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Voorwoord Van de Voorzitter
Beste leden van de vereniging,

Voor u ligt de eerste uitgave van Onze Drent in het nieuwe 
jaar. Een jaar dat voor onze Vereniging tumultueus is be-
gonnen. Op 13 januari was de extra Algemene Ledenver-
gadering met als agendapunt het ontslag van het gehele 
Bestuur. De opkomst was zeer groot hetgeen aangeeft 
hoe betrokken veel leden zijn bij het reilen en zeilen in de 
Vereniging. Bij de stemming heeft 2/3 van de stemgerech-
tigden haar steun uitgesproken voor het zittende Bestuur; 
hiervoor onze dank. Het is voor ons een goede basis om ver-
der te gaan.

Tijdens de vergadering hebben de diverse sprekers de 
ruimte gehad om het woord te voeren, soms ging dit in zeer 
scherpe bewoordingen. In de bijlage bij dit blad is het ver-
slag van deze ALV te vinden, inclusief een naschrift van het 
bestuur.

Wij willen graag weer vooruit kijken 
en doen dit graag met alle leden 
van de Vereniging. Daarbij moet 
het inhoudelijke gesprek over de 
ontwikkeling van het ras leidend 
zijn; dat is tenslotte toch de reden 
dat we met elkaar deze vereniging 
vormen. Bij het verschijnen van dit 
blad hebben we net de 2de infor-
matiebijeenkomst over populatie-
management gehad. Een impressie 
is al te vinden op de website.

Wij zien ernaar uit velen van u bij activiteiten van onze ver-
enging te mogen begroeten. 

Met hartelijke groet namens het gehele Bestuur,
Marc Massaar van Schaik, voorzitter

Zutphenstraat 6a
7575 EJ  Oldenzaal 

0541 53 10 01
info@verhaag.nl
www.verhaag.nl
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Foto-thema voor april-editie van ‘Onze Drent’: Lente
We zijn ontzettend blij met al uw inzendin-
gen van geweldige foto’s van uw Drenten. 
Voor deze editie was het thema sneeuw en 
ijs, maar de dagen worden alweer snel lan-
ger. Daarom dachten we dat ‘de lente’ mis-
schien een leuk thema zou kunnen zijn voor 
het volgende nummer van ‘Onze Drent’, dat 
eind april bij u in de bus zal liggen.

We denken dat we allemaal wel weer toe 
zijn aan het voorjaar en door foto’s te zoe-
ken en/of te maken met dit thema, kunnen 
we in gedachten vast van het lente-gevoel 
genieten. Vat het thema gerust ruim op: fo-
to’s met jonge dieren, met lentebloemen... 
Als er maar een Drent op staat!

Redactie
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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 



Gebitsproblemen bij honden blijVen onopGemerkt
Acht van de tien honden komen de dierenartsenpraktijk 
binnen met een slecht gebit.

De tand- en tandvleesproblemen zijn in evenveel gevallen 
onopgemerkt gebleven bij de eigenaren, blijkt uit onderzoek 
onder Nederlandse dierenartsen en hon-
denbezitters. Volgens dierenartsen wordt 
het hondengebit onvoldoende verzorgd en 
moet het net als bij mensen dagelijks ge-
poetst worden. De huidige poetsnalatigheid 
kan leiden tot bloedingen en het uitvallen 
van tanden. Dierenartsen trekken daarom 
aan de bel en roepen hondenbezitters op 
het gebit van hun hond te laten controleren.

Ten onrechte denken veel mensen dat honden altijd ‘uit hun 
bek stinken’. Dat beeld is niet terecht. Aanhoudende stank 
uit de bek is alarm en betekent in veel gevallen dat er gebits-
problemen zijn. De dierenarts kan dit het beste controleren. 
Dierenarts Marnix Lamberts, voorzitter van de Werkgroep 
Veterinaire Tandheelkunde: “Gebitsverzorging is noodzakelijk 
omdat het voedingspatroon en het fysiek van honden in de 
loop der jaren zijn veranderd in vergelijking met hun voorou-
ders, die in het wild leefden”. 

Uit het onderzoek van een grote hondenvoedingsproducent 
onder 500 hondenbezitters blijkt gelukkig dat 1 op de 6 hon-
denbezitters het poetsadvies van dierenartsen wel opvolgt.

Omdat gebitsproblemen bij viervoeters nog grotendeels 
onopgemerkt blijven, hebben de dierenartsen van de Werk-

groep Veterinaire Tandheelkunde en een aantal partners een 
landelijke campagne ontwikkeld. Vanaf deze maand start de 
campagne met televisiereclames en krijgen hondenbezitters 
tips over hoe ze gebitsproblemen bij hun huisdier kunnen 

herkennen en voorkomen. Daarnaast houden 
850 vestigingen en dierenartsenpraktijken in 
februari tijdens de ‘Maand van de Gebitsver-
zorging’ extra spreekuren en organiseren zij 
speciale acties om gebitsverzorging onder 
de aandacht te brengen.

Voor meer informatie: www.maandvande-
gebitsverzorging.nl 

Bron:  HONDENmanieren

FEBRUARI 

MAAND VAN DE 

GEBITSVERZORGING

de hond zoals wij hem kennen ontstond in europa
De eerste honden - tamme, speelse beesten in plaats van 
gevaarlijke wilde wolven - ontstonden waarschijnlijk in 
Europa.

Onze trouwe viervoeters ontstond waarschijnlijk in Europa. 
Dat blijkt uit een uitgebreide genen-studie, die op 14 novem-
ber 2013 in Science is verschenen. Volgens Finse genetici zijn 
alle honden afkomstig van een inmiddels uitgestorven wol-
vensoort die in Europa leefde.

Met de ontdekking lijkt een jarenlange discussie over de oor-
sprong van de hond beslecht. Die is altijd moeilijk vast te stel-
len geweest, doordat honden qua skelet erg lijken op wolven. 
Daarom was, ondanks het feit dat er veel fossielen van wol-
ven/honden zijn, nooit duidelijk wanneer en waar de hond 
echt een ander beest werd dan de wolf. 

Omdat de wolf in de prehistorie ook nog eens in een groot 
gebied voorkwam, bleef de oorsprong van de hond moeilijk 
te bepalen. Sommige onderzoekers dachten, door de ver-
spreiding van de wolf, dat honden op verschillende plekken 
tegelijk zijn ontstaan. Dat zou ook de grote diversiteit tussen 
honden verklaren; een Chihuahua lijkt in weinig op een Deen-
se Dog. 

Azië of Midden-Oosten?
Begin deze eeuw begonnen genetici opnieuw met de zoek-
tocht naar de oorsprong van de hond. Het eerste onderzoek 
liet zien dat honden uit Zuidoost Azië kwamen. Een onder-
zoek uit 2010 liet echter zien dat het Midden-Oosten een veel 

waarschijnlijker geboorteplaats was voor de eerste hond. 

Nu blijkt Europa de aannemelijkste geboorteplaats. Wat dit 
onderzoek interessant maakt ten opzichte van de anderen, 
is dat er deze keer naar een bijzondere vorm van DNA is ge-
keken: het mitochondriaal DNA. Deze genetische substantie 
heeft een voordeel: omdat het mitochondriaal DNA van meer 
organismen is, kan je het evolutionaire verleden van een dier-
soort nauwkeuriger in kaart brengen. 

Hond lijkt niet meer op wolf
De onderzoekers bekeken het DNA van 18 fossiele hond- of 
wolffossielen en vergeleken dit met de informatie van 77 hon-
den en 49 wolven. De conclusie was duidelijk: de eerste gedo-
mesticeerde honden ontstonden in Europa en waren afkom-
stig van een wolfsoort die nu niet meer bestaat. Alle moderne 
honden lijken zelfs meer op deze uitgestorven soort dan op 
de moderne wolf, die langzaam weer terugkeert in Europa. 

Dat het onderzoek dus waarschijnlijk nauwkeuriger is dan 
eerdere pogingen, betekent niet dat er geen kanttekeningen 
bij te plaatsen zijn. Zo is het gros van de geanalyseerde DNA-
stukjes afkomstig uit Europa - dan is het ook logisch dat de 
evolutionaire kaart leidt naar dat continent. Toch denken de 
onderzoekers zelf dat hun analyse juist is. Of het ook het defi-
nitieve antwoord is op de oorsprongsvraag, zal verder onder-
zoek moeten uitwijzen.

De Volkskrant, Marc Seijlhouwer - 14/11/13
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aan de slaG met een allround jachthond (deel 3) - Veldwerk
Naast de jachttraining 
en de VJP had ik mij 
ook voorgenomen 
om met Vesta veld-
wedstrijden te gaan 
lopen.

De Duitse Staande 
Langhaar Vereniging 
organiseerde op 31 au-
gustus  een  veldwerk-
instructiedag in Om-
men onder leiding van 
Cor Woets en daar ben 
ik met Vesta heen ge-
weest.

We kregen eerst een 
stukje theorie van Cor  
en daarna reden we 
naar het veld. Voorjager 
en hond mochten om beurten het veld 
(graanstoppel) in. Na de loop moesten 
de andere deelnemers vertellen wat ze 
zagen bij de voorjager, niet zozeer bij de 
hond want die weet het allemaal wel. 

Er waren 8 voorjagers met hond voor mij 
aan de beurt en dus kon ik zien wat zo’n 
beetje de bedoeling was. Je moet met 
je hond mee lopen zodat hij leert dat hij 
‘slagen’ maakt en van links naar rechts 
loopt. Als hij te ver weg is, dan moet je 
hem  terugroepen/fluiten. Door middel 
van je lichaamstaal moet je laten zien 
hoe hij moet lopen.

Maar jonge honden die nog niet wak-
ker zijn moet je juist niet te veel ‘helpen’,  
want dan haal je het eigen initiatief weg. 
Het is dus nog niet zo simpel om een ba-
lans te vinden hoe je hier mee om gaat.

Toen ik 5 maanden geleden met Vesta 
de VJP liep wilde ze dat niet doen, ik 
kreeg haar niet bij me weg. Vesta is de 
afgelopen maanden enorm gegroeid in 
haar ontwikkeling. Bij ons achter bij het 
kanaal laat ik haar bijna dagelijks haar 
gang gaan in de velden, dus rennen 
kan ze wel. Dan blijf ik altijd aan de kant 

staan kijken en als ze me te ver weg is 
dan fluit ik haar terug. Helaas zit er hier 
bij ons bijna geen wild dus het enige 
wat ze dan tegen komt zijn kleine vogel-
tjes. Wel heeft Vesta de afgelopen winter 
genoeg kunnen ‘voorstaan’ op houtsnip-
pen in het bos en tijdens de training in 
Duitsland voor de VJP heeft ze ook op 
een kooitje kwartels voor gestaan.

Ik had niet anders verwacht dan dat Ves-
ta lekker zou gaan racen. Dat deed ze, ze 
maakte mooie slagen maar ik rende ook 
met haar mee. Als ze het naastgelegen 
bietenveld in wilde, floot ik haar terug. 
Toen Cor op zijn toeter blies, wat bete-
kende dat onze loop voorbij was, kon ik 
Vesta gelijk bij me krijgen.

Toen ik zo’n beetje buiten adem weer in 
de groep kwam, kreeg ik te horen dat 
hond en voorjager het goed hadden ge-
daan. De hond is goed ‘wakker’, maakt 
mooie slagen en de voorjager speelt er 
goed op in. “Echt waar?” zei ik. “Deed ik 
het goed? Ja ik doe ook maar wat, hoor.” 

“Ja, dat was prima” zei Cor. Ik vertelde 
dat ik me voor 3 veldwedstrijden heb 
ingeschreven. Cor zei dat dat ook echt 

wel kon en dat ik hem 
ook nog wel tegen zou 
komen. Nou ik was na-
tuurlijk helemaal blij en 
trots.

Na de lunch reden we 
naar een ander veld. In 
dit veld werden twee 
kooitjes met kwartel-
tjes verstopt onder wat 
stro.

Cor vertelde dat de 
meer ervaren honden 
zo’n kooitje vaak niet 
interessant vinden en 
door blijven zoeken 
naar echt wild, maar 
diezelfde ervaren hond 
kan er zo maar de vol-

gende dag wel op voorstaan. Het was 
dus afwachten hoe de honden erop zou-
den reageren.

Cor vertelde dat het heel erg belangrijk 
is om je hond met je stem te prijzen als 
hij voorstaat. Als hij erbij weg moet, mag   
je dat absoluut niet straffend doen; pro-
beer je hond op te tillen of met je stem 
of iets lekkers hem erbij weg te krijgen.

Toen Vesta en ik aan de beurt waren en 
we bij het kooitje beland waren begon 
ik haar al super te belonen met mijn 
stem maar wat schetst mijn verbazing? 
Vesta stond er niet op voor, maar liep 
door. Eigenlijk wilde ze naar de bieten,  
maar omdat ik zo enthousiast met mijn 
stem bleef doen, zo vertelde Cor, ging ze 
dat kooitje ook leuk vinden en stond er 
nog even op voor. Maar eigenlijk wilde 
ze dus op zoek naar ‘echt’ wild.

Op 27 en 28 september hebben Vesta 
en ik meegedaan met 2 veldwedstrijden 
die door onze vereniging waren geor-
ganiseerd. De eerste  in Gieten/Gasselte 
was met keurmeester Cor Woets. De 
eerst loop in de hele hoge bieten deed 
Vesta goed. Ze was mooi aan het jagen 
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en liep goed het parcours. Ze vroeg me 
wel vaak om hulp, maar daar reageerde 
ik niet op. Ik dacht dat ze niet te veel 
aan mij moest vragen, maar meer zelf 
initiatief moest tonen, maar nee dus. Als 
ze naar me kijkt, moet ik haar met mijn 
lichaamstaal helpen door naar links of 
naar rechts te zwaaien en op die manier 
te laten zien hoe ze moet lopen. Verder 
kreeg ik te horen dat ik niet te veel ge-
luid moest maken in het veld. Ik zei nog-
al vaak “zoek, zoek” tegen haar.

Als ze aan het ‘snotteren’ was (kop in de 
bieten), moest ik haar aansporen om 
verder te gaan jagen met hoge kophou-
ding. Helaas is Vesta niet onder wild ge-
komen. De keurmeester zei, dat hij had 
genoten van mijn hondje. De tweede 
loop ‘s middags maakte ik de fout om te 
snel te lopen, waardoor ik Vesta als het 
ware in een rechte lijn voor me liet lo-
pen i.p.v. naar links en rechts de lussen 
te maken. Ook toen helaas geen wild.

De volgende morgen  vertrokken we al 
vroeg  naar Westernieland. Die dag had-
den we keurmeester Walter Klijsen. Toen 
we met de eerste loop begonnen had 
Vesta gelijk haar kop mooi hoog en had 
verwaaiing. Even later stootte ze een 
haas op, maar deed daar verder niets 
mee. Ze ging gelijk verder met jagen. Ik 
had nog in mijn achterhoofd dat ik stiller 
moest zijn, langzamer moest lopen en 
veel met mijn armen moest bewegen. 

Dat deed ik dus ook en het samenwer-
ken met Vesta ging heel goed. Toen ze 
weer wat aan het ‘snotteren’ was met 
haar kop tussen de bieten, probeerde 
ik haar heel zachtjes weer tot jagen te 
krijgen waarop de keurmeester zei dat ik 
dan juist strenger moest zijn.

Dat had ik de dag ervoor niet helemaal 
goed begrepen. Als je hond mooi jaagt 
dan ben je stil en geef je alleen aanwij-
zingen met uitgestrekte arm dat je hond 
naar links of naar rechts moet, maar als 
hij gaat ‘snotteren’ dan mag je wel even 

op boze stem laten 
merken dat het niet 
gewenst is.

Op een gegeven mo-
ment ziet Vesta de 
haas van even daar-
voor weer en verdwijnt 
uit de bieten. Ik hoef 
maar 1 keer te fluiten 
en ze komt gelijk terug. 
Na de loop vertelde de 
keurmeester dat hij 
vond dat Vesta heel at-
letisch was in het veld 
en dat er een goeie 
jachthond in haar 

schuilt. Alleen jaagt ze nog niet ruim ge-
noeg. We staan nog onder aan de ladder 
van het veldwerk, maar hij vond zeker 
dat we die ladder samen wel konden be-
klimmen in de toekomst. 

Dat was dus een hele mooie eerste loop 
die dag. De tweede loop was in een an-
der bietenveld. De hond voor ons had 
een jonge haas te pakken gekregen, 
maar die mankeerde niets dus de voor-
jager had de haas gelijk weer laten lo-
pen. Vesta moest op die plek beginnen, 
maar ging gelijk met haar kop tussen de 
bieten, op zoek naar het hazenspoor. 
Dat is niet de bedoeling, dus met een 
“Eeeh Vesta, kom, zoek, zoek” ging ze ge-
lijk weer verder met hoge kop hoppend 
door de bieten. 

En dan opeens staat Vesta voor en hoor 
ik de keurmeester roepen “Ga naar je 
hond” Terwijl hij dat zegt, rent er langs 
mijn voeten een haas, maar Vesta staat 
nog steeds voor. Ik ben nog een groen-
tje in het veldwerk (en ik ben natuurlijk 
blond) dus wat deed ik? Ik ging schie-
ten, want zo had ik het begrepen: eerst 
schieten en dan naar je hond, maar oh 
oh dom dom, eerst naar je hond en als 
er dan een fazant opgaat, dan schieten. 
Er ging geen fazant op, want Vesta stond 
voor op een haas. Er waren op dat mo-
ment dus twee. Eén die langs mij rende 
en eentje waar Vesta 
op voorstond. Helaas 
geen punt dus en ook 
einde loop. We heb-
ben dat weekend dus 
helaas geen kwalifi-
catie of een eervolle 
vermelding gehaald, 
maar wat heb ik ge-
noten van dit spelletje 
met mijn hond, wat 
doet ze het al goed 
en wat heb ik veel ge-
leerd!

Op 4 oktober hadden Vesta en ik onze 
derde en laatste najaarsveldwedstrijd 
in Nieuwe Pekela. Nu met keurmeester 
Ton Slager . De eerste loop in de bieten 
ging heel goed, maar zonder wild. Toen 
de keurmeester de loop afblies, zei ik 
tegen hem dat het precies op tijd was. 
Hij vroeg mij waarom en ik vertelde hem 
dat ik zag dat Vesta niets kon vinden en 
naar me toe kwam om me dat te vertel-
len. De keurmeester was het helemaal 
met me eens en zei dat ik mijn hond 
goed kon ‘lezen’. Hij vond dat Vesta een 
mooie kophouding had, heel mooi jaag-
de en dat ik haar heel goed voorjaagde, 
heel rustig en haar alleen aanwijzingen 
gaf als het nodig was. Zelfs toen er een 
korte pauze was noemde hij Vesta en mij 
nog even in de groep. 

De tweede loop was in de aardappelen. 
Ik had Vesta 2 dagen ervoor voor het 
eerst in de aardappelen laten lopen voor 
het geval dat. Dat was dus maar goed 
ook, Vesta had geen enkele moeite met 
de aardappelen en rende er net zo door 
als door de bieten. Voor mij was dat an-
dere koek, opletten waar ik loop zodat ik 
niet val, opletten op Vesta en zo nodig 
ondersteunen. Pffff, het kostte me veel 
moeite, maar het lukte. Helaas kwam 
Vesta ook nu niet onder wild. Aan het 
einde van de loop zei de keurmeester 
tegen me, dat hij weer van Vesta had ge-
noten. Dat ze de aardappelen mooi en 
makkelijk nam, dat ze maar bleef door-
gaan en dat ze zo mooi gebouwd is om 
dit allemaal te kunnen. Nou ik liep zowat 
naast mijn laarzen, kan ik jullie vertellen. 
We kregen nog een derde loop omdat 
de keurmeester haar graag onder wild 
wilde hebben. Helaas, ook dit keer vond 
ze niets in de bieten, maar ze liep weder-
om super goed. Voor dit alles kregen we 
die dag een eervolle vermelding, waar ik 
super trots op ben.

Op naar de voorjaarswedstrijden vol-
gend jaar.

 Sonja Weijer
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de drentsche patrijshond in Verleden en heden. ze waren er Gewoon….
In deze eerste uitgave van ‘Onze 
Drent’ 2014 zult u geen advertentie 
meer aantreffen van bovengenoemd 
boek. De reden hiervoor is dat er nog 
maar enkele exemplaren voorradig 
zijn.

Ik wil graag allen bedanken die in de 
loop der jaren aardige brieven en e-
mails hebben geschreven.

De vele ervaringen van menigeen on-
der u mocht ik optekenen in dit boek. 
Nogmaals hartelijk dank hiervoor.

Een groot aantal boeken heeft een 
weg naar u gevonden. In mijn dank 
wil ik Hans en Nelleke Ploeger speci-
aal noemen, zij hebben via de Dren-
tenwinkel een groot aantal boeken 
verstuurd. Ook zijn er tijdens fokda-
gen of clubmatches, veel boeken 

over ‘hun’ toonbank gegaan.

Ik herinner mij nog als de dag van gisteren 
dat het boek werd uitgegeven. Een mooie 
zondagmiddag in november 2005 in ‘Her-
berg De Rustende Jager’ te Eext. 

Vele genodigden waren aanwezig en zeker 
zij, waaraan in het boek een hoofdstuk is 
geweid. De saamhorigheid was groot en de 
stemming opperbest.

Dit alles ligt nu ruim 8 jaar achter ons en in de 
tussentijd is er veel veranderd. Kennels heb-
ben opgehouden te bestaan, maar daarente-
gen zijn er veel nieuwe kennels bijgekomen. 
Besturen zijn gekomen en gegaan en ook 
commissieleden wisselden vaak van stoel. 

Tijd dus voor een nieuw boek? Als mij de tijd 
gegeven is, wie weet…

Janny Offereins-Snoek

belanG Van research
Op zondagochtend 19 januari was ik 
al vrij vroeg met de honden op weg 
naar ‘De Groene Weelde’, een heerlijk 
uitlaatgebied nabij Hoofddorp. 

Op de autoradio hoorde ik dat Dan 
Brown, schrijver van o.a. de bestseller 
‘De Da Vinci Code’, een persconferentie 
had gegeven in het Rijksmuseum in Am-
sterdam. Er waren direct speculaties dat 
de schilderijen van Rembrandt een rol 
zouden gaan spelen in zijn nieuwe boek. 
Dan Brown staat erom bekend dat hij al-
tijd zelf uitvoerig research doet naar de 
kunsthistorische feiten waaraan hij in 
zijn boeken refereert.  Emeritus hoogle-
raar Cultuur en Religie Jacques Janssen 
vertelde over de grote en kleine fouten 
in zijn laatste boek ‘Inferno’. Hij vraagt 
zich af of Dan Brown Dante eigenlijk wel 
heeft gelezen.

Thuisgekomen hoorde ik dat er mensen 
hadden gebeld die vroegen of ze langs 
konden komen om eens Drenten in een 
huiselijke situatie te kunnen meemaken. 
Ook wilden ze graag wat meer weten 
over wat er zoal komt kijken als je een 
Drent in huis neemt. Zij overwogen al 
geruime tijd om een Drent aan het gezin 
toe te voegen en wilden er daarom graag 
veel over horen en ook zelf ervaren hoe 
een Drent zich gedroeg. Nog met het 
Dan Brown-verhaal in mijn hoofd dacht 
ik: “Heel verstandig, persoonlijk goede 
research is super belangrijk!”

Uiteraard waren deze mensen van harte 
welkom. Man, vrouw en 2 jonge kinde-

ren (5 en 8 jaar) verschenen nog diezelf-
de zondagmiddag aan de deur. De kin-
deren waren duidelijk niet gewend aan 
honden, ze durfden pas de huiskamer in 
nadat beide honden in de bench waren 
gezet. Na een tijdje praten, werden de 
honden natuurlijk toch uit de benches 
gehaald, maar wel graag nog even met 
een lijntje om. Toen bleek dat onze Dren-
tjes zich goed gedroegen en het heerlijk 
vonden om te worden aangehaald, was 
het ijs snel gebroken. Hoewel, als onze 
Jelle een blaf produceerde, deinsden de 
kinderen weer een meter naar achteren.

Toen onze kleinkinderen van 2 en 5 on-
verwacht voor de deur stonden en ach-
teloos langs de honden liepen, zag je de 
bezoekende kinderen denken: “Zal het 
dan toch niet zo eng zijn als we dach-
ten?” Het bewijs was vrij overtuigend.

Ik hoop dat de kinderen van de poten-
tiele Drentenbaasjes hebben ervaren 
dat honden heerlijke kameraden zijn, 
als je ze maar op de goede manier be-
nadert. Een hond in huis nemen heeft 
een grote impact op alle gezinsleden 
en dat geldt voor een Drent nog net iets 
meer dan voor een aantal andere rassen. 
We hebben onze bezoekers veel verteld 
over het ras Drentsche Patrijshond en 
ook over de relatie van jonge kinderen 
en honden. Ze wisten al heel wat over 
honden en begrepen ook heel goed dat 
een Drent een aantal keren per week 
lekker een uurtje vrij moet kunnen ren-
nen. We konden nog wel wat nieuws 
vertellen over alle activiteiten die je met 

een Drent kan ondernemen als je (een 
beetje) met hem gaat trainen. Een kleine 
apporteer-demonstratie illustreerde dit 
stukje theorie en daarmee ging het di-
rect meer leven. Natuurlijk weet je nooit 
precies wat voor hond je aan je lijn krijgt, 
elk individu is weer anders, maar er zijn 
wel bepaalde rasspecifieke eigenschap-
pen waarop je je moet voorbereiden.

Dan Brown was 36 uur in Nederland 
en de radio-verslaggever grapte dat de 
research over Rembrandt daarmee mis-
schien al was afgerond. Ik denk niet dat 
Dan Brown zo snel tevreden is. Gelukkig 
begrijpen ook veel hondenliefhebbers 
dat je goed moet nagaan of het verstan-
dig is om een hond te nemen en dat je 
een ras niet (alleen) moet kiezen omdat 
het er zo leuk uitziet. Goede research is 
inderdaad heel belangrijk.

Rob van der Meer


 

U vindt in dit boek o.a. artikelen over :  

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

• De Drentsche Patrijshond van weleer, van de oorsprong tot aan de erkenning van het ras in 1943; 
• Het natuurlijke karakter van de Drent; 
• De functionele bouw van de Drent; 
• Verschillende hoofdkennels; 
• Iets over jacht en wedstrijden; 
• Wegwijs in kynologenland; 
• Opvoeding; 
• Verzorging; 
• Fokkerij; 
• Voeding; 
• Jacht– en kynologische termen; 
• Enzovoort. 

 

 
Wilt u dit boek bestellen of aan  
iemand cadeau geven? 
 
Er zijn nog enkele exemplaren. 
 
Bestellen kan via de  
Drentenwinkel  
of direct bij de auteur  
Janny Offereins-Snoek  
via E-mail :  
vanGroevenbeek@hetnet.nl 
of telefoon: 0341-419015. 
 
De prijs is € 44,95 exclusief  
€ 7,20 verzendkosten. 
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wel of Geen preVentieVe antibioticum-kuur?
Onder de medici heerst nogal wat on-
rust in verband met het feit dat heel 
veel bacteriën resistent geworden 
zijn voor antibiotica, omdat in het 
verleden te pas en te onpas antibioti-
cakuren gegeven werden.

Een groot deel van die resistentie komt 
mede ook voort uit het ongelimiteerd  
toedienen van antibiotica aan dieren. Ik 
denk hierbij aan de kippen die met vele 
tienduizenden in grote schuren lopen 
en die het dagelijks door het voer krij-
gen. Ik denk hierbij aan de varkens die 
ook meestal onnodig preventief antibi-
otica toegediend krijgen, etc. Hierdoor 
komt dit in onze voedselketen terecht.  

Laatst was er een uitzending op de TV 
waarbij  bekend werd dat vele ziekten 
die vroeger simpelweg genazen door 
het geven van medicijnen, nu weer op 
de ouderwetse manier overwonnen 
moeten worden, omdat ze niet  meer re-
ageren op die medicijnen. Je hebt kans, 
dat je bij een longontsteking een ouder-
wetse crisis door moet maken, waarbij 
het er op, of er onder is. 

Helaas moet geconstateerd worden, dat 
zowel artsen, als dierenartsen, mede 
schuldig zijn aan het feit dat zoveel bac-
teriën resistent geworden zijn. Wat is de 
oplossing? Daar wordt nog met man en 

macht naar gezocht. We zijn echter wel 
gewaarschuwd dat we voorzichtig moe-
ten zijn met het toedienen van antibio-
tica wanneer dit niet noodzakelijk is.

Het komt voor, dat een reu/eigenaar 
denkt u te kunnen verplichten om vóór 
de dekking een preventieve antibioti-
cum kuur aan uw teef te geven. Het is 
raadzaam hierover nog eens goed na te 
denken. Wanneer uw  teef ´schoon´ is, 
dan is het onzinnig om een preventie-
ve antibioticum kuur te geven. Je gaat 
ook geen penicilline slikken wanneer je 
denkt dat je over een week of wat even-
tueel een longontsteking zou kunnen 
krijgen.

Dierenartsen die ik geraadpleegd heb, 
waren het er allen over eens, dat het on-
zinnig is om dit te doen. Deze dierenart-

sen gaven ook aan dat ze de vraag wel 
eens voorgelegd krijgen, maar zeiden 
dat  ze geen kuur voorschrijven wanneer 
dit niet noodzakelijk is. Alle dierenartsen 
maakten  heel duidelijk, dat wanneer de 
teef geen bacteriële  ontsteking heeft, 
het zinloos is om een kuur te geven. Je 
geeft een antibioticum-kuur wanneer er 
bacteriën zijn die gedood moeten wor-
den. Als die er niet zijn, hoeven ze ook 
niet te worden gedood! 

Wanneer één van mijn reuen moet dek-
ken, dan vraag ik de eigenaar van de 
teef om een uitstrijkje bij de dierenarts 
te laten nemen zodra de teef loops is. 
Ik wil dan ook graag de verklaring zien 
waaruit blijkt dát de teef schoon is. Dit 
doe ik, omdat ik ooit eens een reu gezien 
heb die door een z.g. ‘vuile’ teef besmet 
was geraakt. Niet alleen zeer pijnlijk voor 
de reu, maar hij was ook bijna een jaar 
onvruchtbaar vanwege de medicijnen 
die hij toegediend had gekregen. Zelf 
behandel ik mijn reuen die moeten dek-
ken, met een voorhuid-cleaner om er 
zeker van te zijn dat ook zij ‘schoon’ zijn.

Wanneer er een verstandig beleid wordt 
gehanteerd ten aanzien van het toe-
dienen van antibiotica, komt dit zowel 
mens als dier ten goede.

J. Broekman – Dekker

Minister en WHO gezamenlijk tegen antibiotica-resistentie
Minister Edith Schippers (VWS) heeft in Genève nieuwe 
samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de World 
Health Organization (WHO). Belangrijk onderdeel van de 
vernieuwde samenwerking is de aanpak van de antibioti-
ca-resistentie.

Door onzorgvuldig en overmatig gebruik van antibiotica 
worden steeds meer bacteriesoorten resistent voor de 
werking van antibiotica. Gevolg daarvan kan zijn dat som-
mige infecties in de toekomst niet meer bestreden kunnen 
worden. Ziektes als bijvoorbeeld longontsteking of blaas-
ontsteking kunnen dan weer levensbedreigend worden. 
Ook Nederland heeft met zekere regelmaat te kampen 
met uitbraken van bacteriën die resistent zijn tegen be-
staande vormen van antibiotica.

Schippers bepleitte op het hoofdkwartier van de WHO een 
mondiale aanpak langs vijf lijnen:
1. infectiepreventie door betere basishygiëne;
2. zorgvuldig gebruik van antibiotica;
3. gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe antibiotica;
4. tegengaan van verkoop van antibiotica zonder recept;
5. verder terugdringen van het gebruik van antibiotica in 

de veterinaire sector.

Schippers bood de WHO volle steun aan bij de bestrijding 
van antibioticaresistentie. De ambitie van de WHO is om 
een internationaal actieplan op te stellen. Nederland wil 
daarin een actieve rol spelen en zal zijn expertise en erva-
ring op dit terrein beschikbaar stellen.

De WHO is de belangrijkste VN-organisatie op het terrein 
van de volksgezondheid en is een spil in het internationale 
gezondheidsbeleid. Schippers voerde in Genève overleg 
met de top van de WHO: directeur-generaal Margaret 
Chan en assistent directeur-generaal Keji Fukuda, die ge-
specialiseerd is in de bestrijding van infectieziekten.

Bij Schippers staat de bestrijding van antibioticaresistentie 
hoog op haar (internationale) agenda. Zij heeft hierover 
recent inmiddels afspraken gemaakt met haar Chinese en 
Russische collega’s. Ook als Nederland over twee jaar EU-
voorzitter is, zal Schippers deze problematiek hoge prio-
riteit geven.

Nieuwsbericht  28-11-2013
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Tel. (0513) 57 11 91 • www.energique.nl

Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond



Wij hebben ons hart verpand aan de Drentsche Patrijshond 
en fokken af en toe een nestje. De pupjes groeien op in huise-
lijke sfeer. 

Wij streven er naar om exterieur en jachtkwaliteiten samen 
te laten gaan. Het welzijn en de gezondheid van onze hon-
den komt bij ons op de eerste plaats.

Bianca en Kimberley Groen

www.patrijshond.nl

E-mail: patrijshond@gmail.com / kimberleypatrijshond@gmail.com

Af en toe fokken wij een nestje, 
waar we  grote zorg aan beste-
den en veel plezier aan beleven.

Ons streven is het behoud van 
een rasspecifieke en gezonde 
Drentsche Patrijshond voor de 
toekomst.

Kennel van de Eijkenstaete

Marja de Boer-van Herreveld

Putterweg 175

3851 VE Ermelo

www.dedrent.nl

email: eijkenstaete@yahoo.nl

0341-454947
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welkom hidde
Onze nieuwe GROTE vriend Hidde 
(‘Kimbo Nouska v.h. Beemdveld’) is 
sinds 23 december bij ons.

Op 20 oktober is onze Drent  ‘Aras Muffty 
van Selihof’ overleden, hij mocht 13 jaar 
en 4 maanden worden. Aras hadden we 
als pup in huis gehaald. Hij groeide uit 
tot een fantastische hond. Toen Aras 
overleed was ons verdriet groot, heel 
erg groot. En wat een leegte in huis, 
daar waar altijd zijn mand stond was 
het zo leeg. Nu en dan vond ik nog wat 
van hem in huis zoals een kauwstok ach-
ter een deur, weer die pijn. Geen blijde 
begroeting als je thuis kwam, al was je 
maar 2 minuten weggeweest. En wat 
bleef het akelig schoon in huis. De kin-
deren het huis uit, geen hond meer. Ons 
huis was koud en leeg. 

Er kwam een mogelijke pup op ons pad, 
maar het voelde nog niet goed. Het was 
té snel. Uiteindelijk hadden we beiden 
zoiets van: geen nieuwe hond meer 
voorlopig. Aras kregen we er toch niet 
mee terug en het was hem die we zo 
misten.

De medaille had, eerlijk gezegd, immers 
ook een andere zijde. Meer vrijheid, 
geen rekening meer houden met ..., het 
voornemen: we gaan meer reizen, enzo-
voort. Maar het huis bleef koud en leeg. 
En ach, echte globetrotters zijn we nooit 
geweest.

Toen, bij toeval (al geloof ik niet in toe-
val), kwam ik terecht bij de herplaatsers-
lijst op de website van de Drentsche Pa-
trijshond. En daar stond o.a. Hidde, een 
reutje van bijna 2 jaar dat een nieuwe 
mand zocht. Hidde was, wegens om-
standigheden, terug bij zijn fokker Bas 
en Mieke van Berkel-Donjacour (kennel 
van ‘t Beemdveld). 

We namen contact op met contactper-
soon van de overplaatslijst, Marja de 
Boer. Zij bracht ons weer in contact met 
de fokker. Na een eerste uitgebreid tele-
fooncontact en wat heen en weer mai-
len, maakten we een afspraak om eens 
kennis met Hidde te komen maken. We 
hadden van Bas en Mieke al een duide-
lijk en eerlijk beeld geschetst gekregen 
over Hidde. Een vrolijke, actieve, lieve, 
aanhankelijke Drent die ook héél on-
deugend kon zijn en op sommige ge-
bieden een beetje ‘heropvoeding’ wel 
nodig had.

Dat schrok ons niet af, we zijn graag met 
onze hond bezig. Maar we waren wel blij 
dat we zulke eerlijke informatie kregen. 

Het kan alleen maar ten goede komen 
aan het dier als de (nieuwe) eigenaar 
weet waar hij aan begint!

Enfin, 23 december dus op weg naar 
Veghel, een klein 1,5 uur rijden van 
onze woonplaats. Na een vriendelijke 
ontvangst ging de kamerdeur open en 
daar stond Hidde. Goed wakend (onder 
de noemer: de Drent is ook waakhond), 
maar ook een klein beetje schichtig. Wij 
hebben hem gewoon genegeerd op 
dat moment. Gelukkig was het ijs heel 
erg snel gebroken en maakten we echt 
kennis met hem en met de andere leden 
van zijn ‘roedel’.

We hebben uitgebreid gepraat met Bas 
en Mieke, over Hidde maar ook over ons. 
Het was natuurlijk ook fijn als zij wisten 
waar Hidde terechtkwam. Daarna zijn  
we gezamenlijk een wandeling gaan 
maken, samen met de andere honden 
uit het roedel. Zo konden we Hidde ook 
eens zien en meemaken in de vrijheid 
van de natuur. Voor ons voelde het 
goed en voor de fokker gelukkig ook 
dus Hidde mocht mee! Vooralsnog een 
maand op proef, want mocht het echt 
niet gaan dan mocht hij altijd terug 
komen.

In de autobench was Hidde een voor-
beeldige hond, de hele reis. Eenmaal 
thuis en uit de auto ging hij er bijna van-
door, hij is snel maar wij waren Godzij-
dank net iets sneller. In zijn nieuwe thuis 
werd natuurlijk alles uitgebreid besnuf-
feld en werd kennis gemaakt met allerlei 
nieuwe geluiden zoals het neerlaten van 
de rolluiken. Oeffff, dat was schrikken! 
Onze redelijke grote tuin was (en is nog 
steeds) een walhalla, daar viel toch veel 
te ontdekken! Hij was gewend te slapen 
in de bench, dus die hebben wij in de 
keuken gezet en vanaf de eerste  nacht 
is dat prima gegaan. 

Natuurlijk, er zijn -zoals we wisten- wat 
aandachtspuntjes. Zo kun je geen eten 
binnen zijn bereik zetten, want dan heeft 
hij het te pakken. Het wordt al  steeds 
minder, omdat we constant opletten 
en hem zo nodig corrigeren. Hij sprong 
de tweede dag op het aanrecht waar-
door hij met zijn voorpoten  net terecht 
kwam op een bord dat daar stond. Dat 
kletterde met veel kabaal op de grond 
en daar is hij toch wel behoorlijk van 
geschrokken. Sindsdien beperkt hij het 
tot snuffelend langs het aanrecht schui-
ven. Ook trekt hij heel hard aan de lijn, 
maar gek genoeg alleen bij zijn bazin-
netje. Het baasje heeft hem heel goed 

onder controle. Hier wordt allemaal aan 
gewerkt en elke dag maken we nieuwe 
vorderingen. We gaan op training en 
oefenen vrijwel dagelijks thuis. Ook met 
zijn afkeer voor bepaalde dingen of han-
delingen gaan we liefdevol en met ge-
duld  om en ook hier winnen we steeds 
meer terrein én zijn vertrouwen.

Terwijl ik dit schrijf is Hidde dik twee 
weken bij ons en het is alweer zó ver-
trouwd. Hij is lief, aanhankelijk, braaf, 
speels, trouw, kan goed alleen thuis zijn, 
gaat mee in de auto, gaat zonder pro-
blemen in zijn bench als dat nodig is. 
Hij maakt niks kapot in huis en luistert 
goed.

We gaan naar een losloopgebied dat 
vrij groot is, maar hij blijft altijd in onze 
buurt en hij is heel sociaal naar andere 
honden en mensen. Hij luistert goed 
als wij - om hem te testen - roepen. Hij 
komt braaf ‘voor’ en krijgt dan uiteraard 
een kleine beloning. Natuurlijk is hij ook 
ondeugend en juist dat vinden wij zijn 
charme. Hij is op een leuke manier on-
deugend, op een speelse manier. En we 
weten: bij een Drent moet je van humor 
voorzien zijn!

We zijn echt heel erg blij dat Hidde bij 
ons is mogen komen en we denken dat 
dit visa versa is! Natuurlijk, hij kan Aras 
niet vervangen. Maar dat is ook niet de 
bedoeling. Aras was Aras en Hidde is 
Hidde. Twee lieve honden met overeen-
komsten, maar ook met verschillen. Elk 
met hun eigen karaktertje, hun eigen 
persoonlijkheid. Maar beiden fantasti-
sche honden!

Een ding is heel zeker: Hidde hoort hier 
helemaal thuis en gaat nooit meer weg! 
Ons huis is weer warm en gevuld met de 
liefde van en voor een Drent!

Paul en Annemie Vroemen
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eVenementencommissie

Convocatie fokdag 12 april 2014
Voor de 1ste fokdag van 2014 op 12 april in de Columbizhal 
te Barneveld, worden de hierna volgende nesten uitgenodigd.

De fokkers en reu-eigenaren ontvangen medio februari per 
e-mail een uitnodiging voor de fokdag. De brief met ringinde-
ling en catalogusnummer volgt medio maart per e-mail. 

Aan de hand van de gegevens zoals vermeld op het N.A.W. for-
mulier worden medio maart de uitnodigingen met ringinde-
ling en catalogusnummer indien mogelijk per e-mail naar de 
pup eigenaren verstuurd. Pup eigenaren die geen e-mail adres 
hebben krijgen de uitnodiging per post.

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

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

PRA-onderzoek

Op de fokdag kunt u uw hond op PRA laten onderzoeken, ook 
als u niet voor de fokdag bent uitgenodigd. Wilt u dan voor-
af het kopie registratiebewijs van uw hond en het aanmel-
dingsformulier die u kunt downloaden op de website: www.

drentschepatrijshond.org opsturen naar: Bosweg 2,  3651 LV  
Woerdense Verlaat,  t.a.v. Renate Schouten. Of mailen naar: 
fokdagen@drentschepatrijshond.org

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

Het bedrag dient overgemaakt te worden naar bankreke-
ningnummer 32.83.20.021 t.n.v. De Drentsche Patrijshond 
te Zuidbroek. Betaling vanuit het buitenland: IBAN: NL22RA-
BO0328320021 en BIC: RABONL2U t.n.v. De Drentsche Patrijs-
hond te Zuidbroek.

Locatie

In 2013 hebben wij voor het laatst gebruik kunnen maken van 
de tijdelijke Markthal in Barneveld. Wij hebben gelukkig een 
nieuwe locatie kunnen vinden in het ons vertrouwde Barne-
veld.

We rekenen op een gezellige dag en een grote opkomst. 

Met vriendelijke groeten,
De Evenementencommissie
Renate Schouten

‘Columbizhal Barneveld’

Baron van Nagellstraat 158 

3771 LL Barneveld

De route wordt vanaf de A1 
aangegeven met gele bor-
den met de tekst ‘Markthal’. 

De parkeerplaats bij de hal is 
te bereiken via de Harselaars-

eweg en de Industrieweg.

Nieuwe tijdelijke Markthal
Enkele weken geleden heeft de EVC vernomen dat de ver-
eniging niet langer gebruik kan maken van de tijdelijke 
Markthal aan de Mercuriusweg in Barneveld.

De eigenaar van deze hal heeft een nieuwe huurder gevonden 
waardoor de hal vanaf 1 februari 2014 niet langer beschikbaar 
is voor evenementen. De gemeente Barneveld had zich al eer-
der teruggetrokken uit de Mercuriushal en had de Paarden-
markt en de Kleine Dierenmarkt met ingang van 1 september 
2013 verplaatst naar de Columbizhal in Barneveld. Onze ver-
eniging kan nu ook van deze nieuwe tijdelijke Markthal ge-
bruik gaan maken voor de fokdagen en de clubmatch in 2014. 

De nieuwe hal heeft minder vloeroppervlakte dan de vorige 
hal, waardoor de ringen en de gangpaden kleiner zullen zijn 
dan u gewend bent. Toch zijn we blij met de nieuwe hal van-
wege de aantrekkelijke huurcondities, de beschikbaarheid van 
de hal op de geplande data in 2014 en de voortzetting van de 
contacten met de gemeente, de marktmeester en de cateraar. 
Dhr. P. Davelaar zal de tijdelijke Markthal gaan exploiteren.

Adres: 
Columbizhal, Baron van Nagellstraat 158, 3771 LL Barneveld.
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Nesten met fokadvies die uitgenodigd worden voor de Fokdag op 12 april 2014:

Naam hond NHSB HD Nest geboren Eigenaar/Fokker

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

x   Eefke Maud v.d. Meerpoel 2748738 A 07-10-2012 •   J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker

x   Josephine Tinke v. Groevenbeek 2735153 A 05-06-2012 •   M.J.B. de Boer-van Herreveld

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

x   Britt fan ‘t Suydevelt 2630893 A 05-10-2012 •   M.A. Hoeksema

Niels fan ‘t Suydevelt 2717868 A P. Steendam-Gerrits

x   Lizzie fan ‘t Suydevelt 2697129 A 03-10-2012 •   M.A. Hoeksema

Ascon-Maras an ‘t Landweggie 2741842 A W. Kroes

x   Joeska v.d. Haeckpolder 2598758 A 30-09-2012 •    J. Sportel-Roeland

x   Amber-Nouka v.d. Neerbosche Wateren 2659489 A 13-05-2012 •   B.N.J. Groen

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

x   Blossom v.’t Patrieske 2694287 A 24-09-2012 •   J. Sportel-Roeland 

x   Teuntje fan ‘t Getsewolt 2545831 A 14-05-2012 •   M. Atema-van Noort

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

x   Pyppa Jytte v.d. Bezelhonk 2606801 A 23-09-2012 •   C.M. Schulte

Quinto fan ‘t Suydevelt 2734444 A B.H. Büter

x   Siska Serah v. ‘t Sleeswijck 2769219 A 21-09-2012 •   T. Nap

Jans fan ‘t Suydevelt 2694894 A H. Sikkema

x   Stelle Nynke v.d. Bezelhonk 2694402 A 02-09-2012 •   C.M. Schulte

x   Vilou fan ‘t Suydevelt 2768902 A 18-08-2012 •   J.W. Hoeksema

Baron v.’t Poldersdijkje 2482179 A L.F. Mastenbroek

x   Hind 2527616 A 28-08-2012 •   R. Vogels

x   Sproet v.‘t Hoage Gors 2563308 A 17-08-2012 •   N.E. Wuite-Visbeen

Bono Serah v.’t Sleeswijck 2769214 A J.F.H. Vos

x   Aagje 2752912 A 10-07-2012 •   T.R. Zwarteveen-Dreijer

Barak Bochan the Gloucester 2428401 A R. Kamman

x   Asya the Gloucester 2612270 A 01-07-2012 •   L.K.F.L v.d. Heijning

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

x   Joppy 2678493 A 20-06-2012 •   G. Vriend

x   Djoeke v.’t Wijdseland 2683650 A 06-06-2012 •   B. v.d. Pol

Perro fan ‘t Suydevelt 2733419 A M.S.M. Snippert

x   Yesse 2726263 A 09-06-2012 •   L.E. Megens

Quibus 2652596 A G.M. v.d. Feijst

x   Caprice v.‘t Arrêt 2673538 A 20-05-2012 •   E.G.J. Gimbrère

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

x   Jinke 2559142 A 17-05-2012 •   M.H.F. Kamps

x   Sonja-Nouska v. Klein Elsholt 2681190 A 12-05-2012 •   G.A.C.M. Duijvelaar

Bas v.’t Holtenbos 2622986 A G. Zeeman

x   Janne Nynke v.d. Bezelhonk 2694403 A 15-05-2012 •   J. ter Horst

Milo 2664790 A G.E. Egberts

x   Damita v. Drentenpassie 2693821 A 05-05-2012 •   R.M. Harmsen

Beye Emie v.d. Neerbosche Wateren 2646578 A J. v. Roosmalen

x   Sita-Jentien v.d. Neerbosche Wateren 2500916 A 05-05-2012 •   B.N.J. Groen

x   Mila-Nouka v.d. Neerbosche Wateren 2718299 A 27-04-2012 •   B.N.J. Groen

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

x   Maud v.’t Roetslat 2724425 A 30-04-2012 •   R.A.M. Hummelink

Wilt u, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, eventuele mutaties doorgeven. Mocht u als fokker een nest gefokt hebben 
tussen  27-4-2012 en 12-10-2012  en niet vermeld staan in onderstaande lijst of mocht u onjuistheden in onderstaande lijst 
aantreffen, wilt u dan contact opnemen met: 

Renate Schouten Bosweg 2 3651 LV,  Woerdense Verlaat, Tel.: 0172-407010

   E-mail: fokdagen@drentschepatrijshond.org

Onze Drent - 13

 



Voorjaarswandeling
De EVC organiseert op zaterdag 29 maart 2014 een voor-
jaarswandeling op de Ginkelse Heide in de omgeving van 
Ede. 

De wandeling gaat over zandpaden door lichtglooiend terrein 
en biedt mooie vergezichten. Een ideale plek voor de Drenten 
om te rennen en te ravotten.

De ontvangst is om 10.00 uur op de parkeerplaats bij het los-
loopgebied. Daar schenken we koffie, thee en limonade. Voor 
de honden hebben we water en brokken.

Rond 10.30 uur start de wandeling van ongeveer anderhalf 
uur. De wandeling kan ingekort worden voor jonge honden 
en of kleine kinderen. Vóór vertrek laat de EVC de geluidsigna-
len horen om honden aan te lijnen of vrij te geven. 

Vrijwilligers van de EVC lopen voor en achter de groep wan-
delaars om te voorkomen dat honden kwijt raken. Vanzelf-
sprekend zijn baasjes zelf verantwoordelijk voor het gedrag 
van hun hond(en) en voor het aanlijnen en vrijgeven van hun 
hond(en). 

Na de wandeling is het mogelijk om uit te rusten en na te pra-
ten in Restaurant Juffrouw Tok op plus minus 1,5 km van de 
parkeerplaats. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Telefoonnummer tijdens wandeling
Tijdens de wandeling is Otto Atema mobiel bereikbaar op 
0642081431. 

Aanmelden
Aanmelden bij voorkeur via een email naar drentenwande-
ling@drentschepatrijshond.org

Programma
• 10.00 uur verzamelen
• 10.30 uur aanvang wandeling
• 12.00 uur terugkeer wandeling

Routebeschrijving
Het wandelgebied ligt ten oosten van Ede langs de N224, 
makkelijk te bereiken via de A12 of de A30. Neem op de roton-
de in Ede de afslag naar de parkeerplaats op de Driebergweg. 
De afslag wordt gemarkeerd met vlaggen van de vereniging.

Parkeerplaats:  Ginkelse Heide, Driebergweg, 6711JC Ede
Restaurant:  Verlengde Arnhemseweg 101, 6718SM Ede

Zaterdag 29 maart 2014 Voorjaarswandeling Ede

Zaterdag 12 april 2014 Eerste fokdag

Zaterdag 28 juni 2014 Clubmatch
   

Zaterdag 18 oktober 2014 Tweede fokdag

Zondag 9 november 2014 Najaarswandeling Rockanje
   

Vacatures
De EVC bestaat na het vertrek van Hans Egeter nog maar uit 
3 personen. Dat aantal personen is erg klein voor alle werk-
zaamheden en voor alle activiteiten die de EVC organiseert. 
Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers die het team willen 
komen versterken.

De EVC organiseert jaarlijks de clubmatch, de fokdagen en 
de drentenwandelingen. Naast deze 5  activiteiten vergade-
ren we ongeveer 6 maal per jaar. Specifiek zoeken we een 
secretaris voor de agenda en notulen van vergaderingen en 
voor de planning en contacten met de keurmeesters. Daar-

naast willen we het team uitbreiden met vrijwilligers die het 
leuk vinden om activiteiten voor te bereiden en die mee wil-
len helpen bij het opbouwen en opruimen van activiteiten.

Wij zijn overtuigd dat er leden zijn die zich nuttig willen ma-
ken voor de vereniging en die een bijdrage willen leveren 
aan onze activiteiten. We kijken dan ook met belangstelling 
uit naar jullie reacties! 

Meer informatie is verkrijgbaar bij één van de leden van de 
EVC. Aanmelden kan bij Otto Atema (voor email-adres en 
telefoonnr.: zie svp colofon ‘Onze Drent’).

Aftreden Hans Egeter
Op 24 januari 2014 heeft Hans Egeter de EVC verlaten. Hij is 11 jaren secretaris geweest van 
de commissie en was onder meer de contactpersoon voor alle keurmeesters. 

Wij hebben Hans op de laatste EVC vergadering toegesproken en bedankt voor alle jaren 
inzet en betrokkenheid met een oorkonde, een fles wijn, een kaas en een bos bloemen. 

Beste Hans, we wensen jou en Matti het allerbeste en zien jullie graag terug op één van de 
komende activiteiten.

Planning 2014
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Project Verwantschap
Op dinsdag 21 januari waren drie le-
den van de FBC aanwezig bij het Sym-
posium Verwantschap georganiseerd 
door de Raad van Beheer.  

Na de opening van de dagvoorzitter 
Mevr. Ir. Lucia Kaal-Lansbergen verbon-
den aan de Universiteit van Wagenin-
gingen als groepshoofd van de Animal 
Science Group, gaf dhr. John Wauben, 
vice-voorzitter van het bestuur van de 
Raad van Beheer, ons een uiteenzetting 
hoe een en ander tot stand was geko-
men.

De Raad van Beheer is, samen met het 
ministerie van E.L.&I. (tegenwoordig mi-
nisterie Economische Zaken), in 2011 
het ‘Project omgaan met Inteelt en Ver-
wantschap bij hondenrassen’ gestart 
om de rasverenigingen te steunen in 
het zorgvuldig bewaken en beheren van 
populaties van rashonden. In veel ras-
hondenpopulaties is de verwantschap 
tussen de reuen en de teven die in de 
fokkerij gebruikt worden hoog. Dit kan 
leiden tot inteelt met een nadelig effect 
op gezondheid, vruchtbaarheid en con-
ditie en tot een toename van geboorten 
van dieren met erfelijke gebreken. Toe-
name van inteelt in gesloten populaties 
van fokdieren is niet te voorkomen. Met 
de juiste fokkerijmaatregelen kan deze 
toename wel zo klein mogelijk gehou-
den worden, zodat erfelijke gebreken 
geminimaliseerd worden.

Dr.  Ingeborg de Wolf, directeur van de 
Raad van Beheer blikte terug op de af-
gelopen decennia.  Zij gaf toe dat, ach-
teraf bezien, niet altijd de juiste weg is 
bewandeld t.a.v. exterieur en gezond-
heid, mede door het vroeger heersende 
adagium ‘Mooi, Mooier, Mooist’.

Inmiddels is de Raad van Beheer met 
o.a. de RSI (Ras Specifieke Instructies 
voor keurmeesters) en andere weg in-
geslagen. De Nederlandse keurmeesters 
geven nu alleen een ‘Uitmuntend’ aan 
honden die ‘Fit for Duty’ zijn. Het functi-
onele keuren is nu belangrijker dan het 
louter exterieur-keuren. In mijn woor-
den: er wordt tegenwoordig gekeurd op 
een gezonde mix van exterieur, karakter, 
gezondheid, uithoudingvermogen en 
gangwerk nodig voor een Drent die zo-
wel als jacht- en  huishond moet functi-
oneren.

Voor de pauze kregen we weer een lesje 
fokken met gezonde honden van dr. ir. 
Kor Oldenbroek, mede auteur van het 

boek ‘Het fokken met rashonden’ dat 
vorig jaar werd uitgegeven door de 
Raad. Voor ons ‘bekende kost’, daar het 
grotendeels een herhaling was van zijn 
presentatie op de info avond in Wou-
denberg van 19 november 2013 voor 
onze vereniging.

In de lezing focuste Kor op twee punten: 
het opzetten van een fokprogramma 
en het selecteren binnen een ras. Nog-
maals benadrukte hij het belang van va-
riatie in de keuze van dekreu en teef en 
van aandacht voor erfelijkheidskenmer-
ken. Wat overerft en in welke mate? Ook 
hield hij nogmaals een pleidooi tegen 
het ‘Kampioeneffect’ waarbij reuen 20 
tot 30 maal gebruikt worden. Niet doen, 
juist variatie doet een ras leven!

Na de pauze werd de gloednieuwe soft-
ware op het gebied van inteelt- en ver-
wantschapsbeheer getoond. De presen-
tatoren hiervan waren dr. Jack Windig 
(Wageningen UR) en drs. Larura Roest 
(dierenarts en hoofd afdeling Gedrag, 
Gezondheid en Welzijn bij de Raad van 
Beheer).

Monitoringsmodule
Hiermee kan stamboekdata van de 
Raad en/of ‘externe’ data (bijv. uit het 
systeem ZooEasy, dat door onze vereni-
ging wordt gebruikt) ingelezen  wor-
den.  Men kan dan een analyse maken 
van de huidige populatiestructuur van 
het ras op basis van diverse kengetal-
len, waaronder (toename van) inteelt en 
verwantschap, stamboomdiepte, inzet 
fokdieren, etc. 

Sturingsmodule
Hiermee kan men fokmaatregelen in-
geven (bijvoorbeeld: uitsluiten lijders, 
dekbeperking, et cetera) en de conse-
quenties daarvan op de populatie voor-
spellen en laten zien in grafieken. Zeer 

interessant, dit gaat een stuk verder dan 
wat we nu met ZooEasy kunnen.

Paringsmodule
Hierbij kan men ‘proefparingen’ binnen 
gegeven voorwaarden uitvoeren om zo 
een advies te krijgen over het gebruik 
van een bepaalde fokcombinatie. Daar-
bij kan ook een vergelijking worden 
gemaakt met de gemiddelde verwant-
schap in het ras. Via ZooEasy kunnen 
we nu al ‘proefparingen’  uitvoeren, ech-
ter de vergelijking met de gemiddelde 
verwantschap is (nog) niet mogelijk. Al 
deze informatie kunnen de fokkers en 
reu-eigenaren meenemen bij het bepa-
len van de combinaties.

Er is gestart met drie pilotrassen: de 
Golden Retriever, de Saarlooswolfhond 
en de Teckel. In het project is samenge-
werkt met betrokken rasverenigingen 
van de pilotrassen te weten de ‘Golden 
Retriever Club Nederland’, ‘Algemene 
Vereniging Liefhebbers Saarlooswolf-
honden’ en de ‘Nederlandse Teckelclub’.

Vanaf nu is mogelijk om andere rassen 
te analyseren en rasverenigingen daar-
mee de mogelijkheid te bieden om ge-
bruik te gaan maken van de software. 
Per kwartaal kunnen er drie rassen ge-
analyseerd worden. Met 300 hondenras-
sen zouden we dus nog zo’n 25 jaar be-
zig zijn! Waarschijnlijk zal het tempo wel 
worden opgevoerd, maar in het begin 
zal het niet heel snel gaan. De volgorde 
waarin rassen zullen worden toege-
voegd, zal worden bepaald op basis van 
de situatie binnen een ras en de motiva-
tie van de betrokken rasvereniging.

Onze vereniging is zeer geïnteresseerd 
in het project en wij hebben op de af-
gelopen FBC vergadering van 23 januari 
het vragenformulier van de Raad inge-
vuld en opgestuurd. Daarbij hebben we 
aangegeven dat we graag meer kennis 
willen opdoen over populatie-manage-
ment gericht op maatregelen om het 
voortbestaan van ons ras te waarbor-
gen.

Samenvattend kan worden gesteld dat 
de Raad van Beheer samen met het mi-
nisterie een goede weg is ingeslagen. 
Wij blijven dit monitoren om  onze ken-
nis en kunde op dit interessante en be-
langrijke gebied op peil te houden en 
waar nodig uit te breiden.

Karel Wiegert, Voorzitter FBC

fokbeleidscommissie
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Verplicht chippen èn reGistreren!
Vanaf 1 april 2013 geldt de ‘Identifi-
catie en Registratie Verplichting’ (I&R-
plicht): alle na die datum geboren 
honden en de geïmporteerde honden 
moeten gechipt worden.

Chippen houdt hier in dat de honden 
een kleine chip onder de huid gescho-
ven krijgen. Omdat iedere chip een 
uniek nummer heeft, kan in principe ie-
dere gechipte hond 100% nauwkeurig 
geïdentificeerd worden. Het nummer 
wordt nl. gekoppeld aan de in een data-
bank opgeslagen contactgegevens van 
de eigenaar van de hond. De chip, die 
levenslang blijft zitten, komt van pas bij 
meer dan alleen de registratieplicht: ook 
om te kunnen reizen naar het buiten-
land en voor de ziektekostenverzekering 
moet een hond een chip hebben.

Wie moet wat doen?
Bij pups is de fokker verantwoorde-
lijk voor zowel het chippen als voor de 
eerste registratie. Als de pup verkocht 
wordt, dan moet de nieuwe eigenaar 
zelf de hond op zijn naam registreren en 
wordt daarmee verantwoordelijk voor 
het actueel houden van de gegevens.

Doel van de maatregel
Met deze nieuwe maatregel wil de over-
heid de illegale en malafide hondenhan-
del en -fokkerij aanpakken en daarmee 
het welzijn van honden in Nederland 
verbeteren. Illegale handelaren en fok-
kers kunnen dankzij de I&R-verplichting 
beter worden opgespoord en van mis-
handelde, verwaarloosde of achterge-
laten honden valt de eigenaar te ach-
terhalen. Ook kan de eigenaar van een 
weggelopen hond snel achterhaald 
worden indien bij registratie daar expli-
ciet toestemming voor gegeven is.

Databank Honden van Raad v. Beheer
De Raad van Beheer op Kynologisch 
Gebied in Nederland biedt hondenei-
genaren een eigen registratiedienst aan: 
Databank Honden (DH) (www.databank-
honden.nl). DH voldoet aan alle eisen en 
is een door het ministerie aangewezen 
databank. Het is een makkelijk toegan-
kelijke service, die openstaat voor alle 
fokkers én eigenaren van (ras-)honden. 

Wat betekent de I&R-verplichting 
voor fokkers?

Honden met stamboom (rashonden)
De buitendienstmedewerkers van de 
Raad van Beheer komen chippen wan-
neer de pups tussen de 5 en 7 weken 
zijn. Nadat er gechipt is, moet de fokker 
de pups voordat ze 8 weken zijn, aan-
melden voor de eerste registratie bij een 
aangewezen databank (bv DH). Dit is 
een wettelijke verplichting!

Bij verkoop van de pups moet de fokker 
de koper op de hoogte brengen van het 
feit dat hij/zij verplicht is binnen twee 
weken na aankoop de hond op zijn/haar 
naam te registreren bij een door het Mi-
nisterie van EZ aangewezen databank. 
Vervolgens moet de fokker zich binnen 
2 weken na de verkoop weer bij de da-
tabank waar de pup geregistreerd staat 
afmelden als eigenaar van de verkochte 
pup.

Honden zonder stamboom
Voor honden zonder stamboom geldt 
hetzelfde behalve dan dat de pups ge-
chipt kunnen worden door een dieren-
arts (immers, de RvB heeft niets met 
deze honden te maken).

Wat betekent de I&R-verplichting voor 
kopers van een hond?

In Nederland geboren (ras)honden-
pups moeten op het moment dat de 
pups naar hun nieuwe baasjes gaan al-
tijd gechipt en geregistreerd zijn. Is de 
hond niet gechipt bij het ophalen, neem 
dan direct contact op met de Raad van 
Beheer! Kopers kunnen bovendien de 
fokker om het bewijs van de registratie 
vragen. De registratiefactuur bij een da-
tabank dient als bewijs van registratie. 
Wil de fokker dit registratiebewijs niet 
laten zien, neem dan direct contact op 
met de Raad van Beheer!

De koper van de pup moet er voor zor-
gen dat binnen 2 weken na aanschaf 
de pup bij een aangewezen databank 
wordt geregistreerd op zijn of haar 
naam en adres. Doet de koper dit niet, 
dan is hij/zij in overtreding!

Importhonden
Importhonden zijn al in het land van 
herkomst gechipt: zonder chip mogen 
ze de grens niet over. De verkoper van 
een uit het buitenland geïmporteerde 
hond moet een bewijs van chippen en 
registratie kunnen tonen. Ontbreekt dat 
bewijs, dan hebt u te maken met malafi-
de praktijken: koop in dat geval de hond 
niet. Ook voor importhonden geldt dat 
degene die de hond in huis neemt het 
dier binnen 2 weken na aanschaf bij een 
goedgekeurde databank moet registre-
ren.

Op de website vindt u een uitge-
breide versie van dit artikel.

www.drentschepatrijshond.org

Graag willen we iedereen bedanken 

voor jullie belangstelling tijdens de ziek-

teperiode en overlijden van Rob Key. De 

vele kaartjes, telefoontjes en bezoekjes 

hebben we zeer gewaardeerd. Ook na 

het overlijden en crematie van Rob was 

de belangstelling overweldigend.

We zijn iedereen dankbaar die, op welke 

wijze dan ook, iets in het leven van Rob 

heeft mogen betekenen.

Tiny Key en kinderen

Rob Key
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LET OP: Dit geldt niet alleen voor kopers 
van een hond, maar ook voor wie een 
hond krijgt afkomstig uit een asiel of van 
een herplaatsinstantie. Vaak blijven deze 
formeel eigenaar van de hond. 

Verschil tussen NHSB-stamboek en 
Databank honden
De extra handelingen voor registratie 
lijken omslachtig. De Raad van Beheer 
beschikt immers met het stamboek, het 
NHSB, al over de chipnummers van alle 
rashonden en ook over de gegevens van 
hun eigenaren.

Het ministerie stelt echter aan een da-
tabank in het kader van I&R specifieke 
eisen en het stamboek dient een ander 
doel.

Databank Honden
Om de hond te registreren moet inge-
logd worden op een databank. Heb je 
geen account, dan kun je gratis een ac-
count maken. Op één account kunnen 
meerdere honden worden toegevoegd 
of kunnen gegevens worden gewijzigd 
zoals bijv. bij verkoop. Iedere hondenei-
genaar hoeft dus niet meer dan een ac-
count te hebben. 

Het is mogelijk om op de databank aan 
te geven of de contactgegevens ver-
strekt mogen worden aan derden, zodat 
de eigenaar van een weggelopen hond 
getraceerd kan worden.

Bij de DH-databank is dit een gratis 
dienstverlening waarmee hulpdiensten 
(bv dierenarts, dierenambulance, het 

asiel), contactgegevens van eigenaren 
kunnen opvragen.

Tarief verplichte registratie 2014
Databank Honden van de Raad van Be-
heer kent twee tarieven (incl. BTW):

Registratie geboren pups (nest) door 
fokker: € 2,50 per pup.

Registratie aankoop hond (pup van fok-
ker)/import van een hond en overige 
diensten: € 3,95 per hond.

Let op: er kan uitsluitend betaald wor-
den via Ideal. Een eigenaar betaalt 
slechts eenmalig per hond-registratie 
op een account. Voor alle wijzigingen na 
registratie (bijv. verkoop van de hond, 
overlijden) worden geen kosten meer 
berekend.

Sanitaire stop

Eindelijk is het zover! Floris heeft na  vele trainingen de weg naar het 
toilet gevonden! Dat scheelt de baas natuurlijk opruimwerkzaamhe-
den. Het verhaal laat in het midden of hij werkelijk het toilet heeft 
bereikt...

Nico Klaassen

Een goed opgevoede reu, hij kon niet anders – de deur was 
en bleef dicht!

Tineke v.d. Feijst

Vaak gestelde vragen:
• Wat gebeurt er met de gegevens die naar de Overheid gestuurd worden?

• Is er vanwege de verplichting een vaste prijs voor de registratie? Waarom is de registratie 
niet kosteloos?

• Kan ik als fokker de registratie van mijn pups overslaan als de pupkopers al bekend zijn na 
het chippen?

• Ik ben fokker, wat gebeurt er als de pupkoper zijn pup niet registreert bij de databank?

• Ik ben fokker en verkoop mijn pups naar het buitenland. Moeten de kopers ook hun hond 
registreren? Moet ik bij het afmelden vermelden dat de hond verkocht is naar het buiten-
land?

• Hoe kan ik controleren of mijn hond goed geregistreerd staat?

A
ntw

oorden
O

p de w
ebsite van de vereniging vindt u 

de antw
oorden op de deze vragen.

Bron: Raad van Beheer & D
atabank H

onden
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zweden, Veldwedstrijden in koppel te Gotland
Het is begin 2013 wanneer ik in con-
tact kom met Elisabeth Gilek. Zij is de 
voorzitster van de Zweedse Drent-
sche Patrijshonden vereniging. 

Op dat moment is zij een week in Ne-
derland om zowel tentoonstellingen 
als veldwedstrijden te bezoeken en te 
observeren hoe het in het thuisland van 
de Drent allemaal is geregeld. Wij be-
spreken tijdens de veldwedstrijden de 
manier van trainen en het werken van 
en met de honden, wat de verschillen 
en overeenkomsten zijn en hoe er door 
de keurmeesters wordt gekeurd. Een 
belangrijk verschil is dat men in Zweden 
alleen maar koppelwedstrijden heeft, 
zowel in het voorjaar als in het najaar. 
Een ander belangrijk verschil is dat als 
de hond het wild goed voorstaat en de 
fazant of patrijs wordt opgestoten, de 
jager/keurmeester het wild zal schie-
ten waarna de hond het wild dient te 
apporteren. In Nederland is dit, zoals u 
waarschijnlijk zult weten, niet meer toe-
gestaan en wordt in plaats daarvan het 
alarmpistool gebruikt, waarna eventu-
eel nog een koud wild apport volgt.

Na afloop van de voorjaarswedstrijd 
in Alphen spreken we af om contact te 
houden en nodigt  Elisabeth mij uit om 
in het najaar van 2013 naar Zweden te 
komen om te kunnen ervaren hoe de 
wedstrijden daar worden georgani-
seerd. Daarnaast zou het mooi zijn als 
de sceptische Zweedse keurmeesters 
ook een andere goed werkende Drent 
te zien krijgen.

Mijn vrouw is ook enthousiast over het 
idee en als het allemaal te regelen valt 
en binnen het budget blijft kan ik met 
Aram naar Gotland.

Na heel veel mailverkeer met de orga-
nisatie in Zweden en nadat het is ge-
lukt om extra vakantiedagen te regelen 
bij mijn werkgever, is er eind oktober 
groen licht. Op donderdag 7 november 
vertrekken Aram en ik richting Gotland. 

Het is een reis van 
1400 km, een boot-
tocht van 3 uur en 
dan nog een uur 
rijden naar de 
eindbestemming 
Gangvidefarm. We 
overnachten in 
Kopenhagen. Na 
een stevig ontbijt 
vetrekken we om 
6.00u in de och-
tend. Onderweg 
onderbreken we 
regelmatig de reis 
en wandelen we in de prachtige wou-
den die we op onze tocht doorkruisen. 
Ruim op tijd in Oskarsham aangeko-
men, rijden we de boot op naar Gotland, 
die om 20.30u zal afvaren. Tijdens de 
overtocht ontmoet ik Niklas Öhrn, mijn 
slaapmaatje voor de komende 5 dagen. 
Rond middernacht rijden we vanaf de 
boot het pikdonkere landschap in. Ge-
lukkig weet Niklas ongeveer de weg en 
kan ik achter hem aanrijden. Wij arrive-
ren ruim een uur later op de plaats van 
bestemming. In de donkere nacht ons 
vakantiehuisje gevonden, honden nog 
even uitgelaten, slaapkamers verdeeld 
en dan snurken: twee kerels en twee 
reuen, wat een geluid.

De volgende ochtend wordt ik bij het 
ontbijt hartelijk ontvangen door Elisa-
beth en voorgesteld aan de andere aan-
wezigen. De organisatie (Sigrid Agenäs 
en Marcus Niklasson) legt uit wat er de 
komende dagen op het programma 
staat (via eerdere mail was ik gelukkig 
al op de hoogte gebracht zodat het 
verhaal in het Zweeds gehouden kon 
worden en een korte Engelse vertaling 
voor mij volstond). In Zweden zijn het 
vaak eerst 2 à 3 trainingsdagen, waarna 
deze worden gevolgd door (in dit geval 
twee) wedstrijddagen. Na elke uitleg 
aan de deelnemers in het Zweeds, word 
ik apart genomen en legt Sigrid mij in 
het Engels uit wat de bedoeling is. Za-

terdag is er voor 
iedereen die daar-
voor heeft ingete-
kend steadiness en 
apporteertraining. 
Ik doe daar niet 
aan mee, ik vond 
het verstandiger 
om Aram na de 
lange reis rust te 
geven en wat te 
laten ontspannen. 
Eind van de mid-

dag moeten we aan de bak. Alvorens je 
aan de veldwedstrijden mag meedoen 
en afhankelijk in welke klasse je loopt 
(jeugd, open of elite) moet je hond een 
eenden-apport uit water en een sleep-
spoor met konijn voldoende uitvoeren. 
Daar hadden wij thuis extra op getraind, 
want het zou toch jammer zijn om 1400 
km te reizen en dan niet te kunnen deel-
nemen.

De weersomstandigheden waren jam-
mer genoeg erbarmelijk; hele harde 
wind, regen en kou. De twee honden die 
voor de elite klasse opgingen en een ap-
port over water moesten halen met een 
verleiding op de terugweg, kwamen niet 
tot het beoogde resultaat en konden 
daardoor niet naar de elite klasse maar 
bleven in de open klasse. Volgende keer 
beter... Nu was het de beurt aan mij en 
Aram. Nog een keer kort de instructies in 
het Engels, het sein van de keurmeester, 
het schot en de eend in het water. Even 
twee tellen extra wachten, dan het te-
ken aan Aram. Het kostte me twee extra 
commando’s om hem het ijskoude wa-
ter in te krijgen, maar de rest ging geluk-
kig prima.

Het sleepspoor over 100m met konijn 
door het bos had ik wel getraind, maar 
met wisselend resultaat afgesloten. De 
ene keer liep Aram goed de sleep, de an-
dere keer helemaal niet. Hier was ik dus 
een beetje onzeker over. Het thuisfront 
had ik niet ingelicht over deze proeven, 
anders zouden ze al die dagen in de ze-
nuwen hebben gezeten. Mocht het niet 
lukken vandaag, dan zou ik nog een her-
kansing krijgen op zondag of maandag. 
Je mag de hond aan een lange lijn de 
sleep laten lopen. Ik doe dat nooit, dus 
nu ook niet. De keurmeester wees mij 
op het begin van de sleep. Ik had wei-
nig nodig om Aram duidelijk te maken 
waar de sleep begon. Dus lijn eraf, het 
commando “zoek sleep” en weg was 
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hij! En nu maar afwachten. “He is right”, 
hoor ik zeggen. Ik schrik, komt hij leeg 
terug? Nee, gelukkig, binnen 30 sec. 
kwam Aram trots terug met het konijn 
en was ik verzekerd van deelname aan 
de veldwedstrijden. Voor beide proeven 
hadden we volle bak, 10 uit 10, wat zeer 
uitzonderlijk is in de open klasse.

De volgende drie dagen zijn trainingsda-
gen. Om 5u op, ontbijt en om 7.00u naar 
de velden. In Nederland verplaatsen wij 
ons tussen de velden met de auto, om-
dat niet alle velden aaneengesloten zijn. 
Nu, op Gotland, rijden wij naar het veld. 
De bij het ontbijt klaar gemaakte rugzak 
met proviand wordt omgedaan. Het wa-
ter en extra energievoer voor de hond 
gaan mee en…lopen maar!

We lopen in koppel op uitgestrekte vel-
den, ongelooflijk! Geen bebouwing te 
zien, geen snelweg te horen en hier en 
daar een molentje (geen reus van de 
energieleverancier, maar een authen-
tieke). 

De training verloopt soms goed, soms 
minder goed. Het koppellopen is anders 
dan in eigen land. Hier is geen restrictie 
qua afstand tussen beide voorjagers. Sa-
men moet je het veld belopen. Ik loop in 
koppel met de eigenaar van een pointer. 
Als de pointer wordt geslipt, is het alsof 
er een kanonskogel over het veld gaat, 
zo snel en onnavolgbaar. Even ben ik de 
draad kwijt en voel ik mij stuurloos. Door 
aanwijzingen van de trainers weet ik mij 
te herpakken en omdat Aram de pointer 
weet te negeren, komen we uiteindelijk 
in het juiste parcours. Het is niet nood-
zakelijk dat de honden elkaar kruisen. 
Het is de bedoeling dat men samen het 
totale perceel bejaagd, met respect voor 
elkaar. Aan het eind van de dag hebben 
we in totaal 5 maal een koppelloop ge-
had. In de avond volgt nog een uurtje 
theorie over veldwerkwedstrijden.  

De trainingsdagen verlopen verder 
goed. Ik weet wat er van mij en de hond 
wordt verwacht en wat de spelregels 
zijn. Ik besluit om op dinsdagmiddag 
niet deel te nemen aan de training. Ik wil 
nog even een paar uurtjes ontspannen 
en iets van het eiland zien.

Wanneer we woensdag met de wed-
strijd gaan beginnen blijk ik als laatste 
geloot te hebben. Dat komt mooi uit! Nu 
kan ik nog even goed observeren hoe 
het er in de praktijk aan toegaat.

Tijdens de wedstrijd bepaalt de keur-
meester hoelang je mag lopen. Zolang 
de hond niet tot scoren toekomt, maar 
wel blijft werken c.q. jagen en niet ver-

moeid raakt, blijf je 
in de loop.

Zodra de hond 
‘staat’, komt de 
keurmeester/jager 
langszij en loop je 
gezamenlijk naar 
je hond. Dat kan 
weleens 80m zijn. 
Zodra je bij de 
hond bent, mag 
de hond het wild 
opstoten. Het is 
zelfs toegestaan om het wild dat gaat 
lopen, meestal in de diepe greppels, te 
blijven achtervolgen, totdat het wild op-
vliegt. De jager bepaalt dan of er gericht 
geschoten wordt, of alleen een schot 
volgt voor de steadiness. 

Als Aram wordt geslipt duurt het een mi-
nuutje voordat hij echt gaat jagen. Het is 
prachtig om te zien met hoeveel over-
tuiging en passie hij werkt. De vonken 
vliegen ervan af. Hij loopt breed, maakt 
mooie slagen tegen de wind, negeert 
zijn koppelgenoot en komt midden op 
de stoppel tot staan. Ik geef het sein 
aan de keurmeester en deze komt snel 
naast mij. We lopen samen op en Aram 
mag proberen tot uitstoten te komen. 
Hij duikt de greppel in en tegelijkertijd 
vliegt de haan een meter of 20 links van 
ons op. Het schot valt, een brul van mij 
dat Aram moet zitten. Ter goedkeuring 
de duim omhoog van de keurmeester. 
Het bleek een fazantenhen te zijn, dus 
het schot was voor de steadiness. We 
gaan verder op dezelfde stoppel en na 
enkele minuten staat Aram opnieuw 
vlijmscherp: staart strak, rug recht en 
kop omhoog. Patrijzen! Opnieuw een 
mooi punt, helaas geen schotkans. Uit-
eindelijk heeft de hond deze dag twee-
maal fazant en tweemaal patrijzen voor-
gestaan. Eén maal een koppel patrijzen 
eruit gelopen. Aangezien er geen wild is 
geschoten tijdens onze beurten, moet 
er na afloop nog een apport plaatsvin-
den. De eerder geschoten patrijs bij een 
andere deelnemer wordt hiervoor ge-
bruikt. Aram los naast mij, het teken van 
de keurmeester, 
het schot, de pa-
trijs valt. Opnieuw 
laat ik mijn hond 
twee tellen lan-
ger zitten, dan het 
commando en bin-
nen enkele tellen 
is hij keurig terug 
met de nog warme 
patrijs. Na afloop 
worden alle hon-

den besproken en de prijzen verdeeld. 
Het is lastig om hier de puntentelling te 
bespreken, alles telt mee, ook het apport 
uit water en het sleepspoor. Wij hebben 
deze dag 3 keer in koppel gelopen met 
een totaaltijd van 95 min. Uiteindelijk 
hebben we de tweede prijs behaald met 
156 van 160 te behalen punten!

De volgende dag begint iedereen weer 
op nul. Om deze dag als eerste te kun-
nen eindigen moeten wij tot schot zien 
te komen en hebben dus een warm ap-
port nodig. Helaas is het ditmaal nie-
mand gelukt om tot scoren te komen.

De keurmeester was zeer te spreken 
over het doorzettingsvermogen en de 
werkeigenschappen van mijn hond. 
Vandaag, donderdag 14 november, heb-
ben wij in totaal 135 min. gelopen, waar-
van één loop ongeveer 55 min. heeft ge-
duurd. 

In het keurmeesterverslag stond o.a.: 
“Een genoeglijke hond om te aan-
schouwen. Aram toont een metho-
disch zoekpatroon met hoge snelheid 
en breedlopend patroon. Zeer atletisch 
loopvermogen, goed en volgzaam con-
tact met voorjager.” 

De dagen zijn omgevlogen! De orga-
nisatie heeft mij voortreffelijk onder-
steund en het was interessant om de 
kennis met elkaar in genoeglijke om-
standigheden te kunnen delen.

Ik kan terugkijken op een geslaagde trip 
en ben trots op het behaalde resultaat.

Peter Doderer
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ledenadministratie
Naam Adres Voorgesteld door

1 Mw. A.M. Boonstra De Kleine Kanne 8 Heiloo

2 Dhr. R.J. van Hees Cees Buddinghstraat 48 Almere

3 Dhr. C. Hellwich Holterweg 176 Doetinchem

4 Dhr. P.J. van der Holst Ardennenstraat 20 Alkmaar

5 Mw. I.L.A. van Hulzen Koekamperweg 13a Putten

6 Mw. M.A.C.T. Kaspar-Konings Noorderdiep 60 Valthermond

7 Dhr. F.H.A. Kerckhoffs Reenstraat 1 Simpelveld

8 Dhr. B. Loogman J. van Maerlantlaan 16 Heerhugowaard

9 Mw. S. ter Meulen-Hogewoning Eserstraat 37 De kiel

10 Mw. A.E. Pleyte Koekamperweg 13a Putten

11 Dhr. F.J. Schoonderwoerd Hillegommerdijk 384 Beinsdorp

12 Dhr. N. Stassens St. Hubertusplein 5 Zottegem, België

13 Mw. Vroemen-Heynen Tongersesteenweg 39b Riemst, België

14 Dhr. W. van Vulpen Achterijk 19 Arkel

15 Mw. A.L.C.A. van de Wassenberg Julianalaan 20 Sprang-Capelle

16 Mw. S.C.C. van Weerdenburg Rijperweg 119a Middenbeemster

17 Dhr. J.C.M. Weijers Zwanebloem 6 Oudkarspel A. Rap-Wessels

18 Dhr. J. de Wit Opperduit 352 Lekkerkerk

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.

lex achter de computer?

Onze Lex mocht van ons eindelijk iets tikken voor het 
Drentenblad! Alhoewel, dat tikken gaat een beetje lastig 
met zijn pootjes, dus kruip ik zelf achter de computer...

Onze Drent heet ‘‘ Lex Serah van het Sleeswijck’ en hij is ge-
boren op 15 mei 2013 in Winterswijk bij Tjark en Berna Nap. 
Na een geweldige start met drie broertjes en drie zusjes, heb-
ben wij (Niels en Marianne) Lex opgehaald en meegenomen 
naar Heerhugowaard. Dat is een heel eind bij Winterswijk uit 
de buurt.  

Lex mag bij ons allemaal leuke dingen doen, samen volgen we 
gehoorzaamheidstraining, speurtraining en jachttraining. En 
we gaan bijna elke dag wandelen in het bos of op het strand, 
behalve als het heel slecht weer is, dan blijven we in de buurt. 

Op de verschillende trainingen heeft Lex al een hoop geleerd, 
hij kan al een spoor volgen van wel 500 meter. Onderweg wijst 

hij met zijn neus alle voorwerpen aan die zijn neergelegd, dan 
zijn wij zo blij, gaan we helemaal gek staan joelen (heel raar 
;-) Bij de jachttraining heeft Lex geleerd om te zwemmen, dat 
vond hij in het begin heel erg eng. Maar na heel veel oefenen 
blijkt dat Lex dat wel kan. Daar waren wij zelf al van overtuigd, 
maar hijzelf nog niet. Verder apporteert hij heel netjes dum-
my’s voor de baas, is hij schotvast en loert hij op Fazanten in 
de buurt. Wij denken dat Lex een fijne jachthond zal worden. 

Thuis ligt Lex het liefst te luieren of probeert hij alles te pakken 
wat hij niet mag hebben, pubertijd noemen ze dat. Hij vind 
alle andere dingen veel interessanter dan zijn eigen speel-
goed, waar hij genoeg van heeft ;-)

Als je meer over Lex wilt weten, moet je even kijken op zijn 
eigen website: www.lex-serah.nl

Drentengroet van Niels en Marianne en een ‘High Five (want dat 
kan hij) van Lex
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de jachtdaG Van jordie the Gloucester
We kregen een uitnodiging om deel te nemen aan de jaar-
lijkse ‘Tuinhoek jachtdag’, die dit jaar plaatsvond op 28 no-
vember 2013. 

We werden om 9.00 uur verwacht in het Pannenkoeken- en 
Spijshuis in Midden-Beemster. De koffie met appelgebak 
stond klaar. Heerlijk! De voorzitter verwelkomde iedereen 
rond half tien, waarna de groepen werden ingedeeld. Onze 
groep bestond uit 6 geweren, 1 drijver en mijn hond Jordie. Zo 
tegen 10.00 uur gingen we naar het jachtveld.

De eerste drift was bij de Waterzuivering, daar werden ha-
zen en eenden geschoten. Tussendoor werden we voorzien 
van een hapje en een drankje. De tweede drift ging door het 
weiland, waar 3 hazen en 4 eenden werden geschoten. Jordie 
moest een eend over de sloot halen. Dat werd prima door hem 
afgewerkt.

Voor de lunch gingen we terug naar het Pannenkoeken- en 
Spijshuis, waar ook nieuwe instructies voor het middag-
gedeelte werden gegeven. Na de lunch gingen we naar een 
grote boomgaard, waar manlief Geert een uurtje meeliep met 
Brisco. We zagen daar links en rechts van ons de hazen rennen! 
Aan het eind van de boomgaard moest Jordie een eend uit de 
sloot halen.

De derde drift ging over een tarwestoppel, waar ook verschil-
lende hazen en eenden werden geschoten. Aan het einde van 
deze drift kreeg Jordie het commando een aangeschoten haas 
over water op te halen en een aangeschoten haas na te zoe-
ken. Hij bracht beide keurig netjes binnen. Hierna gingen we 

richting het ons bekende restaurant waar we om ca. 17.00 uur 
terug waren.

Onze groep had alle geschoten wild binnen gehaald! Onder 
het genot van een drankje werd deze Jachtdag nog eens be-
sproken en werden we uitgenodigd het Tableau te bekijken. 
Er lagen keurig gerangschikt: 100 hazen, 50 stuks veerwild en 
een vos. De jachthoornblazers bewezen het wild de laatste eer 
en wij kregen nog een ijs- en ijskoude Jägermeister. Daarna 
werd er een driegangen-diner aangeboden.

Bij het afscheid bedankten de jagers me hartelijk. Ze waren 
zeer tevreden over het mooie en goede werk van Jordie en 
benadrukten het grote belang van een goede jachthond!

Grada Paardekooper

PARTYCENTRUM SCHIMMEL BIEDT U: 
 Geheel gerenoveerde zalen van 2 tot 300 personen 
 18 driesterren hotelkamers 
 Gezellige nieuwe lounge 
 Ruime gratis parkeergelegenheid 
 Bowlingkelder met 4 banen 
 À la carte restaurant ‘Levade’ 
 En zeer belangrijk: advies en persoonlijke aandacht 

Bel voor een uitgebreid informatiepakket: 
033 – 2861213, of kijk op onze 
Internetsite: www.schimmel.nu 
 
Partycentrum Schimmel 
Stationsweg Oost 243 
3931 EP Woudenberg 
e-mail: info@schimmel.nu 

Uw bijeenkomst in een sfeervolle omgeving 
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Uitslagen Oogonderzoek Raad van Beheer  - periode: 01-10-2013 tm 31-12-2013

Onderzoek NHSB Naam Geboren

26-10-2013 2864272 Eros v. 't Limburgsland 17-12-2011

26-10-2013 2874458 Hannes Hay v.d. Sebastiaans Hoeve 04-03-2012

26-10-2013 2874461 Hilke He v.d. Sebastiaans Hoeve 04-03-2012

26-10-2013 2868260 Nadezja Nouska v.h. Beemdveld 17-01-2012

26-10-2013 2876645 Jerom Jiba v. Hermesheem 02-04-2012

26-10-2013 2876648 Jerry Jiba v. Hermesheem 02-04-2012

26-10-2013 2876646 Jonas Jiba v. Hermesheem 02-04-2012

26-10-2013 2876647 Job Jiba v. Hermesheem 02-04-2012

26-10-2013 2874904 Amy van de Wildediek 14-12-2011

26-10-2013 2702019 Femke 26-04-2008

26-10-2013 2866994 Bouwe 15-01-2012

26-10-2013 2862111 Nyka-Tessa v. Klein Elsholt 18-11-2011

26-10-2013 2867255 Byke Lynde v.d. Bezelhonk 10-01-2012

26-10-2013 2864274 Esra v. 't Limburgsland 17-12-2011

26-10-2013 2877087 Hunter Floris fan 't Patrijzenbos 05-04-2012

26-10-2013 2877089 Hesther Isah fan 't Patrijzenbos 05-04-2012

26-10-2013 2783267 Isahloeka v.d. Krikheide 24-06-2009

26-10-2013 2743422 Djenna Sanne v. Drienermarke ** 27-03-2009

26-10-2013 2875161 Jens Sanne v. Drienermarke 16-03-2012

26-10-2013 2875162 Heike Sanne v. Drienermarke 16-03-2012

26-10-2013 2875163 Dexter Sanne v. Drienermarke 16-03-2012

26-10-2013 2875164 Moos Sanne v. Drienermarke ** 16-03-2012

26-10-2013 2859255 Isabel Joeska v. 't Patrieske 28-10-2011

26-10-2013 2875165 Fenne Sanne v. Drienermarke ** 16-03-2012

26-10-2013 2871370 Max Serah v. 't Sleeswyck 17-02-2012

26-10-2013 2871371 Harras Serah v. ’t Sleeswyck * 17-02-2012

26-10-2013 2871372 Tygo Serah v. ’t Sleeswyck 17-02-2012

26-10-2013 2871373 Puck Serah v. ’t Sleeswyck 17-02-2012

26-10-2013 2871374 Yrsa Serah v. ’t Sleeswyck 17-02-2012

26-10-2013 2871375 Zenna Serah v. ’t Sleeswyck 17-02-2012

26-10-2013 2871376 Senna Serah v. ’ t Sleeswyck 17-02-2012

26-10-2013 2871369 Sem Serah v . ’t Sleeswyck 17-02-2012

26-10-2013 2871377 Loes Serah v. ’t Sleeswyck 17-02-2012

26-10-2013 2783246 Youp fan 't Suydevelt 17-02-2010

26-10-2013 2862109 Wisse-Tessa v. Klein Elsholt 18-11-2011

26-10-2013 2878043 Lars fan 't Suydevelt 09-04-2012

26-10-2013 2859695 Sara-Elsa v. Klein Elsholt ** 31-10-2011

26-10-2013 2716573 Aphra 14-08-2008

26-10-2013 2860752 Doeshka-Aphra v.h. Amsterdamse Veld 10-11-2011

26-10-2013 2812138 Blossom fan 't Suydevelt 05-10-2010

26-10-2013 2868424 Brooke 22-12-2011

26-10-2013 2859692 Bommel-Elsa v. Klein Elsholt ** 31-10-2011

26-10-2013 2859693 Arran-Elsa v. Klein Elsholt ** 31-10-2011

26-10-2013 2862110 Sjefke-Tessa v. Klein Elsholt 18-11-2011

Onderzoek NHSB Naam Geboren

26-10-2013 2685413 Jet Freza v.d. Ykenhorst 26-12-2007

26-10-2013 2866995 Floris 15-01-2012

26-10-2013 2860897 Ramses v. 't Roerdal 13-11-2011

26-10-2013 2866424 Joksan 06-01-2012

26-10-2013 2865125 Luna Femke v.d. Meerpoel *** 17-12-2011

26-10-2013 2867254 Bram Lynde v.d. Bezelhonk 10-01-2012

26-10-2013 2864612 Chica v.d Stiphoutse Velden 19-12-2011

26-10-2013 2864269 Eyes of Cuby v 't Limburgsland 17-12-2011

26-10-2013 2864270 Elko v. 't Limburgsland 17-12-2011

26-10-2013 2772138 Cisco Cas v.d. Sebastiaans Hoeve 11-11-2009

26-10-2013 2874460 Heidi Ito v.d. Sebastiaans Hoeve 04-03-2012

26-10-2013 2868253 Zazou Nouska v.h. Beemdveld 17-01-2012

26-10-2013 2868261 Inukshuk Nouska v.h. Beemdveld 17-01-2012

26-10-2013 2876650 Jente Jiba v. Hermesheem 02-04-2012

26-10-2013 2859249 Honey Siwa v. 't Patrieske 31-10-2011

26-10-2013 2868423 Charel 22-12-2011

26-10-2013 2859253 Indra Joeska v 't Patrieske 28-10-2011

26-10-2013 2694287 Blossom v. 't Patrieske 06-03-2008

26-10-2013 2859250 Ilco Joeska v. 't Patrieske 28-10-2011

26-10-2013 2859251 Ingo Joeska v. 't Patrieske 28-10-2011

26-10-2013 2859252 Indira Joeska v. 't Patrieske 28-10-2011

26-10-2013 2859254 Isis Minya v. 't Patrieske 28-10-2011

26-10-2013 2859247 Hubertus Siwa v. 't Patrieske 31-10-2011

26-10-2013 2681989 Andor fan de Indo-Anjoho 24-11-2007

26-10-2013 2860642 Boras v.h. Iemenholt 06-11-2011

26-10-2013 2867258 Ymke Lynde v.d. Bezelhonk 10-01-2012

26-10-2013 2874455 Harry Hope v.d. Sebastiaans Hoeve 04-03-2012

26-10-2013 2877090 Hilly Isah fan 't Patrijzen Bos 05-04-2012

26-10-2013 2813558 Gijs Famqui v.d. Flevomare 17-10-2010

26-10-2013 2876651 Jinske Jiba v. Hermesheem 02-04-2012

26-10-2013 2710814 Amy Lotte v.d. Lage Nesse 25-06-2008

26-10-2013 2859195 Flyer Amy v.d. Lage Nesse 26-10-2011

17-9-2013 2880426 Mees Maud v. 't Roetslat 30-04-2012

19-9-2013 2683651 Tessel v. 't Wijdseland 06-12-2007

12-9-2013 2806131 Joep v.d. Zilverbaai 11-08-2010

30-10-2013 2810719 Verdi-Amber v.d. Neerbosche Wateren 21-09-2010

08-11-2013 2726263 Yesse 02-11-2008

12-10-2013 2864778 Ids fan 't Suydevelt 16-12-2011

17-10-2013 2824122 Birthe uit de Drentsche Streek 14-01-2011

05-11-2013 2829887 Finn fan 't Suydevelt 03-03-2011

08-11-2013 2748738 Eefke Maud v.d. Meerpoel 10-05-2009

14-11-2013 2685580 Joksan Sainuke the Gloucester 27-12-2007

25-11-2013 2791539 Fergus v. 't Patrieske 22-04-2010

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

* Vrij Niet vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

** Vrij Vrij Niet vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

*** Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Niet vrij Vrij

Overige honden Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij
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Uitslagen HD Raad van Beheer  - periode: 01-10-2013 tm 31-12-2013

Uitslagen ED Raad van Beheer  - periode: 01-10-2013 tm 31-12-2013

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

25-9-2013 Lennaert 2918423 27-03-2012 Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij
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koninklijke onderscheidinG nico klaassen
Op zondag 26 januari werd Nico Klaassen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Hij ontving de onderscheiding van burgemeester Van der Riet.

Nico Klaassen ontving de onderscheiding tijdens zijn 40-jarige jubileum als be-
stuurslid bij IJsclub De Opbouw in Schellinkhout.

Nico is in vele vrijwilligers-organisaties actief (geweest), maar in de Drentenwereld 
kennen we hem vooral als oud-lid van de Redactie-commissie. Nico heeft enkele 
jaren o.a. de opmaak van ‘Onze Drent’ verzorgd, o.a. in de spannende periode dat 
het  formaat van het blad wijzigde van A5 naar A4.
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kampioenen-Gala op stadhuis
Ergens in december meldt buurman Harry ons, dat hij aan 
de gemeente Beverwijk heeft doorgegeven, dat hij naast 
twéé Nederlands kampioenen woont: Richard Tiemeijer 
en zijn hond Okke. 

In de krant heeft namelijk een oproep gestaan alle kampioe-
nen te melden: alle sportkampioenen, woonachtig in Bever-
wijk en Wijk aan Zee gaan door de gemeente gehuldigd wor-
den… Wij vonden het een leuke mop en hebben er heerlijk 
om gelachen.

In de eerste week van januari 2014 viel er een uitnodiging in 
de bus. Richard werd uitgenodigd voor het kampioenengala 
van de gemeente Beverwijk. Het is geen verkiezing van de 
beste sportmens van het jaar; álle Nederlands, Europees en 
Wereldkampioenen worden gehuldigd op een gala-avond in 
het stadhuis. Geldt dat ook voor een Drentsche Patrijshond?

Weer hebben we enorm geschaterd en natuurlijk wilde Ri-
chard dat wel eens meemaken. Maar alleen samen met Okke! 
Dat Nederlands kampioenschap cani-crossen op de cani-run 
en de cani-cross hebben ze per slot sámen behaald.

Op het spiksplinternieuwe stadhuis hangt een duidelijk bord: 
“Wij mogen er niet in” en dan een plaatje van een hond met 
een rood kruis er doorheen… 

Na overleg op hoog niveau kregen we het bericht, dat Okke 

van harte welkom was. En dus gingen Richard en Okke op vrij-
dag 17 januari naar het sportgala. Allebei ook ín gala: Richard 
in een schitterend Italiaans pak en Okke in zijn mooie opge-
poetste Drenten-gala-vacht.

Er waren lieve woorden, sportieve mensen, bloemen, cadeau-
bonnen, medailles én een geweldig groot bot voor Okke. Wat 
een geweldige ervaring;-)

Voor meer informatie over canicrossen: zie www.canicrossne-
derland.nl

Richard,  Selma en Okke (Sander fan de Indo-Anjoho)

Brisco Barasya The Gloucester
Nederlands Jeugdkampioen

NHSB: 2889094

Geboren: 01-07-2012

Eigenaar: Geert en Grada Paardekooper

Vader: Barak Bochan the Gloucester

Moeder: Ned.Kamp. Asya the Gloucester

Issy Nynke van de Bezelhonk
Nederlands Kampioen

NHSB: Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk

Geboren: 22-06-2011

Eigenaar: A. van Ditzhuyzen

Vader: Floris Horus fan ‘t Patrijzenbos

Moeder: Nynke-Flo-Jytte v.d. Bezelhonk

nieuwe kampioenen
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Dekkingen

dek- en Geboorteberichten

29-10-2013
Reu: Tobias van Drentenpassie, NHSB 2518819, HD A
Teef:  Ayla, NHSB 2764183, HD A
E. Helmer, Duizel 

06-12-2013
Reu: Timco van ‘t Arrêt, NHSB 2673536, HD A
Teef: Loeki, NHSB 2691306, HD A
L. Vogels, Best

08-12-2013
Reu: Douwe Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2694395, HD A
Teef: Djenna Sanne van Drienermarke, NHSB 2743422, HD A
H.T. Bösing, Hengelo (Ov)

09-12-2013
Reu: Niels fan ‘t Suydevelt, NHSB 2717868, HD A
Teef: Yesse, NHSB 2726263, HD A
L.E. Megens Bergen (Lb)

19-12-2013
Reu: Bento Gina v.d. Haeckpolder, NHSB 2660300, HD A
Teef: Blossom v. ‘t Patrieske, NHSB 2694287, HD A
J. Sportel-Roeland, Steenderen

22-12-2013
Reu: Cisco Cas v.d. Sebastiaans Hoeve, NHSB 2772138, HD A
Teef: Gasha Fiona v. ‘t Patrieske, NHSB 2814193, HD A
R. Schouten-van Driel, Woerdense Verlaat

24-12-2013
Reu: Ardin-Senna Guido van ‘t Opgoande Slag, NHSB 2652614, HD A
Teef: Emy fan ‘t Suydevelt, NHSB 2824384, HD A
J. Hooge, Pesse (Dr)

01-01-2014
Reu: Geof George v.d. Sebastiaans Hoeve, NHSB 2847658, HD A
Teef: Eefke Maud v.d. Meerpoel, NHSB 2748738, HD A
J.W.J. Bukkems- v.d. Manakker, Someren

03-01-2014
Reu: Sander fan de Indo-Anjoho, NHSB 2790062, HD A
Teef:  Blossom fan ‘t Suydevelt, NHSB 2812138, HD A
J.C. Huijsing, De Kwakel

07-01-2014
Reu: Rocco van Gorik’s Heem, NHSB 2491406, HD B
Teef: Nelke-Senna-Wammes van ‘t Opgoande Slag, 
 NHSB 2594115, HD A
H. Bakker-Muller, Balkbrug

Geboorten

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

05-12-2013
9 pups (3 reuen en 6 teven)
Reu: Roef Bo v.d. Ruyghewaert, NHSB 2828504, HD A
Teef: Sera v. ’t Limburgsland, NHSB 2611683, HD A
C.J.G. Wielders, Nieuwstadt

05-12-2013
6 pups (2 reuen en 4 teven)
Reu: Zodiac v.d. Sebastiaans Hoeve, NHSB 2593920, HD A
Teef: Birthe Be v.d. Sebastiaans Hoeve, NHSB 2633009, HD A
L. Punselie, Sinderen

12-12-2013
6 pups (4 reuen en 2 teven)
Reu: Eiso fan ‘t Suydevelt, NHSB 2824382, HD A
Teef: Zennah fan ‘t Suydevelt, NHSB 2801815, HD A
J.G. de Wit, Veenendaal

27-12-2013
6 pups (2 reuen en 4 teven)
Reu: Tobias van Drentenpassie, NHSB 2518819, HD A
Teef: Ayla, NHSB 2764183, HD A
E. Helmer, Duizel

1 Welke kleuren kan een neus v.d. hond hebben?

2 Wat is het unieke aan deze neus?

3 Met welk lichaamsdeel van de mens te vergelijken?

4 Kunt u een aantal eigenschappen van de hondenneus noemen?

5 Waarom is zijn neus nat?

6 Waarom kan een hond eigenlijk continu geur opnemen?

7 Hoe werkt dat bij zijn baas?

8 Hoeveel reukcellen heeft een hond en de mens?

9 Waaruit bestaat o.a. een reukcel en hoeveel zijn er bekend bij de hond en bij de mens?

10 Hoe gaat dat in zijn werk?

A
ntw

oorden op pagina:  41

Vragen Drent-en-kennis
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enquête drentsche patrijshond 2013-2014
Begin december 2013, een paar dagen na de ALV in Wou-
denberg, kwam de lang verwachte enquête over ‘Onze 
Drent’ en de website van de vereniging eindelijk online. 

De enquête werd aangekondigd op de website en in ‘Onze 
Drent’ en tijdens de Kerstvakantie en de weken erna zagen we 
de anonieme antwoorden binnenstromen. Na aftrek van de 
proefantwoorden van de redactie, hielden we ongeveer 100 
bruikbare antwoorden over. Is dat veel? Het kan beter gege-
ven onze ruim 1400 leden, maar voorlopig is het voldoende 
om er wat (voorzichtige) conclusies aan te verbinden. In de 
komende weken zullen we de resultaten nog nader inspecte-
ren en op de website zetten. Nu eerst de algemene resultaten.

Deelnemers

Van de respondenten was 54% vrouw en 46% man. 91% is lid 
van de vereniging hetgeen inhoud dat 9% van de responden-
ten geen lid was en het toch leuk vonden de enquête in te vul-
len. Wellicht potentiele leden?! Kijken we naar de leeftijdsver-
deling, dan zien we dat de 40-plussers met ruim 90% duidelijk 
oververtegenwoordigd zijn.

Van de respondenten voelt meer dan 70% zich redelijk tot 
zeer betrokken bij de vereniging en dat is natuurlijk goed 
nieuws. Hier past wel een kanttekening bij: mensen die het 
allemaal maar niets’’  vinden zullen natuurlijk minder geneigd 
zijn de enquête in te vullen waardoor je vanzelf een verschui-
ving richting betrokkenheid krijgt. Toch geen slecht resultaat!

Waardering
We hebben de waardering (vorm, inhoud, algemeen) voor zo-
wel de website als voor Onze Drent gevraagd. Over het alge-
meen zijn de resultaten zeer vleiend voor de redactie. 

Onze Drent
De deelnemers werden gevraagd het blad te beoordelen op 
inhoud, vorm en het een totaal score te geven. Zoals uit de 
grafiek blijkt, komen de antwoorden voor deze 3 categorieën 
redelijk  overeen: 80% van de respondenten gaf het een 8 of 
meer: waarlijk iets om trots op te zijn.

Website
Ook de website werd goed tot zeer goed beoordeeld hoewel 
iets minder ‘fantastisch’ dan het blad. Met name het gebruik 
en de vormgeving werd door een aantal mensen niet erg 
goed bevonden. Toch scoorde de website zeker niet slecht: 
61% van de respondenten gaf het een 8 of hoger (87% gaf het 
een 7 of hoger).

 We hebben ook gevraagd hoe vaak men de website bezoekt 
en het antwoord verbaasde ons licht: 87% van de responden-
ten komt een aantal keer per maand of vaker op de website 
(42% zelfs een paar keer per week of vaker)!

Er valt over de inhoud van de website veel te vertellen maar 
voorlopig noemen we drie betrekkelijk nieuwe (of nog niet 
bestaande) zaken: blogs, tweets, banners en interactiviteit 
(die is er nog niet).

Blogs werden over het algemeen goed gewaardeerd (66%). 
Ook banners (de reclame-uitingen onderaan de webpagina’s) 
werden niet negatief beoordeeld. 75% begreep dat ze goed 
zijn voor de financiën van de vereniging. 

Tweets werden daarentegen minder gewaardeerd. Verschil-
lende mensen toonde zich sceptisch (onnodig, oppervlakkig) 
en slechts 11% vond ze leuk of nuttig. Dat geeft te denken!

Arjan van Hessen

Blogs op de website Banners op de website

Leuk & Informatie 66% Leuk & Handig 4%

Neutraal 18% Goed voor de financiën van 
de vereniging

76%

Overbodig 10% Neutraal 10%

Liever niet 8%

Anders 5% Anders 3%

Leeftijdverdeling

Bezoek website

Waardering ‘Onze Drent’

Betrokken bij de verening?
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Keurmeester: Mevr. D. Striegel Beste van het ras (BOB): Yssy-Nynke v.d Bezelhonk

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse 1ZG Brisco Barasya the Gloucester 2889094 Paardekooper

Tussenklasse 1U Lennaert 2918423 C. Wessels

Open klasse CAC en CACIB
Beste Reu

1U Maras 2786014 T. Knip

Res. CAC en Res. CACIB 2U Tinus Jinte Basco van ´t Stieckelholt 2816898  M.A.C.& H.Plaisier

Teven

Babyklasse Beste baby 1VB Roosje fan ´t Suydeveld 2930147 A.C.M Poppelaars en
E. Poppelaars

Puppyklasse 1VB Kato Mieka van Oud Willaer 2922927 W.G. van Essen

Jeugdklasse 1U Eva uit de Drentsche Streek 2899649 G. van Luinen en
H. van Luinen - de Rooij

Tussenklasse Res. CAC en Res. CACIB 1U Hesther Isah fan ´t Patrijzenbos 2877089 W. Klijnstra en B. de Jong

Open klasse CAC en CACIB
Beste teef, BOB

Yssy-Nynke v.d Bezelhonk 2845781 A. van Ditzhuyzen

tentoonstellinGen

Kerstshow Wijchen - 22 december 2013
De kerstshow in Wijchen was gezellig druk. Het was flink sla-
lommen om bij de juiste ring te belanden, het stond vol met 
meegebrachte stoelen, benches en natuurlijk alle baasjes 
met hun prachtige honden. 

Er waren 21 Drentjes ingeschreven. Een week eerder op de 
Winner had Yssy haar Nederlands Kampioenschap al behaald, 
dus gingen we voor de gezelligheid naar Wijchen. Yssy (voor-
gebracht door Romy) werd eerste in de open klasse, daarna 
eerste van de teven en als klap op de vuurpijl ook nog de 
BOB. In de erering bereikte ze de beste 6, daar eindigde het 
avontuur. Yssy vond het wel genoeg, ze had er geen zin meer 
in. We mochten een foto laten maken, Romy was van blijd-
schap nog wat springerig, dat resulteerde in een leuke foto. 
Ze mocht ook nog een keer ‘normaal’ op de foto, maar die 
spontane foto vinden wij het leukst.

Alma van Ditzhuyzen

Amsterdam ‘De Eendaagse’ - 13 december 2013
Dit jaar werd er voor het eerst voorafgaand aan de ‘Win-
ner’ een tentoonstelling georganiseerd waar op één dag 
alle rassen welkom waren: ‘De Eendaagse.’ 

De tentoonstellingen hebben het de laatste jaren moeilijk 
door teruglopende aantallen inschrijvingen, kennelijk hoopt 
men op deze manier meer exposanten aan te trekken. Zeker 
voor eigenaren die uit het buitenland komen, is het aantrek-
kelijk om 2 tentoonstellingen direct achter elkaar te kunnen 
bezoeken.

De organisatie van ‘De Eendaagse’ en ‘De Winner’ heeft zich 
enorm ingespannen om nieuwe aspecten toe te voegen. 
Daarbij is de aandacht uiteraard ook uitgegaan naar actuele 
onderwerpen. Zo was er dit jaar een ‘Gezondheidsplein’. Daar 
was zeker interessante informatie te verkrijgen en er was alle 
gelegenheid om vragen te stellen, waarop in alle rust kon wor-
den geantwoord. Ook werden er enkele lezingen gehouden. 
Als je exposeert met je hond is het toch altijd lastig om daar-
bij aanwezig te zijn, want je bent vooral gefocust op alles wat 

er gebeurd in en om de ring waar je hond wordt gekeurd. Je 
moet misschien meerdere keren de ring in en je wilt ook de 
andere honden zien. En, niet te vergeten, het is een uitgelezen 
dag om bij te praten met de andere Drenten-eigenaren.

Er was dit jaar ook een ‘Hondendorp’, waar de rasverenigingen 
zich konden presenteren. Daar zijn voor de rasvereniging wat 
kosten aan verbonden en uiteraard staat of valt zo’n presen-
tatie met de bereidheid van enkele vrijwilligers (die liefst een 
paar honden meenemen). De Drenten waren dit jaar (nog) 
niet present. Misschien lukt het een volgende keer. Natuurlijk 
zal het niet ‘storm’ lopen, want de meeste exposanten en be-
zoekers weten hun weetje al over ‘hun’ ras. Toch zijn er elke 
tentoonstelling ook een aantal mensen die zich willen infor-
meren over een aantal rassen. Dat is juist zeer te waarderen! 
Al zou je maar één geinteresseerde goede informatie over de 
Drent kunnen geven, dan is de aanwezigheid m.i. al de moeite 
waard geweest.

Redactie
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De Winner, zondag 15 december, een dag om niet snel te 
vergeten.

In september waren wij samen met onze Drentsche Patrijs-
hond Bugs op bezoek bij onze fokker Bianca en Pierre Groen.

Een hartelijke ontvangst, en het blijft geweldig om zoveel 
Drentsche Patrijshonden samen te zien. Bugs moest even 
wennen, maar al snel werd de jongste hond Jentie zijn maatje. 
We hebben een bos wandeling gemaakt, Bugs en Jentie ge-
noten. Pierre en Bianca zijn enthousiast over Bugs en stelden 
voor om naar de Winner te gaan.

Mijn vraag was , wat houdt het in een honden show en wat 
wordt er van ons en van Bugs verwacht. Het was voor ons 
nieuw, de Clubmatch kennen we wel. We hebben er over na-
gedacht en ons ingeschreven!

Vervolgens ben ik een ring-training gaan doen, want het lo-
pen in de ring, dat was niet onze sterkste kant. Met veel plezier 
zijn Bugs en ik 2 maanden lang, elke woensdagavond gaan 

trainen En met succes. Ik heb veel geleerd en meerdere keren 
per dag zijn we aan het oefenen. Bugs vindt het leuk, tijdens 
de wandeling kijkt hij mij aan. Zullen we rennen? Daarna het 
‘staan’ oefenen. Goed om samen te doen.

Amsterdam Winner Show -15 december 2013

Keurmeester: mw. G. de Wit - Bazelmans Beste van het ras (BOB): Cisco Cas van de Sebastiaanshoeve

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse 1U Dido uit de Drentsche Streek 2899382 M.A. Hoeksema en
M.M.J. Jonkerwinkel

Tussenklasse Res. CAC / Res. CACIB 1U Ids fan ‘t Suydevelt 2864778 S.M.W. Koopmans

Open klasse 1U Maras 2786014 T. Knip

Kampioensklasse CAC/CACIB en BOB 1U Cisco Cas van de Sebastiaanshoeve 2772138 K.T. Wiegert

Teven

Babyklasse 1VB Ivana Isah fan ‘t Patrijzenbos 2931372 W. Klijnstra en B. de Jong

Jeugdklasse 1U Nora-Tessa van Klein Elsholt 2903970 A.H.L. Kamperman-van Rennen en
J.H. kamperman

Tussenklasse CAC/CACIB 1U Hesther Isah fan ‘t Patrijzenbos 2877089 W. Klijnstra en B. de Jong

Res. CAC/Res. CACIB 2U Kirsi fan ‘t Suydevelt 2872053 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema - Schuurman

Open klasse 1U Tessel van het Wijdseland 2683651 G.B. Olieman

Kampioensklasse 1U Donna Semhra fan ‘t Suydevelt 2653019 R.J. van der Meer en
A.M.R. van der Meer

Enthousiasme en ontlading wanneer de beslissing valt...

Cisco Cas vd Sebatiaanshoeve
CAC bij de reuen en BOB

Hesther Isah fan ‘t Patrijzenbos
CAC bij de teven
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Keurmeester:  mw. T. van Adrichem Boogaert-Kwint Beste van het ras: Verdi Amber van de Neerbosche Wateren 

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

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

Tussenklasse Res. CAC en Res. CACIB 1U Ids fan t’ Suydevelt 2864778 S.M.W Koopmans

Open Klasse Winner
CAC/CACIB, BOB

1U Verdi Amber van de Neerbosche 
Wateren

2810719 J. Pluim

Kampioensklasse 1U Cisco Cas van de Sebastiaanshoeve 2772138 K.T. Wiegert

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

Teven

Babyklasse 1VB Ivana Isah fan ‘t Patrijzenbos 2931372 W. Klijnstra en B. de Jong

Puppyklasse 1VB Jentie-Mila van de Neerbosche 
Wateren

2920627 K. Groen

Jeugdklasse Jeugdwinster
Res. CAC

1U Jytte Pyppa van de Bezelhonk 2898764 C.M. Schulte

Tussenklasse Res. CACIB 1U Hesther Isah fan ‘t Patrijzenbos 2877089 W. Klijnstra en B. de Jong

Open klasse Winster
CAC/CACIB

1U Yssy-Nynke van de Bezelhonk 2845781 A. van Ditzhuyzen

Veteranenklasse Veteranenwinster 1U Anoeska Tjeraa van ‘t Patrijzenbos 2540982 W. Klijnstra en B. de Jong

Tsja, en dan is het zover, zondag ochtend half 6 opstaan, een 
wandeling maken en om 10 voor 7 zaten wij in de auto, vanuit 
Apeldoorn op naar Amsterdam samen met mijn man. Ruim op 
tijd aangekomen in de RAI, waar het al druk was. We zochten 
een plaatsje bij ring 22, oefenden een paar keer met Bugs in de 
ring en om 9 uur namen we ons draagnummer in ontvangst.

Om half 10 kwamen de eerst Drentsche Patrijshonden in de 
ring, prachtig om te zien. Onze fokker, Pierre en Bianca waren 
er ook samen met hun hond Jentie. We hebben deze dag sa-
men met hun doorgebracht, gezellig en leerzaam.

Rond het middaguur was het zover, Bugs en ik mochten de 
ring in, samen met 6 andere honden in zijn klasse, de open-
klas. We waren als derde aan de beurt: een rechte lijn lopen, 
een triangel en mooi staan bij de keurmeester Tuus van Adri-
chem Boogaert- Kwint. Vervolgens met alle honden samen 
rondjes lopen,wat niet altijd gemakkelijk was. Bugs kreeg de 
beoordeling ‘Uitmuntend’. Een prachtig resultaat! En de eerste 
prijs, wie had dat gedacht? Ik niet.

Dat betekende dat we nog een keer de ring in mochten samen 
met de beste reuen van andere klassen. Bugs werd weer nr. 1. 
Daarna de ring in ‘tegen’ het mooiste teefje. Nogmaals lopen, 
dat ging niet geheel vlekkeloos. Toch had de keurmeester 
goed nieuws toen hij naar ons toe kwam: Bugs was gekozen 
tot Best of Breed (BOB) en heeft daarmee de titel ‘Winner 2013’ 
en een mooie beker gewonnen. We liepen helemaal blij de 
ring uit en ervaarden toen het enthousiasme van mijn man, 
onze fokker en de warme ‘Drenten-familie’, waarvoor dank.

Tijd om bij te komen. Bugs kon wat uitrusten voordat we 
naar de erering moesten voor de keuze van de beste van de 
rasgroep. In die indrukwekkende ring was het niet fijn voor 
mijn lieve Bugs. Hij had veel last van stress, was veel aan het 
snuffelen en moest spugen. Toen de keurmeester kwam keu-
ren, ging Bugs zitten. Dat was niet de bedoeling! Ondanks de 
stress heeft Bugs supergoed gelopen in de erering. Met aan-
kondiging van de speaker! Prachtig om te doen.

Het kon niet op: er volgde nog een keuring van de Nederland-
se rassen. Nogmaals de erering in, een ‘triangel’ lopen en Bugs 
werd gekozen voor de derde plaats. Hij was derde Beste van 
de Nederlandse Rassen! Op naar de prijsuitreiking. Door deze 

plaatsing mag Verdi te zijner tijd ook een uitnodiging tege-
moet zien voor de ‘Hond van het jaar Show’. Een groet eer!

Wat een dag, een super ervaring. Bugs helemaal moe, om 
19.00 uur in de auto terug naar huis.

Hij heeft het heel goed gedaan, ik ben super trots op hem. 
Het belangrijkste is dat hij voor ons een lieve hond is, waar wij 
enorm van genieten. Thuis gekomen kreeg hij zijn eten, met 5 
minuten lag hij heerlijk te slapen...

Joke Pluim

Yssy-Nynke van de Bezelhonk behaalde vandaag het 
laatste ‘punt’ dat ze nodig had voor het definiteve Neder-
lands kampioenschap. Van harte gefeliciteerd!
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Voorjaarsveldwedstrijden
Door de Gebruikshondencommissie worden er dit voorjaar 2014 vier voorjaarsveldwedstrijden en één KNJV-proef 
georganiseerd,  mede dankzij onze gastheren en jachtcombinaties.

  Za. 22 Maart   Open    Diessen
  Do. 27 Maart    Open    Alphen
  Vr. 04 April   Jeugd   Tholen
  Za.12 April     Novice   Aardenburg
  Vr. 25 Juli    KNJV proef  Beesd

Voorjaarsveldwedstrijden 2014 overige Continentaal II verenigingen

  Vr. 7 maart  Chaam  Open    Weimaraner
  Za. 8 maart Hilvarenbeek Open/ Jeugd   Heidewachtel
  Za. 15 maart  Neede  Open   Weimaraner
  Wo. 16 april  Angeren  Jeugd   Epangneul Francais
  Za. 26 april  Steenbergen  Jeugd/ novice  Weimaraner

Let op: Inschrijvingen alleen via My Orweja. Alle wedstrijden zijn onder voorbehoud, de definitieve aankondigingen met de 
exacte data komen op de site van Orweja.

Gebruikshondencommissie

J.F.Baron van Hogendorp Wisseltrofee 2014
Wanneer u in 2013 heeft deelgenomen aan – en kwalificaties 
heeft gehaald op veldwedstrijden, apporteerwedstrijden, 
KNJV- apporteerproeven, op de kampioenschapsclubmatch 
en /of tentoonstellingen, kunt u in aanmerking komen voor 
het winnen van deze trofee.

U kunt uw bescheiden voor 1 juni a.s. opsturen naar de heer 

H.G. Jacobs (secretaris van de Gebruikshondencommissie) Kij-
kakkers 19 6026ER Maarheeze

De eigenaren van de drie hoogst gekwalificeerde Drenten 
worden tijdens de Algemene Ledenvergadering van  2014 in 
het zonnetje gezet.

De winnende hond is uiteraard ook van harte welkom.

Ajou  v. ‘t Sleeswijck- M. De Ridder
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Schecker, online speciaalzaak voor de hond
„Steeds meer klanten zoeken tussen de webshops, die als pad-
denstoelen uit de grond groeien, een betrouwbare, solide en 
eerlijke vakhandel“, weet Heinrich Böden, bedrijfsleider bij 
Schecker GmbH. Het familiebedrijf Schecker, met zijn hoofd-
kantoor in het Duitse Ost-Victorbur, bestaat al 53 jaar. Daar-
door heeft de firma veel ervaring, iets dat bij veel aanbieders 
in dezelfde sector ontbreekt. De enthousiaste aanpak en de 
expertise van Schecker bij het helpen van twee- en viervoe-
tige klanten heeft ook in het afgelopen jaar weer veel nieuwe 
fans opgeleverd.  

„Voor ons was 2013 een succesvol jaar met enorme groei. 
Daardoor konden wij op veel gebieden betere inkoopvoor-
waarden bedingen. Dit komt direct ten goede aan onze klan-
ten, want er zullen aanzienlijke prijsverlagingen doorgevoerd 
worden“, aldus Böden. 

Schecker weet wat honden willen – en nodig hebben.

Vooral als het om voeding gaat weet Schecker wat uw hond 
nodig heeft. „In hondenvoer horen geen goedkope vulstof-
fen zoals soja te zitten, maar vers vlees, vis en groente. Voor 
de hond hoeven er ook geen smaakversterkers, kleurstoffen 
en conserveringsmiddelen aan toegevoegd te worden. Daar 
wordt het echt niet lekkerder van“, benadrukt Karin Wieg-
mann, teamleider voedingsadvies. Daarom bevatten de eigen 
merken hondenvoer van Schecker alleen eersteklas, natuur-
lijke ingrediënten.

Bij het assortiment droog- en natvoer, kauwartikelen en snacks 
kunt u kiezen tussen voordelig kwaliteitsvoer, natuurvoer en 
speciaal voer met de allerfijnste ingrediënten. Hier vindt u 
het juiste voer voor elke hond, van puppy tot senior. Ook voer 
voor honden met allergieën of overgewicht ontbreekt niet. 
Als u het echt luxe wilt hebben, kunt u gebruik maken van de 
gratis bezorgservice. Dan wordt het voer gewoon bij u thuis 
bezorgd. 

Service voor de hondenliefhebber – 24 uur per dag

„Adviseren is onze kracht. De meeste mensen in ons team 
werken al sinds jaar en dag bij Schecker. Ze hebben in die tijd 
met zoveel hondeneigenaren telefonisch contact gehad, dat 
er nauwelijks een vraag of een probleem is, die wij niet op kun-
nen lossen“, zegt Heinrich Böden. 

Wat verder nog belangrijk is te vermelden, is dat de gratis in-
formatie- en advieshotline niet alleen op werkdagen bereik-
baar is. Ook op zondag geven ze bij Schecker antwoord op alle 
hondenvragen en nemen ze bestellingen op uit het meer dan 
6.000 producten tellende assortiment. „Allemaal grondig ge-
controleerd en gegarandeerd geschikt voor de hond.“  

Bezoek onze webshop www.schecker.nl en overtuig u zelf. 
Schecker – het beste voor de hond. En de baas!

Schecker

Ontspannende Workshops samen met je hond
Vanaf 2014 ziet u een in ‘Onze Drent’ een advertentie van mij. 
Ik ben u graag van dienst met een vakantiehuisje en/of een  
hondenworkshop. Over dat laatste wil ik graag iets meer ver-
tellen.

Sinds 2010 geef ik workshops ‘Soft Touch’, dit is een work-
shop van een halve dag waarin je d.m.v. aandachts- en mas-
sagetechnieken, de band tussen jou en je hond versterkt. Het 
is een inspannende én ontspannende workshop, waar jullie 
beiden van zullen genieten.

Begin 2013 is de workshop ‘Dog Mindfulness’ van start ge-
gaan. In deze halve-dag-workshop gaan we met behulp van 
‘de 4 elementen’ onszelf en onze hond beter leren kennen. 
Hierna gaan we een aantal geleide meditaties doen, waarin je 
hond een hoofdrol speelt. Je krijgt de cd met speciale muziek 
en de meditaties mee.

De nieuwe workshop ‘Transformatie’ is een inspirerende work-
shop, wederom interactief. We gaan werken aan het zelfver-
trouwen en doen o.a. een geleide meditatie om nieuwe ener-

gie op te doen.

De workshops kosten € 35,- per persoon, Dog Mindfulness 
€ 40,-. Ze vinden plaats op diverse locaties en data in Neder-
land. Ze zijn geschikt voor alle leeftijden (hond en mens) en 
alle soorten honden. Je hebt geen ervaring nodig met medi-
tatie om de workshops te volgen. 

Ook nieuw in 2014 is het geheel verzorgde workshop week-
end in Noord Frankrijk (4 uur van Utrecht). In dit weekend ga 
je alle drie de workshops volgen in een prachtige omgeving. 
Het weekend kost € 250,- dit is inclusief 2 overnachtingen, alle 
maaltijden en 3 workshops.

Voor meer informatie, bezoek de website:
‘www.bewustZIJN-workshops.com’. 

De opbrengsten van de workshops gaan naar stichting Djim-
ba, opvang voor oude, zieke en gehandicapte honden.

Betty Heidema

Zoals elk jaar waren er weer grote inspanningen nodig om advertenties te werven voor ‘Onze Drent’ en de website. De 
advertentie-inkomsten stellen de vereniging in staat om een gedrukt blad in mooi kleuren-drukwerk voor u samen te stel-
len. Daarom doen we ons uiterste best om deze inkomsten op peil te houden.

Ook dit jaar stopten aan aantal adverteerders. We zijn dan ook blij, dat het weer gelukt is om een aantal nieuwe adverteer-
ders te vinden. Een aantal van hen stellen zich hieronder (eenmalig) aan u voor.

Redactiecommissie

nieuwe adVerteerders
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GedraG
De opgevoede hond

Een goed opgevoede hond is een ze-
gen. Sommige honden lijken als van-
zelf ‘braaf’, maar geen enkele hond 
wordt ’braaf’ geboren!

Waarom zou je je hond moeten opvoe-
den en wat houdt dat in?

Een hond, ongeacht het ras MOET wor-
den opgevoed, geen enkele hond wordt 
opgevoed geboren! Een pup ontwikkelt 
zich razendsnel van jonge hond naar 
een volwassen dier. Elke fase heeft zijn 
eigen aandachtspunten. Het is daarom 
goed om direct op cursus te gaan als u 
de pup thuis heeft. Op een puppycursus 
komt u namelijk in contact met eigena-
ren van pups in dezelfde leeftijdsfase 
met heel herkenbare verhalen en pro-
bleempjes. Hett is fijn om uit te wisselen 
en u zult merken dat u niet alleen staat 
met uw vragen.  Van de instructeur krijgt 
u handvatten voor de omgang met de 
pup. De vele facetten worden rustig op-
gebouwd, omdat de jonge hond zich 

nog maar kort kan concentreren.

Hebt u zich echter wel eens gerealiseerd 
dat wij in Nederland nogal wat vragen 
van de hond? Om maar wat te noemen: 
zo mag hij uw schoenen (met dat heer-
lijke vrouw/baas geurtje) niet gebrui-
ken als speelgoed, mag hij niet aan de 
stoelpoten knabbelen, mag hij niet eens 
binnen plassen enz, enz. Aan de andere 
kant willen we graag dat hij mee in de 
auto kan, liefst mee een restaurant in, 
mee op visite bij oma. Ook wordt er van 
de hond gevraagd dat hij rustig is in de 
winkelstraat, vriendelijk tegen vreemde 
mensen op straat en dat hij niet schrikt 
als ze hem plotseling over de kop aaien. 
(pas hiermee op!). We wensen boven-
dien dat hij niet aan de riem trekt en 
dat hij het hondenkoekje rustig van ons 
aanneemt (zonder dat hij in de vingers  
bijt) en dat hij bij u komt als u hem roept.

Het lijkt haast een onmogelijke taak. Re-
aliseert u zich dat dit allemaal te leren is. 

Het vereist veel tijd, een consequente 
aanpak en heel veel begeleiding. Ver-
wacht niet direct teveel van uw hond, 
heb geduld, overschat u zelf niet,  waar-
deer uw viervoeter en laat dat merken.

Bedenk daarbij dat honden die niet op-
gevoed zijn of bang zijn of agressief rea-
geren op hun omgeving, vaak een een-
zaam leven hebben. Daar wordt geen 
hond gelukkig van!

Daarom raden wij u nogmaals aan met 
uw pup naar een hondenschool te gaan, 
waar u met uw hond de basis leert om 
samen op pad te kunnen gaan. Want uit 
een gehoorzame basis kunnen de fijnste 
en leukste dingen komen. U kunt door-
stromen naar diverse leuke, interessante 
hondensport- en spelen of een jachtcur-
sus. Het belangrijkste daarbij is dat u een 
fijne, gehoorzame hond hebt!

Veel succes met uw (jonge) hond.

Tiqui

Knuffelen, wat vind de hond er zelf van?
We vinden het allemaal heerlijk om 
onze honden te kussen en te knuffelen 
en als hij iets braaf heeft gedaan den-
ken we hem te belonen met een fijne 
aai over zijn kop, maar ... wat vinden de 
honden er zelf van?

Als men honden flimt terwijl ze ge-
knuffeld/kust/aait worden, is bij het 
terugkijken van het filmpje vaak te zien 
dat de hond stresssignalen laat zien. 
Stresssignalen zijn uittingen van stress, 

bekende stresssingnalen zijn: bek af-
likken, tongelen (puntje van de tong 
uitsteken), wegkijken, gapen, oogwit is 
zichtbaar, voorpoot optillen en hijgen. 
Van een hond die deze stresssignalen 
laat zien, kan men zich dus afvragen 
of hij het wel naar zijn zin heeft op dat 
moment.

Gelukkig ondergaan de meeste hon-
den onze affectieve uitingen gelaten, 
ze hebben geleerd dat we er geen 

kwaad mee bedoelen. En heel veel 
honden vinden het wel lekker om ge-
aaid en geknuffeld te worden. Maar 
houdt het in gedachten als u uw hond 
wilt belonen, wellicht is hij veel blijer 
met een kriebel over zijn borst of een 
weggegooide bal. Wanneer honden 
stresssingnalen vertonen als ze door 
kinderen geaaid of geknuffeld worden 
is het raadzaam om in te grijpen om 
bijtincidenten te voorkomen. Kinderen 
herkennen deze signalen niet.

Levercake
• 3 eieren
• 2/3 kop olijfolie of zonnebloemolie
• 1/3 of een ½ pond zalm/tonijn of lever
• 2 koppen meel  ( bv lekkere tarwemeel)
• 1 theelepel knoflook (poeder of vers geperst)

Verwarm de oven voor tot 250 graden. Eieren en olie in blen-
der mixen. Zalm, tonijn en of lever in stukjes snijden en in 
blender mee mixen. Knoflook toevoegen en het meel (even-
tueel meer) en mixen tot je een smeuïge massa krijgt.

Bakplaat invetten en daar de boven beschreven massa op 
verspreiden. Bakken in 10 – 12 minuten, in ieder geval tot 
de bovenkant droog is en bruin wordt. Uit de oven halen en 
5 minuten laten afkoelen. Plaat op een snijplank omkeren 
en de “cake” in reepjes en dan in blokjes snijden. Vervolgens 
kunt u een deel luchtdicht verpakken of in zakjes in vriezen.

Boaz, Emma en Branco lusten ook wel taart!

Gerrie Visser
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drentenVakantie en -traininG in zweden
De Zweedse Drentsche Patrijshond Club nodigt alle Ne-
derlandse drenteigenaren van harte uit om deel te nemen 
aan de  arrangementen en activiteiten van onze club in 
2014.

De Zweedse club, die mei 2012 werd opgericht, heeft leden uit 
Zweden, Noorwegen, Finland, Nederland en Rusland en heeft 
het doel de samenwerking en uitwisseling van ervaringen tus-
sen drentenmensen uit verschillende landen te bevorderen.

De Drentsche Patrijshond is een ras dat sterk in opmars is in 
de Scandinavische landen. De Zweedse club is vanaf het be-
gin zeer actief geweest als organisator van trainingen, mee-
tings, wandelingen en officiële proeven. Dus waarom niet een 
verblijf in het mooie Zweden plannen en tegelijkertijd deel-
nemen aan een van onze activiteiten?  Vooral willen we onze 
grote drentenmeeting van 20 tot 27 juli in het mooie Sälen 
aanbevelen. Er zullen allerlei activiteiten, lezingen, gezamen-
lijke diners, prijsuitreikingen, officiële proeven en een offici-
euze tentoonstelling plaatsvinden. 

Je kunt zo veel of  weinig dagen deelnemen als je wilt en kie-
zen uit het hele programma. Budget-accomodatie is beschik-
baar in de vorm van huisjes.

Als u vragen heeft of meer wilt weten, neem dan via e-mail 
contact op met ondergetekende. Tot ziens in Zweden, u bent 
hartelijk welkom

Elisabeth Gilek, 
Voorzitter Zweedse Drentsche Patrijshond club
Email: ordf@drentklubben.se

ACTIVITEITEN 2014

20-27 juli Grote Drentenmeeting, Sälen, Dalarna

Opleiding door goede instructeurs in o.a.: 
gehoorzaamheid, rally gehoorzaamheid, 
mentaal kennis van je hond, massage en stret-
ching, paging en tracks, sporen, apporteren, 
zweetwerk, waterapporteren en spoor met 
wild, jachtgehoorzaamheid.

Overige activiteiten: Bergwandelen, canicross, 
ledenvergaderingen, gemeenschappelijke di-
ners, prijsuitreikingen, borrels in de club tent.

22-23 juli Zweetwerkproef, alle klassen,  Sälen, Dalarna

26 juli Officiële apporteerproef, Sälen, Dalarna

Nodig om te starten op veldproef in Zweden. 

27 juli Officieuse Show, Sälen
Met Nederlandse Keurmeester

16 augustus Trainen in waterapporteren en sleepsporen
Nysäter, Värmland.

17 augustus Officieel apporteerproef (water en sleep), 
Nysäter, Värmland

3-4 september Vogel-jachttraining in de bergen
Funäsdalen, Härjedalen 

(gevolgd door officiele veldproef in de bergen 
in samenwerking met Weimaranerclub)

20 september Veldtraining, Nysäter, Värmland

21 september  Officiele veldproef, Nysäter, Värmland

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 trainingsveld, van de vakanties, van...vult u 
maar in. We zijn heel blij met alle stukjes die worden inge-
zonden. Het geeft een mooi beeld van de manier waarop 
de Drent ons leven verrijkt. 

Uiteraard zijn we ook heel blij met foto’s van al die fotoge-
nieke honden, liefst met korte omschrijving van de situ-
atie. Het hoeft niet altijd een heel verhaal te zijn, een paar 

zinnen zijn al heel waardevol. Dat maakt het bekijken van 
de foto een stuk interessanter. Foto’s kunnen ook worden 
geplaatst op de website van de vereniging. Wilt u de foto’s 
onbewerkt en in het originele formaat sturen (zoals die 
van het fototoestel afkomen). Dan kunnen we ze zo mooi 
mogelijk afdrukken en/of op de site plaatsen.

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

Foto’s voor de website kunt u sturen aan: foto@drentsche-
patrijshond.org
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nieuwjaarstoespraak raad Van beheer 2014
Gerard Jipping, voorzitter van de 
Raad van Beheer op Kynologisch 
Gebied in Nederland, hield op 11 ja-
nuari 2014 zijn nieuwjaarstoespraak.

(Dit is een samenvatting van de toe-
spraak, gemaakt door Janny Offereins)

De voorzitter meldt dat hij het dit keer 
kort zal houden en zijn speech niet lan-
ger dan 15 minuten zal duren. Zijn, in 
grote getale toegestroomde toehoor-
ders, zijn benieuwd.

Er zijn in 2013 grote stappen gezet. Het 
was een intensief jaar voor de Raad van 
Beheer. De voorzitter zal i.v.m. de tijd 
niet alles noemen, maar dit betekent 
niet dat ontwikkelingen die niet zijn ge-
noemd, minder belangrijk zijn.

De kwaliteit van de rashond in 2013 
stond in het middelpunt van discussies 
in de publieke en sociale media. Met uit-
sterven bedreigd, ten dode opgeschre-
ven, zo ziek als maar wat, hondenshows 
moeten verboden worden, de bastaard 
is de oplossing, zijn zo maar wat kreten 
die al jaren de media en dierenbelang en 
organisaties gebruiken om onze hobby 
onder de grootste druk te zetten. Onte-
rechte kritiek? Niet altijd moet ik helaas 
constateren. Een fors aantal rassen heeft 
ook echt erfelijke gebreken en erfelijk 
bepaalde ziektes die het welzijn en de 
gezondheid van de hond schaden. We 
zijn niet zelden zelf schuldig: keurmees-
ters die overdrijvingen hoog waarderen 
en liefhebbers die graag een hondje 
hebben met een apart kleurtje. Fokkers 
gaan hier, vanwege het geld en betere 
verkoop van de pups, dikwijls in mee. 

De Raad van Beheer doet er alles aan 
om het aantal stamboomuitgiftes op 
hoog peil te houden. Wij willen absoluut 
niet dat pups ziek zijn en blijven. Ze zijn 
immers onze oogappel. Het kopen van 
een pup moet weer zonder zorgen over 
gezondheid kunnen gebeuren. Fokkers 
die fokken volgens maatschappelijke 
normen kunnen rekenen op onze steun.

Echter de Raad van Beheer en de aan-
gesloten verenigingen zullen wel in be-
weging moeten komen. De maatschap-
pij verwacht dit van ons. Stakeholders 
uit de gezelschapsdierensector kijken 
kritisch naar de stappen die we zetten.

In 2013 zijn dubbelshows mogelijk ge-
maakt. Dit idee blijkt aan te slaan. In 
Maastricht waren 3.600 ingeschreven 
honden en de KNK Cynophilia en het 
Winnerteam konden meer dan 6.000 
verwelkomen. Dankzij een Statutenwij-

ziging heeft de 
Raad van Beheer 
de ANBI-status  
(algemeen nut 
beogende instel-
ling) kunnen ef-
fectueren.

Verplichte ben-
ching wordt afge-
schaft en tevens 
de verplichte 
aanwezigheid op 
tentoonstell in-
gen. Verder zijn 
er nieuwe titels te 
winnen en wor-
den toegevoegd 
aan het Kynolo-
gisch Reglement, zoals Benelux Winner, 
Benelux Junior en Veteranen Winner. Bo-
vendien nog de drielandentitel Benelux 
Champion. Het K.R. is tevens uitgebreid 
met een nieuwe sport, namelijk Water-
sporten met honden en halverwege het 
jaar lukte het de Raad om de World Dog 
Show 2018 naar Nederland te halen. 

Op de show in Maastricht werd voor 
het eerst het Hondenwelzijnsteam van 
de Raad van Beheer gepresenteerd. Dit 
team opereert nog in een experimen-
tele fase, maar na enkele tentoonstellin-
gen zal er worden geëvalueerd en waar 
nodig bijgestuurd.

(Ons lid Aad van ’t Hof is door de Raad van 
Beheer uitgenodigd om in dit team plaats 
te nemen. Gelet op zijn voormalig beroep 
is deze functie hem op het lijf geschreven. 
[JO])

Ook de dag van de hond is zeer succes-
vol geweest evenals de Fokkerstour. De 
Koninklijke onderscheiding die de heer 
Martin van de Weijer heeft ontvangen 
hoort zeker in deze toespraak thuis. 

Zo zijn er nog talloze evenementen en 
andere zaken die zijn georganiseerd of 
geïnitieerd door de R.v.B. Ik zal er een 
paar noemen:

• de 50 plus beurs

• de CAC show voor de Nederlandse 
rassen

• gezondheidsonderzoeken online

• stambomen online

• de Cavaliertoets

• de databank voor honden

• de over een paar maanden ver-
plichte DNA-afname

• het grootste deel van de rasver-
enigingen die het VFR hebben 
ingeleverd

• werkbezoeken van vertegenwoor-
digers van het Ministerie van Eco-
nomische Zaken aan de R.v.B. Niet 
op het kantoor, maar op locatie. Er 
is bezoek gebracht aan een fokker, 
een demonstratie waterwerk en 
bovendien is een lokale Kynologen-
club bezocht

De R.v.B. wordt regelmatig geïnfor-
meerd over tal van ontwikkelingen, 
zoals het onderzoek naar schadelijke 
raskenmerken en erfelijke gebreken dat 
in opdracht van het Ministerie wordt 
uitgevoerd. Hieruit voortvloeiend is het 
verzoek gekomen om een voortrekkers-
rol te spelen in een nog op te stellen 
landelijk projectplan. ‘De gezonde en 
sociale hond in Nederland’. 

Doel is om met zoveel mogelijk relevan-
te stakeholders in de gezelschapsdie-
rensector te komen tot een gezamenlijk 
plan waarin concrete maatregelen be-
noemd worden om de gezondheid en 
het welzijn van honden te borgen. 

Daarop vooruitlopend, maar geheel 
passend binnen het beleid van de Raad 
van Beheer dat gezondheid en welzijn 
leidend moeten zijn en dat gezocht 
moet worden naar manieren om de zo-
genaamde genenpool te vergroten en 
de toename van verwantschap binnen 
populaties op een aanvaardbaar niveau 
te houden, heeft de R.v.B ingestemd 
met een outcross programma voor de 
Saarlooswolfhond en de Wetterhoun. 
Dit betekent dat andere rassen drup-
pelsgewijs ingekruist mogen worden 
om zo te komen tot een gezondere po-
pulatie honden. 
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De digitale nieuwsbrief ‘Raadar’ is tot 
veler genoegen nieuw leven ingeblazen 
en voorziet duidelijk in een behoefte. 
In het maandblad Onze Hond zullen 
bovendien regelmatig artikelen komen 
vanuit de R.v.B. 

De heer Pieter Rooijakkers heeft na 38 
jaar afscheid genomen van zijn functie 
in het Tuchtcollege. 

Verder heeft de R.v.B. sinds maart 2013 
een nieuwe directie, bestaande uit twee 
directeuren en heeft het bestuur nog 
nooit zo hard gewerkt als nu… De direc-
teuren zijn druk bezig om de organisatie 
van R.v.B. aan te passen. Dit betekent 

ook dat er impopulaire maatregelen zijn 
genomen op het personele vlak en dat 
er afscheid van verschillende medewer-
kers is genomen. 

Het jaar 2014 wordt het jaar van de uit-
voering en vernieuwing. In 2013 zijn 
er veel besluiten genomen die in 2014 
ten uitvoer worden gebracht. De huis-
stijl wordt dit jaar vernieuwd en ook de 
website, zodat u veel zaken zelf online 
kunt regelen. Digitaliseren en automa-
tisering zullen hierbij de kernwoorden 
zijn. De eerste stappen hiertoe zijn ge-
zet en zullen in de volgende jaren hun 
beslag krijgen.

De voorzitter bedankt alle medewerkers 
van de R.v.B. en alle vrijwilligers voor 
hun inzet. Samen werken wij met allen 
die hier aanwezig zijn, ieder op zijn ei-
gen manier aan het merk “De gezonde 
en sociale hond in Nederland’.

Janny Offereins

De volledige toespraak is te 
lezen op de website van de ‘Raad 

van Beheer’ 

www.raadvanbeheer.nl

Lorentzpark 8

9351 VJ Leek

t (0594) 55 85 25

e info@alan.nl

Partner in ondernemen

accountancy

administratieve
dienstverlening

personele
dienstverlening

fi scaal-juridische
advisering

bedrijfskundige
advisering

project- en interim-
management

Een perfecte match tussen baas en hond. Reza Chand uit Woerden rust uit 
in de hangmat na een vermoeiende  hardlooptocht. Rufus laat zijn baas  we-
ten dat hij de volgende keer ook mee wil.Zo kan je niet meer om hem heen.

Na het spelen met kleinkind en hond, moet opa kennelijk even uitrusten.
De hoogste in rang claimt natuurlijk de beste slaapplaats...

• Oude doorleefde eiken en 
grenen vloerdelen

• Nieuwe eiken en grenen 
vloerdelen

• Ambachtelijke tafels

• Eiken- en larikshout op 
maat gezaagd

• Eiken en lariks schaalde-
len

• Openhaardhout

• Mobiele houtzagerij

Handelsonderneming 

Hoiting

Vredenheim 8

9445 XH Vredenheim

Tel.: (06) 22 70 84 68

E-mail: hoivre@xs4all.nl
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Vakantie, puppybezoek en jacht in denemarken
In de zomer met de caravan en 
in de winter in een vakantie-
huis in Denemarken met twee 
Drenten. Wat hebben we ge-
noten van onze honden Jet en 
Pien. Het weer was wat minder, 
maar dat mocht de pret niet 
drukken. 

Op 2 april 2013 is Drenthe-Jet 
De Luntersche Bron geboren.  
Trots zijn wij op onze Jet, dat de 
geboorte van ons eerste nestje 
goed verlopen is. 

In augustus 2013 gingen wij op puppybezoek in Esbjerg, 
Denemarken bij de familie Moth-Nielsen. Hartelijk werden 
wij ontvangen met onze twee honden. We lieten de honden 
kennis maken in de grote tuin. Na een traditionele maaltijd 
hebben we de foto’s van de puppyfotoshoot en de stam-
boom overhandigd en zijn we gezellig samen naar het strand 
gewandeld. Het was zeker de moeite waard om de familie 
Moth-Nielsen en Drenthe weer te ontmoeten. Na het bezoek 
werden we uitgenodigd om in het najaar/winter gebruik te 
maken van hun vakantiehuis en werd Rienie gevraagd samen 
met Jet mee op jacht te gaan. Jets eerste echte jacht, Rienie’s 
eerste echte ervaring. 

Eind december was het zo ver, we gingen op weg naar Es-
bjerg, Denemarken. Na een tocht van 8 uur rijden kwamen we 
aan bij de familie. Ook ditmaal werden we flink begroet door 
Drenthe. Ze was weer goed gegroeid, echt een mooi hondje! 
Na een kop koffie reden wij door naar het vakantiehuis. Daar 
troffen we aan: een knus tweepersoonsbed, een stapelbed 
voor ons neefje Marijn, een openhaard en een mooie zitkeu-
ken! 

Zaterdag vroeg in de morgen op, om op fazantenjacht te 
gaan. Na een reis van twee uur zijn we aangekomen vlak bij 
het plaatsje Haderslev. Eerst hebben we een broodje en na-

tuurlijk een borrel genomen in de riante jachthut.  Er werd een 
mooie toespraak gehouden, niet te verstaan natuurlijk, voor 
mij vertaald naar het Engels.

De jacht werd aangeblazen en toen gingen we met vijfen-
twintig jagers met geweer en zeven honden waaronder Jet 
en Drenthe op pad. Jet had na twee seconden door wat de 
bedoeling was. Na vele ‘driften’ door het dicht begroeide bos 
met vele bramen en sloten en,  ja wel, na één fazant geschoten 
te hebben, hielden we het voor gezien. 

Een jager zei: “De reden dat we maar één fazant geschoten 
hebben komt door de Dutch Dogs” (grapje!).

De jacht werd mooi afgeblazen en we gingen moe maar vol-
daan weer naar Esbjerg. Het was voor mij en Jet een gewel-
dige ervaring. Onze vakantie kon niet meer stuk!

We hebben genoten van het vakantiehuis! Mocht u ook 
nieuwsgierig zijn hoe het mooie vakantiehuis er uit ziet, kijk 
dan op feriepartner.nl/vakantiehuizen/vakantiehuis-C11133 
of stuur een mailtje naar e@moth-nielsen.dk

Rienie en Annet Rap, Kennel De Luntersche Bron

wetenschappers ontcijferen ‘kwispeltaal’ Van honden
Als honden naar links kwispelen met hun staart, vatten 
hun soortgenoten dat op als een teken van conflict. Dat 
blijkt uit een nieuwe wetenschappelijke studie.

De hartslag van honden die een soortgenoot naar links zien 
kwispelen (voor de toeschouwer naar rechts), schiet vrijwel 
onmiddellijk omhoog. Ook worden de dieren onrustiger. Naar 
rechts kwispelende honden maken geen zenuwachtige reac-
ties los bij soortgenoten. Dat wijst erop dat honden verschil-
lende emoties kunnen overbrengen met hun kwispelende 
staarten, zo melden Italiaanse onderzoekers in het weten-
schappelijk tijdschrift Current Biology.

Silhoutten
De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door 43 
honden te confronteren met filmpjes en silhouetten van naar 
links of naar rechts kwispelende soortgenoten. Door in som-
mige gevallen te kiezen voor silhoutten werden eventuele 
boodschappen die werden gecommuniceerd met de ogen of 
het gezicht uitgesloten van het onderzoek.

De reacties van de tv-kijkende dieren werden nauwkeurig in 
kaart gebracht, ook werd hun hartslag gemeten.

Volgens de onderzoekers bewijzen de resultaten van het ex-
periment dat honden uit ervaring hebben geleerd dat naar 
links kwispelende soortgenoten vaak voor moeilijkheden zor-
gen.

Communicatie
“Als je verschillende ontmoetingen hebt met andere honden 
die zich vriendelijk gedragen als ze naar rechts kwispelen, 
maar veel minder vriendelijk zijn als hun staart naar links be-
weegt, dan ga je na een tijdje reageren op basis van die erva-
ring”, verklaart hoofdonderzoeker Georgio Vallortigara op BBC 
News.

Wetenschappers vermoedden al langer dat naar links kwis-
pelende honden emoties van conflict voelen. “Dit is voor het 
eerst dat iemand aantoont dat dit ook communicatieve waar-
de heeft”, verklaart diergedragsdeskundige Matthijs Schilder 
van de Universiteit Utrecht op Volkskrant.nl.

“In het kwispelen naar links zit meer afkeer. De hogere hart-
slag van een hond die dat ziet, zegt dat het dier zich klaar-
maakt voor actie. Voor spel of iets vervelends”, aldus Schilder.
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De beste producten 
van de dierenarts... 

thuisbezorgd!

U wilt toch ook het beste voor uw dieren?

Dierapotheker.nl

100 petpunten extra 
bij uw bestellinggebruik code:Rashond
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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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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! 

Antwoorden ‘Drent-en-kennis’

1. De kleuren kunnen variëren van roze tot zwart en kan dus sterk verschillen.

2. De neus heeft een unieke afdruk.

3. Met de vingers, die bij de mens ook een unieke afdruk hebben.

4. De neus is vochtig, gespierd, en draaibaar.

5. Voor de reiniging maar ook om beter te kunnen ruiken.

6. De hond heeft bij het ruiken een hogere ademhalingsfrequentie en kan door lucht van voren in te  ade-

men en zijwaarts weg te blazen bijna continu geur opnemen.

7. Die moet diep inademen. Je neemt een neus vol!

8. Een hond heeft tussen de 125 en 300 miljoen reukcellen, de mens heeft er ongeveer 5 miljoen!

9. Deze bevat geurreceptoren, waarvan er wel 1000 verschillende bij de hond bekend zijn; bij de mens onge-

veer 350 verschillende.

10. De geurreceptoren op de cellen ‘vangen’ de geurmoleculen op. Dit proces veroorzaakt een elektrische 

prikkel, die via de zenuwen naar het geurhersendeel gaat. In de praktijk zal een hond meerdere geuren 

ruiken, maar bepaalt dan de prioriteit van een geur in zijn hersenen. Denk maar bij het uitlaten waarbij de 

hond ineens bovenop de rem staat om uitgebreid een polletje gras te besnuffelen. Heel herkenbaar.
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in memoriam

Jesse fan ’t Suydevelt  19-06-2002 - 18-11-2013

Aras Muffty van Selihof 02-06-2000 - 20-10-2013

Jesse fan' t Suydevelt, ons ma-
tje, is niet meer bij ons! Maan-
dagavond 18 november is hij 
rustig ingeslapen en vertrok-
ken naar de eeuwige jachtvel-
den. We hebben er vrede mee, 
maar o, wat is het hier nu stil, 
heel erg stil. We missen hem 
enorm en kunnen niet meer 
knuffelen.

We kijken terug met een  traan, 
maar ook met een grote glim-
lach. Jesse heeft een geweldig 
mooi hondenleven gehad! We 
hebben 11,5 jaar voor hem 
mogen zorgen en zijn plekje 
in ons gezin is heel bijzonder 
geweest.

Wij waren geen show-mensen, maar Jesse was regelmatig in 
de ring voor de keuringen van de nesten waarvan hij de vader 
was. Mooie rapporten natuurlijk, hij had veel ‘U-tjes’ en vol-
deed volledig aan de ras-standaard, maar het mooiste vinden 
we nog steeds uitspraak van een keurmeester die ooit zei: “U 
heeft een hond om FIER op te zijn!” 

Jesse had - tot op het laatst! - een enorme passie. Met veel 
waardering denken we aan de vele uurtjes jachttraining!  
Dankjewel Let Stevens!

En aan alle nestbezoekjes - altijd een feestje - er lopen heel 
wat nakomelingen van hem rond!

Wonderlijk: Jesse kreeg het voor elkaar om een lieve vriendin 
wat van haar angst voor honden af te helpen, zo'n innemende 
charmeur was hij ;-)

Ook bijzonder: Onze dochter kwam een keer in tranen thuis 
na een bijt-incident met een asielhond. Nog voordat ze mij 
überhaupt kon uitleggen wat er aan de hand was, likte Jesse 
al haar tranen af! 

Zo vaak op rij bleven we even staan tijdens een wandeling 

om te horen: wat een mooie 
hond! Waaat?! Is hij al 11?

Trots! Dat zijn we op de stic-
kerfoto die prijkt op vele 
auto's van drenteneigena-
ren en die bij ons en de fok-
ker, Jaap Hoeksema,  aan de 
muur hangt. De foto is ook het 
beeldmerk geworden van de 
kennel fan’ t Suydevelt. En te 
vinden in het mooie boek van 
Janny Offereins.

Jaap, Froukje en Esther Hoek-
sema waren ook gek met 
hem. Jesse, en ook wij, waren 
er vaak te gast. Lieve mensen, 
bedankt!

Door een ongeluk met de fiets 
was zijn gangwerk helaas aangedaan. Zodoende kon hij niet 
meer in de ring op bijvoorbeeld de Clubmatch. Maar voor ons 
is het altijd duidelijk geweest: Jesse was en is onze kampioen!

Definitief afscheid komt nooit gelegen. Je bent er niet aan toe. 
Wat begon met slecht eten en een wat droge hoest, bleek al 
snel te wijten aan hartfalen. Met een hartslag van 200, slechte 
doorbloeding, matige reactie op plaspillen, oraal, subcutaan 
of zelfs intraveneus toegediend, kon zijn hart het niet bolwer-
ken.

De blik in zijn ogen de laatste dagen kan ik nog niet vergeten, 
de ‘jeu’ was eruit. Hij begreep niet meer wat er gebeurde en hij 
leek wel bang.

Uitstellen is goed, rekken niet. Het ging niet meer goed en 
er was geen uitzicht op verbetering. Dan blijft er uiteindelijk 
maar één vraag over: wat is het beste voor Jesse? Thuis zijn, al 
z'n geliefden om zich heen, en dan ... rustig gaan. 

Jesse, we missen je!  Nu!

Fam. Harryvan, Veenendaal

13 Jaar en bijna 5 maanden 
was jij de spil van ons gezin. 
De meest fantastische hond 
die je je maar kan wensen. Je 
was altijd gezond maar een 
dik jaar geleden merkten we 
dat je toch wel heel veel dronk. 
Na een onderzoek bleek dat 
je nieren aan het verschrom-
pelen waren. Het kon 3 maan-
den maar ook nog een jaar 
duren volgens de dierenarts. 
Jij maakte er 13 maanden van 
maar toen was je ook echt “op”.

Ineens wilde je niet meer eten en drinken. Je had een abces 
in je mond, waarschijnlijk door de afvalstoffen die een uit-
weg zochten uit je lichaam. Je kreeg nog antibiotica maar het 
mocht niet meer baten. Vanaf vrijdagavond ging het ineens 
sneller achteruit. Zondagavond had je het heel erg benauwd.

Een van onze dochters (verpleegkundige) legde ons uit dat 
het waarschijnlijk je hart was en dat je longen vol vocht liepen. 
Vandaar je benauwdheid en de rare hoest.  De ingeschakelde 
dierenarts bevestigde dat. Het was een lijdensweg voor je. 

Your love was unconditional, faithful above them all
Forever glad to see me, you always ran to my call

Although you had to leave me, I know that you will wait,
You’ll wag your tail to greet me, when I come through heaven’s  gate
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Sara fan ’t Suydevelt  06-09-2001 - 30-10-2013

Oktober 2001 hebben we haar opgehaald bij de fam. Hoek-
sema in Exloërveen.  Wat waren we blij dat we haar eindelijk 
op konden halen. We moesten een eind rijden, maar Sara lag 
heerlijk bij mij op schoot en sliep de hele rit.

Autorijden heeft ze altijd heerlijk gevonden! Ieder jaar ging ze 
mee op vakantie. Al tijdens het inpakken van de spullen zat ze 
dan achter in de mand, eerder was ze niet rustig.

Als pup was ze erg ondernemend en druk, maar vooral ontzet-
tend lief. En dat is ze altijd gebleven.

Ook was ze prachtig om te zien. Ze scoorde een ‘uitmuntend’ 
op de keuringsdag in Barneveld.

Sara was erg lief met de kinderen en ook met andere honden. 
Ze wilde altijd spelen, pas het laatste jaar werd dat spelen met 
andere honden iets rustiger.

We hadden haar echt als gezinshond  en gingen niet met haar 
jagen o.i.d. Wel hield ze ervan om af en toe een beest te pak-
ken. Zo had ze op een gegeven moment een duif te pakken. 
Sara had de duif in de bek en liet weer los, toen wij dat zeiden. 
De duif liep gewoon rustig weg, had geen schrammetje. Ook 
muisjes pakte ze regelmatig. Dan stak het staartje uit haar bek 
en liep ze zo trots als een pauw naar ons toe. Als ze op com-
mando dan losliet, liep het muisje gewoon weer weg. De uit-
spraak ‘een Drent is zacht in de bek’, was dus zeer zeker van 

toepassing op haar.

Het liefste was ze altijd bij ons, de kop op onze voeten of op 
je schoot. Tijdens het koken moest je altijd uitkijken dat je niet 
over haar struikelde.

Sara is bijna nooit ziek geweest, ze had alleen al heel vroeg 
artrose aan haar poten. Ze is 3 keer geopereerd aan haar knie 
en 2 keer aan een ellenboog. Op 5 jarige leeftijd voor de eerste 
keer en op haar elfde voor de laatste keer. Ze herstelde altijd 
weer snel, en liep dan weer hele einden, want dat deed ze het 
liefste.

Het laatste jaar was ze wel erg doof. Ze hoorde ons niet meer 
thuiskomen e.d.  Ze reageerde ook niet meer op vuurwerk of 
storm, terwijl ze daar altijd erg bang voor was. Ze ging dan 
altijd stiekem naar onze slaapkamer, waar ze vlak bij ons bed 
met een zucht van opluchting tevreden ging slapen.

Sara zag er voor haar leeftijd nog erg goed uit, ze was nog 
helemaal niet grijs. Iedereen dacht altijd dat ze veel jonger 
was.  Wij konden wel merken dat ze wat ouder was, want ze 
kwam, mede door de operaties, de laatste tijd erg stram uit 
haar  mand. Als ze eenmaal op gang was, ging het weer prima. 
De foto in de sneeuw is van februari 2013.

Op 19 oktober ging het ineens mis. Toen we  ‘s morgens  be-
neden kwamen, kon ze bijna niet lopen. Ze liep rondjes en 
viel steeds om. Ook gingen haar ogen erg snel heen en weer.
De dierenarts constateerde het geriatrisch syndroom, wat erg 
vervelend is, maar meestal wel weer over gaat. Bij Saar werd 
het echter alleen maar slechter.

We hebben van alles  geprobeerd, maar ze verslechterde  al-
leen maar. De laatste dag wilde ze ook niet meer eten en drin-
ken. Een prednisonkuur zou nog het enige redmiddel zijn vol-
gens de dierenarts, maar na het innemen van de pil, sloeg haar 
hart op hol. Ze is ‘s nachts in ons bijzijn overleden.

Wat waren we verdrietig, onze lieverd was er niet meer. We 
hebben haar laten cremeren en ze ligt nu bij ons in de tuin op 
haar lievelingsplekje. Het is ontzettend stil in huis we missen 
haar constant. Maar wat hebben we van haar genoten en ze 
heeft een fijn leven bij ons gehad. Bedankt Sara voor de fijne 
tijd met je, rust zacht.

Fam. Jongsma, Damwoude

Daarom namen wij de moeilijke beslissing om je te laten gaan.

Een slaapmiddel was voldoende, je hart was zo zwak dat dit er 
al voor zorgde dat je overging naar de eeuwige jachtvelden. 
Nu staat je urntje op de kast naast je foto, je zult er altijd bij 
blijven horen!  Dank je wel lieverd, voor zoveel prachtige jaren!

Aras:
• liefdevol, zachtaardig en ongecompliceerd, gemoedelijk, 

trouw, stabiel, jachtpassie, huisbewaker. Altijd blij je te 
zien, kwispelend,  heel soms ‘beledigd’, luieren en slapen, 
genieten in de zon, cookies en stokkies.

• Huishond, jachthond, GROTE vriend en maatje, luisterend 
oor, trooster, gezelschap.

• Mooi hoofd, trouwe en lieve ogen, lekker zachte oren, 
prachtige staart.

Paul en Annemie Vroemen, Stéphanie, Anique en Rachelle
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Luna 11-05-2000 - 25-12-2013

Op eerste kerstdag hebben wij afscheid moeten nemen van 
onze lieve Luna. Ze was al een tijdje niet echt helemaal lekker 
en ging elke dag een heel klein stapje achteruit. Aan het einde 
van de eerste kerstdag, toen alle kinderen naar huis waren ver-
trokken, stond ze op en ging het  ineens echt fout. En wat doe 
je dan? Dan pak je de telefoon en weet je wie je moet bellen. 
De dierenarts was er binnen 15 minuten en zag, dat de goede 
beslissing was genomen en nam zijn maatregelen.

Luna is bijna 14 jaar geleden geboren, toen ik als enige in de 
werpkist zat. Ik heb haar opgevangen en schoongemaakt. Ik 
zei meteen: dit is mijn hondje! Nou, en dat is ze geweest! Mijn 
maatje, mijn allesie. Veel heb ik met haar mee gemaakt en al-
tijd waren wij één.

Ze is in mijn armen ingeslapen, nadat ik haar zei, dat het goed 
is dat ze gaat en haar had bedankt voor alle geweldige mooie 
jaren die ik samen met haar heb gehad. God wijffie, wat zal 
ik je missen en wat doet het ongelofelijk veel pijn om dit te 
schrijven. Nooit meer die kop onder mijn arm met de bood-
schap: “Ik wil een aai!” 

Wat was je een goede moeder voor Blossom. Wat heb je haar 
tot net zo’n geweldige hond gemaakt als jezelf was. 

Luna is op 27 december gecremeerd en op 30 december heb-
ben wij de as van haar opgehaald. Wij gaan die op haar ver-
jaardag, op 11 mei zou ze 14 jaar geworden zijn, op haar ge-
liefde strand uitstrooien.

Luna was een Drent die heel erg goed luisterde, ze hoefde 
eigenlijk nooit aan de riem. Een schooier eerste klas en dat 
terwijl wij haar nooit iets gaven bij tafel. Maar als je kleine kin-
deren hebt, die soms het eten niet op willen eten en dat ver-
volgens op de grond laten vallen, dan weet je waarom ze altijd 
bij de tafel kwam zitten om te ‘kijken’. Ze was hét maatje van 
de kinderen, die samen met haar zijn opgegroeid. Ze was een 
‘knuffel-Drent’, heel lief en zachtaardig en met velen bevriend. 
Ze wist precies bij wie ze moest zijn om iets lekkers te scoren. 

Ze hield niet van show lopen. Dan liet ze haar oren hangen, 
haar kop ging naar beneden en ze kwam bijna niet vooruit. 
Dat hebben we dan ook niet veel met haar gedaan. Ze heeft 
wel 2x een ‘U’ en 1x een ‘ZG’ gehaald.

Ze vond het wel heerlijk om mee aan de fiets te lopen, rond te 
rennen in het bos en te zwemmen. Maar nooit ging ze in het 

water, voordat ik had gezegd dat het goed was.

Toen ze 11 jaar was, is ze geopereerd aan een snelgroeiende 
vet-tumor onder haar linker-oksel, waardoor ze moeilijker 
ging lopen. De dierenarts vertelde ons er wel bij, dat hij geen 
garantie kon geven of Luna ooit nog goed zou kunnen lopen. 
Nou, aan het einde van de dag, toen we haar na die zware ope-
ratie weer konden ophalen, sprong ze voordat wij het wisten 
in de auto. Dus dat kwam wel weer goed! Ze had veel van dit 
soort kleinere vet-tumoren, maar daar had ze gelukkig geen 
last van.

Ze heeft heel wat hondjes in ons huis binnen zien komen en 
bij allemaal heeft zij geholpen om er een mooie hond van te 
maken.

Luna was een hond, die je overal mee naar toe kon nemen. 
Ook logeren, als wij op vakantie gingen, heeft nooit een pro-
bleem gegeven. In de diverse huizen heeft ze het hart gesto-
len van de bewoners. 

Ze vond bijna alles leuk, maar zwemmen en vooral in zee was 
toch echt favoriet. Na elke strandwandeling was het stan-
daard: als we ergens een ijsje konden kopen, dan kreeg ze er 
eentje. Eind november ging ik met een Drentenvriendin naar 
Wijk aan Zee om daar heerlijk met Luna, Indy, Okke en Blos-
som te gaan wandelen. We pakeerden de auto bovenaan in 
Wijk aan Zee. Ik lijnde haar aan, om naar beneden te lopen. 
Luna trok nooit als ze aangelijnd was, maar nu wel, dus liet ik 
haar los. In een strakke streep rende ze naar het strand, om 
vervolgens heerlijk in het water te banjeren. Haar conditie 
ging langzaam achter uit, want na dit uitje kostte het haar 
bijna een week om weer op krachten te komen. De wandelin-
gen werden dus steeds korter, uiteindelijk alleen nog rond ons 
huis. Tot het einde aan toe was het heerlijk genieten van haar.  
Ik was helemaal verliefd op dat grijze mooie lieve koppie van 
haar. Een echte ‘Grand Old Lady’.  

Hoe dubbel is het dan dat Blossom, net voordat Luna overleed, 
loops was geworden en de dekking met Okke op de planning 
stond. Een mooie, natuurlijke dekking met als resultaat op 31 
januari de uitslag van de echo: drachtig! Tranen van geluk! Na 
16 jaar gaat mijn droom uitkomen, maar ook tranen van ver-
driet. Het gemis van ons maatje, die nu niet meer bij ons is.

Dag lieverd, wat missen we je, maar in ons hart blijf je ons ‘al-
lesie’.

Jolanda en Marry Huijsman
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Vakantiehuisjes in de 
Bourgogne Frankrijk  

(ong 700 km v Utrecht) 
 

Hier bent u welkom met uw 
honden, ongeacht het 

aantal of het ras.  
 

Privé (volledig 2m hoog 
omheinde) tuin en parkeren 

op eigen terrein.  
 

De huisjes liggen in Natuurpark de 
Morvan, wat garant staat voor 

meren, bossen, veel rust en 
ongerepte natuur. 

 

 
www.hondenopvakantie.com 

 
 Vanaf 2014 bent u met 4-8 
personen welkom in gîte La 

Gorge, voor groepen, familie en 
vrienden.  

 
     contact@takeyourdogsonholiday.com              

 +33 386 78 74 42 

Bezoek ook www.hondenworkshops.net workshops 
voor u en uw hond in Nederland en workshop  

weekend en wandel workshop week in Frankrijk 

honden kunnen niet nadenken, zeGt men!
Honden kunnen niet nadenken, zegt men! Ze hebben al-
leen maar instinct zegt men!  Ze kunnen niet plannen, zegt 
men!  Nou, die mensen die dat zeggen, hebben geen Drent 
in huis, dat zeg ik! 

Al enige tijd keek ik naar onze jongste hond, Matthijs, en vond 
hem gewoon te dik! Hij stond dan ook op een redelijk streng 
dieet. Hij moest het doen met de voeding die ik hem gaf en hij 
kreeg bij de tussendoortjes steevast het kleinste stukje. Zijn 
grootvader Horus en zijn oom Oscar zien er prachtig uit. Slank 
en toch stevig gebouwd.

Wanneer ik  met één van de honden naar de dierenarts ga, dan 
zet ik ze direct op de weegschaal om het gewicht te contro-
leren. Zo ook met Matthijs, toen ik afgelopen week met hem 
voor de PRA controle bij de dierenarts moest zijn. Ik keek op 
de weegschaal en geloofde mijn ogen niet. 39 kilo! Hoe kan dit 
nu toch vroeg ik me af!

Ik legde natuurlijk direct de schuld bij mijn man neer, die de 
smekende ogen van onze Drenten bijna niet kan weerstaan 
en ze steevast één en ander toestopt. Bij hoog en bij laag be-
weerde hij dat hij absoluut niets aan Matthijs gaf, buiten het 
stukje brood dat de honden bij het ontbijt van hem krijgen. Ik 
had al allerlei waanideeën over oedeem ten gevolge van een 
enge ziekte of iets dergelijks.

Tot ik op een bepaald moment de staart van een Drent ont-
dekte die onder de trap, waar de voerton staat, heel stil lag 
te liggen. Ik vroeg: “Wat doe je daar?” En zonder een schuldig 
gezicht te trekken, kwam Matthijs met een stralende snuit en 

kwispelende staart tevoorschijn. Nog steeds had ik niets in de 
gaten. Tot het moment, waarop ik de reserve-zak met brok-
ken tevoorschijn wilde halen om deze in de voerton te stor-
ten. Toen was ineens het raadsel opgelost. De zak was keurig 
opengemaakt en door een gat in het papier, deed Matthijs 
zich tegoed aan een behoorlijk grote portie brokken.

Geen wonder dat hij te dik werd en geen wonder dat ik het niet 
direct in de gaten had, want hij verstopte zich stiekem onder 
de trap, waar hij in alle rust de extra brokken kon verorberen.

Mijn les is geleerd, ik moet dus voortaan de reserve-zak met 
voer ook maar in een ton storten, want de gevolgen zijn voor 
de lijn van Matthijs desastreus!

Wat nou, honden kunnen niet denken of plannen? Die van ons 
heeft het uitgevonden!

J. Broekman-Dekker

Matthijs - januari 2014
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Evenementenkalender 2014

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).

HONDEN STELEN IN HET DONKER
Honden zijn in staat om zich te verplaatsen in het gezichtspunt van 
mensen. Dat blijkt uit een nieuwe wetenschappelijke studie. 

Als het honden door mensen wordt verboden om voedsel te pakken en 
het licht in de kamer vervolgens uit gaat, zijn de dieren eerder geneigd 
om het verboden hapje toch te verorberen, dan wanneer het licht aan 
blijft. De bevinding suggereert dat de viervoeters begrijpen wat mensen 
in hun omgeving wel of niet kunnen waarnemen. Dat meldt de Univer-
siteit van Portsmouth naar aanleiding van een studie die is gepubliceerd 
in het wetenschappelijk tijdschrift ANIMAL COGNITION. Wetenschappers 

brachten tijdens het onderzoek 42 mannelijke en 42 vrouwelijke honden 
herhaaldelijk in de verleiding om voedsel te stelen, terwijl er mensen in 
de buurt waren. Soms bevonden de dieren zich in een verlichte kamer, 
maar af en toe ging het licht ook uit. In dat laatste geval besloten de 
viervoeters gemiddeld vier keer vaker om het voedsel te stelen. “Dat is 
ongelooflijk, omdat het impliceert dat honden beseffen dat mensen hen 
op dat moment niet kunnen zien”, verklaart hoofdonderzoekster Juliane 
Kaminski in de Britse krant THE INDEPENDANT.

Bron: nu.Nl
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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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