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Voorwoord Van de Voorzitter
Beste leden van de vereniging,

Voor u ligt de lente-uitgave van Onze Drent. Bij het verschij-
nen van deze uitgave hebben de eerste activiteiten al weer 
plaatsgevonden. Op een bijzonder mooie lentezaterdag de 
Drentenwandeling en op 12 april jl. de eerste fokdag van dit 
jaar. Van de wandeling staat een impressie in dit blad en ver-
der vindt u op de website steeds actuele informatie. 

Ook hebben we op zaterdagochtend 15 februari de 2de in-
formatiebijeenkomst over populatiemanagement gehad. 
Alle fokkers en dekreu-eigenaren zijn hiervoor persoonlijk 
door het bestuur uitgenodigd. De sprekers, de inmiddels 
bekende Kor en Myrthe, gingen verder in op de verwant-
schapsanalyse van ons ras. In het afsluitende deel zijn de 
aanwezigen in groepjes met elkaar in discussie gegaan en 
de belangrijkste conclusies werden in de zaal met elkaar ge-
deeld; zeer interessant en informatief en in een goede on-
derlinge sfeer.

Wat mij vooral bij blijft, was een grafiek met het (berekende) 
effect van een ingrijpende maatregel die voor de hand lijkt 
te liggen. Dit lijkt de eerste 10-15 jaar een prima effect te 
geven maar daarna gaat het helemaal mis en ontstaat er 
een situatie die je helemaal niet wilt. Kortom: het vaststel-

len welke maatregelen we als ver-
eniging kunnen en moeten nemen 
om over 10-20 jaar het ras gezond 
te houden is niet eenvoudig. Ook 
moeten we goed opletten welke 
effecten maatregelen hebben op 
de korte, maar zeker op de lange 
termijn. De gehele presentatie is 
beschikbaar op het ledendeel van 
de website!

Het bestuur gaat, samen met de Fokbeleidscommissie, 
door met het faciliteren van de inhoudelijke discussie over 
de maatregelen die we als vereniging moeten nemen om 
de gezondheid van het ras op de lange termijn te borgen. 
Daarvoor is uw mening en bijdrage belangrijk.

We hopen velen van u dan ook te zien op de vervolgbijeen-
komsten die, na de twee informatieve sessies, het platform 
zullen zijn voor een inhoudelijke discussie en uitwisseling 
van ideeën. Daarbij gaan we er mee door om dit te laten 
begeleiden door externe experts.

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

Adres

Postcode en Plaats

Telefoon

E-mail

Website
De Specialist in full color
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Foto-thema voor juni-editie van ‘Onze Drent’: Rennende Drenten
Als u uw Drent in volle vaart langs ziet komen, wilt u dan proberen een foto te maken en die aan ons 
te sturen? Dan maken we er een mooie collage van. Vast bedankt! 
Email: redactie@drentschepatrijshond.ORG (graag een groot bestand).
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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 eigen invulling.  
We waarderen elkaars meningen en delen ieders ervaring! 

 
Wij fokken op: •  Gezondheid is ons uitgangspunt 

 •  Karakter is ons 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 



Bestuursmededelingen
• Met ingang van 1 maart zal de heer Tjark Nap de ledenadministratie gaan verzorgen. Esther Hoeksema had te kennen 

gegeven door privéomstandigheden deze functie niet te kunnen gaan vervullen. 
Het bestuur is Ivonne van Eijk zeer erkentelijk dat zij de ledenadministratie gedurende zo lange tijd voor de vereniging 
heeft verzorgd. Wij wensen haar en haar man alle goeds.

• Het bestuur heeft besloten dat met ingang van 1 maart 2014 de lidmaatschapskaartjes gratis zullen worden. Zij zullen 
jaarlijks worden verstrekt aan fokkers, zodra die een geboorteaangifte doorgeven aan Marja de Boer. Marja zal ook de 
lidmaatschapskaartjes gaan uitgeven.

• Het bestuur heeft besloten, dat leden/fokkers in bijv. België en Duitsland gebruik kunnen maken van onze vereniging in 
die zin dat ze, als ze een nestje willen fokken, een fokaanvraag in kunnen dienen, vergezeld van eventuele benodigde ge-
gevens. Deze fokkers hebben het recht hun nestje te vermelden op de website. Ook een buitenlandse dekreu die voldoet 
aan de eisen uit ons VFR, mag op de dekreuenlijst vermeld worden.  Er wordt geen nestbezoek afgelegd bij deze fokkers 
en als men op de fokdag wil komen moet men dat zelf aangeven.  Daarnaast zal de fokker worden gevraagd een kopie 
van de stambomen van de geboren pups naar het register op te sturen.

• Fokkers die een nestje hebben gefokt zonder een (goedgekeurde) fokaanvraag kunnen desgewenst zelf dit nestje aan-
melden om op de fokdag te komen wanneer de pups de juiste leeftijd hebben bereikt.  Als bijdrage in de kosten wordt 
een bedrag van € 40,- in rekening gebracht.

Oproep  voor opvolger Penningmeester
Het bestuur is op zoek naar een opvolger voor onze penningmeester Eenje ten Cate
Zoals wellicht bekend heeft de vorig jaar benoemde tweede 
penningmeester en beoogd opvolger van onze penning-
meester Eenje ten Cate zich teruggetrokken uit het be-
stuur. Eenje is in 2015 volgens rooster aftredend en zal 
zich niet herkiesbaar stellen.

Bij dezen roepen wij dan ook leden op zich kandidaat 
te stellen voor een bestuursfunctie en dan met name 
voor de functie van penningmeester.

Van de kandidaat-penningmeester verwachten wij uiteraard 
dat hij/zij bekend is met het voeren van een administratie 
en redelijk tot goed kan werken met het MS-office pakket 

Excel.  De vereniging maakt gebruik van het boekhoudpak-
ket ’Snelstart’. Kennis van dit (gebruikersvriendelijke) pakket 

is mooi meegenomen, maar is niet noodzakelijk. Uiter-
aard zal de kandidaat-penningmeester ingewerkt wor-
den door de huidige penningmeester.

Kandidaten die zich willen melden voor deze functie 
(of voor een algemene bestuursfunctie) kunnen dit 
doen bij onze secretaris Hanneke Alberts-Oets (e-mail: 

secretaris@drentschepatrijshond.org).

Namens het bestuur,
Marc Massaar van Schaik

Overdracht ledenadministratie
Door persoonlijke omstandigheden heeft Esther Hoeksema helaas moeten besluiten de ledenad-
ministratie van onze vereniging toch niet op zich te nemen. Gelukkig heeft Tjark Nap zich bij mij 
aangemeld en per 14 maart 2014 is de ledenadministratie door hem overgenomen.

Esther, bedankt voor je bereidwilligheid en sterkte de komende tijd en Tjark veel succes met de 
werkzaamheden.

Ivonne van Eijk 

Zara (‘Silke van ‘t Limburgsland) is goed met andere dieren!

Eigenaars: Cor en Angela van Geffen
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uitnodiging Voor de algemene ledenVergadering 2014
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 30 juni.

Locatie:     Hotel/Restaurant  Schimmel, Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg

    Tel. 033-2861213

Aanvang van de vergadering: 19.30 uur (de zaal is open vanaf 18.30 uur).
Routebeschrijving:   Neem de afslag 22/Maarsbergen van de A12 en 
    volg vervolgens de borden Woudenberg/Veenendaal.
    Vervolgens ligt de locatie in Woudenberg aan de doorgaande weg, 
    de N225,  richting Scherpenzeel/Veenendaal.

Agenda:
Opening.

Vaststellen aantal stemgerechtigden

1. Uitreiking van: 
• de J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee
• de  Perdix prijs 
• de Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van Doornenburgtrofee
• de Mariënwaerdt Wisselbeker
• de Suze Markvoort Beker
• de Nimrodprijs
• de Van Bircmedeprijs 
• Felicitatie voor de beste teef en beste reu van de clubmatch 2013           

2. Notulen van de vergadering van 10 juni 2013  (gepubliceerd in Onze Drent no. 4 van augustus  2013)

3. Notulen van het 2e deel van de Algemene Vergadering op 9 december 2013 (gepubliceerd in bijlage bij 
 Onze Drent no. 1 van februari 2014)

4. Ingekomen stukken en mededelingen (deze bescheiden zullen één uur voor aanvang van de vergadering
 ter inzage liggen op de bestuurstafel. Gelieve de bescheiden, na deze gelezen te hebben, ook aan anderen
 ter beschikking te stellen).

5. Jaarverslag van de penningmeester over 2013

6. Verslag van de kascommissie (wordt ter vergadering voorgelezen)

7. Decharge bestuur

8. Verkiezing kascommissie en reservelid kascommissie

9. Voortgang financieel jaar 2014

10. Vaststellen van de begroting 2015

11. Pauze

12. Jaarverslagen van bestuur en de commissies

• Jaarverslag Bestuur
• Jaarverslag Ledenadministratie
• Jaarverslag Registerbeheerder 
• Jaarverslag Puppycontactadres en Over te plaatsen Drenten
• Jaarverslag Fokbeleidscommissie (FBC)
• Jaarverslag Fokaanvragen
• Jaarverslag Evenementencommissie (EVC)
• Jaarverslag Gebruikshondencommissie (GBC)
• Jaarverslag Drentenwinkel 
• Jaarverslag Redactiecommissie

13. Bestuursverkiezing: Berna Nap en Ans Sportel, beiden statutair aftredend 
 en herkiesbaar

14. Vaststellen wijzigingen in het Verenigingsfokreglement (VFR)

15. Rondvraag

16. Sluiting

Lewis Serah van ‘t Sleeswijck
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ad H. Van der snee: keurmeester, auteur, fokker en HondenliefHeBBer
Enige weken geleden bereikte mij mooi nieuws over Ad 
van der Snee, voor de meesten van u geen onbekende.

Nu zullen er ongetwijfeld ook leden onder u zijn die hem niet 
kennen. Welnu, Ad is onder andere medeschrijver geweest 
aan het boek ‘De Drentsche Patrijshond’. Behalve zijn mede-
werking aan dit boek, heeft hij nog twee boeken geschreven, 
namelijk over de Afghaanse Windhond en de Saluki. Ook 
heeft hij een aandeel gehad in de publicatie van het boek, ‘De 
Drentsche Patrijshond in verleden en heden’. 

Ad is nog steeds in bezit van een Saluki van 6 jaar. Het bij-
zondere is dat hij zijn hond mocht meenemen, nu hij met zijn 
vrouw Frida in een huis woont waar zijn vrouw verzorgd kan 
worden. Ad is vele jaren voorzitter en bestuurslid van onze 
verenging geweest en heeft ook zitting gehad in de toenma-
lige Fokbegeleidingscommissie.

U zult zich wellicht afvragen wat het nieuws is. Ad heeft con-
tact met mij gezocht om te vertellen dat hij door de Raad van 
Beheer is benoemd tot Erekeurmeester. Dit betekent dat hij 
op grote tentoonstellingen kan worden uitgenodigd om in de 
erering bijvoorbeeld een rasgroep te keuren. In zijn geval is dit 
Rasgroep 10, waarin de Windhonden zijn vertegenwoordigd. 

Tevens is Ad bevoegd om Drentsche Patrijshonden te keuren. 
Hij heeft dit met verve en grote deskundigheid vele jaren voor 
onze vereniging gedaan op (Kampioens.)clubmatches en op 
tentoonstellingen. Het zou dus ook kunnen zijn dat hij voor 
Rasgroep 7, Voorstaande Honden, wordt uitgenodigd of voor 
de Beste van de Show (Best in Show, BIS). 

Ad vindt deze benoeming een bijzondere eer. Nu hij fysiek 

niet meer in staat is om een hele dag te keuren, is dit toch een 
mogelijkheid om zijn hobby, zij het gedeeltelijk, uit te voeren.

Een hartelijke gelukwens is dan ook op zijn plaats. Ad is nu niet 
alleen Erelid van onze vereniging, maar tevens Erekeurmees-
ter, benoemd door de Raad van Beheer. Ad is tevens drager 
van de Gouden Erespeld die hem door de Raad is uitgereikt 
voor zijn veelzijdige kynologische leven.

Hopelijk kan hij nog vele jaren van deze benoeming genieten.

Janny Offereins

Ad van der Snee keurt op de Winner in 2004

• Windwijzers

• Uithangborden

• Naamborden

• Kennelnaamborden

Frieling Jonkersvaart

S.J. Frieling
Jonkersvaart 53
9366 TB Jonkersvaart

Tel.: 0594 631 399

Mobiel: 06 55 732 893

Email: info@frisianhorsesouvenirs.com

Website: www.frisianhorsesouvenirs.comHandgemaakt - Materiaal: aluminium
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in memoriam roBert Van der molen 
13 mei 1947 – 17 maart 2014

Op woensdag 19 maart bereikte mij het 
trieste bericht dat Robert van der Molen is 
overleden. 

Robert leed reeds geruime tijd aan een le-
vensbedreigende ziekte, waarvan hij niet 
meer is hersteld. De laatste maanden van 
zijn leven heeft hij in een hospice doorge-
bracht.

Robert is voor veel kynologen een begrip. 
Zelf een kynoloog van wereldformaat, heeft 
hij bij menige kynologenclub lessen gege-
ven in Kynologische Kennis 1 en 2 (voor-
heen: Algemene Kynologische Kennis). Het 
van zijn hand verschenen boek ‘Elementai-
re Kynologische Kennis’ was daarbij in het 
gehele land de leidraad.

In de jaren dat ik secretaris was van de KC 
NW Veluwe heb ik hem jaren achtereen 
uitgenodigd om les te geven, een verzoek 
waaraan hij altijd met plezier voldeed. Ik 
kan wel zeggen dat vele Nederlandse keur-
meesters en kynologen kennis over de ky-
nologie in de breedste zin van het woord 
van Robert hebben meegekregen. 

Behalve zijn boek over kynologie heeft hij 
meer uitgaven op zijn naam staan, namelijk: 
‘Honden en hun verzorging’, ‘De Sennenhon-
den’ en ‘ New Foundlander en Landseer’. Verder redigeerde hij 
Nederlandse vertalingen van buitenlandse hondenboeken.

Robert is mede initiatiefnemer geweest, samen met Ruud 
Haak en Jaap Spielbicher om het kynologisch maandblad 
‘Onze Hond’  te starten. Van 1976-1979 is hij hiervan de hoofd-
redacteur geweest, een functie die later is overgenomen door 
Ruud Haak.

Als dierenarts heeft hij jarenlang les gegeven op het Innova-
tie- en Praktijk Centrum in Barneveld over hondengedrag en 
voeding.

Zijn meesterwerk verschijnt in 2009: ‘Honden bij de Grieken 

en de Romeinen’. Een standaard-  en na-
slagwerk dat 500 bladzijden telt. Geen 
boek om in één adem uit te lezen, maar 
om van tijd tot tijd ter hand te nemen en 
in gedeelten tot je te nemen. Het is ge-
schreven in de typische ‘Robert-stijl’ zodat 
het, ondanks de pittige teksten, goed is te 
lezen.

Veel exposanten zullen zich Robert herin-
neren van de tentoonstelling ‘De Utrecht’, 
die wordt georganiseerd door de Utrecht-
se Rashonden Vereniging, waarvan hij 
lang voorzitter was. Met hem als presen-
tator van de eindkeuring was het geen 
opgave, maar was het een feest om de 
gehele keuring ‘uit te zitten’. Op heldere 
wijze ‘praatte’ hij de rasgroepen aan elkaar 
en verduidelijkte meteen de herkomst en 
de samenhang van de diverse rassen. Zijn 
persoonlijke liefde ging uit naar de Das-
hond.

Robert heeft in 2005 de Gouden Erespeld 
ontvangen, die wordt uitgereikt aan ky-
nologen die buitengewoon verdienstelijk 
zijn geweest voor de kynologie.

Een vol leven dat evenwel veel te vroeg is 
geëindigd. Robert vertelde me dat hij nog 

veel plannen had om boeken te schrijven, omdat de heden-
daagse lesboeken over elementaire kynologie, in zijn optiek, 
te veel fouten bevatten. Het heeft niet zo mogen zijn.

De kynologie verliest een markante, veelzijdige en tegelijker-
tijd bescheiden persoonlijkheid. Zijn echtgenote blijft achter 
met veel en mooie herinneringen, maar deze zullen nooit de 
lege plaats die haar man achterlaat kunnen opvullen.

De leden van de vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’ wen-
sen mevrouw Carla van der Molen-Aggenbach veel sterkte 
toe. Hij ruste in vrede.

Janny Offereins

Het basisidee van het boek ‘Honden bij de Grieken en de Romeinen’
Robert van der Molen hechtte enorm aan de (wetenschap-
pelijke) juistheid van uitspraken en/of stellingen. Daarvan 
gaf hij niet alleen blijk als hij commentaar gaf op boeken 
over kynologische theorie, maar dat gold op elk terrein. Het 
boek ‘Honden bij de Grieken en de Romeinen’ is een heel 
sprekend voorbeeld van deze benadering. Hieronder een 
citaat van hem uit een artikel in het ‘Bulletin van het Vete-
rinair Historisch Genootschap, voorjaar 2011’ waarin het hij 
basisidee van het boek beschrijft.

“In de kynologische literatuur wordt dikwijls geschermd 
met citaten van de oude schrijvers. Helaas hebben de 
meeste auteurs geen enkele kennis van de oude literatuur, 
zodat zij elkaar citeren en er hoeft maar één lolbroek bij te 
zijn die een beetje knoeit en iedereen na hem zal het knoei-

werk overnemen en voor waar verkondigen.

Neem bijvoorbeeld Xenophon. Ergens in zijn tekst hekelt 
hij de honden die, zodra zij een haas ontwaren, trillend blij-
ven staan en niet aanvallen. De Griekse uitdrukking voor 
trillend is ‘tremousi’. Ooit moet er een hondenliefhebber 
zijn geweest die het woord ‘tremousi’ een beetje heeft ver-
fraaid tot ‘atremousi’ en dat moet worden vertaald als: ‘stok-
stijf stil blijven staan’. En zo kan men vandaag de dag her 
en der in de kynologische literatuur lezen dat Xenophon al 
schreef over voorstaande jachthonden en dat hij een hekel 
had aan dat type hond. Dat is dus complete onzin.

Voorstaande jachthonden zijn pas sinds de laatste twee- 
tot driehonderd jaar ontwikkeld en de tekst van Xenophon 
is ten onrechte veranderd.”

CAC-show Nederlandse Hondenrassen 
4 juli 2013
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daar is saar, mijn eerste drent
Toen ik enkele maanden geleden een stukje schreef voor 
‘Onze Drent’ had ik nog geen benul van wat mij te wach-
ten stond, en vooral, in wat voor stroomversnelling ik te-
recht zou komen. 

Want daar zat ik dan, krap drie maanden later: in de auto met 
mijn Saartje op schoot, klaar voor de lange rit van het ver-
trouwde nest naar haar nieuwe thuis. Ik heb mijn Drentje!

Maar eerst nog even terug naar het begin. Want vele harte-
lijke verhalen en adviezen vulden mijn mailbox na mijn ad-
vies-vraag in ‘Onze Drent’ van oktober vorig jaar. Ik vond het 
ontzettend leuk om de verhalen te lezen en de betrokkenheid 
van onbekenden bij mijn zoektocht was een zeer aangename 
verrassing. 

Toch waren deze  persoonlijke ervaringen erg divers. Natuur-
lijk wist ik ook wel dat er niet één waarheid uit zou komen, 
maar één ding wist ik wel zeker: Saar moest gaan jagen en dus 
kwam ik terecht bij Kennel Van ‘t Arrêt.

Met zijn hond Eline was Walter Klijsen van plan een nestje te 
fokken, maar helaas bleek Eline onverwacht eerder loops te 
zijn geworden en dus ging het feest (voorlopig) niet door. 
Toch waren wij van harte welkom bij Walter en Caroline. En 
wat een bron van inspiratie en informatie bleek deze man! 
Vele kopjes koffie en knuffels 
van Eline en Sophie later, gin-
gen we tollend van de verhalen 
en goede adviezen weer terug 
naar het Zeeuwse. Poeh. Dit 
moest ik even verwerken. Maar 
gelukkig was dit gesprek ook 
vooral een bevestiging van wat 
ik al wist.

Ondertussen bleek dat ik niet 
zoals gepland in mei 2014 kon 
stoppen met werken, maar al veel 
eerder! Dat is sowieso fijn nieuws 
natuurlijk, maar in dit geval bete-
kende het ook iets anders: ik was helemaal klaar voor Saar.

En toen ik op de fokdagen in Barneveld te horen kreeg over de 
zwangere ‘Asya the Gloucester’ (met reu ´Timco van ’t Arrêt´), 
maakte ik in gedachten al een klein vreugdesprongetje: zou 

het nu echt gaan lukken? Een mail en drie dagen later zaten 
we bij Luc en Gerrie van de Heijning aan de koffie. Wederom 
hebben we uitgebreid gepraat en de vele interessante verha-
len aangehoord. 

Het wachten op het verlossende telefoontje was begonnen, 
want zou er een teefje voor ons bij zitten? Slechts 1,5 week 

later was het al zo ver, onze Saar was ge-
boren!

Moeder Asya heeft samen met de fokkers 
Luc en Gerrie de pups met veel liefde ver-
zorgd en ze klaargestoomd om het nest 
te verlaten. En stiekem waren we al een 
beetje trots op haar toen ze de karakter-
test met vlag en wimpel doorstond.

En hoe klein ze ook was, we zijn thuis 
meteen begonnen met haar ‘puppen-
jachttraining’. En wat doet ze het goed, 
onze kleine ukkepuk! De trainer wil nog 
wel eens het commentaar “Er zit een ste-

nen of zelfs ijzeren kop op” laten vallen, maar met 12 we-
ken zwemt ze al moeiteloos een vijver van dertig meter over 
en sleept ze vol trots een dooie kraai naar me toe. Wij gaan 
samen nog een hoop (jacht) plezier beleven!

Rob Driehuis

 of... ‘Saarlando’

Oktober 2013 Maart 2014
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Het Voorjaar, ook Voor Honden spannend

Wonen en leven op het platteland brengt vele voor-
delen met zich mee. De rust, het leven midden in de 
natuur, geen straatverlichting, de vogelgeluiden in 
de vroege morgen en zeker in deze tijd het kunnen 
volgen van de scharrelende eenden en de wreedhe-
den van de woerden naar de vrouwtjes-eenden. Ook 
vliegen de zwanen, die de vorige maand zijn terug-
gekomen, als ‘Dacota’s’ over, op zoek naar hun oude 
nest. Altijd weer een indrukwekkend gezicht.

Voor onze honden is deze tijd soms heel zwaar. Om 
scharrelende paartjes eenden langzaam door de 
weilanden te zien gaan. Met dit mooie lenteweer 
blijven ze ijskoud liggen zonnen, niet ver van de 
omheining vandaan. Aan het luide en opgewonden 
geblaf storen ze zich niet en de honden komen te-
rug met kwispelende staarten, we moeten dit maar 
accepteren!

Een ander zeer actief dier is de houtduif, waar de 
honden dol op zijn. Zij zitten echt binnen de om-
heining en zijn heel duidelijk aanwezig, niet alleen 
met hun logge lijven maar zeker ook met hun stem-
geluid. Ik vind het altijd wat onhandige vogels met hun ge-
fladder richting boom met takjes in de snavel om te nestelen. 
Afwachten hoe het dit jaar gaat, vorig jaar kozen de duiven 
het hazenpad.

Over hazen gesproken, ze lopen naast en tegenover ons op 
weiland en graanvelden te rammelen. Een prachtig gezicht 
en feilloos geregistreerd door de honden, die mij door hun 
gepiep hierop attenderen. Ze mogen natuurlijk niet zo re-

ageren... Om de spanning weg te nemen gaan we dan rich-
ting broodtrommel om de Drenten af te leiden met een klein 
stukje brood. De spanning is weg en dan (gelukkig) ook vaak 
de hazen! 

We zijn heel blij met ‘onze’ huis-fazantenhaan, die gistermid-
dag luid kokkelend aanwezig was en regelmatig zijn vleugels 
schudde om er zo aantrekkelijk mogelijk uit te zien voor het 
hennetje. Hij was in mijn ogen prachtig, maar ik ben geen fa-
zantenhen! Veilig achter de omheining weliswaar, maar dui-
delijk zicht- en hoorbaar.

Als we over een paar weken achteruit lopen, over ons stuk 
‘rough’ gelaten land, zien we de jonge fazanten voor ons uit 
lopen of wegvliegen en realiseren we ons dat we een steentje 
hebben bijgedragen aan het wildbeheer. Een heerlijk gevoel 
zo te kunnen en mogen wonen en leven!

Tineke

geen moment rust
Sinds drie maanden heeft Ria een pup. Het hondje is helemaal 
op haar gericht, maar daar wordt ze net een beetje gek van. 
Waar ze ook gaat of staat, de pup volgt haar op de voet. Als ze 
even de kamer uitgaat zet Kees het op een janken. Als hij door 
een ander gezinslid wordt uitgelaten, weet hij niet hoe snel hij 
weer terug moet gaan. Hij wil naar huis, waar zijn bazinnetje 
is! Het nare is, dat hij daar dan ook het liefst de rest van zijn 
behoeften doet.

Het is, denk ik, min of meer een herkenbaar verhaal. Nieuwe 
(onervaren) eigenaars van puppy’s laten hun pup toe in hun 
persoonlijke leven zonder daarbij enige regels of grenzen aan 
te geven, wat honden juist zo nodig hebben.

Let u er maar eens op hoe zij met de hond communiceren. Als 
ze het lief/fijn vinden dat hij steeds bij hen wil zijn, ervaart de 

hond dat als iets dat hij goed doet! Maar zijn gedrag is niet 
oké. Ria moet de pup buiten de kamer zetten waar zij is. Zodra 
hij kalm en rustig is, geeft ze het commando “Blijf” en vervol-
gens loopt ze langzaam bij hem weg. Als hij toch achter haar 
aankomt, zet ze hem gewoon weer terug. Net zolang tot hij 
door heeft dat hij niet mag volgen.

U begrijpt dat het bij deze training belangrijk is dat Ria con-
sequent is. Want juist door te blijven herhalen, kunnen we 
honden dingen aanleren. Het is ook allemaal best verwarrend 
voor ze. De ene keer mogen ze gezellig op schoot, de andere 
keer worden ze weggestuurd. Daarom mag Ria zich nooit door 
emoties laten lijden. NEE is NEE. Zodra ze de controle heeft, zal 
zij de magie van het leiderschap begrijpen.
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eVenementencommissie

Op zaterdag 28 juni a.s. organiseert onze vereniging de jaar-
lijkse Kampioenschapsclubmatch in de Columbizhal, Baron 
van Nagellstraat 158, 3771 LL te Barneveld.

Inschrijving en inschrijfgeld
De inschrijving staat open voor alle Drentsche Patrijshonden

• die op de dag van inschrijving zijn ingeschreven in de Ne-
derlandse stamboekhouding (NHSB);

• die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, 
op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in een 
door de FCI erkende stamboekhouding;

• waarvoor op de dag van inschrijving de eigenaar in het 
buitenland woonachtig is, de inschrijving in een door 
de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding is aan-
gevraagd en niet is geweigerd. De eigenaar dient een 
schriftelijk bewijs van de aanvraag bij de inschrijving te 
overleggen.

U kunt uw hond(en) inschrijven middels het bijgevoegde in-
schrijfformulier, maar u kunt uw hond(en) ook online inschrij-
ven via de website www.drentschepatrijshond.org van de ver-
eniging. Daar staat vermeld wat u hiervoor moet doen. Komt 
u er niet uit, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn er 
bij gebaat dat zoveel mogelijk mensen online inschrijven. Dat 
scheelt ons veel werk!

Het inschrijfgeld is voor elke hond € 30,00. Voor de puppy- en 
babyklasse betaalt u € 20,00 per hond. De kosten voor de fok-
kerijklasse zijn € 10,00 per groep en voor de kind/hond show 
€ 6,00 boven de normale inschrijfkosten. 

Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het online inschrijven 
of met het verzenden van het inschrijfformulier (bijgevoeg bij 
dit blad) te worden overgemaakt. Leest u in verband met de 
verzending en betaling a.u.b. nauwkeurig de aanwijzingen op 
het inschrijfformulier.

NB In verband met de beperkte ruimte in het online program-
ma kan bij de ingeschreven hond slechts een beperkt aantal 
titels worden vermeld. Van de ouders wordt, indien van toe-
passing, alleen de titel ‘Kampioen’ vermeld. 

De inschrijving sluit onherroepelijk op woensdag 11 juni 2014. 
Schrijf, om teleurstelling te voorkomen, zo spoedig mogelijk 
in.

In de Fokkerijklasse kunnen minimaal 3 en maximaal 5 hon-
den (reuen en/of teven) ingeschreven worden. Honden gefokt 
door dezelfde fokker, maar mogelijk van verschillende eigena-
ren worden in een groep voorgebracht door maximaal 2 per-
sonen. De koppelklas vervalt hiermee. Uiteraard moeten de 
honden ook in een andere klasse op de clubmatch zijn inge-
schreven. Er wordt gelet op het juiste type, homogeniteit en 
presentatie van de voorgebrachte honden. Dit alles gebeurt 
in de erering in het middagprogramma. 

Een hond mag maar voor één klasse worden ingeschreven, 
met uitzondering van de fokkerijklasse en de kind/hond show. 
De leeftijd is meestal bepalend bij de inschrijving in één der 
klassen. De beslissende datum met betrekking tot de leeftijd 
is de dag waarop de hond wordt geshowd.

Honden ingeschreven in de Puppyklasse en de Babyklasse 
krijgen de kwalificatie ‘Veelbelovend’, ‘Belovend’ of ‘Weinig 
Belovend’. Zij zullen ook ‘geplaatst’ worden en in aanmerking 
komen voor de ter beschikking gestelde prijzen. Zij kunnen 
echter niet meedingen naar ‘Beste Hond van de Clubmatch’. 
Een verdere toelichting van de klassenindeling vindt u op het 
inschrijfformulier.

Mocht het aantal ingeschreven honden per klasse aanleiding 
geven om keurmeesters andere klassen te laten keuren dan 
hier aangegeven, dan behoudt het bestuur zich het recht 
voor, in overleg met en na goedkeuring van de Raad van Be-
heer, wijzigingen aan 
te brengen in de in-
deling.

Monorchide of cryp-
torchide reuen kun-
nen niet worden in-
geschreven.

Vooral indien u 
meerdere honden 
inschrijft, dient u er 
rekening mee te hou-
den dat wij bij de keu-
ringen moeten han-
delen volgens artikel 
178 van het huishou-
delijk reglement van 
de Raad van Beheer: 

Kampioenschapsclubmatch in Barneveld - 28 juni 2014
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“Wanneer een te keuren hond niet tijdig in de ring aanwezig 
is, wordt deze hond gekeurd en gekwalificeerd, doch de hond 
komt niet meer voor plaatsing in aanmerking”.

Catalogus
Deze zal u met het draagnummer worden uitgereikt bij het 
secretariaat in de hal op vertoon van de bevestigingsbrief die 
u van ons hebt ontvangen. Per inschrijver krijgt u één catalo-
gus. Tegen betaling van € 2,00 kunnen bezoekers een catalo-
gus kopen. Vóór in de catalogus kunt u vinden in welke ring u 
wordt verwacht. En verder: vragen staat vrij!

 Veterinaire keuring
De zaal is open vanaf 8.00 uur. Er is geen veterinaire keuring.

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u dat 
uw hond(en) voldoende is (zijn) ingeënt.

U dient als bewijs hiervan het entingsboekje mee te nemen.

Ook voor honden die meekomen en niet zijn ingeschreven, 
dient u het entingsboekje mee te nemen.

Voor honden uit het buitenland is ook een bewijs verplicht dat 
de hond tegen rabiës is ingeënt.

Opening en Exterieurkeuringen
Om 9.30 uur zal de Clubmatch worden geopend, waarna de 
keuringen zullen beginnen.

Kind/hond show
Evenals voorgaande jaren kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar 
zich hiervoor opgeven middels het inschrijfformulier. Er wordt 
gekeurd in twee leeftijdsgroepen door een keurmeester. De 
plaatsing van de beste vier koppels van elke groep en de prijs-
uitreiking vindt halverwege de middag plaats in de erering.

Bevestiging van de inschrijving
Ongeveer een week voor de clubmatch ontvangt u een beves-
tiging van de inschrijving. Deze moet u meenemen naar de 
clubmatch. Hierop staat uw catalogusnummer. 

Mocht u 23 juni nog niets hebben ontvangen, meldt u dit dan 
bij Betsy Duifhuizen, 
• tel.0182-521158 of 
• e-mail: clubmatch@drentschepatrijshond.org

Wij hopen op veel inschrijvingen en een gezellige dag!

Namens de Evenementencommissie,
Betsy Duifhuizen - v.d. Scheur

Klassenindeling en keurmeesters

Openklasse reuen (15 mnd. – 8 jr.) mw. A.M. Reeskamp-Blok

Openklasse teven (15 mnd. – 8 jr.) mw. T. van Adrichem Boogaert-Kwint

Tussenklasse reuen (15 - 24 mnd.) mw. F. Lochs-Romans

Tussenklasse teven (15 - 24 mnd.) dhr. W. Wellens

Jeugdklasse reuen (9 – 18 mnd.) mw. F. Lochs-Romans  

Jeugdklasse teven (9 – 18 mnd.) dhr. W. Wellens

Puppyklasse reuen/teven (6 – 9 mnd.) mw. G.M.I. de Wit-Bazelmans

Babyklasse reuen/teven (4 – 6 mnd.) mw. G.M.I. de Wit-Bazelmans

Fokkersklasse reuen/teven (vanaf 9 mnd.) mw. F.L. Mensink

Gebruikshondenklasse reuen/teven (vanaf 15 mnd.) mw. F.L. Mensink

Kampioensklasse reuen/teven (vanaf 15 mnd.) mw. F.L. Mensink

Veteranenklasse reuen/teven (vanaf 8 jr.) mw. F.L. Mensink

Fokkerijklasse mw. F. Lochs-Romans en mw. F.L. Mensink

Eindkeuring mw. A.M. Reeskamp-Blok en

mw. T. van Adrichem Boogaert-Kwint
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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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Drentenwandeling maart 2014
Luuk kwam, zag en …wist niet wat hem overkwam. “1, 2, 3, 
4, 5, ... maar liefst 60(!) vriendjes en vriendinnetjes?!”

Ik kan mij zo voorstellen dat die gedachte door het koppie van 
onze jonge Drent Luuk (´Jelle vd Olinckhoeve´) heen schoot, 
toen wij zaterdag 29 maart bij de Ginkelse Heide  aankwamen. 
We hadden ons namelijk aangemeld voor de zonovergoten 
Drenten Voorjaarswandeling bij Ede.

Luuk is inmiddels ruim 10 maanden en we vonden het tijd 
worden om zijn ‘horizon’ verder te verbreden. Omstreeks kwart 
over negen verlieten wij het vertrouwde Vleuten om richting 
Ede af te reizen. Gelukkig zat echt alles mee: het verkeer, maar 
vooral ook het weer. Wat hebben we het ontzettend getroffen, 
mooier kon haast niet. De opkomst was dan ook overweldi-
gend.

Het heerlijke zonnetje was er vast en zeker ook debet aan dat 
iedere modderpoel een enorme aantrekkingskracht bezat… 
Menig saunabezoeker zou jaloers zijn geweest op al die gratis 
modderbehandelingen! Hopelijk liep er niemand rond in zijn 
zondagse kledij en hadden de betreffende Drenteneigenaren 
geen bekleding in de auto die ze schoon wilden houden.

Ook enkele fietsers/mountainbikers waren (on?)aangenaam 
verrast door de hoeveelheid wit/bruine monsters die de Gin-
kelse Heide onveilig maakten: “Ik had me vanochtend toen ik 
ging fietsen wel ingesteld op 1 of 2 honden, maar zoveel!”. Ge-
lukkig kon de fietser er wel om lachen. En laten we eerlijk zijn, 
wie smelt er nu niet bij het zien van al die vrolijk kwispelende 
staarten en guitige koppies. Of spreekt hier nu een bevooroor-
deeld mens?

Tegen het einde van een zeer geslaagde wandeling werd er 
nog een groepsfoto gemaakt voor in het plakboek en keerde 
iedereen, eventueel na het nuttigen van een hapje en drankje, 
moe maar voldaan huiswaarts. 

Luuk heeft weer heel veel indrukken opgedaan, vele nieuwe 
vrienden gemaakt en zeer veel om over te dromen gehad. Op 
naar het volgende uitje!

Marjo Timmer
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Drentelen met een Drent vanuit een tent

Het is weer zover. De Drentenwandeling staat op het program. 
Onze hond van 10 maanden, Tommie van de Lage Nesse, wij, 
zijn baasjes, Gert-Jan en Bianca Rodenburg, hebben er zin in!

We combineren het deze keer met het testen van de nieuwe 
tent op een camping in Ede. Daarbij testen we tevens het kam-
peren met een hond. Dus vrijdagmiddag met een volle wagen 
en een opgewonden hond op weg naar Camping Zuid Ginkel.

Het was heerlijk weer en dat bleef het. De tent stond al snel, 
terwijl  Tommie vond dat gras wegkrabben ook een leuke be-
zigheid is. Na de tweede kuil had Gert-Jan hem dat snel afge-
leerd.

We moesten eten en wisten dat Juffrouw Tok de volgende dag 
de ‘Drentenpittstop’ zou zijn, dus daar konden we terecht met 
hond!  Na een avondrondje op de hei gingen we eten. Het 
smaakte erg goed en Tommie vermaakte zich zo goed dat de 
hele tafel ervan schudde. Nadien was het lekker rusten in ons 
polyester huis. De volgende ochtend floten de vogels al vroeg 
en de zon wekte ons drietjes.

Na het ontbijt vertrokken we naar de verzamelplek 3 km ver-
derop. We waren vrij op tijd, maar er liepen al vele Drenten 
rond. De leiding had alles netjes geregeld voor mens en dier! 
Tommie vond het even spannend maar al snel rende hij lekker 
achter de meute aan en lag hij vaak met een andere Drent in 
een kuil te kroelen.

Uiteindelijk waren 60 Drenten aanwezig en vertrok de kluwen 
wit en bruin. Het voor- en meteen het nadeel van de Drenten-
wandeling is, dat de honden naar voren lopen, dan één voor 
één  teruglopen naar hun baasje om vervolgens om te draaien 
en weer opnieuw naar voren te lopen. Dit moet je wel in de 
gaten blijven houden! In het begin dachten we dat Tommie 
nog steeds vooraan liep maar hij was ons voorbij gelopen, zo-
dat we weer terug moesten om hem op te halen. Dankzij de 
bezemwagen was alles snel voor elkaar. 

Daarna gingen wij en hij veel beter opletten! Hierdoor kon-
den wij geen uitgebreide gespreken hebben. Het werd steeds 
warmer en uiteindelijk liepen we in T-shirts in een lang lint van 
honden en eigenaren een mooie route.

Hier en daar werden enkele poelen bezocht door de verhitte 
beestjes. Uiteindelijk werd de groepsfoto op een heuveltje 
midden op de heide gemaakt. Daarna de laatste kilometer en 
bij de parkeerplaats hadden alle Drenten heerlijk water ver-
diend!

Al met al een geweldige organisatie. De rest vertrok naar Juf-
frouw Tok. Wij gingen terug naar de tent. Heerlijk rustig lun-
chen met een moe, maar voldaan hondje. Tommie heeft zich 
geweldig vermaakt. Wij hebben weer veel geleerd en genoten 
van dit heerlijke ras. We hopen nog vele, vele Drentenwande-
lingen te doen in de toekomst.

Gert-Jan en Bianca Rodenburg
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Drentenwandeling op film
De aanloop
Ergens eind februari werden we op de 
redactie benaderd met het verzoek of 
“we” het leuk zouden vinden wanneer 
iemand een video van de Drentenwan-
deling zou gaan maken. Hij (Ton Pas) 
zou dan tijdens de wandeling een video 
maken en die konden geïnteresseerden 
vervolgens kopen. Met in herinnering 
alle tekenaars op het Piazza Navone en 
fotografen op de pleinen van Venetië 
die ongevraagd iets maken en vervol-
gens verwachten dat je het ook koopt 
(en daar verschrikkelijk over kunnen 
gaan zeuren), waren we in eerste instan-
tie wat terughoudend. We vinden niet 
dat we via ‘Onze Drent’ en de website re-
clame moeten maken voor het persoon-
lijk gewin van wie dan ook. Dit geldt ook 
voor cursussen, bijeenkomsten, boeken 
en meer. We proberen steeds in te schat-
ten of het algemeen belang van Dren-
tenbezitters, de fokkers en of de vereni-
ging gebaat zijn bij het publiceren in 
ons blad en op de website.

Maar ja, het klonk wel leuk en wat nu? 
Uiteindelijk hebben we gewoon ge-
maild en gebeld en onze overwegingen 
voorgelegd. Er bleek niets aan de hand! 
Ton bleek vorig jaar z’n eigen Drent ver-
loren te hebben en omdat hij en zijn 
vrouw besloten hadden om niet meer 
aan een pup te beginnen, vond hij het 
wel stil worden. Hij wilde graag iets voor 
“de Drent” doen en omdat video’s maken 
zijn andere grote passie is, wilde hij een 
en ander combineren. Wat de verkoop-
prijs betrof, dat zou de kostprijs worden; 
hij wilde er niets aan verdienen. Nu, op 

zo’n aanbod zeg je geen nee!

Om de medewandelaars alvast op de 
hoogte te brengen en te voorkomen dat 
men zich ‘overvallen’ zou voelen door de 
aanwezigheid van een camera, beloofde 
Ton een inleidende blog voor de web-

site te schrijven.

De wandeling
Zaterdagochtend 29 maart vroeg in de 
stralende zon naar de Ginkelse Heide 
gereden alwaar de evenementen com-
missie druk bezig is met de organisa-
tie en Ton de eerste beelden al heeft 
geschoten: de aankomst van de eerste 
bezoekers, het rituele koffiedrinken met 
een plakje cake van de bazen, het don-
derjagen van de jonge Drenten en het 
corrigeren ervan door de oudere dieren. 
Alles was weer precies zoals het hoort! 
Je zag dat pas aangekomenen, waaron-
der de voorzitter die met vrouw en 2 for-
se reuen het halve land is doorgereden, 
in eerste instantie wat schuchter waren. 
Je hoorde ze als het ware denken: “Kom 
ik dan ook op de video en sta ik er dan 
wel leuk op?” Maar na een paar minuten 
was dit gedrag verdwenen en deed men 
weer als vanouds: vrienden begroeten, 
slap ouwehoeren over de honden en het 
zoveelste bakkie naar binnen werken. 
De camera bestond niet meer! 

Tegen 10 uur hield Otto als voorzitter 
van de Evenementencommissie een 
korte uitleg over ‘huisregels’, maakte 
wandelaars in spe bekend dat we een 
‘Ginkels record’ hadden (meer dan 60 
Drenten en tegen de 100 begeleiders), 
dat men de foto’s naar de website kon 
sturen alwaar een selectie getoond 
zou worden, dat vrijwilligers een stukje 
mochten schrijven voor ‘Onze Drent’ en 
de website (zoals u ziet staan er twee 
leuke en geheel verschillende verslagen 
in dit blad en op de site) én dat er een 

video gemaakt zou worden. 
Belangstellenden konden zich 
bij Ton melden om te horen 
hoe een en ander in zijn werk 
zou gaan. Bij het schrijven van 
dit stukje komt net het bericht 
binnen dat de video klaar is en 
voor het luttele bedrag van € 
4,- besteld kan worden. Een 
‘teaser’ van 3 minuten staat op 
de website. 

De wandeling verloopt zoals 
altijd: het jonge spul rent, ra-
vot en loopt de route zeker 
10x. De oudere honden doen 
het iets rustiger aan en hier en 

daar gaan dominante heren en dames 
de strijd met elkaar aan. Een deel van de 
Drenten gelooft het gedoe wel en volgt 
het aangeboren jachtinstinct: je ziet hen 
op grotere afstand van de groep met de 
neus op de grond de sporen van eerdere 
bezoekers volgen. Wij mensen denken 

dat het voor een hond heel makkelijk 
moet zijn om de baas te midden van de 
andere mensen te herkennen: “Hallo, ik 
ben hier, zie je mij niet?” Dit blijkt voor 
de meeste honden toch anders te lig-
gen. Bijna allemaal zie je ze om de zo-
veel tijd even terugkeren naar die groep 
wandelaars om vooral op de neus te 
controleren of de baas er nog wel bij zit. 
Lukt dat niet dan gaan ze hem zoeken 
en met enige regelmaat wordt er door 
de veegwagen weer een Drent aan een 
touwtje mee naar voren genomen: “Is er 
iemand zijn hond soms kwijt?” Dit dik-
wijls ontroerende gedrag is goed te zien 
op de video waar je steeds weer zoeken-
de honden door het beeld ziet schieten.

De terugkomst
Op een klein incident na, een 
paar jonge honden zien de 
windkap rond de microfoon 
van Ton aan voor een dummy 
(of wellicht een echt konijn), happen er 
naar en gaan er uiteindelijk mee van-
door, verliep de wandeling perfect. Het 
was veruit de mooiste dag van 2014 
tot dan toe! Na zo’n 100 minuten komt 
iedereen tevreden weer aan op de par-
keerplaats. Ton belooft snel aan de slag 
te gaan en zegt toe in 2 weken de boel 
klaar te hebben (hetgeen klopt). Een 
deel van de mensen besluit nog iets te 
gaan gebruiken bij Juffrouw Tok, de rest 
gaat voldaan naar huis het weekend vie-
ren. Samenvattend: een heerlijke dag 
(perfecte start van het voorjaar) met 
weer erg veel gezellige praatjes met an-
dere Drentenliefhebbers. Volgend jaar 
weer!
Arjan

Drent Pien (eigenaar Quirinus v.d. Bosch) kijkt 
geïnteresseerd naar de film van de wandeling.
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fluisteren, scHreeuwen of fluiten
We weten allemaal dat we een Drent fluisterend kunnen 
sturen. Stemverheffing is niet nodig. Je hond heeft (over 
het algemeen…) toch prima oren?  

Hij doet graag wat je van hem vraagt en heeft heel snel door 
wat je bedoelt. Een hoge stem, is voor de hond een beloning 
en wordt dus gebruikt als de hond het goed doet of als je iets 
van hem wilt (bijvoorbeeld: “Kom voor”); een lage stem, ga 
maar bij u zelf na, is bestraffend en wordt dus gebruikt om uw 
hond te laten weten dat hij het fout doet of iets doet wat niet 
mag of wenselijk is. Een lage stem betekent iets anders dan 
schreeuwen! 

Bovendien is het volume van je stem alleen al minder relevant, 
omdat een hond veel meer informatie krijgt van  lichaamstaal, 
gezichtsuitdrukking en wie weet waarvan nog meer. Geur? 
Zal in een aantal gevallen ook vast een rol spelen. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit het volgende. Als het zit-commando is aan-
geleerd met het (slechts eenmaal uitgesproken) commando 
‘Zit’,  en je zegt een keer ‘pindakaas’, maar maakt het gebaar 
dat je (onbewust?) altijd maakt als je je hond wilt laten zitten: 
grote kans dat je hond vlot gaat zitten. Dit kan je een keer pro-
beren als testje, gebruik verder consequent hetzelfde woord/
commando.

Er klinkt ook altijd emotie door in je stem. Dat kan zijn: rust 
en overwicht. Maar ook: onzekerheid, ongeduld, angst… Over 
het algemeen zal je intonatie positief zijn. Je bent toch altijd 
relaxt als je aan het werk bent met je Drent? En je weet, dat 
ongeduld alleen maar averechts werkt? Zeker bij een Drent 
bereik je de beste resultaten met geduld.

Maar wat als er echt een noodsituatie is? Als je hond bijna een 
weg oploopt waarop de auto’s voortrazen? Als je in de verte 
iets ziet waar je hond beter niet  onaangelijnd op af kan gaan? 
De reu met wie hij altijd ruzie maakt? Een paard waar je hond 
niet zo goed mee kan omgaan? Dan is het moeilijk beheerst 
en rustig het commando “Blijf of “Kom voor” te geven. Als je 
teveel dwang in je stem legt, vertrouwt je hond het misschien 
niet meer en volgt het commando juist niet direct op. Dan ben 
je, op z’n zachtst gezegd, ‘not amused’.

Sommige hondeneigenaren trainen hun hond om juist heel 
goed te gehoorzamen op geschreeuwde en of gestrest uitge-
sproken commando’s. Bijvoorbeeld: een gewoon zit-comman-
do levert een saai brokje op. Als de ‘volumeknop’ van de stem 
wat verder opengaat, wordt de beloning aantrekkelijker. Na 
een tijdje kan je hond bijna niet meer wachten totdat je hem 
toeschreeuwt! Wie weet werkt het.

Natuurlijk kan je ook een fluit gebruiken, daar wordt veel mee 
gewerkt wordt in de jachttrainingen en in het veld. Dat heeft 
een aantal voordelen. Op de eerste plaats draagt het geluid 
verder en geeft het minder onrust in het veld dan een stemge-
luid.  Er is ook minder risico dat het commando steeds net iets 
anders klinkt, waardoor het gemakkelijker is om consequent 
te zijn. Bijvoorbeeld “Kom voor”, kun je prima uitdrukken met 
“fluut, fluut”. In een fluitsignaal zit minder emotie, hoewel … 
als het baasje echt ongeduldig wordt, dan klinkt dat toch wel 
door in het fluitsignaal!

Redactie

4: Zara, eig.: Cor en Angela van Geffen 1, 2 en 3: Drenten & schapen op ‘Hoeve ‘t Lammermoor’ 
Joyce Broekman - Dekker

3

1 2

4
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Chippen
In ‘Onze Drent’ van februari stond een uitvoerig stuk over de chip- en registratieplicht die geldt vanaf 1 april 2013. Naar aan-
leiding daarvan werden we door een lezeres op een heel triest verhaal geattendeerd.

Een Duitse Staande hond werd achtergelaten. De gegevens die aan de chip waren gekoppeld waren niet meer actueel, maar 
gelukkig kon de fokster er wel mee worden achterhaald. Zij ontfermde zich over ´haar pup´en vond een nieuw gezin waar de 
hond hopelijk nog een mooi leven zal hebben.

RTV Oost, 5 februari 2014
De hond Centa, die afgelopen maandag in Hardenberg is ge-
vonden gaat vandaag terug naar de fokker. De Duitse Staan-
de Hond wordt opgehaald uit het dierenasiel de Crull in Den 
Ham. De echte eigenaar van de hond is nog steeds spoorloos.

Centa zat afgelopen maandag in het centrum van Harden-
berg urenlang vastgebonden aan een paal voor de deur van 
een supermarkt. Een oplettende voorbijganger alarmeerde de 
dierenambulance die het beest heeft meegenomen.

Via de registratiechip in het oor van de hond kon niet de naam 
van de huidige eigenaar maar wel de geboortedatum van de 
teef achterhaald worden. Via die weg is uiteindelijk de fokker 
van de hond, Jentelsbrink Dog Consulting uit Nieuw-Weerdin-
ge, gevonden. De eigenaresse van dit bedrijf komt de hond 
vanmiddag uit het asiel ophalen. Ze zal zich tijdelijk over de 
onfortuinlijke hond ontfermen en ervoor zorgen dat er een 
nieuw baasje gevonden wordt. Natuurlijk mag ook de huidige 
eigenaar zich nog steeds bij haar melden.

Facebook, 4 februari
Lieve mensen...

We hebben een enerverende dag achter de rug. Een van de 
ergste dingen die je als fokker kan overkomen is dat een van je 
nakomelingen gevonden wordt, vastgebonden aan een paal 
bij een supermarkt...

Centa is bij ons geboren, zusje van Castor en Caitlin. Het laat-
ste dat wij wisten, was dat ze na een herplaatsing op een boer-
derij in Roswinkel terecht was gekomen.... Wie kon vermoeden 
dat ze in Hardenberg zou worden gevonden??

We zijn er hier kapot van, temeer omdat ze in de allereerste 
instantie toebehoorde aan iemand die ons heel erg dierbaar 
was...

We hopen met heel ons hart dat we haar hier naar toe kunnen 
halen, zodat ze even kan bijkomen en daarna een frisse start 
kan maken bij mensen die we al op het oog hebben....

lente, Het tHema Van deze ‘onze drent’ 
 Wanneer is het lente?
Om klimatologische redenen begint de meteorologische len-
te op het noordelijk halfrond op een andere datum dan op het 
zuidelijk halfrond. Voor Nederland op het noordelijk halfrond, 
begint de meteorologische lente op 1 maart en duurt tot en 
met 31 mei. Op het zuidelijk halfrond is de lente daarentegen 
van 1 september tot en met 31 november. In 2003 begon de 
lente nog op 21 maart, maar sindsdien en ook in de komende 
decennia begint de astronomische lente vrij-
wel ieder jaar op 20 maart. 
Volgende de astronomische 
lente, eindigt de lente als de 
zon het hoogste aan de hemel 
staat, waarna de zomer ingaat. 
Dit is meestal rond 21 juni op 
het noordelijk halfrond.

Bij het begin van de astronomi-
sche lente staat de zon precies 
boven de evenaar. De astrono-
mische seizoensindeling is geba-
seerd op de positie van de aarde 
ten opzichte van de zon, de me-
teorologische heeft als uitgangs-
punt dat ieder seizoen drie com-
plete kalendermaanden telt. Door het warmere weer van de 
laatste jaren begint het groeiseizoen, de lente in de natuur, 
tegenwoordig eerder. 

Wat zijn de effecten van de lente?
Het meest bekende effect van de lente is natuurlijk het feit dat 
de dagen langer worden ten opzichte van de voorafgaande 
winter. De naam lente is dan ook afgeleid van lang. Daarnaast 

heeft de lente ook nog andere effecten, zoals het zonlicht dat 
sterker wordt. Dit heeft o.a. als gevolg dat de mens dopamine, 
dat een belangrijke rol speelt bij het ervaren van geluk, blijd-
schap en welzijn, en serotine aanmaakt, dat invloed heeft op 
stemming, zelfvertrouwen, slaap, emotie en het weer als re-
gulator werkt van het dopamine-systeem. Op deze manier is 
het  gevoel van voorjaars euforie  te verklaren. Een negatief 
effect van de lente is dat de voorjaarsmoe-

heid kan optreden. Dit is te 
danken aan melatonine, het 
hormoon dat onder invloed 
van licht wordt aangemaakt 
en o.a. de beheerder is van 
onze biologische klok.

De lente heeft behalve ef-
fect op mensen, ook een 
sterk effect op planten en 
dieren. Alle planten be-
ginnen na de winterslaap 
te groeien, oftewel als de 
lente begint. Hetzelfde 
geldt voor dieren die na 
hun winterslaap uit hun 

schuilplaats komen, actiever worden en de parings- en 
nesteldrang laat niet lang meer op zich wachten. Trekvogels 
migreren naar het noorden om de hogere temperaturen te 
vermijden om daar hun “gezinnen” te stichten. Al heel gauw 
kunnen we de jonge dieren overal observeren, een periode 
om van te genieten!

Tineke
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de droom die na Bijna 15 jaar uitkwam
Vlak voor  wij op Eerste Kerstdag de 
moeilijke beslissing moesten nemen 
om de dierenarts voor Luna te laten 
komen om haar in te laten slapen, was 
Blossom loops geworden.

We wilden haar laten dekken en hadden 
na vele gesprekken met andere fokkers 
de keuze voor de reu op ‘Okke (Sander) 
fan de Indo Anjoho’ laten vallen. Deze 
keuze was vooral gebaseerd op de ka-
rakters, vriendschap, bouw tussen deze 
twee hondjes.

Met deze loopsheid kwam ‘de droom’ 
opnieuw een stukje dichterbij, de droom 
van een eigen nestje met onze kennel-
naam en het aanhouden van een teefje. 
Ook de eigenaren van Okke hadden een 
wens: het aanhouden van een reu.

Het aftellen was begonnen richting ‘de’ 
dag. Omdat wij op 30 minuten afstand 
wonen, hadden we besloten om geen 
progesteron te prikken en echt de na-
tuur zijn gang te laten gaan. Op oude-
jaarsdag zaten we op dag 10 en kwam 
Okke met oliebollen richting Blossom. 
Ze wilde er niets van weten! De volgen-
de dag kwam Okke opnieuw, maar op-
nieuw was het nog niet ‘de’ dag.

Omdat de twee hondjes ‘onervaren’ wa-
ren, wilden we niets forceren. De honden 
maakten uit wanneer ‘het’ gebeurde. Op 
2 januari kwam Okke opnieuw en had-
den we een dekking, maar zonder een 
koppeling. De volgende dag ben ik met 
Blossom richting Okke gegaan en daar 
vond een mooie dekking met koppeling 
plaats. En de dag daarna nog een keer.

Daarna was het afwachten tot eind ja-
nuari op een echo. Inmiddels zagen we 
Blossom veranderen. Ze werd voller en 
haar vacht in haar flanken zette uit. Ze 
keek met een bepaalde blik de wereld 
in. Zou het nu dan toch gaan gebeuren?

Op 15 januari kregen we de bevestiging 
van de dekaangifte binnen. De tepels 
van Blossom werden groter en alles 
wees erop dat ze drachtig was, maar we 
wilden de bevestiging van de echo. Op 
31 januari was het zover. Aan het einde 
van de middag reden wij naar Sleeuw-
ijk, waar we met z’n drietjes en Blossom 
naar binnen gingen. De echo wees uit 
dat Blossom volgens de dierenarts ‘hart-
stikke’ drachtig was, hij zag 7 embryo’s. 

Inmiddels kwamen er vele aanmeldin-
gen binnen om bij ons op wachtlijst te 
mogen staan. Wat een aparte ervaring 
was dat. Ondertussen groeide Blossom 
lekker door, haar taille verdween. 

Op 11 februari zijn 
we begonnen met 
het temperaturen 
van Blossom, om 
voorbereid te zijn 
op het moment van 
werpen. Eerst deden 
we dat om de dag,  
later elke dag en de 
laatste week twee 
keer per dag.

Rond de 7 weken 
begonnen de melk-
klieren van Blossom 
op te zwellen en af 
en toe voelden we 

een pup in haar buik ‘zwemmen’. Wat 
een bijzondere mooie ervaring is het 
toch allemaal.

Wij nodigden de mensen die voor een 
pup bij ons op de lijst stonden thuis uit 

om kennis te maken. Bij al deze gesprek-
ken was Okke er ook steeds bij, zodat de 
mensen de vader- en de moederhond 
samen konden zien. 

We kwamen steeds meer dingen aan de 
weet en vroegen ook veel aan andere 
fokkers die wel al de ervaring hadden 
met een nestje. Zo kwamen we erachter 
dat verse geitenmelk het beste overeen-
komt met de moedermelk van de hond. 
Vlak voor de bevalling zijn we naar de 
geitenboerderij in het Amsterdamse Bos 
gereden om een paar liter te halen voor 
het geval dat er iets niet goed zou gaan. 

Op 4 maart was de temperatuur van 
Blossom met een graad gedaald en 
ging er een telefoontje richting de reu-
eigenaars, Selma en Richard. We hadden 
namelijk afgesproken dat Selma bij de 
bevalling aanwezig zou zijn. ‘s Avonds 
gingen we op tijd naar bed en Marry 
sliep bij Blossom beneden in de kamer. 

Kwart voor 4 werd ik wakker en dacht 
iets te horen, ja hoor Blossom liep be-
neden in de hal. Ik heb mij aangekleed, 
ging naar beneden en zag daar een 
zwaar hijgende Blossom die ik meteen 
geruststelde. Ondertussen zag ik haar 
ook persen. Ik maakte Marry wakker, die 
op zijn beurt de anderen wakker ging 
maken. Toen iedereen bij de werpkist 
was, had ik de eerste pup al in mijn han-
den. Om 4.10 uur werd ons eerste reutje 
geboren. Daarna volgden twee teefjes 
en daarna nog 4 reutjes. De gewichten 
lagen tussen de 300 en 380 gram. Blos-
som kwam elke keer bij mij op schoot 
zitten om te bevallen. Om 9.10 uur was 

20 - Onze Drent

 



Blossom klaar en ging heerlijk liggen om 
haar pups te laten drinken.

De dierenarts had gelijk gekregen: 7 
pups. Na twee uur is een reutje overle-
den. Hij was helemaal mooi en volgroeid 
en keurig op gewicht. Triest, maar de 
natuur laat zich eenmaal niet dwingen,  
ook dit hoort erbij. Die dag liepen we 
in de wolken, omdat alles zo goed was 
gegaan, maar ook met een zwaar gevoel 
omdat je de mensen moet gaan opbel-
len die geen pupje krijgen. 

Het was onbegrijpelijk, je ziet je hondje  
moeder worden het was alsof er een 
knop werd omgezet: ze wist meteen wat 
ze moest doen. Ze zorgde zo goed voor 
haar pups, dat ze de eerste dagen niet 
de werpkist uit wilde komen om te eten 
of om een sanitaire stop te doen. Dus de 
riem om, want ze moest toch uit. Haar 

eten serveerden we gewoon in de kist. 

De eerste dagen was het spannend of 
de pups wel genoeg zouden groeien. 
Nou, ze groeiden als kool. Na 8 dagen 
had ook de laatste het geboortegewicht 
verdubbeld.

Op dag 9 hebben we de geboorte-
aangiften verstuurd naar de Raad van 
Beheer en daarmee waren de namen 
officieel: Abe Bloske, Duuc Bloske, Ger-
rit Blosk en Dirk Bloske van’t Dreske 
Kwinne. Echte Hollandse namen voor de 
mannen en Gioya Bloske en Jade Bloske 
zijn namen voor de dames. Jade is heel 
speciaal. Wij zijn namelijk in januari voor 
het eerst oma en opa geworden van een 
hele mooie kleindochter die de namen 
Indy Jade heeft gekregen. Ik wilde mijn 
eerste nestje aan mijn eerste kleinkind 
verbinden, vandaar een pup met de 

naam Jade.  Ook hebben wij voor een 
tweede naam gekozen namelijk Bloske, 
een combinatie van Blossom en Okke. 

Op dag 11 gingen bij de eerste pup 
voorzichtig de oogjes open en kwamen 
die mooie blauwe kijkertjes langzaam 
tevoorschijn. Op dag 12 zaten ze al-
lemaal boven de 1000 gram. Het gaat 
goed en we genieten er zo van dat we  
na 2 weken al honderden foto’s hebben 
gemaakt. Lang leve de digitale camera. 

Alle pup-eigenaren genieten vanaf dag 
1 mee, ze kunnen 24 uur per dag mee-
kijken via de twee webcams die we heb-
ben hangen. Na bijna 15 jaar is eindelijk 
de droom in vervulling gegaan: een ei-
gen nestje.

Jolanda en Marry Huijsman

Paaseieren verstoppen

Vroeger hadden de boeren de gewoonte om 
met Pasen eieren op hun land te begraven om 
vruchtbaarheid over hun akkers af te dwingen. 
Dit is waarschijnlijk de voorloper van het ver-
stoppen van de eieren, die de kinderen met ple-
zier gaan zoeken.

Hamisch apporteert niet alleen hazen, maar weet ook de paaseie-

ren goed voor te brengen.
Gitte Brugma Haas en ei?

Hoe zit dat nu met de paashaas en zijn eieren, 
een haas werpt toch levende jongen?

De paashaas zou eigenlijk een vogel zijn die 
zich had misdragen en veranderd werd in een 
haas. Nu mag hij nog maar een keer per jaar 
eieren leggen, die hij goed moet verstoppen. 
Dit lijkt verklaarbaar door de eieren die door 
vogels in verlaten hazenlegers werden gelegd. 
Deze eieren werden aangezien voor hazeneie-
ren. Bovendien wordt de haas als symbool van 
de vruchtbaarheid beschouwd.
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Informatiebijeenkomst FBC over Populatiegenetica
Zaterdagmorgen 15 februari jl. verzamelde zich een vijf-
tigtal belangstellenden voor de verdiepingsbijeenkomst 
die wederom door Kor Oldenbroek en Myrthe Maurice 
van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) werd ver-
zorgd.

Om 9.30 uur opende de voorzitter van de FBC, Karel Wiegert, 
de bijeenkomst. In vlot tempo behandelde Kor nogmaals de 
basisprincipes van de populatiegenetica. Goed duidelijk werd 
wat de begrippen inteelt en verwantschap inhouden en wat 
de relatie tussen deze twee grootheden is. Ook werd duidelijk 
dat er twee soorten verwantschap zijn namelijk:

• Verwantschap tussen twee dieren

• Verwantschap van een dier ten opzichte van de dieren 
van het ras

Het laatste getal geeft aan hoe 
uniek een bepaald dier ten op-
zichte van de populatie is. Het stre-
ven naar een lage verwantschap in 
deze zin is even belangrijk als het 
beperken van de inteelt in onze 
fokkerij. Beide moeten aandacht 
hebben, uitsluitend en alleen be-
perking van inteelt zal op de lange 
termijn niet het gewenste effect 
meer hebben omdat er dan nau-
welijks minder verwante dieren 
meer te vinden zullen zijn.

Myrthe Maurice heeft gebruik ge-
maakt van ons register (Zooeasy) 
en heeft door de zeer complete en 
goed bijgehouden database (com-
pliment voor Madelien Atema) veel 
betrouwbare kengetallen kunnen be-
rekenen. Het blijkt dat ons ras behoorlijk in de gevarenzone 
zit, de verwantschap is groot, maar er is een lichtpuntje. Er zit 
toch nog een zekere diversiteit in de lijnen. Er zijn nog honden 

te vinden die minder verwant zijn met het ras. Het is de kunst 
deze zo veel mogelijk voor de fokkerij in te zetten. Het toe-
val wilde dat één van de minst verwante honden van het ras, 
Hera, met haar eigenaar Jan Faes uit België was gekomen om 
deze bijeenkomst mee te maken! 

Er is door de beide deskundigen een aantal aanbevelingen 
opgesteld en mogelijk moeten wij toch weer overgaan tot 
fokadvisering als daarom gevraagd wordt door bijvoorbeeld 
beginnende fokkers. De vraag is of de FBC het mandaat krijgt 
in deze sturend op te treden. Aan het eind van de bijeenkomst 
hebben wij dit in kleine groepjes besproken. In alle groepen 
werd ook gedacht aan de juridische aspecten. Wie is verant-
woordelijk als er iets mis gaat? Want de fokker blijft te allen 
tijde verantwoordelijk. 

Voor ervaren fokkers zullen we doorgaan zoveel mogelijk in-
formatie en kennis te delen, zodat 
er weloverwogen keuzes gemaakt 
kunnen worden. Er is voor het be-
stuur en de FBC werk aan de winkel 
om tot een goed en breed gedra-
gen fokbeleid te komen. En veel tijd 
is er niet meer, op dit moment is er 
zoals gezegd nog kans van slagen. 
Ooit zal echter de tijd komen dat de 
verwantschap zodanig is toegeno-
men dat er niets anders op zit dan 
inkruisen van andere rassen. Zo ver 
moeten we het niet laten komen.

De presentatie van de informatie-
bijeenkomst is op de website van 
de vereniging (www.drentschepa-
trijshond.org) voor geregistreerde 

leden in te zien. Van harte aanbevo-
len!

Bart van der Pol, secretaris FBC

Hera met eigenaar Jan Faes

fokBeleidscommissie

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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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 

geBruiksHondencommissie

K.N.J.V. jachthondenproef, speciaal voor Drentsche Patrijshonden, Friese Staby- en Wetterhouns
Onze jaarlijkse KNJV proef zal dit jaar op 25 juli 2014 wor-
den gehouden en vindt wederom plaats op het prachtige 
landgoed de ‘Heerlijkheid Mariënwaerdt’ te Beesd.

We komen op het landgoed bijeen in de 
‘Jachtkamer’ ’t Klooster 6 te Beesd. De 
‘Jachtkamer’ ligt op het privé gedeelte van 
het landgoed aan de weg naar de ‘Hoge 
Schuur’. Volgt u daarom de bordjes’Hoge 
Schuur’. U kunt parkeren op de rode gra-
vel parkeerplaats voor de ‘Jachtkamer’.

De proef wordt gehouden volgens het 
ORWEJA reglement ‘Jachthondenproe-
ven’.  Dit zogenaamde ‘Rode Boekje’ is te 
koop in het Drentenwinkeltje. Dit regle-
ment staat op de ORWEJA-site: www. 
KNJV.nl/button Jachthonden/Orweja/re-
glementen/reglement Jachthondenproe-
ven (RJP).

Let op: deelnemers dienen uiterlijk 8.00 uur ’s morgens aanwe-
zig te zijn i.v.m. de verplichte veterinaire keuring. Deelnemers 
die te laat arriveren kunnen helaas niet meer mee doen. Om 
9.00 uur worden de reserve-honden ingezet.

Mariënwaerdt is bereikbaar via snelweg A2 komend vanuit de 
richting Utrecht of ’s Hertogenbosch. Op deze snelweg de af-
slag 14 Beesd nemen. Aan het eind van de afrit ziet u borden 

met de tekst ‘Jachthondenproef’.  Voor uw navigatie houdt u 
aan:  Klooster 6  Beesd.

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

Het inschrijven is veranderd, u kunt niet 
meer rechtstreeks van de GBC-site formu-
lieren downloaden. Inschrijven gaat digi-
taal via de ORWEJA website (www.orweja.
nl/myorweja). Schrijf zo snel mogelijk in en 
maak ook meteen het inschrijfgeld over.

Het inschrijfgeld is 50,- euro voor leden 
en niet leden van de Ver. “De Drentsche 
Patrijshond” en de Ver. Voor Stabij- en 
Wetterhounen. Het inschrijfgeld dient te 
worden overgemaakt op Rabobankrek.nr. 
34.16.21.064 t.n.v. mevr. W. Loots / Drent-
sche Patrijshond  o.v.v. ‘Jachthondenproef 

2014’ en de naam van de deelnemende hond(en).

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

Tot ziens op vrijdag 25 juli 2014!
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Uitslagen Oogonderzoek Raad van Beheer  - periode: 01-01-2014 t/m 01-04-2014
Onderzoek NHSB Naam Geboren

26-10-2013 2871368 Tebbe Serah v. 't Sleeswyck 17-02-2012

26-10-2013 2860748 Dylan-Aphra v.h. Amsterdamse Veld 10-11-2011

30-01-2014 2832093 Matthijs-Emie v.d. Neerbosche Wateren 21-03-2011

10-01-2014 2681186 Tessa-Nouska v. Klein Elsholt 18-11-2007

08-01-2014 2855016 Marco-Maras an 't Landweggie 25-09-2011

08-01-2014 2781777 Jentie-Sita v.d. Neerbosche Wateren 02-02-2010

11-12-2013 2824382 Eiso fan 't Suydevelt 16-01-2011

07-01-2014 2745011 Cora v.h. Iemenholt 14-04-2009

08-01-2014 2832094 Floris-Emie v.d. Neerbosche Wateren 21-03-2011

Onderzoek NHSB Naam Geboren

11-12-2013 2764894 Bente v. 't Arrêt 21-09-2009

16-01-2014 2678493 Joppy 23-10-2007

17-12-2013 2706023 Joris Spot v. Carnisselande 25-05-2008

7-01-2014 2724425 Maud v. 't Roetslat 16-10-2008

14-01-2014 2839851 Golda v.h. Finster Wold * 20-05-2011

21-01-2014 2769214 Bono Serah v. 't Sleeswyck 22-10-2009

28-01-2014 2745327 Fenella v. 't Poldersdijkje 10-04-2009

13-01-2014 2800890 Stone 27-06-2010

13-02-2014 2843471 Freya v. Muyzenberg ** 10-06-2011

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

* Niet vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

** Vrij Vrij Niet vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

Overige honden Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij

Uitslagen HD Raad van Beheer  - periode: 01-01-2014 t/m 01-04-2014
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Jordie the Gloucester
Internationaal Kampioen

NHSB: 2519335

Geboren: 28-07-2004

Eigenaar: Geert en Grada Paardekooper

Vader: Ellert van Oudsher

Moeder: Ned.Int. & Belg.Kamp. Lista The Gloucester

Gipsy Gil van de Sebatiaanshoeve
Nederlands Kampioen

Behaald op de show in Eindhoven 7 februari 2014

NHSB: 2847662

Geboren: 15-07-2011

Eigenaar: L. Punselie

Vader: Ruben Max van de Sebastiaanshoeve

Moeder: Kamp. Zodie Zo van de Sebastiaans-
hoeve

nieuwe kampioenen

1 Wat is een bloedoor?

2 Hoe wordt deze genoemd?

3 Waaruit bestaat de oorschelp?

4 Wat loopt tussen huid en kraakbeen van het oor?

5 Hoe ontstaat zo’n bloedoor?

6 Hoe herken je zo’n bloedoor?

7 Wat zie je aan dat oor?

8 Hoe te behandelen?

9 Is het  belangrijk de oorzaak ervan te weten?

10 Wat gebeurt er als u niets doet?

A
ntw

oorden op pagina:  38
Vragen Drent-en-kennis
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Dekkingen

dek- en geBoorteBericHten

22-01-2014
Reu: Eiso fan ’t Suydevelt, NHSB 2824382, HD A
Teef: Quisoel fan ‘t Suydevelt, NHSB 2734447, HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

28-01-2014
Reu: Tobias van Drentenpassie, NHSB 2518819, HD A
Teef: Dinges fan de Indo-Anjoho, NHSB 2626341, HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

01-02-2014
Reu: Jaap v.h. Bergse Veld, NHSB 2795159, HD A
Teef: Tessel v. ’t Wijdseland, NHSB 2683651, HD A
G. Olieman, Mariënvelde

03-02-2014
Reu: Floris Horus fan ‘t Patrijzen Bos, NHSB 2651654, HD A
Teef: Tessa-Nouska van Klein Elsholt, NHSB 2681186, HD A
A.H.L. Kamperman van Remmen, Hummelo

04-02-2014
Reu: Zodiac v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB 2593920, HD A
Teef: Bente v. ’t. Arrêt, NHSB 2764894, HD A
R. v.d. Berg, Lekkerkerk

04-02-2014
Reu: Tinus Jinte Basco van ’t Stieckelholt, NHSB 2816898, HD A
Teef: Stelle Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2694402, HD A
C.M. Schulte, Eefde 

10-02-2014
Reu: Jaap v.h. Bergse Veld, NHSB 2795159, HD A
Teef: Nouvelle Annabel fan ‘t Suydevelt, NHSB 2717871, HD A
M.G.H. Turk, Erica

12-02-2014
Reu: Maron, NHSB 2796372, HD A
Teef: Gaby fan ‘t Suydevelt, NHSB 2850844, HD C
G. Swanenberg, Berlicum

19-02-2014
Reu: Tobias van Drentenpassie, NHSB 2518819, HD A
Teef: Birthe uit de Drentsche Streek, NHSB 2824122, HD A
P. Lund, Heemskerk

12-03-2014
Reu: Cástor Buster fan ‘t Patrijzen Bos, NHSB 2553047, HD A
Teef: Amber Phébe van Groevenbeek, NHSB 2635617, HD A
D. Striegel-Oskam, Nieuwehorne

20-03-2014
Reu: Zodiac v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB 2593920, HD A
Teef: Maud v. ’t Roetslat, NHSB 2724425, HD A
R.A.M. Hummelink, Zieuwent

31-03-2014
Reu:  Rinus v. ‘t Wilhoeckske, NHSB 2833482, HD A
Teef: Eline v. ‘t Arrêt, NHSB 2764892, HD A
W. Klijsen, Tilburg

Geboorten

25-01-2014
1 pup (1 teef )
Reu: Jaap v.h. Bergse Veld, NHSB 2795159, HD A
Teef: Lizzie fan ’t Suydevelt, NHSB 2697129, HD A
M.A. Hoeksema, Kiel Windeweer

04-02-2014
9 pups (4 reuen en 5 teven)
Reu: Timco van ‘t Arrêt, NHSB 2673536, HD A
Teef: Loeki, NHSB 2691306, HD A
L. Vogels, Best

12-02-2014
1 pup (1 reu)
Reu: Niels fan ‘t Suydevelt, NHSB 2717868, HD A
Teef: Yesse, NHSB 2726263, HD A
L.E. Megens Bergen (Lb)

19-02-2014
7 pups ( 3 reuen en 4 teven)
Reu: Bento Gina v.d. Haeckpolder, NHSB 2660300, HD A
Teef: Blossom v. ‘t Patrieske, NHSB 2694287, HD A
J. Sportel-Roeland, Steenderen

22-02-2014
5 pups (1 reu en 4 teven)
Reu: Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB 2772138, HD A
Teef: Gasha Fiona v. ‘t Patrieske, NHSB 2814193, HD A
R. Schouten-van Driel, Woerdense Verlaat

25-02-2014
4 pups (3 reuen en 1 teef )
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)

05-03-2014
6 pups (4 reuen en 2 teven)
Reu: Sander fan de Indo-Anjoho, NHSB 2790062, HD A
Teef:  Blossom fan ‘t Suydevelt, NHSB 2812138, HD A
J.C. Huijsing, De Kwakel

08-03-2014
9 pups (5 reuen en 4 teven)
Reu: Geof George v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB 2847658, HD A
Teef: Eefke Maud v.d. Meerpoel, NHSB 2748738, HD A
J.W.J. Bukkems- v.d. Manakker, Someren

23-03-2014
7 pups (2 reuen en 5 teven)
Reu: Eiso fan ’t Suydevelt, NHSB 2824382, HD A
Teef: Quisoel fan ‘t Suydevelt. NHSB 2734447, HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

30-03-2014
3 pups (1 reu en 2 teven)
Reu Tobias van Drentenpassie, NHSB 2518819, HD A
Teef Dinges fan de Indo-Anjoho, NHSB 2626341, HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

05-04-2014
4 pups (1 reu en 3 teven)
Reu: Zodiac v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB 2593920, HD A
Teef: Bente v.’t. Arrêt, NHSB 2764894, HD A
R. van den Berg, Lekkerkerk
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kennelHoest Bij de Hond

Wat is kennelhoest?
Kennelhoest bij de hond is een besmet-
telijke infectie van de voorste luchtwe-
gen (neus, keel, luchtpijp). De naam 
kennelhoest suggereert dat het alleen 
maar in kennels voorkomt, maar dat is 
niet juist. Elke hond die met andere hon-
den in aanraking komt kan kennelhoest 
krijgen.

Wat is de oorzaak van kennelhoest?
Kennelhoest is eigenlijk meer een ver-
zamelnaam voor alle veroorzakers van 
voorste luchtweginfecties bij de hond. 
Kennelhoest kan worden veroorzaakt 
door het Parainfluenza-virus, adenovi-
russen maar ook door een bacterie, Bor-
detella Bronchisepta.

Hoe krijgt mijn hond kennelhoest?
Door verspreiding bij niezen en hoes-
ten en door direct neus- en bekcontact 
kunnen honden besmet worden met 
de veroorzakers. Factoren die meespe-
len in het aanslaan van de infectie zijn 
infectiedruk en weerstand van de hond. 
Plekken met een verhoogde infectie-
druk zijn hondenuitlaatveldjes, shows, 
kennels en pensions. Heeft uw hond 
een verlaagde weerstand door bijvoor-
beeld ziekte of ouderdom dan is de kans 
dat een besmetting tot een infectie leidt 
ook veel groter.

Wat kan ik zien aan een hond met 
kennelhoest?
• Harde droge hoest
• Kokhalzen met slijm
• Koorts
• Sloomheid
• Slecht eten

De harde droge hoest wordt door eige-
naren vaak omschreven als:  “Het lijkt 
wel alsof er iets vast in de keel zit.”  In 

de acute fase zien we vaak hele hoge 
koorts, zeker bij niet gevaccineerde die-
ren.

Hoe stellen we de diagnose?
De dierenarts stelt de diagnose ken-
nelhoest aan de hand van het verhaal 
en het lichamelijk onderzoek. Vooral 
het hoesten van de hond wanneer op 
de luchtpijp gedrukt wordt is zeer sug-
gestief. Voorts kijkt de dierenarts naar 
mogelijke andere oorzaken van hoesten 
zoals hartproblemen.  

Wat is de behandeling?
De behandeling van kennelhoest berust 
op twee pijlers:

A.  Doorbreken van de vicieuze cirkel 
Wanneer de keel en luchtpijp geïrriteerd 
zijn, leidt dit tot hoesten. Het hoesten 
leidt vervolgens weer tot irritatie van 
de luchtpijp, wat er weer voor zorgt dat 
het hoesten niet stopt. Doorbreken van 
deze vicieuze cirkel is heel belangrijk, 
misschien wel het allerbelangrijkste, bij 
kennelhoest. Maar hoe bereiken we dat?

A.1. Rust
Door opwinding bij spelen en lange 
wandelingen gaat de hond hijgen, het 
slijmvlies van de luchtpijp en de keel 
wordt daardoor droger en daardoor 
kriebelt de keel meer. Daardoor gaat de 
hond weer hoesten en blijft de luchtpijp 
geïrriteerd. Rust is dus erg belangrijk.

A.2 Uitlaten met tuig
Zeker bij trekkende honden is het heel 
belangrijk dat u de hond uitlaat met een 
borsttuig. Daarmee voorkomt u name-
lijk dat er bij trekken teveel druk op de 
luchtpijp komt waardoor de hond blijft 
hoesten en geen rust krijgt.

B.  Medicijnen

B.1. Hoestdranken
De dierenarts kan middelen voorschrij-
ven om de hoest te onderdrukken om zo 
de luchtpijp rust te geven.

B.2. Antibiotica
In een enkel geval zal de dierenarts anti-
biotica meegeven wanneer er mogelijk 
een bacteriële infectie in het spel is. Dit 
is echter niet standaard nodig.    

Hoe lang blijft kennelhoest besmet-
telijk?
Dit is een veel gestelde vraag die best 
lastig te beantwoorden is, maar u kunt 
het beste een minimum van 10 dagen 
aanhouden.

Wat zijn de vooruitzichten?
In principe kan een kennelhoestinfectie 

binnen enkele dagen vanzelf overgaan. 
Indien het hoesten niet binnen een paar 
dagen stopt of wanneer uw hond ziek 
is, dan is het verstandig om de hond te 
laten onderzoeken en behandelen door 
een dierenarts. Blijft uw hond te lang 
lopen met een kennelhoestinfectie dan 
kunnen complicaties ontstaan zoals 
chronische kennelhoest of longontste-
king.

Vaccinatie
Vaccinatie is een belangrijk wapen in de 
strijd tegen kennelhoest. Jaarlijkse vac-
cinatie wordt geadviseerd bij honden 
die:
• Regelmatig hondenshows lopen en 

op andere evenementen komen
• Honden- en puppietrainingen vol-

gen
• Naar de kennel gaan (een goede 

kennel stelt dit verplicht!)

Gevaccineerd en toch kennelhoest?
Wij zien nog wel eens gevaccineerde 
honden die toch kennelhoest krijgen. 
Dat is inderdaad mogelijk en wordt ver-
oorzaakt doordat virussen regelmatig 
veranderen. Gelukkig zijn de verschijn-
selen van gevaccineerde honden veel 
milder; de koorts is niet zo hoog, het 
hoesten is vaak veel minder en de hon-
den knappen veel sneller op.

Kan ik kennelhoest op nog een ande-
re manier voorkomen?
Door plaatsen waar veel honden ko-
men te vermijden, kunt u het risico op 
kennelhoest verminderen maar nooit 
helemaal voorkomen. Bovendien is dat 
bijna onmogelijk en ook niet leuk voor 
de hond.
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Keurmeester: Mevr W. Eikeseth (Noorwegen) Beste van het ras (BOB): Zodiac van de Sebastiaanshoeve 

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Babyklasse 1VB Udo fan ‘t Suydevelt (Cooper) 2938256 M. van der Burg en F.N.E. Riddersma

Jeugdklasse 1ZG Asra -Tessa van Klein Elsholt 2903967 A.H.L Kamperman - van Remmen

Tussenklasse 1ZG Karu fan ‘t Suydevelt 2872052 A. van Erp

Open klasse 1ZG Ids fan ‘t Suydevelt 2864778 S.M.W. Koopmans

Gebruikshonden 1ZG Quartel Daisy v. Roopoorte 2777141 S.S. Knol - Borgeld

Veteranen CAC, CACIB, BOB 1U Zodiac van de Sebastiaanshoeve 2593920 L. Punselie

Teven

Puppyklasse 1B Ivana Isah fan ´t Patrijzen Bos 2931372 W. Klijnstra en B. de Jong

Jeugdklasse Res. CAC 1U Eefje uit de Drentsche Streek 2899648 A.H.L. Kamperman - van Remmen

Tussenklasse Res. CACIB 1U Hesther Isah fan ’t Patrijzen Bos 2877089 W. Klijnstra en B. de Jong

Open klasse CAC, CACIB 1U Gipsey Gil van de Sebastiaanshoeve 2847662 L. Punselie

tentoonstellingen

Eindhoven  - 7 februari 2014
‘Zodiac van de Sebastiaanshoeve’ (roepnaam Sproet) is een 
tweede leven begonnen. Toen de vorige eigenaar mij vorig 
jaar belde met de mededeling, dat door ziekte van de baas  
hun Drenten-reu van 7,5 jaar (Sproet) niet meer bij hun kon 
wonen, wist Sproet niet dat zijn leven zo zou veranderen. Van 
huishond naar dek-reu en show/huishond.

Ik heb hem na die mededeling gelijk opgehaald; hij was erg 
mager, na 3 maanden in de kennel. Toch zag ik er wel wat in. 
Na een röntgenfoto van zijn heupen (HD-A), een positieve 
uitslag van het oogonderzoek, een Uitmuntend (plus) op de 
reuendag en tenslotte een eerste plaats in de open klasse in 
Zwolle, besloot ik dat hij mijn teefje ‘Birthe’ mocht dekken. 

Dit resulteerde in een nestje van 5 pupjes. Inmiddels had ik 
een liefdevol huis voor Sproet gevonden in Arnhem, hij is op 
mijn naam blijven staan, zodat ik hem nog vaker kan uitbren-
gen op de shows.

Voor de show in Eindhoven heb ik hem inschreven in de Ve-
teranenklasse, op 22 januari was hij 8 jaar geworden. Hoewel 
het pas zijn 3de show was, vond hij het geweldig en liep de 
sterren van de hemel. Dat resulteerde in beste veteraan, beste 
reu en - na competitie met beste  teef, ‘Gipsey Gil van de Se-
bastiaanshoeve’ - ook ‘Beste van het ras’. 

In de eindkeuring werd Sproet bij de veteranen 2de en bij de 
staande honden (rasgroep 7) werd hij in de eindkeuring  5de.  
Ik ben super trots op hem, maar ook op ‘Gipsey Gil van de 
Sebastiaanshoeve’ (eigenaar/fokker L. Punselie) die haar 4de  
punt haalde voor het Nederland kampioenschap en daarmee 
definitief Nederlands Kampioen werd.

Bij dezen wil ik Esther Hoeksema nog bedanken voor haar 

hulp bij het voorbrengen van de beste reu en de beste teef bij 
het kiezen van de BOB.

Mooie resultaten, maar bovenal zijn het super lieve huishon-
den, die hun baasjes heel veel plezier en liefde geven.

Ik hoop dat ik met Zodiac nog veteraan Kampioen en wie weet 
nog meer kan worden.

Uiteraard feliciteer ik ook alle andere winnaars van harte!

Linda Punselie
Sebastiaanshoeve
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Keurmeester: dhr. W Hochstenbach Beste van het ras (BOB): Sara Elsa van Klein Elsholt

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Babyklasse 1VB Us Speyk fan ‘t Suydevelt 2938255 B.H. Büter

Puppyklasse 1VB Puk v Zoterbék 2930205 A.G.J. Breunis

Jeugdklasse Jeugd CAC 1U Pjotter fan ‘t Suydevelt 2914673 A. Scholten-Hobbelink

Tussenklasse 1U Brisco Barasya the Gloucester 2889094 G.W. Paardekooper

Open klasse CAC, CACIB 1U Ids fan ‘t Suydevelt 2864778 S.M.W. Koopmans

Res. CAC, Res. CACIB 2U Matthijs-Emie v.d. Neerbosche Wateren 2832093 J. Broekman-Dekker

Teven

Puppyklasse Beste Pup 1VB Renske fan ‘t Suydevelt 2930148 F.J. Glastra van Loon

Jeugdklasse Res. CAC, Jeugd CAC 1U Olijfje fan ‘t Suydevelt 2910088 J.W. Hoeksema

Tussenklasse Res. CACIB 1U Hesther Isah fan ’t Patrijzen Bos 2877089 W. Klijnstra

Open klasse CAC, CACIB, BOB 1U Sara Elsa van Klein Elsholt 2859695 A.H.L. Kamperman-van Remmen

Kampioensklasse 1U Vilou fan ´t Suydevelt 2768902 J.W Hoeksema

Groningen - 2 maart 2014
Er gaat niets boven Groningen... Herstellende van een 
hardnekkige griep, was het nog maar de vraag: gaan of 
niet?

Maar ja, er is al betaald en als echte zuinige Nederlander is het 
dus weggegooid geld als je niet gaat. Met een Achterhoeks 
gezegde in mijn hoofd ”Als je half kunt, moet je heel gaan!” 
gingen we met twee auto’s vol Drenten, benches en nog veel 
meer wat je eigenlijk niet nodig hebt, richting Groningen. 
Schoonzus Mandy en dochter Miloe, wilden wel mee gaan. 
Deze hulptroepen konden we wel gebruiken en het was na-
tuurlijk nog gezellig ook.

Aangekomen in Groningen was het vanaf het zoeken naar 
een parkeerplek tot aan het zoeken van een geschikte plek 
in de hal voor twee benches, meestal erg hectisch. Met hulp 
van derden vonden we een plekje tussen benches van allerlei 
soorten en maten in een (on)georganiseerde chaos. We had-
den een jonge reu Asra( Homer) bij ons en drie teven: Eefje, 
Nora en Sara.

De bazin van Sara is geopereerd en zodoende logeert Sara al 
enkele weken weer bij ons. Aangezien we aan het eind van het 
jaar een nestje met haar willen gaan fokken, moet ze nog een 
kwalificatie hebben. Sara dus ook maar ingeschreven. Tijdens 
de fokdag had ze al een ‘U’ gekregen, maar voor de eerste keer 
naar een echte show, met zoveel indrukken, is toch anders. 

Eerst was onze jonge reu Asra (Homer) aan de beurt. Voor 
hem was het de tweede show. Het werd een derde plek met 
Z.G. Vervolgens waren onze jeugdteven Nora en Eefje aan de 
beurt. Ook zij kregen allebei een Z.G.

Dan is Sara in de ‘open klasse teven’ aan de beurt. Even om je 
heen kijken wat er zoal in de ring staat. Nou, met een beetje 
geluk moet een Z.G. erin zitten. Na enkele rondjes lopen, be-
oordelen en nog eens lopen, bleven er 4 teefjes over. Tot mijn 
verbazing hoorde Sara hier ook bij. Mooi, een vierde plek is al 
binnen en boven verwachting. Nog maar weer enkele rondjes 
lopen, weer opstellen en proberen je hond zo mooi mogelijk 
te laten staan. Best moeilijk voor een hond die dit nog nooit 
heeft gedaan.

Plaats vier en drie worden aangewezen en daar zitten wij niet 
bij! Dan gaat het nog tussen Repko Bo en Sara. Spannend! En 
ja hoor, Sara wordt ‘eerste’. Geweldig!

Dan moeten de ‘beste teven’ uit alle klassen gekeurd worden. 
Weer rondjes lopen en opstellen. Tot mijn verbazing wordt 

Sara ‘beste teef’. Dan is er nog een stap te gaan. Wie wordt 
‘Beste van het ras’? De reu, ‘Ids fan ’t Suydevelt’, of de teef, ‘Sara 
Elsa van Klein Elsholt’? De keurmeester gaf al snel duidelijk-
heid: Sara werd B.O.B.

Na een heleboel felicitaties en foto’s maken kon ik even bij-
komen van deze uitslag. Maar goed dat ik besloten had om 
“heel te gaan, als je maar half kunt”.  Wie had dit nu gedacht of 
verwacht? Nou ik kan je vertellen, ik niet.

Aan de fijne nieuwe regel, dat je naar huis mag als je hond 
gekeurd is en het verslag klaar is, had ik deze keer dus niets. 
Op naar de erering. En dan ... duurt het nog wel even voor je 
aan de beurt bent.

Eenmaal in de erering, stond ik er ook al heel snel weer buiten. 
Maar ja, ik kan wel zeggen dat ik er samen met mijn B.O.B. ‘Sara 
Elsa van Klein Elsholt’ heb gestaan. Hoe leuk is dat!

Lidy Kamperman
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Keurmeester: dhr. Wim Wellens Beste van het ras (BOB): Zodiac van de Sebastiaanshoeve 

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse 1U Ole fan ‘t Suydevelt 2910085 J.H. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Open klasse 1U Jarra Phébe van Groevenbeek 2754415 D.M. Meulenkamp en B.H.N Burggraaf

Veteranen CAC, BOB 1U Zodiac van de Sebastiaanshoeve 2593920 L. Punselie

Res. CAC 2U Mazzel fan ‘t Suydevelt 2578159 J.H. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Teven

Babyklasse 1VB Veerle fan ‘t Suydevelt 2942481 G. van Luinen-de Rooij en
H.H. van Luinen-de Rooij

Puppyklasse 1VB Ivana Isah fan ´t Patrijzen Bos 2931372 W. Klijnstra en B. de Jong

Jeugdklasse CAC 1U Fenna Tarah v.d. Tienhont 2910564 H. van der Berg en J. de Wit

Tussenklasse Res. CAC, Res. CACIB 1U Hesther Isah fan ’t Patrijzen Bos 2877089 W. Klijnstra en B. de Jong

Open klasse Res. CAC 1U Sara Elsa van Klein Elsholt 2859695 A.H.L. Kamperman-v. Remmen en M. v. Noort

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

Leiden - 22 maart 2014
Op 22 en 23 maart organiseerde KV Rijnland 
de 20e  Internationale jubileum rashonden-
tentoonstellingin het Planetarium te Ha-
zerswoudedorp.

Aan deze tentoonstellingsdag gaat een ver-
haal vooraf. In de voorlaatste ‘Onze Drent’ 
schreef ik dat onze Amber op ruim 15 jarige 
leeftijd op 25 oktober overleden is. 

Een kleine week later belde Wilma de Graaff 
dat ze een jonge hond had teruggekregen 
had. Of wij geen belangstelling hadden? Tja, 
eigenlijk wel snel. Is het nu wel verstandig? 
Vragen die natuurlijk naar boven komen. 
Wilma stuurde een paar foto’s en wij zijn 
gaan kijken of het een hond voor ons zou 
kunnen zijn. Bovendien was het belangrijk 
dat ze met Bente overweg zou kunnen. Na 
een kennismaking en even bedenktijd hak-
ten we de knoop door en hebben ‘Fenna 
Tarah v.d. Tienhont’ op 11 november opge-
haald.

Het was over en weer even wennen, maar dat duurde niet 
lang. Fenna leek niet gewend te zijn om los te lopen, haar 
conditie en tempo waren niet om over naar huis te schrijven. 
Bente liep haar er finaal uit. Door haar veel mee te nemen de 
polder in, is er veel verbeterd. Ze is inmiddels een stuk sneller 
geworden. Ook loopt ze af en toe naast de fiets. 

Natuurlijk was ik benieuwd hoe ze het op een show zou doen, 
vandaar onze inschrijving voor de tentoonstelling van KV Rijn-
land.

Fenna is nu 14 maanden en was ingeschreven in de Jeugd-
klas. Ik ging zonder al te hoge verwachtingen, 10 honden in 
de Jeugdklas is best veel. In totaal waren er 26 Drenten inge-
schreven.

Het is wel plezierig dat je tegenwoordig niet voor dag en 
dauw op pad hoeft en slechts een uur voor aanvang van de 
raskeuring aanwezig hoeft te zijn. Bovendien kun je weg na 
de keuring als je wilt, behalve natuurlijk als je door mag naar 
de erering. Al met al best  een relaxed dagje. Niet te vroeg van 
huis, niet te ver weg. Fijn voor Fenna die nog wel wat wagen-
ziek is.

Rond de ring was het al een behoorlijke drukte en het was het 

even zoeken naar een plekje. Het duurde niet lang voordat de 
taart langskwam. Een gewoonte die zich blijkbaar onder de 
Drentenmensen  ontwikkeld heeft . Ik ben een tijdje niet naar 
shows geweest, maar juich dit toe.

Nadat diverse kleine (in aantal) rassen waren gekeurd, kwa-
men de Drenten aan de beurt. Na de Baby- en Puppyklas kon-
den wij de ring in. Fenna’s eerste show en ze ging goed. Niet 
dankzij mij misschien. De keurmeester, dhr. Wellens, wees me 
erop niet te hard te lopen. Ik kreeg de kans het beter te doen 
en Fenna werd 1ste in de Jeugdklas. Daarna mocht ze opnieuw 
de ring in, voor de CAC die ze zowaar in de wacht sleepte. 

Uiteindelijk stonden we in de ring met Zodiac van Linda Pun-
selie, de beste reu, tegen wie we het af moesten leggen. Zodiac 
werd BOB en mocht door naar de erering waarin hij 4e werd. 
Gefeliciteerd Linda! Van harte gegund. Leuke bijkomstigheid 
is dat Zodiac de vader wordt van het nestje, dat ik binnenkort 
van Bente verwacht.

Ik ging super tevreden naar huis met Fenna. Een prachtig re-
sultaat voor een eerste keer, gewoon een cadeautje.

Ria van den Berg

Fenna Tarah v.d. Tienhont Keurmeester:
Wim Wellens

Zodiac v.d. Sebastiaanshoeve
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De Utrecht! - 5 april 2014
Eén van de hondententoonstellingen die 1x in de 2 jaar 
georganiseerd wordt, maar waar iedere exposerende hon-
denbezitter zich laat zien. Ook dit jaar waren er weer veel 
Drentenliefhebbers die hun hond(en) wilden laten keuren.

Er waren 28 Drenten en die werden vlot gekeurd door mw. 
Helling - van den Elzen. Bij mijn weten was het de eerste keer 
dat deze keurmeester de Drenten keurde en het ging haar vlot 
af. Ze benadert de honden op een prettige, open manier en 
kan er ook goed tegen wanneer ze een slobber over het ge-
zicht krijgt. “Liever zo, dan anders”, was haar commentaar. 

‘De Utrecht’ is een show die er wat mij betreft elke keer weer 
uitspringt door de prima organisatie en ambiance. De plaats 
is gemakkelijk te bereiken en er zijn voldoende gratis parkeer-
plaatsen. Dit maak je ook wel eens anders mee.  

Het is altijd gezellig om mede Drentenbezitters weer te ont-
moeten en kennis te maken met nieuwe mensen.  Het is leuk 
om te zien hoe spannend de nieuwe exposanten zo’n keuring 
vinden. Hier is echter een kleine aantekening op zijn plaats. 
Het is een ongeschreven wet dat je in de ring de anderen niet 
stoort. Dus als jij nog niet aan de beurt bent om gekeurd te 
worden, houd je je hond kort bij je en laat je hem niet een 
meter of meer voor je uit staan. De hond die gekeurd wordt, 
fixeert meestal op de hond die vooraan staat en is dan moei-

lijker ‘neer te zetten’. Ook trekt de hond bij het lopen van de 
ronde naar deze hond toe. Het is dan voor degene die aan de 
beurt is heel moeilijk om zijn of haar hond goed te presente-
ren.  Mensen ervaren het ook als onsportief gedrag!

Het is een voordeel om te weten hoe laat de keuring van jouw 
ras begint en een prettige  bijkomstigheid dat je pas een uur 
van tevoren aanwezig hoeft te zijn. Het scheelt uren in wach-
ten en nietsdoen.  Tegenwoordig mag je weg wanneer je klaar 
bent met de keuring, je hoeft niet meer te wachten tot 15.00 
uur. Hier is veel voor te zeggen, maar vaak is het zo dat hon-
den die in de erering komen voor een lege tribune worden 
geshowd.  Dat is dan ook weer jammer. Maar zoals Johan Cruijf 
ooit zei: “Elk voordeel, heb z’n nadeel”.

Velen van u die ‘Onze Drent’ lezen, zijn vaak niet bijster geïn-
teresseerd in tentoonstellingsverslagen. Toch schrijf ik dit ver-
slag in de hoop u te enthousiasmeren om het ook een keer te 
proberen. U zult dan zelf ervaren hoe leuk en gezellig het is en 
dan zien wij ook eens nieuwe honden. Wie weet zijn er toe-
komstige kampioenen onder de nieuwe exposanten. Graag 
tot ziens op een volgende tentoonstelling. Alle winnaars van 
harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

J. Broekman - Dekker

Eindelijk maar eens de tijd 
genomen om een stukje 
te schrijven voor het club-
blad, mede door de diverse 
successen die we nationaal 
en internationaal hebben 
behaald met onze topper 
Thimo, voor de stamboom 
‘Maras’.

Wij zijn met Thimo show-
tjes gaan lopen toen hij bij-
na 2 jaar was. Inmiddels is 
hij al weer vier jaar bij ons. 
Nadat Amsterdam een wat 
minder resultaat had op-
geleverd, was het in Cuijk 
weer zeer positief, want 
daar werd Thimo de beste 
reu en hadden we dus ons 
2de kampioenspunt behaald.

Begin dit jaar zijn we naar België geweest, Hoogstratte, hier 
hebben we samen voor het eerst in de erering gelopen. 

Zo ook zijn we op 5 april naar ‘De Utrecht’ geweest en, we-
tende wie zich er ook ingeschreven hadden, zou het voor 
ons een spannende dag worden. Spannend zou het zeker 
worden, maar ook is het altijd gezellig om elkaar weer te zien 
en de gezonde concurrentie weer aan te gaan. Voor de show 
in Utrecht waren we al in het bezit van 2 kampioenschaps-
punten, dus wie weet wat er gaat gebeuren. Aangezien de 
concurrentie altijd groot is, is de beslissing van de keurmees-
ter de doorslaggevende.

Er hadden zich 12 reuen en 16 teven ingeschreven in de di-
verse klassen. Eindelijk was dan de open klasse aan de beurt 
en moesten we met drie andere concurrenten de gezonde 
strijd aangaan. Deze werd uiteindelijk in het voordeel van 

Thimo beslist en werden 
we dus eerste in de open 
klasse.

Om beste reu te worden 
moesten we daarna de strijd 
aan met Puk van Zoterbék 
(Sven) van Antoine Breunis. 
Het wordt dus  spannend. 
De keurmeester mevr. Hel-
ling - van den Elzen besliste 
dat onze Thimo de ‘beste 
reu’ was. Zo hadden we 
ons derde kampioenspunt 
binnen en gingen we een 
beetje uit ons dak.

Nu de reuen waren ge-
weest, was het voor ons 
lang wachten tot de beslis-
sing bij de teven was geval-

len. Daarna zou worden uitgemaakt wie er de BOB zou wor-
den.

Bij de teven was het ook spannend. Daar trok Antoine met 
‘Inke fan’t Suydevelt’ (Emma) aan het langste eind. Dus sa-
men de ring in en hollen met die hondjes tot er door de 
ringmeester geroepen werd, dat de reu de beste was. Toen 
gingen we uit onze plaat. Poe poe, pfffff! Gelukkig en dolblij 
en op naar de erering.

De erering was weer een leuke ervaring, maar ik vind dat je 
er niks hebt te zoeken met een mooie Drent. De rasgroep 
is zo groot, dat de keuze meestal naar het ‘zeer aparte’ gaat.

Nu gaan we nog aan het werk om het laatste kampioenspunt 
binnen te halen, dus de rest is gewaarschuwd! hahahahaha.

Thimo en Thomas Knip
www.onzedrentschepatrijshonden.nl

MarasInke fan ‘t Suydevelt
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Keurmeester: mw. L.J.M. Helling - van den Elzen Beste van het ras (BOB): Maras 

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Puppyklasse Beste Pup 1VB Us Speyk fan ‘t Suydevelt 2938255 B.H. Büter

Jeugdklasse Res. CAC, Jeugd CAC 1U Puk van Zoterbèk 2930205 A.G.J. Breunis en J.W. Hoeksema

Open klasse CAC, CACIB, BOB 1U Maras 2786014 T. Knip

Res. CACIB 2U Matthijs-Emie v.d. Neerbosche Wateren 2832093 J. Broekman-Dekker

Teven

Jongste puppyklasse 1VB Veerle fan ‘t Suydevelt 2942481 G. van Luinen-de Rooij en
H.H. van Luinen-de Rooij

Puppyklasse 1VB Ivana Isah fan ‘t Patrijzen Bos 2931372 W. Klijnstra en B. de Jong

Jeugdklasse Res. CAC, Jeugd CAC 1U Heske Quisanne van de Veenweide 2915983 E.J.F. Duifhuizen-vd Scheur en 
C.A. Duifhuizen

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

Open klasse CAC, CACIB 1U Inke fan ‘t Suydevelt 2864779 A.G.J. Breunis en B.J. Breunis-Smit

Uitslagen ‘De Utrecht’:

• 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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m.a.p. België te genk (Bokrijk) op zondag 18 mei 2014
Op zondag 18 mei 2014 wordt er door de Belgische 
jachthondenclub een M.A.P. georganiseerd. 

Onze Drentsche Patrijshonden worden van harte uitgeno-
digd voor deelname. De proeven zijn met diverse soorten 
wild. 

Locatie: Jeugdherberg De Roerdomp, Boekrakelaan 30, 
3600 Genk (Bokrijk). Aanvang proeven 9 uur. 

Inschrijven kan tot  14 mei 2014. Prijs € 25,00 per hond en 
indien gewenst € 12,00 per persoon voor een prima ver-

zorgde warme maaltijd, betaling ter plaatste.

Aanmelden bij fam. Poncelet:

• per e-mail: sonjasteuckers@hotmail.com 

• schriftelijk: Langstraat 2 bus 206, 3890 Gingelom (Bel-
gië)

Gaarne kopie stamboom bijvoegen en de volgende ge-
gevens vermelden: naam hond, naam voorjager en aantal 
deelnemende honden, deelname warme maaltijd. Gaarne  
vermelden: ‘Opgave M.A.P. 18 mei 2014’. 

Jeugdveldwedstrijd St. Annaland - 4 april

Alphen - 27 maart 2014
Veldwedstrijden

Op vrijdag 4 april 2014 werd de eerste Jeugd-
veldwedstrijd gehouden in St Annaland (Tholen). 
Er zijn nog meer wedstrijden in april, maar het is 
steeds afwachten of we kunnen meedoen, omdat 
er sprake is van grote overinschrijving. In St. Anna-
land was Hans Verhaar (wedstrijdsecretaris) erin 
geslaagd om èn meer velden te krijgen èn een 
tweede keurmeester, waardoor hij 2 groepen van 
12 honden kon formeren. Een van de twee groe-
pen bestond bijna helemaal uit Drentjes. In onze 
groep waren er 3 kwalificaties en 1 EV (voor Ca-
mille); in de andere groep was er 1kwalificatie en 
4 EV’s. De keurmeesters waren Henk Compagne 
en Cor Woets.
Ine Gimbrère

Veldwedstrijden open klasse te Alphen

Drenten prijswinnaars waren vlnr: 

• Hans Verhaar 
 met Emma van het Voornsche Land: EV

• Peter Doderer 
  met Aram van ’t Arrêt: 1 ZG

In het midden: keurmeester Walter Klijssen.

• Adrie de Ruiter met 
Snuf van ‘t Hoage Gors: 1ZG  

• Nelleke Wuite  met 
Fleur van ‘t Hoage Gors: 1ZG 

• Ine Gimbrère 
met Rebelle van d’Ouw Knip: 2 ZG 

• Sonja Weijer 
met   Vesta van Drentenpassie: 3G 

• Jac van Wees 
met  Camille  van d’Ouw Knip: EV
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aan de slag met een allround jacHtHond - deel 4

Het bezig zijn met je Drent in de vorm 
van Jachttraining en Veldwerk is iets 
waar Vesta en ik veel plezier aan bele-
ven, maar het ultieme voor een jacht-
hond moet toch wel de praktijkjacht 
zijn.

Daarom stond een keer mee gaan op 
jacht hoog op mijn verlanglijstje. Ik kon 
mijn geluk dan ook niet op toen ik uitge-
nodigd werd om samen met Vesta een 
keer mee te gaan op eenden- en fazan-
tenjacht.

Woensdag 4 december 2013 was het zo-
ver. Wij mochten samen met 5 heren ‘ge-
weren’ en nog 3 andere staande jacht-
honden mee op jacht.

Als eerste reden we naar een veld waar 
een brede sloot aan grensde om te kij-
ken of er eenden geschoten konden 
worden. Ik had Vesta aan de lijn en 
moest heel stil zijn.

Bij de sloot aangekomen gingen er al 
snel enkele eenden op. Er werd er eentje 
geschoten, deze kwam aan de andere 

kant van de brede sloot in een weiland 
terecht.

Niet één van de 3 andere honden mocht 
deze eend halen, nee, Vesta kreeg de 
kans om voor het eerst een warme eend 
te apporteren.

Nou is Vesta niet zo’n waterrat, tja het is 
wel een Drent hè, maar ze zag de eend 
liggen en wilde hem dolgraag halen. 
Dus daar ging ze heel voorzichtig het 
water in, zwom over en klom er aan de 
andere kant weer uit. Daar moest ze on-
der een stroomdraadje door voor ze bij 
de eend was, die ze direct oppakte. 

Maar de eend leefde nog en bewoog 
dus nog wat. Ze liet hem gelijk weer los 
en wist niet zo goed wat ze er aan had. Ik 
riep ‘Toe maar, vast en apport’. Ze pakte 
de eend vrijwel gelijk weer op en kwam 
hem netjes bij me brengen. Een van de 
heren jagers heeft hem toen gelijk uit 
zijn lijden verlost.

Even later worden er meerdere eenden 
geschoten en weer mag Vesta als eer-

ste het water in. Dit keer heeft ze echter 
geen enkele eend gemarkeerd en ‘blind’ 
over water wil ze echt niet. Ze blijft maar 
wat miepen aan de kant van de sloot. Ik 
zeg ‘Laat de andere honden maar, mis-
schien dat ze achter hun aan gaat’. He-
laas lukte dat niet.

Wanneer we later ergens langs een bre-
de sloot lopen, duikt Vesta opeens het 
water in, pakt een eend, maar laat hem 
ook gelijk weer los. Het bleek namelijk 
een lokeend te zijn! De heren jagers 
moesten enorm om haar lachen en ik 
natuurlijk ook.

Toen we de verschillende velden in gin-
gen om in linie te lopen en de honden 
voor ons te laten zoeken, mocht Vesta 
ook gewoon los mee doen. En wat deed 
ze het goed! Door de stoppels, de bie-
ten of de mosterd, het maakte niet uit, 
ze zocht heel mooi en luisterde perfect. 
Ik had de lange lijn meegenomen, maar 
die was helemaal niet nodig.

Vesta heeft op meerder fazanten voor-
gestaan, maar helaas waren dat hennen 
die niet geschoten mogen worden. Na 
een paar uur kon ik merken dat Vesta 
moe begon te worden. Ik heb toen be-
sloten dat het genoeg voor haar was en 
ik heb haar in de auto in de bench ge-
daan. Toen ben ik nog alleen met de he-
ren het veld in geweest.

In totaal stonden er 6 eenden, 1 fazant 
en 1 duif op het tableau. Hiervan kreeg 
ik een eend en de fazant mee naar huis. 
Die zijn ondertussen geslacht en liggen 
in de vriezer te wachten om met de Kerst 
opgegeten te worden.

Vesta en ik hebben enorm genoten van 
deze dag.

Sonja Weijer

Drent leest Onze Drent

Onze Thara die zo te zien 

net zo blij is met onze 

Drent als het baasje.

Ineke Knip

Hond deelt bot
Het het was een amusant tafereel. De twee kippen aan zijn bot was voor Jocx 
teveel, hij nam zijn bot en ging een metertje verder liggen, maar eentje dat kon 
net! En ze genoot ervan, met de ogen dicht!
Catherine
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een nieuwe pup in Huis  – alles moet aangeleerd worden
Sinds februari 2014 is onze nieuwe pup Rink bij ons ko-
men wonen. Vanaf de eerste dag zijn we begonnen met 
het (verder) socialiseren van het jonge hondje op mensen, 
dieren, voorwerpen, verkeer en verschillende situaties. 

Bijna elke dag bieden we iets nieuws aan, regelmatig herhalen 
we iets en uiteraard… nemen we ook heel veel tijd om heerlijk 
te knuffelen. 

Ook zijn we gestart met een puppy(jachthonden)-training en 
we trainen de rest van de week thuis vrolijk verder.  Er moet in 
de eerste maanden van zijn leventje zo veel geleerd worden, 
zodat hij een evenwichtige, rustige Drent wordt die vrolijk 
door het leven gaat.

Puppy-begeleidingstraject
We nemen ook deel aan het puppy-begeleidingstraject bij de 
dierenartsenpraktijk. Dit houdt in dat de pup enkele malen in 
zijn eerste levensjaar wordt opgeroepen voor een soort (tafel)
training bij de dierenarts of de assistente. Hij wordt gewogen 
en ervaart  dat de behandeltafel niet eng hoeft te zijn. Hij leert 
dat het niet vreemd is dat zijn oren, ogen en gebit worden be-
keken en verder zijn hele lijf wordt nagevoeld.

Ook worden algemene zaken doorgesproken zoals voeding, 
beweging, ontworming, entingen, gedrag enz., terwijl het 
hondje rustig snuffelend door de spreekkamer 
loopt. Na enkele malen huppelt de pup vrolijk 
de praktijk binnen, gaat op de weegschaal zit-
ten en voelt zich vrij in de spreekkamer. Altijd 
handig, zeker ook als de hond enkele malen in 
zijn leven bijvoorbeeld een ECVO-oogonder-
zoek moet ondergaan; rustig liggen op de be-
handeltafel is hem immers aangeleerd, dus een 
‘leger’ assistentes is dan niet nodig om de hond 
op de tafel te fixeren. 

Pup in het pension
Vooropgesteld: Ook wij nemen de honden het 
liefst mee op vakantie. Heerlijk: samen uit, sa-
men thuis. Maar soms gaat dat niet. Denk aan 
vliegreizen, familie-weekenden met bijvoor-
beeld allergische nichtjes of angstige tantes 
of een huisje of hotel waar de hond niet (echt) 
welkom is. Je betaalt soms fors voor de hond 
per nacht, maar dan hij mag niet in het restau-
rant of in de bar. Kortom: hij moet op de kamer 
blijven!

In dergelijke gevallen moet er een oppas geregeld worden. Er 
zijn altijd wel aardige vrienden die de hond willen verzorgen, 
maar zijn die altijd beschikbaar? En, zeker zo belangrijk, ken-
nen ze de grappen en grollen van je hond en kunnen ze hem 
goed in de gaten houden? Onze eerste hond, Anka, gedroeg 
zich in aanvang voorbeeldig, maar wist altijd op dag 3 of 4 te 
ontsnappen en zwierf dan enkele uren rond alvorens ze ge-
vonden werd!

Daarom vinden wij het belangrijk dat onze hond zich ook in 
het pension op zijn gemak voelt en … ‘jong geleerd is oud ge-
daan’. Rink, 11 weken oud, is al enkele dagen in het pension 
geweest, zodat hij de mensen en de rituelen leert kennen. 
Omdat hij nog niet volledig gevaccineerd was, werd hij in een 
bench gehuisvest in de kantine. Met regelmaat kwam er een 
andere hond bij hem om te spelen of te slapen. Verscheidene 
malen per dag mocht hij in een speciale buitenren en kon zo 
ook de overige pensiongasten horen en observeren. En wat 
went een jonge hond snel aan zijn nieuwe situatie! Hij loopt 
vrolijk mee met de medewerkers en vindt de aandacht gewel-
dig. Na 5 dagen gingen we hem weer ophalen. We werden 
uitbundig begroet en meteen daarna ging hij weer heerlijk 
relaxed liggen in zijn bench met een blik van ik woon nu hier,  
maar leuk dat jullie er ook zijn!

Even bijpraten en ervaringen uitwisselen en daarna gingen 
we terug naar huis. Thuis aangekomen werd het hele huis ge-
inspecteerd (oh, dit ken ik) om vervolgens weer op zijn ver-
trouwde mat te gaan liggen om op een botje te knabbelen. 
Mooi om te zien hoe snel zo’n klein hondje kan schakelen tus-
sen twee werelden!

Over enkele weken gaat hij nog een keer naar het pension 
(herhaling), maar dan krijgt hij een eigen binnenren met bin-
nenhok en een buitenren en woont dan tussen de andere gas-
ten. 

Onze ervaring met onze andere Drent, Roef, is dat als deze be-
zoeken goed begeleid worden, de hond het heerlijk vindt om 
naar het pension te gaan en er absoluut geen problemen mee 
heeft (de baasjes ervaren het net iets anders...) maar: ‘Jong ge-
leerd = oud gedaan!’

Mirjam van Hoef en ’n pootje van Rink
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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 

Antwoorden ‘Drent-en-kennis’

1. Dat is een bloeduitstorting tussen de lagen waaruit de oorschelp is opgebouwd.

2. Othaematoom

3. Deze bestaat uit drie lagen: de binnenzijde en de buitenzijde bestaat van de oorschelp bestaat uit huid en 

tussen deze twee lagen zit een dun flapje kraakbeen.

4. Daar lopen bloedvaten.

5. Soms is het duidelijk dat dit wordt veroorzaakt door schuren of krabben aan het oor of heftig schudden 

van de kop, maar ook een bijtincident kan de oorzaak zijn, er kan een bloedvaatje knappen met als gevolg 

het ontstaan van een bloedoor. Soms is de oorzaak onduidelijk.

6. Aan een fluctuerende, sponsachtige massa tussen de lagen van de oorschelp. Dit kan groot zijn, maar 

soms ook een klein zacht bultje.

7. Deze is zwaar en staande oren hangen dan ook door het gewicht, af. Het is niet pijnlijk, maar hindert het 

dier wel, door het gewicht en de veranderde stand van de oorschelp.

8. • Een enkele keer kan er gepunctueerd worden, waarna een bepaalde stof in de holte wordt gespoten 

om herhaling te voorkomen. Heel vaak is de bloeduitstorting bij deze methode binnen enkele uren of 

dagen terug.

• Een operatieve ingreep. Deze is erop gericht de delen van de oorschelp weer aan elkaar te hechten. 

Dit gebeurt onder narcose. Door een sneetje aan de binnenkant van de oorschelp worden bloed-

stolsels, bloed en fibrine weggehaald. Fibrine is een bloedstollings-eiwit in het bloedplasma, dat een 

belangrijke rol speelt bij de normale wondgenezing en bloedstolling. Vervolgens worden de huidla-

gen weer op elkaar gehecht.

9. Jazeker, want als er sprake is van een oorontsteking, moet deze behandeld worden.

10. Dan zal het oor verschrompelen tot een zogenaamd ‘bloemkooloor’. Littekenweefsel gaat zich nl. samen-

trekken en daarbij verfrommelt de oorschelp. Als dit eenmaal is gebeurd, is er niets meer aan te doen.
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dilatatieVe cardiomyopatHie (dcm) Bij de Hond
Bij de hond zien we met enige regel-
maat een aandoening van de hart-
spier, meestal gaat het om dilatieve 
cardiomyopathie (DCM).

In tegenstelling tot de klepafwijkingen 
zien we deze aandoening vooral vaak 
bij grote rassen. Bij DCM wordt het hart 
erg groot en de spierwand erg dun 
waardoor, uiteindelijk de hartspier min-
der goed kan samen trekken. Daardoor 
heeft het hart steeds meer moeite om 
het bloed rond te pompen, met ern-
stige gevolgen! Omdat dilatatieve 
cardiomyopathie bij een aantal ras-
sen vaker voorkomt, is een erfelijke 
achtergrond waarschijnlijk.

Er komen ook andere vormen van 
cardiomyopathie voor, maar deze 
vormen zijn zeldzaam. Er bestaat 
ook HCM (hypertrofische cardiomy-
opathie) en bij de boxer een aandoening 
die ARVC (arytmische rechter ventricu-
laie cardiomyopathie) heet. De diagnos-
tiek van deze aandoeningen verloopt 
hetzelfde als de diagnostiek van DCM.

Bij welke rassen komt het voor?
Bij de volgende hondenrassen zien we 
meer dilatatieve cardiomyopathie dan 
bij andere hondenrassen: de 
Boxer, Cocker Spaniël, Deer-
hound, Dobermann, Duitse 
Dog, Duitse Herder, Ierse 
Wolfshond, Sint Bernard en 
Newfoundlander

Symptomen
Honden die aan dilatatieve 
cardiomyopathie lijden kun-
nen één of meerdere van 
onderstaande symptomen 
vertonen. Heeft uw hond 
last van één of meer van 
onderstaande symptomen, 
dan is het goed om uw hond 
te laten onderzoeken door 
uw dierenarts.

• Verminderd uithou-
dingsvermogen

• Toevallen
• Hoesten
• Oedeem, met name te zien als een 

toegenomen buikomvang
• Benauwdheid

De diagnose
Wanneer uw dierenarts een vermoeden 
heeft van hartfalen dan wordt er meest-
al een aantal onderzoeken aangeraden. 
Daar hebben we de volgende mogelijk-
heden voor;

• Röntgenfoto van het hart
• Echo van het hart
• ECG
• Bloeddrukmeting
• Bloedonderzoek

Soms zullen alle onderzoeken noodza-
kelijk zijn en soms slechts een deel van 
de onderzoeken. Uw dierenarts zal ech-
ter bepalen wat nodig is. Alleen door 
onderzoek kunnen we de oorzaak van 
de klachten bepalen en een behande-

ling instellen. Bij het onderzoek in de 
praktijk valt vaak een hartritme stoornis 
op. Hiervoor kan de dierenarts aanwij-
zingen krijgen bij het onderzoeken van 
uw hond, waarbij door het voelen van 
de pols en het luisteren naar het hart al 
heel wat duidelijk kan worden. 

De behandeling
De behandeling van ‘hartfalen’ bestaat 
uit een aantal onderdelen. Vaak is het 
noodzakelijk om deze allemaal te com-
bineren. Meestal beginnen we pas met 
behandelen wanneer uw hond ook echt 
klachten krijgt en er een definitieve di-
agnose is gesteld door nader onderzoek 
(dus niet bij een beginnend probleem 
zonder klachten). Een onderdeel van de 
behandeling zal altijd zijn: het goed op-
volgen van de afwijkingen aan het hart, 
met een aangepast medicijngebruik. Dit 

gebruik kan bestaan uit:

• Vocht afdrijvende middelen
• Zogenaamde ACE remmers
• Contractieverhogende middelen
• Functieverbeterende middelen

Meestal wordt een combinatie van mid-
delen voorgeschreven en we hebben 
het dan over een levenslange behande-
ling. Belangrijk is het om te realiseren 
dat de afwijking nooit meer weg zal 

gaan, we kunnen het leven alleen 
langer en leuker maken door het ge-
ven van medicatie. Hartproblemen 
zijn ernstige aandoeningen, maar 
meestal kunnen we het leven van 
de hond een stuk aangenamer ma-
ken. Voordat we kunnen gaan be-
handelen is nader onderzoek altijd 
noodzakelijk. Gewoon een pilletje 
geven, omdat er een ruisje te horen 

is, is niet meer van deze tijd en kan juist 
gevaar opleveren voor uw hond.

De vooruitzichten
Dilatatieve cardiomyopathie is een ern-
stige aandoening waardoor de levens-
duur van de hond ernstig verkort wordt. 
Met medicijnen kan de aandoening niet 
verholpen worden. Het doel van medi-

catie is het verbeteren van 
de hartfunctie en het daar-
door verlengen van de le-
vensduur. Hoe lang dat is, is 
afhankelijk van de ernst van 
de afwijking. Door middel 
van een echo is deze ernst 
vast te stellen, maar dan 
nog kan moeilijk ingeschat 
worden hoe lang een hond 
het nog goed doet op de 
medicijnen.

Preventie
Omdat bij cardiomyopathie 
een erfelijke achtergrond 
vermoed wordt, is het be-
lang om lijders aan cardio-
myopathie uit te sluiten van 
de fok. Dat is meteen een 
probleem omdat de ziekte 

zich vaak pas op latere leeftijd manifes-
teert. Honden van ouders die zijn over-
leden aan cardiomyopathie hebben in 
ieder geval baat bij een jaarlijkse pre-
ventieve echo om de hartfunctie te con-
troleren. Bij honden van hoog risicoras-
sen is het aan te bevelen om dat vanaf 
een bepaalde leeftijd te doen. Dit is een 
beetje afhankelijk van het ras.

Voor u gelezen in Dierendokters nieuws

Ook bij de Drentsche Patrijshond is een 

klein aantal gevallen van DCM bekend, 

recent en ook in het verleden.
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Vader en zoon
Half februari hebben wij een pup 
van onze Jago te logeren gehad. Zijn 
naam is Levi (‘Iwan Jago Fan ‘t Patrij-
zen Bos’) geboren op 10 juli 2013. 

Al toen we op nestbezoek kwamen bij 
Wietze en Bonnie viel ons dit hondje 
op. Niet alleen omdat hij qua exterieur 
heel erg lijkt op zijn vader, maar vooral 
om zijn zeer hoge knuffel gehalte. We 
noemden hem al van begin af ‘kleine 
Jago’. Toen al is er een speciale binding 
ontstaan, dus wij waren heel erg blij 
dat Levi bij ons is komen logeren.

Levi en Jago samen ging van het eer-
ste moment af uitermate goed, het 
klikte meteen. Wat een feest, en wat 
een drukte in ons huis. We waren het al 
helemaal vergeten hoe het is om een 
Drent van zeven maanden in huis te 
hebben. Onze Jago is ruim zes jaar, en 
hij weet precies wat wel en wat niet kan 
en mag. Maar zo’n jong boefje in huis, 
dat is een ander verhaal. Ondeugend 
en uitdagend. Precies zoals elke jonge 
Drent hoort te zijn. Zelfs Jago moest af 
en toe laten zien wie de baas in huis is, 
als Levi wat te ver ging. Levi was dan 
wel onder de indruk en accepteerde 
Jago als zijn meerdere. Leuk om te zien 
hoe de honden het allemaal zelf rege-
len.

Levi was voor het eerst uit logeren. Eer-
ste dag was voor hem ook best even 
wennen. Overdag hebben ze (buiten) 
aan een stuk door gespeeld en gerend, 
ze wisten niet van ophouden. Maar in 
de avond liet Levi duidelijk merken dat 
het voor hem toch een wat vreemde 
situatie was. Een ander huis, vreemde 
mensen, een hond, en zijn eigen baas-
jes nergens te bekennen. Toen we naar 
bed gingen, was hij het er totaal niet 
mee eens. Toch met Jago de bijkeu-
ken in. Levi heeft ruim een uur geblaft, 
voordat het stil werd. De tweede dag 
werd Levi vroeg wakker en liet zich ho-
ren. Toen de Drentjes eenmaal uit de 
bijkeuken bevrijd waren en een rondje 
buiten gelopen hadden, was ineens al-

les oké. Levi had weer goede zin en hij 
had het schijnbaar door hoe het bij ons 
allemaal reilt en zeilt. En dat vond hij 
wel goed.

De rest van zijn verblijf bij ons was er 
geen enkel probleem meer. Levi paste 
zich feilloos aan, aan zijn nieuwe om-
geving, nieuw ritme en nieuwe leefge-
woontes. In alles volgde hij Jago op, en 
in alles deed hij hem na. Zo leuk om te 
zien. Levi is een uitgesproken goede 
eter, alles wat hij voorgeschoteld krijgt 
eet hij op. En hoe, nog sneller dan onze 
Jago. Lotje uit de loterij, zo’n makke-
lijke eter. Al met al was het een zeer 
geslaagd samenzijn van vader en zoon, 
en zeker voor herhaling vatbaar. Toen 
Levi weer opgehaald werd was het in-
eens heel erg stil in huis. Niet alleen wij, 
maar ook Jago miste zijn jonge maatje. 
Jago had natuurlijk geen idee dat Levi 
zijn zoontje was, maar hij behandelde 
hem wel zo. De dag erop, toen Jago ‘s 
morgen voor het eerst buiten kwam 
zocht hij heel het terrein af of Levi zich 
toch niet ergens verstopt had.

Vorig jaar heeft Jago twee keer mogen 

dekken, in totaal zijn het 15 nakome-
lingen geworden. We hebben geluk-
kig met enkele pup eigenaren contact 
via Facebook. Dat is heel leuk voor ons, 
maar zeker ook voor de pup eigenaren. 
Wij zijn dan ook blij als we op FB een 
foto te zien krijgen van Jago zijn na-
komeling. Zo zien wij de hondjes op-
groeien, en de eigenaren kunnen weer 
hun foto’s vergelijken met andere pups 
en natuurlijk ook met hun vader. Want 
Jago zijn Facebook pagina staat bar-
stens vol met foto’s.

Heb je toevallig een pup van Jago 
Phébe van Groevenbeek, kijk dan eens 
op Facebook en laat wat van je horen. 
Want we willen graag met alle pup ei-
genaren van Jago contact hebben. We 
voelen ons heel erg betrokken bij het 
welzijn van de pups. Elke pup van Jago 
is bij ons van harte welkom. En het 
maakt niet uit of het om een bezoek 
gaat, of een eventuele opvang bij ons 
thuis als de baasjes het even niet uit-
komt.

Wenzel en Louise Kaspar  
 www.facebook.com/jago.phebe 
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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! 
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NATUURLIJK HET BESTE! 

Bij elke hondenvoeding bepalen de kwaliteit, herkomst en
samenstelling van de grondstoffen de kwaliteit van het product.

BIOFOOD natuurlijke hondenvoeding, geëxtrudeerd, geperst en vleesvoeding,
bevat naast o.a. scharrelvlees, schapenvet  en natuurkruiden, de optimale dagelijkse 
hoeveelheid essentiële voedingsstoffen, waaronder eiwitten, vetten, vitaminen 
en mineralen, die bijdragen aan een goede gezondheid van uw hond.

BIOFOOD natuurlijke hondenvoeding.......natuurlijk het beste! 
Meer informatie:
www.biofooddiervoeding.nl

GEËXTRUDEERD

VLEESVOEDING

GEPERST

GOED VOOR HUID, 
VACHT EN VERTERING 

a5 liggend  natuurlijkhetbeste2-versie5_Layout 1  25-2-2014  13:32  Page 1
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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



in memoriam

Rintje Nikita van Bosandoor, 7 april 2001 – 28 januari 2014

Onze Rintje is er niet meer. Na bijna dertien jaren, waarin wij 
ongelooflijk van hem genoten hebben, moesten wij op 28 ja-
nuari jl. besluiten onze lieve kameraad in te laten slapen. Wij 
missen hem enorm.

Een soortgelijk begin als waarmee we al vele stukjes in ‘Onze 
Drent’ hebben zien aanvangen. Treffend is, dat je, naarmate 
je eigen Drent (en jijzelf dus ook) ouder wordt, steeds meer 
aandacht begint te schenken aan die stukjes, geschreven door 
mensen over hun overleden hond. Je wordt er ook steeds meer 
door geraakt. Naarmate de tijd vordert, herken je jezelf en je 
eigen hond steeds vaker in het geschrevene. Steeds hoop je 
jouw eigen beurt nog even vooruit te kunnen schuiven.

Helaas zijn wij nu zelf aan de beurt. En het voelt, ondanks het 
grote verdriet en gemis, goed onze lieve Rintje nog éénmaal 
in het zonnetje te kunnen zetten. Want dat heeft ie verdiend. 
Zoals ook al die andere Drenten waar die liefdevolle stukjes 
over geschreven zijn, en nog geschreven zullen worden. Want 
Rintje was onze vriend.

Rintje werd op 7 april 2001 samen met drie broers en zes zus-
sen in Putten geboren bij Aat en Ria van Bodegraven, uit de 
combinatie ‘Maran van Oudsher’ x ‘Nikita van Bosandoor’. Al 
na een week mochten wij een kijkje komen nemen om ons te 
oriënteren. Er was voor ons keuze uit drie broers: één reutje 
was reeds vergeven. Alle daaropvolgende weken zijn we bij 
Aat en Ria geweest om de ontwikkeling van de pups te bekij-
ken, iedere keer waren we even welkom. De zesde week werd 
de nestkeuring uitgevoerd, waarbij Rintje werd beoordeeld 
als een heel stabiel hondje. Mede hierdoor viel onze keus op 
Rintje. Hij zou onze eerste hond worden, we vonden het daar-
om belangrijk een stabiele pup te kiezen. Acht weken na zijn 
geboorte kregen we hem mee naar huis, met heel veel goede 
raadgevingen en een heus puppy-overlevingspakket.

Rintje bleek op de hondenschool een vlotte leerling, die het 
erg leuk vond om nieuwe dingen te leren. Reeds aangeleerde 
dingen deed hij minder graag, hij ‘viel liefst niet in herhaling’. 
Er zat zogezegd ‘een kop op’. Met de nodige training en ge-
duld is hij in het eerste jaar opgegroeid tot een goed gehoor-
zamende hond.

Regelmatig hoorden we dat Rintje een mooie jonge hond was 
en dat we zouden moeten overwegen met hem te gaan sho-
wen. Aangemoedigd door zijn eerste succes in de puppy-klas-
se op de Winner in 2001 hebben we hem ingeschreven voor 
diverse shows. Rintje werd op 30 januari 2004 Nederlandse 

Kampioen. Mede daardoor werd hij voor een aantal dekkin-
gen gevraagd, waaruit een 16-tal nakomelingen is voortgeko-
men.

Zijn grote liefde gold het apporteerwerk, dat hij tot op hoge 
leeftijd (enkele weken voor zijn overlijden) heel graag deed.

Het allergrootste plezier in Rintje’s leven was de komst van 
Douwe. Toen Rintje 20 maanden was besloten we er een Drent 
bij te nemen, weer een pup bij Aat en Ria uit de kennel. On-
danks dat het twee reuen waren, is er nooit één enkele grom 
tussen hen gevallen. Zij waren dol op elkaar, dat is altijd zo 
geweest.

Wij leefden een mooi leven met onze honden, tot 15 novem-
ber 2013: Rintje kreeg een TIA. Door snel ingrijpen van de 
dierenarts bleek er veel te redden. Na een dag begon Rintje 
helemaal op te knappen. Het enige dat hij had ingeleverd, was 
fysieke conditie; er kon minder lang met hem gewandeld wor-
den. Maar hij had nog altijd een zeer hondswaardig bestaan, 
waarvan hij zichtbaar genoot.

Echter, de 27e januari 2014 kreeg hij weer een TIA, ditmaal 
veel heftiger. Medicijnen waarop hij de eerste keer zo goed 
had gereageerd, werkten nu niet. Rintje ging in een nacht tijd 
zienderogen achteruit, en wij hebben de volgende ochtend 
de dierenarts verzocht onze lieveling thuis in te laten slapen.

Het was het einde van een periode waarvan wij intens hebben 
genoten, en waarvan we weten dat die nooit zal terugkeren. 
Wij worden vervuld met warmte en dankbaarheid bij de ge-
dachte:  “Wat heeft Rintje in alle opzichten voldaan aan alles 
wat we hadden gehoopt en verwacht bij het hebben van een 
hond! Hij was GEWELDIG.” Typerend voor Rintje: dat vond hij 
zichzelf ook!

Arthur en Marjolein Ritsma
Heerhugowaard
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Beike, 28 november 1999 – 3 maart 2014

Onze lieve Beike is niet meer...

Begin januari 2007 zagen wij op de herplaatsingsite van de 
Drentsche Patrijshonden vereniging een teefje staan, waar-
voor een nieuw thuis werd gezocht. Het was Beike. Zij was ge-
boren op 28 november 1999 bij een fokker in Groningen en de 
eerste eigenaar woonde in Emmen.

Wegens omstandigheden was het noodzakelijk dat na ruim 4 
jaar voor Beike een ander onderkomen werd gevonden. Dat 
gebeurde ook en haar nieuwe thuis werd Best. Spijtig genoeg 
werd ook daar na bijna 3 jaar overplaatsing nodig. Een zeer 
trieste aangelegenheid voor een hond om in de eerste 7 ja-
ren van haar leventje aan een derde gezin te moeten wennen. 
Maar ja, het was niet anders en wij waren blij dat wij Beike een 
nieuwe start konden geven. 

Wij waren beiden al met pensioen dus zij was meer dan wel-
kom en hoefde nooit meer alleen te zijn. Wij waren op slag 
‘weg’ van haar en hebben haar dan ook op dinsdagavond 16 
januari 2007 bij het eerste bezoek al direct meegenomen. Dat 
ging, wat Beike betreft, echt niet van harte. Zij was helemaal 
in de war en begreep er niets van. Alweer weg uit de voor haar 
vertrouwde omgeving.

Dat had de eerste maanden natuurlijk ook zijn weerslag in het 
gedrag van de hond. ‘s- Nachts had zij intens verdriet en lag 
beneden in de hal door haar verlatingsangst zachtjes te jan-
ken. Wij konden het niet over ons hart verkrijgen om haar daar 
zo maar te laten liggen. Al vrij spoedig mocht zij bij ons op de 
eerste etage in de slaapkamer slapen op een apart slaapkus-
sen en dat is altijd zo gebleven. Vanaf dat moment was het 
goed en groeide langzaam haar vertrouwen in ons.

Wij hebben daarvoor nog twee Drenten gehad, maar Beike 
spande de kroon. Zij was zo’n intens lieve hond. Ook eigen-
zinnig, ze luisterde nooit direct, maar ‘gefaseerd’. Als zij het 
commando “Mand” kreeg, terwijl wij iets zaten te eten, bleef 
zij na iedere twee passen richting mand staan. Ze keek dan 
achterom, totdat er weer gezegd werd “Mand” en dan volgden 
weer twee stapjes. Daarna begon hetzelfde verhaal opnieuw. 
Blijven proberen!

Heerlijk waren de midda-
gen dat wij met haar naar 
het strand gingen. Dan was 
zij soms een kwartier weg, 
de duinen in en kwam dan 
weer terug om te kijken waar 
wij waren. Een keer heeft zij 
in de duinen, buiten ons ge-
zichtsveld, een plastic zak 
met etenswaren openge-
trokken en de inhoud ervan 
opgegeten. Die zak was daar 
door een strandtenthouder 
neergegooid. Toen wij thuis 
kwamen gedroeg zij zich na 
haar volle etensbak te heb-
ben leeggemaakt, nogal 
vreemd. Heen en weer ren-
nen en piepen.

Dan maar even naar de die-

renarts. Spuitje gekregen, omdat aanvankelijk aan vergif werd 
gedacht. Daarna kwam alles eruit. Behalve haar eigen eten, 
ook frikadellen, ballen gehakt, patat, kroketten, worstjes en 
wat dies meer zij! Geen wonder dat zij zich niet lekker voelde, 
haar maag stond op klappen. 

Beike was een heel lieve en vooral ook aanhankelijke hond. 
Dat werd de laatste jaren alleen maar intenser. Zij kon geen 
minuut buiten ons en liep ons overal achterna. Tot het toilet 
aan toe! Wij hebben haar de laatste jaren nooit meer alleen 
gelaten. We zijn om die reden ook niet met vakantie geweest. 
Er was altijd iemand thuis voor haar.

En dan ‘s avonds vragen of zij op de bank mocht liggen. Lekker 
naast het baasje met haar kop en poot op mijn linker been. 
De laatste jaren werd zij blind en doof. Maar alles ging verder 
nog goed.

Totdat zij permanent last kreeg van artrose. Dit werd steeds er-
ger, totdat zij bijna niet meer kon lopen en zij op een ochtend 
tijdens het uitlaten op straat ging liggen. Net alsof zij wilde 
zeggen: ”Zo is het wel genoeg”.

Wij hebben toen voor Beike de moeilijkste beslissing moe-
ten nemen en haar op maandag 3 maart 2014 ‘s middag rond 
13.30 uur thuis laten inslapen. Gelukkig heeft zij er niets van 
gemerkt en was ze ook niet bang.

Het doet ons pijn haar te moeten missen en wij zijn heel erg 
verdrietig. Wij hebben van de 14 jaar en drie maanden dat 
zij heeft geleefd, ruim zeven jaar van haar mogen genieten. 
Dat was dus de helft van haar leventje en wij hebben zo goed 
mogelijk ons best gedaan om haar al die jaren een fijne tijd 
en een goed thuis te bezorgen. Daarbij werd zij ook wel ver-
wend, maar dat verdiende zij ook. Zij was onze trouwe, lieve 
aanhankelijke eigenzinnige Beike zoals er maar één in de hele 
hondenwereld heeft rondgerend.

Lieve Beike, bedankt voor de onvoorwaardelijke liefde en 
trouw die jij ons altijd hebt gegeven. Wij missen je heel erg.

Joyce, Ton Lamet en de kinderen
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Een fijne en lieve Drent is op Eerste Kerstdag om 10.30 uur 
toch nog onverwachts  overleden. Ze was echt ziek in 1½ dag, 
medicijnen mochten niet meer baten.

Ik heb Dette in november 2011 gekregen van Janneke Schol-
ten. Door omstandigheden gingen de beide honden, Dette en 
haar dochter Dessa, met Janneke mee naar het werk en bleven 
in de auto achter, waar alles goed geregeld was. Doordat op 
een dag de autoruiten werden ingegooid, terwijl de honden 
in de auto zaten, zijn beide honden hierdoor zo getraumati-
seerd, dat Janneke eigenlijk niet anders kon dan de honden 
te herplaatsen. Dette kwam bij mij op de boerderij wonen en 
gelukkig werd Dessa ook op een boerderij geplaatst.

Dette had bij Janneke al een tia gehad en daarna heeft ze er 
nog een aantal gehad, maar ik kreeg haar er steeds weer door-
heen door gebruik van goede medicatie.

Dette was dolgelukkig, geweldig lief. Ze was altijd gek op mij 
en sliep voor mijn bed. Alleen zijn was een straf voor haar. 
Ze vernielde van alles zoals planten, potten, stoelen en mijn 
lamellen. Soms was de ravage groot. Vaak had ik een oppas 
thuis. Dette had een trauma opgelopen, dat kon zij ook niet 
helpen.

En wat was ze gek met mijn puppy Fleurtje. Die was 6 ½ maand 
oud toen Dette overleed. Ze hebben, ondanks de hoge leeftijd 
van Dette, heel wat afgespeeld. Het was een lust om dit te mo-

gen meemaken.

Daardoor is het gemis voor ons en de honden erg groot. Dette,  
bedankt voor al je liefde en trouw. Vergeten doen we jou niet,

Roosje, Brenda, Boaike en Fleurtje An ’t Landweggie hebben  
bewust afscheid genomen. We hebben haar begraven in de 
achtertuin. Janneke Scholten, Dick, en Mieke en Inge waren 
erbij.

Betsie Brinkman-van Ommen, Dalfsen

Dette van de Omringdijk, 4 mei 2000 – 25 december 2013

week Van de teek
Als u dit leest, ligt de week van de 
teek, van 7- 13 april alweer achter 
ons. Aangezien er nu al vele meldin-
gen binnen zijn, veel eerder dan vorig 
jaar, en velen van u vaak de natuur 
ingaan, lijkt het ons zinvol hier toch 
weer enige aandacht aan te besteden.

De week van de teek werd georgani-
seerd door de Stigas in samenwerking 
met een groot aantal landelijke organi-
saties. Voorlichting om op tekenbeten te 
controleren blijkt essentieel te zijn, wan-
neer je ‘buiten’ bent geweest. De teken, 
zo blijkt uit ervaring, kunnen zelfs in je 
eigen tuin zitten en dat is echt een ake-
lig idee. De voorlichting richt 
zich dit jaar ook op de 
huisarts, die beroeps-
halve patiënten met 
een tekenbeet  ziet en 
de ziekte van Lyme be-
handelt.

Nieuw is dit jaar de app 
‘Tekenbeet’. Deze app be- vat 
informatie over hoe je op teken moet 
controleren en hoe je een teek kunt 
verwijderen. U kunt een tekendagboek 
aanleggen en hierin een tekenbeet re-
gistreren. U kunt dan een herinnering 
ontvangen om de plek te controleren 

waar de teek heeft vastgezeten, gebe-
ten heeft. 

Ook kunt u op uw mobiele telefoon 
zien, via tekenradar.nl, hoe actief teken 
zijn. Daarnaast is een alarm in te stellen, 
zodat u altijd op de hoogte bent van de 
actuele teken-activiteiten! Handig als u 
veel buiten in het ‘groen’ bent.

De onderdelen van de app zijn direct 
voortgekomen uit de wensen van po-
tentiele gebruikers. Dat gebeurde met 
een speciale methodiek, ontworpen 
door de Universiteit Twente. Daarbij 
checkt de doelgroep iedere stap in de 
ontwikkeling. Dat er rekening wordt ge-
houden met de wensen van de gebrui-
ker, lijkt op zich heel gewoon. Toch blijkt 
het in de praktijk zelden te gebeuren. 
Deze app is beschikbaar sinds 7 april 
2014 en vrijwel iedere tablet en smart-
phone is geschikt.

Misschien nog ten overvloede: con-
troleer uzelf en de hond als u buiten in 
het veld, bos, heide of zelfs in de tuin 
bent geweest. Fijne plekjes voor teken 
zijn: de liezen, knieholtes, oksels, de 
bilspleet, achter de oren en de haar-
grens in de nek. Allemaal warme, broei-
erige plaatsen. Bij de hond hecht de 

teek zich zelfs vast op de 
kop, de lip en boven de 
ogen. Voor de veiligheid 
kunt u uw gedragen kle-
ding op 60C wassen en 
vervolgens drogen in 
de droogtrommel.

Als u een vastzittende teek 
ontdekt, dan is het zaak deze zo snel 
mogelijk te verwijderen met de daar-
voor bestemde pincetjes. Gebruik geen 
jodium, olie, watjes met zeep of wat dan 
ook. Als er een stukje van de kop achter-
blijft dan is dat ongevaarlijk. Ontsmet 
wel het beetwondje en registreer de 
beet, bijvoorbeeld in de app ‘Tekenbeet’. 
Als de teek langer dan 24 uur in uw huid 
heeft vastgezeten, even overleggen met 
de huisarts of behandeling gewenst is. 

Heeft u de teek binnen 24 uur wegge-
haald, houd ook dan tot 3 maanden na 
de beet de huid rond de beet goed in de 
gaten. Let op een ronde ring of andere 
klachten, die op de ziekte van Lyme kun-
nen wijzen. Ga dan zeker naar uw huis-
arts en meld dat u toen en toen door 
een teek bent gebeten. Wij wensen u 
vele tekenvrije weken!

Tineke
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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).

ledenadministratie
Naam Adres Voorgesteld door

1 Dhr. L. Albring Dwarsdijk 2 Dalerveen  

2 Mw. H. van Beers Sint-Bavostraat 44 Oud-Turnhout (België)  

3 Dhr. M.A. de Blaeij IJsselstraat 44 Terneuzen  

4 Mw. E. Bokelaar ’t Zand 12 Ottersum E.A.M. Helmer-de Jong

5 Dhr. E.J. Haubrich Zwanenlaan 11 Bilthoven  

6 Mw. Z. Jager Margrietstraat 4a Duiven T. van de Feijst

7 Dhr. J.P.G. de Jongh Drostenweg 28 Zuidwolde T. Nap

8 Mw. M. Katt Selwerderdwarsstraat 35 Groningen  

9 Dhr. J. de Kruik Vondellaan 32 Veenendaal E.A.M. Helmer-de Jong

10 Dhr.  F.H. Niklaus Geerdinkhof 401 Amsterdam  

11 Mw. M.F. Peereboom-Engelberts Banstraat 59 Amsterdam  

12 Mw. T.M. van der Veen-de Boer Arnhemseweg 69 Ede E.A.M. Helmer-de Jong

13 Dhr. J.P.M. Verwijmeren Groenstraat 93 Prinsenbeek  

14 Mw. M. Vreugdenhil-Gelissen Aper Bouwmankade 3 Rotterdam E.A.M. Helmer-de Jong

15 Mw. G.C. Wilbrink Hoekserflaan 14 Zwolle E.A.M. Helmer-de Jong

Bezwaren tegen het toetreden van de nieuwe leden kunt u ter kennis van het secretariaat brengen, mits binnen 2 weken na het 
verschijnen van dit blad.
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Ontdek meer dan 6000 hondenproducten op:

WWW.SCHECKER.NL

Profiteer van  
10 EURO KORTING! 

Goed nieuws voor alle honden en hun  
baasjes! Schecker geeft tijdelijk een  
korting van maar liefst € 10.- op  
een bestelling*!

Gebruik deze kortingscode:

AOD214
*Geldig t/m 31-05-2014 bij een besteding vanaf € 30.-. Niet te combineren met  
andere kortingsbonnen. Geen uitbetaling in contanten.



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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