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Voorwoord Van de Voorzitter
Beste leden van de vereniging,
De herfst-editie is uit. Inmiddels kleuren de bomen in mooie 
herfsttinten, een genot om te zien tijdens de wandelingen 
met je hond(en). 

Bijzonder geslaagd was de reuendag op 8 september in 
Dieren. Voor de vereniging is een goede reuenpool, zowel 
in omvang als kwaliteit, essentieel voor het voortbestaan 
van het ras. Er waren ruim 50 reuen aanwezig. Na een wat 
regenachtig begin, brak de zon door en was het prima om 
buiten te vertoeven. Er was een mooie opstelling gemaakt 
met overdekte zitplaatsen en voldoende ruimte zodat ieder-
een de honden goed kon zien. Na elke keuring werd door de 
keurmeesters, via de geluidsinstallatie, een korte samenvat-
ting gegeven van hun belangrijkste bevindingen. Op deze 
wijze  kon iedereen bij elke hond goed het zelfgevormde 
beeld vergelijken met dat van de keurmeesters.    

Er staan weer veel activiteiten op het programma. Op 26 
oktober vindt de 2de fokdag van dit jaar plaats, de eerste 
impressie zal op de website staan wanneer u dit leest. Ook 
hebben we een informatieavond op dinsdag 19 november 
en de afronding van de geschorste ALV op maandag 9 de-
cember. Over beide onderwerpen meer informatie verderop 
in dit blad.

Bij een aantal leden blijkt er nog wat onduidelijkheid over 
de stemming op de ALV over artikel 2.4. Zoals in het vorige 
voorwoord al aangeven: de uitslag van de stemming is dat 
het artikel is verworpen en dat betekent ook dat het bij de 
afronding van de geschorste ALV niet opnieuw op de agen-
da staat.

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. Deze discussie willen we nadrukkelijk doen 

vanuit een breed overzicht, op ba-
sis van feitelijke argumenten en re-
denerend vanuit de gezondheids-
aspecten die het voorbestaan van 
een ras bepalen. 

Om iedereen de gelegenheid te 
geven hieraan bij te dragen orga-
niseren we een aantal informatie-
bijeenkomsten voor alle leden. De 
eerste zal op 19 november zijn. Op 
deze eerste bijeenkomst hebben we externe sprekers uitge-
nodigd om hun ervaring en expertise met ons te delen. Af-
hankelijk van de discussie en behoefte volgen er meerdere 
vervolgsessies, waarbij we tijd nemen om dit goed te doen. 
We hebben bewust geen tijdspad vastgelegd wanneer het 
afgerond moet zijn. 

Het eindresultaat zal zijn: een voorstel van het bestuur aan 
de leden voor het vaststellen van aanpassingen aan het Ver-
enigingsfokreglement om bovenstaande te realiseren. Als 
u een mening/idee hebt over de rasontwikkeling, doe dan 
mee aan deze sessies en laat daar uw argumentatie horen!

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 inlogcode kan 
aanvragen. Een goede reden voor potentiële leden om lid 
te worden en een gelegenheid voor huidige leden om in-
formatie nog eens na te lezen of fokaanvragen te bekijken.

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

Met hartelijke groet,
Marc Massaar van Schaik, voorzitter

Bestuursmededelingen
Terugtreden bestuursleden
Gijsbert van Luinen de Rooij en Fokke Glastra van Loon hebben besloten per 13 september 2013 terug te treden uit het bestuur. 
De reden hiervoor is het bestuursbesluit betreffende de interventie in de redactiecommissie en hoe het communicatieproces 
rondom dit besluit uiteindelijk is verlopen.

Wij spreken onze waardering uit voor hun inzet gedurende de tijd dat zij deel uitmaakten van het bestuur. Wij wensen hen toe 
dat ze nog vele mooie momenten met hun honden mogen ervaren.

Aanpassing samenstelling redactiecommissie
Het bestuur heeft gemeend te moeten interveniëren in de redactiecommissie. Hiervoor heeft het bestuur hoor en wederhoor 
toegepast met de gehele redactiecommissie. Ondanks de waardering voor de bijdrage van alle individuele leden van de com-
missie is het bestuur uit de gesprekken gebleken, dat er een feitelijk onwerkbare situatie is ontstaan die een constructieve, 
redactionele besluitvorming in de weg staat.

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om te zorgen voor de continuïteit van ‘Onze Drent’. Alles overziend en ons 
realiserend dat dit voor betrokkenen een hard gelag is, hebben wij toch moeten besluiten om Jaap Hoeksema, Aad van ’t Hof 
en Selma Tiemeijer van hun werkzaamheden in de redactiecommissie te ontheffen. Janine Hamersma heeft aan ons te kennen 
gegeven ook de commissie te willen verlaten. Wij willen hen bedanken voor de inzet en werkzaamheden.

De andere commissieleden (Rob v.d. Meer, Tineke v.d. Feijst alsook Arjan van Hessen en Anita v.d. Meer) hebben te kennen ge-
geven door te willen gaan met hun werk voor de redactiecommissie en website. Wij menen dat hiermee een basis is ontstaan 
voor een nieuwe start van de redactiecommissie.

Wij realiseren ons dat dit, voor alle betrokkenen, en de vereniging als geheel een ingrijpend besluit is. 
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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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tweede deel Van de algemene ledenVergadering 2013

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor het tweede deel van de Algemene Ledenvergadering 2013, 

welke gehouden zal worden op  maandag

9 december 2013.

  Aanvang: 19.30 uur (de zaal is open vanaf 19.00 uur)
  Locatie:   Hotel/Restaurant  Schimmel
    Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg
    telefoonnr.:  033-2861213

  Routebeschrijving:
  Neem de afslag 22/Maarsbergen van de A12 en volg vervolgens de borden Woudenberg/Veenendaal.
  Vervolgens ligt de locatie in Woudenberg aan de doorgaande weg, de N225,  richting Scherpenzeel/Veenendaal.

  Agenda
  1. Opening
  2. Vaststellen aantal stemgerechtigde leden
  3. Mededelingen en absenten
  4. Aanpassing  punt 10 van de Gedragscode
  5. Voortgang Werkgroep Fokkerij en Gezondheid Raad van Beheer  
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

  Aansluitend aan de vergadering zal dhr. Arjan van Hessen een uiteenzetting geven over 
  de website van de vereniging.

Onze Drent, ‘Sascha van ‘t Sleeswijck’, 
was ‘getuige’ op onze bruiloft van 16 
augustus 2013 te Winterswijk.

Gert Jan Nap en Froukje Nap Klomps

Deze jonge Drent Jona zal het vast waarde-ren als zijn nieuwe baasje hem meeneemt naar het Drentsch Historisch Museum.
Jeanne Rommens

Het was een fijne tijd op de Jan-
nahoeve. De pups spelen intens,  
waren onvermoeibaar. Na het 
spel was het goed rusten. Als 
moeder Juna niet in de buurt 
was, zochten ze warmte bij el-
kaar.
Jeanne Rommens
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ledenadministratie
Naam Adres Voorgesteld door

1 mw. M.L.G. Beerendonk Wolthuisweg 13 Wezep

2 dhr. B. Gerrmann Lepelaar 19 Broek op Langedijk

3 mw. A. Guijt-Koning Weth. Koningslaan 109 Volendam

4 dhr. P. Kamper Graswinckelstraat 5 Rotterdam

5 dhr. J. Kerkhof Kerklaan 14 Koekange

6 dhr. M.A. van der Linden Branco 9 Dordrecht

7 dhr. C. Melaard Pluvier 30 Sommelsdijk

8 mw. A. Nederlof Muilwijckstraat 67 Papendrecht

9 mw. A.H. Smid-Lucas Troldbjergvej 2 Odder, Denemarken J.W. Hoeksema

10 dhr. G. Stegeman Fortlaan 19 Apeldoorn

11 mw. L.H. Timmermans Jasmijnstraat 16 Vaassen

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.

eVenementencommissie

Najaarswandeling op het strand bij Rockanje: 9 november 2013
De EVC nodigt u uit voor een wandeling op het strand van 
Rockanje op 9 november 2013. Lekker uitwaaien op het 
strand en een prachtige plek voor de honden om met elkaar 
te rennen en te spelen. 

Denk aan goede kleding want regen en wind kunnen op het 
strand verraderlijk zijn.

We verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats van de 
Tweede Slag te Rockanje, adres Tweede Slag 56 3235CR Roc-
kanje. Bij aankomst staat er koffie, cake en limonade. Uiteraard 
is er ook water en wat lekkers voor de ‘Drenten’.

Rond 10.30 uur start de wandeling die ongeveer 1,5 uur duurt. 
De wandeling kan desgewenst worden ingekort voor jonge 
en oudere honden. Vóór vertrek spreken we signalen af om 
de honden aan te lijnen wanneer dat nodig is en om baas en 
hond te herenigen wanneer ze elkaar uit het oog zijn verloren. 
Na de wandeling eindigen we bij de Salsa Beach Club voor een 
warme drank of een kleine lunch (consumpties zijn voor eigen 
rekening).

Aanmelden bij voorkeur met een email naar: 
wandelingen@drentschepatrijshond.org. 

Op 9 november is de EVC (Otto Atema) telefonisch bereikbaar 
op 0642081431.

Routebeschrijving Rockanje
Volg de A15 richting Europoort. Na de Botlektunnel volg Rozen-
burg, Hellevoetsluis, Europoort. De A15 wordt N15, weg blijven 
volgen. Bij de verkeerslichten rechtdoor, brug over. Hierna de N57 
volgen richting Brielle, Hellevoetsluis, Middelburg.

Bij de verkeerslichten rechtsaf, N218 richting Vierpolders, Brielle, 
Oostvoorne. Deze weg blijven volgen, na 6 km bij de “Banden-
wacht” linksaf, N496 richting Rockanje.

Na 3,3km bij hectometerpaal 7.6 rechtsaf Lodderlandsedijk. Aan 
het einde bij T-splitsing linksaf Boomweg. Na 2,2km na kerkje, dat 
nu GARGAE WIJN heet, rechtsaf Korteweg richting strand Tweede 
Slag. Na 1 km Badhotel aan de rechterkant, rechtdoor en ca. 600 
meter parkeren nabij de strandopgang.

Vacature evenementencommissie
Binnenkort verlaat Hans Egeter na 10 jaren trouwe dienst de EVC. Daarom zijn we op zoek naar iemand die zijn taken als 
secretaris wil overnemen, waaronder een deel van de correspondentie, de agenda en het verslag van de EVC vergade-
ringen en een actieve bijdrage aan de opbouw en uitvoering van de clubmatch, de fokdagen en de wandelingen.

Als jij een steentje bij wilt dragen aan de vereniging, als jij mee wilt helpen bij het organiseren van evenementen (fysieke 
werkzaamheden én improviseren), als jij vergaderingen kunt samenvatten in een kort verslag, dan ben jij de juiste per-
soon om ons team (bestaande uit Betsy Duifhuizen, Renate Schouten, Otto Atema en Ans Sportel als afgevaardigde van 
het bestuur) te versterken. Naast de 5 evenementen gaat het om ongeveer 6 vergaderingen per jaar.

Heb je vragen of wil je meer informatie dan kan je contact opnemen met één van de leden van de EVC. Heb je interesse 
dan kan je je aanmelden bij Otto Atema, voorzitter EVC.

We kijken met belangstelling uit naar jullie positieve reacties! Wie doet mee?
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een natte cluBmatch in België - 24 augustus 2013
Al vroeg in de ochtend ging de wek-
ker, tijd om te vertrekken richting 
België, naar Oud-Turnhout, waar de 
Belgische Vereniging van Drentsche 
Patrijshonden de clubmatch 2013 or-
ganiseerde. 

Van alles ingepakt om de dag door te 
komen, het ontbrak onze Jarno in ieder 
geval aan niets. Alleen mezelf had ik te-
kort gedaan … : geen regenjas meege-
nomen en die had ik eigenlijk best wel 
nodig gehad die dag!

Wat begon als een mooie zonnige dag 
in Nederland veranderde al gauw toen 
we de grens passeerden: grote dikke 
grijze wolken, ja hoor, regen. Het leek 
eerst mee te vallen, maar alles bij elkaar 
viel er die dag genoeg om zonder re-
genjas of een paraplu goed nat van te 
worden. Nou heb ik het niet snel koud, 
maar toch … 

Paraplu was trouwens niet handig ge-
weest in de ring. Ik was gevraagd om dit 
jaar te helpen als ‘ringmeester’ en heb 
dat met veel plezier gedaan. 

Ondanks het weer was de sfeer onder 
elkaar goed. Een weerzien met veel 
Drentenliefhebbers en verbazing over 
de ontwikkeling en groei van elkaars 
honden. Ervaringen uitwisselen, kennis 
delen, trainingen en opvoeding bespre-
ken: altijd leuk!

Zo’n 40 Drenten passeerden de ingang 
van de ring en werden zeer snel ge-
keurd, de keuringsrapporten waren kort 
en krachtig. Hier en daar hoorde je soms 
een snauw en een grauw bij de reuen, 

maar gelukkig 
geen noemens-
waardige proble-
men. Het bleek 
maar weer dat de 
vooraf gegeven 
w a a r s c h u w i n g 
om goed afstand 
te houden tussen 
de honden, altijd 
opgevolgd dient 
te worden. Op die 
manier voorkom 
je problemen.

Tijdens de pauze 
genoot iedereen 
van het heerlijke 
eten. We konden 
lekker droog zit-
ten onder de par-
tytenten. 

Na de pauze 
volgde de eind-
keuring. Winnaar 
van de clubmatch 
2013 werd teefje 
‘Lisa’ van Pieter en Lieve van der Elst. De 
titel ‘beste reu’ ging dit jaar naar ‘Maras’ 
van Thomas Knip.

Wat ik persoonlijk een klein beetje jam-
mer vond was dat er weinig aandacht 
werd besteed aan de nestkeuringen. 
De fokkers en de pupeigenaren nemen 
de moeite om van ver te komen. Een 
beetje meer persoonlijke aandacht van 
de keurmeester, een beoordeling per 
nakomeling en van de ouderdieren en 
een verslag over de vererving binnen 

het totale nest zou naar mijn idee wel 
op zijn plaats zijn geweest. Ik kan me 
best voorstellen dat die deelnemers met 
een  wat teleurgesteld gevoel naar huis 
vertrokken zijn. 

Op de website van de vereniging ‘drent-
schepatrijshonden.be’ staat een foto-
impressie met dank aan o.a. Sjoukje ter 
Meulen (kennel ‘van ’t Drentsche Ge-
luck’) die ook een paar mooie prijzen ter 
beschikking gesteld had. 

Manuela Plaisier

Ondanks zijn nog matige conditie (lang ziek geweest door 
Giairdia-besmetting, hoop dat jullie honden het noooooit 
krijgen) mocht Jarno plaatsnemen op de derde plaats in de 
open klasse en een ‘U’ als beoordeling. 

Adoptieplan voor ‘lastig plaatsbare’ asieldieren
Dierenbescherming Rijnmond is begonnen met een proef om moeilijk plaatsbare asieldieren onder te brengen bij eenzame 
ouderen of mensen met een uitkering.

De organisatie blijft eigenaar van de honden en katten en betaalt hun eten en medische kosten. “We zitten nog in een test-
fase”, vertelt directeur Rinus Hitzert. “Pas eind november willen we echt van start gaan”. Het gaat om dieren die al langere tijd 
in het asiel zitten en waarvan de kans klein is dat ze ooit weer een echt thuis vinden. “Vaak zijn ze oud, of een beetje doof 
of blind. Er mankeert wat aan hun gezondheid en ze hebben speciaal voer nodig, maar ze hebben wel recht op  een rustige 
oude dag, een echt thuis”, aldus Hitzert.

Voor de nieuwe baasjes is het juist wat afleiding, gezelligheid en als het dier moet worden uitgelaten, is het een gelegen-
heid naar buiten te gaan. Drie gezinnen hebben nu een asieldier onder hun hoede gekregen. Dat gaat goed, zegt Hitzert, 
maar duidelijk is al wel dat de afspraken juridisch goed doortimmerd moeten zijn. “En dan vooral zo, dat goed geregeld is 
van wie het dier is”, zo zucht Hitzert. “Wij betalen alle kosten, het gastgezin zorgt voor de kat of hond. Maar blijkbaar is het 
niet voor iedereen duidelijk dat wij de eigenaar blijven”.

Hitzert noemt dat zo specifiek omdat een baasje zijn adoptiedier al na één dag bleek te hebben verkocht, “Dat was natuur-
lijk niet de bedoeling. Gelukkig kon het worden teruggedraaid, maar het was een harde leerschool”. Daarom wordt er nu 
ook beter gekeken naar de selectieprocedure. De bedoeling is dat op jaarbasis zo’n dertig dieren worden geplaatst.

Bron: de Telegraaf



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

Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

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

...en kattenliefhebbers.

omdat iedereen anders is. www.thuiszorgrespect.nl

0594 503 422

landelijk

24 uur 

Thuiszorg
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Reuendag 8 september 2013 te Dieren
Behoud van de genenpool
Wat is nu de bedoeling van een reuen-
dag? De secretaris van de FBC, Bart van 
der Pol, heeft al menig artikel in het 
clubblad geschreven over het behoud 
van de genenpool en het belang hier-
van. Geen enkele fokker zal ontkennen 
dat hieraan behoefte is. Echter, ondanks 
vele pogingen zit er, volgens de FBC, 
nog niet voldoende schot in. Vandaar 
dat de FBC het initiatief heeft genomen 
om een reuendag te organiseren. Hier-
onder een verslag van deze in verschil-
lende opzichten geslaagde dag.

De bedoeling van de FBC
De FBC vindt dat fokkers zich niet altijd 
realiseren dat:
•	 zij niet altijd voor ‘de kampioen‘ 

moeten kiezen;
•	 zij ook eens een onbekende reu 

kunnen gebruiken;
•	 inteeltbeperking van groot belang 

is voor het ras;
•	 zij soms te bang zijn om het speci-

fieke type te verliezen

Vandaar dat de FBC deze dag heeft ge-
organiseerd om een nieuwe generatie 

dekreuen op te 
sporen. Minder 
bekende reuen 
krijgen op deze 
dag gelegenheid 
zich te laten zien. 
Reuen kunnen 
een voor de fok-
kerij geldige kwa-
lificatie  halen en 
en fokkers kunnen 
zien dat er veel 
meer goede reuen 
zijn dan zij wellicht denken.

Hondenweer
De weermannen en 
vrouwen voorspellen 
voor deze zondag niet 
veel goeds. Aanvankelijk 
komt die voorspelling 
ook uit: tot 10.30 uur  re-
gent het pijpenstelen!

Hulde aan alle deelne-
mers en belangstellen-
den die ondanks het 
weer toch naar Dieren 
zijn gekomen. Zij heb-

ben bewezen iets voor het ras over te 
hebben.

Het is bijna niet te geloven, maar als de 
voorzitter van de FBC, Karel Wiegert, 
de reuendag officieel opent, wordt het 
droog en dat blijft het de rest van de 
dag. Nog beter: even later begint de zon 
te schijnen en ook dat blijft de hele de 
dag zo.

Opening door de voorzitter
De voorzitter heet de twee keurmees-
ters, alle reueigenaren, fokkers, en be-
langstellenden van harte welkom. 

De FBC heeft twee keurmeesters uit-
genodigd, de dames Lida Reeskamp 
en Ludy Helling. Beiden zijn tijdens het 
laatst gehouden keurmeesterexamen 
voor ons ras geslaagd. Afgesproken is, 
dat beiden de honden keuren, waarna  
Lida de honden via de microfoon gaat 
bespreken en Ludy het keurverslag laat 
optekenen. En zo is het geschied. Een 
perfect duo.

Karel memoreert dat dit tot dusver de 
tweede reuendag ooit is en dat het wel 
acht jaar geleden is dat de vorige reu-
endag werd gehouden. Deze reuendag 
was destijds een groot succes.

Karel meldt dat slechts enkele procen-
ten, van de Drenten-populatie, worden 
gebruikt voor de fokkerij. Hij hoopt, dat 
na deze dag reuhouders hun honden 
willen laten onderzoeken op heupdys-
plasie, de ogen laten spiegelen en nog 
een kwalificatie willen halen, zodat zij 
op de dekreuenlijst van de vereniging 
kunnen worden geplaatst. Dat zou ge-
weldig zijn. Zij kunnen hun hond, als aan 
alle ‘verplichtingen’ is voldaan opgeven 
bij het Fokbeleidscommissielid Rob Key.

FokBeleidscommissie

Inmiddels zijn er al enthousiaste mails binnengeko-
men van deelnemers aan deze reuendag. Hartelijk 
dank hiervoor. Het is een opsteker voor de FBC. 

De duidelijke uiteenzetting van één van de keur-
meesters, Lida Reeskamp, is voor hen heel leerzaam 
geweest. Ook het feit om zoveel reuen bij elkaar te 
zien was voor hen een openbaring. 

Ook de later uitgereikte keurverslagen van keur-
meester Ludy Helling vallen in goede aarde.
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Een unieke plek
Een prachtig plekje, daar in Dieren, om 
een reuendag te organiseren. Een prima 
clubhuis, prachtige weiden, waar alles al 
gereed staat als de exposanten binnen-
druppelen. Vanwege de regen staan er 
tenten opgesteld om de mensen droog 
te houden. Ook aan stoelen is geen ge-
brek, er staat een goede geluidsinstal-
latie opgesteld en de catering is ook in 
orde, kortom, aan alles is gedacht om 
deze dag te laten slagen. Ik heb een ver-
moeden dat de familie Sportel hier de 
hand in heeft gehad! 

Het werk van de keurmeesters
Bij binnenkomst wordt aan iedereen een 
mooie en zeer volledige catalogus uit-
gereikt waar alle honden met hun stam-
boom, veelal zelfs met fotootjes, in staan 
vermeld. Een dikke pluim hiervoor!

Er is voor iedereen koffie en dan kan het 
keuren beginnen. De jongste honden 
zijn het eerste aan de beurt. Vier broers, 
van de Kennel van ‘t Wijdseland bijten 
het spits af. Ze zijn nog iets te jong voor 
de fokkerij, 15 maanden, maar het is 
goed om vast even te wennen. De oud-
ste ingeschreven reu is 8 jaar! 

Een klein nadeel van heel jonge reuen is 
dat, hoewel alles wat er zijn moet al aan-
wezig is, de hond nog niet is volgroeid. 
Zeker reuen hebben drie of zelfs vier jaar 
nodig om tot volle wasdom te komen. 
De keurmeester vertelt dan ook dat het 
goede types zijn, maar in alles nog heel 
jong en onvolwassen. 

Naarmate er oudere reuen voorgesteld 
worden, zijn deze ook meer handelbaar 
en kunnen de keurmeesters ze beter be-
tasten, in de bek kijken of alle tanden en 
kiezen er wel in zitten en het gangwerk 
beoordelen. Sommige honden zijn zo 
enthousiast naar de keurmeester toe, 
dat ze zich amper staande kan houden.

Al met al een hele klus voor hen, voor-
dat de 56 honden zijn gekeurd. Er zijn al 
prachtige mooi uitgegroeide reuen bij 
en ik heb verschillende fokkers gezien 
en gesproken die geboeid naar deze 
honden hebben gekeken. Wie weet 
worden ze op een dag gevraagd voor 
een dekking.

Er zijn verschillende honden gekwa-
lificeerd met een Uitmuntend en alle 
andere reuen hebben een Zeer Goed 
gekregen. Dit betekent dat in principe 
alle honden die zijn ingeschreven, voor 
de fokkerij kunnen worden gebruikt, 
mits ook aan de andere punten van het 
fokreglement is voldaan. 

Hiertoe kan er altijd met Rob Key con-
tact worden opgenomen, om te vragen 
hoe een en ander verder in zijn werk 
gaat. 

Sluiting
Tegen 16.30 uur zijn alle reuen gekeurd 
en hebben de exposanten een keur-
verslag van hun hond ontvangen. Zo-
als gemeld, geldt deze keuring voor de 
fokkerij. Nu hoeven deze reuen er nog 
slechts één kwalificatie bij te halen die 
eveneens Uitmuntend of Zeer Goed 
moet zijn. 

De voorzitter neemt afscheid van alle 
aanwezigen en bedankt uitvoerig alle 
vrijwilligers die deze dag tot een succes 
hebben gemaakt. Ook de keurmeesters 
worden niet vergeten en krijgen boven-
dien nog een aandenken aan deze dag 
mee naar huis. 

Het is voor allen een leerzame en vrolij-
ke dag geweest. Tevens een waardevolle 
dag voor de Vereniging en voor het ras 
waaruit hopelijk iets moois voortvloeit.

Janny Offereins

Op de website van de vereniging (drentschepatrijshond.org) vindt 
u alle keurverslagen.

Kampioenschapsclubmatch

Alle deelnemers aan deze dag wil 
ik aanraden om zich volgend jaar 
in te schrijven voor de Kampioen-
schapsclubmatch die in juni wordt 
gehouden in de evenementenhal in 
Barneveld. (informatie vindt u hier-
voor in het clubblad Onze Drent of 
op de site van de Vereniging. www.
drentschepatrijshond.org ) Op deze 
show ziet u nog een meervoud aan 
reuen bij elkaar.

U krijgt dan óók een kwalificatie en 
een verslag van uw hond. Wanneer 
u een heel jonge reu op de reuen-
dag had ingeschreven dan is hij in 
2014 bijna een jaar ouder en meer 
volwassen geworden. Het verslag 
zal dan ook zeker anders zijn. 

Nu heeft u dikwijls gehoord dat de 
ogen nog moeten nadonkeren, de 
beharing nog iets voller moet wor-
den of dat de hond nog moet uit-
zwaren, enzovoort. Als de hond een 
jaar ouder is, worden de sympto-
men van zijn jeugd vanzelf minder, 
omdat hij mooi is door ontwikkeld.

De dag begon met flinke regen... ... maar het werd al snel droog... ... en s’middags scheen de zon!
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Fokkersbijeenkomst 19 november
Tijdens de algemene ledenvergadering in juni bleek dat 
het fokbeleid zoals door bestuur en FBC gevoerd wordt 
niet door alle aanwezigen gesteund of begrepen wordt. 

De Fokbeleidscommissie heeft daarom het initiatief genomen 
een informatiebijeenkomst te organiseren voor fokkers (en 
andere belangstellende leden). De FBC heeft daartoe contact 
gelegd met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). Hier-
onder de doelstellingen die de SZH op haar website (www.
szh.nl) verwoord staan:

De SZH zet zich in voor het behoud van ons levend erfgoed en 
voor de genetische diversiteit onder 
(landbouw)huisdieren in Nederland. 
Dit doen we door nieuwe functies 
voor authentieke rassen te promo-
ten zodat deze dieren weer een we-
zenlijk onderdeel van onze samenle-
ving worden. Zo kunnen ze ingezet 
worden bij duurzame landbouw, na-
tuurbeheer, sport en recreatie en als 
hobbydier. Op kinderboerderijen en 
in openlucht musea zijn ze levende 
voorbeelden van onze cultuur.

De SZH heeft een koepelfunctie en 
is een kenniscentrum. Zo geven we fokadviezen en bevorderen 
we de kennis over oorspronkelijke rassen en over hun betekenis 
voor ons landschap, het behoud van genetische diversiteit, de 
wetenschap en in de cultuurgeschiedenis. Fokcentra en educa-
tieve centra die hierin een belangrijke rol spelen krijgen een SZH 
erkenning.

Deze missie is niet een zaak van de SZH alleen. Wij werken nauw 
samen met de houders en hoeders van deze rassen en met andere 
organisaties die zich sterk maken voor ons levend erfgoed. Of dat 
nu rasverenigingen, natuurbeheerders of (hobby)boeren zijn. Een 
van de manieren het behoud van het levend erfgoed te verster-
ken is al die belanghebbenden met elkaar te verbinden. Naast het 
geven van adviezen over (het houden van) de zeldzame rassen 

voeren we ook projecten uit binnen de Fokkerij.  De SZH wil een 
bijdrage leveren aan de fokprogramma’s van zeldzame rassen. In 
deze fokprogramma’s speelt het zorgvuldig omgaan met de ver-
wantschap tussen de dieren om de toename van de inteelt mini-
maal te houden een grote rol. Daarnaast hebben de fokkers ook 
de behoefte om te selecteren in de fokdieren teneinde de produc-
tie- en gebruikseigenschappen van de dieren te verbeteren. De 
SZH heeft de nodige expertise om fokprogramma’s op te zetten 
waarin aan al deze voorwaarden wordt voldaan.

Wij zijn bijzonder verheugd dat de heer Kor Oldenbroek en 
mw. Myrthe Maurice van de SZH 
bereid zijn gevonden een informa-
tieavond voor ons te verzorgen. Zij 
zullen ons in klare taal informeren 
over de grondbeginselen van de 
fokkerij, populatiegenetica en in-
teeltproblematiek. 

Tevens hebben zij de beschikking 
gekregen over onze registergege-
vens waardoor zij in staat zijn een 
goed beeld te krijgen hoe het met 
onze Drentenpopulatie gesteld is 
voor wat betreft verwantschap en 
kunnen daarmee ook een risico-

analyse opstellen voor de toekomst van ons ras op de langere 
termijn. Dit als onderbouwing van het door de vereniging 
voorgestelde fokbeleid.

Wij roepen u allen op om op deze belangrijke informatie-
avond aanwezig te zijn. De toekomst van ons ras gaat ons alle-
maal ter harte. Deze informatieavond is bedoeld voor fokkers 
maar andere belangstellende leden zijn natuurlijk ook van 
harte welkom.

Bart van der Pol, secretaris FBC

De bijeenkomst vindt plaats:

19 november om 20.00 uur
(zaal open 19.30)

Hotel Schimmel, 

Stationsweg Oost 243, 

3932 EP Woudenberg

Onze Bugs op Ameland aan het strand en kijkend naar de Noordzee.
Levert Pluim

Ids fan ‘t Suydevelt (Flynt)
Saskia Koopmans

Foto: Blomsma fotografie
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Procedure FokaanVragen en PuPinFo
Onderstaande informatie is van belang voor fokkers maar 
ook voor dekreu-eigenaren. Wellicht overbodig voor velen 
maar voor de beginnende fokker en de ervaren fokker die 
wel eens wat vergeet, hierbij nogmaals de procedure rond-
om een fokaanvraag.

•	 Wilt u de fokaanvraag tijdig indienen? Graag zo vroeg 
mogelijk maar uiterlijk 2 maanden voor de te verwach-
ten loopsheid, zodat ook het risico van te vroeg loops 
wordt ondervangen en er ruim tijd is e.e.a. te controle-
ren. Een fokaanvraag is 6 maanden geldig en kan koste-
loos verlengd worden. 

•	 Het op tijd indienen van de fokaanvraag is overigens 
ook een van de punten van de Gedragscode.

•	 Mocht na ontvangst dekdatum/geboortedatum blij-
ken dat de aanvraag te laat is ingediend dan wordt u 
daabover aangesproken door het bestuur.  Bij herha-
ling kan dat vervelende gevolgen hebben.

•	 Wilt u de betaling gelijk met het indienen van de aan-
vraag overmaken, aangezien de aanvraag pas in behan-
deling kan worden genomen na ontvangst betaling. Bij 
uitblijven betaling wordt de fokaanvraag onbehandeld 
geretourneerd.

•	 Graag alle gevraagde documenten meezenden. Is er 
al eerder met de teef/reu gefokt dan volstaat het for-
mulier van het laatste oogonderzoek. Bij dekking moet 
er altijd sprake zijn van een geldig oogonderzoek dus 
wees er tijdig bij. Ook belangrijk om in de gaten te hou-
den bij een evt. verlenging van de fokaanvraag.

•	 Verloopt een fokaanvraag dan krijgt u van Fokaanvra-
gen hier een berichtje over. U kunt dan laten weten of u 
de aanvraag wilt verlengen. Bij uitblijven van een reac-
tie wordt er aangenomen dat de aanvraag is vervallen 
en wordt deze uit de lijst verwijderd.

•	 Het heeft de voorkeur dat u een reserve-reu opgeeft bij 
de eerste aanvraag. Dat is dan kosteloos. Als men later 
of in uiterste nood pas bij dekking aangeeft gebruik te 
maken/te hebben gemaakt van een reservereu dan zijn 
de kosten 10 euro. Maar dan bestaat wel de kans dat de 
combinatie kan worden afgekeurd.  Ook voor een reser-
vereu moet u een aanvraagformulier inzenden.

•	 De goedgekeurde fok-
aanvraag wordt zowel 
aan de fokker als de reu-
eigenaar geretourneerd.  
Heeft de reu-eigenaar 
deze toestemming nog 
niet ontvangen ten tij-
de van de dekking dan 
wordt geadviseerd dit na 
te gaan bij Fokaanvragen 
om te voorkomen dat de 
reu-eigenaar ongewild in 
de problemen komt van-
wege een dekking zon-
der goedkeuring.

•	 De fokker ontvangt bij de 

goedkeuring tevens een brief van het bestuur betref-
fende het gebruik van een koopcontract bij verkoop 
pups en een brief van Pupinfo over beschikbaarheid 
pups. 

•	 Het komt van tijd tot tijd voor dat fokkers moeilijk een 
nieuwe baas voor hun pups kunnen vinden, vooral tij-
dens de afgelopen vakantieperiode is dat aan de orde 
geweest.  Gevolg is dat pups dan langer dan 8 weken 
bij de fokker blijven.  Met deze mogelijkheid moet u wel 
rekening houden.

•	 Het is daarom raadzaam om, alvorens u uw teef laat 
dekken, na te gaan op de puplijst hoeveel pups er nog 
beschikbaar zijn en hoeveel nesten er nog worden ver-
wacht.

•	 Verder is het aan te bevelen om uw fokplannen en ge-
boorte van de pups zoveel mogelijk kenbaar te maken 
via een eigen website, pupnet etc.

•	 Graag opgave van de dekdatum aan Pupinfo/Fokaan-
vragen. Dit voor ons beider administratie. U kunt er 
voor kiezen om te wachten met vermelding op de web-
site bij ‘Te verwachten nesten’ tot u zekerheid hebt of 
uw teef drachtig is.  Maar het is voor ons wel belangrijk 
de dekdatum te kunnen noteren.

•	 Hetzelfde geldt voor het geboortebericht. Ook deze 
graag weer melden aan Pupinfo/Fokaanvragen. Ook al 
heeft u geen pup meer beschikbaar, wij hebben deze 
gegevens nodig voor onze administratie en voor het 
inplannen van het nestbezoek.

•	 Mocht u op de lijst ‘Geboren nesten’ staan met nog be-
schikbare pups wilt u Pupinfo dan op de hoogte hou-
den als dit verandert.

•	 Vergeet u niet een lidmaatschapsbewijs bij de secreta-
ris aan te vragen. Dit scheelt u kosten bij opgave bij de 
Raad van Beheer. 

•	 Ook moet u een dekbericht (binnen 3 weken na dek-
king) en geboortebericht (binnen 10 dagen na geboor-
te) insturen aan de Raad van Beheer. Formulier hiervoor 
kunt u vinden op de website van de Raad van Beheer.

Leest u de informatie op het formulier fokaanvragen goed 
door, daar staat veel van de 
in dit artikel genoemde infor-
matie ook vermeld.

Heeft u nog vragen over bo-
venstaande dan kunt u con-
tact met ons opnemen. Dit 
artikel wordt ook op de web-
site geplaatst waar u het ten 
alle tijden kunt nazien.

Fokaanvragen, Marja de Boer
fokaanvragen@drentschepatrijs-
hond.org

Pupinfo, Madelien Atema
pupinfo@drentschepatrijshond.org
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aankondiging drententraining  2014
Wilt u met uw Drentsche Patrijshond een apporteertraining volgen, laat dan wat van u horen.  Er is aandacht voor het 
speciale karakter van de Drent met z’n specifieke eigenaardigheden. Uitgangspunt is: trainen op succes in combinatie 
met een goede gehoorzaamheid. 

Inhoud:   trainen vanaf KNJV B/MAP en beginnend A

Niveau:   hond moet een KNJV B diploma hebben gehaald

Locatie:   op diverse plaatsen in Drenthe en Groningen, maar ook daarbuiten

Periode:   november 2013 t/m juni 2014

Hoe vaak:  om de 2 á 3 weken  

Wanneer:  op vrijdag en of zaterdag

Kosten:   afhankelijk van het aantal deelnemers

Begeleiders:  Roelof Alting
   Klaas de Vries
   Alfred Drenth 

Info/aanmelding:  Graag mailen aan roelofalting@hetnet.nl, daarna ontvangt u het aanmeldingsformulier 

saar Vindt Paashaas wel
Dit is Saar, onze 9 jaar oude Drent. Ze is de liefste hond ter 
wereld. Bij ons kan iedereen in huis binnenvallen en wordt 
dan uitvoerig en vriendelijk begroet. Dat ze van gezellig-
heid houdt is een understatement. 

Toen de kinderen klein waren lag ze het liefst tussen de Lego- 
en Playmobilebouwsels. Dat was niet helemaal naar de zin van 
de kinderen, want ze lag dan gruwelijk in de weg. Wat een ide-
ale hond zult u denken. Maar 
aan elke hond zit een klein 
minpuntje, zo ook aan deze. 

Wij roepen thuis weleens: 
“Saar heeft een eet-fixatie! 
Wat ze niet lust moet nog 
worden uitgevonden.” Dat is 
natuurlijk wel lichtelijk over-
dreven, maar er gaat bij die 
hond van alles aan de voor-
kant naar binnen. Dat is na-
tuurlijk reuze handig als ze 
pillen moet slikken. Is het 
nodig om heel omslachtig 
een pil in een plakje worst te 
verpakken? Nee hoor, je geeft 
de pil alsof het een snoepje is 
en weg is het. Maar, alles op-
eten gecombineerd met een geweldige hondenneus , heeft 
natuurlijk een keerzijde. 

Zo was ik jaren geleden, met Pasen, op de hei in Bussum. We 
hebben in het Gooi diverse plekken waar de hond niet los 
mag lopen, maar uitgerekend op deze hei wel. Er liep daar een 

gezin met twee kleine kinderen. Voor ik er erg in had, zag ik 
Saar met een enorme chocolade paashaas voorbij schieten! Ik  
hoorde een enorm tumult bij het gezin. Het oudste jongetje 
riep: “Die hond heeft de paashaas gevonden.” Normaal komt 
Saar keurig op de fluit naar mij toe zoals ze dat op de jacht-
training heeft geleerd, behalve natuurlijk deze keer. Madam 
stond op een afstandje heerlijk de paashaas te verorberen. 

Met aluminiumfolie en al!

De vader gaf een zeer peda-
gogisch commentaar door 
te zeggen dat de hond beter 
kon zoeken dan de kinderen. 
Hij was gelukkig niet boos op 
mij.. 

Thuis toch maar even con-
tact opgenomen met de die-
renarts. Chocolade  is giftig 
voor honden om nog maar 
te zwijgen van de alu-folie. 
Saar is niet ziek geweest. Ik 
heb niets aan haar gemerkt 
en alle restanten hebben de 
hond verlaten via de daartoe 
bestemde uitgang.

U begrijpt natuurlijk dat ik 
sindsdien met Pasen niet meer naar de hei, maar diep het bos 
in ga om haar uit te laten. Ik kijk schichtig om me heen of ik 
geen gezin zie, dat paaseieren aan het zoeken is...   

Annelies van den Boogaard, Hilversum
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hond gaaPt mee met Baasje uit emPathie
Honden nemen een geeuw van hun baasje over uit empa-
thie, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Honden gapen vaker 
mee met hun baasje dan met personen die ze niet kennen. 
Dat suggereert dat de dieren geeuwende mensen imiteren 
uit empathie en niet vanwege stress, zoals soms wordt ge-
suggereerd.

Onderzoekers van de Universiteit van Tokyo komen tot die 
conclusie in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS One.

Emotionele band
De wetenschappers confronteerden bij hun onderzoek 25 
honden eerst alleen met hun eigenaar die een aantal keer 
nadrukkelijk geeuwde. Vervolgens werden de dieren ook 
blootgesteld aan een gapende onderzoeker die ze nooit 
eerder hadden gezien.

De honden reageerden over het algemeen veel sterker op 
een geeuw van hun baasje dan op een geeuw van de on-
derzoeker. Dat suggereert volgens de wetenschappers dat 
honden gapende mensen imiteren uit empathie.

“Onze studie laat zien dat er een empathische basis is voor 

een besmettelijke geeuw bij honden”, verklaart hoofdon-
derzoeker Teresa Romero in de Britse krant The Guardian. 
“Het geeuwen wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de 
emotionele band met het baasje.”

Stress
Sommige onderzoekers geloven dat honden gapen als ze 
stress ervaren, net als andere dieren zoals apen. Maar hart-
slagmetingen die tijdens het onderzoek werden uitgevoerd 
bij de honden, hebben uitgewezen dat de hartslag van de 
dieren niet omhoog gaat tijdens het geeuwen.

Eerdere onderzoeken toonden ook al aan dat honden 
meegapen met hun baasje, maar nooit eerder werd deze re-
actie vergeleken met de manier waarop de dieren reageren 
op gapende vreemdelingen.

Door: NU.nl/Dennis Rijnvis

Als een hond gaapt, kan dat natuurlijk van alles betekenen. Misschien gewoon wat slaperig? 
In het beroemde boekje ‘Kalmerende signalen’ doet Turid Rugaas verslag van haar onderzoek 
naar gedrag waarmee een hond zichzelf en anderen kalmeert. Een van die uitingen is gapen. 
Zij beschrijft ook dat gapen van het baasje de hond rust en vertrouwen kan geven.

Ik heb bij jachtproeven wel gezien dat de voorjager uitgebreid stond te gapen. Kan toeval 
zijn, maar ik moest toen wel denken aan het boekje van Turid Gaas. Nu heeft onderzoek weer 
nieuwe conclusies opgeleverd. Aan de hond is nog zoveel te ontdekken! 

We zullen als eenvoudig Drentenbaasje niet zo snel een wetenschappelijke ontdekking 
doen, maar het blijft boeiend om uw hond nauwgezet gade te slaan. Er is altijd weer iets 
nieuws te ontdekken.

RvdM

Hond ontsnapt op Schiphol
Op 14 september is op Schiphol een hond ont-
snapt, toen hij in een bench werd ingeladen in 
het ruim van een Transavia-vliegtuig, dat naar het 
Portugese Faro vertrok.

Er werd gelijk groot alarm geslagen en Schiphol-
personeel ging de hond zoeken op het platform. 
Zelfs de brandweer werd ingeschakeld. Vergeefs, 
de hond is niet meer gevonden.

Transavia bevestigde gisteren het bizarre inci-
dent. De Boeing 737 is flink vertraagd de lucht in-
gegaan, met de baasjes van de verloren hond aan 
boord. “Ze hadden twee honden bij zich, één zal 
dus een vlucht later moeten nemen, als hij weer 
boven water komt”, luidt de verklaring.

‘Fikkie’ Op Vliegles
In een Amerikaanse filmstudio waar onder andere 
Kill Bill is opgenomen, leren honden hoe ze zich 
moeten gedragen in een vliegtuig. Baasjes stappen 
met hun viervoeter aan boord van een vliegsimula-
tor. Terwijl de hele vlucht wordt nagebootst – “help, 
turbulentie!” – geven drie instructeurs, onder wie ac-
trice Megan  Blake, tips.

Steeds meer reizigers kiezen ervoor om ‘Fikkie’ mee 
te nemen in het vliegtuig. “Als een hond nerveus is, 
zet hij zich schrap. Hij likt  constant aan zijn bek/lip-
pen en zijn pupillen zijn vergroot. Wat je ook doet, ga 
niet tegen je huisdier praten alsof het een baby is”, zo 
horen we. 

Wat je wel moet doen, leer je tijdens de cursus waar 
een prijskaartje van € 263 aanhangt.
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de zorgverzekering voor uw huisdier 

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

SPECIAAL  

VOOR  

DE FOKKER

Draag uw pups verzekerd over.

Een geruststellende gedachte!

U wilt toch ook het allerbeste  
voor uw Drentsche Patrijshond?

Spaar per pup €15,-
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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

31-07-2013
Reu: Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB 2772138, HD A
Teef: Maja Cirra v. Wikatro, NHSB 2617237, HD A                          
J. van Weerdenburg, Beets

13-08-2013
Reu: Ascon-Maras an ‘t Landweggie, NHSB 2741842, HD A
Teef: Silke v.d. Geeserstroom, NHSB 2686716, HD A
J.A.M. Meijer –Wensveen, Gees

08-09-2013
Reu: Maras, NHSB 2786014, HD A
Teef: Amber Phébe van Groevenbeek, NHSB 2635617, HD A
D. Striegel-Oskam, Nieuwehorne

16-09-2013
Reu: Argos Lobke van Selihof, NHSB 2643661, HD A
Teef: Josephine Tinke van Groevenbeek, NHSB 2735153, HD A
M.J.B. de Boer-van Herreveld, Ermelo

Geboorten

02-08-2013
6 pups (3 reuen en 3 teven)
Reu: Juno Daisy v. Roopoorte,  NHSB 2696684, HD A
Teef: Yuna, NHSB 2800892, HD A
J. Daamen, Heijningen

07-08-2013
7 pups (5 reuen en 2 teven)
Reu: Bart fan ‘t Suydevelt, NHSB 2630889, HD A
Teef: Gina Lauwers, NHSB 2815959, HD A
J.H. Boersma, Kollumerpomp

27-08-2013
10 pups (5 reuen en 5 teven)
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

08-08-2013
9 pups (3 reuen en 6 teven)
Reu: Quinto fan ’t Suydevelt, NHSB 2734444, HD A
Teef: Winny fan ‘t Suydevelt, NHSB 2776518, HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

02-09-2013
8 pups (5 reuen en 3 teven)
Reu: Bart fan ’t Suydevelt, NHSB 2630889, HD A
Teef: C’est Sarah uit de Drentsche Streek, NHSB 2842401, HD A
M.A. Hoeksema, Kiel-Windeweer

12-09-2013
7 pups (5 reuen en 2 teven)
Reu: Quinto fan ’t Suydevelt, NHSB 2734444, HD A
Teef: Vilou fan ‘t Suydevelt, NHSB 2768903, HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

29-09-2013
2 pups (2 reuen)
Reu: Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB 2772138, HD A
Teef: Maja Cirra van Wikatro, NHSB 2617237, HD A
J. van Weerdenburg, Beets

tiPs Voor geBruik werPkist 
Haal, wanneer de pups 4 tot 5 weken oud zijn, de bodem uit de werpkist. Draai 
de werpkist 180 graden om. 

De bezemstelen die eerst dienden ter bescherming van de pups tegen verstik-
king door de teef, hebben nu 
de functie om te voorkomen 
dat de pups eruit klimmen. Op 
deze manier hoeven de randen 
niet verhoogd te worden. 

Geen extra werk en moeder-
hond kan gemakkelijk in en uit 
de kistblijven springen. 

De schotten zijn 50 cm hoog en 
daarmee ruim voldoende voor 
pups van 8 tot 10 weken. 

De bodem is bedekt met een 
stroeve, doorlatende kunststof 
mat. De daaronder liggende 
kranten nemen het vocht op 
en worden niet door de pups 
verscheurd.

 Jeanne Rommens
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geen nimrod
Nadat ‘Sera van ‘t Limburgsland’ vorig 
jaar twee A diploma’s behaalde met 
91 en 92 punten  ben ik mij gaan ver-
diepen in de MAP-A proeven (Meer-
voudige Apporteerproeven) en be-
sloot mij voor 4 van deze proeven aan 
te melden. 

Er gingen heel wat uurtjes trainen in zit-
ten. Toen ik in het begin van de zomer 
mee mocht trainen met twee ervaren 

mannen, begon ik er vertrouwen in te  
krijgen. 

Voor de MAP-wedstrijden was er eerst 
nog de jachtproef van onze vereniging 
in Beesd waar we ieder jaar met veel 
plezier aan deelnemen. Voor onze ‘Esra 
van ‘t Limburgsland’ was het haar eerste 
wedstrijd. Ze behaalde een C-diploma  
en als ze bij het ‘over water’ de eend had 
gepakt in plaats van het watervogeltje 
dat ze uit het riet haalde, had het ook 
een B-diploma kunnen worden. 

Sera kwam als winnaar uit de strijd met 
een A-diploma met 88 punten. Trots gin-
gen we huiswaarts met de mooie wis-
selbeker. De eerst MAP-wedstrijd was 
in Heerle en het was meteen raak: een 
MAP-A diploma met 495 punten. De eer-
ste ‘Nimrod punten’ waren binnen. 

Enkele dagen later gingen we vol goede 
moed naar Haaften. De eerste 5 van de 6 
proeven gingen prima, maar helaas ging 
het op de laatste proef mis.

Met iets minder vertrouwen gingen we 
3 dagen later naar Wijchen. Sera liep al 
twee dagen iets mank nadat ze zich tij-
dens een achtervolging van een konijn 
verstapt had. Op de ochtend proeven 
kregen we de raad van de keurmeesters 
om haar poot goed in de gaten te hou-
den. Het resultaat was echter geweldig:  
tweemaal de maximale score van 100 
punten en één proef met 95 punten. He-
laas ging het op de eerste middagproef 
mis, Sera liet zich mooi op de sleep diri-
geren en bleef deze mooi volgen - ook 
over een beek - maar bijna bij het wild 
brak ze de sleep af en kwam terug.

Er bleef nu nog één kans over om het 
tweede diploma te behalen en wel op 
30 september in Benthelo. De natuur 
gaat echter zijn eigen weg: enkele da-
gen na Wijchen vonden we de eerste 

bloeddruppels. Sera was loops, weg 
droom van de Nimrod. Aangezien Sera 
in het verleden om de 8 à 10 maanden 
loops werd en het nu pas 6 maanden 
geleden was, hadden we hier nog geen 
rekening mee gehouden. We hadden  
gehoopt op 10 maanden, zodat we - als 
we een tweede MAP–A zouden halen - 
op 11 november aan de Nimrod zouden 
kunnen deelnemen.

We gaan dus niet naar Benthelo, maar 
op bezoek bij een mooie reu en dan 
hopen op een mooi nestje. Als Sera het 
volgend jaar nog zo fit is als nu doen we 
misschien nog een poging om aan de 
Nimrod te mogen deelnemen.

Chris Wielders

Foto’s van de proeven: Frank van Erp

De Nimrodproef is het slottafereel 
van de KNJV-proeven en de Meer-
voudige Apporteer Proeven (MAP’s) 
die ieder jaar onder toezicht van de 
Organisatie Wedstrijdwezen Jacht-
honden (ORWEJA) in ons land wor-
den gehouden.

De meest succesvolle honden van 
de diverse jachthondenrassen wor-
den uitgenodigd, om samen met 
hun voorjagers uit te maken wie de 
beste van het desbetreffende sei-
zoen is. Meer informatie: 
www.nimrod-nederland.nl.
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Breng uw relaties een fraaie Kerstgroet in ‘Onze Drent’!

Het is traditie en behoeft nauwelijks aankondiging: in het decembernummer van ‘Onze Drent’ kunt u ook dit jaar 

weer een mooie kerstgroet brengen aan uw mede-Drentenliefhebbers. Vooral voor fokkers en reu-eigenaren 

een mooie gelegenheid om een Kerstwens over te brengen aan iedereen met wie ze in de afgelopen jaren een 

band hebben opgegebouwd.

De kosten zijn minimaal, we stellen tegen kostprijs van € 35,- een halve pagina in kleurendruk beschikbaar voor 

uw boodschap. De groet dient wel ‘horizontaal georiënteerd’ te zijn, zodat er 2 kerstboodschappen op één pa-

gina passen.

Als u niet zo handig bent in het in elkaar zetten van een mooi plaatje, kunt u ook een of meer foto’s insturen met 

daarbij de tekst die u graag in Onze Drent terug wilt zien. Dan verzorgen wij met alle plezier de opmaak.

Als u van deze aanbieding gebruik wilt maken, neem dan contact op met Rob van der Meer,

email: redactie@drentschepatrijshond.org, telefoon: 023 - 5633505.

Adverteer in ‘Onze Drent’ en bereik een unieke groep hondenliefhebbers!
Graag brengen we de mogelijkheid onder uw aandacht om te adverteren in ‘Onze Drent’. We mogen ons gelukkig prij-zen dat de adverteerders ons altijd goed weten te vinden, maar de ervaring leert dat er elk jaar ook wel weer een paar afvallen. Daarom is het waarschijnlijk wel mogelijk om in 2014 weer een paar nieuwe advertenties te plaatsen.
•	 U bereikt 1400 hondenliefhebbers die het blad over het algemeen heel zorgvuldig lezen en herlezen. Dat biedt kansen voor u als adverteerder! Bijvoorbeeld voor het aanprijzen van ‘hondenprodukten’ , maar natuurlijk ook voor aanbiedingen die niet gerelateerd zijn aan honden.
•	 Bovendien ondersteunt u onze vereniging, die dankzij de inspanning van heel veel vrijwilligers het belang van de Drentsche Patrijshond behartigt en ons als leden de kans biedt het plezier dat we beleven met onze hond te delen.
•	 U kunt in diverse formaten adverteren, van A6 tot en met A4, uiteraard steeds in full-colour-druk. 
•	 De kosten zijn zeer bescheiden, u staat al in ‘Onze Drent’ met een eenmalige A-5 advertentie voor € 44,- (als u lid bent van de vereniging is het zelfs slechts € 37,50).
•	 Zo nodig kunnen wij ook zorgdragen voor het opmaken van uw advertentie, zonder dat daarvoor extra kosten worden gerekend. 

•	 U kunt eenmalig adverteren of direct ruimte reserveren voor meerdere edities. U kunt vaker dezelfde advertentie plaatsen, maar u kunt ook van advertentie wisselen, bijvoorbeeld om actuele aanbiedingen te promoten.
Als u belangstelling heeft, neem dan contact op met Rob van der Meer, 
email: redactie@drentschepatrijshond.org, telefoon: 023 - 5633505.

Deel uw belevenissen met uw Drent!
Als u ‘Onze Drent’ wat vaker heeft gelezen, weet u dat er altijd leuke verhalen in staan over wat we met z’n allen mee-

maken met onze Drenten. Verhalen uit het dagelijks leven, van het trainingsveld, van de vakanties, van...vult u maar 

in. We zijn heel blij met alle stukjes die worden ingezonden. Het geeft een mooi beeld van de manier waarop de Drent 

ons leven verrijkt. We zijn de honden dankbaar voor alle streken die ze uithalen en we zijn u als lid dankbaar dat u de 

moeite neemt om uw belevenissen op te schrijven en te delen met ons allemaal.

Uiteraard zijn we ook heel blij met foto’s van al die fotogenieke honden, liefst met korte omschrijving van de situatie. 

Het hoeft niet altijd een heel verhaal te zijn, een paar zinnen zijn al heel waardevol. Dat maakt het bekijken van de foto 

een stuk interessanter. Foto’s kunnen ook worden geplaatst op de website van de vereniging. Wilt u de foto’s onbe-

werkt en in het originele formaat sturen (zoals die van het fototoestel afkomen). Dan kunnen we ze zo mooi mogelijk 

afdrukken en/of op de site plaatsen.

•	 Uw stukjes en foto’s zijn van harte welkom in de mailbox: redactie@drentschepatrijshond.org.

•	 Foto’s voor de website kunt u sturen aan: foto@drentschepatrijshond.org
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mijn eerste drent
Dit stukje voor ‘Onze Drent’ is waarschijnlijk een wat on-
gebruikelijk stukje en wellicht ook ietwat voorbarig: ik 
heb namelijk nog helemaal geen Drent!

Nooit gehad ook. Maar ik zeg ‘nog’ want oh, wat zou ik graag 
heerlijke lange wandelingen maken, de zondagochtend door-
brengen op een sportveldje voor de puppycursus, en natuur-
lijk later de apporteer- en jachttrainingen gaan doen. 

Kortom, het is tijd voor mijn eerste Drent! Maar dat brengt 
mij ook meteen bij mijn probleem, want hoe kies ik nou de 
hond die bij mij past? Het moet een maatje zijn, mijn ‘perfecte 
match’. Dus ben ik een jaar geleden begonnen met het voor-
werk. 

Stap één: lid worden van de vereniging ‘De Drentsche Patrijs-
hond’. Ik heb het afgelopen jaar alle ‘Onze Drenten’ van voor 
naar achter en weer terug gelezen en ik kan niet wachten tot 
het volgende blad weer op de mat valt om alle informatie als 
een spons op te zuigen.

Stap twee: bezoeken van de fokdagen. Vorig jaar voor het eerst 
als oriëntatie, dit jaar ben ik weer op de fokdagen te vinden. 
Hopelijk kan ik nu gerichter informatie vergaren en fokkers 
spreken. Maar er zijn zo veel kennels en fokkers, en hoewel de 
website van de vereniging een heel goed overzicht geeft, zie 
ik toch door de bomen het bos niet meer. Kies ik nu een kleine 
of een grotere kennel? Wat zijn de voor- en nadelen? 

Drenten zijn jachthonden, en hoewel ik zelf niet jaag, ben ik 
wel van plan om ‘Saar’ (want zo moet ze gaan heten) af en toe 
mee te nemen op jacht. Het moet dus wel een goede ‘jager’ 
worden.

Ik zeg Saar, en inderdaad, mijn hond zal een teefje worden. Als 
alles volgens plan verloopt, zou ik namelijk ook ooit een nestje 
met haar willen fokken. Grote plannen dus voor Saartje. 

En daar krijgt Saar natuurlijk ook een hoop voor terug, want 
als ik volgend voorjaar stop met werken voor de baas, gaat 

alle aandacht naar haar, bovendien hebben we hier in Zeeuws 
Vlaanderen alle ruimte: een grote tuin om te ravotten en veel 
natuur en bos voor lange wandelingen. En hoewel alle vier de 
kinderen inmiddels de deur uit zijn, blijft het hier een zoete in-
val van vrienden, kinderen en kleinkinderen, hebben we twee 
katten rondlopen en komt onze ‘logeerlabrador’ ook af en toe 
buurten. Kortom, Saar moet ook dikke maatjes worden met 
alle mensen en dieren hier in huis. 

Heeft u tips of adviezen, mail mij! Of heeft u zelf plannen voor 
een nestje begin 2014 en herkent u mijn wensen in uw eigen 
hond, dan is een pup uit uw nest misschien wel mijn Saar! Ik 
zou heel graag met u in contact komen. Locatie is geen enkel 
probleem, als het moet rijd ik naar noordoost Groningen.

Rob Driehuis
saardriehuis@gmail.com

1 In de vorige ‘Onze Drent’ passeerde het onderwerp HD in deze rubriek. Daarbij is ook de 
‘Norbergwaarde’ van belang. Waarover geeft de ‘Norgbergwaarde’ informatie?

2 Hoe komt dit cijfer tot stand?

3 Wat is de Norbergwaarde bij een ‘normaal’ gewricht?

4 Wat is de waarde van beide heupen derhalve?

5 Waarop duidt een (te) lage Norgbergwaarde?

6 Wat is het gevolg hiervan voor de HD-uitslag?

7 Betekent een normale of zelfs hoge Norbergwaarde: goede heupgewrichten?

8 Waarom niet?

9 Hoe wordt dit op het certificaat aangegeven?

10 Hoe wordt de koppeling tussen de ernst van bot-afwijkingen en de uitslag uitgedrukt?

A
ntw

oorden op pagina:  33

Vragen Drent-en-kennis
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 Dierenpension ‘t Suydenvelt

Als Drentenbezitters en –fokkers 
begrijpen wij uw zorg des te meer.
Uw hond(en)  is/zijn bij ons in goe-
de handen. 

Informeer gerust bij derden, veel 
Drenten bezitters gingen u voor. 

Ons hondenhuis, waarin ook een 
deel van onze eigen honden verblij-
ven, is gelijk de verblijfplaats voor 
uw Drent.

Wij zijn het gehele jaar open. 
Zie voor meer informatie en ope-
ningstijden onze site.

Een betrouwbaar alternatief voor u en uw Drent tijdens 
uw afwezigheid of vakantie.

Voor de aanschaf van een puppy kunt u ook bij ons terecht.

De Drentsche Patrijshonden-kennel “fan ‘t Suydevelt”

Uw Vertrouwen….onze zorg.

Jaap en Froukje Hoeksema

Boermastreek 1

9574 PC  Exloërveen (Drenthe)

Tel/faxnr: 0591-549844

E-mail: info@drentschepatrijshond.nl

Website: www.drentschepatrijshond.nl

Wij zijn een rijksgediplomeerd  Dierenpension.
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Flessestraat 42 | 6666 CR  Heteren | Postbus 19 | 6666 ZG  Heteren | Telefoon (026) 479 04 70 

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

Creatie en opmaak door Qompassie | www.qompassie.nl

zorgt ook voor goede 
contracten zodat 

uw pup geen 
'hondenleven' krijgt
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juVeniele Pyodermie
Puppy’s met deze aandoening kun-
nen binnen enkele dagen heel erg 
ziek worden. Ze willen niet meer eten, 
hebben hoge koorts en pijn.

Het is goed om iets meer te vertellen 
over juveniele pyodermie, zodat u op 
tijd naar uw dierenarts gaat voor een 
juiste behandeling want het mooie 
nieuws is: juveniele pyodermie is goed 
te behandelen.

Juveniele pyodermie wordt ook wel ju-
veniele cellulitis, puppy strangles of ju-
veniele lymphadenitis genoemd.

Bij welke dieren komt deze aandoe-
ning voor?
In principe kan juveniele pyodermie bij 
elke puppy voorkomen. Meestal zijn de 
puppy’s niet ouder dan vier maanden. 
Nestgenoten hoeven het helemaal niet 
te krijgen want het is geen besmettelijke 
ziekte. In sommige artikelen vermoedt 
men een ras-predispositie, maar er is 
geen overtuigend bewijs.

De verschijnselen
De eerste afwijkingen bestaan vaak uit 
een acute zwelling van de snuit, de lip-
pen en/of de oogleden. Binnen 24 tot 
48 uur ontstaan dan in een snel tempo 
grote aantallen puisten die overgaan in 
een diepe huidontsteking met het ont-
staan van fistels en korsten. Bloederig 
pus komt dan vrij. Deze plekken kun-
nen ook voorkomen op de oren, rond de 
anus en rond het preputium (voorhuid 
van de penis). De lymfeknopen zijn fors 
gezwollen en kunnen abcederen (veret-
teren). De puppy’s krijgen koorts en pijn. 
Ze eten en drinken slecht. Uitdroging is 
mogelijk. Pijnlijke gewrichten worden 
ook gezien. Het beeld gaat dramatisch 
snel achteruit.

Diagnose stellen
Het geheel lijkt op een hele heftige 
bacteriële infectie, maar dat is het niet. 
Allereerst moet de dierenarts andere 
aandoeningen die op juveniele pyo-
dermie lijken, uitsluiten. Demodex kan 
bij puppy’s ook puisten veroorzaken 
en moet heel anders worden behan-
deld dan een juveniele pyodermie. Een 
gewone bacteriële infectie kan ook het 
geval zijn en moet ook anders worden 
behandeld. Een overgevoeligheidsreac-
tie tegen bijv. medicijnen of vaccins kan 
er uit zien als een juveniele pyodermie. 
Bepaalde auto-immuun aandoeningen 
kunnen ook zo beginnen, alleen zien we 
dat zelden bij een puppy.

Huidafkrabsels zijn noodzakelijk om de-

modex uit te sluiten. Cel-onderzoek 
van de pus is een bijzonder handig 
hulpmiddel tot het stellen van de 
diagnose, maar vereist wel de 
nodige ervaring. Een bacterieel 
onderzoek van een intact ab-
ces (niet een open abces, want 
daarin kunnen bacteriën van bui-
tenaf zijn gaan zitten) laat zien of 
er sprake is van een bacterie en zo 
ja welke en vooral waar de bacterie 
gevoelig voor is. Het nadeel is dat men 
hier een week op moet wachten en dat 
kan de puppy niet. Huidbiopten, dat is 
het onder plaatselijke verdoving verwij-
deren van het liefst hele puisten, geven 
uitsluitsel met welke aandoening men 
te maken heeft. Helaas duurt de uitslag 
van de patholoog een kleine week. Vaak 
is het heel zinvol om  deze ingrepen wel 
te doen, maar niet te wachten met een 
behandeling. Na een week is dan met 
zekerheid bekend of de pup wel of niet 
een bacterie heeft en wel of niet juve-
niele pyodermie heeft.

De behandeling 
Het is inmiddels bekend dat het geven 
van enkel een antibioticum niet werkt. 
Er moet een immuun-onderdrukkende 
behandeling worden gegeven. Tot op 
heden was dat altijd een corticosteroïd, 
zoals prednison of nog sterker, dexame-
thason. Deze medicijnen dienen dage-
lijks in te worden gegeven. Langwerken-
de corticosteroïd-injecties werken niet. 
De nadelen van dergelijke middelen zijn 
dat ze de groei beïnvloeden. De pup eet 
erg veel, kan dikker worden en veel gaan 
hijgen. Hoge doses zijn noodzakelijk en 
soms ontstaat er dan een maagslijm-
vlies ontsteking. In de afgelopen jaren 
is gebleken dat sommige puppy’s ook 
goed reageren op ciclosporine. Dit mid-
del heeft als voordeel dat het de groei 
niet beïnvloedt. De puppy’s gaan niet 
meer eten en worden ook niet snel te 
dik. Het nadeel is dat sommige puppy’s 
op dit middel gaan braken. Ciclospo-
rine werkt minder snel als prednison of 
dexamethason. De behandeling is altijd 
maatwerk en elke zieke pup moet apart 
worden bekeken om een goed plan op 
te stellen voor een zo snel mogelijke 
genezing met de minste bijwerking. 
Een combinatie van deze middelen is 
ook mogelijk. Daarnaast geeft men een 
breed-spectrum-antibioticum dat goed 
in de huid doordringt. De oorzaak van 
juveniele pyodermie is niet bacterieel, 
maar door de vele wonden kunnen wel 
bacteriën van buiten naar binnen drin-
gen.

D e 
d u u r 

van de behan-
deling is minimaal enkele 
weken tot soms wel enkele maanden. In 
de literatuur vindt men vaak dat een te-
rugval zelden voorkomt. In de praktijk is 
dat soms toch het geval. Zeker wanneer 
men de medicijnen snel wil afbouwen. 
Te snel afbouwen betekent dat de gene-
zing even stil staat en de dosering van 
de medicijnen even moet worden op-
gevoerd. Het is balanceren tussen een 
effectieve behandeling en voorkomen 
van te veel bijwerkingen.

Puppy’s die juveniele pyodermie heb-
ben zijn ziek. Allerlei handelingen doen 
pijn en geven veel stress voor zowel de 
pup als de baas. Met rust laten en lek-
ker laten slapen is het beste. Verwennen 
met het eten en even kort naar buiten 
brengen om een behoefte te doen, is al 
vermoeiend genoeg. Bijna alle dieren 
overleven juveniele pyodermie. Litte-
ken-vorming ten gevolge van de diepe 
wonden is mogelijk. Snelle en juiste be-
handeling kan dit zoveel mogelijk voor-
komen.

De oorzaak
Er is iets mis met de weerstand van de 
pup. De weerstand is mogelijk overac-
tief tegen de eigen normale bacteriële 
flora. Het is tot op heden niet duidelijk 
of dat nu de Staphyloccen of de Strep-
tococcen zijn. Mogelijk spelen bacte-
riën zelfs helemaal geen rol! Omdat de 
puisten en abcessen openspringen, 
durft geen dierenarts de hond zonder 
antibioticum naar huis te laten gaan. Ju-
veniele pyodermie heeft niets te maken 
met hygiëne. Dit wordt nog wel eens 
beweerd. Het is ook niet mogelijk om de 
ziekte van de ene pup naar de andere 
pup over te brengen door weefsel over 
te spuiten. Juveniele pyodermie is niet 
besmettelijk.

Mevr. Drs. M.W. Vroom
Dermatoloog, verbonden aan de kliniek 
van Veterinair Specialisme te Oisterwijk
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Voor gek Verklaard
‘Weet wel waar je aan begint’. Dit heb-
ben we vele malen moeten aanhoren. 
We werden eigenlijk wel voor gek ver-
klaard.

Een pup en dat met drie kinderen en een 
druk sociaal leven. En (bijna) geen hon-
den in onze familie- en vriendenkring.

Maar ja, we wisten waar we aan begon-
nen en nee, ook weer niet helemaal. 
Want kun je dat als je nog nooit een 
hond hebt gehad?

Maar we hadden ons ingelezen, we had-
den geïnformeerd bij meerdere fokkers. 
En we waren het erover eens, oftewel: 
we waren als een blok gevallen voor de 
Drentsche Patrijshond en al 
zijn kwaliteiten. 

Alles bij elkaar een 
hele onderneming 
omdat de vrouw 
des huizes eigenlijk 
bang was voor hon-
den. Maar laat nou net 
onze buurhond Jelle een 
Drent geweest zijn. Helaas had 
Jelle epilepsie en is hij in 2012 overleden 
maar het was een schat van een hond. 
Dus toen ook de toekomstige bazin er 
zeker van was, werd het wachten op een 
nestje.

Op 15 januari werd dat geboren. We gin-
gen kijken, niet eens met de bedoeling 
om hem daar te kopen. We zaten nog 
in de ‘onderzoekende’ fase. Want ook 

het jachtinstinct was van belang, omdat 
de man des huizes de jacht beoefent 
en onze hond ook daarvoor zou willen 
gaan gebruiken. 

En we hadden nog een spannings-
puntje want onze oudste zoon was ook 
doodsbang voor honden! Dus tja, waar 
begonnen we aan? Daarom wilden we 
ook een pup, zodat ie met de kinderen 
zou opgroeien.

De dag brak aan dat we bij het nestje 
mochten gaan kijken, de kinderen ke-
ken er naar uit. Aangekomen bij de 
fokker ging de deur open en kwamen 
moeder en oma Drent ons enthousi-

ast tegemoet. Onze zoon van 8 
stond stijf van angst te gil-

len, onze dochter van 
6 stond doodsbang 
om het hoekje van 
de deur met de han-
den voor haar ogen. 

Onze jongste van 1 
jaar liep rustig, tussen 

moeder en oma Drent 
door, naar binnen. Een hilarisch 

tafereeltje.

Zoon en dochter kwamen bij van de 
schrik en gingen ook naar de 9 puppies 
kijken. Nadat eerste bezoekje werden 
de wekelijkse bezoekjes aan het nest 
een hoogtepunt van de week.

De contacten verliepen zo goed dat we 
op 9 maart onze Fedor ging ophalen. Hij 
was zo schattig dat iedereen die hem 
zag als een blok voor hem viel.

Thuisgekomen deed ie het zo ongelo-
felijk goed. Het zindelijk worden verliep 
soepel. En ook met de kinderen verliep 
het erg goed. Lekker spelen en wande-
len in de dichtbij gelegen uiterwaarden. 

Ook de puppy-jachtcursus die het baas-
je heeft gevolgd ging uitstekend, Fe-
dor deed het super. En nu zitten we op 
vakantie zonder man/vader en Fedor, 
want de vakantie was al geboekt, en we 
zitten op een camping waar geen hon-
den zijn toegestaan (hoe verzinnen ze 
het). We genieten ervan maar wat zullen 

we blij zijn als we allemaal weer lekker 
thuis zijn bij onze Fedor!

Onze zoon die zo doodsbang was voor 
honden,  mist hem wel het meeste. Elke 
dag vraagt hij naar hem en zegt hij dat 
ie hem zo mist. Wat kan een hond toch 
veel doen met een kind.

We zien onze Fedor opgroeien van pup 
naar puber, maar onze zoon verandert 
met hem mee. Vol verwondering kijken 
we toe hoe onze Fedor onze zoon meer 
zelfvertrouwen bezorgt en …… een 
vriendschap voor het leven!

En tja we werden voor gek verklaard, 
maar ondertussen wordt er nu gevoch-
ten, wie er voor Fedor mag zorgen als  
wij een keertje weg moeten… Zo zie je 
maar, je weet nooit precies waar je wel 
of niet aan begint.

Fam. Keijnemans en Fedor

Hoe herken je een wolvenaanval?
Na de vondst van een dode wolf in Luttelgeest vindt het Faunafonds (www.faunafonds.nl) het 
tijd iedereen duidelijk te maken hoe je kunt zien of het een wolf is geweest die een dier gedood 
heeft.

In een recente nieuwsbrief staan de belangrijkste kenmerken:
•	 Er is sprake van een diepe, doelgerichte halsbeet als doodsoorzaak. 
•	 De maaginhoud is niet geconsumeerd, maar is wel verwijderd en ligt naast het kadaver.
•	 Het vel is afgestroopt om bij het vlees te komen.
•	 Er is veel vlees gegeten.
•	 De grote botten (ribben) zijn doorgebeten.
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aan de slag met een allround jachthond - deel 1
Zaterdag 7 juli 2012 is ‘Vesta Damita 
van Drentenpassie’ bij ons komen wo-
nen, ze was toen precies 9 weken oud. 
De volgende dag zijn we gelijk met 
onze eerste les pup jachttraining be-
gonnen in Emmen.

De hele zomer hebben we elke zondag-
morgen getraind en op 15 september, 
Vesta was toen 4 maanden oud, had-
den we onze eerste onderlinge proef 
van onze trainingsgroep. Er deden die 
dag  naast de volwassen honden 7 pups 
mee, waarvan Vesta  de jongste deelne-
mer was.

Als eerste moest ze los en aangelijnd  
volgen, natuurlijk mocht dat toen nog 
met een voertje. Hiervoor kregen we 
een 8.

De tweede proef was het vooruitsturen. 
Er stond nu alleen geen ‘vooruit-stuur-
bakje’ en er lag ook geen dummy op de 
grond. Wel deed de keurmeester voor 
de pups even alsof hij iets lekker 
op de grond legde. Vesta 
kwam wat moeilijk  bij 
me weg maar kwam 
daarna wel snel weer 
terug op mijn fluit en 
ging ook netjes voor 
me zitten. We kregen 
een 7.

De 3de proef was de steady-
ness  proef. Je moest je hond in ‘af’ of 
‘zit’ zetten, dan een paar meter weg lo-
pen naar een dummy, die oppakken en 
aan de keurmeester geven die naast je 
hond stond. Als je de dummy gegeven 
had  ging er een ‘spring-konijn’ op en er 
werd nog een keer geschoten. Je hondje 
moest natuurlijk gewoon blijven liggen 
of zitten, maar dat kon Vesta toen nog 
helemaal niet. Daarom bleef Vesta aan 
de lijn. Toen ik weg liep ging Vesta eerst 
staan, maar omdat ze vast zat ging ze 
gelijk weer zitten. Ze bleef mooi zitten 

tot ik er terug was met 
de dummy. Ook toen er 
geschoten werd en het 
springkonijn opging bleef 
ze heel mooi zitten kijken.
De keurmeester vond 
dat ze dat voor een pup 
al best goed deed en ze 
kreeg een 6.

De 4de en laatste proef 
was een kort apport te 
land met dummy. Ze 
haalde de dummy netjes 
op, alleen vlak voor me 
liet ze hem vallen. We kre-
gen een 7.

Toen iedereen met dit gedeelte klaar 
was hadden we pauze en werden de 
certificaten voor de pups uitgereikt 
want die waren klaar voor deze dag, de 
rest had nog een middagprogramma.

Vesta werd 4de van de 7 pups. Er bleek 
ook  nog een aanmoedigings-

prijs te zijn en die kregen 
Vesta en ik omdat ze de 

jongste was van de 
dag en het heel goed 
gedaan had. 

De wintermaanden 
bleven we elke maan-

dagavond doortrainen op 
een verlicht veld. Vesta ging 

soms met sprongen vooruit en dan weer 
achteruit. In maart begon de zomertrai-
ning weer. Ik had ons inmiddels ook 
opgegeven voor de  ‘Drententraining in 
Drenthe’ die wordt verzorgd door Roe-
lof en Klaas. Vanaf april gingen Vesta en 
ik dus de ene week op maandagavond 
naar training en de andere week op 
maandag- en donderdagavond. 

We hebben veel geleerd bij beide trai-
ningen en omdat Vesta het steeds beter 
ging doen, heb ik ons opgegeven voor 

de proef in Beesd. Ik had nog nooit met 
een officiële KNJV proef meegedaan. Ik 
had me dan ook voorgenomen om geen 
verwachtingen te hebben, maar er ge-
woon een leuke dag van te maken. 26 
juli was het zover en reisden we af naar 
het verre Beesd.

We begonnen met het verloren apport, 
omdat ik de eend staand aan nam kre-
gen we een 8.

Dit was natuurlijk een goed begin van 
de dag. Hierna moesten we naar het 
‘kort apport’ en het ‘apport uit diep 
water’ Bij het ‘kort apport’ liet Vesta on-
geveer 2 meter voor ze bij me was, het 
konijn vallen. Op mijn “Vast en apport!” 
pakte ze het konijn niet meer op, maar 
begon er wat mee te klooien. Helaas, dat 
was dus een 0. Een diploma zat er voor 
ons dus niet meer in. Voor het ‘apport uit 
diep water’ kregen we een 6. Bij het ‘over 
water’ wilde Vesta het water niet in, laat 
staan dat ze overzwom. Ik mocht haar 3 
keer inzetten. Zonder succes en dus ook 
hiervoor een 0.

Bij het ‘markeren’ liep Vesta in een streep 
naar de eend om hem vervolgens eerst 
te laten liggen en bij de helpers te gaan 
kijken. Pas daarna haalde ze hem op en 
bracht hem bij me. Alweer een 0.

Voor het ‘aangelijnd en los volgen’ kre-
gen we een 6 en voor het ‘vooruit sturen’ 
een 8. Onze laatste proef was het ‘af uit 
zicht’, hiervoor kreeg Vesta een 10.

Helaas hebben we dus net geen C-di-
ploma gehaald, maar ik ben heel trots 
op Vesta. Ze heeft het voor haar eerste 
proef heel goed gedaan. We gaan nu 
gewoon lekker verder trainen. Volgend 
jaar wil ik ons dan voor meerdere proe-
ven inschrijven en hoop dan wel een di-
ploma met haar te halen.

Sonja Weijer
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Keurmeester:  mevr. Annamaria Tarján ( H) Beste van het ras (BOB): Eiso (Tammo) fan ’t Suydevelt    

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse res.CAC 1 U Amos Emma v. ’t Kralingse Veld 2872416 C.J. van ’t Hof en 
M. de Bos – de Baat

Open klasse CAC - Beste reu - BOB 1 U Eiso fan ’t Suydevelt 2824382 K.Croezen en E. Knol

Kampioensklasse 1 U Sander  fan de Indo-Anjoho 2790062 S. Tiemeijer-Wisman en 
R.H. Tiemeijer

Teven

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

Jeugdklasse J.CAC 1 U Hesther Isah fan ’t Patrijzen Bos 2877089 W. Klijnstra en B. de Jong

Open klasse res. CAC 1 U Femke fan ’t Suydevelt 2829889 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Kampioensklasse CAC - Beste teef 1 U Emma Gina v.d. Haeckpolder 2723669 C.J. v. ’t Hof-Groeneveld

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

tentoonstellingen

Int. Show te Rotterdam - 25 augustus 2013
Vandaag een mooie en gezellige show waar we ook nog 
eens 2 nieuwe Nederlands kampioenen mochten bijschrij-
ven. 

De nieuwe kampioenen zijn de teefjes ‘Femke fan ’t Suydevelt’, 
eigendom van Jaap en Froukje Hoeksema en ‘Emma Gina van 
de Haeckpolder’(Fleurtje), eigendom van Conny v. ’t Hof.

De keuring werd gedaan door mevr. Annamaria Tarján uit 
Hongarije die er zichtbaar plezier in had.

Voor de honden en de exposanten was het geen makkie van-
wege het warme weer waardoor het in de hallen broeierig 
was. Er deden 16 Drenten mee aan deze show. 

‘Eiso’ had er zichtbaar zin in en mocht uiteindelijk door naar 
de ere-ring waar hij super liep. De keurmeester had echter al-
leen maar oog had voor de ‘snelle’ jongens van de rassen die 
hij zelf gekeurd had. Eiso mocht met alle andere Nederlandse 
vertegenwoordigers na de 1e ronde naar huis.

Het zou toch prettig zijn als er wat meer Nederlandse keur-
meesters in Rotterdam zouden mogen keuren. Desalniette-
min is het zeker de moeite waard om deel te nemen aan deze 
show.

Jaap Hoeksema

Zenuwcellen
Muizen en katten houden net als mensen van lichte aanrakingen, zoals massages en strelingen, en nu is duidelijk welke zenuwcellen daar verant-
woordelijk voor zijn. Amerikaanse onderzoekers hopen door deze ontdekking een middel te ontwikkelen dat huisdieren pleziert als het baasje weg is. 
‘Een middel om onze huisdieren te behagen is niet ondenkbaar’, stellen de wetenschappers van California Institute of Technology op de website van 
Nature. ‘Stel je voor dat je een middeltje op de huid van je huisdier kunt smeren waardoor het net voelt of iemand het aait’. De Amerikanen denken 
dat dit ideaal is voor mensen die lang van huis zijn en hun huisdier alleen achterlaten.

Het onderzoeksteam voerde een aantal experimenten uit, waarbij ze een type zenuwcel wilden identificeren dat alleen reageert op lichte aanra-
kingen zoals aaien en strelen. Dit deden ze door muizen te knijpen, porren of strelen. Vervolgens keken ze met behulp van fluorescerend gelabelde 
zenuwcellen welk type zenuwcel werd geactiveerd. Er was goed te zien dat bij lichte aanraking andere zenuwcellen een rol spelen.

Met een gedragsexperiment toonden de onderzoekers vervolgens aan dat muizen graag worden gestreeld. Dit deden ze door de muizen de keuze te 
geven over drie verschillende kamers. De muizen toonden een sterke voorkeur voor de kamer waarin de ‘streelzenuwcellen’ kunstmatig werden ge-
prikkeld met behulp van een chemische stimulant. In de andere kamer kregen de muizen een zoutoplossing toegediend die verder nergens invloed 
op heeft.

De onderzoekers publiceerden hun artikel in Nature waarin ze zenuwcellen zichtbaar maken die alleen reageren op lichte strelingen. Het is volgens 
de wetenschappers van California Institute of Technology de eerste keer dat deze zenuwcellen zichtbaar zijn gemaakt bij muizen. In levende muizen 
tenminste, de wetenschappers geven aan dat soortgelijk onderzoek ook al ‘in vitro’, bijvoorbeeld in reaguurbuisjes en petrischaaltjes, is gedaan.

Bron: AD, 31/01/2013
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Keurmeester:  dhr. C.F. Rutten Beste van het ras (BOB):  Swedrent’s Anbellus

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 U Brisco Barasya the Gloucester 2889094 G.W. Paardekooper
G.W. Paardekooper-Weenink

Open klasse Res. CAC 1 U Roef Bo v.d. Ruyghewaert 2828504 M.M. van Hoef-Vervaart
J.L.M. van Hoef

Kampioensklasse CAC en BOB 1 U Swedrent’s Anbellus SE 30780/2010 Ula-Britt Johansson

Teven

Jeugdklasse 1 ZG Hesther Isah fan ’t Patrijzen Bos 2877089 W. Klijnstra en B. de Jong

Tussenklasse CAC 1 U Kirsi fan ‘t Suydevelt 2872053 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Open klasse 1 ZG Blossom fan ‘t Suydevelt 2812138 J.C. Huijsing en
M. Huijsman

Kampioensklasse Res. CAC 1 U Doortje fan ‘t Suydevelt 2653022 E. Iversen

Dogshow Maastricht – 28 en 29 september 2013
Deze show had de primeur in Neder-
land! Voor het eerst in Nederland 
werd er door Honden Tentoonstelling 
Maastricht een dubbele show geor-
ganiseerd. D.w.z. dat ALLE rassen op 
beide dagen aanwezig zijn. De kans 
dus om in één weekend 2x een CAC of 
een CACIB te behalen.

Op tijd vertrokken vanuit Best vanwege 
verwachte verkeersdrukte rondom de 
ombouw van snelweg A2 in het centrum 
van Maastricht, arriveerden we na een 
uurtje rijden bij het MECC. Mooi op tijd 
dachten we, want de Drenten moesten 
als eersten starten om 10:00 uur. Onze 
laatste hobbel was de parkeergarage; 
één lange file auto’s, langzaam omhoog 
kruipend in de parkeergarage, op zoek 
naar een parkeerplaats. Wat duurde dat 
lang en de spanning om op tijd te kun-
nen zijn… tja, we waren toch op tijd 
vertrokken? Op de 6e  verdieping, met 
uitzicht over Maastricht, eindelijk een 
plekje gevonden, gingen we richting de 
liften, maar ook daar liep de wachttijd 
op. Al die mensen willen ook met hun 
hebben en houwen met de lift naar be-
neden. Opnieuw wachten dus. 

De entree verliep vlot, de twee hallen 
waren al behoorlijk gevuld en ook nu 
weer zoeken naar een geschikte plek bij 
Ring 28. Helaas waren er maar 14 Dren-
ten ingeschreven, waarvan er 2 absent 
waren. Een teefje uit de Jeugdklasse 
stond niet in de catalogus, een ‘mystery 
guest’ dus..

Keurmeester, dhr. C.F. Rutten, was een 
gemoedelijke, duidelijke man en tij-
dens het beschrijven van de hond kon je 
ook meeluisteren; geen gefluister maar 
heerlijk helder! Fijn vond ik dat. Al wordt 
je dan niet geplaatst en heb je het keu-
ringsformulier (nog) niet in je bezit, dan 

weet je wel waar je staat met je Drent. 

Voordeel van op tijd starten in de ring is, 
dat je tot 15:00 uur voldoende tijd hebt 
om ontspannen rond te lopen op een 
show. Leuke standjes en kraampjes en 
héél veel hondenrassen om te bekijken. 
Ook goed voor je hond, want sommige 
types (geldt voor de honden maar ze-
ker ook voor de baasjes) kom je zelden 
tegen. Je maakt er gewoon een leuke 
dag van en je Drent… die geniet van de 
vele aaien over z’n koppie en met regel-
maat van al het lekkers dat aangeboden 
wordt. 

Wij hebben genoten van Dogshow 
Maastricht, zijn toch gebleven tot na de 
erering. Het blijft leuk om al die gedre-
ven combinaties te zien binnenstormen 
op passende muziek (er was zelfs een 
zingende keurmeester!) die alles uit de 
kast halen om een podiumplaats te be-
machtigen. Jammer dat het zelden een 
Drentsche Patrijshond is. Kennelijk kie-
zen buitenlandse keurmeesters eerder 
een internationaal bekend ras en dat 
zijn wij met onze Drenten helaas (nog) 
niet! 

Gelukkig was er wel een extra keuring in 
de erering: Beste hond van het Neder-
landse Ras. Leuk om dan toch nog even 
de BOB van deze dag, de reu Swedrent’s 
Anbellus van Ulla-Britt Johansson, door 
de erering te zien paraderen. Helaas 
gingen een Schapendoes en een Kooi-
kerhondje er met de podiumplaatsen 
vandoor. Misschien volgende keer een 
Drent op het podium? 

Alle geplaatste Drenten: gefeliciteerd 
met het succes!

Mirjam van Hoef-Vervaart 

BOB zaterdag

BOB zondag

Uitslag zaterdag 28 september 2013
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Keurmeester:  A.R.R. Doedijns Beste van het ras (BOB): Tessel van ‘t Wijdseland     

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 U Brisco Barasya the Gloucester 2889094 G.W. Paardekooper en
G.W. Paardekooper-Weenink

Open klasse 1 U Eiso fan ’t Suydevelt 2824382 K.Croezen en E. Knol

Kampioensklasse CAC 1 U Swedrent’s Anbellus SE 30780/2010 Ula-Britt Johansson

Res. CAC 2 U Sander fan de Indo-Anjoho 2790062 S. Tiemeijer-Wisman en
R.H. Tiemeijer

Teven

Jeugdklasse 1 ZG Olivia Josephine van de Eijkenstaete 2885938 M.J.B. de Boer - v. Herreveld 
en J. de Boer

Tussenklas Res. CAC 1 U Kirsi fan ‘t Suydevelt 2872053 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Open klasse CAC en BOB 1 U Tessel van ‘t Wijdseland 2683651 G.B. Olieman

Kampioensklasse 1 U Doortje fan ‘t Suydevelt 2653022 E. Iversen

Veteranenklasse Beste veteraan 1 U Anoeska Tjera fan’t Patrijzenbos 2450982 W. Klijnstra en
B. de Jong

Het weekend in Limburg
Het is het laatste weekend van september en voor de eer-
ste keer is er een dubbele show in Maastricht. Altijd een 
gezellige show met vriendelijke, hulpvaardige mensen. 

Wij hebben er meteen maar een lang weekend van gemaakt. 
Caravan mee, leuke camping geboekt in het mooie oude Me-
chelen. Het zou mooi weer worden en we besloten om onze 
Old Lady Luna ook mee te nemen. Twee caravans met gaas er-
tussen vormden voor de hondjes een heer-
lijke speelplaats.

De omgeving is daar zo 
mooi en de hondjes ver-
maakten zich heerlijk: 
sjezen door de maïsvel-
den, de berg op rennen 
en snuffelen in de bos-
sen. Aan het einde van 
de dag lagen ze alle vier 
uitgeteld in de voortent 
uit te rusten voor de vol-
gende dag.

De eerste dag keurde 
dhr. Rutten. Voor ons was 
het de eerste keer dat wij 
hem tegen kwamen in de 
ring en we waren erg be-
nieuwd. Omdat alle rassen 
op één dag werden gekeurd, dachten we dat het misschien 
een haastklus zou worden, maar niets was minder waar. De 
keurmeester nam de tijd en we werden verrast met voor ons 
nieuwe omschrijvingen op de rapporten.

Rond twee uur kregen we te horen, dat je als je klaar was, je 
ook weg mocht gaan. We maakten daar dankbaar gebruik van. 
Als je toch in Limburg bent, kun je maar beter van de heerlijke 
omgeving gaan genieten. Eén van de bestemmingen was het 
drielanden punt.

Wat is Nederland toch mooi als je daar over de kleine weg-
getjes rondrijdt. De oude huizen, de kleine watertjes die bijna 
allemaal in de Geul eindigen, de heuvels en vergezichten, 
de vele fruitbomen en koeien in de wei. Wij kwamen in een 
kleine file terecht die werd veroorzaakt door een schaaps-
herder met zijn hond en een kleine 100 schapen, die over de 
weg naar beneden naar hun weide werden gedreven. Heerlijk 

een kopje thee op een 
terras gedronken met 
een uitzicht over de 
heuvels. Wat kan je dan 
van deze kleine dingen 
genieten.

De volgende dag weer 
op pad naar het MECC 
voor ‘dag twee‘ van de 
show. Deze dag keur-
de dhr. Doedijns. Ook 
hij had geen haast en 
nam de tijd om goed 
te keuren. Wat deze 
dag opviel, was de 
snelheid waarmee 
we het keurrapport 
bezorgd kregen. 

Dat werd bij je ge-
bracht binnen 10 minuten nadat je de ring uit was gegaan.

Ook deze dag mocht je gaan als je klaar was. Nadat alle Dren-
ten gekeurd waren hebben we daar gebruik van gemaakt. 
Eerst even naar de camping en toen met elkaar de auto in om 
weer van die mooie natuur te genieten. Het was tenslotte zulk 
mooi weer!

Jolanda Huijsman-Huijsing

Uitslag zondag 29 september 2013
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Bij Nefkens-Noord te Stadskanaal is het goed zaken doen! 

Laat u verrassen en kom eens  bij ons langs.

Bellen kan ook natuurlijk: 0599 – 697070.

Wij hebben als dealer van Peugeot vele modellen. Als 

hondenliefhebber begrijp ik uw wensen  en kan ik u 

goed informeren over welk type auto u nodig heeft. 

•	 Nefkens	staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

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

korting aan op alle reparatie-werkzaamheden  in 

onze werkplaats te Stadskanaal.

Frank Jellema
vestigings-manager
Nefkens Stadskanaal
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Keurmeester:  Mw. F.L. Mensink Beste van het ras (BOB): Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk     

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse CAC, Jeugd CAC 1U Dido uit de Drentsche Streek 2899382 M.A. Hoeksema

Tussenklasse Res. CAC 1U Karu fan ‘t Suydevelt 2872052 A. van Erp

Open klasse 1U Zodiac van de Sebastiaanshoeve 2593920 L. Punselie

Teven

Babyklasse 1VB Kristie Kee van de Sebastiaanshoeve 2924390 L. Punselie

Puppyklasse 1B Dara van de Stiphoutsevelden 2914726 T. Knip

Jeugdklasse Res. CAC, Jeugd CAC 1U Noah fan ‘t Suydeveldt 2894062 J.W. Hoeksema

Tussenklasse 1U Hesther Isah fan ‘t Patrijzen Bos 2877089 W. Klijnstra

Open klasse CAC en BOB 1U Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk 2845781 A. van Ditzhuyzen

Kampioensklasse 1U Emma Gina van de Haeckpolder 2723669 C.J. van ‘t Hof-Groeneveld

Veteranenklasse 1U Else Marie fan ‘t Suydeveld 2481446 C.J. van ‘t Hof-Groeneveld

Tentoonstelling Zwolle - 6 oktober 2013
Op deze prachtige najaarsdag zijn in Zwolle 37 Drenten 
aanwezig om zich te laten keuren door Mw. Dinanda Men-
sink.

Om dit inheemse ras speciaal onder de aandacht te brengen, 
heeft de organisatie van Zwolle er voor gekozen de Drenten 
in de erering te keuren, zodat ze werkelijk een ‘zee van (met 
blauw tapijt belegde) ruimte’ hadden.  De keuringen verliepen 
vlot, maar grondig en zo rond half 2 was mw. Mensink klaar.

Zoals in Zwolle gebruikelijk worden de keurverslagen digitaal 
verwerkt en binnen korte tijd kon iedereen zijn/haar keurver-
slag ophalen.

‘Beste teef’ en tevens ‘Beste van het ras’ (BOB) is geworden 
‘Issy-Nynke v.d. Bezelhonk’ van A. van Ditzhuyzen. Beste reu 
is geworden de jeugdhond ‘Dido uit de Drentsche Streek’ van 
M.A. Hoeksema. Beiden van harte gefeliciteerd! 

Al met al een geslaagde dag.

Antwoorden Drent-en-kennis

1. De Norbergwaarde geeft informatie over de diepte van de kommen en de aansluiting van de  koppen in 
de kommen.

2. De Norbergwaarden van linker en rechter heupgewricht worden bij elkaar opgeteld en geven samen de 
op het rapport vermeld ‘som Norbergwaarde’.

3. Bij een normaal heupgewricht minstens 15.

4. De som is van de Norbergwaarden van beide heupen is bij een normaal gewricht dus minstens 30.

5. Ondiepe heupkommen en/of een slechte aansluiting van de gewrichtsdelen.

6. Een minder gunstige HD-beoordeling.

7. Nee, niet zonder meer.

8. Een combinatie van diepe heupkommen en incongruentie van de gewrichtsspleet (een niet overal even 
brede gewrichtsspleet) of onvoldoende aansluiting van de gewrichtsdelen kan, zelfs bij een hoge Nor-
bergwaarde, leiden tot een (licht)-HD-positief beoordeling.

9. Door het vermelden van ‘onvoldoende’ of ‘slechte’ aansluiting. De uitslag wordt ook beïnvloed door de 
aanwezigheid van ‘bot-afwijkingen’.

10. •	 Zeer lichte botafwijkingen worden beoordeeld met HD-B
•	 Lichte botafwijkingen worden beoordeeld met HD-C
•	 Ernstige  botafwijkingen worden beoordeeld met HD-D
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European Dog Show 2013 - 30 augustus 2013
Tussen Bedum en Genève liggen een dikke 
duizend kilometers. Een heel eind rijden 
voor een show. Niet zomaar een show, maar 
de Eurodogshow. 

Gelukkig was ik op deze lange reis niet alleen, 
want m’n vriend Jaap Hoeksema wilde daar 
ook twee van zijn honden showen. Op zo’n reis 
moet je alert zijn, wakker blijven, maar gelukkig hadden we 
veel te kletsen. De honden vermaakten zich prima en de re-
gelmatige stops met eten, drinken en uitlaatrondjes konden 
ze zichtbaar waarderen.

We wisten dat vrienden al twee dagen eerder richting Genève 
waren vertrokken. Zij hadden hun Drenten voor de CAC-show, 
die op 29 augustus gehouden zou worden, ingeschreven.

Ons hotel lag zo’n drie kilometer van het PAL-expo complex af. 
De volgende morgen konden we zo de parkeergarage van het 
complex in rijden. Het was al een drukte van belang; logisch 
als je bedenkt dat er in die drie dagen zo’n dikke 12000 hon-
den gekeurd moesten worden. Toch waren we betrekkelijk 
snel in de hal en vonden we gemakkelijk ring 43. 

We zagen dat daar de benches van onze vrienden Conny en 
Aad van ’t Hof en Tamara Nadolph uit Oostenrijk al stonden 
opgesteld. Snel hadden we ons plekje gevonden. Exact om 
half tien kondigden de tonen van alpenhoorns aan dat de 
show was begonnen. De Drenten waren als laatste aan de 
beurt en keurmeester Tatjana Urek uit Slovenië nam er alle 
tijd voor. Elke hond werd nauwkeurig betast en bekeken. Ze 
lichtte haar besluiten uitvoerig toe. De uitslag was als volgt:

•	 Reuen Kampioensklas: 1 U, Bart fan ’t Suydevelt (Jarak) 
eig. J.W. Hoeksema

•	 Teven tussenklas: 1 U, Inke fan ’t Suydevelt (Emma) 
eig. A.G.J. Breunis

•	 Teven Openklas: 1 U, Kirsi fan ’t Suydevelt, 
eig. J.W. Hoeksema

•	 Teven gebruikshondenklas: 1 U, Batida Annika van Silvanson 
eig. T. Nadolph

•	 Teven kampioensklas: 1 U, Emma Gina van de Haeckpolder (Fleurtje) 
eig. C.J. van ’t Hof-Groeneveld.

•	 Teven veteranenklas: 1 U, Else Marie fan ’t Suydevelt 
eig. C.J. van ’t Hof-Groeneveld.

‘Emma Gina van de Haeckpolder’ werd uitein-
delijk beste teef met CAC en CACIB. ‘Bart fan ’t 
Suydevelt’ werd BOB met CAC en CACIB. 

‘Bart fan ‘t Suydevelt’ kreeg de titel ‘European 
Winner 2013’ en ook ‘Emma Gina van de Haeck-
polder’ de titel ‘European Winner 2013’. ‘Inke fan 
’t Suydevelt’ (Emma) kreeg res. CAC/CACIB en  

‘Else Marie fan ’t Suydevelt’ werd beste veteraan en ‘European 
Veteranwinner 2012’. Een mooie afsluiting van een mooie, suc-
cesvolle en bovenal gezellige Eurodogshow.

Toen de Drenten in de ring kwamen nam de voorzitter van de 
Raad van Beheer en vice-voorzitter van de FCI, dhr. Gerard Jip-
ping, plaats op een bankje bij de ring. Hij heeft na afloop alle 
exposanten met de behaalde successen gefeliciteerd en een 
aantal foto’s van exposanten en Drenten gemaakt. Hij had op-
vallend veel belangstelling voor de Drenten, maar ja, wat wil 
je, hij is zelf ook een Drent.

De keurmeester was helemaal ‘weg’ van de Drenten en dat liet 
ze merken ook. Toen we met z’n allen aan de champagne za-
ten, vond ze dat we één gezellige familie waren.

Natuurlijk vroeg ik Conny en Tamara ook naar de resultaten 
die zij op 29 augustus met hun Drenten behaald hadden. 
Keurmeester Rui Oliveira (Portugal) vond er dit van:

•	 Teven gebruikshondenklas: 1 U, Batida Annika van Silvanson 
eig. T. Nadolph

•	 Teven kampioensklas: 1 U, Emma Gina van de Haeckpolder (Fleurtje) 
eig. C.J. van ’t Hof-Groeneveld

•	 Teven veteranenklas: 1 U, Else Marie fan ’t Suydevelt 
eig. C.J. van ’t Hof-Groeneveld

In de eindstrijd was ‘Emma Gina van de Haeckpolder’ beste 
teef en werd BOB met CAC en CACIB. Voor honden die tijdens 
de beide showdagen 1e waren geworden in hun eigen klas, 
kon  het Zwitsers Kampioenschap worden aangevraagd. Daar-
om zijn ‘Emma Gina van de Haeckpolder’ en ‘Batida Annika van 
Silvanson’ nu ook Zwitsers kampioen. ‘Else Marie fan ’t Suyde-
velt’ is nu Zwitsers veteranenkampioen.

Op zaterdag 31 augustus reden Jaap Hoeksema en ik weer 
richting Nederland. Veel file was ons lot, maar aan het eind van 
de dag kwamen we moe maar voldaan thuis.
A. Breunis
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geBruikshondencommissie

Zoals elk jaar na de prijsuitreiking van de 
K.N.J.V. proef in Beesd, kwam ook nu weer de 
vraag van de GBC of er mensen mee wilden 
doen met een demonstratie tijdens de Land-
goedfair op de Heerlijkheid Mariënwaerdt. 

Onze demonstratie wordt altijd erg gewaardeerd 
en is al bijna een traditie. Ik had Lana en mij opge-
geven en dus vertrokken we zondag 25 augustus ’s 
ochtends vroeg naar Beesd.

Bij aankomst werden we al opgewacht door enkele 
deelnemers en Henk Companjen en Klaas de Vries 
van de GBC. Onder het genot van een kopje koffie 
werd er uitgelegd wat de bedoeling was. Lana en 
ik gingen meedoen aan de parade en het voorroe-
pen. Daarna waren er enkele Drenten die een de-
monstratie apporteren en dirigeren gingen geven. 

Nadat we de koffie op hadden werd er even op 
een groot grasveld geoefend. Er deden 23 Dren-
ten  mee. Het programma bevatte een ochtend- 
en middagdeel. Het was de bedoeling dat we bij 
binnenkomst in de ring 2 rondjes liepen met een 
ruime afstand van elkaar zodat de ring evenredig 
gevuld was met Drentjes. Na het 2e rondje liepen 
we naar het midden van de ring en zetten de hon-
den om en om met het hoofd naar links of rechts 
neer. Ze moesten dan blijven zitten en de eigena-
ren liepen naar de kant. Eerst werden de honden 
die naar rechts keken voorgeroepen en daarna de 
honden die naar links keken. Tenminste dat was de 
bedoeling. De honden dachten er zelf iets anders 
over en een aantal ging er vandoor voordat de ei-
genaren ze geroepen hadden. Dat gaf de nodige 
hilariteit en bewijs dat het geen robots zijn. Maar 
al met al was het een heel mooi gezicht om al die 
Drenten zo op een rij te zien zitten. 

Na het voorroepen werd er nog een rondje gelo-
pen en gingen de mensen die alleen met de pa-
rade meededen aan de kant staan. Vervolgens lie-
ten  een aantal honden zien hoe goed een Drent 
kan apporteren. Er werden dummies verstopt en 
de honden werden gedirigeerd naar het apport 
dat tussen een aantal takken verstopt lag. Dat was 
een mooi gezicht en de honden hebben goed 
werk verricht, terwijl de omstandigheden niet echt 
normaal waren. Vlak voordat we de ring in gingen 
was er een demonstratie geweest met meutehon-
den, die aan het eind van hun demonstratie een 
pens mochten verscheuren. Tja, die lucht is natuur-
lijk voor iedere hond aantrekkelijk, zeker voor een 
jachthond. Als je hond dan nog goed te dirigeren 
is, geeft dat toch blijk van het hoge niveau dat de 
hond heeft.

Ik heb erg genoten van deze dag en zoals altijd 
was het weer reuze gezellig. Dus als er volgend jaar 
weer de vraag komt, dan zijn Lana en ik zeker weer 
van de partij.

Roswitha Harmsen

Geslaagde demonstratie op de Landgoedfair te Beesd

Bij aankomst alle honden netjes in één rij om en om.

Peter Doderer stuurt zijn hond uit voor een opdracht.

Een enthousiast apport met een zichtbaar trotse Astrid Verhaar.

Vol in actie wordt de dummy geapporteerd.
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eigenwijze zwemdrent
Zoals zo veel Drenten is onze Floor van nature geen echte 
waterrat. Maar bij de jachttraining moesten er apporten 
uit en over het water gehaald worden, dus  Floor ging al op 
jonge leeftijd op zwemles. 

We trokken alles uit de kast: zelf het water inlopen en probe-
ren haar mee te lokken, balletjes in het water gooien en zelfs 
lekkere brokjes,  aan de overkant gaan staan en keihard weg-
rennen in de hoop dat ze maar één mogelijkheid zag: door het 
water de baas achterna... 

Ondanks al onze inspanningen konden we haar niet echt en-
thousiast maken om te zwemmen. Ténzij de motivatie groot 
genoeg was! Die motivatie kwam dan echter niet van ons, 
maar bestond meestal uit een jong eendengezin, een paar 
verleidelijke gansjes of een zwaan met jongen aan de over-
kant van de sloot. Dan kliefde Floor niets en niemand ontziend 
als een Ada Kok door het water, het onschuldige kroost achter-
na. Onvermoeibaar, zonder greintje weerstand en bovendien 
stokdoof voor de commando’s van de bazen. 

Twee jaar geleden ging Floor voor het eerst mee naar Italië, 
naar een huis met een tuin én een zwembad. Een zwembad 
met een keurig aflopend bordesje, zodat mevrouw makkelijk 

het water in en uit zou kunnen lopen. Aangezien de tempe-
raturen in Toscane behoorlijk kunnen oplopen, begonnen 
we direct de eerste dag met nieuwe zwemlessen. We riepen 
haar terwijl we in het zwembad stonden, we lieten haar aan 
de lijn mee het water inlopen en probeerden haar wederom 
te verleiden met balletjes en brokjes, maar ook nu sloeg het 
zwemvirus bepaald niet over. Als we haar al het  water in kre-
gen, zwom ze zo snel ze kon naar de kant en maakte zich uit 
de voeten. Totdat dag vier aanbrak. De temperatuur was be-
hoorlijk gestegen en we hadden een forse ochtendwandeling 
gemaakt. Tijd voor verkoeling, vond Floor. Ze wandelde statig 
langs onze ontbijttafel, daalde het trapje van het zwembad af, 
peddelde rustig een paar elegante rondjes door het zwem-
bad, verliet het al even waardig, schudde zichzelf eens lekker 
uit en schreed weer langs ons. Met een kop die zei: “Ik bepaal 
zélf wel wanneer er gezwommen wordt”. 

Inmiddels zijn we een aantal jaren en heel wat jachttraining-
en verder. Floor doet het op de training heel aardig. Óók in 
het water! Afgelopen zomer waren we weer naar het huis in           
Toscane met het fraaie zwembad. Drie maal raden wie daar als 
eerste in lag…

Eveline Steenaart

arme PuPs in Parijs
Met een stel vriendinnen maken we elk jaar een tuinreis, dit 
keer naar Parijs waar we zo ongeveer alle highlights gezien 
hebben. Prachtig wat een stad en wat een sfeer- en het ver-
keer, terrible.
Naast het bekijken van de vele historische gebouwen en de 
prachtige paleizen met parkachtige tuinen (o.a. Versailles) gin-
gen we een middag winkelen in het cen-
trum van Parijs. Naast de grote warenhui-
zen bekeken we ook de kleinere winkels, 
prachtige groenten- en fruitwinkels, veel 
stond buiten op kleur opgesteld. Maar 
ook veel dierenzaken.
Natuurlijk gingen we daar ook kijken om 
prijzen te vergelijken van diervoeding 
e.d. dachten we. Maar wat zagen we 
– nog geen stap over de drempel – on-
gelooflijk maar waar, terraria waar geen 
cavia’s of muizen in zaten, maar levende 

puppy’s van allerlei “rassen” die met hun voorpootjes tegen 
het glas stonden te tijgeren, zo van neem me a.u.b. mee. Nog 
misselijker werden we van het feit toen we de prijzen lazen 
die op elk terrarium stonden. Voor 1250 Euro werden o.a. de 
pups op de foto aangeboden, zonder stamboom of met een 
valse. Ongelooflijk! Heel brutaal heb ik net twee foto’s kunnen 

nemen, (werd namelijk betrapt, ook 
al zoiets) daarna zijn we snel de zaak 
uitgegaan. Zo zielig. Dat hier geen in-
ternationale wetten voor bestaan! Ik 
denk niet dat ze hier gehoord hebben 
van het verplichte chippen zoals dat 
nu bij ons is ingesteld. Doordrongen 
van het belang van deze wettelijke ver-
plichting, gingen we verder met nog 
lang het beeld van deze pups op ons 
netvlies.
Tiqui
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het is een B
Onze Drent Duncan werd op 4 sep-
tember tien maanden oud. Sinds een 
aantal maanden traint hij bij de KNJV-
trainingsgroep Noord-Oost Fryslân, 
bij Piet van der Baan. En die spoorde 
ons aan mee te doen aan de KNJV-
proef op zaterdag 7 september.

Al voor zessen pak ik snel de spullen in 
voor een lange dag op het militair oe-
fenterrein Marnewaard Lauwersmeer. 
Een thermoskan met karnemelk, aange-
lengd met water voor Duncan. Brokjes 
en leverworst, boterhammen en koe-
ken, wat fruit en krukjes om op te zitten.

Half zeven moet ik onze andere Drent 
Hamish teleurstellen. Hij mag vandaag 
niet mee, Duncan moet het doen. Die 
springt vrolijk de auto in op weg naar 
zijn vriend Morris, de springer spaniel 
van mijn collega en vriendin Elisabeth 
Post. Zij doen vandaag ook mee.

Onderweg stoppen we even bij het Ot-
tema Wiersmareservaat, waar Duncan 
zijn benen mag strekken. Het is al zeven 
uur geweest, als we bij Elisabeth arrive-
ren. Ze staat startklaar. Snel pakken we 
alle spullen over in haar auto en rijden 
dan naar Lauwersmeer.

We zijn ruimschoots op tijd. Uit alle 
windrichtingen komen hondenbezitters 
om de vaardigheden van hun honden 
en zichzelf te testen. Onze groep bestaat 
voor een groot deel uit de jonge hon-
den van ons eigen trainingsgroepje, dat 
is vertrouwd.

Om negen uur beginnen we goed met 
apport over water. Duncan gaat on-
Drents te water en komt keurig terug 
met zijn eend. Een negen! Wat een ge-
weldige start van deze dag. Jammer ge-
noeg is Elisabeth niet zo fortuinlijk. Mor-
ris moet nog op gang komen, en scoort 
een nul. Dat tempert onze vreugde.

Op het volgende onderdeel, markeerap-
port te land, sneuvelen meer groepsge-
noten. Maar waar Duncan nog wel eens 
van de rechte lijn wil afwijken, weet hij 
nu de eend rap te vinden. Bij terugkeer 

laat hij hem even val-
len op een paar meter 
afstand van mij... Oei. 
Toch komt de eend bin-
nen en halen we een 
zesje. Ik ben trots, acht 
van de twaalf groepsle-
den moeten hier genoe-
gen nemen met een nul.

Het verloren apport te 
land weet Duncan ook 
te vinden binnen de 
tijd. Hoewel hij niet zo 
netjes zittend afgeeft 
als hij kan, haalt hij op-
nieuw een zes. De B-
onderdelen heeft hij 
daarmee binnen. Nu de 
C-onderdelen nog...

Aangelijnd en los vol-
gen, uitsturen en ko-
men op bevel: twee 
zeventjes. Dit jonge 
hondje gaat het misschien wel halen, 
suggereren zijn groepsgenoten. Ik durf 
er nog niets op in te zetten. Houden van 
de aangewezen plaats en apport te land 
kunnen nog roet in het eten gooien.

Apport uit diep water daarentegen 
gaat weer als een plaatje. Met een acht 
mogen we allebei trots zijn. Hoewel hij 
volgens de keurmeester ‘Drents’ te werk 
gaat, hebben we met dit mormel nooit 
moeite gehad met water. Dat was bij Ha-
mish wel anders.

Dan het moeilijkste onderdeel: houden 
van de aangewezen plaats. Piet, die ons 
begeleidt, spreekt me bemoedigend 
toe. ,,Als-ie dit haalt...’’ Ik moet Duncan 
even streng op zijn plek leggen en het 
verdient geen schoonheidsprijs, maar 
met weer een zesje zijn we er bijna. We 
knuffelen wat af vandaag!

En als ook het konijn binnenkomt (we 
hebben een abonnement op de zes) is 
het diploma binnen! Dikke knuffels voor 
de hond, en zoenen voor zijn baasje. Wat 
een dag.

Uitgeput valt Duncan in het zand in 
slaap tijdens de A-proef. Bij de afsluiten-
de diploma-en prijsuitreiking fleurt hij 
weer even op. Want niet alleen krijgt hij 
een papiertje, ook een dikke beker. Een 
aanmoedigingsprijs, omdat hij de jong-
ste hond van trainingsgroep Noord-
Oost Fryslân is met een diploma. We 
mogen zelf onze naam erin laten grave-
ren en moeten hem volgend jaar weer 
inleveren. Tenzij...

Aan deze KNJV-proef namen 67 honden 
deel. Tien van hen vertrokken zonder di-
ploma, vier honden werden gediskwa-
lificeerd. Vijftien combinaties haalden 
een C-diploma. Duncan maakte deel uit 
van de groep van 36 honden en baasjes 
die een B-diploma mee naar huis moch-
ten nemen. En twee deelnemers slaag-
den voor de A-proef. 

Gitte Brugman

Alle uitslagen zijn terug te lezen op 
www.orweja.nl.

Foto-thema ‘Onze Drent’ december 2013
Het foto-thema voor het decembernummer is Jacht. 
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 alstublieft grote bestanden van de foto’s (zoals die van het foto-toestel afkomen). Als het 
bestand is verkleind (gecomprimeerd), dan is de kwaliteit meestal onvoldoende om af te drukken.

Gaarne mailen aan: redactie@drentschepatrijshond.org.
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Meer informatie en/of proefmonsters voer:

unieke 

waardebon en 

spaarkaartactie

NATUURLIJK 
EN GEZOND

VOOR IEDERE HOND

• smaakvol en gezond

• natuurlijke grondstoffen

• kwaliteitsvlees

• zonder chemische toevoegingen

• respect voor dier, mens en milieu
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Uitslagen Oogonderzoek Raad van Beheer  - periode: 01-08-2013 tm 30-09-2013
Onderzoek NHSB Naam Geboren

05-09-2013 2864781 Indy fan 't Suydevelt *** 16-12-2011

05-09-2013 2828504 Roef Bo v.d Ruyghewaert 18-02-2011

16-07-2013 2769219 Siska Serah v.'t Sleeswyck 22-10-2009

06-09-2013 2633009 Birthe Be v.d. Sebastiaanshoeve 16-11-2006

06-09-2013 2593920 Zodiac v.d. Sebastiaanshoeve 22-01-2006

20-09-2013 2801815 Zennah fan 't Suydevelt 03-07-2010

20-09-2013 2870794 Focke Fenna v't Roetslat * 09-02-2012

29-07-2013 2622985 Basco v.'t Holtenbos *** 02-09-2006

12-08-2013 2688139 Luca ** 14-10-2007

Onderzoek NHSB Naam Geboren

08-08-2013 2746095 Syb fan 't Suydevelt 22-04-2009

08-08-2013 2824384 Emy fan 't Suydevelt 16-01-2011

06-08-2013 2824125 Benthe uit de Drentsche Streek 14-01-2011

07-08-2013 2764892 Eline v.'t Arrêt 21-09-2009

02-09-2013 2691306 Loeki 14-02-2008

17-09-2013 2683653 Famke v.'t Wijdseland 06-12-2007

14-09-2013 2790064 Fardau fan de Indo-Anjoho **** 17-04-2010

13-09-2013 2673536 Timco v.'t Arrêt 01-10-2007

30-08-2013 2745324 Idde v.'t Poldersdijkje 10-04-2009

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

De uitslagen over de periode van 01-05-2013 tm 01-08-2013 zijn nog niet ontvangen van de Raad van beheer. Zodra deze be-
kend zijn, worden ze in de eerste daaropvolgende Onze Drent gepubliceerd.

Uitslagen HD Raad van Beheer - periode: 01-08-2013 tm 30-09-2013  

Onderzoek Naam hond NHSB Geboren HD Botafwijking Norbergwaarde Aansluiting* Vorm

01-08-2013 Garriet Lauwers 2815958 06-11-2012 C 1 23 SA

16-07-2013 Ids fan 't Suydevelt 2864778 16-12-2011 A 0 35 OA

30-07-2013 Fergus v 't Patrieske 2791539 22-04-2010 A 0 35 OA

* OA= Onvoldoende aansluiting; SA= Slechte aansluiting

Max, Henk Nienhuis
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Dé uitlaatservice voor de Rotterdamse wijken Prinsenland, Kralingen, Hillegersberg, Schiebroek, Ommoord, 
Zevenkamp, Nesselande en Capelle aan den IJssel.

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TE HUUR 
www.zeelandkastanje.nl  

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

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

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

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

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

Mail of bel voor informatie en beschikbaarheid! 
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in memoriam

Laska Donja van ‘t Perjanveld    20-01-2000   -   16-07-2013

13,5 jaar was je bij 
ons, 13,5 jaar heb 
je deel uitgemaakt 
van ons gezin. Wat 
een gemis nu je 
er niet meer bent, 
maar hoe rijk zijn 
we met alle mooie 
herinneringen aan 
jou. 

Bijna 8 weken oud was je, toen je als pup bij ons kwam. Over-
gelukkig mochten we je eindelijk gaan halen. Het eerste ritje 
naar huis was al heel spannend voor je, want onderweg moest 
je overgeven. Dit is ook de enige keer geweest dat je wagen-
ziek was, want alle andere ritten, hoe lang ook, waren geen 
probleem voor je.

Jouw eerste dagen in je nieuwe huis ging je op ontdekkings-
tocht. Alles was nieuw en spannend. De stofzuiger maakte 
veel indruk op je, want als die aan ging, verstopte je je onder 
de bank. Van begin af aan ben je een speelkameraad geweest 
voor onze 3 kinderen. En zelfs de cavia’s waren je vriendjes. 
Ondanks je jachtinstinct, kon je heel leuk met ze spelen. De 
trampoline was voor jou heel interessant. Zodra je de kans 
kreeg, ging je hier heerlijk op liggen. Net als op ons ligbed. 

Na de puppycursus hebben we nog diverse cursussen met je 
gedaan. Er staat nog een mooie beker van je bij ons thuis, met 
een geweldige beoordeling. Wat waren we trots op je!

Toen Laska 7 maanden oud was, ging je voor het eerst met ons 
mee op vakantie. We zochten altijd een camping uit, waar je 
welkom was. Vele bergen hebben we beklommen en grotten 
bezocht. Zwemmen deed  je ook graag. Tijdens een van die 
vakanties zaten de kinderen met een zwemband op een meer. 
Jij wilde er ook graag bij zijn en zwom naar hen toe. Maar he-
laas zette je uit enthousiasme je nagels in de band… deze was 
hier niet tegen bestand en daarom moesten de kinderen met 
Laska mee terug zwemmen!

Vele wandelingen en fietstochten hebben we met je gemaakt. 
Altijd liep je voorop en keek je waar we bleven. Als er iemand 
miste, ging je net zo lang zoeken tot iedereen er weer was. 
Aan het eind, wilde je vaak een stok, paraplu of je eigen schep-
je dragen. Tijdens een van deze wandeltochten, ging je op een 
omgevallen boomstam over het water lopen. Je had echter 
niet in de gaten dat deze erg smal was. Aan het einde moest je 
je omdraaien, maar dat lukte niet helemaal goed, waardoor je 
in het water viel. Wat hebben wij om je moeten lachen!

Ook sneeuw vond je reuze interessant. Je ging fanatiek op 
zoek naar weggegooide sneeuwballen, maar kon deze nooit 
meer vinden…

Laska was thuis altijd bij ons. Overal waar wij waren, was jij 
ook. Tijdens het koken, in de keuken, waren wij boven, lag jij 
voor de trap en waren we buiten in de tuin bezig, was jij ook 
rond aan het struinen. Regelmatig vroeg je om aandacht. Als 
wij op de bank tv zaten te kijken, kregen we geregeld een 
poot op onze knie of een snuit onder onze arm. De boodschap 
was duidelijk…! 

Als we thuiskwamen stond er altijd een vrolijke en blije Laska 
op ons te wachten. Of we nu een uur, een middag of een hele 
dag weg waren geweest, altijd stond ze te piepen voor de 
deur.

Iedere avond rond half 11 wilde je nog een rondje lopen. Als 
het wat later werd, begon je te ‘zeuren’ dat je naar buiten wil-
de. Bij thuiskomst ging je fijn in je mand zitten en kreeg je nog 
een koekje. Als we dit een keer vergaten, keek je hoopvol naar 
boven, waar de koekjes stonden.

Hoe je het wist, dat weten we nog steeds niet, maar je wist 
precies wanneer het zaterdagavond was. Je kreeg dan altijd 
een grotere kluif en bleef net zo lang zeuren, tot je deze had 
gekregen. Dan pas was je tevreden en ging je rustig op je kus-
sen liggen. Ook voor een gekookt eitje deed je alles. Het was 
feest als je er een kreeg.

Toen je ouder werd, kreeg je angst voor knallen en onweer. 
Zeker oudejaarsavond was daardoor geen pretje voor jou. Je 
was altijd op zoek naar een zo goed mogelijke verstopplek. 
Zo waren we je op een gegeven moment kwijt en vonden we 
je terug op zolder, bibberend in een hoekje. En dat terwijl je 
helemaal niet boven mocht komen!

Begin september 2012 kreeg je je eerste hersenbloeding. Een 
maand later kreeg je de tweede. Hiervan herstelde je wonder-
baarlijk goed, alleen hield je er een scheef kopje aan over. Dit 
had ook wel zijn charme. Ook al had je toen wel een beetje in 
moeten leveren, je bleef onze vrolijke Laska.

Tien mooie maanden hebben we samen nog met je meege-
maakt. Helaas ging het vanaf juli 2013 steeds slechter met je. 
Je wilde niet meer mee wandelen, je at heel slecht en je had 
minder energie. Je ging heel snel achteruit. We wilden je niet 
zo zien lijden en daarom hebben we de vreselijke moeilijke 
beslissing moeten nemen om je in te laten slapen. Dit is ge-
beurd op 16 juli 2013 in de armen van onze jongste dochter 
Linda.

Het is verschrikkelijk stil in huis, overal waar je komt missen 
we haar. Maar de mooie en dankbare herinneringen zullen het 
verdriet moeten overwinnen.

Lieve Laska, bedankt voor deze ruim 13 mooie jaren!

Bert & Nellie,
Sander, Ilse en Linda Korten
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Storm Jasmijn v. Bosandoor  23-03-2000  -   15-09-2013

Advertentie

‘Storm Jasmijn v. Bosandoor,’ een enthousiaste Drent met pas-
sie en werklust  is heengegaan. 

Storm is op 23 maart 2000 geboren, samen met zijn broers 
Difor en Gabber, onder de kennelnaam ‘v. Bosandoor’ bij Aat 
en Ria van Bodegraven te Putten. Met als moeder ‘Jasmijn 
Femke v. Bosandoor’ en vader Ned. & Int. Kamp. ‘Gaius Julius 
vanner Breeder AE’.  Hij was de kleinste uit het nest, maar wel 
met een enthousiaste wil om te werken met en voor zijn  baas 
Aat. Storm is opgegroeid in een teven-roedel met oma Femke, 
moeder Jasmijn en nicht Nikita. Wij vonden Storm echt een 
evenbeeld van oma Femke, qua type en werklust.

Storm heeft vele mooie successen behaald in de jachthonden-
wereld, te denken aan deelname aan de Nimrod 2005 (Enk-
huizen), deelname Vijfkamp Grote Prijs Jan Coldewij 2006,  
beste team 1e plaats ‘The Gunners’ op de Best Dog Apeldoorn 
2007, teamwedstrijd ‘Dutch Team’ 1e plaats beste jachthond 
bij de Engelse wedstrijd teams in Loton Park 2007, teamwed-
strijd Drent 2008 met zoon Quido (beste 1e team van de dag),  
OWT (Workingtest) Langhaar 2010 4e plaats en uniek voor de 
Drent: EV Jeugd veldwerk. En natuurlijk niet te vergeten zijn 
goede apporteerwerk in de praktijk jacht.

Zijn exterieur was uitstekend, op 3 jarige leeftijd was hij Ned. 
Kampioen. Storm was een echte ‘allrounder’ en een voorbeeld 
voor het ras de Drentsche Patrijshond. Vaderschap heeft hij 
ook gekend met 6 nesten, waarvan 5 in Nederland en 1 in De-
nemarken. 

Het jaar 2013 begon moeizaam voor Storm. Het lopen ging 
moeilijker. Hij kreeg daarbij ook een lichte beroerte met als 
gevolg een gedeelte verlamming van zijn aangezicht. Ook zijn 
gangwerk werd nog slechter. Op zondag 15 september 2013 
kreeg Storm wederom een beroerte, wat tot gevolg had dat 
hij nu echt niet goed meer op zijn benen kon blijven staan. 
We hebben de, altijd moeilijke, beslissing moeten nemen om 
hem te laten inslapen. Storm is op zijn vertrouwde plekje om 
17:25 uur rustig, pijnloos en  vreedzaam ingeslapen. Hij heeft, 

op een week na, de respectabele leeftijd bereikt van 13 ½ jaar. 

De volgende dag hebben we Storm naar het crematorium ge-
bracht. Daar hebben we zeer emotioneel afscheid genomen 
van zijn stoffelijke lichaam. Heel typisch, in de ooghoek van 
Storm verscheen een traan. Een traan met een boodschap 
van Storm, vol emotie en beleving: Lieve baasjes, het was fijn 
om bij jullie geboren te mogen worden. Bedankt voor jullie 
zorgzaamheid, de fijne vakanties en wandelingen, de hechte 
band met mijn maatje/trainer Aat waarmee ik uitstekend kon 
samenwerken als team in de jachthonden wereld, voor het 
spelen met de pups van mijn tevenroedel en niet te vergeten 

Bij deze willen wij tevens al onze Drentenvrienden bedan-
ken voor hun medeleven, dat wij van hen hebben mogen 
ontvangen. Enige citaten van hun medeleven:

•	 Wat jammer dat Storm er niet meer is, hij was wel een 
zeer bijzondere Drent! 

•	 Wij hebben Storm ook de laatste jaren nog in actie 
kunnen zien en weten dus uit eigen ervaring hoe hij 
de jongere garde nog wel een lesje kon leren!

•	 Wij zullen ons Storm blijven herinneren als de hond 
van Aat, een kameraad die er gewoon altijd bij was 
en met veel plezier en doorzettingsvermogen voor 
zijn baas bleef werken. Jullie deelname aan de Nim-
rod was een prachtig staaltje van samenwerken en 
doorzetten.

•	 Gedreven enthousiast en trefzeker, wat hebben we 
tijdens wedstrijden en trainingen genoten van zijn 
werklust en bijzonder fijne karakter. 

•	 Weer een allround kanjer vertrokken naar de eeuwige 
jachtvelden, een hond met een rijke historie is heen-
gegaan. 

•	 Hoewel we allemaal weten dat het moment komt 
en we altijd zeggen voor een hond mag je beslissen, 
blijft de beslissing altijd moeilijk.  Vooral als het om 
een perfecte Jachthond gaat, Storm was een mooie 
hond om te zien qua exterieur en vooral hoe hij werk-
te voor het baasje. - Maar wat hebben jullie toch een 
bijzondere hond gehad, die het beste van z’n kunnen 
heeft gegeven, en daar kijk je toch met heel veel ple-
zier op terug.

•	 Storm heeft een mooie leeftijd bereikt en een heel 
mooi leven bij jullie gehad!

•	 We leven met jullie mee want afscheid nemen van 
een goede vriend is heel erg zwaar!

•	 Storm was een bijzondere Drent met veel toegevoeg-
de waarde voor het ras.
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voor het mogen meemaken van de geboorte en 
het opgroeien van jullie 4 kleinkinderen, die van 
mij/ons alles mochten en volledig opgenomen 
waren in de roedel mens - hond. Afscheid nemen 
blijft moeilijk, ik ben nu in de eeuwige jachtvel-
den, waar ik verder jaag en speel met mijn beide 
broers en bloedlijnverwanten. Bedankt voor al 
het fijne!

Lieve Storm, wij zijn trots dat we jou hebben mo-
gen laten opgroeien van pup tot een volwassen 
hond met jouw kwaliteiten, trouw en werklust. 
Een Drent om nooit meer te vergeten. Je was 
voor ons uniek! Het ga je goed, trouwe vriend en 
maatje. 

Aat en Ria van Bodegraven, Putten

Else Marie fan ‘t Suydevelt
European Veteran Winner 2013 - Eurodogshow

Zwitsers Kampioen

NHSB: 2481446

Geboren: 07-11-2003

Eigenaar: C.  van ‘t Hof - Groeneveld

Vader: Norlund Darino

Moeder: Dieuwke fan ‘t Suydevelt

Emma Gina van de Haeckpolder
Nederlands Kampioen

European Winner 2013 - Eurodogshow

Zwitsers kampioen

NHSB: 2723669

Geboren: 08-10-2008

Eigenaar: C.  van ‘t Hof - Groeneveld

Vader: Mazzel fan ‘t Suydevelt

Moeder: Gina van de Haeckpolder

nieuwe kamPioenen
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Voor eeuwig: jarno in the house  
Ongelooflijk maar waar: Jarno voor 
altijd in ons huis! Op 29 augustus 
2013 mocht ik een prachtig schilde-
rij in ontvangst nemen waarop Jarno 
heel treffend  voor eeuwig was vast-
gelegd.

Het volgende ging er aan vooraf. In de-
cember 2012 ging ik voor de 2e keer met 
Jarno naar de Winner in Amsterdam, al-
tijd een leuke show waar behoorlijk wat 
Drenten vertegenwoordigd zijn. Het 
werd een geweldige dag, Jarno werd 
tot BOB verkozen! We kregen heel veel 
felicitaties en Jarno was weer superblij 
met zijn rozet. Onervaren showmens als 
ik toch wel ben, was ik blij dat er altijd 
weer Drentenmensen zijn die hun ken-
nis met je willen delen en ervoor zorg-
den dat ik me overal op tijd meldde.

Voorkeuringen, de ring in, de ring uit, 
nog een voorkeuring, langggg wachten, 
keuring zelf, groooooote ring, spotlights, 
publiek. En toen nog de erekeuring van 
de Nederlandse Rassen, die voor het 
eerst op de Winner werd gehouden. 
Nou, daar gingen we dan. Een hele grote 
eer om in zo’n grote ring te mogen ver-
schijnen om ons mooie ras te vertegen-
woordigen. Ik was toch wel behoorlijk 
nerveus en het lange wachten maakte 
dat Jarno wat minder zin had om alwéér 
rondjes te lopen en niet zo goed onder 
appèl stond; hij liep te happen in zijn 
riem (leueueuk spel …) en liep naar mijn 
idee niet super, dus ik verwachtte totaal 
niets van de erekeuring. 

Tot mijn grote verbazing verdwenen er 
steeds meer deelnemers naar de zijlijn 
en mochten Jarno en ik samen met een 
Smoushondje, een Hollandse Schapen-
does en hun begeleiders aan de rand 
van de rode loper blijven staan. Onge-
looflijk, we hoorden bij de eerste drie! 

De keurmeesters maak-
ten hun keuze; de Drent-
sche Patrijshond werd 
verkozen tot de win-
naar! Wat een eer! Jarno 
mocht plaats nemen op 
de hoogste plaats. Ons 
prachtige ras werd in zijn 
persoontje verkozen tot 
de mooiste Hollandse 
rashond van de Win-
ner 2012. Daar zat mijn 
clowntje Jarno dan op 
het hoogste ereschavot 
te pronken en de show te 
stelen. Hij probeerde de 
hele tijde rozet te pakken 
te krijgen en stoof van 
het schavot af om even 
snel het piepspeeltje op 
te halen dat een foto-
graaf gooide (Hey…, je 
bent een jachthond / ap-
porteur of niet!). 

Na de keuring nam ik de 
felicitaties en prijs in ont-
vangst, een mooie kan-
delaar; een rozet (waar 
Jarno verzot op is, zijnnn! 
prijs!). Er werden foto’s 
gemaakt van de drie winnaars en vervol-
gens nog van keurmeester Wim Willems, 
ik als eigenaar en als middelpunt onze 
Jarno. We hebben nog lang nagenoten! 
Dit alles vond dus plaats in december 
2012. En nee beste Drentenliefhebbers, 
het verhaal is nog niet afgelopen …

In maart 2013 nam Monique van Wijk 
(moniquevanwijk.nl/) contact met mij 
op. Ze wilde een mooie kopfoto ma-
ken om daar dan een schilderij van te 
maken. Schilderij maken? Hoe dat zo, 
ik had toch niets besteld?!  Dat was dus 
de grote prijs die Jarno heeft gewonnen 
op de Winner. Wat een super-verrassing, 
daar wist ik echt helemaal niets van! 
Afijn,  foto’s bekeken, gewikt/gewogen. 
Ik liet Monique als kunstenares graag de 
keuze maken, want ik kon niet kiezen uit 
de vier overgebleven foto’s. 

Op 29 augustus heb ik het schilderij van 
haar in ontvangst mogen nemen! Het 
is prachtig en grooooot. Ik verwachtte 
een leuk A4-formaat-schilderij, maar het 
is poster-formaat. Echt geweldig! Jarno 
is zo treffend vereeuwigd. Als hij er ooit 
niet meer zal zijn, hoop ik dat ik nog lang 
tegen dit prachtige Drentenportret aan 
mag kijken. Het resultaat wil ik jullie ui-
teraard niet onthouden.

Uiteraard heb ik het bestuur van Cyno-
philia, de Raad van Beheer en de spon-
soren van de Winner, en niet als laatste 
Monique van Wijk als professionele kun-
stenares, enorm bedankt voor het be-
schikbaar stellen van deze indrukwek-
kende en bijzondere prijs, letterlijk en 
figuurlijk kunstwerk van formaat!

Monique heeft me gevraagd of ze het 
schilderij dit jaar voor de Winner een 
keer mag lenen. Dus, als jullie er dit jaar 
als bezoeker of deelnemer zijn, kunnen 
jullie het schilderij bewonderen en de 
vastgelegde Drent ook in het echt bekij-
ken, want ik sta dan met Jarno opnieuw 
in de ring.

Misschien is deze prijs een goede reden 
om dit jaar ook deel te nemen aan de 
Winner 2013? Hoe meer Drenten, hoe 
meer vreugd. Uiteraard hoop ik dat de 
Drent in het weekend van 13, 14 en 15 
december weer in de spotlights mag 
staan en dat ook een andere Drenten-
liefhebber zijn of haar lieveling vereeu-
wigd zal zien. Iedereen die erheen gaat: 
alvast heel veel succes en laten we ze 
met zijn allen maar weer eens een Dren-
tenpoepie ruiken!

Manuela Plaisier
‘Tinus Jinte Basco van ’t Stieckelholt’ (Jarno)
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oscar en mijn moeder
Mijn moeder is in mei 2013 92 jaar oud geworden. Dat is 
niet zo verwonderlijk, want ze komt uit een geslacht van 
zeer sterke vrouwen.

Ze worden zo allemaal rondom de 95 jaar oud. Mijn moeder 
zal deze leeftijd misschien ook wel halen, maar dat moeten wij 
niet hopen. Ze heeft door verschillende herseninfarcten een 
vasculaire dementie. Dat is voor ons, haar kinderen heel ver-
drietig, omdat we haar kennen als een buitengewoon flinke 
vrouw, bij wie iedereen altijd welkom was. Het was bij ons dan 
ook altijd ‘huize de zoete inval’. Nu bezoek ik mijn moeder in 
de wetenschap dat ze wel kennis ziet en heel blij is wanneer ik 
op bezoek kom, maar ze weet niet meer wie ik ben. De eerste 
keer dat dit me overkwam reed ik in tranen naar huis!  

De laatste keer toen ik op het punt stond in de auto te stap-
pen, kwam ik ineens op de idee om één van de honden mee 
te nemen. Dit omdat mama altijd heel gericht is geweest op 
de honden die wij thuis hadden. Ze mopperde dan wel dat 
die honden zoveel aandacht nodig hadden, dat ze geborsteld 
moesten worden, dat er iemand nodig was (zij dus) om ze uit 
te laten... Maar als puntje bij paaltje kwam, moest er niemand 
aan haar hond komen!

Ik belde dus met het verzorgingshuis waar ze nu verpleegd 
wordt en vroeg of ik de hond mee mocht nemen. ‘Natuurlijk!’, 
was het antwoord. ‘Neem maar fijn mee, dat vinden wij en mis-
schien ook de bewoners gezellig’. Ik koos voor Oscar, omdat hij 
de rustigste is en buitengewoon geduldig en vriendelijk. 

Toen ik met Oscar het verzorgingshuis binnenkwam, zag ik als 
eerste een heer die al in geen jaren een woord geuit had. Hij 
zag de hond, stak zijn hand uit en zei: ‘Daar hebben we Frits!’ 
De verzorgenden en ondergetekende waren behoorlijk ont-
roerd. Hij aaide Oscar en knuffelde hem en ik kon bijna niet bij 
hem wegkomen om naar mijn moeder te gaan. Aangekomen 
in haar kamer, zag ik een blij gezichtje, want ze vindt het heel 
gezellig wanneer ze bezoek krijgt.

Toen zag ze Oscar en zei: ‘Daar hebben we Sito’. Sito was één 
van onze honden waar ze een hele hechte band mee heeft 

gehad. Ze sloeg haar armen om hem heen en trok hem tegen 
zich aan. Aaiend en knuffelend. Oscar voelde dat ze heel speci-
aal is. Hij kroop heel dicht tegen haar aan en legde zijn kop op 
haar schoot. Zo heeft hij de hele tijd bij haar gezeten. Af en toe 
een kusje op haar hand gevend en opkijkend van: hier ben ik!

 We zijn even naar buiten gegaan om te wandelen en ze eiste 
dat ik de riem aan haar gaf, dan kon ze hem vasthouden. Waar 
ze normaal niet meer coherent is, kwamen er nu hele zinnen 
uit, van: ‘Je bent lief’ en ‘Wat een grote hond’ etc. Met een dikke 
keel liep ik naast haar.

Toen het moment aangebroken was om afscheid te nemen en 
ik zei dat we weer naar huis gingen, kreeg ik een kus van haar 
en ze zei tegen Oscar: ‘Kom je de volgende keer weer bij oma?’ 
Wat een cadeau! Wat een vermogen van deze hond om con-
tact te leggen.  Ondanks mijn verdriet, ging ik toch een beetje 
blij naar huis. Wanneer ik de volgende keer weer naar mama 
ga, gaat Oscar weer mee.

J. Broekman - Dekker

Oscar Phèbe van Groevenbeek

Honden verplaatsen zich in perspectief mens
Honden lijken veel meer in staat te zijn zich te verplaatsen in het perspectief van de mens dan voorheen werd gedacht. Dat 
suggereert een nieuw onderzoek. Daaruit blijkt dat honden sneller voedsel stelen uit een kamer waarin het licht uitgescha-
keld is.

Tijdens het onderzoek werden 84 honden individueel door een persoon verboden voedsel te pakken. Wanneer het licht 
uit was aten zij het voedsel vaker stiekem op dan wanneer het licht aan was. ‘Dat is ongelooflijk, want het impliceert dat 
honden weten dat mensen ze niet kunnen zien, wat betekent dat ze wellicht het menselijke perspectief begrijpen’, zegt 
onderzoekster Juliane Kaminski van de Universiteit van Portsmouth. Vaak denken hondeneigenaars dat hun geliefde vier-
voeters slim zijn en hun baasje begrijpen.

Kaminski: ‘Mensen schrijven voortdurend bepaalde emoties en kwaliteiten toe aan andere levende wezens. We vinden dat 
onze hond slim of gevoelig is, maar dat is wat wij denken, niet de hond. “Deze onderzoeksresultaten suggereren dat men-
sen wellicht gelijk hebben over hun honden”, aldus Kaminski. “Maar we kunnen nog steeds niet volledig zeker zijn of dit 
betekent dat honden flexibel van geest zijn en die van anderen begrijpen”.  

Kaminski voegde toe dat meer onderzoek nodig is om het gedrag van de honden te begrijpen. Het onderzoek is gepubli-
ceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Animal Cognition.

Bron: AD 12/02/2013
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eVenementenkalender 2013
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

20, 21, 22 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!

Okke (Sander fan de Indo-Anjoho) Luuk (Jelle v.d. Olinckhoeve)





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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