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Voorwoord Van de Voorzitter
Beste leden van de vereniging,

Voor u ligt de zomer uitgave van Onze Drent. Deze editie ver-
schijnt altijd rondom de periode dat we de kampioensclub-
match en Algemene Ledenvergadering houden. Een eerste 
impressie hiervan is te vinden op de website en in het augustus-
nummer van ‘Onze Drent’ zal er uiteraard ook uitgebreid ver-
slag worden gedaan.

Het bestuur heeft recentelijk uitgebreid met de FBC gsproken 
over de voortzetting van de inhoudelijke discussie over de 
maatregelen die we als vereniging moeten nemen om de ge-
zondheid van het ras op de lange termijn te borgen. Daarvoor 
is uw mening en bijdrage belangrijk!
 
Na de zomer zal er, na twee eerdere informatiebijeenkomsten, 
een vervolgbijeenkomst zijn die meer een discussie karakter zal 

hebben en ook daar zorgen we voor 
externe experts/facilatoren.  Veel in-
formatie is te vinden op het ledendeel 
van onze website, een aanrader!.

Nu ik dit schrijf ligt de kampioensclub-
match nog voor ons, de gelegenheid 
om te genieten van de veelzijdigheid 
van het ras en het enthousiasme bin-
nen onze Vereniging. Ik hoop velen 
van u te mogen begroeten en wens u 
een mooie zomerperiode toe. 

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

VERHAAG
Drukkerij

liggende adv Onze Drent 185x135verhaag 2013 new.indd   1 28-01-14   12:18

Foto-thema voor augustus-editie van ‘Onze Drent’:  Drent op zomervakantie!
De meesten van ons gaan in de zomer lekker op vakantie en voor veel Drenten geldt dat ook. Na-
tuurlijk een prima gelegenheid om eens een foto van uw Drent te maken in hele andere omstandig-
heden dan ‘normaal’.
Als daar een leuke foto bij is, zou u die dan willen insturen naar ‘Onze Drent’? Dan maken we er een 
mooie collage van in het augustus-nummer.
Alvast hartelijk bedankt namens de redactie!
Foto’s graag in groot formaat mailen aan: redactie@drentschpatrijshond.ORG
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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 
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wie kan het beste ‘afkijken’, de hond of de wolf?
Een tijdje geleden stond er een leuk 
artikel over het verschil in ‘afkijken’ 
tussen wolven en honden in het Open 
Source blad PLOS ONE.

Opstelling
De setting was eenvoudig. Je neemt een 
houten doos waarin je iets lekkers stopt. 
Via verschillende openingen in de doos 
is het lekkers goed te ruiken, maar de 
hond/wolf kan er niet bij. Twee wolven 
en twee honden werden getraind in het 
op de juiste manier openen van de doos 
(hendel naar beneden duwen met de 
bek of poot). Eenmaal open, konden ze 
het lekkers eruit halen.

Voordoen
Als de getrainde honden/wolven het 
kunstje eenmaal onder de knie hebben 
mogen ze dit doen terwijl andere, niet 
getrainde 6 maanden oude honden/
wolven van een afstand van ongeveer 2 
meter toekijken. 

Daarna wordt gekeken of de niet ge-
trainde honden/wolven dit kunstje kun-
nen nadoen.

Resultaat
Zoals verbazingwekkend genoeg uit de 
grafiek blijkt, kunnen de ongetrainde 
wolven dit bijna feilloos doen. Ze kijken 
naar de ‘voorbeeld wolf’, denken ‘Aha, 
gaat dat zo’ en vervolgens doen ze het 
trucje na. Maar de ongetrainde honden 
bakken er niets van. Nog geen 1 op de 
4 krijgt de bak open. Om uit te sluiten 
dat het op de hendel drukken typisch 
wolvengedrag is, werd de test ook ge-

daan met volwassen honden en wolven 
die niet naar het voordoen door de ge-
trainde honden/wolven hadden geke-
ken. Zoals uit de grafiek blijkt doen ze 
het even slecht en maar net iets beter 
dan de jongere honden die wel naar het 
voorbeeld hebben gekeken.

Nogmaals
De honden en wolven van het eerste 
experiment waren ongeveer 6 maanden 
oud. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat 
wolven eerder cognitief volwassen wor-
den en het daarom beter deden. 

Om uit te sluiten dat het daar aan ligt, 
werd het experiment nogmaals ge-
daan met 13 (van de oorspronkelijk 15) 
honden die bij het testen minimaal 9 
maanden oud waren. Iedere hond zag 
nogmaals dezelfde ‘demonstratie’ als de 
eerste keer waardoor ze eigenlijk een 
beter voorbeeld kregen dan de wolven. 

Desalniettemin waren opnieuw slechts 
vier honden succesvol en bleken de re-
sultaten overeen te komen met de eer-
ste testen: honden kijken gewoon niet 
goed af.

Verklaring
Hoe komt dat nu? De onderzoekers ge-
ven de volgende verklaring: 

De domesticatie van de honden in de 
afgelopen 30.000 jaar heeft er voor ge-
zorgd dat honden zich meer en meer 
zijn gaan richten 
op de mens en 
daarbij ‘vergeten’ 
hebben veel naar 
anderen honden 
te kijken. Dat was 
ook niet erg, want 
de baas zorgt im-
mers voor de hond 
en de hond was 
dan ook afhanke-
lijker van de mens 
dan van zijn soort-
genoten. Goed op 
de baas letten was 
voordeliger dan op 

soortgenoten letten. Bij de wolven daar-
entegen was het van elkaar leren juist 
van levensbelang. Hoe meer aandacht 
een wolf besteedde aan soortgenoten 
en hoe beter ‘trucjes’ van een soortge-
noten werden nagedaan, hoe succes-
voller hij/zij was bij het verdedigen van 
het territorium, het jagen en het vinden 
van voedsel, de groter de overlevings-
kansen. 

bestuursmededelingen

Het bestuur is verheugd te kunnen meedelen 

dat zij 2 nieuwe leden van de Evenementen-

commissie heeft kunnen benoemen. Van har-

te welkom!

L.B.T. (Laetitia) 
Boer-Wolters
(secretaris)

M.A. (Marjan) 
de Raad-Hemminga
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Op oorlogspad
Floris heeft zichzelf op zijn eigen manier op een paaslam ge-
trakteerd:  de dode duif  van vanochtend kwam in zijn maag in 
plaats van in mijn rugzak terecht. 

Het was geen door een jager geschoten duif. Het was een duif die 
was gedood door een vos of roofvogel. Een berg veren op het pad 
getuigde van een stevig gevecht. Floris met zijn goede - soms veel 
té goede - neus, heeft het onder de veren begraven kadaver zo in 
de gaten. Hij pakt het bloederige ding aardig op, houdt het vast 
volgens het boekje, komt nog voor me zitten zoals het ‘heurt’...

Zodra ik ‘los’ zeg en met mijn handen en zonder te schromen het 
bloederige ding dankbaar wil aannemen, kijkt het duveltje me 
uitdagend aan, wendt zich zegevierend af en neemt de benen. So 
much for leadership...

Mijn verdere poging om hem alsnog met buit en al voor me te krij-
gen faalt totaal. Dus wend ik me af als een beledigde leverworst en loop ook weg, uit zicht de 
andere kant op. Floris heeft zeker de hele duif met huid, ring en veren opgevreten. Ik was zeker een 
kilometer verder gelopen voor hij hijgend in mijn buurt verscheen. Zonder uitleg even aan de lijn 
en daarna heb ik hem ertoe gebracht, om los vol-
gend (zonder lijn een tikkie achter me) de laatste ki-
lometer af te leggen. Floris had het door, dat Gerty, 
ik dus, op een stille manier laaiend was van woede, 
en hij gedroeg zich dus in ‘a submissive manner’. De 
rest van het paasmenu werd ontbijtkoek!

Vosje
Het is altijd weer spannend in de natuur. Afgelopen week zit een 
vosje op nog geen 10m voor ons op het voetpad het bosje in te 
gluren. Voor Floris de eerste ontmoeting met een vos. Een beestje 
dat er uit ziet zoals een Shiba Inu hondje, maar verkeerd ruikt... 
Dus lekker even bij de bazin blijven zitten en de kat uit de boom 
kijken. Ik ben dus in de gelegenheid om mijn Casta Diva (aria uit 
opera van Bellini) te fluiten. Het vosje, wetend dat in het reper-
toire van een merel geen Bellini voorkomt, draait zich even naar 
ons toe en duikt zo het onderhout in, vóór Floris de kans krijgt 
om op jachtmodus om te schakelen. Oef, was even op het nip-
pertje. Soms moet je gewoon wat mazzel hebben ... of een wat 
trage hond.

Gerty Lodewijkx

met floris in de natuur

PuP leert lesje
Gelezen en misschien heel herkenbaar, maar niet altijd goed 
begrijpbaar, het corrigerende gedrag van oudere honden naar 
een pup. De beroemde hondenfluisteraar Cesar Milan licht dit 
gedrag toe aan de hand van een voorbeeld.

Een mevrouw heeft twee Jack Russels van zes en tien jaar. 
Sinds kort is daar een golden Doodle bijgekomen. Als ze 
met elkaar lopen is er geen enkel probleem, maar zodra de 
drie maanden oude Doodle puppy-gedrag laat zien, grijpen 
ze haar. Bloed vloeit er nooit, maar zou de pup niet angstig 
kunnen worden door zoveel overmacht?

Wat is dit nu: prooidrift, bezitterigheid of zit dit in het ras 
van de Jack Russells, die immers nooit opgeven? Mevrouw 
overweegt zelfs de honden uit elkaar te halen.

Het lijken aanvallen, maar bij oudere honden die niet tot 

bloedens toe vechten, is dit natuurlijk gedrag. Zo brengen 
ze de pup regels, grenzen en beperkingen bij. Het is een be-
langrijk onderdeel van een puppyleven om op deze manier 
eerst respect voor oudere dieren te leren.

Die zullen pas genegenheid en vertrouwen tonen nadat de 
jongere hond hun regels door heeft.

Als je de honden uit elkaar gaat halen resulteert dit in ver-
warring: de volwassen honden krijgen niet de kans om de 
pup iets bij te brengen en op zijn beurt begrijpt de pup niet 
wat er van hem verwacht wordt. Het is universeel voor hon-
den en NIET aan het ras gerelateerd.

Tineke
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 Touw- en trainingslijnen
 Trainingsgeuren
 Dummy tassen
 Dogtra halsbanden
 Laarzen en schoenen
 Wind- en waterdichte kleding

Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 18.00. Zaterdag van 10.00 - 17.00. Zondag en maandag gesloten 

JHL Leimuiden 2451 GG, Tuinderij 15-a   0172 506593  info@jachthuisleimuiden.nl / www.jachthuisleimuiden.nl 
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Verkoop geweren op afspraak

Jachthuis Leimuiden
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Jachthuis Leimuiden

K.N.J.V-proef te Beesd op 25 juli 2014
De vereniging de Drentsche Patrijshond zal in samenwerking 
met de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen 
ook dit jaar weer op het prachtige landgoed de Heerlijkheid 
Mariënwaerdt te Beesd de jaarlijkse K.N.J.V. proef organise-
ren. Wij gaan deze houden op 25 juli 2014 en verzamelen om 
08:00.

Wij helpen u herinneren dat de manier van inschrijven is ver-
anderd vanaf 2013: U kunt niet meer formulieren downloaden 
van de site maar u moet het “digitaal” doen via MyOrweja. 

Schrijf zo snel mogelijk in en maak ook meteen het inschrijf-
geld over, want niet betaald is niet mee doen. Het inschrijfgeld 
is € 50,- voor leden en niet-leden van de Ver. “De Drentsche 
Patrijshond” en de Ver. Voor Stabij- en Wetterhounen.

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

Namens de GBC kijken wij uit naar uw deelname en verwach-
ten wij wederom een succesvolle proef.

gebruikshondencommissie

Rectificatie rekening nummer Beesd

Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt op:

• NL87RABO0177475315 t.n.v. W.C.J. Loots

• o.v.v. “KNJV Beesd 2014”  + de naam van de deelne-
mende hond(en).

Namens de GBC wil ik u er op attenderen dat het reke-
ningnummer zoals vermeld staat in de laatste editie van 
‘Onze Drent’ het oude rekening nummer is. U kunt dat niet  
gebruiken om te betalen voor de KNJV proef te Beesd op 
25 juli a.s. Op de website van Orweja staat wel het juiste 
nummer vermeld.

circus floor
Onze Drent Floor is nu vijf jaar en kan bij tijd en wijle best 
goed luisteren. Soms is het een braverd, soms is ze Oost-
Indisch doof; het is en blijft een Drent. 

Toen onze pup nog een écht puppy 
was, was er echter weinig land met 
haar te bezeilen. Een druk hondje 
met een grote interesse voor álles dat 
bewoog en geluid maakte, maar met 
slechts een matige belangstelling 
voor de bazen. Vooral op de jacht-
training was dat, zacht uitgedrukt, 
een beetje lastig. Toen daar na enige 
tijd de clickertraining werd geïntrodu-
ceerd, dachten wij dat het alleen nog 
maar ingewikkelder zou worden: een 
ongeleid projectiel aan de lijn, gehan-
nes met de riem, een fluit om de nek 
met twee verschillende kanten en dan 
ook nog dat rare klikding… We kwa-
men handen te kort, dachten we.

Toch bleek na enige tijd dat de clicker 
dé manier was om aandacht en con-

centratie bij Floor te krijgen. En toen we eenmaal de clicker 
met een haar-elastiekje altijd stand-by aan een vinger hadden 
hangen en het een automatisme werd om op het juiste mo-

ment te klikken (timing is alles bij clic-
kertraining), begonnen we er plezier 
in te krijgen.

De dingen de we Floor met de clicker 
hebben aangeleerd zijn het sterkst in 
haar brein verankerd. Het commando 
‘Op je plaats’ en het keurig zittend af-
geven van de dummy voert ze feilloos 
uit. Nuttige zaken als ‘Los’ en ‘Vast’ zijn 
heel goed met de clicker aan te leren.

Naast dit soort zinvolle commando’s 
kun je natuurlijk ook een heleboel vol-
strekt nutteloze, maar o zo leuke truc-
jes aanleren. ‘High five’ bijvoorbeeld, 
of het commando ‘Op’. Zo lukt het 
Floor zelfs om op commando op een 
wiebelig stuk hout te gaan zitten. Best 
knap voor een ongeleid projectiel.

Eveline Steenaart

Heerlijke pup...

Zo goed als pup af, het serieuze Drentenleven begint!

Udo (Cooper) fan ‘t Suydevelt - eigenaren: M. van der Burg en F.N.E. Riddersma
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eVenementencommissie

Voor de fokdag waren 28 nesten uitgenodigd met 177 
honden. Helaas was één nest volledig afwezig. Toch zijn er 
160 honden gekeurd, een mooi resultaat!

De vereniging heeft voor de eerste maal gebruik kunnen ma-
ken van de Columbizhal in Barneveld. Op de gevel pronkt weer 
het bord ‘Markthal’ en dat gaf direct een vertrouwd gevoel.

De hal is kleiner dan we gewend zijn. Verder heeft de vereni-
ging gebruik gemaakt van banken in plaats van dranghek-
ken en stoelen. Daardoor oogde de hal met 6 ringen knus 
en vriendelijk.  Af en toe viel er een bank om en er was meer 
rumoer in de hal. Sommige honden en baasjes moesten daar 
duidelijk aan wennen.

Gelukkig zijn er nog mogelijkheden om slimmer om te gaan 
met de beschikbare ruimte. Bijvoorbeeld door de ringtraining 
buiten te doen. Door de buitenruimte naast de hal te gebrui-
ken voor het stallen van benches en door gesprekken te ver-
plaatsen naar de picknick tafels waardoor het gangpad in het 
midden vrij blijft om je te verplaatsen. 

Het is een mooie uitdaging om in deze hal ook de clubmatch 
succesvol te laten verlopen.

Namens de EVC (Evenementencommissie),
Otto Atema

1ste Fokdag 2014 - 12 april

• 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

C
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a sPecial fok-day
Ergens in februari kreeg ik als webmaster een keurige mail 
in het Nederlands vanuit de Verenigde Staten: “Ik schrijf u dit 
namens mijn vriendin die geen Nederlands schrijft. Zij heeft 
sinds een aantal jaren een Drentsche Patrijshond maar heeft 
nog nooit andere Drenten gezien. Zij komt binnenkort naar 
Nederland en zou graag in contact willen komen met de ver-
eniging. Is dat op deze manier mogelijk”?

Dit was het begin van een uit-
gebreide e-mailuitwisseling 
met Ann Barrett uit Sheffield, 
Massachusetts. Na het over-
lijden van haar Springer wilde 
ze een hond die voor de jacht 
geschikt was, als huishond kon 
dienen en het erf zou bewaken 
(ze woont op een boerderij ver 
van iedereen vandaan).

Na enig zoeken op Internet 
kwam ze op de Dutch Partridge 
Dog. Via de Noord-Amerikaanse 
Drentenvereniging kwam ze in 
contact met een Amerikaanse 
Drentenfokker. De deal werd gemaakt en na een aantal weken 
kon ze de pup afhalen op het vliegveld. Dutchboy Jager (van 
de Dutchboy kennel) zoals ze hem noemde groeide op tot de 
ideale hond en deed precies wat ze had gehoopt. Maar…. Het 
lukte niet om in het echt nog andere Drenten te zien. Met on-
geveer 20 a 30 Drenten in een land dat ongeveer 250x groter 
is dan Nederland, is de kans dat je op een zondagmiddagwan-
deling er eentje tegen komt dan ook niet zo groot.

In april zou ze met haar zus bij haar nichtje in Amsterdam op 
bezoek gaan en indien mogelijk wilde ze dolgraag eens an-
dere Drenten zien. Ik heb haar gewezen op de fokdag van 12 
april: behalve op het clubkampioenschap, zie je nooit meer 
Drenten bijeen.

Alras werd de afspraak gemaakt om gezamenlijk naar de fok-
dag te gaan. Op weg naar Barneveld zouden wij ze op het 
station van Amersfoort oppikken. Ik zou wachten op perron 2 
met mijn Drent: dat zou dan haar tweede Drent ooit worden. 
Zo gezegd zo gedaan en met 5 volwassenen en een Drent 
doorgereden naar de fokdag.

Het begon buiten op de parkeerplaats al: “hey, look what a 
gorgeous Drent!” waarna er snel een foto werd gemaakt. Een-
maal binnen werd het eerste halfuur besteed aan het rond-

kijken naar al die prachtige honden. Daarna knoopte ze met 
verschillende mensen waaronder voorzitter Marc een praatje 
aan en legde uit waarom ze hier was. Eigenlijk vond iedereen 
met wie ze sprak het geweldig dat ze helemaal vanuit Ame-
rika speciaal hiernaartoe gekomen was en zeker toen ze hoor-
den dat ze nog nooit een andere Drent gezien had!

Ze liet ons de nieuwsbrief zien 
van de “Drentsche Patrijshond 
club of North America” (DPCNA) 
waarin ook een foto van haar 
hond Jager stond. Het opval-
lende logo deed een bel rinke-
len: dat had ik net nog ergens 
anders gezien. Ik keek wat rond 
en zag onze “Vet” Bart van der 
Pol met een T-shirt lopen met 
precies dit logo. Hoe kwam dat? 
Bart vertelde Ann dat hij dit T-
shirt twee weken geleden had 
gekregen. Hij was benoemd tot 
“Lifetime Honorary Member” 
van de Amerikaanse club om-

dat hij hen geholpen heeft met het doen goedkeuren van de 
Amerikaanse versie van de rasstandaard door de Amerikaanse 
Kennel Club (AKC). Bovendien vertelde hij Ann dat een van 
zijn pups (Brooklyn van ‘t Wijdseland) naar de VS geëmigreerd 
is en bij de schoonouders van een van de bestuursleden (Jen-
na Myers) woont. Deze hond heeft inmiddels twee nesten 
voortgebracht waarmee “zijn” pup mede aan de basis van de 
Drentenpopulatie in de VS staat.

Het hoogtepunt voor Ann was de ontmoeting met de honden 
van de “the Gloucester” kennel. Even dachten we dat het om 
de oma van haar Jager zou gaan, maar het bleek de zus van de 
oma. Nou ja, ook leuk. Zeker toen zowel haar zus als haar nicht 
direct de grote overeenkomst met Jager bemerkte: “it seems 
a copy of Jager”!

Na nog met verscheidene leden van vereniging gesproken 
te hebben, werd het bezoek afgesloten met “a typical Dutch 
lunch”: uitsmijters en een broodje kroket. Geheel voldaan 
hebben we Ann en haar zus en nicht weer afgezet op station 
Amersfoort. Het was “a remarkable birthday present” (ze was 
11 april jarig) en dat was het zeker.

Arjan van Hessen
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wat me deze keer oPViel oP de fokdag
De fokdag van april 2014 is weer achter de rug. Zoals al-
tijd ben ik nieuwsgierig naar wat er ook deze keer weer 
aan nakomelingen te zien is.

De spanning van de fokker en de reu-houder over het eindre-
sultaat en de spanning van de eigenaren van de hondjes die 
(vaak voor de eerste keer) gekeurd worden. Zoals elke keer 
loop ik met de camera rond om mooie nesten op de plaat te 
zetten.

Wat me deze keer weer opviel (en dat was alleen maar in de 
ochtend) was het veranderend beeld van de Drent. Heel veel 
Drentenhonden die ik zag, waren in mijn ogen te licht, te 
sierlijk en te elegant. ‘Racy’ noemt men dat. En dat is iets dat 
volgens de rasstandaard van de Drentsche Patrijshond niet 
gewenst is. De beoordeling van de keurmeesters is belang-
rijk,  want een Drent die te licht en te elegant is en die toch 
een ZG of zelfs een U krijgt, draagt er toe bij dat de rasstan-
daard niet meer gehanteerd wordt. Natuurlijk zijn er verschil-
lende lijnen in ons ras, maar ik meen me te herinneren dat de 
Drentsche Patrijshond wordt beschreven als een boerenerf-
hond, een waakhond en een jachthond.

Wat ik vaak zag was een te licht en te sierlijk hondje, dat me 
deed denken aan de Heidewachtel. Nu weet ik wel dat de 
jagers onder ons zullen zeggen dat het voor de “jacht” is dat 
deze honden zo klein en sierlijk moeten zijn, maar ik heb zelf 
Drenten die een fors formaat hebben en die toch de hele 
dag, uitstekend in het veld presteren. Wat wel belangrijk is, 
is dat ze functioneel gebouwd zijn. Want een hond die niet 
goed gebouwd is, kan niet de hele dag in het veld jagen.

Waar ik ook van onder de indruk was, dat het angstige ge-
drag van verschillende hondjes. OK, het is misschien de 
eerste keer dat zo’n jonge hond in aanraking komt met een 
keurmeester en dat hij betast wordt (daar zou de eigenaar 
heel veel aan kunnen doen), maar een Drent die min of meer 
op zijn buik door de ring gaat en waarvan de staart zo on-
geveer bij de keel uitkomt, heeft wat mij betreft een angstig 
karakter en daar maak ik me zorgen over. In het boek van 
Janny Offereins kun je lezen dat de Drent een stabiele, (mis-
schien enigszins afstandelijke) hond is, die zelfstandig kan 
functioneren.

De nieuwe tijdelijke hal in Barneveld is klein. Dit houdt in dat 
er weinig ruimte is tot manoeuvreren met je hond.  Elke keer 
weer zie ik mensen die heel gezellig met elkaar staan te pra-
ten, terwijl de hond lekker om ze heen zwabbert en een be-
wegingsruimte heeft van soms wel een meter of meer.  Dan 
schrikt men zich ongelukkig wanneer er ineens een ‘botsing’ 

tussen 2 honden ontstaat. Dat had je natuurlijk best kunnen 
voorkomen door je hond kort bij je te houden en er op te 
letten dat hij/zij niet gaat fixeren op een andere hond, want 
dan kun je er donder op zeggen dat er een ‘botsing’ gaat ont-
staan.

De honden krijgen al heel veel prikkels en zijn gespannen 
(helemaal wanneer ze gedruppeld zijn voor het PRA-onder-
zoek waardoor ze bijna niets zien) en dan heb je voor je het 
weet een ongelukkige situatie. Houd daar rekening mee 
wanneer je met je hond op een tentoonstelling of een fok-
dag bent. Maar genoeg hierover.  Ik heb genoten, heb leuke 
foto’s kunnen maken en ik wil benadrukken dat de hond 
waarmee je naar de fokdag of tentoonstelling gaat, dezelfde 
hond is waarmee je weer naar huis gaat. De beoordeling is 
slechts een momentopname en als die niet is wat je er van 
verwachtte, dan moet je bedenken dat het toch dat hondje 
is waar je zielsveel van houdt.

Wellicht ten overvloede, hierna nog even  een verwijzing 
naar de rasstandaard van de Drentsche Patrijshond zoals 
deze is gepubliceerd op de website van de vereniging: 
www.drentschepatrijshond.org/ras/rasstandaard

Beginnende keurmeesters doen er ook goed aan om af en 
toe nog eens even naar deze rasstandaard te kijken. Daar-
bij mag je er ook van uit gaan dat alleen de hond gekeurd 
wordt!

J. Broekman - Dekker
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terugkomdag oP zijn belgisch…
30 maart jl. waren we uitgenodigd bij 
Jan en Simonne Faes  uit Vosselaar 
België, voor de jaarlijkse terugkom-
dag. 

Lennaert onze jongste reu, is een zoon 
van onze reu Cartouche en het teefje 
Hera  van Jan en Simonne Faes. Het 
weerzien met de fokker, de nestgeno-
ten en de pupeigenaren is altijd een ge-
beurtenis waar we naar uitkijken. In dit 
geval hadden we twee uitnodigingen 
op zak, omdat we als dekreu-eigenaar 
ook welkom waren!

Jan en Simonne hechten veel waarde 
aan het terugzien van hun 3 gefokte 
nesten en inmiddels hebben we het 
dan over 27 honden, die ze nog altijd 
dagelijks proberen te volgen en ze staan 
graag iedereen bij met raad en daad. 

Niet elke eigenaar kon natuurlijk komen, 
maar er waren toch 21 honden aanwe-
zig, inclusief 2 gebruikte dekreuen, Fer-
ron van Drentenpassie en Cartouche 
Tjiekie van ‘t Jasperspad. Zeppos de va-
der van het eerste nestje is medio 2013 
op 13 jarige leeftijd overleden. 

Het is prachtig te zien hoe de honden 
zich allemaal ontwikkelen en door de 
aanwezigheid van meerdere generaties 
wordt er naar hartenlust gekeken en 
gezocht, wie op wie lijkt! Vooral het typi-
sche ondeugende drentengedrag zorgt 
voor sterke verhalen en veel hilariteit!

Gezondheid van de honden is bij Jan 
en Simonne uiterst belangrijk en daar 
wordt door hen ook geregeld naar ge-
informeerd. Maar het zou raar zijn dat 
zij problemen pas vernemen op de te-
rugkomdag, want wat dat betreft zijn ze 
dag en nacht bereikbaar! 

Alle honden krijgen de nodige aandacht 
en wordt er honderduit verteld over de 
tijd dat ze nog bij Jan en Simonne wa-
ren. Het laatste nest bestond uit 12 pups 
en met veel inzet en slapeloze nachten 
hebben ze deze 12 mini Drentjes 8 we-
ken lang gekoesterd. Het resultaat: 6 ste-
vige reuen en 6 charmante teefjes. 

Over de voortzetting van hun lijnen hoe-
ven zij zich geen zorgen te maken, want 
inmiddels zijn al twee reuen zover dat ze 
zowel in België als in Nederland kunnen 
worden ingezet als dekreu. Twee andere 
reuen zijn ook al goed op weg. 

Het is altijd een plezierige dag, met een 
mooie wandeling in de omgeving en 
een gezamenlijke maaltijd ter afsluiting 
met lekkere Belgische biertjes. Dit jaar 

zou er zeker een groepsfoto gemaakt 
worden, en het was zeker een prach-
tig gezicht die grote familie bij elkaar, 
maar helaas zijn de foto’s niet helemaal 
scherp. 

Volgend jaar moet die ultieme foto er 
zeker komen. Als al die prachtige Dren-
ten samen zijn dan glimmen de fokkers 
van trots en kan hun dag niet meer stuk!  

Als alles naar wens verloopt komen er 
volgend jaar misschien vier nestjes sa-
men met hun baasjes.  Er zijn plannen 
om met Hera op het einde van dit jaar 
nog een nestje te fokken.

 “Made in Belgium, Vosselaar”

Jeanny Wessels, Roosteren

JAGERS GETROFFEN DOOR ZELDZAME HAZENPEST
GRONINGEN. Een jager uit Noord Gro-
ningen en zijn zoon zijn begin deze 
maand getroffen door tularemie of ha-
zenpest.

Dat is een gevaarlijke infectieziekte die 
nog maar enkele malen in Nederland 
is vastgesteld. De ziekte wordt veroor-
zaakt door een bacterie en wordt be-
handeld met antibiotica.. Symptomen 
zijn onder meer hoge koorts, stijfheid, 
oogontsteking en diarree. Patiënten 
hebben vaak opgezette lymfeklieren 
en zweren op hun huid.

In de meeste gevallen is de infectie af-
komstig van een geïnfecteerde haas. 

De jager had vier dagen voor hij ziek 
werd een dode haas in het veld ge-
vonden, die meegenomen werd naar 
huis waar de ingewanden verwijderd 
werden. Zijn zoon heeft ze vervolgens 
gevoerd aan zijn fretten. De jongen 
raakte besmet door een wondje aan 
zijn vinger en kreeg hoge koorts. Bij het 
Centraal Veterinair Instituut in Lelystad 
wordt het bloed van de fretten en  de 
hond van de jager nu onderzocht (eind 
april 2014). 

Begin dit jaar werd er ook in Zeeland 
een jager ziek door hazenpest. De man 
had met zijn hazewindhonden een be-

smette haas gevangen en die vervol-
gens gevild. Vorig jaar werd in Limburg 
een wandelaar besmet door een geïn-
fecteerde steekvlieg.

In 1953 werd er in het zuiden van het 
land een heel gezin ziek, nadat ze ver-
moedelijk een geschoten haas niet 
goed hadden doorbakken bij het be-
reiden. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu adviseert contact met 
ziek of dood aangetroffen wild te ver-
mijden. Jagers en dierenartsen die veel 
met wild in aanraking komen, wordt 
aangeraden, handschoenen te dragen.
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behoud diVersiteit Van de drentsche Patrijshond
De Drentsche Patrijshond is een ras 
waar al meer dan 60 jaar georgani-
seerd mee wordt gefokt. De fokkerij 
op exterieur in combinatie met ge-
bruiksdoel, maakt dat het ras deel 
uit maakt van ons levend cultureel 
erfgoed: iets waar we trots op mogen 
zijn! 

Vanuit Stichting Zeldzame Huisdierras-
sen (SZH) hebben wij onlangs aange-
geven dat het wenselijk is om meer ver-
schillende fokdieren in te zetten die ook 
nog eens een niet alledaagse stamboom 
hebben. In dit artikel leggen we graag 
uit waarom.

Gesloten populatie
Veel fokkers en liefhebbers van de 
Drentsche Patrijshond vinden het be-
langrijk dat de Vereniging De Drentsche 
Patrijshond zich inzet voor het behoud 
van het ras. Men wil namelijk graag een 
hond die aan de kenmerken van het ras 
voldoet, die nauwkeurig zijn opgesteld 
om het herkenbare uiterlijk, de functio-
nele bouw en het fijne (werk)karakter te 
waarborgen. Dit is in een fokdoel of ras-
standaard vastgelegd. Zoals bij veel ras-
sen is deze rasstandaard gebaseerd op 
één of enkele dieren waarvan men zeer 
onder de indruk is geweest en waardoor 

deze het voorbeeld is of 
zijn geworden voor het 
gehele ras. Bovendien 
is het vaak zo dat, wan-
neer de georganiseerde 
fokkerij rond een ras 
start, er niet veel die-
ren te vinden zijn die 
aan deze standaard vol-
doen. Bij de Drentsche 
Patrijs is Nimrod een reu 
die bij de start van de 
vereniging in 1943 aan 
het ideaalbeeld voldeed 
en deze hond wordt dan ook wel één 
van de stamvaders genoemd. Binnen 
het huidige stamboek wordt ‘vreemd’ 
bloed dan ook geweerd om ongewenste 
eigenschappen buiten de deur te hou-
den en wordt enkel gefokt met dieren 
die aan de rasstandaard voldoen. Een 
gevolg hiervan is dat wanneer we de 
stamboom van alle geregistreerde die-
ren onderzoeken er grofweg 7 honden 
zijn geweest waar alle nu nog levende 
dieren vanaf stammen. Niet vreemd dat 
de moeder van Nimrod hier een grote 
rol in speelt en garant staat voor maar 
liefst 19% procent van alle genetische 
variatie van de nu levende honden. Dit 
wil zeggen dat gemiddeld genomen het 

DNA van alle nu levende honden voor 
19% afstamt (en dus een kopie is), van 
deze moeder van Nimrod; gemiddeld 
zijn alle honden voor 9,5% op haar inge-
teeld. 

Inteelt en verwantschap
Hoe een hond eruit ziet en functioneert 
is vastgelegd in het DNA van de hond. 
Het uiterlijk kan deels worden beïnvloed 
door milieufactoren zoals voedsel, maar 
in grote lijnen is het DNA de bepalende 
factor. Het DNA van iedere hond komt 
voor 50% van de vader en voor 50% van 
de moeder. En die ouders op hun beurt 
hebben dus ook weer 50% van het DNA 
van hun vader en 50% van het DNA van 
hun moeder. Op het moment dat er de-
zelfde hond terug te vinden is in zowel 
de vaderlijn als de moederlijn, dan is de 
verwachting dat de nakomeling zowel 
van vader als moeder DNA heeft gekre-
gen dat een kopie is van een zelfde stuk-
je DNA van die éénzelfde voorouder; dit 
heet inteelt. Nu kan inteelt gewenst zijn 
als op dat betreffende stukje DNA een 
gen ligt voor een zeer gewenste eigen-
schap. Maar helaas, blijkt veelal achteraf, 
dat er ook ongewenste eigenschappen 
op kunnen liggen. Daardoor veroor-
zaakt inteelt vaak allerlei problemen 
zoals inteeltdepressie (denk aan ver-
minderde vruchtbaarheid) en erfelijke 
gebreken (denk aan epilepsie). Het is 
in een gesloten populatie niet mogelijk 
om inteelt te vermijden; reken maar uit 
als je alleen al denkt aan het aantal na-
komelingen dat een hond gemiddeld 
heeft. Nu is dit geen reden voor paniek, 
maar wel een reden om hier extra aan-
dacht aan te besteden. Zeker voor de 
Drentsche Patrijshond waar slechts een 
klein aantal honden de basis van het 
ras heeft gelegd. Wat enerzijds logisch 
is, maar anderzijds ook een bedreiging 
vormt , is dat het DNA van alle nu leven-
de honden voor 19% een kopie is van 
éénzelfde voorouder. Dit maakt dat alle 
honden gemiddeld genomen behoorlijk 

• Basisregel  
– DNA in twee kopieën aanwezig 
– DNA: 50% van moeder, 50% van vader 

Vader Moeder 

x 

Kinderen 

Ouder – Kind 
Altijd 50% identiek 

Volle broers – zussen 
0 – 100% identiek (per stuk DNA) 
Gemiddeld 50% 

Wat is erfelijkheid? 
               

Op 18 april 1943 is een aankeuringsdag gehouden om officiële erkenning van het 
ras de ‘Drentsche Patrijshond’ te verkrijgen. Hier werden 13 teven en 7 reuen gese-
lecteerd op jachteigenschappen en type. Van de 7 reuen waren 6 dieren afkomstig 
uit dezelfde fokstam (directe familie). Op nummer 1 stond die dag de bijna driejarige 
reu Nimrod. Deze hond had de eigenschappen zoals men graag zag en bleek deze 
duidelijk over te erven aan zijn kinderen. Hier komt uit voort dat de rasstandaard 
van de Drentsche Patrijshond is beschreven naar het type van Nimrod en deze reu 
als stamvader van het ras wordt beschouwd.
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verwant aan elkaar zijn, omdat ze in hun 
DNA zeg maar dezelfde kopieën hebben 
en dat de kans op inteelt verhoogt.

Behoud van genetische diversiteit 
Om problemen door inteelt zoveel mo-
gelijk te voorkomen of in de hand te 
houden, is het belangrijk om enerzijds 
inteelt zo ver mogelijk te vermijden 
(waarbij het aan te raden is 5 genera-
ties te bekijken) én de diversiteit van de 
genen zo goed mogelijk te behouden 
zodat uiteindelijk niet alle stukken DNA 
een kopie zijn van éénzelfde voorouder. 
Dit laatste kan worden gerealiseerd door 
het waarborgen van zo veel mogelijk di-
versiteit in de honden die worden inge-
zet in de fokkerij. Om een idee te krijgen 
hoe “uniek” bijvoorbeeld een dekreu is 
zijn inmiddels verwantsschapsgraden 

uitgerekend en ge-
publiceerd op de 
site van de Vereni-
ging De Drentsche 
Patrijshond. De ver-
wantschapsgraad 
geeft aan hoe gene-
tisch gezien “uniek” 
een dier is ten op-
zichte van alle le-
vende honden die 
deel (kunnen) ne-
men aan de huidige 
fokkerij. Hoe lager 
de verwantschap 
van een hond, hoe 
genetisch “unieker” 
deze is. 

Voor het behoud van de genetische di-
versiteit is het belangrijk dat juist deze 
hond, met relatief lage verwantschap, 
wordt ingezet in de fokkerij. Hierbij 
moet worden vermeld dat overmatig 
gebruik in de fokkerij (ook van deze 
honden) altijd moet worden vermeden. 
Als één hond heel veel nakomelingen 
krijgt (bv meer dan 5% van de pups le-
vert), zijn in de volgende generatie na-
melijk juist weer al die nakomelingen 
ook weer verwant aan elkaar. Balans is, 
zoals bij veel dingen, het toverwoord. 
Bij de Drentsche Patrijshond varieert de 
verwantschapsgraad van de individuele 
honden van ongeveer 30% tot ongeveer 
40%. 

Het is voor het genetisch gezond hou-

den van het ras dus belangrijk dat: 

1. inteelt in de nakomelingen zoveel 
mogelijk wordt voorkomen

2. zoveel mogelijk verschillende hon-
den (met verschillende afstamming) 
worden ingezet in de fokkerij

3. juist ook dieren worden ingezet in 
de fokkerij met een relatief wat la-
ger verwantschapspercentage. 

Als dit advies wordt opgevolgd zal een 
gevolg zijn dat er iets meer uiterlijke 
variatie wordt gezien tussen de hon-
den van verschillende nesten en zelfs 
mogelijk binnen één nest. Binnen die 
variatie is het logisch dat sommige hon-
den “minder mooi” en andere honden 
juist “mooier” worden gevonden, maar 
mag ook worden verwacht dat gemid-
deld genomen de honden niet vaker 
en waarschijnlijk juist minder vaak ge-
netische problemen zullen hebben! Bij 
een stijgende verwantschap zullen de 
genetische problemen juist toenemen! 
Hiernaast mag natuurlijk niet worden 
vergeten dat milieufactoren zoals voe-
ding altijd een rol blijven spelen; ook als 
het gaat om variatie in uiterlijk. 

Tot slot: verantwoord fokken met een 
zo breed mogelijke genetische diversi-
teit zal ervoor zorgen dat de Drentsche 
Patrijshond ook in de toekomst een ras 
blijft om trots op te zijn!

Kor Oldenbroek en
Myrthe Maurice

Het boek ‘Het fokken van rashonden’ is ontwikkeld als on-
derdeel van het project verwantschap. De auteurs zijn Kor 
Oldenbroek en Jack Windig.

Het project verwantschap is een initiatief van 
de Raad van Beheer op Kynologisch 
Gebied in Nederland samen met het 
Ministerie van Economische Zaken , 
Landbouw en Innovatie. Het project 
verwantschap maakt onderdeel uit 
van het duurzaam fokbeleid van de 
Raad van Beheer: op weg naar de ge-
zonde rashond.

De uitvoering van dit project is gedaan 
door wetenschappers van Wageningen 
University & Researchcenter. In het pro-
ject verwantschap is er software ontwik-
keld om inteelt en verwantschap binnen 
rashondenpopulaties te monitoren en te 
voorspellen. 

Rasverenigingen kunnen met behulp 
van deze software inzicht krijgen in de populatie van hun 
ras, maatregelen doorrekenen en gefundeerde keuzes ma-

ken voor een verantwoord fokbeleid met als doel een ge-
zonde rashond. 

Het boek beschrijft de kennis van dit moment over de fok-
kerij van dieren en in het bijzonder die over het 
fokken met rashonden. Het boek gaat vooral in 
op de effecten van verwantschap en inteelt en 
het verminderen van de kans op erfelijke aan-
doeningen. 

Het boek is vooral geschreven voor bestuurs-
leden van rasverenigingen en voor leden van 
foktechnische commissies. Hiermee kunnen 
zij binnen hun vereniging samen met de fok-
kers maatregelen treffen die nodig zijn om tot 
gezonde rashondenpups te komen. De weg 
daartoe is en blijft moeilijk. 

Ook andere geïnteresseerden kunnen in dit 
boek veel informatie vinden. U kunt een-
voudig eens kijken of u er wijzer van wordt, 
want de digitale versie van het boek is (als 
pdf-bestand) gratis beschikbaar.

www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-welzijn/hand-
boek-fokken-van-rashonden/
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warmtegeVaar
Een mooie zomer? Heerlijk voor mens 
en dier. Hoewel …  voor uw hond kan 
de warmte gevaar met zich meebren-
gen en soms de dood tot gevolg heb-
ben. 

Honden transpireren niet
De hond kan niet transpireren 
zoals de mens. Hij heeft vrijwel 
geen zweetklieren. Warmte kan 
hij slechts afvoeren via zijn tong 
(hijgen) en via zijn voetzolen. Hij 
is dus niet gediend van al te hoge 
temperaturen.

Teveel zon (voor dier en mens 
slecht) kan een zonnesteek ver-
oorzaken, te grote hitte kan tot 
een coma of zelfs tot de dood lei-
den.

De auto als broeikas
Het achterlaten van een hond in een 
auto bij warm of zonnig weer kan 
rampzalige gevolgen hebben. Zelfs als 
de auto in de schaduw staat en de ra-
men enigszins geopend zijn, wordt het 
binnen al gauw ondraaglijk warm en 
benauwd. Staat de auto in de volle zon, 
dan is het helemaal snel gebeurd: tem-
peratuur kan dan gemakkelijk oplopen 
tot 50 a 60 graden Celsius. Uw hond zit 
dan levend opgesloten in een broeikas. 

Hijgen zal dan onvoldoende zijn om af 
te koelen en al snel zal zijn lichaams-
temperatuur stijgen tot een gevaar-
lijke hoogte. Hij zal uiteindelijk buiten 
bewustzijn raken. Als tijdig wordt inge-
grepen, kan hij het overleven, hoewel 
het gevaar dan bestaat dat hij schade 
aan hersenen of nieren heeft opgelo-
pen.

Overigens kan het ook buiten het zo-
merseizoen aardig warm worden in de 
auto die in de zon staat. Dit zal niet di-
rect leiden tot levensbedreigende situ-
aties, maar kan ook wel zeer onaange-
naam en schadelijk voor uw hond zijn. 

Zo is het ook in het (vroege) voorjaar 
oppassen geblazen.

Tips bij warm of zonnig weer
Laat uw hond nooit lange tijd in de 
zon of in de warmte (dus ook niet in 
de auto!) zitten of liggen. Hij moet al-
tijd de mogelijkheid hebben een koe-
le plek op te zoeken. Zorg voor vers 
drinkwater.

Beperk de lichaamsbeweging van uw 
viervoeter. Laat hem niet te uitbundig 
ravotten of te lang achter een bal of 
stok aanrennen. 

Neem uw hond niet mee naar hete 
stranden, recreatieterreinen e.d., tenzij 
hij daar op een beschaduwde plaats 
kan liggen, regelmatig in het water kan 
afkoelen en steeds over fris drinkwater 
beschikt. 

Wees in verband met ziekten voor-
zichtig met sloten en vijvers waar uw 
hond graag in zwemt. Als u dode wa-
tervogels of vissen signaleert, moet u 
voorkomen dat uw hond in het water 
gaat en ervan drinkt. Bovendien moet 

u altijd zorgen dat uw hond goed 
is ingeënt tegen de ziekte van 
Weil (leptospirosis). Deze ziekte 
wordt vooral via stilstaand water 
verspreid.

Het is niet aan te raden uw vier-
voeter in de zomer mee op vakan-
tie te nemen als u naar zuidelijke 
streken gaat. Urenlange ritten in 
warme auto’s en tropische tempe-
raturen zijn een kwelling voor uw 
huisdier. Hete stranden zijn geen 
plaats voor honden. Nog afgezien 
van het feit dat in vele landen voor 

hen de toegang daar ’s zomers verbo-
den is en dat u in zuidelijke landen be-
ducht moet zijn voor besmetting van 
uw hond met gevaarlijke ziekten. De 
plaatselijke honden zijn vaak wel te-
gen deze ziekten bestand, maar onze 
honden echt niet. Deze ziekten, die 
vooral voorkomen in het Middellandse 
Zee-gebied kunnen dodelijk zijn voor 
uw hond.

Tenslotte: net als bij de mens het geval 
is, de oudere hond heeft nog meer te 
lijden van de warmte dan zijn jongere 
soortgenoot. Houd uw bejaarde hond 
op warme dagen dus lekker koel.

Uitgave van de Bond tot Bescherming 
van Honden (1999)

Tegenwoordig: hondenbescherming.nl
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Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond



16 - Onze Drent

 

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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honden treuren en hebben Verdriet

Toen onze Patrick (12 jaar) ten gevolge van een zware her-
senbloeding, niet meer kon opstaan, moesten wij helaas 
de moeilijke beslissing nemen om hem verder lijden te 
besparen. 

Toen heb ik iets heel ontroerends gezien. In afwachting van de 
komst van de dierenarts lag Patrick de hele morgen in de huis-
kamer en de 2 andere honden, Horus en Oscar, lagen als een 
warme deken om hem heen. Ze kwamen niet van hun plaats 
af en zijn continu bij hem gebleven. Hem kusjes gevend alsof 
ze wisten dat dit het einde was.

Mijn dierenarts (op wie ik blind vaar), kwam en was ongeloof-
lijk lief, want hij weet hoeveel ik van mijn honden houd. Hij 
zei tegen me: “Joyce, je mag overal naar toe voor een ‘second 
opinion’. Zeg het maar, Utrecht, de Wagenrenk? Nu weet ik het 
voor een ander altijd heel goed, maar ik brulde van ellende en 
zei: “maar ik ben hier nog helemaal niet aan toe!”

Mijn man heeft toen de beslissing genomen en gezegd: hier 
en nu. Hij heeft het niet verdiend dat je hem laat lijden. Patrick 
is in mijn armen gestorven. 

Horus wist het direct. Hij keerde zich af. Oscar begreep het 
niet. Hij bleef Patrick maar aanstoten alsof hij wilde zeggen: 
toe nu, kom nu overeind! Want Patrick was zijn opvoeder die 
hem verzorgde en als het nodig was, hem corrigeerde. Het 
verdriet dat de honden uitstraalden was heftig en ontroerend. 

Toen wij Patrick gingen begraven, sprong Oscar bij hem in het 
graf. Hij wilde hem niet laten gaan. Dit was heftig en afschu-
welijk om mee te maken. De roedelleider was niet meer. Oscar 
zou een dekking doen, daar kwam niets van terecht. De trai-
ning kon ik stopzetten, want er was geen vreugde meer bij de 
honden. Onze honden waren weken lang zo intens verdrietig 
dat de dierenarts me een verstuiver met Feromonen heeft ge-
geven; dat schijnt een soort anti-stress en veiligheidsgevoel 
te geven.

Ik heb alles even stilgelegd en heb ze alleen maar afleiding 
bezorgd in de vorm van wandelen en spelen. Honden treuren 
wel degelijk om het verlies van een roedelgenoot en ze heb-
ben wel degelijk verdriet. Dat hebben wij aan den lijve onder-
vonden. 

Als je dit meemaakt dan is het verstandig om naar de  hond(en) 
te kijken en dan te beslissen wat je moet doen. De ene hond 
zal niets willen en de andere juist heel veel. En inderdaad als 
het heel erg is, kun je overwegen om een feromonen-verstui-
ver te nemen.

J. Broekman – Dekker

troost bij het afscheid Voor altijd
De liefde voor een dier is volgens mij niet veel anders dan 
de liefde voor een mens, het gaat toch gewoon om liefde?

Mensen die niet van dieren houden, kunnen zich daar niets 
bij voorstellen en zullen het misschien zelfs ziekelijk noemen. 
Het zij zo!

Uit elk ‘In Memoriam’ dat je leest, blijkt hoe groot het verdriet 
is om het gestorven maatje en hoe onvoorwaardelijk de liefde 
was. 

Nooit een dubbele bodem, zoals soms 
het geval is bij het afscheid van een 
mens, waarbij oude vetes en gevoelens 
van afwijzing, tijdens het leven zorgvul-
dig toegedekt, de gedachten kunnen 
vervuilen. Het spreekwoord is ‘van de 
doden niets dan goeds’, maar niet alle 
gedachten zijn altijd 100% positief.

Hoe anders is dat als een huisdier over-

lijdt. Er valt niets te erven en niets te verwijten. Er is oprecht 
verdriet, heel puur.  Vaak ook boosheid. Waarom mag iets dat 
zo lief is, niet veel langer doorleven?

Er is een mooi boekje over dat verdriet, een ode aan al die die-
ren die u en ik in ons hart sloten. Het heet ‘Afscheid van mijn 
huisdier’. Herkenbare, vaak ontroerende verhalen en gedich-
ten van bekende en onbekende mensen die afscheid moesten 
nemen van hun huisgenoot.

Wanneer je na de dood van je geliefde huisdier, kiest voor een 
nieuw huisdier, wordt dat soms als een 
soort verraad ervaren. Ik denk dat je het 
ook zo kunt zien: juist omdat je het met 
elkaar heel goed hebt gehad, wil je dat 
gevoel niet missen. Het is eigenlijk een 
fantastisch compliment.

Tineke
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maagtorsie of maagkanteling bij honden
Wat is een maagtorsie en hoe herken je die? Ik kwam bij 
verschillende gesprekken over dit onderwerp, tot de ont-
dekking dat sommige hondenbezitters niet weten wat 
een maagtorsie is. Men heeft er wel van gehoord, maar is 
niet echt bekend met dit fenomeen.    

Een maagtorsie, ofwel maagkanteling, is een levensbedrei-
gende situatie, die meestal bij de grotere hondenrassen voor-
komt. De torsie ontstaat doordat de maag zich vult met gas en 
vervolgens kantelt, waardoor zowel de ingang als de uitgang 
van de maag vernauwen en uiteindelijk afgesloten raken. Als 
dit gebeurt, is een natuurlijk herstel praktisch uitgesloten en 
helpt alleen een chirurgische ingreep. 

Dierenarts
Een maagtorsie is altijd een spoedgeval en komt meestal 
‘s avonds of ‘s nachts voor. Als het gebeurt, moet je direct de 
dierenarts inschakelen. Wacht je hiermee tot de volgende dag, 
dan hoeft het niet meer, want dan is je hond onder de meest 
erbarmelijke omstandigheden overleden. Geef als je de die-
renarts belt duidelijk aan dat je vermoedt dat er volgens jou 
sprake is van een maagkanteling en ga zo snel mogelijk met je 
hond naar de praktijk! Als je met de auto gaat, probeer dan de 
hond zelf naar de auto te laten lopen. Pas er bij het eventuele 
tillen van de hond op dat je hem NIET onder de buik tilt. Doe 
je dat wel, dan kan er door de druk op de buik een scheurtje in 
de maag ontstaan. 

Behandeling
De dierenarts zal waarschijnlijk proberen de druk in de maag 
te verminderen door via de mond een sonde (een kunststof 
slang) in te brengen. Via zo’n sonde kan het gas in de maag 
dan wegstromen. Wanneer de maag 360 graden gekanteld 
is, zal dit moeilijker gaan dan wanneer de maag ‘slechts’ 45 
graden gekanteld is. Als de sonde niet kan passeren kan het 
puncteren (met een holle naald aanprikken van de maag) de 
druk verminderen.

Als het leeg laten lopen van de maag gelukt is, dan zie je dat er 
soms ook wat voedselresten meekomen. Het is belangrijk dat 
alle voedselresten uit de maag komen, omdat ze de gasvor-
ming anders weer opgang zouden kunnen brengen. Na het 
verwijderen van de voedselresten wordt de maag gespoeld.

Als je hond eenmaal een maagtorsie gehad heeft, is de kans 
op herhaling groot. Je kunt met de dierenarts overleggen 
want de beste methode is om een herhaling te voorkomen. 
Meestal zal geadviseerd worden de maag vast te zetten.

Symptomen 
Nu kan ik me voorstellen dat je zegt: hoe weet ik nu of mijn 

hond een maagtorsie heeft? Welnu, er zijn verschillende symp-
tomen die kunnen aangeven dat er sprake van een torsie is.

• De hond kan braakneigingen vertonen en speekselen 
zonder dat er inhoud mee komt Het z.g. ‘loos’ braken 
waarbij er alleen maar slijm mee komt

• De rechterkant van de buik wordt erg bol, voelt heel hard 
aan en wordt tonnetje-rond

• De hond is onrustig of juist heel sloom
• De hond kan in bidhouding of met een karperrug staan
• Hoesten
• Pogen om te ontlasten
• Je ziet dat de hond pijn heeft, dat kan zich uiten door jan-

ken
• Weigeren om te gaan zitten of te gaan liggen en wijd-

beens gaan staan
• Overmatig veel gaan drinken.

Niet al deze symptomen hoeven gelijktijdig op te treden, 
maar wanneer je er een paar van ziet, onmiddellijk de dieren-
arts bellen. In dit geval zeg ik, beter te vroeg dan te laat aan 
de bel getrokken.

Eigenlijk kun je een maagtorsie niet echt voorkomen, maar je 
kunt wel proberen de kans dat het gebeurt te verminderen. 
In de medische wereld is nog steeds geen zekerheid over de 
oorzaak van maagkanteling, maar onderstaande maatregelen 
kunnen bijdragen tot het voorkomen ervan:

• Laat na het eten de honden minimaal een uur rusten en 
voorkom dat ze met elkaar gaan dollen

• Ga niet direct na het eten met ze wandelen
• Geef meerdere porties voeding per dag met een ruime 

tijd ertussen (bv. ‘s morgens en ’s avonds)
• Voorkom dat de hond schrokkerig eet, omdat hij anders 

met het eten te veel lucht in slikt. Je kunt dit voorkomen 
door een voorwerp (bijvoorbeeld een tennisbal) in de 
voerbak te leggen

• Geef de hond geen ijskoud water te drinken en laat de 
hond in de winter geen sneeuw eten

• Zet de voerbak op een standaard zodat de hond op maag-
hoogte eet.

Dank
Omdat ik geen medicus ben, heb ik mijn eigen dierenarts 
Gert-Jan Suurd van de Dierenartsenpraktijk Epe gevraagd dit 
artikel na te kijken om mijn eventuele enormiteiten er uit te 
halen. De bijgevoegde plaatjes zijn van zijn hand, waarvoor 
mijn hartelijke dank.

J. Broekman - Dekker

Schets van de verschillende stadia van een torderende maag.

Vanaf stadium 4 kan de maag niet meer vanzelf terug en zal de dierenarts moeten ingrijpen.
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dna-afname Voor de afstammingscontrole
Veel is hier al over geschreven en u 
zult zich misschien al afgevraagd heb-
ben, hoe dit in de praktijk zijn beslag 
zal gaan krijgen. Vorige week viel een 
verhelderende brochure van de Raad 
van Beheer in de brievenbus waarin 
de diverse mogelijkheden duidelijk 
worden uitgelegd.

Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashonden-
pups een verplicht DNA-afstammings-
bewijs. Van alle rashondenpups en hun 
ouders wordt daarvoor DNA afgeno-
men. Dat is goed nieuws voor pupko-
pers en rashondenfokkers, zo is immers 
zeker dat de opgegeven ouders ook 
echt de ouders zijn. Ook kan veel gerich-
ter gewerkt worden aan het verbeteren 
van de gezondheid van rashonden.

De meest voorkomende situaties zijn:
1. een teef zonder dna- profiel en een 

nederlandse dekreu zonder dna–
profiel

2. een teef zonder dna-profiel en een 
nederlandse dekreu  met dna-pro-
fiel

3. een teef met dna-profiel en een 
nederlandse dekreu  zonder dna-
profiel

4. een teef met dna-profiel en een ne-
derlandse dekreu met dna-profiel

5. een teef met dna-profiel en een 
buitenlandse dekreu  zonder  dna-
profiel

6. gebruik van Kunstmatige Insemina-
tie (KI)

7. een van de ouderdieren, de teef of 
dekreu, overlijdt zonder  DNA-pro-
fiel.

Uitwerking situatie 1
Dit is voorlopig de meest voorkomende 
situatie.
• De fokker vult de dekaangifte in
• De fokker stuurt de dekaangifte per 

post naar de Raad van Beheer
• De dekaangifte wordt ingevoerd op 

het bureau van de Raad van Beheer
• De fokker krijgt een bevestiging van 

de dekaangifte, waarin wordt  ver-
meld dat het DNA-profiel van reu en 
teef niet aanwezig is. De RvB stuurt 
een standaardbrief mee, met uitleg 
voor de fokker.

Er zijn vervolgens 2 opties.

Optie 1: De reu en teef zijn beide aanwezig 
bij de nestcontrole
De chipper van de RvB neemt DNA af van 
beide ouderdieren en van het nest pups 
bij de standaard nestcontrole. Voordeel 
voor de fokker is dat er geen extra voor-
rijkosten gelden. De stamboom en het 

registratiebewijs van bei-
de ouderdieren moeten 
aanwezig zijn bij de nest-
controle / DNA-afname.

Hoe gaat het dan?
• De fokker geeft op 

het geboorteformu-
lier aan dat de reu 
aanwezig is bij nest-
controle

• Het DNA van de teef 
wordt automatisch af-
genomen bij de nest-
controle. Hiervoor is 
geen extra actie van 
de fokker vereist.

• De kosten van DNA-
afname van de reu 
en teef worden be-
rekend aan de fokker 
op de factuur van het 
nest.

• De chipper neemt 
DNA af en stuurt het 
op.

• Als na controle alles 
in orde is, worden de 
stambomen en de 
DNA-certificaten gemaakt en naar 
de fokker gestuurd.

Optie 2:  De reu is niet aanwezig bij de 
nestcontrole
De fokker is altijd verantwoordelijk voor 
het tijdig beschikbaar zijn van het DNA-
profiel van de dekreu. Als de reu niet 
aanwezig is bij de nestcontrole, dient de 
de dekreu-eigenaar zelf een DNA-profiel 
aan te vragen, die voor de geboorteaan-
gifte van de pups bij de RvB dient te zijn.

De dekreu eigenaar kan dit regelen via:

a. De Raad van Beheer (RvB) 
• aanvragen via de website Raad van 

Beheer
• Kosten:  DNA-profiel € 28,50 euro + 

voorrijkosten €35,-, totaal € 63,50 
(incl. BTW).

• De chipper maakt een afspraak voor 
DNA-afname.

• De chipper neemt het DNA af en 
stuurt het op naar het laboratorium.

• De dekreu-eigenaar krijgt een 
ISAAG2006 DNA-profiel thuis ge-
stuurd.

• Het DNA-profiel wordt automatisch 
geregistreerd bij  
de Raad van Beheer.

Let u erop dat u tijdig het DNA-profiel 
aanvraagt. Na de aanvraag moet de fac-
tuur betaald worden en na ontvangst 
van de betaling een afspraak met chip-

per gemaakt worden.

b. Dierenarts
• De dierenarts moet de 

identiteit van de dekreu 
 controleren.

• De dierenarts neemt het DNA af en 
moet het DNA in een verzegelde 
envelop naar een geaccrediteerd 
laboratorium (ISO17025) sturen. 
De lijst met laboratoria is terug te 
vinden op website van de Raad van 
Beheer.

• Het DNA-profiel dient te voldoen 
aan ISAG2006 normen

• Let op de levertijd: De fokker dient 
een kopie van het DNA-certificaat 
mee te sturen met de dekaangifte 
of uiterlijk met de geboorteaan-
gifte.

Overige situaties
Voor de overige situaties kunt u terecht 
op de website van de Raad van Beheer. 
Hier vindt u een mooie interactieve ‘fol-
der’. U kunt de situatie die voor u geldt, 
aanklikken en u krijgt dan de juiste in-
fromatie te zien. 

Deze folder is te bekijken via:
http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-
gezondheid-gedrag-en-welzijn/dna-af-
stammingscontrole/procedures 

DNA profile
registered

Raad van Beheer
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oP een roze wolk - Van 10 dagen tot 10 weken
De bevalling van Blossom was heel 
voorspoedig gegaan en de eerste tien 
dagen zijn dan ook omgevlogen. 

Rond de elfde dag gingen de oogjes 
open en kwamen die mooi blauwe kij-
kertjes tevoorschijn, ook de oortjes-
vouwden open.  Een dag later waren de 
pups allemaal boven de 1000 gram. 

Wat genieten we van deze wondertjes, 
en wat een rijkdom is het, als alles zo 
goed gaat. Wel is en blijft er de onzeker-
heid of je het wel allemaal goed doet. 
Gelukkig hebben we daar met een aan-
tal fokkers goed contact over. Vaak lig ik 
bij Blossom en de pups in de werpkist, 
dat kan want hij is heel groot, en dan 
geniet ik van die kleintjes. Op zo’n  mo-
ment mis ik mijn Luna heel erg. Wat ligt 
dan verdriet om haar en het geluk in de 
werpkist dicht bij elkaar. Er zijn heel wat 
traantjes van verdriet en geluk gevallen 
daar in die werpkist. 

Dag 15 moet er ontwormd worden, 
normaal geeft je een tablet maar met 
die kleintjes is dat geen optie. Daarom  
vloeibare variant en dan weet je meteen 
weer hoe klein ze zijn.

Alle nieuwe baasjes komen op de koffie 
om de pups te bewonderen. Pas rond de 
7 weken zullen ze horen wie welke pup 
mee naar huis mag nemen. Zo kunnen 
ze heerlijk met alle pups knuffelen.

Na een kleine drie weken beginnen de 
pups door de kist heen te kruipen en 
zien we ze goed groeien. Dan gaat lang-
zaam het echte werk beginnen. Van 6 
pups de nageltjes knippen, dat zijn dus 
120 nageltjes en ik vond het best eng. 

Nadat de Raad van Beheer onze beta-
ling binnen had, kon de chipper een 
afspraak met ons maken en werden de 
stambomen opgemaakt.

Blossom is een *echte* moeder en eet 
om te kunnen voeden. Op dag 25 zijn 
wij toch een beetje verse geitenmelk bij 
gaan voeren. Gelukkig vonden ze het 

erg lekker en was het geen geklieder. 

Omdat wij heel erg geluk hadden met 
het weer, zijn de pups al met 3,5 week 
een 10 minuten buiten op het gras ge-
weest. Daarna zijn ze bijna elke dag wel 
buiten geweest. 

Bijna 4 weken oud en ze wegen allemaal 
2000 gram. Ze krijgen nu ook een klein 
beetje vers vlees door de  melk heen. 
We gaan langzaam de melk afbouwen 
en het verse vlees opvoeren. Ze lus-
ten het graag en het is dan ook zo op. 
Op  12 april had ik dagje zonder pups, 
ik wilde heel graag naar de fokdag. Ook 
al hadden we een nestje liggen, met de 
juiste voorzorgmaatregelen kon ik toch 
aanwezig zijn. Ik heb van deze dag ge-
noten. Heerlijk rondkijken en heel veel 
mensen spreken. Omdat wij een teefje 
en de reu eigenaren een reu willen aan-
houden, komen Inge en Douwe langs 
om te helpen een keuze uit de pups te 
maken. Deze mensen hebben meer er-
varing dan wij met z’n viertjes bij elkaar, 
dus kwamen ze gezellig langs om te ge-
nieten en uit te leggen waarop je keuzes 
baseert. Voor ons was die keuze niet zo 
heel moeilijk. Er waren maar twee teef-
jes en een had mijn hart al heel gauw 
gestolen. Gelukkig zat er tussen de twee 
teefjes bijna geen verschil dus stond 
onze keuze al gauw vast. De keuze voor 
het reutje was iets moeilijker omdat er 
vier waren. Daar was het verschil groter 
en bleven er twee over waartussen ze de 
keuze moesten gaan maken.

De pups waren 6 weken en ze moesten 
ingeënt worden. We kwamen erach-

ter dat er wel heel veel verschil in prijs 
was. Wij zijn met Blossom en alle pups 
naar dierenkliniek Sleeuwijk gereden. 
Hier waren wij al regelmatig geweest en 
hebben daar een heel goed gevoel bij. 
De allereerste controle hebben we daar 
gedaan te samen met de enting. Op die 
manier hadden de pups ook meteen een 
ritje in de auto gedaan. Omdat de pups 
woensdag waren ingeënt kon zaterdag 
Blossom eindelijk weer eens een lange 
wandeling maken en ook kon Okke (de 
vader) langs komen. Dat werd een feest-
je; wat waren die twee blij elkaar weer 
te zien. Het was afwachten of er iets was 
veranderd tussen die twee, maar nee 
hoor, dikke vrienden zoals altijd. 

Okke zag voor het eerst zijn pups en 
vond het wel heel vreemd, maar wat 
deed hij het goed. Inmiddels was er een 
paar keer geschoten met het alarmpis-
tool en ook de vliegtuigen (wij wonen 
onder een aanvliegroute) zorgden da-
gelijks voor de harde geluiden.

De pups groeiden goed en wogen met 
7 weken allemaal boven de 5000 gram. 
Blossom ging er nog heerlijk voor lig-
gen, zodat ze allemaal nog bij haar aan 
de melkbar konden drinken.

Met 7 weken kwam Renate het nest-
bezoek vanuit de vereniging doen en 
konden wij even lekker bijkletsen, want 
ook zij had net een nestje gehad. De 
volgende dag zou de chipper komen. 
Ik had er al een nachtmerrie over gehad 
dat de verkeerde chip in een hondje zou 
gaan. Gelukkig zit bij allemaal de goede 
chip in het juiste hondje, op die manier  
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kregen ze allemaal hun officiële namen.

Zondag 27 april hadden we een knuffel/
kennismakingsmiddag georganiseerd. 
Alle nieuwe baasje kwamen die dag 
naar de Kwakel om heerlijk met hun ei-
gen hondje te knuffelen en met elkaar 
kennis te maken. Wat was dat een ge-
slaagde dag. Iedereen ging in de serre, 
die afgezet is met panelen, op de grond 
zitten en raakte met elkaar in gesprek. 
Ik heb vanaf de bank heerlijk van dat 
hoopje mensen met hun Drentjes zitten 
genieten. Na heel veel foto’s, een korte 
wandeling, de kennismaking met een 
fazant en een maaltijd ging iedereen 
met een goed gevoel weer naar huis.

Voor ons gingen de laatste dagen in met 
onze wondertjes. Ik werk in een verzor-
gingshuis voor ouderen en daar ging ik 
de volgende dag met Blossom en alle 
pups heen. Collega’s die die dag niet 
werkten, kwamen om te helpen zodat 
onze bewoners een paar uurtje konden 
genieten van de pups. Het was erg druk 
en bijna iedereen was naar beneden 
gekomen om te kijken. Er werd veel ge-

knuffeld en wat hebben de bewoners 
genoten. Ook het personeel had een 
extra pauze. 

En dan komt de dag dat de eerste twee 
pups weggaan. Abe en Duuc gingen 
naar hun nieuwe mandjes en al had 
iedereen mij wel het een en ander ver-
teld, wat een tranen zijn er gevloeid. 
Gelukkig weten we dat ze allemaal een 
goed thuis krijgen en hebben we nu al 
een heel goed contact met iedereen via  
onze eigen Bloske-groep op Facebook.

Vervolgens gaat er elke dag een pup 
naar een nieuwe mandje toe, Dirk, Jade 
en zaterdag ging Casper als laatste weg. 

Blossom heeft tot de laatste dag haar 
pups gevoed, wat een oermoeder is 
ze toch. Wat zijn die maanden voorbij 
gevlogen en wat waren die laatste 4,5  
maand een achtbaan aan emoties, maar 
wat hebben we ervan genoten. Het was 
echt het rozewolk-gevoel.

Toen alle pups op hun nieuwe plek wa-
ren konden wij gaan genieten van onze 
eigen belhamel Gioya en allerlei dingen 
gaan ondernemen met haar. 

Maar ook kwam de datum 11 mei steeds 
dichterbij, de dag dat we Luna, op haar 
verjaardag, zouden gaan uitstrooien op 
het strand. Dit is uiteindelijk niet ge-
beurd. Door alle drukte van ons nestje, 
had ik er nog niet de tijd voor om het 
een plekje te geven. Onze Luna staat dus 
nog gewoon in de kast, in de kamer en 
ik moet eerlijk zeggen: ze staat er goed. 

Op 18 mei ben ik begonnen met de 
puppyjachttraining. Ik moet er wel bij 
vertellen dat ik een panische angst heb 
voor dode beesten. Ik durfde er niet bij 
in de buurt te komen, totdat mijn Luna 
overleed. Die grens ben ik voor haar 
over gegaan en ik hoop dat ik hiermee 
de stap heb gezet om van mijn angst af 
te komen.

We genieten nu in ieder geval van onze 
Blossom en haar dochter Gioya. De 
droom die na 15 jaar eindelijk is uitge-
komen: een Drentje met onze eigen 
achternaam. 

Jolanda en Marry Huijsman

ons drentenaVontuur
Ons Drentenavontuur 
met ‘Sander fan de In-
do-Anjoho’, beter be-
kend als Okke, beviel 
ons vanaf het begin 
uitstekend.

We hebben vanaf juni 
2010 zo ontzettend 
veel leuke dingen sa-
men met Okke ge-
daan. Allerlei soorten 
trainingen gevolgd, 
waaronder behendig-
heid, waar Okke echt 
heel veel plezier in had 
en ook heel goed in 
bleek te zijn. Canicros-
sen, hardlopen samen 
met je hond, met in de 
combinatie Okke plus 

Richard zelfs een dubbel Nederlands kampioenschap. Al die 
prachtige gebieden, waar we wandelden en/of vakantie vier-
den met onze Drent. Al die lieve mensen en hun honden, die 
we dankzij Okke hebben leren kennen, mensen, die ondertus-
sen dierbare vrienden zijn geworden. Shows lopen in binnen- 
en buitenland, waarbij Okke van ZG tot de Bob scoorde. Wat 
een heerlijkheid, zo’n lieve, geweldige en leuke Drent over de 
vloer!

Ondertussen weten we, dankzij onze pleegdrent Indy, dat 
twee Drenten nog veel leuker is;-) En dus bleef onze droom: 
een zoon van Okke er bij.  Vanaf 30 april loopt die zoon hier 
rond: ‘Abe Bloske van ’t Dreske Kwinne’. Geboren uit de combi-

natie ‘Blossom fan ’t Suydevelt’ en Okke, vandaar het Blos-ke 
in de naam.

Het bijzondere is, dat wij als reu-eigenaren vanaf het allereer-
ste begin, betrokken zijn geweest bij het hele proces van deze 
fokcombinatie. Vanaf de eerste kennismakingswandeling met 
mogelijke pupkopers, ergens in oktober 2013, tot en met het 
uitzwaaien van de pups in april 2014. De dekking, de echo, 
de bevalling, het opgroeien van de pups…. We zijn wat keren 
heen en weer gereden naar De Kwakel;-) We hebben Abe ge-
boren zien worden en hem en zijn brusjes wekenlang kunnen 
en mogen volgen. Wat een geweldige mogelijkheid om alles 
van heel dichtbij mee te kunnen maken. Natuurlijk hielp het, 
dat de afstand niet zo groot is tussen De Kwakel en Beverwijk, 
maar dat de deur bij Blossoms eigenaren zo ongelooflijk ver 
voor ons openstond, was heel bijzonder! Een zeer oprecht 
dank-jullie-wel aan Marry en Jolanda Huijsman!

En hier lopen er dan nu drie Drenten rond. Indy van 10 jaar, 
die heerlijk met Abe kan spelen, maar hem ook heerlijk laat 
weten wat wél en wat niet kan. Vader Okke van 4, die onge-
looflijk veel ‘pikt’ van zijn kleine zoon en die naast lief, sportief, 
speels, wijs en bedaard gelukkig ook nog heerlijk ondeugend 
kan zijn;-) En die Drentedreutel Abe, vandaag 3 maanden oud, 
die elke dag ongelooflijk veel leeft en leert. Wat een ongeloof-
lijke rijkdom!

Tegen de tijd dat dit in ‘Onze Drent’ staat, is Indy vakantie aan 
het vieren met zijn bazen, heeft Okke een tweede dekking 
mogen doen en is Abe geen echte Drentenpeuter meer. Ons 
Drentenavontuur wordt vervolgd. Verdere informatie staat op 
de website van het ‘Dagboek van een Drent’.

Richard en Selma Tiemeijer
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1 Wat is een cold water tail (CWT)?

2 Hoe wordt deze aandoening ook wel genoemd?

3 Hoe herkent u dit verschijnsel?

4 Gaat het met pijn gepaard?

5 Hoe herkent u de pijn?

6 Wat is de vermoedelijke oorzaak?

7 Waar zit het probleem in en hoe wordt het soms vastgesteld?

8 Hoe wordt de CWT behandeld?

9 Hoe kunt u CWT zo goed mogelijk voorkomen?

10 Is het ene ras er gevoeliger voor dan het andere?

A
ntw

oorden op pagina:  34.

Vragen Drent-en-kennis

Kijkoperatie  ook bij dieren -minder pijnlijk en sneller herstel
Al meer dan twintig jaar kunnen mensen 
via een kijkoperatie worden onderzocht 
en geopereerd. De Universiteitskliniek 
voor Gezelschapsdieren in Utrecht past 
deze methode ook bij  honden en kat-
ten toe. Als enige in Nederland verwij-
dert dr. Bas van Nimwegen zelfs tumo-
ren uit de buikholte via laparoscopie. 

Bij een kijkoperatie kunnen handelin-
gen worden verricht zonder de buik-
holte te openen. “Via een sneetje wordt 

een laparoscoop, met een doorsnede 
van 5 mm in de buik ingebracht zodat 
de chirurg kan zien wat hij doet. Via nog 
meer kleine sneetjes kunnen instrumen-
ten worden ingebracht om bijvoorbeeld 
een tumor te verwijderen”, legt de spe-
cialist uit.

“Deze ingreep is veel minder ingrijpend 
dan een reguliere operatie. Inmiddels 
is wetenschappelijk aangetoond dat 
dieren, net als bij mensen, minder pijn 

hebben en sneller herstellen. Na een 
ingreep in de ochtend staat een hond ’s 
middags alweer te kwispelen omdat hij 
naar huis wil”.

Wereldwijd is er slechts een handjevol 
specialisten dat deze ingreep bij dieren 
uitvoert. De Universiteitskliniek voor 
Gezelschapsdieren loopt daarop voor-
uit. “De keuze tussen de hele borstkas 
openen en drie kleine gaatjes maken 
lijkt mij duidelijk”.
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Dekkingen

dek- en geboorteberichten

09-04-2014
Reu: Reno fan ’t Suydevelt, NHSB 2742634, HD A
Teef: Femke, NHSB 2702019 HD A
T.A.M. v.d. Laar- Kanters, Helmond 

18-04-2014
Reu: Rinus v. ‘t Wilhoeckske, NHSB 2833482, HD A
Teef: Roosje, NHSB 2664795 HD A
E. Brinkman- van Ommen, Dalfsen

03-05-2014
Reu: Youp fan ‘t Suydevelt, NHSB 2783246, HD A
Teef: Loreen fan ‘t Suydevelt, NHSB 22697131 HD A
T.M.W.E.E. van den Breekel, Etten-Leur

16-05-2014
Reu: Zodiac v.d. Sebastiaans Hoeve, NHSB 2593920, HD A
Teef: Siska Serah van ’t Sleeswijck, NHSB 2769210, HD A
T. Nap, Winterswijk

02-06-2014
Reu: Maron, NHSB 2796372 HD A
Teef: Hezke Gina v. Gorik’s Heem, NHSB 2673506 HD A
C.T.M. van Gelder-Beerendonk, Lelystad

 

Geboorten

04-04-2014
2 pups (1 reu en 1 teef )
Reu: Jaap v.h. Bergse Veld, NHSB 2795159, HD A
Teef: Tessel v. ’t Wijdseland, NHSB 2683651, HD A
G. Olieman, Mariënvelde

08-04-2014
1 pup (1 teef )
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

11-04-2014
6 pups (4 reuen en 2 teven)
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

12-04-2014
7 pups (3 reuen en 4 teven)
Reu: Maron, NHSB 2796372, HD A
Teef: Gaby fan ‘t Suydevelt, NHSB 2850844, HD C
G. Swanenberg, Berlicum

11-05-2014
5 pup (3 reuen en 2 teven)
Reu: Joris Spot v. Carnisselande, NHSB 2706023, HD A
Teef: Arda Selto v.h. Westersebos, NHSB 2639717, HD A
J.A. van Berkum, Wachtum

20-05-2014
5 pups (3 reuen en 2 teven)
Reu: Reno fan ’t Suydevelt, NHSB 2742634, HD A
Teef: Femke fan ‘t Suydevelt, NHSB 2829889, HD A
J.W. Hoeksema, Exloërveen

28-05-2014
7 pups ( 4 reuen en 3 teven)
Reu: Timo van de Haeckpolder, NHSB 2598756, HD A
Teef: Indy fan ‘t Suydevelt, NHSB 2864781, HD A
A. Poppelaars, Raamsdonk

29-05-2014
5 pups ( 4 reuen en 1 teef )
Reu:  Rinus v. ‘t Wilhoeckske, NHSB 2833482, HD: A
Teef: Eline v. ‘t Arrêt, NHSB 2764892, HD A
W. Klijsen, Tilburg

Oproep  voor penningmeester EN voor kandidaten voor een algemene bestuursfunctie
Het bestuur is NOG STEEDS 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 bestuur. 
Eenje is in 2015 volgens rooster aftredend en zal zich niet 
herkiesbaar stellen.

Bij dezen roepen wij dan ook leden op zich kandidaat te stel-
len voor een bestuursfunctie en dan met name voor de func-
tie 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. Uiteraard 
zal de kandidaat-penningmeester ingewerkt worden door 
de huidige penningmeester.

Kandidaten die zich willen melden voor deze functie kunnen 
dit doen bij onze secretaris Hanneke Alberts-Oets (e-mail: 
secretaris@drentschepatrijshond.org). 

Ook kandidaten voor een algemene bestuursfunctie kunnen 
zich bij de secretaris melden.

Namens het bestuur,
Marc Massaar van Schaik
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koPij? graag!
Van ‘collega’-redactieleden van andere rasverenigingen 
horen we nog wel eens dat ze (te) weinig kopij ontvangen 
voor het clubblad. Wij prijzen ons dan ook zeer gelukkig 
dat dat bij onze vereniging nooit een serieus probleem is. 

Elke keer weer sturen leden ons stukjes en foto’s van beleve-
nissen met hun Drent; zowel leden die heel intensief bezig zijn 
met hun Drent (trainen, showen, fokken), als ook leden die 
heerlijk hebben genoten van een “gewone” wandeling of die 
ons deelgenoot willen maken van een leuke alledaagse bele-
venis met hun hond. Fantastisch: alleen op die manier blijft 
“Onze Drent” een blad waar we ons allemaal in herkennen en 
blijft er altijd weer wat nieuws te zien op de website.

Als u een stukje of foto instuurt, gaan we ervan uit dat we het 
mogen plaatsen in 
‘Onze Drent’ en/of 
op de website en 
dat het t.z.t. even-
tueel mag worden 
herplaatst en mag 
worden opgeno-
men in onze (digi-
tale) archieven.

Redigeren
Of u nu wel of geen 
geoefende ‘schrij-
ver’ bent, we zijn 
altijd heel blij met uw stukje. Natuurlijk staan er wel eens 
type-, schrijf- en stijlfoutjes in de ons toegezonden stukken. 
We herstellen dit en schaven zo nodig de teksten iets bij, maar 
daarbij blijft de boodschap, het karakter van het stuk en de 
stijl waarin het geschreven is behouden. Al die verschillende 
geluiden maken het lezen van ‘Onze Drent’ juist levendig. 

Ingezonden stukken kunnen, zeker voor ‘Onze Drent’, ook 
worden ingekort, hoewel dat bijna niet voorkomt. Wijzigingen 
die raken aan de hoofdlijn van het verhaal of aan de bood-
schap, zullen we altijd vooraf met u overleggen.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud
In ‘Onze Drent’ en op de website staan vaak mededelingen 
van het bestuur en van de diverse commissies. Dat is steeds 
te zien aan de ‘ondertekening’ of aan de titel van het artikel. 

Als er een andere naam onder een stuk staat (d.w.z. niet van 
het bestuur of een commissie), dan is het een stuk op persoon-
lijke titel en is alleen de ondergetekende verantwoordelijk 
voor de inhoud. Het feit dat het stuk is gepubliceerd, betekent 
uitdrukkelijk niet dat de mening van de vereniging wordt ver-
tolkt. Sterker nog, over veel onderwerpen heeft de vereniging 
geen afgeronde mening. Naar veel onderwerpen kan vanuit 
diverse invalshoeken worden gekeken en vaak bestaan er di-
verse gedachtenrichtingen. Op veel gebieden bestaan er vele, 
elkaar soms tegensprekende, theorieën. Denk aan trainings-
methoden, medische behandelingen. We kunnen alleen maar 
hopen dat u breed geïnformeerd wordt door o.a. ‘Onze Drent’, 
zodat u uw eigen mening kunt bepalen.

Als een bepaald stuk een zeer expliciete mening behelst, zal 
de redactie in de opmaak laten uitkomen dat het een ‘opinie-
stuk’ is. Daarmee wordt geaccentueerd dat het een persoon-
lijke opinie is en dat een andere zienswijze ook mogelijk is.  
De redactie zal bovendien bij zeer expliciet en/of onfatsoenlijk 
taalgebruik of met de schrijver(s) in overleg gaan om een en 

ander aan te passen of het stuk niet te plaatsen.

Toetsing
Tenslotte hebben we nog een paar uitgangspunten waar alle 
ingestuurde kopij aan wordt getoetst:

Geen onnodige beschadiging van personen
Als hoofdlijn: geen personen bij naam noemen of aanduiden 
als dat voor die personen beschadigend zou kunnen zijn. In 
bijna alle gevallen kan men prima zijn punt maken, zonder al 
te persoonlijk te worden.

Geen commerciële uitingen in een redactioneel jasje
We plaatsen graag advertenties (die maken het financieel 
mogelijk om een mooi blad uit te geven). Het zou niet eerlijk 

tegenover onze 
a d v e r t e e r d e r s 
zijn als anderen 
gratis promotie 
zouden krijgen 
via een stuk in 
het blad en/of 
op de website. 
Voor adverteer-
ders is het wel 
mogelijk een-
malig een korte 
kennismak ing 

te plaatsen in de redactionele ruimte, mits het on-
derwerp interessant is vanuit kynologisch oogpunt. 
 
De hoofdregel staat niet in de weg dat informatie die zinvol 
is voor onze leden wel wordt geplaatst, ook al zou daar een 
commercieel belang mee gemoeid kunnen zijn. De informa-
tievoorziening aan de leden gaat in dat geval voor. Te denken 
valt aan een bespreking van een voor Drentenmensen zeer 
interessant boek.

Geen ‘pratende honden
Hiermee wordt bedoeld dat we (in principe) geen stukken 
plaatsen waarin de hond het woord voert. We willen te allen 
tijde voorkomen dat honden vermenselijkt worden en dat een 
hond gedachten en/of gevoelens worden toegedicht, die niet 
des honds zijn. Hoewel dergelijke stukken zeer amusant kun-
nen zijn en er in veel gevallen ook inhoudelijk niets op aan te 
merken valt, handhaven we deze regel strikt, omdat er anders 
niet kan worden gemotiveerd waarom het ene stuk met een 
‘pratende’ hond wel wordt geplaatst en een ander stuk niet.

Redactie ‘Onze Drent’ en Website

Deel uw belevenissen met uw Drent!

In ‘Onze Drent’ vindt u allerlei verhalen 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 al die verhalen en foto’s. Deze zijn van harte welkom in de 

mailbox: redactie@drentschepatrijshond.org.

Foto’s voor de website kunt u sturen aan: foto@drentschepatrijshond.org

Praktisch
• Foto’s graag als groot bestand aanleveren. In veel ge-

vallen: zoals het van het fototoestel afkomst (behou-
dens extreem grote bestanden natuurlijk). Onze mail-
box kan prima een foto van 10 Mb aan.

• Namen van honden: graag in ieder geval de naam van 
de stamboom noemen en het NHSB-nummer. Veel 
honden hebben een roepnaam die niet op de stam-
boom staat, die kunt u best gebruiken in uw stukje, als 
u zo vriendelijk wilt zijn ook de stamboomnaam ken-
baar te maken.
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19 april  
Keurmeester:   dhr. J. Muldoon (Ierland) Beste van het ras (BOB): Ole fan ‘t Suydevelt

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse Jeugd CAC, CAC, BOB 1U Ole fan ‘t Suydevelt 2910085 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Teven

Jeugdklasse Jeugd CAC, Res. CAC 1U Jentie-Mila van de Neerbosche Wateren 2920627 K. Groen en B.N.J. Groen

Open klasse CAC, CACIB 1U Hesther Isah van ‘t Patrijzen Bos 2877089 W. Klijnstra en B. de Jong

20 april  
Keurmeester:   mw. M. Bailey (Ierland) Beste van het ras (BOB): Ole fan ‘t Suydevelt

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Babyklasse 1VB Tristan 2950004 A.B. Sloot en R.L. Roode

Jeugdklasse Jeugd CAC, CAC, BOB 1U Ole fan ‘t Suydevelt 2910065 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Teven

Jeugdklasse Jeugd CAC 1U Olijfje fan ‘t Suydevelt 2910088 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Open klasse CAC, CACIB 1U Hesther Isah van ‘t Patrijzen Bos 2877089 W. Klijnstra en B. de Jong

Res. CAC, Res. CACIB 2U Shanti 2842546 L. Vogels en
R. Vogels - der Kinderen

tentoonstellingen

De dubbel-show in Goes kende een bescheiden opkomst: 
op zaterdag 19 april waren er 8 Drenten en de volgende dag 
slechts 6.

De grote winnaar was ‘Ole fan ´t Suydevelt’, alias ´Kobus’ . Op 
beide dagen was hij de BOB (heeft niets met autorijden en 
alcoholica te maken, maar betekent ‘Best of breed’ oftewel 
Beste van het ras). Tevens heeft Kobus voldoende Jeugd- 
CAC’s behaald om zich Nederlands Jeugdkampioen te mogen 
noemen. 

Bij de teven behaalde Hester Isah van ‘t Patrijzenbos een mooi 
resultaat: 2x Beste teef.

Allen van harte gefeliciteerd!

Dogshow Goes -  19 en 20 april 2014

‘Ole fan ´t Suydevelt’ - Jaap Hoeksema

NIEUW LEVEN ALS HULPHOND
Tot een paar maanden geleden zat Karma, sa-
men met andere zwerfhonden in een Roemeens 
privé-asiel wanhopig te wachten op een nieuw 
tehuis. 

Sinds begin mei fungeert ze als hulphond voor 
Mircea Cảmpeanu uit Boekarest: een man wiens 
leven op z’n kop gezet werd toen hij vier jaar 
geleden zijn beide benen verloor bij een auto-
ongeluk. Karma opent en sluit deuren voor haar 
nieuwe baasje, pakt voorwerpen uit lades en 
doet het licht aan en uit.

De opleiding van Karma vormt een onderdeel  
van de campagne ‘De Goede Hondenvanger’, die 
GMP Advertising heeft ontworpen voor stichting 

VIER VOETERS, de Nederlandse tak van de inter-
nationale dierenwelzijnsorganisatie FOUR PAWS. 
De campagne werd in december 2013 gestart als 
tegenhanger voor de grootschalige actie van de 
Roemeense overheid om zwerfhonden te van-
gen en te doden.

De campagne is bedoeld om te laten zien dat 
de zwerfhonden een positieve bijdrage kunnen 
leveren. Hondentrainer Cảtảlin Cornea ging met 
Karma aan de slag en leerde haar om mensen 
met een lichamelijke handicap te helpen. 

Haar nieuwe baasje, die aangewezen is op een 
rolstoel, is meer dan blij met haar. “Na mijn onge-
luk wilde ik graag een hond, maar het is voor mij 

erg moeilijk om voor een gewone hond te zor-
gen. Doordat Karma speciaal is opgeleid, kan ze 
me juist helpen bij mijn dagelijkse bezigheden”.

Meer informatie:  http://www.vier-voeters.nl/.



28 - Onze Drent

 

Keurmeester:   Dhr. W. F. Arxhoek Beste van het ras (BOB): Jordie the Gloucester

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jongste puppy klasse Beste Jongste Pup 1VB Tristan 2950004 A.B. Sloot

Puppy klasse Beste Pup 1VB Udo fan `t Suydevelt 2938256 M. van der Burg en
F.N.E. Riddersma

Jeugdklasse 1ZG Puk  van Zoterbèk 2930205 A.G.J. Breunis en
J.W. Hoeksema

Tussenklasse Res. CACIB 1U Brisco Barasya the Gloucester 2889094 G.W. Paardekooper en 
G.W. Paardekooper - Weenink

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

Veteranen CAC / BOB
Beste Veteraan

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

Teven

Jeugdklasse Res. CAC 1U Sophie Amy v.d. Lage Nesse 2926061 T. de Reus - de Haan

Open klasse CAC / CACIB 1U Shanti 2799083 L.K.F.L. v.d Heijning

Res. CACIB 2U Sara-Elsa van Klein Elsholt 2859695 A.H.L.Kamperman - van Remmen

Hulten, De Baronie - 25 Mei 2014
Om de twee jaar organiseert de kynologenvereniging `De Ba-
ronie` te Hulten een Internationale Hondententoonstelling in 
de openlucht. Het was deze keer een stralende dag en de sfeer 
onderling was goed. 

Dhr. W. F. Arxhoek keurde met veel plezier de Drenten. Er wa-
ren 9 reuen, waarvan ‘Jordie the Gloucester’ - nadat de keur-
meester hem vele malen door de ring had laten lopen -  de 
‘Beste reu’ en tevens ‘Beste Veteraan’ werd.

Bij de teven waren er 11 ingeschreven, waarvan 3 absent.  
Daar werd Shanti van de dhr. v.d. Heijning ‘Beste teef’.

Voor titel BOB (Best of Breed) moesten dus twee familieleden 
tegen elkaar lopen. We moesten 4 à 5 rondjes lopen. De keur-
meester zei “De baasjes zijn moe, maar de honden kunnen 
nog wel 20 rondjes lopen”. 

Tenslotte moesten we nog één keer naast elkaar lopen, waar-
bij de keurmeester nog eens bedenkelijk naar de honden 
keek. De vastere voorhand in het gangwerk van Jordie gaf de 
doorslag; hij werd de BOB.

In de eindkeuring van de veteranen bij keurmeester dhr. drs. 
H.O. Hoenderken behaalde Jordie de 2de plaats. Toen dacht ik: 
‘de koek is op’, maar dat was niet zo. 

In de eindkeuring van rasgroep 7 waren 21 jachthonden en 
daar behaalde Jordie een hele mooie 3de plaats. En dat voor 

een veteraan van bijna 10 jaar, dan ben je toch super trots op 
hem.

Grada Paardekooper

Hoezo? Een 
Drent slim?

Inge Hoekstra-Dekkers

Dit was vast niet 
de bedoeling?
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Keurmeester:   mw. L. Reeskamp-Blok Beste van het ras (BOB): Ids fan`t Suydevelt 

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Puppy klasse Beste pup 1VB Udo (Cooper) fan ‘t Suydevelt 2838256 M. van der Burg en
F.N.E. Riddersma

Jeugdklasse Jeugd CAC 1U Puk (Sven) van Zoterbèk 2930205 A.G.J. Breunis en
J.W. Hoeksema

Tussenklasse 1U Dido uit de Drentsche Streek 2899582 M.A. Hoeksema en
M.M.J. Jonker-Winkel

Openklasse CAC / CACIB / BOB 1U Ids (Flynt) fan`t Suydevelt 2864778 S.M.W. Koopmans

Res. CAC / Res. CACIB 2U Dexter Sanne van Drienermarke 2875163 H.T. Bösing en G. Proper

Teven

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

Jeugdklasse CAC
Jeugd CAC

1U Olijfje fan ‘t Suydevelt 2910088 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

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

Open klasse Res. CAC / CACIB 1U Kirsi fan ‘t Suydevelt 2872053 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Res. CACIB 2U Shanti 2842546 L. Vogels

Pinkstershow Arnhem - 8 juni 2014
Met Pinksteren, zou je zeggen, ga je 
kamperen of een weekend weg, maar 
nee in Arnhem werd een driedaagse 
honden tentoonstelling georgani-
seerd, in de Rijnhal.

Dus wat doe je dan op zondag als Dren-
tenliefhebber, dan ga je vroeg uit de ve-
ren om op tijd aanwezig te zijn in Arn-
hem. Twintig Drenten in totaal, dus dat 
is een mooi aantal. 

Wij zijn nog beginners in de showwe-
reld, maar de sfeer is altijd goed en het is 
elke keer weer leuk om andere honden 
te zien. Dat vindt ook onze Cooper, die 
altijd helemaal hyper wordt als ie andere 
honden ziet als we het parkeerterrein op 
komen rijden. 

Eenmaal aangekomen bij de ring is het 
voorbereiden en bijkletsen met beken-
den en nieuwe gezichten. De Drentsche 
Patrijshond was al om 10.00 uur aan de 
beurt bij keurmeester Mw. Lida Rees-
kamp-Blok. 

Cooper mag nog 4 dagen genieten van 
zijn pup-status (puppy is niet echt meer 
van toepassing op Cooper) dus mocht 

hij als eerste voorkomen bij de 
keurmeester, gevolgd door de 
19 andere Drenten.

Antoine Breunis bracht Puk 
(Sven) van Zoterbék voor in de 
jeugdklasse. Wat een heerlijke 
hond, en jawel 1U. Nog één 
punt te gaan en Sven mag zich-
zelf Nederlands Jeugdkampi-
oen noemen!

Na de jeugd en tussenklasse 
was het de beurt aan de open-
klasse voor de reuen. Saskia was 
er klaar voor met ‘Ids (Flynt) fan 
’t Suydevelt’. Dit knuffelkonijn 
wist zich zelf naar de eerste plek 
te lopen en werd achteraf ook 
nog beste reu en BOB. Dit punt 
maakte Flynt Nederlands Kam-
pioen, erg verdiend!

De teefjes waren aan de beurt. 
Eerst was ‘Veerle fan ’t Suyde-
velt’ die 1 VB kreeg, daarna de 
jeugdklasse en het was raak 
vandaag, want ‘Olijfje fan ’t Suy-
develt’ haalde een Jeugd-CAC en een 
CAC punt als beste teef. Daardoor mag 
zij zich Nederlands Jeugdkampioen 
noemen. Alsof dat nog niet genoeg was 
kreeg ‘Kirsi fan ’t Suydevelt’ het Reserve 
CAC en CACIB dat haar Nederlands kam-
pioen maakte. Drie kampioenen op rij, 
daar mag je best trots op zijn!

Saskia (BOB) en ik (beste pup) gingen 
ons opmaken voor de ere-ring. Je moet 
er altijd even geduld voor hebben, maar 
het is natuurlijk wel een leuke eer. He-
laas was het in de puppyklasse en in ras-
groep 7 niet de beurt aan de Drenten, 

volgende keer beter!

Aan het einde van deze enerverende 
dag werden we benaderd door onze 
keurmeester mevrouw Reeskamp-Blok 
die ons vertelde dat de aanwezige bui-
tenlandse keurmeesters hadden erva-
ren hoe hartelijk en warm het er in onze 
ring onderling aan toe ging. Zij was hier 
door deze keurmeesters tot haar verras-
sing op aangesproken, daarom vond ze 
het leuk om het ons te vertellen. Fantas-
tisch compliment!

Michael van der Burg & Saskia Koopmans

L. Reeskamp-Blok
Keurmeester

‘Kirshi fan ‘t Suydevelt ‘
Jaap Hoeksema

‘Olijfje fan ‘t Suydevelt’
Esther Hoeksema

‘Ids fan ‘t Suydevelt’
Eig.: Saskia Koopmans
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in memoriam

Karel Meike van Groevenbeek  3 mei 2001-3 mei 2014

Op 3 mei, zijn verjaardag, hebben wij met veel verdriet af-
scheid moeten nemen van onze lieve Karel.

Karel was echt een deel van ons gezin, hij ging altijd mee en 
was altijd vrolijk.

De laatste jaren zijn we heel veel op Texel geweest in onze va-
kantiewoning.

Wat hebben we veel samen hardgelopen door bos en langs 
strand, wel zo een 7000 kilometer.

Karel heeft meegeholpen onze jongens op te voeden, altijd 
vanuit een positieve houding.

Karel, dank voor alles en ook grote dank aan mevrouw Janny 
Offereins-Snoek. Zij zag destijds dat Karel bij ons hoorde en 
inderdaad was het de perfecte match.

Het is nu zo stil....

Ellen Paul Sjoerd en Niels van Weerdenburg

nieuwe enting tegen lePtosPirose
De meeste honden worden jaarlijks 
preventief ingeënt tegen veel voorko-
mende ziektes, één van deze ziektes 
is de Ziekte van Weil (Leptospirose). 

De Ziekte van Weil wordt veroorzaakt 
door de bacterie ‘Leptospira spp’. Om-
dat is gebleken dat er van deze bacterie 
meerdere soorten zijn, is er sinds eind 
2013 een nieuw vaccin, de Nobivac L4.

De bacterie komt via een tussengast-
heer (bijvoorbeeld de rat of een andere 
hond) en soms een tussenmedium (bij-
voorbeeld water of modder) bij de hond 
terecht. Indien deze de bacterie op-
neemt, zal deze zich gaan vermeerderen 
en in het lichaam verspreiden. Als het 
in de nieren komt, kan de bacterie weer 
uitgescheiden worden met de urine en 
zo gaat de verspreiding verder.

Er zijn veel verschillende typen van deze 
bacterie en alle zoogdieren (inclusief de 
mens) kunnen de ziekte oplopen, alhoe-
wel niet alle zoogdieren even gevoelig 
zijn voor infectie. Zo zijn knaagdieren 
vrij ongevoelig voor de ziekte, in te-
genstelling tot de hond en de mens. Bij 
honden werd de ziekte vroeger meestal 
veroorzaakt door Leptospira icterohae-
morrhagicae (overgedragen door on-
der andere de urine van de bruine rat) 
en Leptospira canicola (overgedragen 
van hond op hond). Doordat wij sinds 
de jaren 60 onze honden zijn gaan vac-
cineren met deze twee soorten, komen 
ze steeds minder vaak voor. Helaas zien 

we tegelijkertijd met deze daling juist 
een stijging van twee andere typen, te 
weten L. grippotyphosa (overgedragen 
door woelmuis, veldmuis, muskusrat) 
en L. australis (overgedragen door egels, 
varkens, zwijnen en de hond). Eind 2013 
is er daarom een nieuw vaccin ontwik-
keld waarin niet alleen de twee klassieke 
typen aanwezig zijn, maar ook de twee 
nieuwe typen zodat we nog efficiënter 
kunnen vaccineren tegen deze ernstige 
ziekte.

Symptomen ziekte van Weil
Afhankelijk van de mate van aantasting 
van de verschillende organen, kunnen 
de volgende symptomen voorkomen:

• Apathie (81%)
• Niet eten (76%)
• Braken (soms met bloedbijmen-

ging) (57%)
• Diarree (soms met bloedbijmen-

ging) (40%)
• Geelzucht (ten gevolge van de le-

verontsteking) (45%)
• Koorts (36%)
• Neurologische afwijkingen
• Slijmvliesbeschadigingen van bek, 

ogen en geslachtsdelen

De meeste symptomen zijn weinig speci-
fiek en het zal lastig zijn om de diagnose 
snel te stellen. Op basis van het klinisch 
beeld en het verhaal van de eigenaar 
(contact met knaagdieren, zwemmen in 
stilstaand water) kan de waarschijnlijk-
heidsdiagnose bevestigd worden door 

middel van bloedonderzoek.

Hoe is de behandeling?
De behandeling bestaat uit het zo snel 
mogelijk toedienen van specifieke anti-
biotica (erythromycine, tetracyclines of 
penicillines). Daarnaast worden infusen 
gegeven om de aantasting van lever en 
nieren te beperken en de vochtbalans te 
herstellen. Medicatie tegen het braken 
en de diarree zijn tevens zinvol.

Wat is de prognose?
De prognose is erg afhankelijk van de 
mate van aantasting van de organen 
en de snelheid waarmee de behande-
ling wordt ingezet. Zo zijn er patiënten 
die succesvol behandeld worden, maar 
zal een gedeelte van de dieren aan de 
ziekte overlijden.

Wat kunnen we preventief doen?
Vaccinatie is de beste manier om uw 
hond tegen Leptospirose te bescher-
men. Uit onderzoek blijkt dat anno 2013 
60-65% van de honden in Nederland 
gevaccineerd is tegen Leptospirose. De 
basisvaccinatie vindt plaats op 9 en 12 
weken leeftijd, en de vaccinatie dient 
jaarlijks herhaald worden. 

Ook is het raadzaam om te voorkomen 
dat honden uit warm, stilstaand water 
drinken of er in zwemmen, en contact 
met wilde knaagdieren of kadavers te 
vermijden.

Mirjam van Hoef
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• 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

Ids fan ‘t Suydevelt
‘Flynt’

Nederlands Kampioen
Definitief behaald op de

Pinkstershow in Arnhem op 8 juni 2014

NHSB: 2864778

Geboren: 16-12-2011

Eigenaar: S.M.W. Koopmans

Vader: Bart fan ‘t Suydevelt

Moeder: Dinges fan de Indo-Anjoho

nieuwe kamPioen

Loslopende hond heeft lente in de bol
Het begon allemaal toen herdershond Kyra, de lente in haar bol kreeg en vanaf een schip de IJssel insprong. Daarna zwom ze naar de wal om vanaf daar 
de A348 op te rennen.

Enkele automobilisten wisten het dier met gevaar voor eigen leven te ontwijken. Omdat het de gealarmeerde politie ook niet lukte om haar te vangen, 
werd er een dierenarts opgeroepen, die met behulp van een verdovingsspuit Kyra een halt wist toe te roepen. Inmiddels was ze weer het water in ge-
sprongen en dreigde te verdrinken. Een omstander sprong haar daarom achterna en hees haar met behulp van anderen veilig op het droge! 

De herdershond is na haar wilde avontuur overgebracht, met de dierenambulance, naar het dierenasiel. Ze maakt het goed. De kosten van de hele red-
dingsoperatie zijn mogelijk voor de schipper...
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In een vorige nummer van ‘Onze Drent’ hebben we al eens 
gekeken naar het voorkomen van het woord (Drentsche) 
Patrijshond in de krantenarchieven van de Koninklijke Bi-
bliotheek. Afhankelijk van of men op Drentsche Patrijshond 
of slechts op Patrijshond zocht, vond men krantenartikelen 
over de Drent (of een voorloper ervan). Het oudste gevonden 
krantenartikel was van 1823 en ging over de Patrijs-hond van 
de koning van Napels.

Maar behalve dat er over (Patrijs)honden geschreven werd, 
werden ze waarschijnlijk ook geschilderd. Anders dan bij ge-
scande oude kranten waar het al wel lukt, is het bij beelden 
en vooral bij schilderijen nog erg lastig om op afbeelding te 
zoeken. Het zou toch mooi zijn als we een foto van onze eigen 
Drent zouden kunnen uploaden met de opdracht: geeft mij 
alle 17de eeuwse schilderijen waar een dergelijke hond op 
voorkomt. Bij mensen en moderne foto’s gaat dit behoorlijk 
goed, maar honden en oude schilderijen…

Daarom is het leuk als je plots toch een schilderij ziet met… 
warempel: een Drent (nou ja, een bruin-witte hond, maatje 
Drent, met hangende oren)!

Tiny Key, enthousiast lid van de vereniging, stuurde laatst een 
mooie foto op van een schilderij van Velázquez (1599-1660). 
Het is een portret van Prins Baltasar Carlos (1629-1646), de 
zoon van ‘onze’ koning Filips IV (1605-1665). Het joch werd 
tijdens zijn korte leven (hij werd in 1646 vermoord) talloze 
keren geschilderd. Tweemaal gebeurde dat door Velázquez 
als kind-jager. Eenmaal op een (te groot) paard en eenmaal 
met een slapende, ietwat vadsige ‘Drent’ en twee hazewind-
honden (de tweede zit schuin achter de eerste en is op deze 
uitsnede niet goed te zien). 

Het schilderij hangt in het National Trust museum Ickworth in 
Suffolk, Oost-Engeland. Het prinsje is afgebeeld met geweer 
en 3 honden ergens in het onontgonnen gebied van de Sier-
ra de Guadarrama bij het jachtslot van de Koninklijke familie 
Torre de la Parada.

Een van de dingen die opvallen is de soberheid. Zowel het 
kleed als het geweer zijn functioneel. De jacht was immers 
een  nobele activiteit.

Schilderij van ‘Diego Velázquez’ 

Meer informatie: www.nationaltrustcollections.org.uk/object/851780

Voorouder Van onze drent?

Opsporing verzocht!

Wie herkent iemand op deze foto en weet de na-
men van de twee jagers met zoon?

Merkwaardigerwijs is de naam van de jachthond 
wel bekend. Hij heette Castor en werd door Ma-
thieu Pisters uit de Kattebeekstraat te Valkenburg 
rond 1933 verkocht, maar onbekend is aan wie.

Het jongetje op de foto zou, bij leven en welzijn, 
nu tussen de 85 en 90 jaar oud moeten zijn...

Uw reactie graag aan John Odekerken (Onder-
straat 32, Houthem- Sint Gerlach),

Tel. 043-6042039 of e-mail: jhlodekerken@hot-
mail.com.
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waarom een Veldwerkkwalificatie belangrijk is Voor een staande hond
Al rond 1880 werden er veldwedstrij-
den (field trials) georganiseerd. Niet 
alleen om elkaars prestaties te eve-
naren, maar met name als selectie 
van fokmateriaal. Vooraanstaande 
fokkers deden hier aan mee en ook 
binnen de Vereniging De Drentsche 
Patrijshond heeft het houden van 
veldwedstrijden al een lange geschie-
denis.

Op veldwedstrijden wordt er gekeken 
naar de werkeigenschappen van de 
staande hond. Wil de hond jagen, hoe 
werkt hij op de wind, hoe gaat hij met de 
verwaaiing om, kan hij het wild vastma-
ken en wil hij met z’n baas samenwer-
ken om het punt af te ronden. En in het 
najaar: wil de hond apporteren en zijn 
prooi naar de baas brengen. Belangrijk 
is om deze werkeigenschappen vóór het 
schot ook voor ons ras te behouden!

Bij veel andere staande jachthonden-
verenigingen is het verplicht alvorens te 
fokken dat de hond minimaal heeft deel-
genomen aan een officiële jachtaanleg-
test en/of beschikt over een veldwerk-
kwalificatie. In Duitsland is het verplicht 
om een Prüfung te hebben afgelegd 
waarbij o.a. het jagen en voorstaan aan 
de orde komt. In België en Frankrijk is de 
TAN als aanlegtest vereist en dat is een 
goede zaak.

Bij de Drentsche Patrijshond wordt geen 
veldwerkkwalificatie vereist, hoewel dat 
voor het behoud van de Drent als staan-
de jachthond naar mijn mening zeer 
wenselijk zou zijn. Zo’n veldwerk-
kwalificatie eis zou echter bete-
kenen dat een zeer groot deel 
van de huidige populatie niet 
meer voor de fokkerij gebruikt 
zou kunnen worden, hetgeen 
waarschijnlijk het einde van 
het ras zou betekenen. Helaas 
zijn veel Drenten in handen van 
mensen die er niet mee jagen 
of er uitsluitend apporteerwerk 
mee doen, waardoor de selectie 
van de werkeigenschappen vol-
gens de rasstandaard in het ge-
drang komt.

Het is daarom belangrijk om 
te fokken met ouderdieren die 
hebben bewezen over de juiste 
eigenschappen te beschikken. 
Bovendien moeten ze goed ge-
bouwd zijn om het veldwerk fy-
siek vol te kunnen houden. Een 
veldwerkkwalificatie is o.a. het 
bewijs dat een hond het werk 

voor het schot beheerst.

Fokken met honden die niet over de 
juiste werkeigenschappen beschikken 
betekent dat ons ras uiteindelijk degra-
deert naar uitsluitend apporteur. Nu heb 
ik niks tegen retrievers, maar er zijn er al 
genoeg in Nederland. Kijk om je heen 
op een jachthondenproef: 2/3 van de 
honden is een retriever (en dan vooral 
Labrador retriever).

Ik heb nu 21 jaar Drenten en ik jaag in-
middels de 5e staande hond voor. Ge-
lukkig heb ik steeds beschikking gehad 
over Drenten uit goed jagende lijnen 
en ben ik met name in de eerste jaren 
uitstekend begeleid door ervaren men-
sen die inmiddels keurmeester zijn ge-
worden. Ook waren er pakweg 20 jaar 
geleden nog veel fazanten en patrijzen 
en gelukkig heb ik daar als geweer en 
als voorjager volop van kunnen genie-
ten. Regelmatig heb ik in het buitenland 
de jacht mogen uitoefenen, Duitsland, 
Frankrijk, Schotland. Met name het werk 
voor de voet met m’n honden op de 
patrijzen heeft grote indruk gemaakt. 
Mooie tableaus, dus veel werk voor de 
honden! Ontzettend veel heb ik geleerd 
van de talloze keren dat ik officieel ge-
weer mocht zijn op najaarsveldwedstrij-
den. Je staat er dan letterlijk en figuurlijk 
met je neus boven op. Je leert de hon-
den te lezen, ziet wanneer ze verwaaiing 
krijgen en tot staan komen. Bovendien 
is het commentaar van zowel keurmees-
ter en (ervaren) voorjager heel leerzaam 
geweest.

Dit alles en het werk voor de Gebruiks-
hondencommissie heeft me ervan over-
tuigd dat als ik zelf zou gaan fokken het 
alleen zou zijn met ouderdieren die be-
schikken over de juiste eigenschappen 
zowel na als vóór het schot. Een veld-
werkkwalificatie staat daar deels garant 
voor. Of je kiest honden waarvan de ou-
ders of nestgenoten dit hebben bewe-
zen. Dat betekent overigens wel dat de 
dekreuen waaruit je kan kiezen niet zo 
dik gezaaid zijn.

Ik hoop dan ook dat meer mensen zich 
zullen realiseren dat behoud van de 
werkeigenschappen van de Drent vóór 
het schot noodzakelijk zijn om de Drent 
als staande jachthond te bewaren voor 
de toekomst. Apporteren kun je in prin-
cipe iedere hond leren. Ik hoop, als ik ge-
zond mag blijven, over pakweg 25 jaar 
nog steeds met een goed jagende Drent 
het veld in te kunnen gaan! En daar bent 
u als medefokkers mede verantwoorde-
lijk voor!

Helaas heeft niet iedereen de mogelijk-
heid om veldwerk met zijn hond te doen. 

Maar bezoek als onervaren voorja-
ger eens een veldwerkoefendag. 
Kijk naar je hond en leer een an-
dere dimensie van het werken met 
je hond kennen. Leer je hond te le-
zen en er op te anticiperen. Op een 
oefendag wordt je gecoacht door 
professionele mensen. Je zult er 
versteld van staan wat je hond kan 
en doet! Bovendien leer je er ook 
veel van voor de praktijkjacht met 
je hond. Hoe pak ik het veld aan, 
hoe zorg ik dat de hond hoeken en 
randen optimaal bejaagd. Hierop 
krijg je antwoord!

Voor mij is voor de voet jagen met 
een staande hond nog steeds de 
meest ultieme (oer) vorm van ja-
gen! En het liefst met een goedja-
gende Drent!

Nelleke WuitenSnuf van ‘t Hoage Gors (eig./voorjager Adrie de Ruiter) en 
Fleur van ‘t Hoage Gors (eig./voorjager/fokker) Nelleke Wuite.

Beiden hebben beide op een jeugdveldwedstrijd de kwalifica-
tie 1e ZEER GOED behaald!

Fleur van ‘t Hoage Gors
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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. Een Cold Water Tail is een aandoening aan de staart, die af en toe gezien wordt.

2. Het Limber Tail Syndrome, Koud Water Staart of Dode Staart.

3. De acuut naar beneden hangende staart. Er wordt niet meer gekwispeld, de staart hangt ook met lopen slap 

naar beneden, soms wordt de eerste 10 cm van de staart horizontaal gedragen en hangt dan slap af.

4. Vaak wel.

5. Doordat uw hond niet wil gaan zitten, dit kost moeite evenals het gaan liggen en opstaan.

6. Uit onderzoek is gebleken dat het een spierprobleem is, dat meer bij de zgn ‘werkende’honden voorkomt. 

Water en met name koud water speelt een rol, de hond gebruikt zijn staart immers als roer. Eigenaren gaven 

aan dat de honden vaak veel fysieke arbeid hadden verricht. Bijvoorbeeld op jacht of door te zwemmen.

7. De spieren raken beschadigd waardoor pijn ontstaat en de staart afhangt. Een bloedonderzoek kan behulp-

zaam zijn, meestal wordt dan een verhoging van spierenzymen geconstateerd.

8. Geef de hond een warme plek en laat de hond rustig zijn. Soms kunnen warme kompressen op de staart-

basis ook verlichting geven. De pijn kan behandeld worden met pijnstillers van de NSAID groep, bedenk 

echter wel dat de pijn minder erg wordt, waardoor de hond meer gaat doen, zonder dat de CWT genezen is. 

In de regel is bij bijna alle honden het probleem verdwenen na twee weken.

9. Zorg voor geleidelijk opbouwen van de arbeid, met name voor jachthonden. Dus goed aan de conditie 

werken voor het jachtseizoen start.

Zorg voor een droog, warm ligbed.

Langdurig vervoer in een te krappe bench werkt Cold Water Tail in de hand. Bij Pointers is dit bewezen. Er 

moet altijd voldoende bewegingsvrijheid zijn.

10. Ja, vooral werkhonden worden ‘getroffen’, ook Drenten. Bij pointers en retrievers is het veel beschreven.
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aan de slag met een allround jachthond - deel 5

Om met Vesta te trainen voor de voor-
jaarsveldwedstrijden  ben ik in maart 
samen met een groepje voorjagers 
en hun Drentsche Patrijshonden en 
een Heidewachtel  een weekend naar 
Frankrijk geweest.

De eerste loop zaterdag was langer dan 
ik altijd oefen met Vesta en dus moest 
ik haar op een gegeven moment stimu-
leren om door te blijven gaan. Dit deed 
ik volgens de trainer met te veel geluid, 
waardoor de patrijzen die Vesta  moest 
zoeken er snel vandoor liepen. Vesta 
kwam in de eerste loop niet onder pa-
trijzen, maar ik kreeg wel van de trainer 
te horen dat ze met een mooie hoge 
kophouding, stille staart en met  mooi 
gestrekte rug prachtig liep.

De tweede loop was er een patrijs voor 
Vesta in het veld uitgezet. Terwijl we op 
onze beurt stonden te wachten hoorden 
zowel Vesta als ik hem  in de verte geluid 
maken. Ook zag ik dat er een patrijs op 
ons af kwam lopen. Toen Vesta hem rook 
en zag, werd ze helemaal wild en dus 
rende die patrijs snel bij ons vandaan... 
Terwijl we nog steeds op onze beurt 
stonden te wachten kwam er ineens 
een patrijs voor ons langs gevlogen. Dit 
bleek de patrijs te zijn die voor Vesta in 
het veld was neergezet.

Toen we aan de beurt waren, heb ik me 
stil gehouden en Vesta alles alleen laten 
doen. Ze liep hele mooie slagen zonder 
te ‘snotteren’.  Ze liet ook nog even de 
plek  zien waar de patrijs had gezeten 
door er kort op voor te gaan staan. 

De 3de loop was Vesta al wat moe en 
kwam moeilijk op gang. Ik moest haar 
steeds aanmoedigen door met haar 
mee te rennen. Nu stond er een patrijs 
in een kooitje voor Vesta klaar die ze wel 
vond maar waar ze niet echt op voor 
stond. We mochten nog een 4e loop 

doen samen met 
een andere hond, 
als koppel dus, 
maar dat heb ik 
niet gedaan aan-
gezien ze in de 
loop er voor al 
moe was. Ik vond 
het genoeg voor 
die dag.

De volgende 
morgen moch-
ten  Vesta en ik  
als eerste starten 
omdat ze de dag 
ervoor niet onder 

wild was gekomen. Vesta vond al snel 
een patrijs die ze zonder erop voor te 
staan eruit stootte. En daarna nog een 
stuk of 3, ze was helemaal wakker.

De tweede beurt maakte ik de fout om 
te snel te lopen waardoor Vesta te wei-
nig slagen maakte, ik drukte haar als het 
ware naar voren.

Toen kwam de 3de beurt. Vesta liep 
mooi en vond al snel een patrijs waar 
ze superkort op voorstond en hem uit-
stootte. Ik floot, maar Vesta bleef de pa-
trijs achtervolgen en dan is ze toch echt 
wel snel hoor. Ik had absoluut geen ap-
pel meer op haar. Erg ver vliegen deed 
de patrijs niet, al snel landde hij ergens 
in het veld, maar Vesta was snel en pakte 
de patrijs op en kwam hem me bren-
gen. Natuurlijk is dit niet de bedoeling 
van veldwerk, maar Vesta is nog jong 
en naast het veldwerk doen we ook aan 
jachttraining. Ik vond het dus erg netjes 
van haar dat ze de patrijs bij me kwam 
brengen; ze was zo ver bij me vandaan 
en had ook kunnen denken: wat een lek-
ker hapje. Ik  heb het dan ook maar afge-
werkt als een apport. Vesta is erg zacht 
in de bek, de patrijs mankeerde lichame-
lijk dan ook niets, nou ja hij was wel in 
shock natuurlijk.

Aan passie ontbreekt het Vesta in ieder 
geval  niet, dat heb ik dat weekend in 
Frankrijk wel ondervonden.

Eenmaal weer thuis was ik wel even 
bang dat Vesta nu nog wakkerder zou 
zijn dan ze al was. Onze eerste boswan-
deling was ik dan ook nog alerter dan ik 
normaal ben, maar Vesta luisterde net zo 
goed als anders.

Echter, toen ik een paar dagen later met 
haar langs het kanaal liep, zag ze iets, 
dook ineens het kanaal in, zwom over 
en rende achter het ‘iets’ aan in het wei-

land. Ik floot, maar nee hoor ik kreeg 
een denkbeeldige middelvinger van 
mevrouw. Toen ik haar hoorde blaffen 
en goed keek, zag ik wat er aan de hand 
was: er waaide een stuk plastic. Toen ik 
eindelijk contact met Vesta had, kon ik 
haar wel influiten. Ze zwom snel over en 
kwam op me afgerend. Vlak voor ze bij 
me was en voor me ging zitten draaide 
ze zich om en werkte nog snel even het 
weiland af waar ik in stond.

Potverdorie, ik werd steeds kwader na-
tuurlijk, maar liet niets blijken. Na een 
paar minuten kwam ze terug en ging 
netjes voor me zitten met een blik van: 
zo dat was ff leuk..

Op 4 april was het dan zover. Vesta en 
ik mochten meedoen aan onze eerste 
voorjaarsveldwerkwedstrijd in St. Anna-
land, georganiseerd door onze vereni-
ging.

Toen hond nummer 2 die morgen een 
veld in moest vol met eenden, vogeltjes 
en een fazant en met een beek er naast, 
zag ik het al helemaal voor me dat Vesta 
helemaal uit de hand zou gaan. Ik zag 
haar al achter de eenden aan zwemmen 
in dat beekje...

Toen Vesta en ik aan de beurt waren, 
deed ze helemaal niets van dit alles. Ze 
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liet zien dat ze mooie slagen kon maken, 
maar had toch ook wel vaak haar kop 
aan de grond. Ik was helemaal niet onte-
vreden, dit was Vesta zoals ik altijd met 
haar in het veld loop. Ze kwam niet on-
der wild, maar goed ‘s middags: nieuwe 
ronde, nieuwe kansen.

‘s Middags moesten we een veld in waar 
een haas zat. Ik kreeg nu beelden in mijn 
hoofd van een hazen hetzende Vesta. 
Zal je natuurlijk zien: ‘s morgens doet ze 
het goed en dan toch ‘s  middags geen 
land mee te bezeilen.

We moesten eerst een klein stukje veld 
in langs een sloot. Vesta stond gelijk 
voor, met gebogen pootje en al, nou dat 
kon niets zijn zei de keurmeester, want 
de wind komt daar helemaal niet van-
daan.

Dus ik zeg “Ga door” en Vesta gaat ver-

der. We komen het veld in dat 
voor ons bedoeld is. Vesta 
maakt een paar slagen en dan 
zie ik 2 vogels  opgaan. “Schie-
ten!” zegt de keurmeester “een 
klucht patrijzen”., Ik haalde 
snel het alarmpistool uit mijn 
zak en schieten... Ja hoor, het 
pistool stond natuurlijk op de 
verkeerde stand. Dus snel op 
de goeie stand gezet en ge-
schoten.

Het ging allemaal zo snel,  ik 
was er helemaal overdonderd 
van. Vesta rende nog even een 
stukje achter de patrijzen aan maar keek 
ze al snel na. Toen ik floot kwam ze net-
jes voor.

Had ik een punt? Het was kort, zei de 
keurmeester, maar je hond stond voor 
en hebt echt een punt!

We kregen een ‘G’ en werden 3de van de 
3 kwalificaties en er was nog 1 EV.

Joehoe, na onze EV van afgelopen okto-
ber bij een najaarsveldwedstrijd hebben 
we nu ook een G! Ik ben helemaal blij en 
trots op mijn hond.

Sonja Weijer

Proef eigen terrein 2014 - melle en fwestor                                      
‘Melle’ en ‘Fwestor van 't Beemdveld’ zijn even oud, de een 
gaat voor een C- en de ander doet nu B-diploma. Ze zijn nog 
dominant, werken graag, maar zijn niet direct - om het zacht-
jes uit te drukken - vriendjes van elkaar.

Wat schetst mijn verbazing? Op deze dag worden wij, de Vi-
sla en de twee Drenten, aan elkaar gekoppeld. We gaan de 
vijf proeven samen als team doen. Nou, daar gaan we dan, 
maar hoe pakken we dat aan? Ehumm, humm, ik ga er hele-
maal voor en bedenk rustig een plan om niet weggevochten 
te worden. Die twee drenten willen natuurlijk allebei winnen! 
Grom, grom!

Maar hoe voorkom je, als je samen in een team zit, een hon-
den gevecht? Wat we willen is slagen voor het diploma, pun-
ten scoren en van deze unieke gezellige dag genieten.

Eerlijk gezegd is dat uiteindelijk prima gelukt, ze hebben niet 
de kans gekregen hun nog aanwezige dominantie te laten 
gelden.

De resultaten mochten er zijn. We mochten de joker inzetten, 
dat levert extra punten op! Uiteindelijk kozen we voor het 
markeer apport op 80 meter. Vermoedelijk doen ze deze proef 
alle drie vinden wij, met het beste resultaat.

De honden presteerden goed, alhoewel dat wisten wij toen 
nog niet! Fwestor behaalde 15 punten, best knap! Met de jo-
ker erbij: 30 punten, toemaar! 

De oefening apporteren uit de dekking ging met 14 punten 
uiteindelijk ook niet slecht. Kort apport, 17 punten. Toemaar! 
Apporteren van de dummy's, 17punten. Dubbel apport, en 
daar ben ik super blij mee, 16 punten. Tenslotte: apport van 
maximaal 10 dummy's, 17punten.

Na alle proeven was er nog een verrassingsproef met een 
groot wit paasei. Apporteren en ‘heel’ bij de baas brengen. Dat 
lukte zo goed, daar kreeg Fwestor een 10 voor.

En als je dan gezellig met alle voorjagers een Jägermeister 
drinkt en smult van heerlijke salade-hapjes die met liefde zijn 
gemaakt, terwijl de honden heel moe maar voldaan liggen te 
genieten in het zonnetje, dan denk ik: super fijn zo. Voor de 
mensen die ook deze dag weer met succes hebben verzorgd, 
heel veel lof.

En dan was daar de prijsuitreiking en wat schetst onze verba-
zing? De tweede prijs gaat naar ...  ons ‘Fwestor van 't Beemd-
veld’, en zijn broer ‘Melle van 't Beemdveld’. Yes! Daar zijn wij 
heel erg trots op, vandaar dit berichtje in ‘Onze Drent’.

Veel dank aan de ‘Jachthondenschool St. Hubertus’ te Den 
Haag.

Een blije Drenten familie,
Martina Bom
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uitslagen Voorjaars-Veldwedstrijden 2014
Naam hond   Stamboek/nr Geb.datum Geslacht Eigenaar

Aram van ‘t Arrêt   NHSB 2764890 21-09-2009 reu Peter Doderer
gpt 22-03-2014  Diessen - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond
nc 07-03-2014  Chaam -  Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  - Org: Vereniging De Weimarse Staande Hond
1ZG 27-03-2014  Alphen -  Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond

Camille van d’Ouw Knip  NHSB 2883291 20-05-2012 teef Ine Gimbrère
x 23-04-2014  Herkenbosch - Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  - Org: Nederlandse Club de Epagneul Francais
EV 04-04-2014  St. Annaland - Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond

Caprice van ‘t Arrêt   NHSB 2673538 1-10-2007  teef Ine Gimbrère
ret 27-03-2014  Alphen - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC) - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond
gpt 22-03-2014  Diessen - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC) - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond

Dirkje fan ‘t Getsewold  NHSB 2882424 14-05-2012 teef Madelien Atema
2G 19-04-2014  IJzendijke (jeugd) - Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  - Org: Nederlandse Vereniging Langhaar
x 04-04-2014  St. Annaland - Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond
x 15-03-2014  Beegden - Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  - Org: Epagneul Breton Club Nederland

Eline van ‘t Arrêt   NHSB 2764892 21-09-2009 teef Walter Klijsen
nc 21-03-2014  Markelo - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  - Org: Vereniging De Weimarse Staande Hond

Emma van ‘t Voornsche Landt  NHSB 2833090 30-03-2011 teef Astrid Verhaar
EV 26-04-2014  Steenbergen (novice) - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (Novice)  - Org: Vereniging De Weimarse Staande Hond
nc 08-03-2014  Hilvarenbeek (CACT) -  Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  - Org: Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers
gpt 12-04-2014  Aardenburg - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (Novice)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond
el 22-03-2014  Diessen - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond
gpt 07-03-2014  Chaam - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  - Org: Vereniging De Weimarse Staande Hond
EV 27-03-2014  Alphen - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond

Fenella van ‘t Poldersdijkje  NHSB 2745327 10-04-2009 teef Jan Mastenbroek
nc 08-03-2014  Hilvarenbeek (CACT) - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  - Org: Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers
nc 22-03-2014  Diessen - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond
gpt 21-03-2014  Markelo - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  - Org: Vereniging De Weimarse Staande Hond
gpt 07-03-2014  Chaam - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  - Org: Vereniging De Weimarse Staande Hond
gpt 27-03-2014  Alphen - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond

Fenna van d’Ouw Knip  NHSB 2883292 20-05-2012 teef Marcel van der Wal 
x 16-04-2014  Angeren - Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  - Org: Nederlandse Club de Epagneul Francais
x 04-04-2014  St. Annaland - Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond

Fleur van ‘t Hoage Gors  NHSB 2893552 17-08-2012 teef Nelleke Wuite-Visbeen
1ZG 08-03-2014  Hilvarenbeek (jeugd) - Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  - Org: Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers

Hanne v.’t Wilhoeckske  NHSB NHSB2833486 7-04-2011  teef Joke Maaskant
gpt 12-04-2014  Aardenburg  - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (Novice)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond

Idde van ‘t Polderdijkje  NHSB 2745324 10-04-2009 reu L.D. Mastenbroek
in 07-03-2014  Chaam - Voorjaarswedstrijd - Continentaal II solo (CAC)  - Org: Vereniging De Weimarse Staande Hond
ins 08-03-2014  Hilvarenbeek (CACT) - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  - Org: Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers

Justine    LOSH 1088166 02-10-2010 teef Luc Ferket
el 22-03-2014  Diessen - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond
el 26-04-2014  Steenbergen (novice) - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (Novice)  - Org: Vereniging De Weimarse Staande Hond
el 08-03-2014  Hilvarenbeek (CACT) - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  - Org: Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers

Kato Mieka van Oud Willaer  NHSB 2922927 7-05-2013  teef Wim van Essen
x 04-04-2014  St. Annaland - Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond

Kjeld van Wikatro   NHSB 2768522 16-10-2009 reu Marcel Langbroek
ins 27-03-2014  Alphen  Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond
gpt 26-04-2014  Steenbergen (novice)  Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (Novice)  - Org: Vereniging De Weimarse Staande Hond
gpt 22-03-2014  Diessen  Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond
2G 12-04-2014  Aardenburg  Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (Novice)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond

Maddoc v. d’Ouw knip  NHSB 2883287 20-05-2012 reu Jan Snijders
x 26-04-2014  Steenbergen (jeugd) - Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  - Org: Vereniging De Weimarse Staande Hond
x 04-04-2014  St. Annaland  - Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond

Pien-Jet de Luntersche Bron  NHSB 2919046 2-04-2013  teef Rienie Rap
x 04-04-2014  St. Annaland - Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond

Rebelle van d’Ouw Knip  NHSB 2883290 20-05-2012 teef Ine Gimbrère
x 26-04-2014  Steenbergen (jeugd) - Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  - Org: Vereniging De Weimarse Staande Hond
x 19-04-2014  IJzendijke (jeugd) - Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  - Org: Nederlandse Vereniging Langhaar
2ZG 04-04-2014  St. Annaland - Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond
1ZG 23-04-2014  Herkenbosch - Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  - Org: Nederlandse Club de Epagneul Francais

Snuf v. ‘t Hoage Gors  NHSB 2893550 17-08-2012 reu Adrie de Ruiter
1 ZG 04-04-2014  St. Annaland - Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond

Solana van Drentenpassie  NHSB 2881508 5-05-2012  teef Roswitha Harmsen
x  04-04-2014  St. Annaland - Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond
x 16-04-2014  Angeren - Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  - Org: Nederlandse Club de Epagneul Francais

Timco van ‘t Arrêt   NHSB 2673536 1-10-2007  reu Yolanda de Jong-van Oosten
gpt 27-03-2014  Alphen - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond

Vesta Damita van Drentenpassie NHSB 2881506 5-05-2012  teef Sonja Weijer-Kort
3G 04-04-2014  St. Annaland - Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond

Wieske van ‘t Wilhoeckske  NHSB 2833485 7-04-2011  teef Willeke Loots
gpt 12-04-2014  Aardenburg - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (Novice)  - Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond
ins 07-03-2014  Chaam - Voorjaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  - Org: Vereniging De Weimarse Staande Hond

Op de website van de vereniging (www.drentschepatrijshond.ORG) vindt u een verklaring voor de

 afkortingen van de diverse kwalificaties.
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Zin en onzin over DNA-tests bij de Drentsche Patrijshond
De laatste jaren is er veel vooruitgang 
geboekt in de wetenschap over erfe-
lijke ziektes, de daaraan ten grond-
slag liggende ‘gen-mutaties’ en de 
tests op DNA-niveau die het opsporen 
van lijders en dragers van deze ziek-
ten vergemakkelijken.

Van veel van deze aandoeningen is de 
oorzaak in kaart gebracht en bestaan er 
nu mogelijkheden om fokdieren te tes-
ten op dragerschap van deze aandoe-
ningen. Deze testmogelijkheid is bijzon-
der belangrijk in het bestrijden van deze 
ziekten en in de fokkerij wordt daar al 
dankbaar gebruik van gemaakt. Bij het 
ontwikkelen is gebleken dat er voor be-
paalde als erfelijk bekend staande aan-
doeningen bij verschillende rassen vaak 
verschillende gen-mutaties als oorzaak 
kunnen worden gevonden. Voor veel 
wereldwijd voorkomende rassen zijn al 
veel specifieke DNA-tests beschikbaar. 

Een aantal commerciële laboratoria in 
binnen- en buitenland biedt tegenwoor-
dig deze DNA-tests aan. Voorzichtigheid 
is echter geboden: een test die voor 
het ene ras is ontwikkeld, is niet zonder 
meer toepasbaar bij het andere ras! Dit 
in tegenstelling tot wat de commerciële 
aanbieders u willen doen geloven.

Er zijn bijvoorbeeld tot nu toe 6 à 7 ver-
schillende mutaties te testen met be-
trekking tot PRA. Geen van deze tests 
blijkt toepasbaar bij de Drenten. Zoals 
u misschien weet, zijn in 2013 twee ge-
vallen van PRA (een erfelijke oogaan-
doening) tijdens de fokdagen bekend 
geworden. Van beide honden is bloed 
opgestuurd naar OptiGen in de VS. Al de 
beschikbare DNA-tests zijn gedaan en 
bleken negatief. Toch hebben deze hon-
den klinisch PRA. Blijkbaar is er bij de 
Drenten nog een andere mutatie in het 
spel. Het opsporen van deze mutatie zou 
voor een nationaal en wereldwijd zeer 
zeldzaam ras als het onze,  een kostbare 
zaak kunnen worden. Het is een ramp 

als het je eigen hond betreft, maar wij 
moeten ons als fokbeleidscommissie bij 
het maken van beleid laten leiden door 
de ernst van de problemen. PRA komt 
nu nog zeer zelden voor en het lijkt dan 
ook verantwoord door te gaan met de 
screening zoals nu gedaan wordt. Zo-
als tot nu toe gebruikelijk worden dan 
ook ouders van lijders uitgesloten van 
de fokkerij, omdat zij bewezen dragers 
zijn. Als er weer een geval is voorgeko-
men worden er onmiddellijk DNA-tests 
gedaan voor alle vormen die tot dan 
toe bekend zijn en dan hopen we dat er 
ooit duidelijkheid komt. Zo gauw er een 
geschikte DNA-test beschikbaar komt 
zullen wij deze onmiddellijk invoeren, 
omdat we hiermee kunnen voorkomen 
dat er lijders geboren worden zonder 
de dragers geheel uit te sluiten. Immers 
uit de combinatie van drager en geheel 
vrije ouders komen nooit lijders voort.

Min of meer hetzelfde geldt voor ‘von 
Willebrands Disease’. De mutatie zo-
als bekend is bij vW type I, komt bij de 
Drent voor, wij hebben de indruk zelfs 
heel veel, maar het is in het verleden 
gebleken dat deze ‘lijders’ geen signifi-
cante afwijkingen in de stollingstijd van 
het bloed hadden. Blijkbaar speelt bij 
de Drent een andere factor ook een rol 
en heeft deze DNA-test bij de Drenten 
slechts een zeer beperkte waarde. Er zijn 
in het verleden wel Drenten geweest die 
vermoedelijk leden aan von Willebrand, 
de laatste decennia is daar, voor zover 
bij ons bekend, nooit meer sprake van 

geweest. Reden voor de FBC voorlopig 
geen DNA-test bij de Drenten verplicht 
te stellen.

Wellicht ten overvloede: de door de 
Raad van Beheer vanaf 1 juni a.s. ver-
plicht gestelde DNA test is iets heel an-
ders dan hier bedoeld. Deze DNA-test 
wordt alleen gebruikt om vast te stellen 
of de aangemelde ouderdieren ook wer-
kelijk de ouders van de geboren pups 
zijn. Daarvoor wordt bij de pups wang-
slijmvlies afgenomen. Het is vooralsnog 
niet mogelijk alle erfelijke afwijkingen 
in dit wangslijmvlies aan te tonen maar 
wellicht zal dat in de toekomst wel het 
geval zijn!

Het is van het grootste belang dat de 
eigenaren van Drentsche Patrijshon-
den, wel of geen lid van de vereniging, 
ziektegevallen van welke aard dan ook 
melden, zodat wij een goed beeld kun-
nen vormen wat er in het ras speelt om 
dan ook de juiste maatregelen te kun-
nen nemen. 

Het is niet in het belang van het ras hon-
den uit te sluiten op basis van testuit-
slagen die op zijn minst zeer discutabel 
zijn. Daarmee wordt de fokbasis en de 
diversiteit in het ras steeds kleiner, waar-
door de inteelt toeneemt en de kans op 
nog meer erfelijke aandoeningen groter 
wordt.

Meten is weten, maar weet wel wat je 
meet!

Bart van der Pol
secretaris Fokbeleidscommissie

fokbeleidscommissie

Neen, deze foto is niet gefaked! Dit is een Drent 
van 10 maanden met San Francisco op de 
achtergrond… 
Het is een van onze pups die in september vorig 
jaar opgehaald werd door de Amerikaanse eige-
naar. Ze krijgt er een opleiding voor veldwerk en 
mag tussendoor mee met de boot op zalm- en 
tonijnvangst.
Jerrie vermeulen
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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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 



40 - Onze Drent

 

De beste producten 
van de dierenarts... 

thuisbezorgd!

U wilt toch ook het beste voor uw dieren?

Dierapotheker.nl

100 petpunten extra 
bij uw bestellinggebruik code:Rashond
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Martina Bom - Friesland - Tel.nr. 06-50290394

Specialiteiten:

•	 Drent in actie

•	 Uw pup

Beste lezer van “Onze Drent”,

Ik schilder voor u

          “UW” Drent!

•	 Olieverf

•	 Formaat bespreekbaar

•	 Prijs vanaf € 75,-

ledenadministratie
Naam Adres Voorgesteld door

1 Dhr. B. Bramer De Merel 5 Vriezenveen  

2 Mw. A.J. Cnossen - Klok Dovenetel 28 Deventer T. Nap

3 Dhr. H.J.M. Dams Fuchsiastraat 1C Sint-Michielsgestel  

4 Dhr. D. Goense Wolfhaag 55 Vaals  

5 Dhr. F.H. van der Greft Rechtsachterstraat 4 Kudelstaart C. Schulte

6 Dhr. E.J.M. Hamer Bragersweg 15 Geesteren L. v.d. Heijning

7 Dhr. J. Horst De Groeve 18 Foxwolde  

8 Mw. M. de Klein Hemsterhuislaan 73 Haren (Gr.)  

9 Dhr. R.K.F. Logister Vogelhei 40 Best L. v.d. Heijning

10 Dhr. M.A.C.M. Meeuwsen Dongestraat 3 Helmond L. v.d. Heijning

11 Mw. M.E.A. Pieters St. Willibrordusstraat 8 Soest L. Vogels

12 Dhr. B. Pors Harnas 154 Oss L. v.d. Heijning

13 Dhr. J.E. Smit Valkenierslaan 281 Breda  

14 Mw. Z. Tasniazof Muiweg 8 Petten L. Vogels

15 Dhr. J.J. Verduin Muiweg 8 Petten L. Vogels

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.

Dankzij kordaat optreden van twee Weespers is er een hondje van de verdrinkingsdood gered. Het beestje 
was in wijk Zuid in een sloot beland en verstrikt geraakt in het groen langs de kant. Een buurtbewoonster 
zag het en waarschuwde een man die toevallig met een opblaasbootje langskwam. 

Hij peddelde naar de hond toe, bevrijdde het beestje en nam hem bij zich in het bootje. Het dier bleef tij-
dens zijn reddingsactie opvallend kalm. “Alsof hij aanvoelde dat ik kwam om hem te helpen.” 

Ondertussen was ook de Dierenambulance gebeld. Die heeft de hond meegenomen om hem te verzorgen 
en de eigenaren te achterhalen.

Bron: WeesperNieuws.nl
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herPlaatsingen
Van tijd tot tijd krijgen we een verzoek om te helpen bij 
het herplaatsen van een Drent. 

Er zijn verschillende redenen waarom een hond moet worden 
herplaatst, zoals tijdgebrek, echtscheiding, ziekte of overlijden 
van de eigenaar. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat een 
hond wordt aangeboden in verband met gedragsproblemen, 
waarbij de baas/hond relatie ernstig is verstoord.

Iedere Drent heeft zijn individuele ka-
rakter. Hij kan meer of minder verlegen 
of brutaal zijn. Het karakter speelt een 
grote rol bij hoe de hond zal reageren 
op zijn omgeving. Het gezinsleven is 
voor een hond vaak  inconsequent. 
Het ontbreken van duidelijke en conse-
quente regels, leidt - vooral bij de wat 
brutale karakters - vaak tot gedrag dat 
voor de eigenaar moeilijk controleer-
baar wordt.

Uit de praktijk blijkt dat het bovenge-
noemde probleem vaak al op jonge 
leeftijd (in de puberteit) ontstaat. Het 
escaleert als de hond een jaar of 2 oud 
is, soms met (ernstige) bijtincidenten als gevolg. Eigenaren 
zien in de puberperiode helaas vaak nog geen aanleiding om 
hulp te zoeken. 

De vereniging heeft als regel dat honden met gedragsproble-
men niet voor herplaatsing in aanmerking komen. Toch willen 

we ons inzetten voor deze honden door samen met de eige-
naar en fokker een oplossing te zoeken. 

Als de hond een gedragsprobleem heeft, geven we het advies 
contact op te nemen met een goede gedragstherapeut. Ten 
eerste om inzicht te krijgen in het ontstaan van het ongewens-
te gedrag. Ten tweede om te zien of het mogelijk is de hond 
weer op het juiste spoor te krijgen zodat de hond toch voor 

herplaatsing kan worden aangeboden.

Het opvoeden van een Drent wordt re-
gelmatig onderschat. Als u, als nieuwe 
drenteigenaar, vragen of twijfels heeft, 
schroom dan niet om advies te vragen 
aan uw fokker. U bent niet de enige 
met vragen of twijfels! Daarnaast kunt 
u met vragen natuurlijk ook altijd bij de 
Pupinformatie/Herplaatsingen terecht, 
ook als u geen lid bent van de rasver-
eniging.  

We hebben een gedragstherapeute 
met kennis van de Drent gevraagd 
mee te werken aan een aantal artike-
len over gedrag en opvoeding. Zij zal 

ook ingaan op het detecteren van problemen en hoe daarmee 
om te gaan. Deze artikelen zullen ook worden geplaatst op de 
website.  Hierna treft u het eerste artikel.

Namens de Pupinfo en Herplaatsingen
Marja de Boer & Madelien Atema

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 
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drent en gedrag
Hoe ontstaan gedragsproblemen? 
Wanneer de beslissing valt dat de hond 
vanwege gedragsproblemen weg moet, 
is dat een verdrietige situatie waar 
meestal een lange en moeilijke periode 
aan vooraf is gegaan. 

Het is immers toch de bedoeling een 
maatje ‘voor het (honden)leven’ aan te 
schaffen? Wanneer de relatie tussen 
eigenaar en hond verstoord raakt, is 
het soms lastig deskundige hulp in te 
roepen en gaat men vaak eerst af op 
‘goedbedoelde adviezen’ van andere 
hondeneigenaren, probeert men tips uit 
hondenboeken of via tv. Dit heeft helaas 
vaak een verslechtering i.p.v. verbete-
ring van het gedrag tot gevolg. Soms is 
de eigenaar zelf onderdeel van het pro-
bleem. Iedere hond en ieder mens zijn 
uniek en reageren anders. De gekozen 
aanpak blijkt niet de juiste te zijn, enz. 
Wanneer er sprake is van agressief ge-
drag en pogingen tot ver-
betering doen het ge-
drag toenemen in plaats 
van afnemen, dan is des-
kundige hulp echt nodig. 
Escalatie van het gedrag 
kan in veel gevallen wor-
den voorkomen wanneer 
tijdig een andere benade-
ring wordt gekozen. Wan-
neer de relatie te ernstig 
is verstoord of wanneer 
er geen goede match tus-
sen eigenaar/gezin en de 
hond is, kan herplaatsen 
een betere oplossing zijn.

Gedragsproblemen ko-
men voor bij rashonden 
en rasloze honden. Erfelij-
ke invloeden, socialisatie, hormonen en 
het individuele karakter hebben invloed 
op hoe een hond reageert op zijn om-
geving. Bij probleemgedrag zoals agres-
sie, onrustig- en dwingend gedrag is de 
eigenaar meestal een onderdeel van het 
probleem.

Waarom zijn er in deze  tijd meer hon-
den met probleemgevend gedrag?
Vroeger hadden honden een andere 
plaats binnen het gezin. Het leven voor 
de mens was overzichtelijker en rusti-
ger. Honden hadden ook vaak een taak 
(beschermer, jachthond, hoeder). Zij 
hadden meer ruimte en vrijheid dan 
de meeste honden nu. Honden in deze 
moderne tijd hebben een druk leven 
met veel prikkels en activiteiten of juist 
te weinig activiteiten en moeten veel 
alleen zijn. Honden worden in deze tijd 

minder vaak aangeschaft om een taak 
te vervullen, maar als gezelschap en 
 maatje. Zij worden vaak zodanig be-
trokken bij het gezinsleven dat er din-
gen van hen verwacht worden die zij 
niet aankunnen (vermenselijken van de 
hond). 

Honden begrijpen
Het gedrag van honden is voor een 
groot deel erfelijk bepaald. De herkomst 
van de hond vindt zijn oorsprong in de 
wolf. Verschillende wolvenpopulaties in 
de wereld zijn voorouders van de hond. 
Het bestuderen van wolvengedrag is 
belangrijk om honden te kunnen begrij-
pen. Er bestaan veel overeenkomsten 
tussen honden en wolven, zowel genet-
sich als in gedrag. De grootste verschil-
len tussen hond en wolf zijn de mate van 
tembaarheid en handelbaarheid. 

Rastypische eigenschappen
Door het leven met de 
mens, de selectie (fokken) 
op verschillende kwalitei-
ten zijn de rassen met hun 
rastypische uiterlijk en ei-
genschappen ontstaan.

Om duidelijk te maken 
hoe de verhouding van er-
felijke rastypische eigen-
schappen (ras) staan tot 
erfelijke eigenschappen 
van de soort (wolf-hond) 
is de afbeelding van een 
glas bier een handig hulp-
middel.

Natuurlijke aanleg 
Honden zijn sociale dieren 
(roedeldieren) en hebben 
bijna voortdurend gezel-

schap van andere honden of van de 
mens en andere dieren in het gezin no-
dig. Honden vertrouwen in hun commu-
nicatie (naar soortgenoten én mensen) 
op communicatiesignalen o.a. vocaal, 
lichaamshouding, mimiek 
en markeren (met urine). 
Honden zijn territoriaal, dit 
betekent dat zij hun territo-
rium bij dreiging zullen ver-
dedigen.

Net als bij wolven is er 
sprake van een onderlinge 
hiërarchie. Hierover bestaan 
nogal wat misverstanden 
omdat tot nog maar kort 
werd gedacht dat hierbij 
het recht van de sterkste 
geldt en dat de mens /ei-
genaar hierin een rol speelt. 

Logischerwijs betekent dit dat je boven 
de hond moet staan in fysieke en menta-
le zin. Veel gedragsproblemen ontstaan 
doordat hondeneigenaren en ook veel 
trainers honden straffen of domineren 
wanneer een hond ongewenst gedrag 
vertoont.

Nieuwe inzichten
De hiërarchie tussen honden is geba-
seerd op geslacht. Er zijn studies gedaan 
bij roedels verwilderde gedomesticeer-

de honden (derdewereldlanden) die 
hebben aangetoond dat de hiërarchie 
in grote lijnen overeenkomt met een 
wolvenroedel. Om het inzichtelijk te ma-
ken is de driehoek*  ontworpen

De teven en de reuen binnen een groep 
hebben een onderlinge rangorde. Dit is 
het beste waarneembaar in de voort-
plantingsperiode. De onderlinge rang-
orde bij teven is goed waarneembaar 
wanneer er één of meerdere teven loops 

Uit het boek Honden aan Boord, auteur Trudie 
Rutten - Bron: Simpson H. -* Triangle: Sociale 
structuur bij wilde hondachtigen (1997) Cursus 
Bach Foundation Registered Animal Practitioner, 
Natural Animal Centre, n.a.v. onderzoek: sociale 
structuur van wild levende wolven / Prof. David 
Macdonald, Dept of Zoölogie Oxford University.

Het schuim zijn de rastypische 
eigenschappen van een ras.

Het bier in het glas staat voor de 
erfelijke eigenschappen van de 
soort, de hond als afstammeling 

van de wolf.

Alpha reu          Alpha teef

 Volwassen dieren

 Reuen                                    Teven

Oudere dieren

Reuen                                                              Teven

 Jongere dieren - tot 9 maanden

Reuen                                                                                                       Teven

Welpen

De driehoek
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zijn. De onderlinge rangorde bij reuen is 
goed zichtbaar, wanneer er een loopse 
teef in de buurt is. Welpen tot 24 weken 
doen niet mee in de sociale rangorde. 
De hiërarchie is echter niet strikt, de 
meeste tijd leiden honden een coöpera-
tief, samenwerkend leven. Dit is een van 
de belangrijkste redenen dat honden 
veruit de populairste huisdieren zijn.

De Drentsche patrijshond - een vat 
vol rastypische eigenschappen
Bijzonder en belangrijk bij de Drent is 
de erfelijke combinatie van eigenschap-
pen. Bij de opbouw van het ras is uit-
gegaan van een hond die zowel eigen-
schappen van de jachthond als die van 
een erfhond zou bezitten. Daarbij moest 
de hond betrouwbaar zijn bij de kinde-
ren van het gezin. De Drent bezit dus 
enerzijds eigenschappen behorend bij 
de jachthond en anderzijds eigenschap-
pen die horen bij de erfhond. Wanneer 
je bijvoorbeeld naar de Engelse jacht-
honden (setters en retrievers) kijkt, zie je 
dat deze rassen de eigenschappen be-
horend bij de erfhond niet in zich heb-
ben. De Drent heeft door deze combi-
natie een veelvoud van eigenschappen 
waaronder eigenschappen die elkaar 
soms lijken tegen te werken. 

Eigenschappen behorend bij de jacht-
hond zijn: actief, belangstelling voor 
prooidieren, nieuwsgierig, zelfstandig, 
gericht op zijn baas, gevoelig, voorzich-
tig, hard voor zichzelf.

Eigenschappen passend bij de aard van 
de erfhond zijn: waakzaam, alert, een 
mate van terughoudendheid tegenover 
vreemden, bij onraad ‘zijn mannetje 
staan’.

De Drentsche Patrijshond is daarbij zeer 

aanhankelijk en toegewijd aan de men-
sen en dieren van het gezin en zeer ge-
voelig voor stemmingen.

Het individuele karakter
Naast de rastypische eigenschappen 
heeft iedere Drent een uniek eigen ka-
rakter. Een hond kan verlegen en voor-
zichtig of juist brutaler en ondernemend 
van karakter zijn. Het eigen karakter be-
paalt voor een groot deel hoe hij zal re-
ageren op zijn omgeving, training enz.

Reu of teef
Het verschil in reuen en teven is wat 
betreft de rastypische eigenschappen 
gelijk. Het individuele karakter is zowel 
bij de reu als de teef uniek. Hormonen 
spelen een grote rol in het gedrag. Reu-
en kunnen in beslag genomen worden 
door de geur van een loopse teef waar-
door zij (tijdelijk) minder toegankelijk 
zijn voor de eigenaar (behoefte tot 
voortplanting / overleven van de soort). 
Om diezelfde rede kunnen zij de strijd 
aangaan met andere reuen. Teven kun-
nen in de periode van loopsheid onver-
draagzaam worden naar andere teven 
(wie mag gedekt worden, puppy’s krij-
gen).

Het is belangrijk je te realiseren dat erfe-
lijke eigenschappen niet te veranderen 
zijn.

Kritische periodes hondenleven
Socialisatie
Het belang van een goede socialisatie 
is groot en bepaalt voor een belangrijk 
deel hoe de hond zich ontwikkelt naar 
volwassenheid. Een goede socialisatie 
begint al bij de fokker. Een pup moet 
daar al kunnen wennen aan de dingen 
waarvan verwacht wordt dat ze ‘nor-
maal’ voor hem zijn (mensen, kinderen, 

verkeer, lichamelijke verzorging en aan-
raking, soortgenoten, geluiden en huis-
houdelijke apparaten).

De plaatsing van de pup
De scheiding van de moederhond en 
nestgenoten en de daaropvolgende 
overplaatsing naar de eigenaar is een 
spannende periode die zo goed moge-
lijk moet verlopen. Het is belangrijk dat 
de pup tenminste 8 weken bij de moe-
der blijft. Bij de nieuwe eigenaar is een 
rustige omgang met de pup en voort-
zetting van de socialisatie belangrijk. 
Een goede socialisatie bestaat uit een 
periode van gedoceerd wennen aan 
steeds nieuwe situaties, onder veilige 
omstandigheden.

Puberteit
Rond de 7-9 maanden begint de pu-
berteit. Zowel de reu als de teef groei-
en naar volwassenheid. In de natuur 
zouden zij zich nu afscheiden van hun 
moeder. De verhoudingen tussen teven 
onderling en reuen onderling verandert. 
De neiging naar zelfstandigheid wordt 
groter. Vooral bij reuen met een wat bru-
taler karakter is dat merkbaar. Sommige 
mensen schrikken van het plotseling 
veranderende gedrag van hun hond en 
proberen met straf ongewenst gedrag 
te onderdrukken. Hierdoor komt de rela-
tie tussen eigenaar en hond onder druk 
te staan.

De relatie tussen baas en hond
Heel belangrijk in de relatie tussen baas 
en hond is de manier van opvoeden. 
Straf en dwang zorgen voor verstoring 
van de baas-hond-relatie. De hond kan 
bang en/of agressief worden of zich af-
sluiten voor zijn baas.

Onbewuste fouten 
Inconsequente omgang en regels
Honden verstaan geen mensentaal. Zij 
hebben houvast aan vaste regels en 
gewoontes. Dit zorgt voor een veilige 
omgeving. Inconsequent gedrag naar 
de hond veroorzaakt onrust en on-
duidelijkheid en kan leiden tot allerlei 
soorten probleemgedrag. Bijvoorbeeld: 
De schattige pup krijgt overmatig veel 
aandacht, wordt steeds geaaid of wordt 
steeds op schoot genomen. De pup 
wordt aangehaald wanneer hij met zijn 
pootjes tegen de mens op staat. Na een 
paar maanden wordt het gedrag als 
lastig ervaren en mag het niet meer of 
mag het niet meer wanneer de baas zijn 
mooie kleren aan heeft enz.

Bekrachtigen van ongewenst gedrag
De onderzoekdrift van een pup en het 
enthousiasme van een jonge Drent zijn 
groot!
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Het voor de hond na-
tuurlijke gedrag wordt 
door mensen niet altijd 
als prettig ervaren. Het 
resultaat is dat op elk on-
gewenst gedrag wordt 
gereageerd. Honden 
krijgen hierdoor veel 
(negatieve) aandacht. Ze 
leren onbedoeld dat zij 
aandacht krijgen bij het 
bepaalde gedrag en zul-
len dat herhalen. 

Te weinig beweging en te 
weinig geestelijke uitda-
gingen
De Drent die dagelijks 
twee rondjes aan de lijn 
wordt uitgelaten en veel alleen, soms in 
een bench, moet blijven, raakt gefrus-
treerd en komt tekort in zijn natuurlijke 
behoeften. Een Drent heeft om geeste-
lijk gezond te blijven voldoende (dage-
lijkse) vrije beweging nodig. Geestelijke 
uitdagingen kunnen gezocht worden 
in (jacht)spelletjes zoals apporteren, 
zoeken en speuren. Dit kan ook in huis 
worden gedaan. Daarnaast is speelgoed 
zoals Kong, Activityball en veilig kauw-
materiaal een goede aanvulling. 

Een verkeerde match
 Het kan voorkomen dat er ondanks goe-
de bedoelingen een verkeerde match is 
tussen eigenaar en hond. Hier ligt een 
belangrijke taak voor de fokker omdat 
deze de pups het beste kent. Maar ook 
de toekomstige eigenaar die zijn zinnen 
heeft gezet op een pup doet er goed 
aan zich te verdiepen in het ras en eer-
lijke informatie aan de fokker te geven. 
Een hond met een brutaal karakter bij 
een zacht persoon die geen leiding kan 
of wil geven of een verlegen pup in een 
te druk gezin of bij een dominante eige-
naar zijn voorbeelden van een verkeerde 
match. Een ander voorbeeld is een pup 
met veel jachtpassie (uit een jachtlijn) in 
een druk gezin.

Onbekendheid met hondse signalen
Het niet herkennen van signalen zoals 
angst, dreiging, frustratie en stress kan 
leiden tot probleemgedrag. Honden 
kunnen niet anders dan vertrouwen op 
hun eigen signalen. Honden zullen bij-
voorbeeld niet zomaar bijten. Wanneer 
hun signalen (langdurig) worden gene-
geerd of wanneer de dreiging te groot 
wordt kan ieder hond (uiteindelijk) tot 
bijten overgaan. 

De dominante leider over de hond willen 
spelen
Vooral op het moment wanneer de hond 

(vnl. reu) in de puberteit komt gaan veel 
eigenaren de strijd aan met hun hond. 
De stelling dat de mens de dominante 
leider moet zijn om te voorkomen dat 
de hond ‘het in huis gaat overnemen’ 
is een opvatting die sinds 20 jaar door 
veel trainers en hondeneigenaren wordt 
nageleefd. In de praktijk betekent dit 
dat er met straf wordt gereageerd op 
ongewenst gedrag zoals blaffen, stelen 
en ongehoorzaamheid. Om het leider-
schap te benadrukken worden ook vaak 
dominante handelingen verricht zoals 
de hond op de rug leggen en in de nek 
corrigeren. Hierdoor ontstaat een ge-
spannen situatie waarin hond en mens 
elkaar niet meer begrijpen. In veel ge-
vallen raakt een hond geconditioneerd 
op het gedrag van zijn eigenaar. Hij ver-
wacht dan straf en reageert met (angst) 
agressie.

Een andere mogelijkheid waarbij de 
hond de signalen van zijn eigenaar an-
ders dan bedoeld kan opvatten, is bij het 
onbewust geven van een beloning of 
bevestiging bij ongewenst gedrag. Bij-
voorbeeld wanneer de eigenaar gebruik 
maakt van stemverheffing bij blaffen, 
een verkeerde timing gebruikt bij het 
geven van een beloning. In plaats van 
rangordeproblemen is 
er hier dus sprake van 
controleproblemen.

Bij de opvoeding zou je 
beter kunnen spreken 
van begeleiding, zoals 
een leraar tegenover 
zijn pupil en dat dan op 
het denkniveau van de 
hond. Wij hebben zeg-
genschap over wanneer 
we uitgaan, spelen, het 
eten en andere dingen 
die belangrijk zijn voor 
de hond. Dit kan prima 

worden ingezet in de bege-
leiding tot gewenst gedrag. 
Wanneer je vanaf puppytijd 
duidelijke en vaste regels 
hanteert en in de omgang 
duidelijk en consequent bent 
is straffen in fysieke zin niet 
nodig. Eenmaal, bij een ern-
stige overtreding een hond 
(grommend) toespreken en 
omduwen heeft dan echt ef-
fect. Daarna is het dan norma-
liter niet meer nodig.

Een hondenschool of ge-
dragstherapeut kiezen
Belangrijk om te weten is dat 
de beroepen ‘trainer’ en ‘the-
rapeut’ niet beschermd zijn, 

iedereen kan dus een hondenschool 
of praktijk beginnen. Hoewel er mis-
schien wel goede niet-gecertificeerde 
trainers bestaan, is het aan te raden te 
kiezen voor een gediplomeerde trainer 
of therapeut die zich ook voldoende 
bijschoolt. Momenteel zijn er moderne 
en betere methodes dan ooit. Kies al-
leen voor kundige hulpverleners en 
trainingsmethodes zonder dwang. Daar 
horen ook hondvriendelijke hulpmidde-
len bij. Dus geen marteltuig, slipketting, 
wurgband, prikband of correctieband 
met stroom of spray.

Zoek tijdig hulp bij problemen en laat 
adviezen van goedbedoelende mensen 
in uw omgeving achterwege en probeer 
geen tips en trucs uit die u op tv heeft 
gezien.

Een relatie waar bij hond en baas elkaar 
vertrouwen is toch wat voor ogen stond 
toen we hem besloten in huis te halen.

Trudie Rutten
Kynologisch gedragstherapeut 
40 jaar leven /ervaring met Drentsche patrijs-
honden

Voor informatie en vragen:
trudierutten@gmailcom
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Evenementenkalender 2014

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).

Onze Siebe met de 6 dagen oude kippen kuikens.

Gosse Beitsma, Valkenburg ZH



Onze Drent - 47

 

Alles waar 

honden 
van houden!

10,- euro
 waardebon*

* Geldig t/m 31-07-2014. Alleen voor nieuwe klanten. Per bestelling en klant kann maar één waardebon ingewisseld worden. Waardebon is niet geldig voor bestellingen die al geplaatst zijn en ook niet in combinatie met andere waardebonnen. Minimum 
inkoopwaarde is 30,- H. Geldt niet voor boeken, dvd’s, hondenhokken en platinum.

 
Uw kortings-code:    AOD314
gemakkelijk inwisselen op:  www.schecker.nl
of per telefoon:      (0 800) 02 00 213  
                                                                                   (geef ons de code door)

www.schecker.nl

... weet wat honden willen! 

- plezier tijdens de opvoeding, 
voor mens & dier!
• frisbee & dummy (2 in 1)!
• kan met voer gevuld worden
• ideaal om te laten apporteren
• verkrijgbaar in 2 maten
• verdere informatie op www.schecker.nl
   (artikelnr. 076.043)

 vanaf H 9,95

Vanaf een bestelwaarde 

van J 30,00, krijgt u een 

snack-riemtasje 

gratis!
(wordt zonder inhoud geleverd)



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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