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Voorwoord Van de Voorzitter
Beste leden van de vereniging,

De kersteditie is uit. Dat betekent dat we bijna 
het jaar 2013 gaan afsluiten. Ook in deze 
uitgave heeft de redactie weer een mooi en 
breed beeld kunnen neerzetten over wat 

er allemaal in onze vereniging gebeurt, hoe 
divers we zijn qua activiteiten en hoeveel vrijwil-
ligers hierbij betrokken zijn. Dit is iets om te koes-

teren! 

In de laatste maanden waren er nog verschillende activitei-
ten zoals een mooie wandeling in Rockanje, de 2de fokdag 
en in het bijzonder de informatieavond van 19 november. 
Meer hierover verderop in het blad. Wat ik in dit voorwoord 
wel graag wil benadrukken is dat de sprekers van de Stich-
ting Zeldzame Huisdierrassen een duidelijk, op feiten geba-
seerd beeld hebben gegeven waar we met ons ras staan. 
Dit, op basis van anonieme data uit ZooEasy, een bewijs dat 
transparantie werkt en helpt.

Ook de website wordt steeds interactiever en een goed plat-
form om het laatste nieuws te vernemen. Geef u op voor het 
ledendeel van de site; hier staat interessante, aanvullende 
informatie zoals de gehele presentatie die door SZH op 19 
november is gegeven. 

Op de website kunt u een enquête invullen, waarmee in-

formatie beschikbaar komt om de 
website en ‘Onze Drent’ nog beter 
af te stemmen op uw wensen. De 
enquête sluit op 1 februari 2014.

Bij het verschijnen van dit blad is 
de afronding van de geschorste 
Algemene Ledenvergadering (ALV) 
inmiddels geweest. Ook heeft u al-
lemaal van het bestuur de convoca-
tie en begeleidende brieven gehad 
voor de extra Algemene Ledenvergadering op 13 januari 
2014. Ik roep u allen op uw stem op deze avond te laten ho-
ren en mee te beslissen of u wilt dat het huidige bestuur 
haar werk voortzet!    

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

Namens het gehele bestuur goede feestda-
gen en een mooie jaarwisseling gewenst.

Met hartelijke groet,
Marc Massaar van Schaik, voorzitter

wintertijd
Onze Fardau is wat in de war. Het vrouwtje komt niet een-
malig zomaar vroeg uit bed, nee, iedere dag staat ze in-
eens vroeg voor haar neus!

Fardau doet één oog open en komt dan toch langzaam uit 
haar stoel. Je kunt duidelijk zien dat het niet haar idee is, zo 
vroeg opstaan.

Nadat ze buiten is geweest voor een plas en ze haar boterham 
op heeft, zie je haar toch langzaam helder worden. De vaste ri-
tuelen kunnen nu dus beginnen. Met het vrouwtje mee, naast 
de fiets, op naar haar vriendjes bij de vijver. Er blijft daar een 
heel hardleers waterhoentje wonen, zodat Fardau iedere dag 
toch echt de vijver in moet om dat beestje duidelijk te maken 
dat het HAAR vijver is!

De rest van de dag gedragen de baas en het vrouwtje zich ver-
der normaal. Maar ’s avonds is het vrouwtje toch echt weer in 
de war. Om 21.00 uur doet Fardau één oog open en kijkt naar 

het vrouwtje en de baas, op de bank. Er zit nog niet veel leven 
in…

Om 21.30 uur is haar geduld lang genoeg op de proef gesteld. 
Ze komt demonstratief uit de stoel en loopt naar het vrouwtje. 
Een dwingende poot vertelt dat ze eruit wil. Het vrouwtje kijkt 
naar de klok en zegt dat het nog lang geen tien uur is! Fardau 
moet nog ‘even wachten’. Hoopvol kijkt ze naar de baas, maar 
uit ervaring weet ze dat ze daar nu geen actie van hoeft te 
verwachten. 

Het heeft een paar dagen geduurd eer het vrouwtje erachter 
kwam dat wel de klok aan de muur, maar niet Fardau haar in-
nerlijke klok verzet is. 

Wintertijd, voor Fardau hoeft het niet zo nodig.

Inge Hoekstra-Dekkers
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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 



extra algemene ledenVergadering
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Extra Algemene Ledenvergadering, die op verzoek van 
 ‘Het Comité Eenheid Drentsche Patrijshond’ gehouden zal worden op maandag 13 januari 2014.

Locatie:   Hotel/Restaurant Schimmel, Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg
  Tel. 033-2861213
Aanvang: 19.30 uur (de zaal is open vanaf 18.30 uur).
 
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. Vaststelling aantal stemgerechtigde leden
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Voorstel van het ‘Comité Eenheid Drentsche Patrijshond’ tot ontslag van het hele zittende bestuur 

van de Vereniging
5. Rondvraag
6. Sluiting

Foto-thema februari 2014: IJS EN SNEEUW

We willen in ‘Onze Drent’ van februari 2014 graag een col-
lage plaatsen van Drenten die zich op het ijs waagden.

Als daar niet voldoende plaatjes van zijn, vullen we dat 
graag aan met foto’s van uw Drent in de sneeuw. Ook die 
foto’s zijn dus welkom.

Gaarne mailen aan: redactie@drentschepatrijshond.org

Enquête

Vanaf medio december 2013 kunt u op de website een 
enquête invullen (u kunt ook bij het secretariaat een ‘pa-
pieren versie’ vragen en deze per post insturen). We zijn  
zeer benieuwd naar uw mening, uw wensen en ideeën 
m.b.t. ‘Onze Drent’ en de website. Met die informatie kun-
nen we nog beter tegemoet komen aan uw wensen. De 
enquête sluit op 1 februari 2014.

U wilt toch ook het beste voor uw dieren?

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

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

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

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

Dierenkliniek Blerick,  Helling 1, Venlo-Blerick

100 petpunten extra 
bij uw bestellinggebruik code:Plushorst

2,95
 verzendkostenDe besteproductenvan de dierenarts... thuisbezorgd!
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ConfliCt binnen de vereniging ‘de drentsChe Patrijshond’
Graag wil ik als betrokken lid van de vereniging een tegenstem 
laten horen tegen de berichtgeving van het comité dat aan-
dringt op een ontslag van het gehele bestuur. Met dit schrij-
ven wil ik voorkomen dat men mogelijk op het verkeerde been 
wordt gezet. 

Voor een goede afweging is het noodzakelijk om hoofd- en 
bijzaken te scheiden en zich te concentreren op de feiten. Ver-
der is het verstandig om zich niet of zo min mogelijk te laten 
leiden door emoties, aannames en verwachtingen. In het on-
derstaande deel leg ik de nadruk op het gelopen proces en 
bewust niet op de inhoud. Ik ben namelijk van mening dat de 
inhoudelijke behandeling vooral binnen bestuur en commis-
sies moet plaatsvinden volgens democratische principes en 
statuten. Met een (extra) Algemene Ledenvergadering (ALV) 
als het finale instrument om besluiten te verantwoorden en te 
toetsen. 

Het conflict lijkt complex, maar is m.i. in kern terug te brengen 
naar 2 onderwerpen: het voorstel om te komen tot een dekbe-
perking en het ingrijpen in de redactiecommissie (RDC). 

Dekbeperking
Juist bij een relatief kleine populatie moet je nauwkeurig en 
voorzichtig zijn met combinaties van honden en het aantal 
dekkingen om problemen met gezondheid en erfelijke afwij-
kingen in de toekomst te voorkomen. Zie hiervoor o.a. het pas 
verschenen boek van de Raad van Beheer: ‘Het Fokken van 
Rashonden’. Verder moet je ook kijken naar ontwikkelingen 
bij andere kynologische verenigingen. Ik steun de initiatieven 
van het bestuur om een discussie over de gezondheid en de 
toekomst van het ras levend te houden. Bij de stemming in de 
laatste ALV bleek dat de voorstanders en tegenstanders van 
een dekbeperking nagenoeg in evenwicht zijn. Verder bleek 
dat veel leden behoefte hebben aan meer achtergrond en 
kennis van deze materie en dan specifiek gericht op de Drent. 
Reden voor het bestuur om extra informatie avond(en) te be-
leggen met de optie om een dekbeperking, al dan niet in een 
gewijzigd voorstel, op een later tijdstip wederom in stemming 
te brengen. Ik kan me niet voorstellen dat leden moeite heb-
ben met deze gang van zaken die juist bijdraagt aan meer 
duidelijkheid en informatie omtrent de gezondheid en het 
voortbestaan van ons ras.

RDC
Vanuit de RDC zelf is het signaal gekomen dat een onwerkbare 
situatie was ontstaan. Daarop heeft het bestuur met de RDC 
gesproken en is tot de conclusie gekomen dat een ingreep in 
de RDC onontkoombaar was. Een ruime meerderheid van het 
bestuur heeft daarop ingestemd met het ontslag van 3 per-
sonen. Na dit besluit is onrust ontstaan. Met name over de 
manier waarop het nieuws bekend is geworden, wat aanlei-
ding was voor 2 bestuursleden om zich terug te trekken uit het 
bestuur. Daarbij hebben suggesties over een dreigende scheu-
ring, het oprichten van een tweede vereniging, het terugtrek-
ken van adverteerders en sponsors en het wegblijven op de 
fokdag de onrust eerder aangewakkerd dan beperkt. 

Vervolgens hebben 2 leden het initiatief genomen om de par-
tijen bijeen te brengen met als doel deelname aan de fokdag 
van alle uitgenodigde nesten en het bewaren van de eenheid 
door het terugdraaien van het ontslag van 2 RDC leden en het 
terugkeren van de 2 afgetreden bestuursleden. Kennelijk zijn 

bij deze bemiddelingspoging geen nieuwe feiten naar boven 
gekomen, waardoor het bestuur geen aanleiding zag om het 
eerder genomen besluit te herzien.  

Bestuur
Heeft het bestuur dan geen steken laten vallen? Natuurlijk 
wel. Het bestuur heeft tot vlak vóór de vorige ALV getwijfeld 
om het voorstel voor een dekbeperking al dan niet in stem-
ming te brengen. Toen toch besloten werd het in stemming 
te brengen, bleek helaas dat één bestuurslid hier niet van op 
de hoogte was gebracht. Ook heeft het bestuur een inschat-
tingsfout gemaakt door de motivatie voor de dekbeperking 
onvoldoende te (laten) onderbouwen. 

Wat betreft de RDC was het, zeker achteraf, beter geweest om 
het besluit direct mede te delen aan de 3 ontslagen RDC le-
den, om zo te voorkomen dat zij het nieuws via de achterdeur  
zouden horen. Missers jazeker, maar ook het bestuur bestaat 
uit mensen en je kunt je afvragen of deze missers ernstig ge-
noeg zijn om aan te sturen op een ontslag van het bestuur. Ik 
durf dit te betwijfelen en doe een beroep op ieders gezonde 
verstand om zelf een juiste afweging te maken. 

Extra Algemene Ledenvergadering
De vereniging bestaat uit ongeveer 1400 leden en het bestuur 
poogt om de belangen van alle leden te behartigen, ook al 
zien we slechts een kleine vertegenwoordiging van het leden-
bestand op de ALV. In plaats van dat de ontstane onrust door 
het comité (destijds nog in oprichting) werd getemperd, ge-
beurde juist het tegenovergestelde. Door de gehanteerde toon 
(het aansturen op het ontslag van het bestuur), het snel zoe-
ken van de openbaarheid (via dubieus gebruik van de email-
adressen) en de manipulatie van informatie werd het conflict 
juist nog meer op de spits gedreven; heel erg jammer!

In mijn ogen heeft het bestuur juist veel (terechte) moeite ge-
daan (en doet dat nog steeds) om de eenheid binnen de ver-
eniging te bewaren. Het is volgens mij een bestuur dat begaan 
is met de gezondheid en het voortbestaan van het ras van de 
Drentsche Patrijshond. Je kunt van mening verschillen over 
de inhoud (de manier waarop zij meent dit te moeten doen), 
maar ik zie niet in wat er verkeerd is aan een bestuur dat zich 
in het openbaar op een ALV wil verantwoorden voor genomen 
besluiten. 

We staan aan de vooravond van wellicht de belangrijkste dis-
cussie en stemming binnen de vereniging van de afgelopen 
en komende jaren. De keuze is aan de leden. Kiest u voor een 
bestuur dat opkomt voor alle leden en voor alle Drenten en 
ruimte laat voor discussie in de openbaarheid? Of kiest u voor 
een comité dat op z’n minst de schijn wekt moeite te hebben 
met democratisch genomen besluiten en het juist en volledig 
informeren van de leden?

Ik vertrouw erop dat men op basis van alle feiten een wel-
overwogen afweging zal maken waarbij het belang van de 
vereniging en bovenal het belang van een gezonde toekomst 
van ons ras de hoofdrol zal spelen. Wanneer u begaan bent 
met de vereniging en de Drent dan is uw aanwezigheid bij de 
komende ALV dringend gewenst.

Alleen bij een grote opkomst krijgen we een goed beeld van de 
werkelijke stemverhouding binnen de vereniging!!!

Otto Atema
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in memoriam rob Keij
‘s- Gravenhage, 19 april 1942 – Boxtel, 25 oktober 2013

“Sterker dan de dood is de 
herinnering die blijft.

Het is beter iets moois te 
moeten verliezen dan het 
nooit gehad te hebben.”

Deze tekst staat boven-
aan de rouwkaart.

In de colofon van het 
clubblad ‘Onze Drent‘ 
staat al sinds jaren de 
naam vermeld van Rob 
Keij.

In het clubblad van de-
cember 2013, het blad 
dat u nu in handen hebt, 
is zijn naam weggelaten. 
Rob is ons op 25 oktober 
jongstleden ontvallen. 
Rob heeft gevochten om zijn bedreigende ziekte de baas te 
worden. Zijn vrouw, Tiny, is hem daarin tot grote steun ge-
weest. Zijn gezin stond om hem heen. Echter, na een lange 
weg, waarin hij de strijd tegen de ziekte tot het uiterste is aan-
gegaan, heeft hij het gevecht verloren. 

Wie was Rob?
Rob heeft sinds 1979, als hij zijn eerste Drentsche Patrijshond 
koopt, gemeend dat er moet worden gefokt. Zijn eerste hond, 
Donja, is de stammoeder geworden van zijn kennel. ‘Kennel 
the Gloucester’.

Samen met Tiny, hebben zij verschillende Internationale en 
Nederlandse Kampioenen gefokt. Op veldwedstrijden heeft 
Rob menige kwalificatie in de wacht gesleept, waardoor hij 
als enige fokker op een gegeven moment 5 Internationale 
Kampioenen in huis heeft gehad. Een extra bijzonderheid is 
dat het allemaal teven zijn. Rob is er vast van overtuigd dat 
Drenten nog steeds geschikt zijn om als allround jachthond 
te fungeren. Dit betekent onder andere dat hij met zijn hond 
Kenzie, hun eerste Internationaal Kampioen in huis heeft en 
met haar bovendien de J.F. Baron van Hogendorp wisseltrofee 
heeft gewonnen.

Echter Rob is niet alleen op sportgebied actief, maar ook be-
stuurlijk. Buitendien steekt hij nooit onder stoelen of banken 

als er iets in de kennel 
niet goed is. Hij en zijn 
vrouw Tiny, zijn altijd bij-
zonder open geweest. 
Als zij, naar later blijkt, 
op een verkeerd paard 
hebben gewed, dan 
schromen zij niet om het 
te erkennen en het roer 
om te gooien. Uiteinde-
lijk mondt dit uit in het 
plaatsnemen in de groep 
‘Fokkerskeuze’ en met 
andere fokkers samen 
‘Lijnen voor de toekomst’ 
te formuleren. Lijnen, 
waarmee het bestuur tot 
heden nog werkt.  

Op een gegeven mo-
ment wordt Rob door het bestuur benoemd in de Fokbeleids-
commissie. In deze commissie voelt Rob zich als een vis in het 
water. Hij heeft jarenlang een waardevolle bijdrage geleverd 
aan het fokbeleid zoals dit heden wordt gehanteerd. Hij is be-
trokken en meelevend en heeft een duidelijke mening, maar 
is nooit star.

Zijn primaire taak in de commissie was om reuhouders te en-
thousiasmeren om hun reuen ter beschikking te stellen, waar-
door het aantal dekreuen aanzienlijk is uitgebreid. Momenteel 
staan er 95 dekreuen op de lijst!

Omdat de ziekte Rob ernstig heeft verzwakt, heeft Tiny de 
laatste maanden zijn taak overgenomen. Deze taak houdt on-
dermeer in dat zij reuen die worden aangemeld,  inschrijft op 
de dekreuenlijst, maar meer nog om reueigenaars bekend te 
maken wat het houden van een dekreu nu precies inhoudt.

De vereniging verliest in Rob een markante persoonlijkheid. 
Iemand die iets voor de vereniging en zeker voor het ras wilde 
doen. Tiny verliest haar man en zijn gezin een toegewijd vader 
en grootvader. We wensen Tiny en hun kinderen alle kracht 
toe om dit verlies te kunnen verwerken.

‘Rob, we zullen je missen. Rust in vrede’.

Janny Offereins 

In het boek 
´De Drentsche 
Patrijshond in 
verleden en 
heden’ staat 

een uitvoerig 
interview over 
de kennel ´The 

Gloucester´

Rob en Bouli speuren even of er fazanten zijn... Rob en ten zijn...
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Na een moedig gedragen ziekte is, 
op 25 oktober jl., Rob Keij overle-
den. Hij is 71 jaar geworden.

Zo’n zestien jaar geleden hebben 
wij Rob leren kennen, toen wij in 
de zomer uitgenodigd werden om 
te komen praten over een nieuwe 
Drentsche Patrijs pup. Rob en 
Tiny wilden van alles weten over 
hetgeen we met de hond zouden 
gaan doen (cursussen, shows, ja-
gen). In Oktober 2000 was het zo-
ver en werd er een nestje bij hen 
geboren, waaruit wij Arko The 
Gloucester kregen. Hun betrok-
kenheid ging ver en we konden 
Rob en Tiny dag en nacht bellen 
als we vragen hadden over bv. de 
opvoeding of de jacht. Zowel op 
shows als op jacht hebben wij veel 
successen behaald. 

In 2004 kwam ‘Jordie The Glouces-
ter’ bij ons wonen. Ook met hem 
hebben we heel veel succes be-
haald en hij ontwikkelde zich tot 
een goede hond voor de jacht.

Rob kon vreselijk genieten van 
de ‘Tuinhoekjacht’ als wij foto’s 
opstuurden van een tableau met 

meer dan 100 hazen en zo’n 60 a 
70 stuks veerwild. Onze honden 
moesten veel nazoek werk verrich-
ten en deden dat met goed resul-
taat!!

De tijd tikte door en in 2012 heb-
ben wij Arko The Gloucester moe-
ten laten inslapen. Door verschil-
lende fokkers werden we voor 
een pup benaderd, maar……. 
het moest weer een Gloucester 
worden. In juni van dat jaar werd 
er een nestje geboren bij Luc en 
Gerrie v.d. Heijning die Kennel The 
Gloucester hadden overgenomen 
van Rob en Tiny. Acht weken later 
kwam ‘Brisco Baraysa the Glouces-
ter’ bij ons wonen; de keuze voor 
Brisco was die van Rob.

Veel mooie tijden hebben wij met 
Rob en Tiny mogen beleven. Als 
zij op wintersportvakantie gingen 
met de kinderen, pasten wij op de 
kennel! Wat blijft zijn die mooie 
herinneringen. 

Wij wensen Tiny heel veel sterkte.

Geert en Grada,
Jordie en Brisco The Gloucester

Ook wij, eigenaren van kennel ‘The Glouces-
ter’, ervaren het overlijden van Rob Keij als een 
groot verlies.

Van Rob zijn passie voor de Drent hadden we 
nog zoveel kunnen leren en genieten. Hij stond 
altijd met raad en daad klaar en geen vraag of 
verzoek was voor hem te gek. Bij elk nestje wa-
ren Rob en Tiny nauw betrokken. Als het  - naar 
hun gevoel – wat lang duurde belde Rob zelf 
om te vragen hoe de situatie was.  Onvoorstel-
baar was ook hoe Rob telkens weer mee leefde 
met de behaalde successen op shows en wed-
strijden. Zo ook dit jaar weer, toen ‘Jordie The 
Gloucester’ de ‘Beste Veteraan’ werd van de Ne-
derlandse rassen en ‘Asya the Gloucester’ ‘Beste 
teef’ werd van de clubmatch. Rob was weer 
apetrots, want het laatste stukje van hun staart 
was toch van hem?

Lieve Rob, wij zijn je nog steeds dankbaar dat 
wij jou hebben mogen kennen en zo van jou 
als persoon hebben mogen genieten! Wij den-
ken, maar weten dat eigenlijk wel zeker, dat 
veel eigenaren van Drentsche Patrijshonden  
dit gevoel met ons delen. De Drentenwereld 
zal verder moeten zonder jouw positieve in-
breng, maar wij houden ons aan onze belofte 
om je werk voort te zetten!

Ook wij wensen veel sterkte voor:
Tiny,
Robert, Bianca en Kes,
Cynthia en Mark,

Luc en Gerrie v.d. Heijning, 
kennel The Gloucester,
Asya The Gloucester, Shanti en Tumberly Bashan 
The Gloucester
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Fokdag - 26 oktober 2013 te Barneveld
Het begin van een fokdag
Je kunt niet zo vroeg naar Barneveld 
gaan of er lopen al mensen met Dren-
ten op de parkeerplaats. Er wordt in 
de hal de laatste hand gelegd aan het 
klaarmaken van de stands, de ringen en 
het ophangen van de vlaggen. Stands 
die o.a. worden bemand door Hans en 
Nelleke Ploeger, die de zorg hebben 
voor de Drentenwinkel. Verder de eve-
nementencommissie, die de nummers 
en catalogi klaarleggen en een com-
missielid die de PRA formulieren klaar-
maakt.

Op de fokdagen is Dr. F.J. Stades sinds 
jaar en dag een vertrouwde arts die de 
ogen van de meeste Drenten ‘spiegelt’. 
Veel fokkers vinden dit zo belangrijk 
dat zij de kosten van het onderzoek op 
zich nemen, maar ook eigenaars van 
pups denken de gezondheid van het 
ras met dit onderzoek te dienen. Zij 
hebben allen gelijk!

Drentenpups
De catalogus ziet er keurig uit en op de 
cover staat een schattige pup met een 
speelgoedbeest in zijn of haar bekje. 
Heel parmantig en zo zijn Drenten-
pups. Heel aandoenlijk ook en o wat is 
dat gevaarlijk. Je smelt immers als ze je 
zo vertederend aankijken. En ze weten 
dit natuurlijk precies.

Er is ook een stand met allerlei honden-
benodigdheden en de eigenaar heeft 
goede zaken gedaan. Een fokker koopt 
een geweldig grote eend voor haar 
Drentje en haar hond mag ook nog zelf 
kiezen!

Keurmeesters
Langzaam maar zeker komen de keur-
meesters en al het ringpersoneel de 
kleine kantine binnen. Deze kantine 
bezorgt mij altijd heimwee naar de 
gezellige kantine in de vorige Markt-
hal. Naar de heer Kooimans die, met 
zijn vrouwelijke assistentes, altijd voor 

kopje koffie zorgde en voor  een over-
heerlijke lunch, met vooral veel eieren. 
Er zijn vast nog wel Drentenmensen die 
zich dat zullen herinneren. Heel onge-
zond, maar o zo lekker allemaal. Maar 
goed, wie weet wat de gemeente Bar-
neveld in de toekomst nog voor ons in 
petto heeft.

Als alle keurmeesters present zijn, 
wordt nog even aangegeven waarop 
deze dag extra moet worden gelet. 
Het is sommige keurmeesters opgeval-
len, waaronder ‘onze’ keurmeester Wim 
Wellens, dat sommige hoofden een tik-
je te zwaar worden. Het Nimrodhoofd, 
het staat in de  rasstandaard geschre-
ven, kent geen te zware lippen of een 
te brede schedel. De oren moeten mooi 
hoog zijn aangezet en de ogen wijd uit 
elkaar.

Daarna komt de voorzitter de kantine 
in en vraagt om stilte. Hij vertelt het 
droeve bericht dat Rob Keij is over-
leden. Rob was sinds 1979 lid van de 
vereniging, is fokker geweest en was 
tot zijn overlijden lid van de FBC en als 
zodanig sterk betrokken bij fokdagen. 
Eigenlijk is hij in het harnas gestorven. 
Het is stil, heel stil. 

Daarna vertelt de heer Atema (voorzit-
ter van de Evenementencommissie) 
aan het ringpersoneel hoe men moet 
omgaan met de computers, waarna 
iedereen aan het werk gaat. De fokdag 
begint.

De nesten
Er zijn voor deze fokdag 30 nesten uit-
genodigd, maar Hans Egeter, de secre-
taris van de EVC, komt met een lijst, 

waarin veel nesten zijn verschoven. Het 
blijkt dat er verscheide nesten en ver-
schillende reueigenaars met hun reuen 
niet aanwezig zullen zijn. Dat is heel 
jammer. Er is heen en weer geschoven, 
zodat alle keurmeesters toch ongeveer 
eenzelfde aantal honden te keuren 
krijgen. Waarom er zoveel fokkers niet 
naar de fokdag zijn komen, is een zaak 
tussen het bestuur, fokkers en reueige-
naren. Een verdrietige geschiedenis.

De keuringen beginnen en mevrouw 
Gerty Colaris keurt voor het eerst 
Drentsche Patrijshonden. Ze vindt het 
opwindend, maar heeft er veel zin in. 
Haar eerste nest is niet het gemak-
kelijkste en ze wordt zeer op de proef 
gesteld. Ze besteedt veel aandacht 
aan de honden en probeert, ondanks 
het slechte ringgedrag van sommige 
honden, er het beste van te maken. De 
overige keurmeesters zijn: de dames I. 
Hamoen-van Kleef en Halff van Boven. 
De heren keurmeesters zijn: J.J. Smits, 
W. Wellens en G.H.A.H. Mensink.

Belangstelling
Er is tamelijk veel belangstelling om 
naar de nesten te komen kijken. Er zijn 
natuurlijk fokkers die willen zien of de 
reu van hun keuze mooie pups heeft 
gegeven. Soms zijn ze tevreden over 
een bepaalde reu en soms niet, maar 
het hangt natuurlijk van de combinatie 
af of een nest geslaagd is of niet. Het is 
te gemakkelijk om de reu voor alles ver-
antwoordelijk te houden. De teef heeft 
even veel invloed als de reu, maar dat 
is niet altijd te zien. Dit komt omdat er 
reuen en teven zijn, die ‘in lijn’ zijn ge-
fokt en hierdoor meer hun invloed op 

FoKbeleidscommissie
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de combinatie kunnen hebben. Hier-
door zijn nesten die ‘in de lijn’ worden 
gefokt doorgaans meer homogeen. 
Daarentegen kunnen bij een outcross 
heterogene nesten tevoorschijn ko-
men. Ook is mogelijk dat een ‘in lijn’ 
gefokte reu die een teef heeft gedekt 
uit een heterogene lijn zijn stempel 
behoorlijk op het nest drukt. Al deze 
mogelijkheden zijn de uitdagingen 
waar een fokker voor staat. Nu er veel 
aandacht wordt gevraagd om te letten 
op de inteeltcoëfficiënt, komen er ook 
nogal eens heterogene nesten voor. 
Dikwijls is het resultaat een teleurstel-
ling voor de fokker, die meent toch te 
hebben gefokt met het zo gewenste 
lage inteeltcoëfficiënt. Mogelijk zullen 
we, als we de genenpool groot willen 
houden, hieraan moeten wennen. Voor 
keurmeesters, die het ras nog niet zo 
lang keuren, kan het wel eens lastig 
zijn en is het niet eenvoudig om der-
gelijke nesten te beoordelen, omdat er 
zodoende weinig referentiekader over-
blijft.

Voor fokkers die op zoek zijn naar een 
goede reu is het niet altijd gemakkelijk. 
Er is veel studie nodig om tot een ver-
antwoorde combinatie te komen. Zij 
moeten op veel dingen letten, waaron-
der de gezondheids- en exterieureisen, 

zoals die zijn weergegeven in het VFR 
(Verenigings Fok Reglement). Verder 
willen zij een mooie Drent fokken die 
ook nog goed kan jagen! Deze studie 
is echter de clou en de bedoeling van 
de fokkerij. Een fokker wil immers trots 
kunnen zijn op zijn nest dat op de fok-
dag komt.

Napraten
Omdat er veel nesten niet zijn geweest, 
zijn de keurmeesters al vroeg klaar. 
Tijd om nog even na te babbelen over 
wat zij zoal zijn tegengekomen. Welnu, 
er komt een reeks van opmerkingen, 
waaronder monorchisme, enkele ge-
bitsafwijkingen, honden die heel lastig 
te betasten zijn, maar ook mooie nes-
ten waar verschillende malen een ‘Uit-
muntend’ kon worden gegeven. Mooie 
honden maken keurmeesters blij. 

Nadat iedereen nog wat heeft gedron-
ken en de keurmeesters en zij die in de 
ringen hebben geholpen door Hans 
Egeter nog zijn verwend met een Hol-
lands kaasje, gaan allen huiswaarts.

Dr. Stades
Voor de ‘kamer’, deze benaming is de 
ruimte eigenlijk niet waard, waar dr. 
Stades de honden onderzoekt, zitten 
nog verschillende hondeneigenaren 
te wachten op het onderzoek (het 
‘spiegelen’). Nadat de honden zijn in-

gedruppeld, moeten zij nog ongeveer 
een kwartier wachten, voordat de pu-
pil zich zover heeft verwijdt dat er met 
speciale apparatuur in kan worden ge-
keken. 

Na afloop heb ik nog even een kort 
gesprekje met de arts gehad en ge-
vraagd of er nog bijzondere gevallen 
zijn geweest. Gelukkig niet veel. Eén 
Drent met één haartje distichiasis en 
een hond met cataract. Verder enkele 
kleine afwijkingen.

Opruimen
De hal wordt in ijltempo door de EVC 
opgeruimd. Zij verdienen een pluim 
voor al het voorbereidende werk dat 
zij hebben verricht om ook deze, min 
of meer, veel bewogen fokdag tot een 
goed einde te brengen.

Janny Offereins
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Informatie-avond populatiemanagement
Op dinsdagavond 19 november 2013 was er een informa-
tieavond over populatiemanagement waarbij de begrippen 
inteelt en verwantschap, erfelijke aandoeningen en geneti-
sche variatie en veel meer aan de orde kwamen. Doel was de 
noodzaak aan te tonen dat ook voor de Drentsche Patrijshon-
den in Nederland een aantal maatregelen genomen moeten 
worden om het ras voor de toekomst veilig te stellen.

Omdat er enige verwarring was over de aanvangstijd (19.30 
of 20.00 u) liep de zaal langzaam vol en was er alle gelegen-
heid bij te praten. Toen de avond om 20.00 uur geopend 
werd door de voorzitter waren er naar schatting een 120 le-
den aanwezig.

Myrthe Maurice verzorgde samen met Kor Oldenbroek de 
presentatie. Beiden zijn werkzaam bij de Stichting Zeldzame 
Huisdierrassen,  een stichting die zich onder meer ook bezig 
houdt met het informeren en begeleiden van rasorganisa-
ties.

Het eerste gedeelte van de presentatie was in vogelvlucht 
en in begrijpelijke taal op een rijtje gezet  de basisbeginselen 
van de populatiegenetica en wat er voor komt kijken om een 
ras genetisch gezond te houden.

Daarna kwam de situatie bij de 
Drentsche Patrijshonden aan de 
orde. Daartoe hadden de beide 
sprekers de beschikking gekre-
gen over het register, waarmee 
zij zijn gaan rekenen. Hieruit 

bleek dat het voor de Drenten zeker noodzakelijk is  maatre-
gelen te nemen om de stijging van verwantschap en inteelt 
tegen te gaan. Zoals u weet pleit ik hier al jaren voor.

Aanbevelingen voor fokken in kleine populaties:
•	 Meer eigenaren stimuleren te gaan fokken 
•	 Meer benutten van fokdieren met een 

 lage verwantschap 
•	 Verdubbelen van het aantal vaderdieren 
•	 Vaderdieren evenredig gaan gebruiken 

Met name de laatste twee aanbevelingen zijn actueel, in ver-
band met het door bestuur en FBC voorgestelde wijzingen in 
het fokreglement met betrekking tot het beperken van het 
aantal dekkingen per dekreu. Het gevolg van deze beper-
king leidt tot invulling van de laatste twee aanbevelingen! 
Het overmatig gebruiken van dekreuen heeft tot gevolg dat 
de verwantschap explosief toeneemt.

Het was een voor velen verhelderend betoog, geen nieuws, 
maar wel instructief. Vooral het cijfermateriaal verkregen uit 
ons eigen register was zeer verhelderend. De sprekers wa-
ren erg content met een zo goed bijgehouden en bijgewerkt 
register. Een woord van waardering voor Madelien Atema is 

dan ook op zijn plaats.

In het ledengedeelte van de 
website kunt u de gehele power-
point presentatie nog eens nale-
zen (zeer aanbevelenswaardig).

Bart van der Pol, secretaris FBC










 

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. 

In februari 2014 zal op een zaterdag een volgende 
informatie-bijeenkomst met externe deskundigen 
worden gehouden. Bij het ‘ter perse’ gaan van ‘Onze 
Drent’ was de excate datum nog niet bekend. Houd 
de website in de gaten voor verdere informatie!
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Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond
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Tijdens de fokdag werd mij door een aantal dames zéér in-
dringend gevraagd iets te schrijven over de fokdag. Ik heb 
niet durven vragen naar de eventuele sanctie welke ze in 
petto hadden in het geval ik het niet zou doen!

De fokdagen zijn voor de vereniging, voor het ras, maar ook 
voor de fokkers en de exterieurkeurmeesters de belangrijk-
ste verenigingsdagen van een rasvereniging. Voor de ver-
eniging en met name de Fokbeleidscommissie (FBC) geeft 
het inzicht in de fokkerij van de Drent. 

Een fokker kan inventariseren hoe de jonge honden zich 
hebben ontwikkeld en de eigenaren ervaren veelal voor 
het eerst een beoordelingsmoment van hun hond door een 
keurmeester.

Voor de exterieurkeurmeester is een fokdag een extra mo-
gelijkheid om het ras nog beter te kennen en te weten wat 
er in het ras speelt; op een show zie je als keurmeester ge-
trainde honden, welke vaak optimaal worden geshowd, ter-
wijl je op een fokdag allerhande honden te keuren krijgt. 
Ook weten fokkers of een keurmeester een voorkeur heeft 
voor een bepaald type en dan zullen degenen met ”het an-
dere type” niet bij die keurmeester inschrijven. Ook komen 

op een fokdag honden ‘met een foutje’ die je op een ten-
toonstelling of kampioenschapsclubmatch nooit ziet. Zo 
weet je wel dat de ‘foutjes’ voorkomen en kun je daar scherp 
op blijven om het ras te beschermen tegen nog erger. 

Afgelopen fokdag was weer een gezellige dag. Evenals altijd 
goed georganiseerd en weer met hele mooie honden erbij. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat er op een fokdag rela-
tief veel nog jonge honden komen, die nog lang niet vol-
groeid zijn en zeker nog de kans krijgen zich te ontwikkelen 
tot goede en wellicht uitmuntende honden.

Op een enkele hond na, complimenten aan geleiders en fok-
kers voor het gedrag van de honden in de ring. Een aantal 
jaren geleden was het gedrag in de ring veel minder: onvol-
doende zelfverzekerd, zonder herstelvermogen. Een Drent 
is wat gereserveerd, zolang de nieuwsgierigheid het maar 
wint en de hond goed herstelt, is daar niets mis mee. Ook 
overdreven reuengedrag is in mijn optiek nauwelijks voor-
gekomen. Al met al weer een fijne dag tussen de Drenten.

Dank aan allen die voor de organisatie hebben zorggedra-
gen.

Jaap Smits, keurmeester

De fokdag is altijd een spannende dag. Niet alleen voor de 
fokker zelf, maar ook voor de reuhouder en natuurlijk, en 
eigenlijk in de eerste plaats, voor de eigenaar van de jonge 
hond die gekeurd wordt. 

Want hier wordt een oordeel geveld over de combinatie 
teef, reu en de honden die uit die combinatie voortgeko-
men zijn. Het is natuurlijk maar een momentopname, hele-
maal omdat het gros van de hondeneigenaren geen ring-
training gehad heeft en er geen notie van heeft hoe je een 
hond goed voorbrengt.

Gelukkig zijn de keurmeesters hier wel aan gewend en zij 
nemen op een fokdag alle tijd om de hond te keuren. Ook 
geven ze de eigenaar tips over hoe je de hond op zijn aller-
best laat staan en lopen.

Verder is het ook een gezellige dag, waarbij je vrienden en 
bekenden tegen het lijf loopt en dan een gezellig babbeltje 
maakt.

Deze fokdag werd ontsierd  door het wegblijven van enkele 
fokkers in de vereniging, waardoor ook de pup kopers niet 

op de keuring kwamen. Wat jammer! Ook al ben je het niet 
eens met bepaalde, door het bestuur genomen beslissin-
gen, dan vind ik dat je je gelijk niet mag halen over de rug 
van je pupkopers! Ook al zouden de honden die weggeble-
ven zijn alsnog door een keurmeester gekeurd worden,  dan 
is het nog niet hetzelfde. Meer wil ik hier niet over zeggen 

Ik heb met diverse keurmeesters gesproken en ze  gevraagd 
wat ze vonden van het materiaal dat ze deze dag gekeurd 
hadden.  Waar veel keurmeesters voor waarschuwen, is een 
te grote elegantie van de Drentsche Patrijshond. Het is een 
boerenerf-hond en dat moet het blijven. Desalniettemin 
was men over het algemeen redelijk  te spreken over exteri-
eur en karakter.

Het is altijd fijn te zien hoeveel de eigenaren van hun hon-
den houden en hoe trots ze zijn op deze viervoeter. Wat ech-
ter nooit vergeten mag worden, is de opvoeding. Want al 
zijn ze lief, het blijven toch redelijk dominante honden, die 
een goede opvoeding met duidelijke grenzen nodig heb-
ben. Dan heb je er inderdaad een fantastische hond aan.

J. Broekman - Dekker

twee impressies Van de FoKdag
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eVenementencommissie

Najaarswandeling 2013 op het strand van Rockanje

Zaterdag 9 november vroeg op om koffie te zetten voor de 
deelnemers. Onderweg in de auto naar Rockanje zien we de 
laatste bui voorbij trekken. 

De herfst is begonnen, toch zijn de weergoden ons goed ge-
zind. Tijdens de wandeling is het droog en klaart de lucht op. 
Wel staat er een stevige wind die vele kite surfers naar het 
strand trekt.

Op de parkeerplaats verzamelen de deelnemers zich om de 
koffietafel en starten de honden met een eerste voorzichtige 
kennismaking. Boven verwachting zijn er toch weer 35 Dren-
ten aanwezig met 1 of meer baasjes en aanhang. Zelfs de Irish 
Softcoated Wheaten Terrier wordt snel in de groep opgeno-
men.

Dan begint de wandeling. Eerst zijn de honden nog aan de 
lijn, maar na het fotomoment op de trap mogen ze einde-

lijk los. Wat een feest: rennen, zwemmen, ravotten, jutten en 
vriendjes maken.

Verder was het rustig op het strand met een enkele ruiter, 
fietser en wandelaar. Aanlijnen was niet nodig en alle honden 
bleven goed in zicht van hun baas. 

De wandeling eindigde bij de Salsa Beach club waar de uitba-
ter een verse pan soep voor ons had bereid.

Kortom een geslaagd en gezellig evenement, zoals ook blijkt 
uit de foto’s op de website. Na de lunch onderweg naar huis 
betrekt de lucht en vallen de eerste druppels. Echt herfst, met 
één felle opklaring, precies tijdens de wandeling. Wat een 
mazzel! Tot de volgende keer.

Otto Atema

Foto’s: Karin van Kuijk
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steeK je Kop niet in het zand!
Op dinsdag 19 november was er een informatieavond 
in Woudenberg met als onderwerpen inteelt, verwant-
schap en hoe gaat het nu met onze Drent?

Ik ga de avond niet apart toelichten, want het verslag is te 
lezen op de website en ongetwijfeld ook in dit clubblad. Nee, 
ik wil het hebben over onze Drent.

Dit stukje gaat over onze Drent, over die geweldige bruin-
witte (of is ‘t ‘wit met bruine platen’), trouwe, intelligente 
hond als ook over het clubblad en niet te vergeten de ver-
eniging. 

Tijdens de bijeenkomst op 19 november werden  we gecon-
fronteerd met cijfers over hoe ons ras ervoor staat. En werd 
ons duidelijk gemaakt dat er wel aandachtspunten zijn in 
ons ras waar we misschien iets aan kunnen (moeten?) doen. 
Diverse suggesties werden er gedaan, menigeen werd aan 
het denken gezet. Een en ander zou kunnen betekenen dat 
het fokbeleid op termijn gaat veranderen.

En ja, niet elke verandering is voor iedereen een verbetering, 
maar we willen allemaal (ja toch..?) een verbetering van ons 
ras. We willen allemaal (ja toch..?) een sterke, gezonde, mul-
tifunctionele Drentsche Patrijshond met zo min mogelijk er-
felijke gebreken en waar we nog jaren plezier van kunnen 
hebben.

Op de ochtend dat ik dit stukje schrijf, werd ik toevallig aan-
gesproken door een hoogbejaarde dame op een fiets, die 

even mijn Drent moest aaien en bewonderen omdat haar (ja 
haar…) vader vroeger ook zo’n Drent had. Als kleuter speel-
de zij met deze hond en samen met zijn baas ging hij ook 
nog jagen. Jammer, zei ze nog, dat je het ras nu niet zo veel 
meer tegenkomt, want het zijn schitterende honden!

Wat ik dus hoop is, dat mijn kleinkinderen over een groot 
aantal jaren ook zo over mijn Drenten zullen praten en dat 
ze, bij voldoende tijd en plaats, ook zèlf nog zo’n gave hond 
in huis kunnen en mogen hebben. Daarom moeten we nu 
de lijnen uitzetten voor de toekomst van onze Drentsche Pa-
trijshond.

Mirjam van Hoef
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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 testfase”, 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 om naar buiten te gaan. Drie gezinnen hebben nu een asieldier onder hun hoede gekregen. Dat gaat goed, zegt Hit-
zert, 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

Neem geen zwerfdieren mee
“Neem vanaf je vakantieadres geen zwerf- en asieldieren mee 
naar Nederland”, zo luidt de oproep van diverse partijen uit de 
branche van gezelschapsdieren.

Soms is het even slikken als er op straat een hond of kat komt 
bedelen, maar de dieren kunnen schadelijke of zelfs dodelijke 
ziektes met zich mee dragen én overdragen. Ook op mensen.

Daar komt bij dat zwerfdieren vaak niet goed gesocialiseerd 
zijn. Een hond die er op het eerste gezicht schattig uitziet, kan 
bijvoorbeeld ineens angstig worden en uithalen.

De organisaties laten weten dat de asiels in Nederland al vol 
genoeg zitten. En door een dier mee te nemen naar Neder-

land, los je het probleem van zwerfdieren in je va-
kantieland niet op.

Bron: Telegraaf 12 september

Iets later stond onderstaand artikel in een noordelijke krant. Dit ondersteunt het bovenstaande bericht:

Dierenarts schrikt van gevallen hondsdolheid
Vorige week twee pups uit Bulgarije met 

hondsdolheid in het Westen. Afgelopen week 
een serieuze verdenking van hondsdolheid uit 

Veenendaal.  Frank de Bont van het Diergenees-
kundig Centrum aan de Paterswoldeweg in Gronin-

gen, maakt zich grote zorgen. “Dinsdag had ik een mevrouw 
in de praktijk met haar hond, helemaal overstuur. Ze was bij 
haar dochter geweest in Veenendaal, die net een pupje had 
gekocht dat uit het buitenland kwam. Die pup begon ineens 
heel raar te doen: kwijlen, bijten. Zulke rare symptomen,  dat 
de deskundigen dachten aan hondsdolheid.

De Voedsel- en Warenautoriteit is ingeschakeld en die vond 
de toestand van de hond ernstig genoeg om het diertje in 
quarantaine te doen. Het kan lang duren voordat hondsdol-
heid zich openbaart, maar als de ziekte de hersenen bereikt 
en de symptomen zich openbaren dan is het te laat. Mensen 

met hondsdolheid sterven binnen 5 dagen. Dat baart De Bont 
grote zorgen: “We zijn er in Nederland niet alert genoeg op. 
Kijk als je naar Afrika of Azië gaat, kun je je laten inenten. Hier 
gebeurt dat niet. Daarom is het belangrijk  dat je binnen drie 
dagen na een bijtincident naar het ziekenhuis gaat.

De Bont vindt dat de grenzen voor dieren uit het buitenland 
zo snel mogelijk dicht moeten. “Er zijn allerlei stichtingen die 
honden redden uit Oostbloklanden of Marokko. In die landen 
lopen veel honden rond met hondsdolheid. Ze halen de hon-
den met de beste bedoelingen naar hier, heel nobel, maar on-
bedoeld halen ze enorme risico’s naar Nederland. Daarnaast 
zijn er hondenhandelaren die pups importeren. In twee jaar 
tijd zijn drie honden met hondsdolheid gevonden. Die in Veen-
endaal is mogelijk een vierde. Ik vind het zeer zorgelijk” 
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certiFiceren en een KeurmerK Voor rashonden
Rashonden en rasloze honden 
De rashonden staan de laatste jaren in 
een verkeerd daglicht. Rasloze honden 
worden niet genoemd als het om ziek-
ten gaat. Rasloze honden, kruisingen zo 
u wilt, zijn dus bij voorbaat gezonder 
dan rashonden. Is dit nu wel zo?

Een rondje onder een klein aantal 
dierenartsen bevestigt deze mening 
geenszins. Niet dat alle dierenartsen ras-
senkenners zijn, maar zij weten natuur-
lijk wel, omdat zij dit van de eigenaren 
horen of in het dierenpaspoort kunnen 
lezen, met welk ras zij van doen heb-
ben. Zij weten mij te vertellen, dat het 
geen enkel verschil maakt of zij nu een 
rashond of rasloze hond in hun praktijk 
onderzoeken. Er wordt bij kruisingen 
niet op bepaalde ziekten geselecteerd. 
Kruisingen ontstaan doorgaans per on-
geluk. Verder komen er ook minstens 
zoveel rasloze honden op het spreekuur 
als rashonden en zij hebben dezelfde 
ziekten. Wel is het zo dat er bepaalde 
rasgebonden ziekten bij honden kun-
nen voorkomen. Dit heeft tot voordeel 
dat er bij een ras een wetenschappelijk 
onderzoek kan plaats vinden, waarop 
dan later kan worden  geselecteerd. 
Een bekend voorbeeld is heupdyspla-
sie (HD). Sinds de meeste rassen die het 
aangaat hierop worden geröntgend, 
is het aantal honden met HD 
significant terug gelopen. 

Waarom vertel ik u dit 
allemaal? Welnu, er is 
een campagne gaan-
de om rashonden 
af te schaffen, nee, 
te verbieden, van-
wege hun vermeende 
slechte gezondheid. 

Is dit nu wel zo? Neen, 
dit is niet zo, alleen rasloze 
honden hebben geen naam in 
tegenstelling tot honden van een be-
paald ras. Men vergeet gemakkelijk dat 
er duizenden honden zijn die door en 
door gezond zijn. De excessen worden 
er uitgelicht en overbelicht.

Dier & Recht en….
Zo zijn ‘Dier & Recht’ en de ‘Sophia Ver-
eeniging tot Bescherming van Dieren’ 
een campagne begonnen om zoveel 
mogelijk mensen, die een rashond heb-
ben die iets mankeert, te mobiliseren 
om processen aan te spannen tegen een 
heel goedkoop tarief. 

Enkele mensen hebben de handen in-
een geslagen om ons culturele erfgoed, 

wat de rashonden zonder uitzondering 
zijn, in bescherming te nemen. Hoe? Dat 
ga ik u hieronder uit de doeken doen, 
maar niet voordat ik heb geschreven dat 
ook de slechte communicatie tussen de 
kynologie en de zogenoemde ‘buiten-
wereld’ er geen goed aan heeft gedaan 
om dit gevaar voor onze rashonden te-
gen te houden. 

Cynophilia 
De voorzitter van Cynophilia, Frenk Bo-
nefaas en zijn vrouw Anne-Greet, advo-
caat en jurist, zijn een weg ingeslagen 
om de Certificering en een Keurmerk 
opnieuw handen en voeten te geven. 

Zij hebben de denkbeelden, die de Raad 
van Beheer in de kast heeft gelegd er 
uit gehaald en afgestoft en gaan deze 
waardevolle attributen nieuw leven in 
blazen. Het geheel hebben zij onder-
gebracht bij de Koninklijke Kennelclub 
Cynophilia. Zij hebben hun ideeën be-
sproken met onder andere de kynolo-
gisch directeur van de Raad van Beheer, 
de heer Rony Doedijns,  in het bijzijn van 
afgevaardigden van het Ministerie van 
Economische Zaken. Na afloop van het 
gesprek, heeft de Raad te kennen gege-
ven dat, onder bepaalde voorwaarden, 
wellicht te willen participeren in het pro-
ject. Deze uitspraak is hoopgevend. Wat 

zou het mooi zijn om, in tijden 
zoals deze, de gelederen te 

sluiten en schouder aan 
schouder te vechten 
voor ons aller erfgoed, 
de rashondenfokkerij. 
Dit geldt zeker voor 
ons inheemse ras, de 
Drentsche Patrijshond.

Haalt de rashonden-
fokker 2015? 

Tijdens een lezing, die El-
bert-Jan Offereins in het voor-

jaar heeft gehouden bij de Vereni-
ging voor Foksters en Liefhebsters van 
Rashonden, Kunogonda, heeft hij zijn 
gehoor een spiegel voorgehouden. 

Door de veranderde wetgeving en ju-
risprudentie heeft de rechtspositie van 
de hobbyfokker zich in razend tempo 
verzakelijkt. Volgens de wet is de hond 
nog steeds een zaak, zoals een auto, en 
zo kijkt de rechter er ook naar.

De wet op de consumentenkoop stelt 
dat een fokker tot 6 maanden na leve-
ring van een pup risicoaansprakelijk 
is voor, bijvoorbeeld, een ziekte. Kort 
gezegd: als de hond niet overeenkomt 
met de verwachting die een koper 

heeft, moet de fokker een nieuwe hond 
leveren. Een soort garantie. Bij een on-
geneeslijke ziekte zal de fokker de kost-
prijs van de pup moeten vergoeden. Het 
komt voor de wet hierop neer: is de auto 
stuk, dan maken we een nieuwe auto, 
lees pup. De pupkoper kan ook alle 
daarvoor gemaakte kosten opeisen. Na 
6 maanden risicoaansprakelijkheid is de 
fokker nog schuldaansprakelijk: de pup-
koper moet dan wel eerst bewijzen dat 
de fokker verkeerd heeft gehandeld of 
nalatig is geweest. Acht de rechter het 
bewijs geleverd, ook dan volgt volledige 
schadevergoeding.

Rechters zijn overbelast en kunnen zich 
niet voldoende verdiepen in een zaak. 
Daarom pleit de spreker voor een on-
afhankelijke geschillencommissie, die 
klachten voortaan deskundig kan be-
handelen.

Pressiegroep
De afgelopen vijf jaar hebben diverse 
belangengroepen in toenemende mate 
geclaimd dat zij, in tegenstelling tot de 
rashondenfokkers, wél voor het welzijn 
van de honden opkomen. Zij beweren 
dat de fokker alleen maar fokt voor ten-
toonstellingen en het geld. De lobby 
in Den Haag is groot en de Wet Dieren 
komt er aan, zo ook het Ontwerpbesluit 
gebaseerd op de Gezondheids - en Wel-
zijnswet voor Dieren. Volgens dit besluit 
is de hobbyfokker bijna altijd bedrijfs- 
of beroepsmatig bezig. Hierdoor krijgt 
de consument extra bescherming. Het 
Honden- en Kattenbesluit is, na ingang 
van deze nieuwe wet, van tafel. De rech-
ter kijkt nú al zo naar de fokker, getuige 
de laatste uitspraken. In de toelichting 
van het besluit staat dat de branche 
zichzelf moet reguleren door middel 
van certificering en zo niet, dan doet 
Den Haag het wel.
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Is het al te laat?
De fokker heeft eigenlijk geen keus 
meer. Elke zichzelf respecterende bran-
che moet certificeren. Het vastleggen 
van de kwaliteit van de pup en de fokker 
en het controleren daarvan past in het 
huidige tijdsbeeld. De fokker moet een 
koopcontract met de pupkoper over-
eenkomen, waarin rechten en plichten 
van beide partijen staan. De consument 
weet dan van te voren welke afwijkin-
gen (deze staan, als het goed is, in het 
Verenigingsfokreglement (VFR), er bin-
nen het ras zijn of kunnen voorkomen. 
Zij kunnen dan overwegen wel of geen 
pup te kopen. De fokker doet al veel zelf, 
zoals het selecteren van de pupkoper 
en laten verrichten van onderzoeken 
alsmede goede zorg voor het nest. Met 
deze opzet wordt de aansprakelijkheid 
van de fokker beperkt. Mocht het alsnog 
fout gaan, dan regelt het koopcontract 
de geschillen en deze worden voorge-
legd aan een deskundige geschillen-
commissie die recht spreekt. De schade 
van de pupkoper dient dan door een 
verzekering te worden gedekt, een ze-
kerheid voor de pupkoper. 

Het is dus nog niet té laat. Laten we, 
zo zegt de spreker, op weg gaan naar 
een zorgvuldig gecertificeerde rashon-
denfokkerij, een noodzakelijke profes-

sionalisering van de branche, waardoor 
onderscheid wordt gemaakt tussen de 
gecertificeerde fokker en de rest. Dan 
heeft de consument wat te kiezen!

Certificeren via ‘Cynokeur’
De juridische actualiteit is dat de sector 
aan zelfregulering moet doen, samen-
gevat in de volgende punten:

•	 win-win situatie: voor alle partijen 
voordelen, vooral voor de pupko-
per, dus de consument;

•	 een deskundige en onpartijdige 
geschillencommissie neemt de taak 
van de overbelaste rechter over. 
Aan certificering is een verzekering 
verbonden, die eventuele schades 
dekt;

•	 dat rashonden in een verkeerd dag-
licht worden gezet, is niet langer 
een geheim. Dit heeft grote conse-
quenties voor zowel koper als ver-
koper;

•	 door certificering wordt de pupko-
per beschermd;

•	 door een fokker te certificeren, met 
de daaraan verbonden verzekering, 
weten  fokker en pupkoper precies 
waar ze aan toe zijn.

Overeenkomst
Ondanks alle zorgvuldigheid van de 
fokker kan er iets gebeuren. Het idee 
dat een hond nooit ziek kan worden 
en dat een rashond een ramphond zou 
zijn, moet de wereld uit. Verder moet de 
fokker geschoold blijven door bijeen-
komsten, die de kynologie organiseert, 
te bezoeken. Deze kynologische bij-
eenkomsten worden gegeven door de 
rasverengingen, de Raad van Beheer of 
Cyno Campus. Tevens moet hij binnen 
het VFR fokken. Nazorg hoort daar ook 
bij. 

Wil men zich certificeren, dan moet de 
fokker een convenant met de nieuwe 
‘Stichting Cynokeur’ afsluiten. Door mid-
del van Certificatie en een Keurmerk 
wordt een waterscheiding aangebracht 
tussen de bonafide en malafide fokkerij. 
Buiten beschouwing blijven hierbij de 
rasloze honden, dus de stamboomloze 
honden.

Koper en verkoper kunnen zich wenden 
tot de Geschillencommissie, die een bin-
dende uitspraak zal doen. De rechter zal 
in de meeste gevallen de uitspraak van 
de Geschillencommissie volgen. 

Janny Offereins

De ledenadministratie
wenst een ieder 

een gezond en voorspoedig 2014!
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ledenadministratie
Naam Adres Voorgesteld door

1 Mw. M. Brandse Bentveldweg 17 Bentveld

2 Dhr. M. van der Burg Raam 264 Gouda

3 Dhr. G. Daes Keizerenberg 59 Waarloos (België)

4 Mw. J. Doornbos Prinses Irenestraat 2 Assen

5 Mw. J.N. van Empel Daslook 16 Lochem

6 Mw. H.A. Enklaar-Wernke Esperantostraat 21 Rheden J. Sportel-Roeland

7 Mw. K. Groen Hillekensacker 10-14 Nijmegen

8 Dhr. T.F. Helmer Wintermanshof 4 Duizel

9 Dhr. D. Hoekstra Feintenslaan 9 Veenwouden I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers

10 Mw. L.K. Jobse-Koenders Annendal 4 Zevenbergen J.P.A. van der Zanden 

11 Mw. M. Kamperman-van Heumen Ringoven 24 Giesbeek A.H.L. Kamperman

12 Dhr. E.H.J. Knol 't Veld 3 Dalen

13 Dhr. H.A. Koopmans Nij Amerika 19 Nijemirdum

14 Mw. S.Y. Koorevaar A. Kortekaasplantsoen 55 's-Gravenhage

15 Mw. M. Kraan Strocamp 47 Houten

16 Mw. J. Kroes Vijzelweg 3 Eext

17 Dhr. R.C. Louwers Hessestraat 2 Horebeke (België)

18 Dhr. G.J. Majoor Kampmansweg 51 Dalfsen

19 Dhr. F. den Ouden Jungfrau 121 Utrecht J.P.A. van der Zanden 

20 Dhr. A. Pas Keltenlaan 13 Apeldoorn

21 Mw. M. de Reus Tochtleede 2 Barendrecht

22 Dhr. J. de Reus Tochtleede 2 Barendrecht T. de Reus-de Haan

23 Dhr. F.N.E. Riddersma Raam 264 Gouda

24 Mw. A.B. Rodenburg Componistenpad 8 Hellevoetsluis

25 Dhr. P.F.M. Schellings Binnenkruier 28 Stompetoren

26 Dhr. M.M. Stam Zellingstraat 72 Pernis

27 Mw. E. Stam-Pieterman Zellingstraat 72 Pernis

28 Mw. P. Steendam-Gerrits Harderwijkstraat 114 Lelystad

29 Dhr. D. van Teeffelen Jack Sharppark 32 Vijfhuizen

30 Dhr. J.M.F. Veenstra Rugstreeppad 5 Giesbeek J.P.A. van der Zanden

31 Dhr. J.M. Westerborg Lange Acker 61 Heemskerk

32 Mw. M. van Westerlaak Graaf van Lohnstraat 61 Varsseveld

33 Dhr. C.A. Winkelhof Boeredijk 32 Fijnaart

34 Dhr. H. Witjes Rosandeweg 1 Zevenaar

35 Mw. G.W. Paardekooper Zuiderweg 42 Zuidoost – Beemster

36 Dhr. ir. J. Meijer Goringdijk 7 Gees

LET OP:  In deze ‘Onze Drent’ is de ACCEPTGIRO bijgevoegd voor uw contributie! Dit geldt 
niet voor de leden die per incasso betalen.

Mocht er onverhoopt iets zijn misgegaan en treft u geen acceptgiro-kaart aan, wilt u dan 
contact opnemen met de ledenadministatie? Alvast bedankt voor uw medewerking.

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.
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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,-



wat moet iK doen als iK een dier aanrijd?
Als je in Nederland wild aanrijdt, zo-
als een hert, ree of zwijn, dan moet je 
direct de politie bellen (0900 – 8844).

De politie schakelt een faunabeheerder 
in die het dier afvoert of, als het nog 
leeft, uit zijn lijden verlost. Jaarlijks vin-
den minstens 5.500 verkeersongeval-
len plaats waarbij grofwild is betrokken. 
Dit zijn voornamelijk reeën, edelherten, 
damherten en wilde zwijnen. Bij deze 
wildongevallen gaat het om zowel aan-
rijdingen met wild als om ongevallen 
die ontstaan ten gevolge van uitwijk-
bewegingen om een wildaanrijding te 
voorkomen.

Ook als het dier gevlucht is, wordt het 
opgespoord om onnodig lang lijden te 
voorkomen. Wacht totdat de politie of 
faunabeheerder ter plaatse is. Doorrij-
den is strafbaar! Bij schade aan je auto 
heb je bovendien het proces verbaal van 
de politie nodig om de schade vergoed 
te krijgen door de autoverzekering.

Zweethonden
U zult zich afvragen hoe een gevlucht 
dier wordt opgespoord. Dat gebeurt 
met behulp van zogeheten ‘zweet-
honden’. De zweethond volgt aan een 
lange lijn het spoor van het gewonde 
dier. Het woord komt uit het Duits, waar 
‘Schweiz’ in het vakjargon ‘bloed’ bete-
kent. Een zweethond is dan ook letterlijk 
een hond die met zijn neus een geur-

spoor van bloed volgt. Het gewonde 
dier bevindt zich soms kilometers ver-
derop. Als het dier eenmaal gevonden 
is, kan het worden geholpen of uit zijn 
lijden worden verlost.

Huisdieren en vee
Rijd je een huisdier aan, dan schakel je 
de dierenambulance in. De eigenaar van 
het huisdier is overigens verantwoor-
delijk voor de schade die een huisdier 
“veroorzaakt”. Je moet dan wel kunnen 
aantonen dat de schade door de aan-
rijding met het huisdier is ontstaan, bij-
voorbeeld met getuigenverklaringen. 
Deze aansprakelijkheid geldt ook voor 
eigenaren van vee. Houd er rekening 
mee dat wetgeving en regels over aan-
rijdingen met dieren in het buitenland 
anders kunnen zijn dan in Nederland. In 
sommige landen kun je juist degene zijn 
die een aangereden schaap bv aan de 
eigenaar moet vergoeden.

Tips
•	 Veel aanrijdingen worden veroor-

zaakt door een te hoge snelheid

•	 Pas uw snelheid daarom aan, houd 
u aan de aanbevolen snelheid, voor-
namelijk in de schemerperiode en 
’s nachts wanneer het wild het ac-
tiefst is. Maar ook overdag kunt u 
echter wild tegenkomen, let op de 
wildsignaleringsborden!

•	 Bij een snelheid van 60 km/uur heeft 
het wild kans uw auto te ontwijken. 
Deze snelheid biedt ook u nog de 
mogelijkheid tijdig te stoppen.

•	 Houd het stuur recht ter voorko-
ming van gevaar voor uzelf.

•	 Houd er rekening mee dat er meer-
dere dieren kunnen volgen.

•	 Hoe kunt u een aanrijding voorko-
men? Houd uw hond aan de lijn! 
Ook loslopende honden kunnen 
de oorzaak zijn van aanrijdingen, 

doordat zij het wild uit hun dekking 
opjagen.

Nogmaals alle punten op een rij
•	 Bel direct de politie  0900 – 8844

•	 Bel ook de politie als het dier niet 
blijft liggen

•	 Probeer zo goed mogelijk de locatie 
door te geven

•	 Wacht de komst van de politie of de 
faunabeheerder (rustig) af.

Wat moet u beslist niet doen?
•	 Rijd niet door.

•	 Ga nooit achter het dier aan, laat dit 
aan de deskundige faunabeheerder 
over

•	 Bel NIET met de dierenambulance 
maar met de politie. In het wild le-
vende dieren hebben weinig kans 
na revalidatie te overleven. Neem 
het aangereden wild NOOIT mee. 
Geef het ook niet aan derden. Het 
zijn beschermde dieren en de Flora- 
en Fauna wet staat dit NIET toe. Dit 
is dus strafbaar. Alleen de opgeroe-
pen faunabeheerder is bevoegd dit 
dier te vervoeren.

Hondenbaasje het haasje
Gemeenten mogen gewoon hondenbelasting blijven hef-
fen. Het geld mag vervolgens aan totaal andere doeleinden 
dan hondenvoorzieningen besteed worden. Die uitspraak 
deed de Hoge Raad. Hiermee vernietigt de raad het besluit 
van het Gerechtshof in Den Bosch eerder dit jaar. Het hof 
stelde toen dat het gebruik van hondenbelasting voor an-
dere zaken in strijd is met het discriminatieverbod.

Een vrouw uit Sittard-Geleen had die zaak destijds aan-

gespannen, omdat ze het niet eens was met de honden-
belastingaanslag. De opbrengst van de hondentaks in die 
Limburgse plaats komt voor een groot deel in de algemene 
pot terecht. Bezitters van de dieren zouden daarmee ten 
onrechte meer belasting betalen dan mensen zonder vier-
voeters.

Definitief gedaan is de zaak overigens nog niet. De juridisch 
adviseur van de Limburgse kondigde aan naar het EURO-
PEES HOF voor de RECHTEN van de MENS te stappen.
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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,-



Dagboek van een Drent
Aan alle ‘dagboek van een Drent’ lezers 

en anderen : heel  gezellige kerstdagen en 
alle goeds voor 2014

Richard & Selma

  

 

 

 

 

 

 

 

Drentsche Patrijshondenkennel 

              van ‘t Sleeswijck 

Tjark en Berna Nap wensen u Prettige 
Kerstdagen en een voorspoedig 2014 
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1 Wie en met welke hond werd dit jaar Clubkampioen?

2 Wie en met welke hond werd tweede?

3 Wie en met welke hond won de jachthondenproeven Beesd bij de A-categorie?

4 Wie en met welke hond werd beste B-hond?

5 Wie slaagden voor het keurmeesters-examen?

6 Waar werd voor het eerst de Nederlandse Rashonden kampioenschappen gehouden?

7 Wie werd daar winnaar?

8 Welke Nederlandse hondenrassen zijn er?

9 Welk belangrijk evenement werd in september georganiseerd door de FBC?

10 Met welk doel?

A
ntw

oorden op pagina:  36

Vragen Drent-en-kennis

waarom we de Kerstboom met engelenhaar Versieren
Een grijze spin liep over de vloer van de herberg. “Oh,” gilde 
de dochter van de herbergier. “Maak dat je wegkomt, lelijk 
mormel!” 

“Zou ik werkelijk lelijk zijn?” vroeg de spin zich af, toen hij 
tegen de muur opklom. “Hoe het ook zij, mijn web is prach-
tig.” Hij spon een mooi groot web en zocht er een goed 
plaatsje in om de nacht door te brengen.

Maar de volgende morgen, o hemeltje lief, de herbergier-
ster kwam er weer aan met haar bezem. “Wat! Een spin-
nenweb in mijn schone kamer!” riep ze. Ze veegde het 
prachtige web naar beneden en verjoeg de spin. 
“Daar ga je,” zei ze en joeg hem met haar bezem weg. 
“Ik kan spinnen met hun lelijke harige lichamen en 
afschuwelijke  lange poten niet uitstaan.”

“Niemand mag me,” jammerde de arme spin, 
toen hij wegging naar de herbergstal. Daar 
begon hij een web te spinnen van de ene 
balk naar de andere en werd door niemand 
lastig gevallen. De dieren onder hem wa-
ren hem eigenlijk dankbaar, omdat hij de 
vliegen ving, die hen bij warm weer 
plaagden.

“Nu maak ik me tenminste nuttig,” zei 
de spin. “Als ik nu ook maar mooi was,” 
voegde hij er met een zucht aan toe. Maar omdat dat nu 
eenmaal niet kon, begon hij het fijnste web te spinnen, dat 
ooit door een spin gemaakt werd.

Hij werkte er al heel lang aan, toen er op een nacht grote 
drukte in de stal onder hem heerste. Er klonken stemmen 
en er flikkerden lichten. Hij kon niet ontdekken wat er ge-
beurde, maar toen hij ‘s morgens naar beneden kijk, zag hij 
in een van de kribben een teer kindje, waarover zich een 

mooie jonge vrouw boog, terwijl een oudere man met een 
vriendelijk gezicht toekeek.

De baby begon te huilen. “Hij heeft het koud,” zei zijn moe-
der. “Ik heb al het stro, dat ik kon vinden over hem heen 
gelegd, maar het is niet genoeg.”

Dit was de grote kans voor de grijze spin. Met zijn schit-
terend web, dat zo zijdeachtig zacht was als distelpluis en 
zo warm als wol, kwam hij van de balk naar omlaag en hij 

legde het aan de voeten van de moeder. Zij pakte het 
op, legde het over haar baby en stopte het warmpjes 

om hem heen. Hij hield op met huilen en viel tevre-
den in slaap.

Toen zei Maria, de moeder, tot de kleine grijze 
spin, die daar trots bij stond: “Grijze spin, welke 
beloning wil je hebben voor je fantastische ge-

schenk aan mijn zoon?”

“Oh, alstublieft,” zei de spin, terwijl hij zijn 
voorpoten ineensloeg, “als ik toch alleen 
maar mooi zou mogen worden!”

“Dat kan ik niet doen,” antwoordde Ma-
ria, “Je moet zo blijven, als je geschapen 
bent. Maar ik zal maken dat de mensen 

blij zijn je te zien. Als iemand ‘s avonds 
een spin ontdekt, zal hij zeggen:  “Aha, dat 

betekent geluk!”

En daarom beschouwt men het, tot op de dag van van-
daag, als een teken van geluk, wanneer men ‘s avonds een 
spin ziet. En nu, anno 2013, hangen wij nog steeds met 
Kerst, lange gouddraden en zilveren ‘engelenhaar’ in de 
kerstboom ter herinnering aan de kleine grijze spin en het 
geschenk, dat hij aan het kind heeft gegeven.
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Uitslagen Oogonderzoek Raad van Beheer  - periode: 01-05-2013 t/m 31-07-2013

Uitslagen HD Raad van Beheer  - periode: 01-05-2013 t/m 31-07-2013

Uitslagen ED Raad van Beheer  - periode: 01-05-2013 t/m 31-07-2013

Onderzoek NHSB Naam Geboren

25-07-2013 2816898 Tinus Jinte Basco v. 't Stieckelholt 11-11-2010

14-06-2013 2741842 Ascon-Maras an 't Landweggie 17-03-2009

14-06-2013 2717868 Niels fan 't Suydevelt 25-08-2008

25-07-2013 2815959 Gina Lauwers 06-11-2010

25-07-2013 2915986 Roaske Quisanne v.d. Veenweide 08-03-2013

Onderzoek NHSB Naam Geboren

25-06-2013 2664795 Roosje 04-07-2007

25-06-2013 2741844 Brenda-Roosje an 't Landweggie 17-03-2009

22-07-2013 2786014 Maras 15-03-2010

25-06-2013 2735153 Josephine Tinke v. Groevenbeek 21-01-2009

22-07-2013 2772138 Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve 11-11-2009

25-06-2013 2789147 Arko 05-04-2010

gezondheidsuitslagen raad Van beheer

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

PRA Cataract MPP Entropion Ectropion Distichiasis RD

Alle honden Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

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

25-04-2013 Aram v. ’t Arrêt 2764890 21-09-2009 Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

Wij wensen allen
een  fijne Kerst en 

een gelukkig en gezond 2014 

met veel jachtplezier Luc en Gerrie van de Heijningwww.drentsche-patrijshond.eu
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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



Dekkingen

deK- en geboorteberichten

21-09-2013
Reu: Timco v. ‘t Arrêt,  NHSB 2673536 , HD A
Teef: Asya the Gloucester, NHSB 2612270, HD A
Luc Van de Heijning, Goirle

04-10-2013
Reu: Roef Bo v.d. Ruyghewaert, NHSB 2828504, HD A
Teef:  Sera v.’t Limburgsland, NHSB 2611683, HD A
C.J.G. Wielders, Nieuwstadt

06-10-2013
Reu:  Reno fan ‘t Suydevelt, NHSB 2742634, HD A
Teef:  Jet fan ‘t Suydevelt, NHSB 2694896 , HD A
J. W. Hoeksema, Exloërveen

08-10-2013
Reu: Zodiac v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB 2593920, HD A
Teef: Birthe Be v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB 2633009, HD A
L. Punselie, Sinderen

10-10-2013
Reu:  Eiso fan ‘t Suydevelt, NHSB 2824382, HD A
Teef:  Zennah fan ‘t Suydevelt, NHSB 2801815, HD A
J.G. de Wit, Veenendaal

Geboorten

19-10-2013
6 pups (3 reuen en 3 teven)
Reu: Bart fan ’t Suydevelt, NHSB 2630889, HD A
Teef: Amber, NHSB 2840621, HD A
J. W. Hoeksema, Exloërveen

17-11-2013
2 pups (2 reuen)
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 

19-11-2013
9 pups (6 reuen en 3 teven)
Reu: Timco v. ‘t Arrêt NHSB, 2673536, HD A
Teef: Asya the Gloucester, NHSB 2612270, HD A
Luc Van de Heijning, Goirle

Pelle (18 maanden oud) op 
vakantie in de Zwitserse 
Alpen.
 
Edith Verseveldt
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Adverteer in ‘Onze Drent’!
•	 U bereikt 1400 hondenliefhebbers die het blad over het algemeen heel zorgvuldig lezen en herlezen. 

•	 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,voor leden geldt bovendien een reductie.

•	 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.

Contact:  Tineke van der Feijst, email: advertenties@drentschepatrijshond.org, telefoon: 0594-213310.

Verander nooit een succesVolle aanpaK
Jong geleerd, oud gedaan. Dat geldt voor mensen, maar mis-
schien nog wel veel sterker voor honden. Wij hebben onze 
honden van jongs af aan een bepaald ritueel aangeleerd bij 
het voeren. Als we de bakken gaan vullen, gaan de honden 
op hun eigen plek zitten en wachten ze totdat ze het teken 
krijgen dat de maaltijd gaat beginnen.

Nu is eten natuurlijk heel belangrijk voor een hond en daarom 
wordt het protocol zeer serieus genomen. Onze altijd ‘hon-
gerige’ (nou ja, laten we zeggen: ‘eetgrage’) Drenten zijn zeer 
gemotiveerd uit te vinden hoe een en ander werkt: op welke 
manier krijg ik eten en wanneer kan ik het wel vergeten. Het is 
dan ook (relatief ) een koud kunstje om de hond te leren hoe 
hij zich moet gedragen rondom de maaltijd.

En zoals gezegd, als het patroon er eenmaal in zit, blijft de 

hond dat gedrag vertonen. Met zijn voedsel neemt hij geen 
risico! Als variant op “Never change a winning team”, is de ge-
dachtengang: “Verander nooit een succesvolle aanpak”.

Op een keer zaten we al zeker 10 minuten na het ‘eetmoment’ 
weer op de bank en misten we opeens onze Semhra. Goed 
kijken op alle favoriete ligplekken. Nee, geen Semhra. In het 
halletje? Nee. In de keuken? Ja hoor, daar zat ze nog keurig bij 
haar volle bak met eten. Hoopvolle blik, terwijl het speeksel uit 
haar bek liep. De schat had het “Ga maar eten signaal” gemist 
en zat nog braaf te wachten. De andere twee hadden hun bak 
helemaal leeg en lagen al gezellig in de kamer. Ze hadden wel 
door gehad dat de brokken van Semhra niet bleven staan om-
dat ze geen trek had…

Rob van der Meer

Na het avondeten lopen we een uitlaatrondje met onze 
Drenten en eenmaal binnen nemen ze vol verwachting 
plaats bij de voerbakken. We doen de brokken in de bak-
ken, beetje zalmolie erover en nog even de waterbakken 
bijvullen. Als de honden rustig en netjes zitten, krijgen ze 
het teken ‘Ga maar eten’.

Toen onze kleindochter Senna de leeftijd had bereikt dat 
ze met alles wil helpen (4 jaar), vond ze dat echt een klusje 
voor haar. Zodra de honden binnenkomen, vliegt ze naar 
voerspullen en gaat ze alles in orde maken. Dan zegt ze 
met een lief (kinder)stemmetje: “Ga maar eten!”. En dan...

gebeurt er niets. De honden blijven rustig zitten.

Na nog een paar aansporingen van Senna kijken ze eens 
vragend naar ons, de ‘baasjes’. Een klein knikje is genoeg 
om ze te laten aanvallen met eten. De bakken zijn in de 
kortste keren leeg en ze staan elkaars bak nog eens goed 
leeg te likken.

Zo zie je maar weer, dat een hond feilloos in de gaten heeft 
wie er echt de baas is. Kinderen zijn leuk gezelschap, je kan 
er mee spelen en moet ze beschermen, maar ze hebben 
niets te vertellen.
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de hondengriep … oF die nare parasiet giardia?
Wanneer je hond(je) griepklachten vertoont, kan er mis-
schien wel wat meer aan de hand zijn dan alleen de hon-
dengriep. 

De hond zou ook besmet kunnen zijn met een enorm verve-
lend en ziekmakend eencellig parasietje, GIARDIA. Daarom 
wil ik jullie dringend adviseren om bij een dag of drie tot 
vier heftige diarree, slechte eetlust en misschien ook wel 
overgeven of bij onbedoeld gewichtverlies, een uitgebreid 
ontlastingonderzoek te laten doen. 

Is je hond ziek, neem dan over 5 dagen van iedere keer ont-
lasting deponeren een monstertje mee; zet de datum op het 
zakje; en laat alles onderzoeken door de dierenarts en vraag 
om een GROOT onderzoek, niet alleen de snaptest laten 
doen! Het kan echt enorm veel ellende voor je hond en voor 
jezelf schelen, als je op tijd een goede diagnose hebt kun-
nen stellen! Dierenartsen denken niet snel aan dit irritante 
beestje.

Eind november 2012 werd Jarno ziek en pas na drie maan-
den werd de goede diagnose gesteld en hadden we de juis-
te medicatie voor hem (met dank aan Jan en Marian die op 

Giardia wezen). De besmetting was inmiddels zo ernstig dat 
hij snel verzwakte. Pas in mei 2013 was de Giardia uitgeban-
nen en werd hij ‘genezen’ verklaard. In juni 2013 is nog een 
keer een uitgebreide test gedaan en ik heb gejuicht, want 
hij was dus écht genezen. 

Het is dus gelukkig alweer een tijd terug dat Jarno zo ziek 
was, maar we lopen nog wel dagelijks tegen de gevolgen 
van dat ziek zijn aan. De twee fikse bloedingen vanuit de 
darmen hebben hem geen goed gedaan. Hij is op zich weer 
helemaal beter, zijn vachtconditie komt de laatste maanden 
ook weer op peil, maar zijn uithoudingsvermogen is nog 
niet optimaal, hij is nog snel moe. Een lange ellendige weg 
die we samen afgelegd hebben. 

Bij het delen van onze vervelende ervaring met dat mon-
stertje Giardia, wisten heel veel mensen (waaronder ver-
schillende fokkers) niet waar ik het over had. Vandaar dat ik 
hierover wil schrijven: om jullie alert te maken op de mo-
gelijke aanwezigheid van dat akelige kleine beestje, dat de 
conditie van je hond enorm kan ondermijnen. Hieronder 
een uiteenzetting over deze eencellige parasiet.

Giardia is een eencellig parasietje, een 
zgn. protozo dat:
•	 zich maar moeilijk laat bestrijden en 

leeft in de dunne darm
•	 veel voorkomt in de wereld, onge-

veer 10% van de wereldbevolking is 
besmet met de parasiet

•	 zich snel en gemakkelijk voorplant 
en zeer besmettelijk is

•	 zich met tentakels c.q. zuignapjes 
aan de darmwand hecht, waardoor 
de darm beschadigd raakt en voe-
ding kan niet meer optimaal opge-
nomen worden

•	 zich voortplant via balletjes-vor-
mige cysten die met het blote oog 
niet  te zien zijn en bij geringe be-
smetting ook moeilijk met de mi-
croscoop waar te nemen. Cysten 
verlaten het lichaam via met de ont-
lasting,  hangen in de ‘broek’ van de 
hond, rond de anus en zitten in de 
ontlasting

•	 een levenscyclus van drie tot vier 
weken heeft

•	 resistent is tegen schoonmaakmid-
delen

•	 blijft leven in water, gaat alleen ka-
pot bij een temperatuur hoger dan 
70 graden Celcius!

Eén celletje kan zorgen voor een be-
smetting, uitbreiding van het aantal pa-
rasieten gaat snel. Je hond kan besmet 
raken door snuffelen aan een besmette 
hondendrol, door het meenemen aan 

de poot van een cyste, door het schoon-
likken van de vacht of likken bij begroe-
ting van een andere hond, door het drin-
ken van besmet water. De besmetting is 
overdraagbaar op een andere diersoort 
en op de mens. Dat laatste komt zelden 
of nooit voor, maar met kleine kinderen 
is het verstandig extra voorzichtig te 
zijn. Bij langdurige besmetting bestaat 
de kans dat de parasiet zich in de galwe-
gen nestelt.

Ziekteverschijnselen
•	 geen eetlust hebben, kan dagen 

duren
•	 soms ook niet meer willen drinken
•	 enorme vermoeidheid / lusteloos / 

lamlendig
•	 heftige diarreeaanvallen tot wel 20 

keer op een dag/nacht naar buiten
•	 enorm stinkende en geel gekleurde 

ontlasting (ouderwetse stopverf-
kleur van de ontlasting) en wat de 
stank betreft: zelfs met twee zakjes 
er omheen rook ik de lucht nog) 

•	 braken (kan)
•	 bloed in de ontlasting
•	 bloeding vanuit de darm; bij zware 

besmetting en aan het einde van 
de levenscyclus laten veel parasie-
ten in één keer los, wat met enorm 
bloedverlies vanuit de darmen ge-
paard kan gaan

•	 gewichtverlies.

Bestrijding
•	 alle ontlasting opruimen
•	 anus direct na deponeren ontlas-

ting goed schoonmaken met een 
babydoekje

•	 dagelijks de broek van je hond was-
sen met shampoo en met zo heet 
mogelijk water

•	 poten goed schoonmaken na een 
wandeling

•	 de vloeren in je huis iedere dag 
goed stofzuigen

•	 gladde vloeren dagelijks reinigen 
met een stoomapparaat: IS HET 
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ENIGE DAT HELPT! 
Giardia-cysten zijn resistent tegen 
warm water en producten als Det-
tol en chloor; een stoomreiniger 
heeft een temperatuur van 100 gr. 
Celcius en doodt alles. Het is de 
investering meer dan waard !

•	 alle meubels van de wanden ver-
plaatsen en alle meubels, muren, 
plinten en deuren tot een hoogte 
van één meter afnemen met een 
stoomreiniger. De eerste week da-
gelijks, vervolgens twee keer per 
week totdat besmetting voorbij is. 
Op die manier krijg je alle cysten te 
pakken, ze rollen overal heen … 

•	 alle knuffels op de kookwas was-
sen of intensief behandelen met de 
stoomreiniger

•	 alle ligplaatsen van de hond dage-
lijks met de stoomreiniger behan-
delen

•	 ligbedden/kleden iedere dag op de 
kookwas wassen, op 60 graden was-
sen heeft geen effect op de cysten.

•	 nadat de besmetting voorbij is, toch 
nog een maand lang doorgaan met 
het twee keer per week reinigen van 
de vloeren met de stoomreiniger.

Behandeling van je huisdieren
•	 Geef een Panacur-kuur van 5 dagen 

of een kuur Metronazol. Dit is een 
middel tegen wormen en parasie-
ten; bij het ene dier werkt Metrona-
zol of Metrazol beter, bij een ander 
Panacur.

•	 Heb je meerdere dieren, dan moe-
ten alle dieren eenzelfde kuur krij-
gen

•	 Finidiar tegen de diarree
•	 Emperid tegen de misselijkheid
•	 Geef twee lepels Isogel-granulaat 

(=een natuurlijke voedingsvezel) 
door iedere voeding. Deze vezels 
brengen een gel-laagje om de ont-
lasting en zorgen ervoor dat de 
darmwand als het ware schoonge-
poetst wordt;.De ontlasting wordt 
wat harder en neemt flink toe in 
hoeveelheid.

•	 Laat na een maand de ontlasting 
weer onderzoeken (grote test, geen 
snaptest!). Eén achtergebleven en 
opgebarsten cyste zorgt weer voor 
toename van het aantal parasieten 
in de darm.

•	 Houd je hond tijdens de besmet-
tingsperiode weg van andere hon-
den (dus niet in een groep trainen, 
niet naar shows, geen wedstrijden 

lopen, niet met andere honden/die-
ren laten spelen.

•	 Houd kleine kinderen bij je hond 
weg.

Het is een heel epistel geworden, maar 
ik hoop dat de naam Giardia een beetje 
blijft hangen, zodat jullie er aan zullen 
denken wanneer jullie lieveling onver-
hoopt ziek is. Ik wens NIEMAND deze 
onaardige logee toe. 

Jullie zullen begrijpen dat wij ons in 
dat ruim halfjaar absoluut niet verveeld 
hebben in onze vrije tijd. We zijn heel 
blij dat we weer overal heen kunnen en 
weer lekker met hem mogen trainen! 
Manuela Plaisier

Mochten jullie nog meer willen le-
zen, dan kom je bij uitgebreidere ar-
tikelen via de links: 
•	 www.msd-animal-health.nl/

nieuws/hond/wormen_en_giar-
dia/giardia.aspx

•	 www.huisdierendokter.nl/giar-
dia-lamblia 

•	 http://www.parasitologie.nl
•	 www.rivm.nl
•	 www.giardia.nl

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:   januari 2014 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 
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epilepsie bij de hond
Epilepsie bij de hond – en dan bedoe-
len we idiopathische (zonder aanwijs-
bare oorzaak) of primaire epilepsie 
– kan dramatische vormen aannemen 
en een enorme belasting voor de 
hond zelf en zijn / haar huisgenoten 
betekenen.

We putten iedere keer opnieuw moed 
uit het feit dat de epilepsiepatiënt tij-
dens de insultvrije periode 100% in orde 
is.

We weten, dat we in de meeste geval-
len epilepsie niet kunnen genezen, dat 
medicijnen symptomatisch werken en 
slechts het aantal en de heftigheid van 
de insulten kunnen doen verminderen. 
We weten ook, dat medicatie levenslang 
is, de dosering vrijwel zeker in de loop 
van de tijd (soms in relatief korte tijd) 
een aantal keren naar boven moet wor-
den bijgesteld en dus de kans op bijwer-
kingen toeneemt.

Wat moeten we weten van epilepsie om 
er het beste van te kunnen maken?

Oorzaak
•	 Geen aanwijsbare oorzaak: idiopa-

thische of primaire epilepsie.

•	 Een aanwijsbare oorzaak in de her-
senen: secundaire epilepsie (bijv. 
encephalitis, trauma of tumor)

•	 Een aanwijsbare extracraniale me-
tabole oorzaak of intoxicatie met 
invloed op de hersenen: reactieve      
epilepsie (bijv. hypoglycaemie, hy-
pocalcaemie of porto systemische 
shunt)

De directe aanleiding – modaliteit van 
verergering –  van een insult is meestal 
niet te achterhalen; mogelijk is emoti-
onele opwinding in de dagen vooraf-
gaande aan een insult een trigger.

Primaire epilepsie is (zeer waarschijnlijk) 
erfelijk.

Vóórkomen
Eerste insult op de leeftijd vanaf 6 maan-
den tot 6 jaar. Hierbij moet echter gelijk 
aangetekend worden dat deze grens 
ruim gezien moet worden. We kunnen 
aanvallen, die op jongere leeftijd optra-
den, missen en soms treedt het echt pas 
laat op.

Klinisch beeld 
Epilepsie kan worden gecategoriseerd 
op basis van etiologie en vorm (1, 2). 
Epileptische of epileptiforme aanvallen 
zijn het gevolg van een abnormale elek-
trische activiteit in de cerebrale cortex. 

Als beide hersenhelften betrokken zijn 
spreken we van een gegeneraliseerde 
aanval en als slechts een (klein) deel van 
de cerebrale cortex is betrokken spreken 
we van een gedeeltelijke of focale aan-
val.

Gegeneraliseerde aanvallen
Beide hersenhelften zijn hierbij betrok-
ken. De meest geziene vorm is de zo-
genoemde gegeneraliseerde tonisch-
clonische aanvallen. In principe is er een 
duidelijk verlies van bewustzijn. In de 
regel is er een inleidende pre-ictale fase. 
Deze bestaat weer uit een prodrome en 
aura. Tijdens de prodrome kan het dier 
bijvoorbeeld wat aanhankelijker zijn, 
drukker etc.  Een prodrome kan minuten 
tot dagen duren. Een aura duurt nor-
maal gesproken slechts kort en wordt 
direct gevolgd door de aanval: de zoge-
naamde ictus. Tijdens een aura kan het 
dier overgeven, er anders uitzien, anders 
kijken, etc. Zowel een prodrome als aura 
kunnen afwezig zijn of niet herkend 
worden.

Tijdens de ictus valt (of ligt) de patiënt 
reeds op zijn zijde. Eerst treedt een toni-
sche periode op waarbij een ophistonus 
en tonische kramp gezien kan worden 
van alle vier de ledematen. Hierna volgt 
de zogenaamde clonische aanval die 
zich presenteert met fietsen of schok-
kende bewegingen met de benen. Tij-
dens de ictus kan de patiënt vocaal zijn, 
kwijlen, plassen en poepen.

De ictale fase duurt seconden tot minu-
ten. Na de ictus treedt de postictale fase 
in. Deze kan afwezig zijn, seconden du-
ren tot dagen. Hierbij is de patiënt soms 
geheel niet in staat om te lopen, atac-
tisch, slaperig, agressief, onrustig, etc. 
Niet zelden wordt enig, tijdelijk,  verlies 
van het geheugen gezien. Met name 
deze ictale en post-ictale fase zijn voor 
eigenaren dramatisch en worden geas-
socieerd met een duidelijk verlies van 
kwaliteit van leven.

Naast deze klassieke tonisch-clonische 
aanval zijn er vijf andere herkenbaar.

De tweede is een zuiver tonische aanval 
met opnieuw bewustzijnsverlies, maar 
extreme spierstijfheid.

De derde vorm, een clonische aanval, 
bestaat uit opnieuw verlies van bewust-
zijn en nu alleen clonische bewegingen 
met de benen.

Atonische aanvallen (vierde vorm) pre-
senteert zich met een plotselinge verlies 
van spierspanning.

Myoclonische aanvallen (vijfde vorm) 
presenteren zich met plotseling schok-
ken van een of meer spiergroepen. De 
meest bekende myoclonale epilepsie bij 
honden is Lafora in Beagles, Bassets en 
Dashunds. De aanval wordt getriggerd 
door geluid of licht. 

De zesde vorm zijn absences. Hierbij valt 
de patient heel even weg. Deze vorm 
noemde men vroeger petit mal. Hoewel 
ze optreden, zijn ze moeilijk te herken-
nen.

Focale of partiële aanvallen
Bij focale aanvallen is slechts een klein 
deel van de cerebrale cortex betrokken. 
Hierbij moet aangetekend worden dat 
focale aanvallen ook over kunnen gaan 
in gegeneraliseerde aanvallen. Focale 
aanvallen worden onderverdeeld in zo-
genaamde simpele en complexe focale 
aanvallen. Bij simpele focale aanvallen 
treedt geen verlies van bewustzijn op 
maar is er wel een zintuiglijke of motori-
sche gebeurtenis (bijvoorbeeld kwijlen, 
likken etc). Bij complexe focale aanval-
len is niet alleen het gedrag complexer 
(vliegen happers, slikken etc) maar is er 
ook verlies van bewustzijn. Focale aan-
vallen kunnen soms moeilijk te herken-
nen zijn en lijken soms op zogenaamde 
bewegingsstoornissen of ‘movement 
disorders’. Sommige oudere veterinaire 
handboeken gebruiken dan ook nog 
een derde groep (overigen) om het-
geen men niet begreep in te delen in 
deze groep. Niet altijd is het eenvoudig 
de aanval correct te classificeren. Echter 
dankzij de uitvinding van de ‘smart pho-
ne’ met camera-functie, worden deze 
focale aanvallen beter herkend en cor-
recter geclassificeerd.

Clustering en status van epilepsie
Zowel ‘clustering’ en de status-epilepsie 
zijn een vorm van de klassieke gege-
neraliseerde aanvallen maar duur en/
of presentatie volgen een andere koers. 
Clustering verwijst naar een korte tijds-
periode (in minuten tot uren) waarin 
zich verschillende aanvallen voordoen 
en waartussen, in beginsel, nog steeds 
een postictale fase kan worden herkend. 

Status epilepsie verwijst naar de situatie 
waarbij meerdere aanvallen volgen, zon-
der postictale fase ertussen. De meeste 
auteurs tegenwoordig spreken van de 
status als de inbeslagname meer duurt 
dan 15 minuten. Clustering en status 
van epilepsie zijn levensbedreigende si-
tuaties waarin de eigenaar of dierenarts 
worden gedwongen om onmiddellijk te 

Onze Drent - 33

 



handelen.

Diagnose
Belangrijke hulpmiddelen voor de di-
agnose zijn de anamnese (extra tijd 
nemen; eigenaar moet logboek bijhou-
den), het uitsluiten van secundaire en re-
actieve epilepsie (MRI, liquoronderzoek 
resp. bloedonderzoek) en het uitsluiten 
van flauwtes door circulatiestoornissen 
(echocardiografie) die gekenmerkt wor-
den door optreden van ‘aanvalletjes’ na 
opwinding en inspanning (i.p.v. tijdens 
de slaap), slapte (i.p.v. krampen) en be-
wustzijnsverlies.

Anamnese
Belangrijk met het oog op het epilep-
siemanagement (en het logboek) zijn 
ernst, frequentie en duur van de insul-
ten, symptomen tijdens de post-ictale 
fase en de gezondheid / het welzijn van 
de patiënt tijdens de insultvrije perio-
des. We moeten proberen om aetiologi-
sche factoren (o.a. trauma, intoxicatie) te 
achterhalen en eventuele signalen die 
(vroege) voortekenen zijn van een insult.

Laboratorium
Bloedonderzoek minimaal: haemato-
logie, biochemisch profiel (nier- en le-
verwaarden), glucose, ammoniak (of 
galzuren pre- en postprandriaal), Na, K, 

Ca. Controle van de leverwaarden is met 
name van belang i.v.m. behandeling 
met het eerste keuzemiddel Fenobarbi-
tal.

Therapie
Belangrijkste doelstelling is: ernst en fre-
quentie van de insulten te verminderen 
en bijwerkingen van de anti-epileptica 
te voorkómen.

Als richtlijnen voor de start van een on-
derhoudstherapie houden we aan:

1. insulten vaker dan 1 keer per 4-6 
weken

2. meer dan 3 insulten per etmaal 
(clustering)

3. insulten duren langer dan 5 minu-
ten; we spreken van een status epi-
lepticus als een insult langer dan 
30 minuten duurt of als er twee of 
meer insulten onafgebroken achter 
elkaar optreden.

4. ernstige / langdurige post-ictale (di-
rect na het insult) klachten

5. insulten binnen 1 week na hoofd-
trauma

6. structurele laesies in de hersenen 
zichtbaar bij diagnostische beeld-
vorming

Cliënt/educatie vóór behandeling:
1. behandeling is symptomatisch en 

niet curatief
2. dikwijls levenslange behandeling
3. insulten blijven, ofschoon frequen-

tie en ernst afnemen
4. dosering moet regelmatig naar bo-

ven worden bijgesteld
5. kans op bijwerkingen, zeker bij ho-

gere doses; die moeten gemonitord 
worden (kostenplaatje)

6. nooit abrupt stoppen van de medi-
catie of overstappen op andere be-
handeling, altijd over ruime periode 
voorzichtig afbouwen / overstap-
pen. Anders kans op ernstige insul-
ten / status epilepticus, die slecht te 
behandelen zijn

7. regelmatig controle van de bloed-
spiegel van het geneesmiddel en 
overige bloedwaarden

8. het is belangrijk dat de eigenaar 
zeer nauwgezet en consequent een 
logboek bijhoudt

9. in de post-ictale fase kan een pati-
ent onberekenbaar zijn!

10. effect niet eerder dan 2 weken na 
start / aanpassing dosis te beoorde-
len

11. ‘verslaving’

Voor u gelezen bij dierenkliniek Klaver & 
Westerhuis
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Keurmeester: dhr. W. Arxhoek Beste van het ras (BOB): Emma Gina van de Haeckpolder    

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Babyklasse Beste baby 1 VB Jelle v.d. Olinckhoeve 2924342 M. Timmer

Jeugdklasse Jeugd CAC 1 U Dido uit de Drentsche Streek 2899382 M.A. Hoeksema en
M.M.J. Jonker-Winkel

Tussenklasse 1 U Karu fan ‘t Suydeveldt 2872052 A. van Erp

Open klasse 1 U Roef Bo van de Ruyghewaert 2828504 M.M. van Hoef-Vervaart en
J.L.M. van Hoef

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

Veteranenklasse Res. CAC,
Beste veteraan

1 U Jordie the Gloucester 2519335 G.W. Paardekooper en
G.W. Paardekooper-Weenink

Teven

Babyklasse 1 VB Sophie Amy v.d. Lage Nesse 2926061 T. de Reus

Puppyklasse 1 VB Dara van de Stiphoutsevelden 2914726 T. Knip

Jeugdklasse Jeugd CAC 1 U Olivia Josephine van de Eijkenstaete 2885938 M.J.B. de Boer-van Herreveld
en J. de Boer

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

Open klasse Res. CAC 1 U Gipsey van de Sebastiaanshoeve 2847662 L. Punselie

Gebruikshonden 1 ZG Dirkje fan ‘t Getsewold 2882424 M.C. Atema-van Noort

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

Veteranenklasse 1 U Anoeska Tjeraa fan ‘t Patrijzen Bos 2450982 W. Klijnstra en 
B. de Jong

tentoonstellingen

Show Bleiswijk 3 november 2013
Op zondag 3 november traden 30 Drenten aan om zich te la-
ten keuren door Wout Arxhoek op de voor de 16e keer gehou-
den Internationale Hondententoonstelling te Bleiswijk. 

De locatie, waar deze show wordt gehouden  is zeer ruim, met 
meer dan voldoende ruimte voor de exposanten, alhoewel de 
ring, waarin de Drenten werden gekeurd, wel wat ruimer had 
gemogen. Dan was het voor de meeste honden makkelijker 
geweest om ‘op tempo’ te komen. 

De heer Arxhoek keurde zeer vlot, maar deskundig en maakte 
uiteindelijk het teefje ‘Emma Gina van de Haeckpolder’ van 
Conny van ’t Hof tot beste van het ras. Zij versloeg daarmee 
‘Sander fan de Indo-Anjoho’ van Richard en Selma Tiemeijer,  
die beste reu was geworden. Beste Veteraan werd ‘Jordie the 
Gloucester’ van Grada en Geert Paardekooper.

‘Emma Gina van de Haeckpolder’ vertegenwoordigde ons ras 
in de erering en behaalde daar in rasgroep 7 de 6e plaats.

Dortmund
11/10/2013, CAC/CACIB-show - Keurmeester: H-E. Grüttner (D.)
•	 Emma Gina van de Haeckpolder, NHSB 2723669, eig. C.J. van ’t Hof-Groeneveld 

In de kampioensklasse: 1e met U, CAC/CACIB en beste teef
•	 Else Marie fan ’t Suydevelt, NHSB 2481446, eig. C.J. van ’t Hof-Groeneveld 

In de veteranenklasse: 1e en beste veteraan

13/10/2013, Bundessieger - Keurmeester: Boris Spoljaric (Hong.)
•	 Emma Gina van de Haeckpolder, NHSB 2723669, eig. C.J. van ’t Hof-Groeneveld 

In de kampioensklasse: 1e met U, CAC/CACIB, beste teef en Bundessieger 2013
•	 Else Marie fa ’t Suydevelt, NHSB 2481446, eig. C.J. van ’t Hof-Groeneveld 

In de veteranenklasse: 1e met ‘veteranen CAC’, Beste Veteraan en Veteranen Bundessieger 2013
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Antwoorden Drent-en-kennis

1. Dhr. D. Brom met  de reu ‘Faublas Django van  ’t Patrieske’

2. Dhr. L.K.F.l. v.d. Heijning met het teefje ‘Asya the Gloucester’

3. Dhr.  C. Wielders met het teefje  ‘Sera van ’t Limburgsland’

4. Mevr. M. van Hoef met de reu  ‘Roef Bo v.d. Ruyghewaert’

5. De dames A.M. Reeskamp-Blok, L. Helling-van der Elzen, F.L. Mensink, G. Colaris

6. In Zwolle.

7. Bij de Drenten: Yssy-Nynke van de Bezelhonk van mw. A. van Ditzhuyzen.

8. De Drentsche Patrijshond, het Kooikerhondje, de Stabijhoun, de Wetterhoun, de Schapendoes,  de Saar-
looswolfshond, de Hollandse Smoushond, de Hollandse Herder kort-, lang- en ruwhaar en het Markiesje

9. De Reuendag

10. Om meer mooie reuen beschikbaar te krijgen om te dekken, waardoor de genenpool behouden zal worden.

De helft van de honden die in het asiel zit, belandt 
daar als gevolg van onnadenkendheid. De eigenaar 

heeft onderschat wat het van je vraagt om voor een 
hond te zorgen, stelt de Koninklijke Hondenbescher-
ming. 

Om zo’n impulsaanschaf te voorkomen, heeft de orga-
nisatie op haar site en in de sociale media een voorlich-
tingsfilmpje gelanceerd, speciaal voor jongvolwassenen 
die een hond overwegen. 

Die onderschatting zit niet alleen in de kosten; ook aan 
de opvoeding van een hond wordt niet gedacht. “Haren 
en kwijl op een nieuwe bank, wandelen in weer en wind, 

nooit meer zomaar de deur uit en zo’n vijftien jaar lang 
veel aandacht en geld investeren. Mensen beseffen on-
voldoende dat die schattige pup ook ongewenst gedrag 
kan ontwikkelen”, aldus directeur Ineke van Herwijnen. 
“Plassen in huis, overmatig blaffen of slopen….Als je dat 
niet van te voren bedenkt, valt dat koud op je dak”.

De Koninklijke Hondenbescherming wordt regelmatig 
gebeld door mensen die vanuit emotie een hond heb-
ben gekocht. “Pas later komt het besef wat het hebben 
van een hond precies inhoudt. Het blijkt ineens een we-
zen met eigen behoeften en een last. Dan is het vaak 
al te laat. De hondenbezitter blijkt geen hondenlief-
hebber.

baasje onderschat zorg Voor dier!
Op de laatste fokdag kwam de volgende situatie ook weer ter sprake. 
Er wordt enthousiast een pup gekocht en na acht weken opgehaald, 
maar helaas krijgt de fokker al snel, soms al na één weekend, een te-
lefoontje met de mededeling dat de nieuwe eigenaar ervaart dat hij 
geen kant (meer) op kan, beknot wordt in zijn vrijheid enz. Het pupje 
‘bijt’  of is ‘lastig’.

Gelukkig wordt een pup in zo’n situatie zo snel mogelijk terugge-
haald om vervolgens herplaatst te worden. Het hondje heeft, helaas, 
inmiddels een minder leuke ervaring opgedaan!

Onderstaand artikel uit ‘De Telegraaf’ sluit hier naadloos op aan en laat zien dat het ook heel wat slechter kan aflopen.
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Bij Nefkens-Noord te Stadskanaal 

is het goed zaken doen! 

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

Frank Jellema
vestigings-manager
Nefkens Stadskanaal

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

heden  in onze werkplaats te Stadskanaal.

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

met onze Drenten. Verhalen uit het dagelijks leven, van het trai-

ningsveld, 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 interes-

santer. Foto’s kunnen ook worden geplaatst op de website van 

de vereniging. Wilt u de foto’s onbewerkt en in het originele for-

maat sturen (zoals die van het fototoestel afkomen). Dan kun-

nen 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@drentsche-

patrijshond.org

luuK op puppy jachttraining
Op zaterdag 13 juli 2013 is onze Luuk (Jelle v.d. Olinckhoeve), 
toen 9 weken oud, begonnen met zijn puppy jachttraining. 
Het is een ontzettend leergierig hondje dat graag wil laten 
zien wat hij allemaal al kan. Tijdens onze september vakantie 
in de Ardèche probeerde hij (18 weken oud) daarom al het een 
en ander in de praktijk te brengen door muizen op te sporen…

Inmiddels is hij begonnen aan het ‘serieuzere’ werk en zelfs na 

afloop van de training houdt hij graag zelf het beheer over de 
dummy!

Zowel Luuk als wij beleven ontzettend veel plezier aan de 
jachttraining en we hopen dan ook in de toekomst met hem 
mee te kunnen doen aan de jachtproef in Beesd!

Marjo Timmer, Vleuten

‘Maran v ‘t Jasperspad’, 16 weken oud en al 
een patrijsje gevonden in de tuin en binnen 
gebracht. Is dit het begin van een jacht-
hond?
Kennel “van ‘t Jasperspad”
Ali Dooren en Peter Massart

Wij vonden dit zo’n sfeervolle foto van 
onze pup Levi, dat we hem maar hebben 
ingestuurd. Misschien iets voor de winter-
uitgave van ‘Onze Drent’ Is toch genieten 
zo’n plaatje?

Ruud en Isabel Hagendijk

Mijn dochter en Mikkel in het bos.

Saskia Westbroek
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aan de slag met een allround jachthond - deel 2
Toen ik besloot om een tweede Drent-
sche Patrijshond in huis te nemen 
had ik mij voorgenomen om  met dit 
Drentje zoveel mogelijk de verschil-
lende disciplines die er in de jacht-
honden sport zijn te ontdekken, een 
Drent is niet voor niets een allround 
jachthond.

Zoals ik in mijn ander verslag al schreef 
ben ik  toen Vesta bij ons is komen wo-
nen op een leeftijd van 9 weken gelijk 
met pupjachttraining begonnen.

Workshop zweetwerk
Toen Vesta 12 weken oud was, had ik 
mij met mijn oudste Drent ingeschreven 
voor een workshop zweetwerk. Ik had 
Vesta meegenomen en ook zij mocht 
een klein spoortje lopen. Het was prach-
tig om te zien hoe zo’n kleine pup haar 
neusje al wist te gebruiken en het ree- 
velletje na een paar meter vond. In de 
toekomst zou ik zeker nog een keer een 
workshop met haar willen volgen.

Trainen voor de VJP-proef
Wat ook op mijn to-do-lijstje met Vesta 
stond, was het lopen van de Duitse VJP 
proef. Deze aanlegproeven vinden in het 
voorjaar plaats, doorgaans in de maand 
april. Er worden honden toegelaten die 
in het voorafgaande jaar geboren zijn, òf 
in de laatste drie maanden van het jaar 
daarvoor. Een hond geboren eind sep-
tember heeft dus pech; hij moet de VJP 
afleggen op een leeftijd van een maand 
of zes.

Het gaat om de natuurlijke jachtaan-
leg van de hond, maar een beperkte 
mate van dressuur is noodzakelijk. De 
VJP heeft als vakken hazenspoor, neus, 
zoeken, voorstaan en handelbaarheid. 
Voor elk onderdeel worden punten toe-
gekend. Daarnaast wordt de wijze van 
jagen en de schotvastheid beoordeeld 
en wordt bezien of de hond schuw of 
angstig is.

Omdat Vesta in mei geboren is moest ze 
dus op een leeftijd van net 11 maanden 
deze proef al lopen. Omdat ik zelf geen 
jachtakte heb, had ik een goeie kennis 
van mij, die er wel een heeft en zelf ook 
in het bezit is van Drentsche Patrijshon-
den, gevraagd of hij met ons mee wilde 
gaan. Dat wilde hij wel, maar ik moest 
wel goed voorbereid naar de proef. Het 
voorstaan had Vesta ondertussen al ge-
leerd op de houtsnippen die ’s winters 
bij ons in het bos zitten en ook liet ik 
haar regelmatig rennen op een braaklig-
gend veld zodat ze leerde revieren. Maar 

het allerbelangrijkste 
voor deze proef is dat je 
hond leert om op een 
hazenspoor te gaan. 
Om dit te leren moch-
ten Vesta en ik bij deze 
kennis in zijn jachtveld 
oefenen.

Als eerste werd er een 
kooitje met een kwar-
tel verstopt in een veld 
met groenbemester. 
Hierna reden we verder  
naar een ander stuk 
veld om daar eens te 
kijken hoe Vesta op het 
schot van een geweer 
reageert. Er vlogen 
nogal wat duiven over 
en dus werd er een duif 
geschoten. Vesta blafte 
eerst wat, maar toen 
bleek dat ze de duif 
mocht zoeken en ap-
porteren was dat snel 
over.

Ze had de duif snel ge-
vonden en kwam hem 
bij me brengen. Dat 
was dus al een goed 
begin van de middag. 
En nu moesten we dan 
op zoek naar hazen.

Er was ook nog een buurjager mee zo-
dat we ook in het naastgelegen jacht-
veld konden lopen. Vesta had ik aan de 
lijn en met zijn 3’en liepen we over de 
stoppels.

Zodra er een haas op ging moest ik Vesta 
haar ogen toedekken.  Als de haas dan 
weg was, liep ik met haar naar de plek 
waar de haas gezeten had, dan moest ik 
haar dat laten ruiken en het commando 
‘zoek sleep’ geven. Met de lijn voor haar 
borst deed ik dan mijn hand over de 
grond en zei  ‘zoek sleep’ tot ze het spoor 
te pakken had en dan liet ik de lijn los.

Nou en daar ging ze! Ja hoor ze zat op 
het spoor, het was prachtig om te zien 
hoe ze zo met haar kop aan de grond 
het spoor liep helemaal tot aan de singel 
waar de haas in gegaan was. Toen was ze 
hem kwijt, nog wat rond zoeken, maar, 
nee, ze was hem echt kwijt en dus moest 
ik haar weer bij me fluiten.

Zo heb ik die dag heel wat gelopen en 
gingen er meerdere hazen op. Ik heb  
Vesta steeds weer ingezet, maar er zaten 

steeds zoveel hazen dat ze meerder spo-
ren door elkaar had.  Ze bleef niet goed 
op één spoor, dat was wel jammer. Wat 
ik supergoed van haar vond, was dat ze 
op een gegeven moment het spelletje 
door had en dus ook steeds sneller weer 
bij me terug kwam, zodat ik haar kon 
aanlijnen.

Op een gegeven moment liepen we 
door de stoppels en gingen er 3 hazen 
op, over de stoppels zo door naar het 
naast gelegen veld met gras. Eentje ging 
over het treinspoor naar de andere kant 
de stoppels in en ja hoor eindelijk zat 
Vesta toen weer op een spoor door de 
stoppels het grasland in. Voor het trein-
spoor bleef ze wat zoeken.

Mijn kennis zei toen “Wat jammer, ze 
gaat het treinspoor niet over”, maar hij 
had het nog niet gezegd of, ja hoor, daar 
ging ze het treinspoor over de stoppels 
in en kwam toen weer terug. Nou dat 
was echt supergoed en toen was het 
ook klaar, want dit moet je natuurlijk 
goed afsluiten.

Toen moest ik met Vesta een veld in 
waar allemaal onkruid in groeide, want 
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daar zouden waarschijnlijk fazanten  zit-
ten. Ook hier zaten hazen, maar Vesta 
ging niet achter ze aan en kwam mooi 
bij me toen ik haar floot. Ze kreeg het 
commando ‘zoek, zoek’ om fazanten te 
zoeken. Helaas vonden we  geen fazan-
ten, maar ze luisterde goed.

Toen ik haar  aanlijnde en we weer naar 
de auto liepen, ging er voor ons een fa-
zantenhaan op. Ja, zal je altijd zien hè.

De heren liepen voor mij en ineens bleef 
Vesta staan. “Nee, doorlopen” zei ik en ik 
trok haar mee. Ik had dat nooit moeten 
doen, want er ging weer een fazant op. 
Hè verdorie, anders was ze dus mooi tot 
voorstaan gekomen, nu kon ze hem al-
leen maar nakijken.

Als laatste zijn weer naar de groenbe-
mester toe gereden en moest Vesta op 
zoek naar het kooitje met het kwartel-
tje erin. Hoe dichter we bij het kooitje 
kwamen, hoe meer ze hem rook en hem 
wilde vinden. Ook hier ging er vlak voor 
haar een haas op, maar die negeerde ze. 
En ja toen vond ze het kooitje en stond 
erop voor.

Ondertussen waren we 2 uur verder en 
had ik een moeie maar voldane Drent.

Een paar weken later ben ik nog een 
keer terug gegaan naar Duitsland om 
weer te oefenen.

VJP-proef
Op 6 april was het dan zover en deden 
Vesta en ik mee aan de VJP proef in Ems-
büren.

Om 8.00 moest ik mij melden en werd 
al het papierwerk afgehandeld. Vervol-
gens werd Vesta haar chip gelezen en 
kreeg ze een gebitsinspectie.

Hierna kwamen de hoornblazers. Bij dit 
geluid kwam het wolfje in Vesta naar bo-
ven, want ze huilde met ze mee. Ik wist 
niet eens dat ze zo kon huilen.

Na een korte toespraak kwamen alle 15 
deelnemers met hun honden op de foto 
en gingen we in groepjes van 4 deel-
nemers, 3 keurmeesters en de man in 
wiens jachtveld we waren op pad naar 

het eerste veld.

Daar aangekomen begon het eerste on-
derdeel. Je hond moet in het veld laten 
zien dat hij slagen kan maken, moet lek-
ker de ruimte nemen en ondertussen 
wordt er 2 keer geschoten en daarna 
moet je je hond weer aanlijnen.

Vesta haar begin is niet goed, ze neemt 
helemaal geen afstand van mij en blijft 
maar om me heen rennen en naar me 
terugkomen. Opeens ruikt ze iets en 
gaat er wel vandoor zodat er geschoten 
kon worden.

Meteen na het schot komt ze weer naar 
me toe en blijft weer om me heen, ik 
moet naar links lopen, weer naar rechts, 
weer naar links enz. enz., maar nee, Ves-
ta neemt geen ruimte. Een tweede schot 
komt er dus niet. Ik moet Vesta aanlijnen 
en weer naar de kant.

Als alle honden geweest zijn, rijden we 
naar het volgende veld, waar we in li-
nie lopen in de hoop dat er een haas op 
gaat en er een hond op het spoor kan.

Er gaat een haas op voor Vesta en ze 
moet op het spoor lopen. Maar ook nu 
gaat Vesta niet bij me weg. Ze ruikt het 
spoor, maar neemt het niet. Nee, echt 
goed het spoor pakken en er op lopen,  
doet ze niet.

We maken behoorlijk wat kilometers en 
dan moet ik Vesta los laten lopen,  zodat 
ze in de singel kan gaan zoeken naar 

eventuele fazanten en erop kan voor-
staan.

We hebben haar op twee verschillen-
de plekken zo laten lopen en ze komt 
meerdere keren tot voorstaan.

Later krijgt Vesta nog een hele mooie 
kans in de maisstoppels voor een ha-
zenspoor,. De haas ging heel mooi op 
en liep recht vooruit in de tractorsporen. 
Een makkie zou je dus denken, maar 
nee, vergeet het maar, ook hier rook ze 
het spoor, stond er zelfs nog een keer op 
voor, maar weer ging ze niet bij me weg.

Ik had dus wel door: dit is niet goed. Ik 
had er een hard hoofd in. Als de keur-
meester alles doorneemt met ons ver-
telt hij dat hij Vesta geen punten kan 
geven voor het hazenspoor. Dat begrijp 
ik heel goed. Ze heeft een goeie neus, 
ruikt het spoor ook maar gaat er niet op. 
Het voorstaan doet ze goed. Eigenlijk 
deed ze alles goed, behalve het aller-
belangrijkste en dat is het ‘gaan op het 
hazenspoor’. Helaas hebben we de VJP 
dan ook niet gehaald.

Ik weet niet wat ze had die dag. Ik kan 
wel allerlei redenen gaan bedenken,  
maar wat heb ik er aan.  Het is helaas 
niet gelukt, erg balen en jammer na-
tuurlijk maar ik kan er niets aan veran-
deren. Maar ik vond het wel enorm gaaf, 
dat ik hier aan mee heb mogen doen.

Sonja Weijer

Voedertafel
Nu de winterperiode voor de deur staat en onze gevederde vrienden wat hulp nodig hebben in het vin-
den van voedsel, worden de eigenaars van honden en katten aangeraden rozijnen en sultana’s aan te 
bieden op een voedertafel die buiten het bereik van hun huisdieren staat. Dus niet op de grond!

Zelfs in kleine hoeveelheden kan dit gedroogde fruit nierproblemen veroorzaken bij honden en katten, 
zo geeft een bekend producent in natuurbeschermingsmiddelen aan. Met een speciaal symbool op de 
verpakking kunt u bekijken welk vogelvoer rozijnen en sultana’s bevat.
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gebruiKshondencommissie

Beste mensen,

Voorlopig even relatieve rust voor de GBC na het najaarsveldwedstrijdseizoen. Binnenkort nog de najaarsvergadering 
waarin alweer wordt besproken hoe we het komende jaar op de rails krijgen en waarin we terugkijken op de activiteiten 
van het afgelopen jaar. 

Het afgelopen jaar was wat betreft de activiteiten niet anders dan voorgaande jaren, zij het dat we voor één veld-
wedstrijd moesten uitwijken naar een ander veld omdat de fazantenstand in Nederland door allerlei oorzaken 
afneemt, een punt van zorg voor ons.

De jachthondenproef op de heerlijkheid Mariënwaerdt was ouderwets gezellig met relatief goede resultaten, 
een trend die we moeten proberen vast te houden.

Het mag duidelijk zijn dat onze activiteiten niet kunnen worden gerealiseerd als we niet kunnen 
rekenen op de onmisbare hulp van een groot aantal vrijwilligers en de welwillende bereidheid van 
al onze gastheren voor het houden van onze veldwedstrijden. Wij willen hen dan ook allen zeer 
hartelijk danken! We hopen ook in de toekomst weer een beroep op hen te mogen doen.

Rest mij u allen prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling te wensen en al het goede voor 
het komende jaar.

Namens de GBC, Klaas de Vries, voorzitter

een schitterend museum
Tijdens ons bezoek aan München, eind 
oktober i.v.m. de ‘Oktoberfesten’, be-
zochten we ook het schitterende Jacht- 
en Visserij museum. Een groot everzwijn 
in brons gegoten gaf onmiskenbaar de 
entree van het museum aan, sinds 1966 
gehuisvest in dit prachtige gebouw; een 
oude, goed onderhouden Augustijnse 
kerk met een bijzondere lichtinval.

Wat we zagen overtrof onze verwachtin-
gen, een schat aan oude zaken die ge-

bruikt werden bij de jacht en 
visserij. Een bijzondere collec-
tie antieke wapens, prachtige 
gobelins met jachttaferelen, 
diverse tableaux, gravures, Bo-
heems glaswerk, veel porse-
leinen voorwerpen en overal 
keken je vanaf de wanden 
langs de enorme trappen, op-
gezette hertenkoppen, reeën-
koppen en wilde zwijnenkop-
pen aan. We liepen langs heel 
natuurgetrouw gemaakte 
diorama’s met in totaal zo’n 
500 dieren die in Europa voor-
komen. Wat ook bijzonder 
was, was de ruimte waarin 
veel opgezette dieren waren opgesteld 
voor slechtziende of blinde mensen 
die- in tegenstelling tot de meeste mu-
sea – aangeraakt en gevoeld mochten 
worden. Overal kon je je kennis testen 
en controleren, variërend van sporen 
tot de roep van roofvogels. Op een ge-
geven moment kwamen we een collec-
tie “monsters” tegen die in de Duitse en 
Oostenrijkse bossen en bergen leefden, 
de Wolpertingers.

Op diverse oude schilderijen waren hon-
den afgebeeld, 1 ervan die ik u niet wil 
onthouden, leek de hond qua beharing 
en tekening al heel erg op de Drentsche 
Patrijshond, maar gezien de geschiede-
nis kan dit nog niet. 

Speciaal was ook de aparte afdeling 
waar de diverse jachthondenrassen be-
licht werden t.a.v. hun specialiteiten, 
hoe er mee gejaagd werd etc. De ver-
houding baas / hond werd fraai beschre-
ven. Zelfs in een epistel uit ca 1950 werd   
al geschreven over de aangeboren be-
hoefte van de hond aan een roedel. De 
mens neemt in dit systeem, normaal ge-
sproken, de positie van roedelleider in. 
Helaas stond onze geliefde Drentsche 
Patrijshond niet bij deze hondengalerij! 

Aan de hand van deze foto’s krijgt u een 
indruk van het museum; een bezoek 
meer dan waard!

Tiqui
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KNJV-Proeven en Maps 2013
Amber Phébe van Groevenbeek  Diana Striegel-Oskam  B 63 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
Aram van het Arrêt   Peter Doderer  C 45  KNJV-proef    24-08-2013    Sterkenburg
       B 68  KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       B 68  KNJV-proef    21-09-2013    Kievitsveld Emst 
Barones Mika Gina van de Haeckpolder  J.J.M van den Hudding B 72 KNJV-proef    24-08-2013    Sterkenburg
       B 71 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
Beau Lady v.d. Blanke Biele   H.J. Woestenenk  C 38 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       geen  KNJV-proef    28-09-2013    Oost Gelderland Zwiep
Bella-Nouka van de Neerbosche Wateren Hans Stevens  B 69 KNJV-proef    17-08-2013    Veenhuizen
       A 85 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
Bente Damita van Drentenpassie Irene van der Meulen  geen  KNJV-proef    14-09-2013    Landgoed Bleijendijk
       geen  KNJV-proef    02-09-2013    Vlietlanden
       geen  KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
Benthe uit de Drentsche Streek   Janine Hamersma  disk  KNJV-proef    03-08-2013    Borgerswold Veendam
Benther v.h. Iemenholt  Roelof Alting  B 79 KNJV-proef    31-08-2013    Uffelte
       geen  MAP          12-10-2013    Delfzijl
       disk  MAP          05-10-2013    Klazienaveen Noord
       B 76 KNJV-proef    10-08-2013    Biessum
       geen  KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt    
Bink v ‘t Arrêt   Leo Biemans  geen  MAP                 05-10-2013    Lage Zwaluwe
       B 72 KNJV-proef    14-09-2013    Landgoed Bleijendijk
       B 76 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       B 72 KNJV-proef    07-09-2013    Heerle
       B 530 MAP        20-09-2013    De Berendonck 
       B 72 KNJV-proef    19-08-2013    Klundert
       geen  MAP          30-09-2013    Boerderij Fam. Ottenschot
Bono     Gerard Menting  geen  KNJV-proef    28-09-2013    De Riperkrite    
Cato van ‘t Drentsche Geluck   Thijs Staffhorst  A 89 KNJV-proef    14-09-2013    Splitting Barger/Oosterveld 
       B 69 KNJV-proef    16-09-2013    Oost Gelderland Zwiep
       B 72 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       geen  MAP                 17-09-2013    De Crobsche Waard
       A 82 KNJV-proef    08-09-2013    Afferden/Deest
       B 69 KNJV-proef    17-08-2013    Recreatieterrein Waal
       disk  MAP                 28-09-2013    Langbroek
Clovis van de Sebastiaanshoeve   Mirjam Stuijvenberg  disk  KNJV-proef    24-08-2013    Sterkenburg
       disk  KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       disk  KNJV-proef    31-08-2013    Uffelte
Debby Senna v. Selihof   Marijke Redegeld  C 41 KNJV-proef    28-09-2013    Oost Gelderland Zwiep
       B 67 KNJV-proef    09-09-2013    Cafe Restaurant Assink
       C 43 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       geen  KNJV-proef    03-08-2013    Vriezenveen
       B 70 KNJV-proef    21-09-2013    Kievitsveld Emst
Deejay fan de Indo-Anjoho   Gitte Brugman  B 55 KNJV-proef    07-09-2013    Lauwersmeer
Onbekend    Harrie Jansen  geen  KNJV-proef    21-09-2013    Eurocamping Vessem
Dirkje fan ‘t Getsewold   Madelien Atema  geen  KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
Djenna Sanne v. Drienermarke   Herman Bösing  geen  MAP                 05-10-2013    Klazienaveen Noord
       geen  MAP                 11-10-2013    Steenderen
       B 435 MAP                 27-09-2013    Lemele
       geen  MAP                 17-09-2013    De Crobsche Waard
       B 480 MAP                 21-10-2013    Oost Gelderland Neede
       B 74 KNJV-proef    16-09-2013    Oost Gelderland Zwiep
Douwe Nynke v.d. Bezelhonk   A.H. Stamhuis  geen  KNJV-proef    21-09-2013    Kievitsveld Emst
       B 76 KNJV-proef    14-09-2013    Landgoed Bleijendijk
       B 79 KNJV-proef    28-09-2013    Oost Gelderland Zwiep
       B 80 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       B 74 KNJV-proef    10-08-2013    Winterswijk   
       C 49 KNJV-proef    30-08-2013    Hardenberg
Echerra Anoeska fan ‘t Patrijzen Bos  Cor De Boer  B 67 KNJV-proef    28-09-2013    De Riperkrite 
       C 42 KNJV-proef    07-09-2013    Lauwersmeer
Elsa Nouska van Klein Elsholt   A.H.L. Kamperman-v. Remmen B 76 KNJV-proef    09-09-2013    Café Restaurant Assink
       C 45 KNJV-proef    28-09-2013    Oost Gelderland Zwiep
       B 75 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       B 75 KNJV-proef    31-08-2013    Engbergen
       B 76 KNJV-proef    10-08-2013    Winterswijk
Emma Lady v.d. Blanke Biele  Cobie Nagelhoud-Mostert B 55 KNJV-proef    14-09-2013    Klarenbeek
Ensa Maud van der Meerpoel   P.M. Staal   geen  KNJV-proef    31-08-2013    Uffelte
       geen  KNJV-proef    10-08-2013    Spijkbos
       geen  KNJV-proef    07-09-2013    Lunteren
Esra v ‘t Limburgsland   Chris Wielders  C 43 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       B 56 KNJV-proef    07-09-2013    Buggenum
Evie     Monique de Kok  C 44 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
Eyes of Cuby v.’t Limburgsland   Alfred Drenth  geen  KNJV-proef    10-08-2013    Biessum
       geen  KNJV-proef    17-08-2013    Veenhuizen
       geen  KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
Fenella van ‘t Poldersdijkje  Jan Mastenbroek  B 69 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
Fenna van ‘t Hoage Gors   Marjolein Steutel  geen  KNJV-proef    31-08-2013    Lewedorp
       C 39 KNJV-proef    12-08-2013    Rilland
Fido     J. Feringa   C 46 KNJV-proef    03-08-2013    Borgerswold Veendam
Fleur van ‘t Hoage Gors  Nelleke Wuite-Visbeen geen  KNJV-proef    12-08-2013    Rilland
Fleur Wietske v. d. Meerpoel   Fred van der Meulen  geen  MAP                 14-10-2013    Recreatiegebied Vlietland
       B 68 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       B 63 KNJV-proef    02-09-2013    Vlietlanden
       geen  MAP                 30-09-2013    Boerderij Fam. Ottenschot
       B 65 KNJV-proef    14-09-2013    Landgoed Bleijendijk
Floortje van ‘t Holtenbos   Astrid Verhaar  geen  MAP                 11-10-2013    Steenderen
       B 70 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       geen  MAP                 05-10-2013    Bolusberg in Heerle
Franky Pyppa v.d. Bezelhonk   Coen Hellwich  B 67 KNJV-proef    31-08-2013    Engbergen
       geen  KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       B 71 KNJV-proef    28-09-2013    Oost Gelderland Zwiep
Govert Anjo van Drienermarke   H.J. Borsje-v.d. Does  B 68 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
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Idde van ‘t Polderdijkje   L.D. Mastenbroek  C 40 KNJV-proef    31-08-2013    Lewedorp
       geen  KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
Inukshuk Nouska v.h. Beemdveld Simone Graver  geen  KNJV-proef    07-09-2013    Het Hulsbeek
Isis Minya v’t Patrieske   Ingrid Sportel  geen  KNJV-proef    16-09-2013    Oost Gelderland Zwiep
       C 39 KNJV-proef    31-08-2013    Engbergen
Janos-Jelke van Hermesheem   Jean Geurts  B 67 KNJV-proef    29-09-2013    Sevenum
       B 65 KNJV-proef    16-09-2013    Oost Gelderland Zwiep
       B 67 KNJV-proef    07-09-2013    Buggenum
Jara-Fenna v. ‘t Roetslat   René Hummelink  B 72 KNJV-proef    09-09-2013    Cafe Restaurant Assink
       C 47 KNJV-proef    10-08-2013    Winterswijk
       B 70 KNJV-proef    16-09-2013    Oost Gelderland Zwiep
       B 73 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
Jerke Lady v.d. Blanke Biele   Metske v.d. Ploeg  geen  KNJV-proef    28-09-2013    De Riperkrite
       B 70 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       geen  KNJV-proef    07-09-2013    Lauwersmeer
Jesse fan ‘t Suydevelt    Henk Hollemans  disk  KNJV-proef    10-08-2013    Biessum
Jessela the Glouchester   Rob Kuggeleijn  B 65 KNJV-proef    13-09-2013    Rottemeren
       B 65 KNJV-proef    02-09-2013    Vlietlanden
       B 69 KNJV-proef    10-08-2013    Spijkbos
       B 73 KNJV-proef    07-09-2013    Lauwersmeer
Jessie-Roos Jiba v. Hermesheem  F.E.F. Born   B 73 KNJV-proef    24-08-2013    Sterkenburg
       B 76 KNJV-proef    07-09-2013    Lunteren
       B 78 KNJV-proef    02-09-2013    Vlietlanden
       B 67 KNJV-proef    17-08-2013    Recreatieterrein Waal
Jet Freza v.d. Ykenhorst   Rienie Rap   disk  KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
Jeuris Jiba van Hermesheem   Rony Poncelet  geen  MAP                 30-09-2013    Boerderij Fam. Ottenschot
Jisca v.d. Haeckpolder   Arno van Zelst  B 66 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
Job Jiba v. Hermesheem   Lucien Lepelaars  geen  KNJV-proef    21-09-2013    Eurocamping Vessem
Joksan Sainuke the Gloucester   Nannie Vossen  C 49 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       B 75 KNJV-proef    07-09-2013    Buggenum
Joris Spot van Carnissenlande   Henk Lamers  geen  MAP                 19-10-2013    Oost Gelderland Neede
Jos     Eelco Mur   disk  KNJV-proef    28-09-2013    De Riperkrite
Juno Daisy van Roopoorte   Let Stevens  B 70 KNJV-proef    31-08-2013    Uffelte
       B 65 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       B 66 KNJV-proef    17-08-2013    Veenhuizen
Jytte Pyppa v.d. Bezelhonk   Albert Luttikhuis  geen  KNJV-proef    31-08-2013    Engbergen
       C 43 KNJV-proef    28-09-2013    Oost Gelderland Zwiep
Kjeld van Wikatro    Marcel Langbroek  geen  KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       C 36 KNJV-proef    16-09-2013    Oost Gelderland Zwiep
Laima Nabar the Gloucester   Mieke Donjacour  geen  MAP                 30-09-2013    Boerderij Fam Ottenschot
       geen  MAP                 27-09-2013    Lemele
Maddoc v. d’Ouw Knip   Jan Snijders  disk  KNJV-proef    14-09-2013    Klarenbeek
Nowie Blue v. ‘t Wijdseland   Marlon Wesselink  geen  KNJV-proef    28-09-2013    Camping Roggebotsluis
Onze     Rudi Wopereis  B 68 KNJV-proef    16-09-2013    Oost Gelderland Zwiep
       B 76 KNJV-proef    09-09-2013    Cafe Restaurant Assink
       B 77 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
Perro Serah v.’t Sleeswyck  Dolf van der Kamp  C 38 KNJV-proef    31-08-2013    Engbergen
       disk  KNJV-proef    16-09-2013    Oost Gelderland Zwiep
Rif v.’t Voornsche Landt   Roelof Alting  C 38 KNJV-proef    14-09-2013    Emmen
       C 43 KNJV-proef    10-08-2013    Biessum
       C 44 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       B 66 KNJV-proef    17-08-2013    Veenhuizen
       geen  KNJV-proef    31-08-2013    Uffelte
Rinus van ‘t Wilhoeckske   A.P. den Uijl  C 37 KNJV-proef    31-08-2013    Engbergen
Roef Bo v.d. Ruyghewaert   Mirjam van Hoef  C 43 KNJV-proef    24-08-2013    Heukelom
       B 71 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
Saar     Saskia v.d. Heuvel  B 65 KNJV-proef    16-09-2013    Oost Gelderland Zwiep
Saku van ‘t Roerdal    Yvonne Franssen  geen  KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
Senna v.’t Arrêt   H. Harder   geen  MAP                 30-09-2013    Boerderij Fam. Ottenschot
       disk  KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
Sera v ‘t Limburgsland   Chris Wielders  geen  MAP                 17-09-2013    De Crobsche Waard
       geen  MAP                 20-09-2013    De Berendonck 
       A 88 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       A 495 MAP                 14-09-2013    Heerle
Shanthi Inucos the Glouchester   Simone Graver  C 44 KNJV-proef    07-09-2013    Het Hulsbeek
Silke van ‘t Holtenbos   Klaas de Vries  B 67 KNJV-proef    10-08-2013    Biessum
       geen  KNJV-proef    14-09-2013    Emmen
       B 68 KNJV-proef    03-08-2013    Borgerswold Veendam
       B 71 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       B 66 KNJV-proef    17-08-2013    Veenhuizen
Silke van de Geeserstroom   J.A.M. Meijer  C 34 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
Snuf v. ‘t Hoage Gors    Adrie de Ruiter  geen  KNJV-proef    31-08-2013    Lewedorp
Solana van Drentenpassie   Roswitha Harmsen  C 35 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
Stone    Olaf Geerse  C 44 KNJV-proef    21-09-2013    Kievitsveld Emst
       B 68 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
Tessa Elsa van Klein Elsholt   Michelle Weststrate  geen  KNJV-proef    21-09-2013    Kievitsveld Emst
       B 66 KNJV-proef    14-09-2013    Klarenbeek
Thybo Sanne van Drienermarke   Hilde de Heer  C 40 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       C 43 KNJV-proef    28-09-2013    Oost Gelderland Zwiep
       B 63 KNJV-proef    14-09-2013    Klarenbeek
       C 39 KNJV-proef    31-08-2013    Engbergen
Vesta Damita van Drentenpassie  Sonja Weijer-Kort  geen  KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
Victor v.d. Maasduinen   Mark Snijders  C 37 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       geen  KNJV-proef    19-08-2013    Klundert
       geen  KNJV-proef    12-08-2013    Rilland
       disk  KNJV-proef    31-08-2013    Lewedorp
Wieske van ‘t Wilhoeckske   Willeke Loots  geen  MAP          05-10-2013    Bolusberg in Heerle
       B 67 KNJV-proef    14-09-2013    Landgoed Bleijendijk
       C 39 KNJV-proef    24-08-2013    Heukelom
       B 68 KNJV-proef    07-09-2013    Buggenum
Xanne fan ’t Suydevelt   Henk Supèr  C 40 KNJV-proef    26-07-2013    Heerlijkheid Mariënwaerdt
       C 36 KNJV-proef    03-08-2013    Borgerswold Veendam
Zola v.h. Iemenholt    Johan Velzing  geen  KNJV-proef    14-09-2013    Splitting Barger/Oosterveld
Zyra Juno Freza v.d. IJkenhorst  Kees vd Houten  geen  KNJV-proef    31-08-2013    Engbergen



Onze Drent - 47

 

www.biofooddiervoeding.nl

Meer informatie en/of proefmonsters voer:

unieke 

waardebon en 

spaarkaartactie

NATUURLIJK 
EN GEZOND

VOOR IEDERE HOND

• smaakvol en gezond

• natuurlijke grondstoffen

• kwaliteitsvlees

• zonder chemische toevoegingen

• respect voor dier, mens en milieu
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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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Aram van het Arrêt - NHSB 2764890, 21-09-2009, reu
Eigenaar: Peter Doderer
po  28-09-2013  Westernieland, Najaarswedstrijd Continentaal II koppel (CAC) 
gpt  27-09-2013  Gieten, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)
gpt  02-10-2013  Steenbergen, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)
gpt  19-09-2013  Dirksland, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)
gpt  10-10-2013  St. Annaland, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)

Bas v ‘t Holtenbos - NHSB 2622986, 02-09-2006, reu
Eigenaar: C. W. Zeeman
EV 27-09-2013  Gieten, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)

Camille van d’Ouw Knip - NHSB 2883291, 20-05-2012, teef
Eigenaar: Ine Gimbrère
 27-09-2013  Gieten (Jeugd)
 28-09-2013  Westernieland (Jeugd)

Caprice van ‘t Arrêt- NHSB 2673538, 01-10-2007, teef
Eigenaar:  Ine Gimbrère
nc 19-09-2013  Dirksland, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)
gpt 10-10-2013  St. Annaland, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)

Dirkje fan ‘t Getsewold - NHSB 2882424, 14-05-2012, teef
Eigenaar: Madelien Atema
 27-09-2013  Gieten (Jeugd)
 28-09-2013  Westernieland (Jeugd)
x 06-09-2013  Agr. bedrijf Houdijk (Jeugd)

Eline van ‘t Arrêt - NHSB 2764892, 21-09-2009, teef
Eigenaar: Walter Klijsen
nc  03-10-2013  Middelharnis, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)
gpt  19-09-2013  Dirksland, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)
nc  27-09-2013  Gieten, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)

Emma van ‘t Voornsche Landt - NHSB 2833090, 30-03-2011, teef
Eigenaar:  Hans Verhaar
gpt  05-09-2013  Dirksland, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (Novice)
nc  28-09-2013  Westernieland, Najaarswedstrijd Continentaal II koppel (CAC)
el  19-09-2013  Dirksland, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)
gpt  27-09-2013  Gieten, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)
nc  03-10-2013  Middelharnis, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)
gpt  10-10-2013  St Annaland, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)

Fenella van ‘t Poldersdijkje - NHSB 2745327, 10-04-2009, teef
Eigenaar:  Jan Mastenbroek
nc  03-10-2013  Middelharnis, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)
gpt  19-09-2013  Dirksland, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)
2G  27-09-2013  Gieten, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)
nc  12-10-2013  Herkenbosch, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)
el  04-09-2013  Haamstede, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)
nc  28-09-2013  Westernieland, Najaarswedstrijd Continentaal II koppel (CAC)
gpt  10-10-2013  St. Annaland, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)

Fleur van ‘t Hoage Gors - NHSB 2893552, 17-08-2012, teef
Eigenaar:  Nelleke Wuite-Visbeen
x  06-09-2013  Manege Stal ter Hofstede (Jeugd)
  02-10-2013  Steenbergen (Jeugd)

Floortje van ‘t Holtenbos - NHSB 2622989, 02-09-2006, teef
Eigenaar:  Astrid Verhaar
gpt  28-09-2013  Westernieland, Najaarswedstrijd Continentaal II koppel (CAC)

Hanne v.’t Wilhoeckske - NHSB 2833486, 07-04-2011, teef
Eigenaar:  Joke Maaskant
nc  05-09-2013  Dirksland, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (Novice)

Idde van ‘t Polderdijkje - NHSB 2745324 ,10-04-2009, reu
Eigenaar:  L.D. Mastenbroek
el  10-10-2013  St Annaland, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)
nc  03-10-2013  Middelharnis, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)
nc  05-09-2013  Dirksland, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (Novice)
gpt  19-09-2013  Dirksland, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)

Justine - LOSH 1088166, 02-10-2010, teef
Eigenaar:  Luc Ferket
gpt  05-09-2013  Dirksland, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (Novice)

Kjeld van Wikatro - NHSB 2768522, 16-10-2009, reu
Eigenaar:  Marcel Langbroek
1G 05-09-2013  Dirksland, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (Novice)

Maddoc v. d’Ouw Knip - NHSB 2883287, 20-05-2012, reu
Eigenaar:  Jan Snijders
 28-09-2013  Westernieland (Jeugd)
 27-09-2013  Gieten (Jeugd)

Rebelle van d’Ouw Knip - NHSB 2883290, 20-05-2012, teef
Eigenaar:  Ine Gimbrère
 02-10-2013  Steenbergen (Jeugd)
EV 27-09-2013  Gieten (Jeugd)
 28-09-2013  Westernieland (Jeugd)
x 04-10-2013  Schietcentrum Vulpes Vulpes (Jeugd)
x 06-09-2013  Manege Stal ter Hofstede (Jeugd)

Rinus van ‘t Wilhoeckske - NHSB 2833482, 07-04-2011, reu
Eigenaar:  A.P. den Uijl
gpt  25-09-2013  Middelharnis, Najaarswedstrijd Continentaal I solo (Novice)

Sebo Daisy van Roopoorte - NHSB 2777142, 30-12-2009, reu
Eigenaar:  A.P. van Bruggen
 05-09-2013  Dirksland, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (Novice)
nc 04-09-2013  Haamstede, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)

Solana van Drentenpassie - NHSB 2881508, 05-05-2012, teef
Eigenaar:  Roswitha Harmsen
 28-09-2013  Westernieland (Jeugd)
 02-10-2013  Steenbergen (Jeugd)
x 06-09-2013  Manege Stal ter Hofstede (Jeugd)
x 04-10-2013  Schietcentrum Vulpes Vulpes (Jeugd)

Timco van ‘t Arrêt - NHSB 2673536, 01-10-2007, reu
Eigenaar:  Yolanda de Jong-van Oosten
1G 27-09-2013  Gieten, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)
nc 28-09-2013  Westernieland, Najaarswedstrijd Continentaal II koppel (CAC)
el 03-10-2013  Middelharnis, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)
nc 12-10-2013  Herkenbosch, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)
el 10-10-2013  St. Annaland, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)
el 05-09-2013  Dirksland, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (Novice)

Vesta Damita van Drentenpassie - NHSB 2881506, 05-05-2012, teef
Eigenaar:  Sonja Weijer-Kort
EV 04-10-2013  Schietcentrum Vulpes Vulpes (Jeugd)
 27-09-2013  Gieten (Jeugd)
 28-09-2013  Westernieland (Jeugd)

Wieske van ‘t Wilhoeckske - NHSB 2833485, 07-04-2011, teef 
Eigenaar:  Willeke Loots
nc  05-09-2013  Dirksland, Najaarswedstrijd Continentaal II solo (Novice)

Veldwedstrijden 2013
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uw hond gezond de winter door!
Als ik dit schrijf is het nog ongekend 
zacht, maar ons klimaat is grillig 
en kan zo omslaan naar ander c.q. 
kouder weer met vorst, gladheid en 
sneeuw.

Sneeuw en ijs brengen vaak 
veel plezier met zich mee, 
voor zowel mens als dier. 
Lekker dollen en gek doen 
in dat witte spul, glibberend 
en glijdend over dat ‘rare’ 
gladde laagje dat nu op die 
plek ligt waar je eerst al-
tijd nat werd…..Voor uw 
hond brengt het ook veel 
verrassingen met zich mee en 
de meeste honden vinden het 
geweldig. Het is echter allesbehalve on-
gevaarlijk!

Ijs
Als uw hond op het glibberige ijs rond 
dartelt en allerlei gekke buitelingen 
maakt, ziet dat er inderdaad heel grap-
pig uit. Realiseert u zich wel dat niet al-
leen mensen door dit soort acties ern-
stige spier- en peesblessures kunnen 
oplopen, dit geldt ook voor honden!

IJs is niet alleen heel glad, maar zeker in 
combinatie met sneeuw kan het mes-
scherpe randjes vormen. Na een flinke 
aanloop snel over die randjes glijden 
kan vervelende beschadigingen geven 
aan de voetzooltjes van uw hond, die 
moeilijk te hechten zijn bij beschadi-
gingen. Het is niet voor niets dat pool-
honden die voor de sledehondensport 
gebruikt worden, onder dat soort om-

standigheden vaak ‘schoentjes’ dragen. 

Nog een gevaar van ijs ontstaat als het al 
bijna gesmolten is. Uw hond was er im-
mers aan gewend geraakt lekker op die 
nieuw ontstane gladde ‘ijsbaan’ te spe-

len. Als de dooi inzet weet hij echt 
niet dat het ijs nu niet meer 

veilig is. Ieder jaar weer zak-
ken honden door het ijs en 
verdrinken onder de ogen 

van hun hulpeloze bazen. 
En vaak ben je hulpeloos: 
waar je hond doorheen 

zakt, kun je als eigenaar 
niet komen zonder je eigen 

leven in gevaar te brengen. 

Sneeuw
Het ziet er zo grappig uit als uw hond de 
hem toe gegooide sneeuwballen vangt 
en vervolgens in opperste verbazing om 
zich heen kijkt: “Hè, waar is die witte bal 
gebleven?” Sommige honden blijken 
gek te zijn op die ‘ijsjes’ en eten de ene 
bal na de andere op, of ze beginnen uit 
zichzelf sneeuw van de grond te eten. 
Maar uw hond kan behoorlijk ziek wor-
den van het eten van sneeuw. Overge-
ven en soms dagenlang last van diarree 
zijn vaak het gevolg.

Sneeuw heeft daarnaast de vervelende 
eigenschap om zich  tussen de voet-
zooltjes en tenen van de hond op te 
hopen. Daar vormt het vaak gemeen 
scherpe ijsballen. U ziet dat direct als uw 
hond tijdens een winterse wandeling in 
de sneeuw gaat stilstaan, op drie poten 
gaat staan en/of lopen en aan zijn poot 

gaat likken en bijten. U kunt dan probe-
ren de sneeuwklompjes met uw vingers 
te smelten, maar uw vingers zijn meest-
al eerder ijskoud dan het ijs gesmolten 
is. Vooral niet proberen de ijsklompjes 
los te trekken! De ijsballen zitten name-
lijk helemaal vast aan de haren onder de 
poten van de hond en lostrekken is erg 
pijnlijk. Het probleem onderweg oplos-
sen is dus moeilijk!

U kunt het echter wel voor een groot 
deel voorkomen. Knip zoveel mogelijk 
de haren tussen de voetzolen en de te-
nen van de hond weg,  goed kijken dat 
u niet in zijn poten knipt. Als u telkens 
bij het uitlaten van uw hond onder deze 
omstandigheden, de onderkant van de  
voeten goed met vaseline insmeert, 
heeft de sneeuw veel minder vat op de 
poten en ontstaan die ijsballen lang zo 
makkelijk niet!

Pekel
Vaseline tussen de tenen helpt ook te-
gen een ander  probleem: irritatie door 
pekel. Het is niet altijd te voorkomen 
dat uw hond over gepekelde straten en 
stoepen loopt. Soms begint uw hond erg 
te trekkepoten of zelfs te janken omdat 
de pekel in zijn poten bijt. Vaseline be-
schermt op dat moment de huid tussen 
de kussentjes. Als u na thuiskomst dan 
ook nog de pootjes afspoelt in bv. een 
teiltje met lauw water, voorkomt u dat 
de huid gaat irriteren en daardoor kapot 
gaat. Door bovengenoemde voorzorgs-
maatregelen loodst u uw vriend ‘gezond 
de winter door’.
 Tiqui

Kersttaart

•	 300 gr kippengehakt 
(voor mensellijke consumptie, zonder bot)

•	 400 gr  tarwebloem
•	 400 ml kippenbouillon
•	  3 ‘dubbele’ kippenlevertjes
•	 (ronde) bakplaat van 30 cm doorsnee

De kippenlevertjes snijdt u in kleine stukjes en roert u 
door het kippengehakt. Vervolgens doet u er steeds 
een beetje bloem en bouillon bij en mixt u het met 
de deegmixer goed door elkaar. Dit is een vrij stevige 
massa en kleverig.

Als alles erin zit en goed is gemixt, bekleedt u een 
bakplaat met bakpapier (of goed invetten met marga-
rine) en zet u de taart gedurende ongeveer anderhalf 

uur in de oven op 180 graden. En 
klaar is de super beloning. Wel 
laten afkoelen natuurlijk.

U kunt variëren door er een teen-
tje knoflook, wat geraspte kaas, 
geraspte winterwortel, wat rijst 
en een ei aan toe te voegen. In 
plaats van een bakplaat kunt 
u ook een springvorm gebrui-
ken, de taart wordt hoger en u 
kunt hem rondom en bovenop 
bestrijken met puree, zodat het 
“slagroom” lijkt. Dan de kerstkaarsjes erop. Lekker en 
mooi!
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in memoriam

Anne Meike van Groevenbeek      3 mei 2001 - 12 juli 2013

Onze Anne, geboren, daar waar je als hond alleen maar van 
kunt dromen: bij Anne en Janny Offereins. Beter kun je je le-
ventje niet beginnen als daar in Ermelo.

Toen wij Anne mochten ophalen, kregen wij een karakterbe-
schrijving mee van Janny. Zij schreef:  “Anne is een hondje, wat 
overal tussendoor loopt en in gedrag niet echt opvalt. Zo’n ka-
rakter is altijd heel goed te combineren met een andere hond 
of huisdier. Hij zal zich gemakkelijk aanpassen.

Hij boft, want er is een oudere hond waarnaar hij zich kan rich-
ten. Heel gezellig voor hem. Over niet al te lange tijd zal jullie 
Jipse het heerlijk vinden dat deze druktemaker bij hem woont. 
Hij zal hem vast al gauw gaan beschermen.”

Janny had helemaal gelijk, die niet al te lange tijd was één dag 
Toen al waren zij dikke vrienden en zijn dat altijd gebleven. 
Heel uniek, zij sliepen tegen en bovenop elkaar en konden el-
kaar niet missen. Toen Jipse overleed, was Anne echt depres-
sief.

Anne was een mooie en ontzettend lieve Drent. We hebben 
heel veel samen gedaan, heel veel trainingen, heel veel wan-
delingen, heel veel vakanties. Wat hebben we van elkaar ge-
noten en wat missen we hem.

Vooral zijn zachte karakter, zijn prachtige ogen, zijn enthou-
siaste gekwispel zodra hij ons zag. Hij ging voor ons door het 
vuur en wij voor hem.

Helaas kreeg hij dit voorjaar decompensatie van zijn hart. Met 
de juiste medicatie knapte hij even op. Zo goed, dat wij hem 
nog vier weken mee naar Frankrijk durfden nemen, samen 
met zijn maatje Mec, onze Golden Retriever.

Tijdens de vakantie ging hij achteruit en we waren heel erg 
gelukkig, dat we hem levend mee terug naar huis konden ne-
men.

Een week na thuiskomst , na hem nog op maximale medicatie 

te hebben gezet, ging het niet goed meer. Hij wilde niet meer 
eten en had heel veel vocht in zijn buik. Op dat moment heb-
ben we de moeilijke beslissing moeten nemen om hem in te 
laten slapen. Toen was het Mec, die hem zo enorm miste en 
maar achterom bleef kijken waar zijn vriend toch bleef. 

Lieve Anne, we zullen je nooit vergeten, je was een echte 
Drent, een heel bijzondere huisgenoot van onschatbare waar-
de.

Janny,  bedankt , dat je hem aan ons toevertrouwd hebt.

André en Anita Knook en Mec, Steenbergen.

Floris      3 mei 1998 - 19 september 2013

Na ruim 15 jaar hebben wij moeten besluiten om Floris te la-
ten inslapen.  Floris was een lieve, aanhankelijk en zéér gevoe-

lige Drent.  De opvoeding had daardoor nogal wat voeten in 
de aarde. Eén keertje streng toespreken had bijvoorbeeld als 
gevolg dat hij dan zéér verdrietig was en zich niet liet troosten, 
wat je ook probeerde om het goed te maken. Hij moest dit 
eerst verwerken op zijn manier.

Gelukkig is het allemaal goed gekomen en was hij een voor-
beeldige gehoorzame hond. Floris is zijn hele leven goed 
gezond geweest op een paar kleine incidentjes na. Twee jaar 
geleden heeft hij 2 hersenbloedingen gehad, de eerste keer 
in juli 2011. We zijn direct naar de dierenarts gegaan. Ik wilde 
hem laten inslapen, ik wilde geen gedoe en geen lijdensweg. 
Hij had 13 prachtige gezonde jaren gehad met heel veel va-
kanties in binnen en buitenland en vele mooie jachtdagen. De 
dierenarts en mijn vriendin hebben mij overgehaald om hem 
toch een week de kans te geven, omdat hij voordien nog su-
perfit was.
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Cuby Buster van de Valkeniersweide       13 september 1999 - 12 november 2013

Na ruim 14 jaar hebben wij tot onze grote spijt afscheid moe-
ten nemen van onze liefste Cuby. Hij was een ontzettend trou-
we, moedige en aanhankelijke hond. 

Tot het laatste ogenblik bleef hij er ook fantastisch goed uit-
zien, maar ondanks zijn eeuwige strijdlust kon zelfs hij het ge-
vecht met de ouderdom niet winnen. 

Cuby bleek een waardige zoon van de ‘postzegeldrent’, Buster. 
Waar je ook met hem was, altijd ontving je complimenten over 
zijn uiterlijk.

Thuis was hij ontzettend lief en aanhankelijk, eenmaal buiten 
was hij een schavuit. Gedurende de vakantie huurden wij wel 
eens een huisje in Tsjechië of in Italië en gelijk na aankomst 
was Cuby getransformeerd in een echte erfhond. Wee degene 
die in de buurt van het hek durfde te komen. Als hij zijn kans 
schoon zag, jaagde hij onverdroten de herten achterna.

Tijdens zijn dagelijkse uitlaat in het Amsterdamse Bos zag hij 
eens het kroos in de sloot aan voor mooi gras en sindsdien 
hield hij niet meer van water. Bij het uitlaten liep hij zogezegd 
om de plassen heen. Vreemd genoeg maakte hij wel een uit-
zondering voor het Comomeer. Daar apporteerde hij enthou-
siast elk stokje, hoe ver het ook in het water gegooid was.

Cuby beschikte over nog een bijzondere eigenschap. Hij had 
een ingebouwde sensor voor camera’s. Hij weigerde op de 
foto te gaan en zodra hij een camera signaleerde werd de foto-
graaf luid blaffend gemaand zijn camera op te bergen. Trucjes 

om het toestel vast in een andere ruimte te activeren, waren 
niet succesvol. Zelfs als je met een mobieltje een foto van hem 
wilde nemen ontging hem dat niet. 

Als een echte Drent was Cuby ook zeer eigenzinnig. Gehoor-
zaam, zeker, maar er waren grenzen..., alsof hij het lijdzaam 
verzet zelf uitgevonden had.

Wij zijn blij, dat wij zo lang van hem hebben mogen genieten 
en wij zullen hem voor altijd ontzettend blijven missen.

Ria Buijs en Rien de Ruiter

Hij knapte snel op, maar was wel wat zwakker geworden in 
zijn achterpoten en afgevallen. Maar hij was blij en vrolijk. We 
hebben besloten onze vakantie in augustus naar Zwitserland 
gewoon door te laten gaan, wel met een aangepast program-
ma.  

We maakten alleen maar tochten bergafwaarts, eerst met de 
gondel omhoog en Floris genoot. Het ging prima! Voor no-
vember 2011 hadden we nog weekje naar de Eifel geboekt. 
Een mooi glooiend landschap, dus prima voor Floris. Begin ok-
tober kreeg hij de 2e hersenbloeding! Ook hiervan  herstelde 
hij weer redelijk snel behalve dat één kant van zijn kop uitval 
had. Hij hield zijn koppie ietwat scheef (lijkt lief ), hij snuffelde 
met één neusgat, maar het ging verder goed, dus gingen we 
wel naar de Eifel.

Tijdens een ochtendwandeling over een breed pad in het bos 
zag ik dat wij langs een afgrond moesten. Floris liep ongeveer 
20 meter vooruit aan de rechterkant van weg, langs de ‘berg’. 
Ik dacht nog, je zult zien, hier gaat het fout. En ja hoor, Floris 
ging langs de rand lopen! Ik durfde niet te roepen, omdat hij 
dan zou omkijken en misschien zijn evenwicht zou verliezen. 
Hij liep door en ... verloor inderdaad zijn evenwicht. Ik zag nog 
4 poten en toen verdween hij over de rand. Gelukkig bleef hij 
hangen op wat bosjes op ongeveer 3 à 4 meter van de rand. 

Onze andere Drent, Falco, had ik afgelegd en de twee  riemen 
aan elkaar geknoopt en vastgemaakt aan een boom. Zodoen-
de kon ik me laten afzakken, een beetje schuin van hem. Hij 
probeerde naar mij toe te komen, maar vlakbij rolde hij ver-
der naar beneden. Via wat kleine bosjes heb ik hem gelukkig 
kunnen bereiken en met veel pijn en moeite weer naar bo-
ven kunnen krijgen. Het gevolg was een vakantie met rugpijn,  
Floris had alleen de eerste nacht spierpijn. We hebben samen 
met hem nog twee prima jaren gehad. 

Afgelopen september ging het snel bergafwaarts. Floris was 
op en moe. Wij hebben vrede met het afscheid, het is een ver-
drietige beslissing, maar hij is vredig bij ons thuis ingeslapen. 
Falco stond bij Floris te huilen als een wolf toen hij was overle-
den, heel bijzonder.

Hopelijk gaat het met Falco snel weer wat beter, maar de af-
gelopen 2 maanden was hij (10 jaar oud) niet meer de vrolijke 
Drent van vòòr die tijd. Alleen als we op jacht zijn of van huis, 
heeft hij voldoende afleiding. 

Wij hebben prachtige jaren gehad met Floris en veel van hem 
genoten! Een schat van een hond, ons toppertje!

Martin Stoppels en Ineke Folkersma, Appingedam

Advertentie
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Amber v.d Haeckpolder       23 februari 1998 - 25 oktober 2013

Nadat  Amber 15 jaar geworden was hebben we nog een foto geplaatst in 
‘Onze Drent’. Ze leek het eeuwige leven te hebben. 

Niets was minder waar natuurlijk. Na de zomer takelde ze af, zakte steeds 
meer door de achterhand, werd mager en sliep vaak de hele dag. Toen ze  
vaker viel, amper overeind kon komen en met een poot tot bloedens toe over 
de grond sleepte vonden we het tijd om haar te laten gaan. 

Amber was onze eerste Drent, met haar hadden we ons eerste nestje, met 
haar haalde ik m’n eerste KNJV diploma. Dit geeft haar een speciale plek in 
onze herinnering.

Ook al was ze niet altijd de gemakkelijkste, het was een voorrecht om haar 15 
jaar en 8 maanden bij ons te hebben.

Ria van den Berg

Brandweermannen reanimeren puppy’s
Brandweermannen hebben twee puppy’s gered uit een brandend huis in het Amerikaanse Las 
Vegas. De hondjes zijn gereanimeerd en maken het goed. De brandweermannen vonden de twee 
hondjes dinsdag levenloos op de grond nadat het huis al twintig minuten in brand had gestaan. 
Nadat ze de pups naar buiten brachten, startten ze met reanimeren.

De beestjes begonnen, tot grote blijdschap van de omstanders, weer te ademen. Het huis kon 
niet gered worden en is helemaal afgebrand. Zes volwassenen en zes kinderen zijn ongedeerd en 
elders ondergebracht.      Bron: Review Journal
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eVenementenKalender 2014
Februari 7, 8, 9 Eindhoven

CAC-CACIB
Beursgebouw

Mw. E. Lahaye
Clematisstraat 1
5482 MH Schijndel

Tel./fax: 073-5492209
jalahaye@home.nl
www.kcdekempen.nl

23 Flint Amersfoort
Hond van het Jaar Show
Inschr. alleen na kwalificatie

Hond van het jaar
Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

Tel.: 06 - 81314651
website@raadvanbeheer.nl
www.cynophilia.nl
www.raadvanbeheer.nl

Maart 1, 2 Groningen
CAC-CACIB
Martiniplaza

Mw. H.M.M. Klok – ’t Hart
Voorstraat 2
9696 XH Oudeschans

Tel.: 0597-655415
info@martinidogshow.nl
www.martinidogshow.nl

22, 23 Leiden
CAC-CACIB
Plantarium, Hazerswoudedorp

H.M. Nieuwenburg-van Went
Morsweg 149
2332 EM Leiden

Tel.: 071-5318232
l.c.nieuwenburg@hccnet.nl
www.kvrijnland.nl

April 5, 6 Utrecht
Home Boxx Nieuwegein
CAC-CACIB

C. Tilburgs
Mierikswortelstraat 11
3544 CM Utrecht

Tel.: 030-8785720 (17.30 tot 19.00 uur)
Tel.: 06-51545818
secretariaat@de-utrecht.nl
www.de-utrecht.nl

12 Eerste Fokdag Evenementencommissie

19, 20
Groepsinde-

ling onder 
voorbehoud

Goes
Zeelandhallen
CAC-CACIB

Dogshow Goes
Postbus 2040
4460 MA Goes

Tel.: 06-12598882
info@dogshowgoes.nl
www.dogshowgoes.nl

Mei 24, 25 De Baronie
CAC-CACIB

I.A.G. Lodders
Nieuwstraat 128
5126 CH Gilze

show@planet.nl
www.show-kcdebaronie.nl

Juni 7, 8, 9 Arnhem
Rijnhal
CAC-CACIB

K.C. Arnhem
Postbus 30089
6803 AB Arnhem

Tel.: 026-7078045 (kantooruren)
show@kcarnhem.nl
www.kcarnhem.nl

15 Jachthondenshow
Sportcentrum Papendal, Arnhem
CAC

Monique Kok
Krumselaarseweg 16
3771 PG Barneveld

Tel.: 06-21865185
secretariaat@jachthondenshow.nl
www. jachthondenshow.nl

21, 22 Uden (Open lucht)
Terrein K.C. Uden
CAC-CACIB

Mw. E. Lahaye
Clematisstraat 1
5482 MH Schijndel

Tel./fax: 073-5492209
jalahaye@home.nl
www.kc-uden.nl/outdooruden

28 Kampioenschapsclubmatch Evenementencommissie

Augustus 8, 9, 10 FCI World Dog Show
Helsinki Exhibition & Convention Centre
Finland

Helsinki (Finland) wds2014@kennelliitto.fi

September 6, 7 Rotterdam
Ahoy
CAC-CACIB

Mw. A. van Steenbergen
Verkadestraat 15
2613 ZK Delft

Tel.: 015-2124126
admin@dogshowrotterdam.nl
www.dogshowrotterdam.nl

27, 28
rasgroepinde-

ling volgt

Maastricht
MECC
CAC-CACIB

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

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

Oktober 4, 5 Zwolle
IJsselhallen, Zwolle
CAC-CACIB

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

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

18 Tweede Fokdag Evenementencommissie

23 t/m 26 FCI European Dog Show
Brno (CZ)

The Bohemian and Moravian 
Cynological Union

Tel.: +420-234602275
cmku@cmku.cz
eurodogshow.webnode.cz

November 1, 2 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, 14 Amsterdam, RAI
CAC-CACIB, 
Winner/Jeugdwinner/Veteranenwinner

Winner Tel.: nvt
info@winnershow.nl
www.winnershow.nl

20, 21 Kerstshow
Evenementenhal Cuijk
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).

54 - Onze Drent

 





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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