schrijft Geert, als je stil staat bij 
het ontstaan van deze rassen, dan wordt 
het duidelijk. Het merendeel heeft een 
oorspronkelijke nutsfunctie op het boe-
renbedrijf gehad en gelukkig worden ze 
soms nog steeds voor dit werk gebruikt. 

Behalve de gewoonlijke informatie en 
advertenties heeft de organisatie een 
lijst met kynologische uitdrukking in 
de catalogus opgenomen in het Neder-
lands, Engels en Frans. Heel goed. Van 
elk ras zijn er een paar kleurenfoto’s op-
genomen en een beknopte rasbeschrij-
ving. Heel origineel. Een bijzonderheid 
en zeldzaamheid is wel dat er geen en-
tree is geheven en ook geen parkeer-
geld wordt gevraagd! 

Nog nooit heb ik 574 vertegenwoordi-

gers van Nederlandse rassen bij elkaar 
gezien. Een prachtig moment. Vooral 
toen tijdens de erekeuringen eerst 12 
koppels in de ring stonden en even la-
ter 37 fokgroepen! Wanneer zie je dat op 
een show?

Voor ons ras heeft de organisatie de 
keurmeester Lida Reeskamp uitgeno-
digd om te keuren. Nadat de inschrijving 
spectaculaire vormen aanneemt, is ook 
Jan Andringa uitgenodigd. Hij neemt de 
jonge honden voor zijn rekening. Het 
is voor Lida de eerste keer dat ze heeft 
gekeurd. Nu, ze heeft dat heel gedeci-
deerd, vakkundig en vlot gedaan. Jan is 
al een routinier voor ons ras en samen 
zijn ze mooi op tijd klaar voor de erering.

De stemming is opperbest en ik heb 

Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk - A. v. Ditzhuyzen
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Keurmeesters:  Mw. A.M. Reeskamp-Blok (Tussenklas, Openklas,  Kampioensklas, Gebruikshondenklas)
                                  Dhr. J. Andringa  (Babyklas, Puppyklas, Jeugdklas, Veteranenklas)

Beste van het ras (BOB):    
Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

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

Jeugdklasse Reserve CAC 1 U Hannes Hay v.d. Sebastiaanshoeve 2874458 L. Punselie

Tussenklasse 1 U Ducco Pyppa v.d. Bezelhonk 2854223 H. Moes

Open klasse 1 U Maras 2786014 T. Knip

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

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

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

Teven

Babyklasse 1 VB Dara v.d. Stiphoutse Velden 2914726 T. Knip

Puppyklasse 1 VB Kelly Joeska van ’t Patrieske 2898825 J.H. Alberts-Oets

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

Tussenklasse Reserve  CAC 1 U Gipsey Gil v.d. Sebastiaanshoeve 2847662 L. Punselie

Open klasse CAC, Beste teef, BOB 1 U Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk 2845781 A. v. Ditzhuyzen

Gebruikshonden 1 U Fenella van’t Poldersdijkje 2745327 J. Mastenbroek

Kampioensklasse 1 U Indy 2611984 P.G. van Oversteeg

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

geen onvertogen woord gehoord. Heel 
ontspannen op het ruime terrein dat 
is omzoomd door diverse stands. Alle 
verenigingen zijn vertegenwoordigd 
en daarnaast natuurlijk de poffertjes en 
patatkraam. Ook voor de honden is er 
genoeg te koop. 

De heer Robert van der Molen is speaker 
in de erering en als vanouds weet hij zijn 
gehoor te boeien door over alle rassen 
bijzondere en typische raseigenschap-
pen te vermelden. Aanstaande kynolo-
gen kunnen hiervan veel opsteken. De 
samenhang van de rassen worden door 
Robert haarfijn uitgelegd.

In de eindkeuring waar de BOB van ons 
ras wordt uitgezocht, zijn de heer J.W. 
Hoeksema met Multi Kampioen ‘Bart 
fan ’t Suydevelt’ en mevrouw A. van 
Ditzhuyzen met ‘Yssy-Nynke van de Be-
zelhonk’ uitgenodigd. Zij zijn respectie-

velijk beste reu en beste teef geworden, 
maar er kan er maar één van de twee 
BOB worden. De honden worden nog-
maals bekeken en er moet flink worden 
gelopen. Wat iedereen kan zien, is dat 
Bart het op het eind het een beetje met 
zijn gangwerk laat afweten, waardoor 
Yssy uiteindelijk de competitie wint. Bart 
is een kapitale reu, die dat al dikwijls 
heeft bewezen, maar moet deze keer de 
eer aan Yssy laten. Als altijd is Jaap spor-
tief en feliciteert de jeugdige eigenares 
van harte. Het zijn allebei prachtige ver-
tegenwoordigers van het ras.  Ook de 
twee Reserve-CAC’s mogen er zijn. Het 
zijn ‘Hannes Hay v.d. Sebastiaanshoeve’ 
(reserve beste reu) en ‘Gipsey Gil v.d. 
Sebastiaanshoeve’ (reserve beste teef ), 
beide van mevrouw L. Punselie. (Op de 
site van de vereniging, www.drentsche-
patrijshond.org, kunt u alle uitslagen en 
keurverslagen lezen.)

De heer Martin van de Weijer, allroun-
der, heeft de eindkeuring verricht en 
de BIS en runner-up uitgezocht (een all-
rounder is een keurmeester die alle ras-
sen mag keuren en kwalificeren). Tijdens 
deze keuring laat Yssy het een beetje 
afweten. Jammer, er had beslist meer in 
gezeten als haar jeugdige bazin een tik-
je sneller had gelopen. Makkelijker ge-
zegd dan gedaan als je aan de kant zit te 
kijken natuurlijk. De BOB bij de Saarloos-
wolfhonden mag zich gelukkig prijzen 
en wordt door de keurmeester als Best 
in Show (BIS) geplaatst, gevolgd door de 
BOB van de Kooikerhondjes. Nummer 
drie is de BOB van de Schapendoezen.

Na een lange en heel ontspannen dag 
keert iedereen vrolijk huiswaarts.

Janny Offereins

Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk - A. v. Ditzhuyzen
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the ‘day after’
Toen eind 2012 bleek dat de show 
van de Nederlandse Hondenrassen, 
door zou gaan, reageerde ik enthou-
siast. 

Mijn enthousiasme werd even getem-
perd toen ik vernam dat het een bui-
tenshow zou zijn, want ik kreeg meteen 
de beelden van de laatste IJsselshow 
weer voor ogen. Modder, modder en 
nog eens modder. Toen de rasvereni-
gingen hun leden gingen oproepen om 
voor deze show honden in te schrijven, 
bleef ook de Vereniging De Drentsche 
Patrijshond niet achter. Conny besloot 
onze beide Drenten ook voor de show 
van de Nederlandse Hondenrassen in 
te schrijven. Ik bemerkte meteen dat 
ook mederedacteur Jaap Hoeksema 
zijn Drenten voor deze show in wilde 
schrijven. Samen namen we contact op 
met één van de organisatoren van de 
show, Diana Striegel. We spraken af dat 
we, waar dan ook en hoe dan ook, deze 
show zouden gaan promoten.

En dat deden we dan ook. Veel Dren-
tenliefhebbers werd benaderd, ge-
pusht, soms onder druk gezet. De term 
“ronselen” werd zelfs gebruikt. Diana en 
de rest van de organisatie werden en-
thousiast, want doordat er steeds meer 
Drenten werden ingeschreven, roken 
de Stabij-eigenaren onraad en werd uit 
die hoek ook een wervingscampagne 
opgestart. De Drenten hadden een be-
hoorlijke voorsprong, maar tegen het 
sluiten van de termijn van inschrijving, 
haalden de Stabijs de Drenten met 
grote overmacht in. Het leuke was, dat  
liefhebbers van de andere Nederland-
se hondenrassen, ook geënthousias-

meerd werden. 
Op een gegeven 
moment werd er 
al over een ‘com-
petitie’ gespro-
ken. 

Op de website 
van de vereni-
ging werd veel 
aandacht aan de 
show besteed. 
Wekelijks werd 
de stand van 
inschrijvingen 
gepubl iceerd. 
In ‘Onze Drent’ verscheen een artikel 
over de show en de mogelijkheden van 
Facebook werden benut. Vervolgens 
zette Jaap Hoeksema het geheime wa-
pen in. Hij stelde voor om de dag na 
de show, op 30 juni dus, ergens een 
‘Day-after’ voor de ‘geronselden’ te or-
ganiseren. Het vooruitzicht 
van een gezellige dag 
met een hapje en een 
drankje moedigde 
nog meer mensen 
aan om hun Drent 
voor de show in 
te schrijven. Op 
de dag van sluiting 
bleken 97 Drenten 
ingeschreven te zijn. 
Opvallend was dat er niet 
alleen Nederlandse Drenten wa-
ren ingeschreven, maar ook Noorse- en 
Zweedse Drenten. 

Over de show zelf en de resultaten van 
de show is elders in dit blad informatie 
te vinden. Het leuke was wel dat de or-

ganisatie ons ‘ron-
selwerk’ zo op prijs 
had gesteld, dat 
men dat niet onge-
merkt voorbij wilde 
laten gaan. Voordat 
de show begon 
werd aan Jaap en 
mij namens de or-
ganisatie een taart 
aangeboden. Op 
de taart was de 
tekst “Jaap en Aad, 
super regelaars” 
aangebracht. Heel 
mooi, deze vorm 
van waardering. 
Jaap kreeg nog een 
speciaal geschenk. 
Een voorraad kom-
kommers, want 

kennelijk was het bij de organisatie ook 
bekend geworden dat hij werkelijk ver-
zot op deze groente is.

In april waren de plannen voor de ‘Day-
after’ gereed. Hij zou op het terrein van 
de familie Hoeksema in Exloërveen 

plaatsvinden. Dat terrein is 
geheel omrasterd en daar 

waren voldoende fa-
ciliteiten. Hapjes en 
drankjes werden 
besteld, een leuke, 
educatief verant-
woorde wandelrou-

te werd uitgezet en 
op zondag 30 juni was 

het dan zover. Een dikke 
tachtig Drentenvrienden 

met hun honden verschenen voor 
de poorten van huize Hoeksema. Zoals 
altijd, was de ontvangst allervriende-
lijkst. Er waren vrienden en kennissen 
ingeschakeld om alles in goede banen 
te geleiden. De honden dolden zonder 
wanklank door elkaar en de waterpartij 
was bij mens en dier erg in trek.

Aan het begin van de ‘Day-after’ vroeg 
Corry Helwerda, secretaris van de orga-
nisatie van de show, het woord. Ze be-
dankte Jaap en mij nogmaals voor onze 
‘ronselpraktijken’ en voegde er aan toe 
dat ook liefhebbers van andere rassen 
door deze acties gestimuleerd waren 
om zich in te schrijven.

De catering was subliem: een koud en 
een warm buffet. Iedereen liet het zich 
smaken en zo tegen zes uur eindigde 
deze ‘Day-after’ in een geweldige sfeer. 
Volgens Jaap is herhaling na een vol-
gende show van Nederlandse Honden-
rassen niet uitgesloten.

Aad van ‘t Hof
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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.

Frank Jellema
vestigings-manager
Nefkens Stadskanaal

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

heden  in onze werkplaats te Stadskanaal.

Nefkens - 2 advertenties - binnen en buiten.indd   2 15-4-2013   15:32:42
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het show Virus
Vandaag haalden we met Asya The 
Gloucester het 4de punt om Neder-
lands kampioen te worden. We had-
den nooit gedacht dat we het showen 
zo leuk zouden vinden.

De clubmatch is een show die we liever 
niet overslaan, omdat het een gezellig 
evenement is , waar je veel Drentjes met 
hun baasjes ontmoet. Het is leuk om er-
varingen uit te wisselen en te zien hoe 
de rest van de `familie` het doet. In 2008 
werd Asya 3de en we waren zo trots op 
haar. In 2009 konden we helaas niet en 
in 2010 had ze pups dus ging de club-
match ook voorbij. In 2011 werd ze 2de 
en weer konden we ons geluk niet op.

Asya vind het showen leuk, de baasjes 
zijn zo trots op haar, dus heeft ze zoiets 
van, oké ik laat me wel even zien. Eind 
2011 werden we mede-eigenaar van 
kennel ‘The Gloucester’, wat inhoudt: 
meer shows lopen. Maart 2012 zijn we 
naar een show in Duitsland geweest, en 
dat is een groot verschil met de club-
match.

De honden worden opgedoft en mogen 
zich zomin mogelijk bewegen, je mag ze 
niet aaien of knuffelen. Echt iets wat we 
niet gewend zijn op de clubmatch. Asya 
behaalde daar een CAC/CACIB werd de 
BOB. We waren trots, maar wisten ook 
dat dit niet ‘ons ding’ was. Dan denk je 
“Jammer eigenlijk”. Je hebt een mooie 
hond die zich graag laat zien, daar moet 
je wat meedoen toch? De fam. Paarde-
kooper heeft ons wegwijs gemaakt in de 
show wereld en zo is het begonnen.

Dus in februari 2013 een show in Eind-
hoven daar kreeg ze ‘U’. Je raakt eraan 
gewend dat mensen hun hond ‘oppoet-
sen` voor de ring en begint het wel leuk 
te vinden. In maart naar ‘Leiden’ en weer 
een ‘U’. Op 1 juni in Oss werd ze ‘Eerste 
uitmuntend’ en behaalde haar eerste 

kampioenspunt. “En nu door-
gaan!” werd er van alle kanten 
gezegd.

Op 8 juni de Clubmatch, een show 
die we altijd leuk vinden en die 
we echt voor ons plezier doen. Dit 
jaar kwamen er een aantal pups, 
die we zelf gefokt hebben,  dus 
een en al gezelligheid. We waren 
met stomheid geslagen en ape-
trots dat Asya tot ‘Beste teef’ van 
de Clubmatch werd verkozen. We 
kregen daarmee 2 punten voor 
het kampioenschap. Een super 
afsluiting van een geweldige dag! 
De wisselbeker staat te glimmen 
op de kast.

Zaterdag 29 juni een buitenshow 
in Zwolle, een show met de 9 Ne-
derlandse rassen. Het weer was 
prima en de sfeer zat er goed 
in. Ervaringen worden uitgewis-
seld en iedereen leeft mee met 
de kwalificaties. Hier kreeg Asya 
weer een ‘U’ en wij kregen er een 
paar Drenten- vrienden bij.

Op 7 juli weer een buitenshow, dit keer 
in Echt. Deze show’s hebben toch mijn 
voorkeur, lekker buiten waar de hond 
zich op haar gemak voelt.

Nu zijn wij nog blijer met onze Drenten,  
die na een gewone kambeurt zo de ring 
in kunnen en niet na zoals sommige 
andere rassen 2 à 3 uur voorbereiding 
nodig hebben. Heerlijk, zo hebben we 
meer tijd over om lekker bij te praten 
met andere baasjes.

Dan is het onze beurt om de ring te betre-
den en aan Asya om haar ‘ding’ te doen. 
Waar we op gehoopt hadden (maar niet 
verwacht) gebeurde: Asya kreeg de ‘1 U’ 
en daarmee haar 4e kampioenspunt.Nu 
is ze Nederlands kampioen, net als haar 
vader ‘Arko The Gloucester’ en Moeder 

‘Nadezja The Gloucester’ en lopen wij 
naast onze schoenen van trots. Leuk 
dat andere Drentenbaasjes net zo blij 
zijn met de uitslag als wij en dat met ap-
plaus laten horen. Dankjewel hiervoor, 
het is fijn om dit met jullie te delen. En 
dank je wel Rob en Tiny Key voor deze 
geweldige super hond die jullie aan ons 
toevertrouwden.

De show wereld is apart, maar o zo leuk 
als je het op de eerste plaats voor je ple-
zier doet en blij bent met alles wat je 
zelf en andere Drentenbaasjes behalen, 
want anders wordt het een ‘moetje’ en 
duurt zo’n dag wel erg lang. We genie-
ten elke keer opnieuw en zien het eigen-
lijk meer als een ‘familie’ reünie dan als 
een show.

 Gerrie en Luc Van de Heijning

Rectificatie
Bij de uitslagen van de dogshow in Goes in het juni nummer van ‘Onze Drent’ ontbrak de vermelding van de kwalificatie 
‘Reserve CACIB’ bij de teven. Die kwalificatie ging naar Damita van Drentenpassie (eigenaar: mw. R.M. Harmsen).
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je drent op facebook
Sociale media, hate it or love it… 
Maar het kan zeker een nuttige en 
leuke toepassing hebben zoals uit 
het volgende verhaal duidelijk zal 
worden.

Het begon allemaal toen we besloten, 
na ons goed te hebben laten informe-
ren, om een Drent aan te schaffen. Dat 
klinkt wat zakelijk en zo is het niet be-
doeld, maar ja, er komt wat bij kijken. 
Wij kwamen uit bij kennel ‘v.d. Flevo-
mare’ en al meteen in het eerste con-
tact met Marjan de Raad-Hemminga 
hadden we daar een goed gevoel bij. 
Als je dan op ‘kraambezoek’ gaat, ben 
je natuurlijk helemaal verkocht. Toen 
eindelijk het moment daar was dat we 
onze pup op gingen halen wisten we al 
welke het zou worden. 

Na een heleboel nuttige informatie en 
bijna dwingende adviezen (ja, je koopt 
immers een Drent), stelde Marjan voor 
om alvast een datum te prikken voor 
een puppy-reünie. Met een maand of 
vijf. Prima natuurlijk, leuk! En met ons 
minidrentje in de armen gesloten gin-
gen we huiswaarts. Spannend zo’n eer-
ste hondje. Het ging gelukkig allemaal 
heel goed, mede door de adviezen die 
we hadden meegekregen waren we 
goed voorbereid.

Facebook ‘Pups van Teun en Oscar’
Daags daarna al begon Facebook te 
‘knipperen’. Marjan vroeg of het mis-
schien leuk zou zijn om met de andere 
pup-eigenaren en de fokster een eigen 
Facebookpagina te hebben, om zo nu 
en dan eens iets uit te wisselen… Leuk 
idee! Ook Joyce Broekman-Dekker (ei-
genaar vaderhond) werd aan de groep 
toegevoegd om met haar kennis een 
duit in het zakje te doen. De Facebook 
-pagina ‘Pups van Teun en Oscar’ was 

een feit. En na een paar dagen versche-
nen de eerste vertederende filmpjes 
en foto’s van de broertjes en zusjes. Al-
lemaal goed terecht gekomen en even 
lief.  Het voelde als familie. Dat de Face-
bookpagina daarna een belangrijke rol 
ging spelen wisten we toen nog niet.

Op Facebook wordt meestal het ge-
luk gedeeld, bij ons aanvankelijk geen 
uitzondering. Het was een groot feest 
van herkenning. Naarmate de pups 
opgroeiden en echt Drentengedrag 
gingen vertonen kwamen naast de hi-
larische foto’s en video’s ook meer seri-
euze vragen over gezondheid, voeding, 
verzorging en uiteraard over de streken 
die zo’n hondje weleens uithaalt. Of dit 
bij de anderen ook zo was? Hartverwar-
mende reacties waren het resultaat. Fijn 
als je onzeker bent of als je je afvraagt 
of dit nu aan jou ligt of misschien toch 
‘normaal’ is bij een Drentenpup. Vragen 
over zindelijk maken en benchtraining, 
over bijtgedrag en tanden wisselen, 
over  goed kunnen luisteren en Oost-
Indisch doof zijn. Er was een moment 
dat we het voornamelijk over de voe-
ding en de kwaliteit van de drollen 
hadden. Gelukkig is het een besloten 

groep… Feit is in ieder geval 
dat we door deze uitwisseling 
van wel én wee een band heb-
ben opgebouwd en soms zelfs 
op dierenartskosten hebben 
bespaard door de hotline op 
Facebook te gebruiken.

Puppyreünie
Afgelopen 14 juli was het zo-
ver, de ‘puppyreünie’. Helaas 
kon niet iedereen aanwezig 
zijn, maar de meeste pups en 
eigenaren waren naar Krag-
genburg gekomen voor deze 
belevenis. Want dat was het. 
De eerste ontmoeting was al 

op de parkeerplaats van Partycentrum 
De Voorst. Facebook is, letterlijk ver-
taald, ‘een smoelenboek’, dus voorstel-
len was eigenlijk niet meer nodig. Je 
kent elkaar én de honden inmiddels via 
het sociale medium. Wat ons meteen 
opviel was dat de pups rustiger op el-
kaar reageerden dan ze doorgaans op 
andere vreemde honden doen. Laten 
we zeggen dat ze meteen relaxt met 
elkaar speelden, ‘oude jongens, kren-
tenbrood’ zogezegd. Was er dan toch 
sprake van herkenning? Of was het 
onze verbeelding? Hoe dan ook, vijf 
halfwas Drenten en hun ouders maak-
ten het terras onveilig, alhoewel ze zich 
voorbeeldig hebben gedragen (vol-
gens Drentenprincipes dan). We kon-
den rustig onze consumpties nuttigen 
zonder hap of lik eraf. Na deze traktatie 
van Marjan en een uitleg van het pro-
gramma gingen we lekker het bos in, 
de honden heerlijk los. 

Een fantastisch gezicht, die stuiterende 
en buitelende honden door elkaar. We 
moesten ‘vlekken tellen’ om onze eigen 
Drent eruit te halen. In het bos had Joy-
ce een paar oefening bedacht. Enkele 
testen om te beoordelen of onze hond-
jes wel echt ‘Drentwaardig’ waren. De 
apporteeroefening met een duif in een 
netje gewikkeld lukte ze allemaal, met 
hier en daar een kleine correctie of een 
beetje hulp. Uitstekend, volgens Joyce, 
allemaal geslaagd. Vervolgens geke-
ken hoe ze op het schot reageerden. 
Een paar schoten in de lucht, maar het 
deerde geen van allen. Mooi! En niet te 
vergeten de fluit. Het was prachtig om 
te zien hoe de honden reageerden op 
de komfluit.

Marjan gaf tenslotte wederom veel 
informatie met assistentie van mama 
Teun en testte de honden nog even op 
gehoorzaamheid. Hierbij werd meteen 
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nederlander met hondsdolheid in amc
“Op Haïti gebeten man heeft nauwe-
lijks kans op genezing”. Dit kopte het 
Dagblad van het Noorden eind juni.

Een Nederlandse man (52) die in Ha-
iti door een hond is gebeten, ligt met 
hondsdolheid op de Intensive Care van 
het Academisch Medisch Centrum AMC 
in Amsterdam. Artsen schatten de kans 
op herstel gering in, gezien zijn toe-
stand voorafgaand aan de medische be-
handeling.

De man is in mei in Port-au-Prince in 
zijn rechterhand gebeten. Hij maakte de 
wond schoon met water en alcohol. De 
Nederlander had zich niet laten inenten 
tegen hondsdolheid en ging na de beet 
niet naar de dokter. Ruim een maand 
na de beet kreeg hij koorts, hoofdpijn 
en een pijnlijke rechterarm. Daarna 
verergerden zijn klachten en is hij op-
genomen in het ziekenhuis in Utrecht, 
waar ervaren artsen hondsdolheid con-
stateerden. De ziekte is dodelijk als het 
slachtoffer niet direct na de beet van 
een besmet dier medicatie krijgt toege-
diend.

Volgens het Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu (RIVM) zijn sinds 
1962 drie gevallen van hondsdolheid 

(rabiës)  bekend in Nederland, met dit 
nieuwe geval erbij vier. De slachtoffers 
waren in alle gevallen in het buitenland 
gebeten door een dier. De patiënten die 
zich meldden met symptomen van de 
ziekte in 1962, 1996 en 2007, zijn eraan 
overleden. Hondsdolheid komt in Ne-
derland alleen voor bij vleermuizen.

Net deze week (week 27) waarschuwde 
de Nederlandse Voedsel- en Warenauto-
riteit (NVWA) dat in een deel van Spanje, 
in de buurt van Madrid, hondsdolheid 
is vastgesteld. Ze drukt Nederlanders in 
dat gebied op het hart extra voorzich-
tig te zijn met dieren en niet zomaar 
zwerfdieren mee te nemen naar Neder-
land. Ook moeten dieren die vanuit Ne-
derland meegaan op vakantie naar bv. 
Spanje, tegen rabiës zijn ingeënt.

Wat is hondsdolheid?
Hondsdolheid is een virusziekte, die 
zoogdieren vooral aan elkaar doorge-
ven via speeksel. Het virus verspreidt 
zich langzaam door het lichaam totdat 
het in het centrale zenuwstelsel terecht 
komt. Alle zoogdieren zijn bevattelijk, al 
komt het vaker voor bij roofdieren.

Wat is het ziektebeeld?
Als het virus zich in het centraal zenuw-

stelsel nestelt, veroorzaakt dat bij die-
ren vaak een gedragsverandering. Men 
denkt vaak dat hondsdolheid altijd leidt 
tot agressie, maar het kan net zo goed 
zijn dat een dier juist heel rustig wordt. 
Bij mensen kan het leiden tot hyperacti-
viteit of juist verlamming.

Is het te behandelen bij mensen?
Heel goed zelfs, zolang het zich NIET in 
het centrale zenuwstelsel heeft genes-
teld. Een vaccinatie is vaak afdoende, 
maar om geen risico te nemen, wordt in 
bijtwonden ook geïnjecteerd.

Waar komt de ziekte voor?
In Nederland alleen bij bepaalde vleer-
muissoorten. In de rest van de wereld 
komt rabiës ook voor bij huisdieren 
(honden, katten) en bij in het wild leven-
de dieren (vossen, apen, vleermuizen).

Hoe besmetting te vermijden?
Als je een vleermuis vindt, raak hem 
dan niet met blote handen aan. Leeft 
het dier nog, probeer hem dan met een 
kartonnetje in een doos te schuiven en 
laat hem vrij. Ben je gebeten, gekrabd 
of gelikt door een vleermuis, was dan de 
wond minstens 5 minuten met water en 
zeep. Bel daarna DIRECT een dokter.

Tiqui, bron: Dagblad van het Noorden

het gebruik van de jachtlijn gedemon-
streerd. Ook hierin allemaal geslaagd, 
met hier en daar een advies voor ver-
dere training. Tja, het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan. 

Marjan heeft ons ook nog  laten zien hoe 
je de Drent verzorgt en welke attributen 
je daarvoor nodig hebt. Het regelma-
tig verzorgen is belangrijk, omdat je de 
hond ook controleert  op ongeregeldhe-
den zoals oormijt, beschadigingen van 
de voetjes etc. Na een heerlijke wande-
ling door het bos met de honden los, 
namen we afscheid van elkaar, maar met 
de belofte om weer ergens af te spreken, 

in ieder geval met de ‘pups van Teun en 
Oscar’. En natuurlijk is er een groepsfoto 
gemaakt, het viel alleen niet mee om 
alle honden keurig te laten poseren. Met 
vijf maanden zijn het nog ongeleide 
projectielen zo nu en dan.

Je Drent op Facebook?
Facebook kan een mooi medium zijn 
voor elke nieuwe ‘pupgroep’. Daar zijn 
wij het in ieder geval over eens.  Het is 
een prachtig hulpmiddel voor de fokker 
om de vinger aan de pols te houden, te 
adviseren wanneer er iets mis dreigt te 
gaan en om vragen te beantwoorden. 
Als er momenten zijn waarop je denkt 

“Waar is het behang?” of “We hadden 
toch een hond met een uitknop be-
steld?”, voelt het als een warm bad wan-
neer op Facebook de ‘likes’ en helpende 
en/of meelevende reacties verschijnen. 

Zijn wij nu verslaafd aan deze Face-
bookgroep? Een beetje wel, want zelfs 
tijdens de vakanties, ook in het buiten-
land, gaat het uitwisselen door. Foto’s 
van de eerste vakantie, filmpjes van de 
eerste zwempoging of een hond tijdens 
een avontuur in de sloot. Humor en suc-
ces zijn de hoofdmoot maar onze groep 
heeft zeker ook een forumfunctie. 

Agnes van Wijngaarden

Luna was al een populaire hondennaam, nu wordt die ook steeds meer gebruikt als kattennaam. Dat blijkt uit de jaarlijkse 
top 5 van honden- en kattennamen van huisdierenverzekeraar Proteq Dier & Zorg. Tijgertje was altijd de onbetwiste num-
mer 1 van kattennamen, maar is door Luna verdrongen naar de derde plaats. Op de tweede plaats staat nu Simba. Bij de 
hondennamen neemt Max, net als vorig jaar, de tweede plek in. Diesel staat in de hondennamenlijst op drie en Bo op vier 
plaats. ‘De hondeneigenaren zijn in hun naamkeuze traditioneler dan kattenbaasjes. Alleen Bella is nieuw in de Top 5. De 
kattennamen-top 5 kent maar liefst drie nieuwe binnenkomers: Boris, Lucky (ex aequo met Gizmo op plaats 4) en Minoes’’, 
zegt een woordvoerder van marktleider. Hondeneigenaren lijken wel iets te hebben met zangers. In de lange lijst komen 
opvallend veel artiestennamen voor zoals Bieber, Bowie en Elvis.

Bron: AD van 03/07/2013.
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Het Algemeen Dagblad waarin onderstaande column stond, kreeg ik in handen van een zwager van de eigenaar van 
Bongo, toen hij in juni hun Drenten, Dushi - zus van Bongo - en haar dochter Skipper bracht. Bongo heeft vorig zomer 
voor het laatst bij ons gelogeerd en zou deze zomer weer komen. We hebben hem meegemaakt en gekend als een brave, 
vrolijke, blije jongen, dol op water, en nog heel vitaal voor zijn leeftijd! 

Bongo werd 1 juli 2000 geboren, moeder was Tjeraa en vader ‘Boaz Hesther van Groevenbeek’. De column is geschreven 
door Hugo Borst, buurman en vriend van Bongo en familie, die hem veel heeft meegemaakt, heeft opgevangen en heeft 
meegeleefd. Hij stelde de familie voor een stukje over vriend Bongo te schrijven in het AD waar hij journalist is.
Met de eigenaar van Bongo, journalist voor de Telegraaf, heb ik overleg gehad over eventuele plaatsing in ´Onze Drent´, 
waar hij toestemming voor heeft gegeven met deze korte inleiding van mijn kant.
Tineke v.d. Feijst

bongo (2000-2013)

Hij zag er dan misschien uit als George 
Clooney, hij is als maagd gestorven. 

Bongo is dood. Tuurlijk. Dat kon er ook 
nog wel bij. Op eerste Pinksterdag droeg 
ik hem naar de singel. Om het door bot-
kanker opgevreten schoudergewricht 
te ontlasten, had hij een tijdje succesvol 
gemankt, maar zijn achterpoten en zijn 
linkervoorpoot waren op het laatst zo 
verkrampt dat-ie gedragen moest wor-
den. Braaf deed hij bij de lantaarnpaal 
een plas. Hij tilde zelfs zijn achterpoot 
nog op, waarbij hij dus op twee poten 
stond.

Hem optillen, dat zou in zijn goede tijd 
ondenkbaar zijn geweest. Hij was best 
bereid voor hond te spelen, maar geen 
getut en gemeut. Bongo was zoals het 

een goede hond betaamt bereid te luis-
teren, echt, ik ken geen hond die zo ge-
hoorzaam was, maar aan zijn lijf geen 
polonaise, zeker niet bij wildvreemden.

Bongo was niet arrogant, eerder zelf-
verzekerd en, nou ja, misschien licht 
hautain. Hij was ook een tikje xenofoob, 
waarover ik hier verder niet zal uitwei-
den. Geen hond die zo pijnlijk duidelijk 
kon maken of-ie je een beetje mocht 
zoals de ‘Drentse patrijs’ van onze buren. 

En hij was zeker niet ongevoelig hè. Inte-
gendeel. Toen zijn vrouwtje op een dag 
snikkend thuiskwam omdat haar zus 
was gestorven, kroop hij naar haar toe, 
vlijde zich tegen haar aan en bleef in 
troosthouding liggen. Toen haar tranen 
waren vergoten, wist hij dat het verdriet 
nog niet weg was, hij bleef de eerste da-
gen dicht in haar buurt. Ja, Bongo was 
een ‘gevoelsmens’. Hij kon ook echt de-
pri zijn. Ik vermoed dat hij dan de zor-
gen van zijn vrouwtje tijdelijk had over-
genomen. Het kwam altijd weer goed 
trouwens. Tegelijkertijd had hij een op-
geruimd karakter, vergelijkbaar met dat 
van premier Rutte zeg maar.

Zoals hij naar je keek. Dat was absoluut 
een menselijke blik. Bongo was dier en 
mens ineen en dat gaf hem natuurlijk 
een voorsprong. 

Los van al die goed ontwikkelde zintui-

gen was hij een knappe hond, een sterk 
beest met een fantastisch uithoudings-
vermogen, een hond waar eigenlijk mee 
gefokt had moeten worden. Maar, be-
grijp ik van onze buurman, hij zag er dan 
misschien uit als George Clooney, hij is 
als maagd gestorven. Verder is hij niets 
tekortgekomen.

Bongo heeft een ‘wereldleven’ gehad. Hij 
heeft veel liefde gekregen en gegeven. 
Tragisch is dat de jongste dochter net 
te laat terugkomt van een stage uit de 
Antillen. Gelukkig hebben zij en Bongo 
de laatste tijd veel geskypet. Dat kon hij.

Wat ook zo geweldig was aan Bongo: hij 
bedelde niet. Alleen de laatste weken 
is-ie verwend. Dinsdag, op de dag dat 
hij insliep, kreeg hij brood met smeer-
worst en zijn favoriete hondenkoekjes. 
Hij – Bongo had een IQ van 145 – moet 
toen argwaan hebben gekregen. Waar-
om doen ze dit? Ik vermoed dat hij het 
spel meespeelde, gewoon om ons al-
lemaal het gevoel te geven dat we ons 
niet schuldig moesten voelen. Zelfs zijn 
blessuretijd was verstreken, hij wist dat 
beter dan wij.

Bongo’s as wordt deze zomer op Ter-
schelling verstrooid. De jongste dochter 
is er dan ook bij. “Waar zijn de konijntjes, 
Bongo! Zoek! Zoek!”

Hugo Borst
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drententraining in het noorden
Ook dit jaar stond er een oproep in het verenigingsblad 
om een jachttraining te volgen. Dit leek me heel leuk om 
met Seija onze Drent, aan mee te doen, 10 keer trainen op 
verschillende locaties  onder leiding van mensen die erva-
ring hebben met Drenten.

De eerste les, begin april in Westerbork bestond uit kennis 
maken met elkaar onder het genot van een kopje koffie en 
daarna met de honden naar een beschut veldje voor enkele 
basis oefeningen en een dummy apport. 

Bij het uit de auto halen van de honden zie je toch dat het hier 
om Drenten gaat: alles beweegt, zwiept en kronkelt van en-
thousiasme. Het was al donker toen Roelof de nabespreking  
hield.

Na nog twee lessen met veel aandacht voor het ‘los’ en ‘vast’ 
volgen en andere basisoefeningen werd begonnen met het 
waterwerk, in Ellertshaar. Op precies die dag kwam het wa-
ter ook van boven! Terwijl de ene hond vlot het water in gaat, 
heeft de andere hond meer aanmoediging nodig. Dat is wat 
ons in het begin duidelijk is gemaakt: iedere hond leert op zijn 
of haar eigen tempo, kijk niet teveel naar wat andere honden 

wel kunnen. Kan je hond een oefening nog niet aan? Doe dan 
een stapje terug naar iets wat wel lukt. Baas en hond raken 
anders gefrustreerd en dat bederft het plezier van de hond 
om iets voor jou te willen doen.

Op de helft van de serie trainingen was er een proef in Bron-
neger om te kijken hoe ver je hond is. Met een konijn en een 
eend was dit voor de honden in de beginnersgroep best span-
nend. Maar een geweldige avond gehad met als afsluiting een 
prachtige ondergaande  zon.

Elke training werd afgesloten met een kop koffie en een praat-
je van Roelof. Waar moet je op letten? Hoe pak je een oefening 
aan? Hoe zet je de hond in? Etc. Heel erg leerzaam.

Tijdens de trainingen hebben ook Klaas de Vries, Alfred Drenth 
en Roelof en Els Alting ons veel advies gegeven, voor iedere 
hond op maat. Ik vond het geweldig mooi om met een groep 
aardige en enthousiaste mensen met onze hond te trainen op 
hele prachtige plekken in Drenthe.

Jansje Faber

foto-thema’s ‘onze drent’ oktober en december 2013
Het foto-thema voor het oktobernummer van ‘Onze Drent’ is: Water. 
We ontvangen graag foto’s van zwemmende, badende Drenten, maar ook als een Drent lekker onder de tuindouche staat, 
is een plaatje daarvan zeer welkom.

We hebben ook al een thema voor het decembernummer gekozen: Jacht.
December lijkt nog ver weg, maar het jachtseizoen voor eend is gestart op 15 
augustus en vanaf 15 oktober geldt dat ook voor hazen, duiven en fazanten. Een 

mooie tijd om foto’s te maken van uw 
jagende hond. 

Een dringend verzoek: stuurt u alstu-
blieft grote bestanden van de foto’s (zo-
als die van het foto-toestel afkomen). 
Als het bestand is verkleind (gecom-
primeerd), dan is de kwaliteit meestal 
onvoldoende om af te drukken.

Gaarne mailen aan:  
redactie@drentschepatrijshond.org.

Jachtseizoen:
Haas   15 okt t/m 31 december

Fazantenhaan 15 okt t/m 31 januari

Fazantenhen 15 okt t/m 31 december

Wilde eend 15 aug t/m  31 januari

Houtduif 15 okt  t/m  31 januari

Konijn 15 aug  t/m 31 januari

Patrijs gesloten
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Uitslagen Oogonderzoek RvB - periode: 29-11-2012 tm 01-05-2013

Onderzoek NHSB Naam Geboren

13-04-2013 2840623 Amy 21-5-2011

13-04-2013 2847662 Gipsey Gil v.d. Sebastiaanshoeve 15-7-2011

13-04-2013 2847657 Guus Geluk v.d. Sebastiaanshoeve 15-7-2011

13-04-2013 2842398 Coos uit de Drentsche Streek ## 27-5-2011

13-04-2013 2694402 Stelle Nynke v.d. Bezelhonk 4-3-2008

13-04-2013 2850848 Gentle fan 't Suydevelt 20-8-2011

13-04-2013 2694400 Lynde Nynke v.d. Bezelhonk 4-3-2008

02-10-2012 2686716 Silke v.d. Geeserstroom 1-1-2008

06-02-2013 2843471 Freya v. Muyzenberg # 10-6-2011

30-01-2013 2843471 Freya v. Muyzenberg # 10-6-2011

21-11-2012 2702019 Femke 26-4-2008

02-03-2013 2739475 Barko Inucos the Gloucester 28-02-2009

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

18-12-2012 2646117 Mijn Cornelia v.d. Flevomare 06-03-2007

28-01-2013 2743418 Thybo Sanne v. Drienermarke # 27-03-2009

30-01-2013 2718299 Mila-nouka v.d. Neerbosche Wateren 29-08-2008

30-01-2013 2855016 Marco-Maras an 't Landweggie 25-09-2011

28-12-2012 2764183 Ayla 13-09-2009

17-12-2012 2840625 Aicka 21-05-2011

19-02-2013 2737959 Bo 12-02-2009

8-01-2013 2716573 Aphra 14-08-2008

8-01-2013 2685315 Jago Phébe v. Groevenbeek 27-12-2007

05-03-2013 2824381 Elmer fan 't Suydevelt 16-01-2011

05-03-2013 2733419 Perro fan 't Suydevelt 03-01-2009

23-01-2013 2840625 Aicka 21-05-2011

13-02-2013 2733420 Pieter fan 't Suydevelt 03-01-2009

05-02-2013 2840621 Amber 21-5-2011

01-02-2013 2681992 Mayra fan de Indo-Anjoho 24-11-2007

05-04-2013 2697131 Loreen fan 't Suydevelt 22-03-2008

02-04-2013 2829889 Femke fan 't Suydevelt 03-03-2011

02-04-2013 2734447 Quispel fan 't Suydevelt 09-01-2009

02-04-2013 2715616 Meike fan 't Suydevelt 03-08-2008

02-04-2013 2694896 Jet fan 't Suydevelt 14-03-2008

02-04-2013 2768902 Vilou fan 't Suydevelt 22-10-2009

02-04-2013 2776518 Winny fan 't Suydevelt 15-12-2009

02-04-2013 2694895 Joyce fan 't Suydevelt 14-03-2008

02-04-2013 2842401 C'est Sarah uit de Drentsche Streek 27-05-2011

02-04-2013 2697129 Lizzie fan 't Suydevelt 22-03-2008

02-04-2013 2764177 Antar 13-09-2009

02-04-2013 2717871 Nouvelle Annabel fan 't Suydevelt 25-08-2008

02-04-2013 2734444 Quinto fan 't Suydevelt 9-01-2009

02-04-2013 2776516 Wouter fan 't Suydevelt 15-12-2009

02-04-2013 2694894 Jans fan 't Suydevelt 14-03-2008

02-04-2013 2742634 Reno fan 't Suydevelt 17-03-2009

18-04-2013 2752088 Kari v.'t Wijdseland 03-06-2009

13-04-2013 2840618 Astor 21-05-2011

14-04-2012 2810725 Femke-Amber v.d. Neerbosche Wateren 21-09-2010

Onderzoek NHSB Naam Geboren

14-11-2012 2764418 Froukje Wietske v.d. Meerpoel 15-09-2009

15-01-2013 2597358 Hummer Spot v.d. Stompaerdse Kreek 26-02-2006

13-04-2013 2792847 Sterre-Dieuwe v.d. Bezelhonk 03-05-2010

13-04-2013 2795159 Jaap v.h. Bergse Veld 22-05-2010

13-04-2013 2842550 Finn 08-06-2011

13-04-2013 2842549 Tessa * 08-06-2011

13-04-2013 2843470 Diesel v. Muyzenberg 10-06-2011

13-04-2013 2673506 Hezké Gina v. Gorik's Heem 28-09-2007

13-04-2013 2844652 Fleur Vitae Nova ** 21-06-2011

13-04-2013 2845781 Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk 22-06-2011

13-04-2013 2694395 Douwe Nynke v.d. Bezelhonk 04-03-2008

13-04-2013 2847658 Geof George v.d. Sebastiaanshoeve 15-07-2011

13-04-2013 2847659 Gas Pippijn v.d. Sebastiaanshoeve 15-07-2011

13-04-2013 2854221 Franky Pyppa v.d. Bezelhonk 17-09-2011

13-04-2013 2854222 Biko Pyppa v.d. Bezelhonk 17-09-2011

13-04-2013 2854223 Duco Pyppa v.d. Bezelhonk 17-09-2011

13-04-2013 2850840 Guido fan 't Suydevelt 20-08-2011

13-04-2013 2850844 Gaby fan 't Suydevelt 20-08-2011

13-04-2013 2855904 Quispel v.d. Maasduinen 29-09-2011

13-04-2013 2845780 Yron-Nynke v.d. Bezelhonk 22-06-2011

13-04-2013 2839851 Golda v.h. Finster Wold *** 20-05-2011

13-04-2013 2850846 Grace fan 't Suydevelt 20-08-2011

13-04-2013 2718527 Eros Bieke v. Selihof 03-09-2008

13-04-2013 2800892 Yuna 27-06-2010

13-04-2013 2799084 Kirra 16-06-2010

13-04-2013 2694399 Joris Nynke v.d. Bezelhonk 04-03-2008

13-04-2013 2814193 Gasha Fiona v.'t Patrieske 23-10-2010

13-04-2013 2783246 Youp fan 't Suydevelt 17-02-2010

13-04-2013 2844650 Flynn Vitae Nova 21-06-2011

13-04-2013 2842440 Sam fan 't Drentsche Volk 03-06-2011

13-04-2013 2842441 Saartje fan 't Drentsche volk 03-06-2011

13-04-2013 2842442 Sietske fan 't Drentsche volk 03-06-2011

13-04-2013 2845783 Sylke-Nynke v.d. Bezelhonk 22-06-2011

13-04-2013 2803785 Harda Femke Basco v.d. Meerpoel 19-07-2010

13-04-2013 2694396 Stein Nynke v.d. Bezelhonk 04-03-2008

13-04-2013 2845779 Yaron-Nynke v.d. Bezelhonk 22-06-2011

13-04-2013 2843469 Chaos v. Muyzenberg 10-06-2011

13-04-2013 2849819 Hunter Mieka v. Oudwillaer 11-08-2011

13-04-2013 2849820 Storm Mieka v. Oudwillaer # 11-08-2011

13-04-2013 2849821 Bailey Mieka v. Oudwillaer 11-08-2011

13-04-2013 2849822 Ida Mieka v. Oudwillaer ## 11-08-2011

13-04-2013 2796372 Maron 26-05-2010

13-04-2013 2790062 Sander fan de Indo-Anjoho 17-04-2010

13-04-2013 2592229 Bas 15-01-2006

13-04-2013 2840619 Ando 21-05-2011

13-04-2013 2842551 Evie 08-06-2011

gezondheidsuitslagen raad Van beheer

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

PRA Cataract MPP Entropion Ectropion Distichiasis RD

Honden met * Niet vrij

Honden met ** Niet vrij

Honden met *** Niet vrij

Honden met # Niet vrij

Honden met ## Niet vrij geografisch

Honden met ### Voorl. niet vrij corticaal
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Uitslagen HD - Raad van Beheer  29-11-2012 tm 01-05-2013

Onderzoek Naam hond NHSB Geboren HD Botafwijking Norbergwaarde Aansluiting* Vorm

06-12-2012 KAIRA V.'T LIMBURGSLAND 2762452 31-8-2009 HD A 0 28 OA

18-12-2012 EROS V.'T LIMBURGSLAND 2864272 17-12-2011 HD A 0 33 OA

27-11-2012 YSSY-NYNKE V.D. BEZELHONK 2845781 22-6-2011 HD A 0 38 OA

21-01-2013 PERRO SERAH V.'T SLEESWYCK 2825056 21-1-2011 HD A 0 35 OA

18-02-2013 ESRA V.'T LIMBURGSLAND 2864274 17-12-2011 HD A 0 31 OA

03-04-2013 INUKSHUK NOUSKA V.H. BEEMDVELD 2868261 17-1-2012 HD A 0 35 OA

20-02-2013 DOESHKA-APHRA V.H. AMSTERDAMSE VELD 2860752 10-11-2011 HD A 0 35 OA

13-03-2013 BEAU LADY V.D. BLANKE BIELE 2833956 5-4-2011 HD A 0 36 OA

03-04-2013 BOMMEL UIT DE DRENTSCHE STREEK 2824120 14-1-2011 HD E 3 6 SA Ondiepe kom

23-01-2013 SJOEKE LOBKE V.D. VEENWEIDE 2826797 4-2-2011 HD A 0 26 OA

21-12-2012 INDY FAN 'T SUYDEVELT 2864781 16-12-2011 HD A 0 25 OA

26-02-2013 NYKA-TESSA V. KLEIN ELSHOLT 2862111 18-11-2011 HD A 0 36 OA

14-03-2013 V.D RUYGHEWAERT ROEF BO 2828504 18-2-2011 HD A 0 38 OA

07-02-2013 KATIE 2795643 19-5-2010 HD A 0 36 OA

* OA= Onvoldoende aansluiting; SA= Slechte aansluiting

een Verre Vriend
‘Een goede buur 
is beter dan een 
verre vriend in ons 
geval was een verre 
vriend beter dan 
een goede buur’. 
In november kreeg 
het bazinnetje van 
de Drentsche Patrijs 
‘Beau’ de diagnose 
kanker. Een onge-
neselijke vorm van 
hersentumoren. In 
december volgde 
de operatie, daarna 
radiotherapie en 
chemotherapie. 

De beslissing over 
Beau, onze Drent 
was: “Hij blijft zo 
lang het kan”. Maar 
de vermoeidheid 

kwam al snel om de hoek kijken en natuurlijk het toekomst-
beeld. Kunnen we voor Beau blijven zorgen zo als het zou 
moeten? Wat als er nog maar een volwassene is die met een 
fulltime baan en veel reistijd voor hem moet zorgen? Doen we 
er goed aan en krijgt Beau de zorg en aandacht die hij nodig 
heeft?

We besloten te informeren bij de familie Hoeksema wat we 
met deze situatie aan moesten. Beau was tenslotte nog een 
jonge hond en mogelijk nog over te plaatsen. Onze ervarin-
gen met de familie Hoeksema waren goed. Beau had er al een 
aantal keren in de vakantieperiode gelogeerd. Advies was, 
kom hem maar zo snel mogelijk brengen. Wij gaan dan kijken 
of er mogelijkheden zijn. Of bij ons, of in een ander gezin. We 
konden hem de volgende dag al brengen, maar we hadden 
net een weekje vakantie geboekt in Schoorl. Beau kon nog 
mee en zo konden we nog afscheid van hem nemen. Heerlijk 
naar het strand, rennen naast de fiets, wandelen.

En toen kwam de zaterdag, dat we hem weg moesten bren-
gen. Pijnlijk, verdrietig. Definitief. We wisten natuurlijk uit 
ervaring dat hij in goede handen was, maar toch. Zijn gezel-
ligheid, warmte, ondeugende streken, zijn gevoel voor het 
vrouwtje. Want wat voelde hij het goed aan als ze zich niet 
lekker voelde. Zijn lieve ogen, kop op schoot. Als het vrouw-
tje even haar middagdutje deed, niet bij haar weggaan, maar 
naast haar op de grond. Vrouwtje wakker, Beau wakker. Zijn 
dagelijkse ochtendwandelingen met de baas. Zijn blijdschap 
als vrouwtje, baasje en dochter er allemaal waren. Wat hebben 
we hem gemist. Regelmatig even informeren bij de familie 
Hoeksema, hoe gaat het met Beau, is er al nieuws?

Gelukkig was het nieuws altijd goed. Hij is een lieve, vrolijke 
hond. En uiteindelijk geplaatst. Dat gaf ons rust. Geplaatst bij 
een familie met ervaring met Drenten die ook net weer in het 
bezit waren van een pup. Dus ook nog een vriendje voor Beau!

Wat is overgebleven is het gevoel dat we het niet af hebben 
kunnen maken. We gingen er van uit dat Beau tot zijn der-
tiende of misschien langer bij ons zou blijven. Er is echter een 
goed gevoel overgebleven, het is beter voor Beau en dat er 
een goede plek voor hem gevonden is. We willen nogmaals de 
familie Hoeksema bedanken voor hun goede zorgen en inzet!

Hans Overmeer, Antje Steensma, Eva
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in memoriam

Siebrand Nouska van Kromhof    13-10-2003   -   05-07-2013

Wammes Lars van de Stompaerdse Kreek   13-01-2004   -  18-07-2013

Onze lieve, ondeugende, trouwe Drent Siep is na een kortdurende ziekte overleden. 
Terwijl een half jaar geleden zijn beroemde vader Lars overleed, is hij na een hevige 
inwendige bloeding vanwege een tumor in de milt met uitzaaiingen, begin juli in 
onze armen ingeslapen. 

Nadat onze eerste Drent Bas in 2003 met dezelfde klachten overleed, besloten we al 
snel weer een Drent te nemen. In het grote nest bij de familie Nijboer op boerderij 
Kromhof in Beerze viel Siep op door zijn enthousiasme. Het werd een schat van 
een hond, lief voor kinderen in de buurt 
en voor de meeste andere honden. Hij 
was onze wandelmakker in bos en hei, 
zwom als de beste in beken en appor-
teerde ballen en stokken. Hij bewaakte 
ons en het huis. Altijd nadrukkelijk aan-
wezig met een lik of een snoet als dank. 

Ook onze eerste kleinzoon was zijn makker, zoals te zien op de foto genomen in zijn 
laatste dagen. Ook veel kinderen in de straat van wie hij de lieveling was hebben 
afscheid kunnen nemen.
Het is stil in huis, maar we blijven dankbaar voor de fijne jaren met onze Drent Siep. 

Cobie en Henk van Dijk, Pijnacker

Onze Wammes 
is niet meer. Hij 
werd 5 weken ge-
leden door een 
insect, mogelijk 
een hommel, in 
zijn bek gebe-
ten. De gevolgen 
daarvan waren 
vreselijk: pijn in 
zijn bek, kon niet 
meer eten en drin-
ken en door een 
allergische reactie 
was zijn linker oog 
opgezet waardoor 

hij slecht kon zien. Hij heeft de zwaarste medicijnen gekregen, 
maar helaas hielpen die niet. Wammes werd alsmaar zieker. 
De dierenartsen hebben er alles aan gedaan om hem weer op 
de been te krijgen. Donderdag 18 juli kon hij niets meer.  In 
overleg met de dierenarts die bij ons thuis was, hebben wij 
besloten Wammes uit zijn lijden te verlossen. Dit was een heel 
zware en moeilijke beslissing, maar het beste voor Wammes.

Wammes was door ons zelf gefokt en kwam na 4 weken door 
omstandigheden bij zijn nieuwe baas weer terug bij ons en is 
ook bij ons gebleven. Onze lieve, altijd vrolijke Wammes, wat 
was hij bijzonder, lief, mooi . Hij had alles had wat je van een 
Drent kon verwachten: lief voor mens en dier, je moest wel van 
hem houden. Iedereen was dan ook dol op hem. 

Hij was nooit ziek. Altijd was hij duidelijk aanwezig, iedereen 
die binnen kwam vriendelijk begroetend. Hij had het vooral 
naar zijn zin als hij voor het raam of op de vlonder in de tuin 
naar de koeien en andere beesten in de wei te kijken. Bij het 
uitlaten en spelen met de andere Drenten Lune en Amie was 
hij degene die de aandacht opeiste, maar hij was ook zorg-
zaam voor Lune en Amie.

Wammes heeft bij 5 nesten voor nakomelingen gezorgd. He-
laas op de komende Fokdag in oktober is hij er dus niet meer 
bij voor de laatste nestkeuring. Het is vreselijk om hem te 
moeten missen, wij zijn intens verdrietig om op deze manier  
van onze Wammes afscheid te hebben moeten nemen. 

Wammes, jij was onze kanjer en het binkie van onze kleindoch-
ter Floortje, die altijd zo trots was op hem, vooral als zij hem 
mocht uitlaten. 
Lune en Ami zijn 
hun maatje kwijt. 
Het is nu heel erg 
stil in huis zonder 
jou . Wammes, rust 
zacht, wij zullen je 
nooit vergeten.

Hans en Nelleke 
Ploeger
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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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Riza van Oudsher    03-07-1999   -   07-05-2013

Een teer poppetje, dat was ze, het laatste half jaar. Maar ik ben 
trots op haar. Zoals ze haar leven geleefd heeft. Al was ze niet 
een Drentsche Patrijshond met de eigenschap:”will to please”, 
zoals de vorige Drenten die ik heb gehad. Ze deed alles alleen 
ten gunste van zichzelf, daar was ze erg slim in. 

Geboren bij de familie Kramer in Niawier, dochter van ‘Balder 
van Oudsher’ en ‘Foka van Oudsher’. Het was geen gemakke-
lijk pupje om haar op het rechte pad te houden. Meteen al 
zocht ze het avontuur en was niet binnen de tuin te houden. 
Talloze keren heb ik het hele dorp moeten afzoeken. Alle stra-
ten en paadjes achter de huizen aflopen en in iedere tuin kij-
ken, vooral op die plekken waar wat eetbaars zou kunnen lig-
gen, want daar was het om te doen. En eetbaar was voor Riza 
een rekbaar begrip. Natuurlijk de gewone eetbare zaken, zoals 
patat, chips en fruit, maar ze schraapte ook stukken kauwgom 
van de stoep af peuterde de lollystokjes tussen de stenen van-
daan. Vogelvoederhuisjes bij mensen in de tuin omgooien om 
bij de broodkorstjes te komen. Ook vele weggegooide plastic 
zakjes brood met beleg van scholieren werden compleet met 
plastic zak naar binnen gewerkt. Ze had een voorkeur voor 
stukken rubber en plastic of een tuinhandschoen die iemand 
had achtergelaten. Alles wat op straat te vinden was, werd on-
derzocht op eetbaarheid.

Zelfs slierten uitgeharde raamkit, die ergens op een hoopje 
lagen gingen gingen er in, maar kwamen er al snel ook weer 
aan de voorkant uit. Ze was ook een soort ‘houtversnipperaar’, 
takken gingen er aan de voorkant in en kwamen er aan de 
achterkant als stukjes weer uit. Ik heb een keer mijn dakpan-
nen laten vernieuwen en er lagen overal scherven in de tuin. 
Tot mijn verbazing zat haar ontlasting vol oranje scherven! Ik 
heb snel alle scherven opgeruimd. 

Ze had wat eten betreft ook een goed geheugen: dagen nadat 
ik haar aan de riem met een grote boog om iets ‘eetbaars’ had 
weten te loodsen, zag ze toch vaak kans om te ontsnappen en 
dan wist ik precies waar haar kon vinden.

Zelfs als klein puppy kon ik haar geen moment los van de lijn 
laten of ze was al weer verdwenen. Dit was toch een heel an-
der hondje, dan mijn vorige Drenten. Ik werd er wanhopig 
van en ik dacht vaak dat deze hond nooit oud zou worden: 
ze komt onder een auto vanwege haar wegloopgedrag of ze 
gaat dood aan de verkeerde dingen die ze eet. 

Het was ook vrijwel onmogelijk iets uit haar bek te halen. Ze 

schrokte het zo snel mogelijk naar binnen. Was ik er wel op tijd 
bij en wilde ik het van haar afnemen (in ruil voor iets lekkers 
natuurlijk), dan ging ze helemaal over de rooie. Ze beet wild 
om zich heen. Het gebeurde regelmatig, als ik met puppy Riza 
aan het wandelen was en iemand me aansprak over dat schat-
tige kleine hondje, dat ik glimlachend knikte en mijn bebloe-
de hand, gewikkeld in een papieren zakdoekje, in mijn jaszak 
verstopte. Terwijl ze bij haar voerbak alles toeliet…Toen ze 
wat ouder werd en na talloze confrontaties gingen de scherpe 
kantjes er gelukkig wat vanaf.

We kwamen tijdens onze wandelingen in het dorp regelmatig 
mevrouw S. tegen met een plastic zak oud brood, die ze naar 
de dierenweide bracht. Na die ene keer dat het misging en 
het brood dankzij Riza overal verspreid om ons heen lag, hield  
mevrouw S. lachend haar zak oud brood angstvallig buiten 
bereik van mijn hond. Brood daar deed Riza alles voor. Vooruit, 
zit, staan, af, komen, blijf, terug plaats, volg,  liefst alles tegelijk 
voor een korstje brood.

Ik wilde al vroeg  beginnen met het ‘oefenen’ van wild appor-
teren, zoals ik ook met mijn vorige honden had gedaan, maar 
dat werd vanaf de eerste keer, toen ze ongeveer 9 weken oud 
was, een mislukking. Oppakken ging wel, maar ze wilde het 
wild absoluut nooit afgeven, ook niet in ruil voor iets lekkers. 
Woest werd ze, de veren/haren vlogen in het rond en het zou 
een hopeloze worsteling worden, als ik het toch zou proberen 
te pakken. Terwijl ze later perfect bijvoorbeeld een sleutelbos, 
dummy of een handschoen kon ophalen en afgeven.

We hebben samen een aantal jaren cursussen gevolgd bij 
een kynologenclub. Gewoon voor ons plezier en voor de al-
gemene ontwikkeling van de hond. Van puppycursus tot zelfs 
de landelijke G.&G-opleiding. En met goed resultaat, maar wel 
altijd: voor wat hoort wat, dus regelmatig een beloning in de 
vorm van wat lekkers was noodzakelijk. De trainer riep wel 
eens, als ze hem weer eens te slim af was of een trucje door-
zag: “Da’s een linke zeg!!”.

Het was verder een makkelijke en gezonde hond die nooit 
ziek was, vriendelijk en vrolijk voor mens en dier en nooit ang-
stig (behalve voor vuurwerk, onweer en herdershonden). Ze 
hield erg van menselijke gezelligheid en kon goed met andere 
huisdieren overweg. Ze ging graag op haar rug liggen bij/on-
der een paard of koe om besnuffeld, gelikt te worden (wat ik 
niet zo’n goed idee vond, je weet nooit hoe het vee reageert). 
Ze liep gewoon tussen onze kippen, maar een muis of jonge 
merel was echt niet veilig.

Het mooiste vond ze haar dagelijkse ‘werk’, wat ze heel serieus 
nam: mee het land op of met de boot mee om de plaatsen op 
te zoeken waar muskusratten zaten en om de vangmiddelen 
te controleren (zie foto in de auto). Dat heeft ze vol enthousi-
asme tot vlak voor haar dood gedaan, al kon ze bijvoorbeeld 
de laatste tijd niet meer in de boot springen maar, eigenwijs 
als ze was, toch iedere keer weer proberen en...viel dan in het 
water, wat haar in het geheel niet deerde. 

Toen ze net 11 jaar oud was, is een zware stalen pijp op haar 
poten gevallen; ze was weer eens op een plek aan het schar-
relen, waar ze niet mocht komen. Bij haar linker achterpoot 
waren op 6 of 7 plaatsen de middenvoetsbeentjes gebroken, 
bij de linkervoorpoot op 3 plaatsen; verder een nagel uitge-
rukt en een open wond. De specialist vroeg zich af of we op 
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die leeftijd nog aan behandeling en herstel dachten of dat het 
beter zou zijn om haar te laten inslapen. De keuze was niet 
moeilijk bij zo’n kerngezonde hond. In de achterpoot zijn me-
talen plaatjes gezet en na 3 maanden met een spalk aan zowel 
voor- als achterpoot te hebben rond gestrompeld, konden 
we weer denken aan opbouw van haar conditie. Haar poten 
stonden niet helemaal netjes recht, maar algauw kon ze weer 
flinke afstanden wandelen. Ik was alweer trots op haar.

Op 12-jarige leeftijd is ze gepakt door een Pittbullterier en een 
paar meter aan haar oor over straat gesleept, met als gevolg 
enkele gaatjes in oor en wang, die toch weer snel genazen. 
Zelfs daarna was ze geheel niet angstig voor honden en het 
viel me op dat ze onbevreesd weer naar andere Pittbulls toe-
liep. Ze had inmiddels last van artrose in de poten en kreeg 
daarvoor pijnstillers. Maar niets weerhield haar om alert en 
actief te blijven.

Toen ze 13 jaar oud was heeft ze 3x een hersenbloeding ge-
had. Van de eerste 2 herstelde ze prima, al was ze niet meer zo 
stabiel: ze viel snel om en het lopen ging een stuk langzamer, 
hoewel een uurtje wandelen/snuffelen nog best ging. 

Een maand voor haar dood is ze midden in de nacht in de vij-
ver gevallen bij het drinken, wat nog nooit was gebeurd (ik 
had haar even naar buiten gelaten om te plassen, zoals wel va-
ker, en ik was per ongeluk in slaap gevallen, wat ook nooit ge-

beurde). Ze had juist een nieuw medicijn gekregen tegen de 
artrose en gedroeg zich waarschijnlijk daardoor heel vreemd, 
ze was erg benauwd, heel onrustig en wilde steeds drinken. 
Ze heeft toen ongeveer een uur in het koude water in de stro-
mende regen aan de rand van de vijver gehangen, voordat ik 
het ontdekte. Ze kon er zelf niet uitkomen, mijn tere poppetje, 
hoewel het voor iedere gezonde hond geen probleem zou op-
leveren. Ondanks het droogwrijven heeft ze de hele nacht lig-
gen rillen onder een warme deken en was ze pas de volgende 
middag weer helemaal opgedroogd. Gezond en wel deed ze 
alsof er niets was gebeurd. Wat een kei van een hond!

Wat me goed deed, was, dat ze nog overal interesse in had en 
niets om haar heen ontging haar. Daarom ben ik ondanks haar 
onhebbelijkheden, vooral in haar jonge jaren, trots op haar, 
dat ze tot het einde, haar leven in eigen hand hield. Zelfs toen 
ze 13 jaar en 10 maanden oud voor de derde keer een her-
senbloeding kreeg (wat was ik blij, dat ze de dag ervoor nog 
zoveel plezier had in een wandelingetje in het bos, onwetend 
wat er stond te gebeuren). Ze voelde zelf dat het helemaal mis 
was en ik heb met een goed gevoel de moeilijke, maar juiste 
beslissing kunnen nemen om haar thuis te laten inslapen.

Marja van Dijk, Luttelgeest

Op Koninginnedag 2002 heb-
ben we je opgehaald, bij de fa-
milie Boersma in Kollumerpomp.  
Nadat je tweemaal in de auto 
gekotst had, kwamen we aan bij 
je nieuwe thuis. Waar je kennis  
maakte  onze katten, die eerst 
niet zo van je aanwezigheid ge-
charmeerd  waren. Maar later 

toen je wat langer bij ons was, lagen ze samen met jou  in de 
bench te slapen. Je was een bleef een beetje schuchter.

Het Drenten karakter wat in de literatuur beschreven wordt 
en ons zo aansprak, maakte jij meer dan waar. Ook leerden we 
met jou de ‘Drenten humor’ kennen, waar we wel over gelezen 
hadden maar dachten: “Dat zal wel”. Lange mooie wandelin-
gen heb ik met je gemaakt, het hoge gras vond je geweldig. Ik 
zag dan steeds een kopje omhoog springen met je flaporen. 
Ook ook de sneeuw vond je prachtig.

In april merkten we dat je wat kortademig was. Later ontdek-
ten we dat de lymfeklieren in je hals waren opgezet. Na een 
bezoek aan de dierenarts werd bloed en een biopt afgeno-
men. Prednison en antibiotica meegekregen. Bij de uitslag 
bleek eerst dat het biopt negatief was, hadden weer een klein 
beetje hoop. Maar omdat ondanks een week prednison er 
geen zichtbare verbetering was, maakten we opnieuw een af-
spraak. Tijdens dit onderzoek bleek dat jouw toestand zo ver-
slechterd was, dat het beter was om je te laten inslapen. Mijn 
grote angst werd waarheid. Ik had gehoopt dat, als je heel oud 
zou zijn, ik jou op een morgen dood in jouw bench zou vin-
den, gestorven in je slaap. Helaas zou dit dus niet zo gebeuren.

Omdat wij jou in een vertrouwde omgeving thuis wilden laten 
inslapen, hebben we een afspraak gemaakt. Dit geeft wel een 
dubbel gevoel, maar je wilt je trouwe kameraad ook niet laten 

lijden. Maandagmorgen zou het dan gebeuren.

Maar het lot besliste anders. Zaterdag morgen werd ik net als 
altijd door jou begroet. Omdat het wandelen al een paar da-
gen niet zo best meer ging, ‘liet ik je uit’ achter het huis. Toen 
ik je een stuk worst gaf met daarin de medicijnen, weigerde jij 
dat. Aan de einde van de middag kon je niet meer goed staan. 
Ik heb je geholpen om in je vertrouwde bench te komen. 
Waarin jij  later die avond in het bijzijn van je baasjes bent ge-
storven. We zullen nog vaak aan je drentenstreken terugden-
ken en aan de ‘gesprekken’ die je met het vrouwtje voerde.

Annie, Mirjam en Klaas Scholte

Anka   07-03-2002   -  25-05-2013

Nadat Anka  gestorven was, hebben wij de volgende tekst, 
die denk ik alles zegt, ge-sms’t aan familie:

“Er was een leven voor Anka
  Er was een heel mooi leven met Anka
  Nu moeten we wennen aan een leven zonder Anka”
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Kort nadat onze 
Friese Stabij was 
overleden, waren 
we alweer op zoek 
naar een nieuwe 
hond. Wij wilden 
graag een Stabij of 
een Drentsche Pa-
trijshond. Via een 
kennis hoorden 
wij dat de familie 
Venema uit Valter-
mond een nestje 
van 13 Drentjes 
had. De pups wa-
ren nog heel jong, 

maar konden al opgehaald worden, omdat de moeder was 
overreden. Op zondagavond gebeld en maandagavond na 
het werk vanuit Rotterdam onderweg naar Valtermond. In die 
tijd was er nog geen navigatie systeem dus kwamen we laat, 
rond ongeveer kwart over 11,  bij onze nieuwe hond Beau. We 
waren met onze nieuwe pup rond kwart over 2 ’s nachts thuis 
om onze dochter (3) en zoon (5) te verrassen.

Al heel snel werd onze stuiterbal een onderdeel van het gezin. 
Een hond met humor, altijd vrolijk, speels, grote kindervriend, 
trouw en veel drang om te jagen. Kortom de perfecte hond 
voor ons gezin. Beau werd ook al snel door anderen in het hart 
gesloten. Vooral bij opa Henk.

In het begin konden wij Beau niet meenemen op vakantie dus 
ging zij naar opa Henk. In deze periode wist Beau nog niet 
waarom zij oren had, als je haar los liet kon je haar een dorp 
verder ophalen. 

Op een avond ging opa een stuk met de hond lopen, maar hij 
voelde zich niet goed worden. Hij is naar huis gestrompeld en 
kon Beau niet meer vasthouden. Hij had geen keus en moest 
Beau loslaten. Beau week echter niet van zijn zijde en bleef 
trouw bij hem. Thuis aangekomen bleek opa een hartinfarct 
te hebben. Toen de dokter kwam moest Beau opgesloten wor-
den, want ze wilde niet dat iemand in de buurt van opa kwam. 
Uiteindelijk is alles goed gekomen en hebben ze samen een 
enorme band gekregen.

Beau ging overal mee naar toe. Van de hoogste toppen van 

Europa en gletsjers tot het strand, heerlijke vakanties waren 
dat. Ook met stoeltjes-liften had Beau geen problemen. Ont-
spannen naast de baas zat ze heerlijk van het uitzicht te genie-
ten. ‘ Als de baas niet bang is, dan ben ik het ook niet’. Wat een 
grenzeloos vertrouwen had Beau in ons.

 Toen Beau 12 jaar was, hebben wij besloten om voor een 
tweede Drent te gaan.  Eind maart 2010 kwam Sep (van het 
Drentsche Geluck) erbij in het gezin. Beau was toch al 12, met 
Sep hoopten wij het ooit komende verlies te verzachten. Dat 
moment kwam nog lang niet, want Beau was geen hond die 
zomaar opgaf. Ze leefde weer meer op en was naar andere 
honden toe heel beschermend voor Sep. Drie jaar later kwam 
toch het onvermijdelijke. Ze kreeg een mooie oude grijze kop. 
Maar wat minder mooi was: Beau ging steeds slechter lopen, 
at minder. Op woensdagavond 10 juli kon Beau haar achter-
poten niet meer gebruiken. Dit was voor ons het moment dat 
ze ‘op’ was,  we wilden haar zeker niet laten lijden. Donder-
dagochtend hebben wij allemaal afscheid van haar genomen. 
Ook Sep nam afscheid door Beau een paar keer met zijn neus 
aan te tikken van: “Kom op joh, we gaan weer”. Beau gaf geen 
reactie. Ook opa Henk wilde graag afscheid nemen en samen 
met hem zijn we naar de dierenarts gegaan. Beau is vredig in-
geslapen en gaf ons het gevoel van: “Baas, het is goed zo”. 

Wij hebben 15 hele mooie jaren met Beau gehad en heel veel 
leuke dingen meegemaakt. Wij zullen haar zeker nooit verge-
ten en gaan haar heel erg missen. Lieve Beau bedankt!

Jan, Jacqueline, Remco en Mandy Mahn

Beau  27-08-1998   -  11-07-2013

Advertentie

Een hondje heeft het leven gered van een 3-jarig meisje dat vermist was geraakt in een bos in Polen. Het dier heeft het kind in de ijskoude nacht 
warmgehouden door niet van haar zijde te wijken, zegt de Poolse brandweer. Het meisje, Julia, werd zaterdag gevonden. Ze lag samen met de kleine 
hond op de grond op enkele kilometers van haar huis in het dorp Pierzwin. Ze was vrijdag vermist geraakt en heeft vermoedelijk de hele nacht door de 
bossen gezworven, terwijl zo’n 200 mensen naar haar op zoek waren. ‘Het dier is de hele nacht bij het meisje geweest, het is nooit weggegaan. Het was 
5 graden onder nul en het kind was nat’, aldus een brandweerman. Volgens hem heeft de hond de peuter warm genoeg gehouden om het avontuur te 
overleven. Helemaal ongeschonden is ze niet. Het meisje is met bevriezingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis, meldde de BBC.
Bron: AD, 02/03/2013.
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Fleur fan it Frije Fjild     25-05-2003   -   05-06-2013

Eind juli 2003 reden we naar Koudum om onze vierde Drent, 
Fenna’s Fleurtje, op te halen. Het was heel erg warm en dat 
zou het de weken daarna ook nog blijven. Niet slecht als je een 
paar weken vrij hebt genomen om de nieuwe pup een beetje 
op te voeden en zindelijk te maken. Dus brachten we overdag 
de meeste tijd op het terras en in de tuin door. Fleur had daar 
ook haar favoriete plekje gevonden, in de plantenbakken op 
het terras. 

Kennelijk dacht Fleur daarom dat we ‘buiten’ woonden. Als ik 
met haar een rondje ging lopen, dan wilde ze onderweg nog 
wel eens een plasje doen, maar meer ook niet. Zogauw we 
weer thuis waren en de deur naar de kamer openging, rende 
ze de kamer in en ging er zitten poepen. Dat heeft een hele 
tijd geduurd voordat we haar dat hadden afgeleerd.

Het bleek toen al een dametje met een eigen willetje. Was 
onze andere Drent, Tres, haar oudere (half )zusje, al heel snel 
onder de indruk van een vermanend woord, Fleurtje had zo-
iets van: “Oké, mag het nu even niet, maar dan probeer ik het 
toch zo dadelijk gewoon vrolijk weer…”

Hoewel ze een echte hond was, mocht ze graag kattenkwaad 
uithalen. Samen met Tres heeft ze een keer, toen wij ’s avonds 
op een verjaardag waren, een keukenkastje leeggehaald. De 
kapotgebeten zakken bloem, rijst, hagelslag, leeggelopen 
flesjes olie, ketjap, schenkstroop etc. lagen overal verspreid, 
maar vooral op de slaapkamer op bed. Bovendien was ook 
nog even het vuilnistonnetje met veel koffiepads, etensresten, 
etc. op de kop gezet in de keuken, dus de ravage was com-
pleet. Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik vermoed dat 
Fleurtje toch wel de aanstichter van het kwaad was. Toen ik 
de volgende dag de dekbedden weg bracht naar de stomerij, 
werd ik wel een beetje vreemd aangekeken…

Nadat ik vorig jaar Tres heb moeten laten inslapen, richtte Fleur 
zich steeds meer op mij. Samen met Tres was ze in het bos nog 
wel eens in geen velden of wegen te bekennen, nu bleef ze 
altijd bij mij in de buurt als we gingen wandelen. Samen met 
haar ben ik ook vorig najaar weer naar het Drents-Friese Wold 
geweest, al jaren ons vaste stekje, en ook daar genoot ze van 
het zwemmen en het stokken ophalen uit het Aeckingermeer 
en natuurlijk van de lange wandelingen in de mooie omge-
ving. Maar ook  ‘in de buurt’ was het elke keer weer een genot 

om met haar te wandelen in de bossen, waar we elke middag 
met de auto naar toe reden. 

En als ze dan op een dag niet meer, of na veel moeite, in de 
auto wil springen, is duidelijk dat er iets aan de hand is. Eerst 
maar eens pijnstillers gehaald, want in februari had ze last van 
haar rug en reageerde ze daar na een dagen al heel goed op. Ik 
dacht in eerste instantie dat dit nu ook weer speelde. Maar na 
een paar dagen toch maar even een afspraak bij de dierenarts 
gemaakt. Daar bleek dat haar slijmvliezen ook te wit waren, 
duidend op bloedarmoede of bloedverlies. Bloed werd afge-
nomen voor onderzoek en de volgende dag kwam daarvan de 
vernietigende uitslag: er was van alles mis.

De daaropvolgende morgen direct weer naar de dierenarts 
voor verder onderzoek, echo en röntgenfoto’s. Op de echo 
was al te zien dat er een tumor zo groot als een bal bij de milt 
zat. En de foto’s gaven een vermoeden van uitzaaiingen. Be-
sloten werd haar direct te opereren om de tumor te verwijde-
ren. Na tien minuten kwam de dierenarts echter al melden dat 
niet alleen de tumor er heel naar uitzag, maar dat er ook heel 
veel uitzaaiingen in de lever zaten. Een optie zou zijn om de 
tumor te verwijderen, haar een beetje op te lappen zodat ik 
haar weer mee naar huis kon nemen. Maar dat was meer voor 
mezelf om er aan te wennen, dat ze er heel binnenkort niet 
meer zou zijn. Het verlengen van haar leven zou slechts maxi-
maal een paar weken zijn. De kans bestond echter ook dat ze 
misschien na een week al plotseling zou komen te overlijden. 

Ik wilde het risico niet lopen dat Fleurtje thuis zou overlijden 
terwijl ik er niet bij was. Daarom heb ik op dat moment be-
sloten haar niet te laten bijkomen, maar te laten inslapen. De 
beademingsbuis werd verwijderd en de slaapmedicatie iets 
verminderd, zodat ze me mogelijk nog kon horen als ik te-
gen haar praatte. En inderdaad, haar neusje bewoog nog iets. 
Daarop is ze heel rustig ingeslapen.

Twee dagen heeft ze nog in haar mandje bij mij in de kamer 
gelegen, daarna is ze gecremeerd.

Ook haar as heb ik in een beeldurn in de vorm van een hond 
gedaan. Deze heeft een mooi plekje achter het huis gekregen 
naast de urn van Tres en de urn van mijn man en in de buurt 
van de andere Drenten, die in de tuin liggen begraven.

Ze was een druktemakertje, beetje ondeugend soms, meestal 
innemend, tikkeltje eigenwijs, heel speels, maar vooral een 
ongelooflijke lieverd. Ik mis mijn maatje verschrikkelijk! Dag 
lief Fleurtje!

Annerie Groothuis, Boekelo
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Laika was onze 
eerste hond. Ze 
heeft ons veel ge-
leerd. Hoe het is 
om baasje te zijn 
van een hond, 
met alle fijne erva-
ringen, maar ook 
met verantwoor-
delijkheden. 

Vooral heeft ze 
nog eens beves-
tigd wat we eigen-
lijk al wisten: wat 
een fijne en vooral 

veelzijdige hond de Drent is. Het stond al lang vast dat er ooit 
een Drent bij ons zou komen en zelfs de naam was al jaren be-
kend (vernoemd naar een hond uit onze jeugd). Toen de kin-
deren ouder waren en begonnen uit te vliegen, was eindelijk 
het moment daar. Een ‘eigen’ hond in huis, 24 uur per dag. Wat 
waren we blij. De ‘gewone’ dingen waren al heerlijk; wandelen, 
spelen, gezelligheid in huis, leuk voor de (klein)kinderen, maar 
het ging al gauw een stapje verder.

Trainen met de hond vonden we erg fijn om te doen, we 
hebben diverse gehoorzaamheidscursussen gedaan en KN-
JV-jachttraining. Zelfs enige tijd meegedaan aan behendig-
heids-trainingsgroep. Laika was overal voor ‘in’. Ze leerde snel, 
hoewel er één ding was, dat ze niet zo zag zitten: terugkomen 
op commando. Ze had - vanaf de allereerste keer dat bij haar 
als pup het lijntje los ging - een eindeloos vertrouwen in de 
baasjes: ze vonden haar altijd weer terug! Ze vond dat ze zelf 
niet zo erg hoefde op te letten. Ze ging erop uit en keek niet 
meer om, alleen maar aandacht voor alle leuke dingen in een 
hondenleven. We hebben allerlei tactieken geprobeerd en 
vanaf het begin heel veel advies gehad, maar het bleef wat 
moeizaam.

Dat heeft de pret zeker niet mogen drukken, we hebben ge-
noten van onze Laika, het was een schat voor alle honden en 

mensen. Ze liet zich alles welgevallen, je kon eindeloos foto’s 
van haar maken, ze bleef wel zitten. Zelfs met een kerstmuts 
op als de baasjes dat zo nodig wilden.

Toen kwam het moment dat we langzaam gingen nadenken 
over een nest. Dat leek ons eigenlijk onhaalbaar voor ons als 
‘leken’. Via via kwamen we in contact met Jaap Hoeksema en 
hij heeft ons heel goed op weg geholpen. Laika heeft één nest 
gehad (6 pups) en dat is nog steeds één van onze mooiste er-
varingen. Laika was een fantastische moeder en we hebben 
genoten van elke dag dat we die pups bezig zagen en zagen 
opgroeien.

In haar latere jaren werd Laika wat rustiger, zeker in verhou-
ding tot de nieuwkomers: Semhra (teefje van nu 6) en de zoon 
Semhra: Jelle (reu van nu 2). Er kwamen nog meer ‘nieuwko-
mers’: kleinkinderen. Laika, met haar eindeloze geduld, werd 
hun beste vriendin.

De laatste maanden ging het steeds minder met Laika, af en toe 
een verbetering, maar steeds een stapje terug. Onderzoeken 
(bloed en urine) leverden niets op. Op een gegeven moment 
was duidelijk dat ze (veel) pijn had. Echo-onderzoek wees uit 
dat het niet meer goed ging komen met onze Laika. We heb-
ben met zijn allen thuis afscheid van haar genomen en haar as 
uitgestrooid in het 
bos waar we vaak 
wandelen. 

Zodoende heb-
ben we een mooi 
plekje om nog 
vaak met heel veel 
plezier aan haar 
terug te denken.

Rob en Anita van 
der Meer

Lady Laika van de Vlinder’kus’     27-02-2002   -   26-06-2013

Hondenexperts in Nieuw-Zeeland leren achtergelaten zwerfhonden met de auto te rijden. Verbazingwekkend genoeg 
hadden drie honden slechts acht weken nodig om de basisknepen van het autorijden onder de knie, euh poot, te krij-
gen op houten testkarretjes. Vervolgens haalden ze hun hondenrijbewijs in een speciaal aangepaste Mini. Niets wordt de 
viervoeters-chauffeurs onthouden: zo hebben ook de honden veiligheidsgordels om. Om gas te geven moeten ze met 
hun poten op verlengde hendels duwen, die in verbinding staan met het gaspedaal. Remmen doen de honden door hun 
andere poot op de versnellingspook te plaatsen. 

Het experiment werd op poten gezet door de dierenrechtenvereniging The Society for the Prevention of Cruelty to Animals 
in Nieuw-Zeeland. Die wilde met deze stunt bewijzen hoe intelligent honden zijn. 

Mark Vette, die de honden leert rijden: ‘We leiden hen op om allerlei acties uit te voeren in de wagen. Tot dusver doen ze 
het alle drie geweldig. We hebben deze honden zelf opgevangen en nu opgeleid tot ‘chauffeurs’. Onze bedoeling is dat de 
kijkers zo onder de indruk zal zijn van de kunstjes van deze honden dat ze hen zullen adopteren. Zo willen we aantonen dat 
een achtergelaten zwerfhond helemaal geen ‘tweedeklas hond’ hoeft te zijn.’

Bron: AD, 06/12/2012

Commentaar van Diender:
Ik berg de sleutels van mijn auto voortaan beter op. Voordat je het weet, zie je twee Drenten met je auto wegrijden!
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eVenementenkalender 2013
September 28, 29

voor alle 
rasgroepen!

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

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

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

Oktober 5, 6 Zwolle
Openlucht
CAC-CACIB

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

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

26 Tweede Fokdag 2013 Evenementencommissie

November 2, 3 Bleiswijk
Flora Holland
CAC-CACIB

Mw. T. Minnaard
Leuvehaven 52
3011 EA Rotterdam

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

December 13 Amsterdam, RAI
CAC-CACIB
Eendaagse voorafgaand aan Winner

Winner
Postbus 525
3140 AM Maassluis

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

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

Winner
Postbus 525
3140 AM Maassluis

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

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

Mw. A. van Bussel
Etudestraat 52
6544 RT Nijmegen

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

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

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!

Steeds meer Amerikaanse hondenbezitters laten hun huisdieren plastische chirurgie ondergaan zodat ze voldoen aan het schoonheidsideaal. Vooral 
face- en buiklifts, tand- en wenkbrauwcorrecties en botoxinjecties om rimpels te bestrijden zijn populair. Heel wat honden lopen ook met testikelim-
plantaten. “Zo kunnen de dieren hun natuurlijke look en zelfvertrouwen terugkrijgen”, aldus de plastische chirurgen. In 2010 werd in de Verenigde 
Staten 2,5 miljoen dollar uitgegeven aan neuscorrecties bij honden en 1,6 miljoen dollar aan ooglifts. Dit blijkt uit cijfers van de verzekeraar Petplan.

Bron: AD 08/07/2013





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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