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Voorwoord Van de Voorzitter
Beste leden van de vereniging,

De zomer is in volle gang. Dit betekent dat we, traditiegetrouw, 
in juni de kampioensclubmatch en Algemene Ledenverga-
dering hebben gehad. Een verslag hiervan verderop in deze 
uitgave. Graag wil ik kort terugblikken op de clubmatch: 115 
ingeschreven honden en een hele ontspannen en gezellige dag 
met een jonge winnares! Een dag waarop je je weer realiseert 
waarvoor we deze mooie Vereniging ook al weer hebben.

Voor een aantal van u ligt deze uitgave bij de post na terug-
komst van de vakantie en voor een aantal anderen is het 
waarschijnlijk een blad om in te pakken met alle andere va-
kantiespullen. Kortom: een mooie vakantieperiode gewenst 
en we gaan op weg naar de 2de fokdag, de drentenwandeling 
en de thema-vervolgbijeenkomst met daarin een inhoudelijke 
discussie over de maatregelen die we als vereniging moeten 

nemen om de gezondheid van het 
ras op de lange termijn te borgen. 
Daarvoor is uw mening en bijdrage 
belangrijk!
  
Ik wens u een mooie zomerperiode 
toe en hoop velen van u te mogen be-
groeten op een van de vele activitei-
ten die onze Vereniging organiseert 
en waarbij u kunt genieten van de 
veelzijdigheid van het ras en het en-
thousiasme binnen onze Vereniging.

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

Zutphenstraat 6a
7575 EJ  Oldenzaal 

0541 53 10 01
info@verhaag.nl
www.verhaag.nl

Adres

Postcode en Plaats

Telefoon

E-mail

Website
De Specialist in full color
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Foto-thema voor oktober-editie van ‘Onze Drent’:  Kind & Drent
Jonge kinderen met een Drent, wat een geweldige combinatie en wat een mooie plaatjes 
levert het op! 

Als u ons foto’s kunt sturen van een kind tot een jaar of 6 met een Drent, dan gaan we 
proberen daar een mooie foto-collage van te maken voor het oktobernummer. U begrijpt 
dat we het liefst foto’s ontvangen waarop de Drent de hoofdrol heeft.

Alvast hartelijk bedankt namens de redactie!

Foto’s graag in groot formaat mailen aan: redactie@drentschepatrijshond.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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• Betsy Duifhuizen-van de Scheur heeft om haar moverende redenen haar werkzaamheden in de Evenementencommis-
sie (EVC) beëindigd. Betsy is in 2008 de Evenementencommissie komen versterken en vanaf die tijd heeft zij o.a. de orga-
nisatie en het inschrijvingssecretariaat van de kampioenschapsclubmatch van onze Vereniging onder haar hoede gehad. 
Het bestuur is haar zeer erkentelijk voor haar inzet gedurende deze jaren en we zullen haar missen.  We wensen haar alle 
goeds toe voor de toekomst en gaan er van uit dat wij haar nog regelmatig op een verenigingsevenement zullen tegen-
komen. 
Binnen de Evenementencommissie zal afscheid van haar worden genomen. 

• Het bestuur heeft kennis genomen van het feit dat Lidy Kamperman met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden 
voor de Fokbeleidscommissie (FBC) heeft beëindigd.  Sinds 2009 was zij als ambtelijk secretaris belast met het maken van 
de notulen van de FBC vergaderingen, waarna zij in 2012 als lid is toegetreden tot de FBC. 
Het bestuur is haar zeer erkentelijk voor de vele jaren van inzet voor de FBC en wenst haar alle goeds toe voor de toe-
komst.  

• In een uitgebreide brief aan het Bestuur heeft Janny Offereins ons haar besluit meegedeeld dat zij haar functie als advi-
seur van de Fokbeleidscommissie (FBC) en deelname aan de Examencommissie per direct heeft beëindigd. 
Het bestuur respecteert haar besluit en spreekt grote waardering uit voor al het werk dat Janny gedurende vele jaren 
voor de vereniging heeft verricht en waarvoor ze in 2006 tot erelid is gekozen. Wij wensen haar alle goeds toe voor de 
toekomst.

• Henk Companjen heeft zijn functie binnen de Gebruikshondencommissie (GBC) na 32 jaar neergelegd. Op de KNJV-
proef in Beesd (door de GBC georganiseerd in samenwerking met de vereniging voor Stabij- en Wetterhounen) heeft de 
voorzitter van de vereniging Henk in een hartelijke toespraak zeer bedankt voor zijn buitengewoon langdurige inzet voor 
de (jagende!) Drentsche Patrijshond en voor de vereniging. Henk was zeer betrokken en deskundig.   

• Nadat Berna Nap op de laatste Algemene Ledenvergadering, met overgrote meerderheid van stemmen, was herverko-
zen als bestuurslid (vice-voorzitter), heeft Berna het besluit moeten nemen om terug te treden. 
Als Bestuur respecteren wij haar besluit.  We vinden het bijzonder jammer dat we de samenwerking niet kunnen voortzet-
ten. Zoals vaker aangehaald bestaat een vereniging bij de gratie van vrijwilligers die tijd en energie steken in verenigings-
werkzaamheden. De persoonlijke verwijten die de laatste tijd aan 
diverse bestuursleden zijn gericht, maken dat het soms zeer veel 
negatieve energie vraagt in plaats van dat het plezier oplevert en 
dat kan niet de bedoeling zijn. 
Wij willen Berna hartelijk bedanken voor haar bestuursbijdrage en 
natuurlijk blijft Berna lid van de Vereniging.

Bestuursmededelingen

1 Wat is NEOSPORA?

2 Waaruit bestaat deze aandoening?

3 Bij welk dier is deze aandoening voor het eerst ontdekt?

4 Welke toevoeging heeft deze aandoening dan ook?

5 Is behandeling van besmette dieren mogelijk?

6 Hoe wordt een rund besmet met Neospora?

7 Hoe gaat zoiets in zijn werk?

8 Wat is de invloed van stadshonden op het verwerpen van kalveren i.v.m. Neospora?

9 Wat kunnen we doen om boeren tegemoet te komen?

10 Is het mogelijk/zinvol onze honden hier op te testen?

A
ntw

oorden op pagina:  31

Vragen Drent-en-kennis

Dit is Sanne van de Haeckpolder op volle snelheid. 
Ze is bijna 10!

Wim en Felicia van der Kolk
Maarssen
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algemene ledenVergadering - 30 juni 2014
Verslag van de Algemene Ledenverga-
dering van de Vereniging ‘De Drentsche 
Patrijshond’ d.d. 30 juni 2014 te Wouden-
berg.
Aanwezige bestuursleden: 
de heer M. Massaar van Schaik (voorzitter), 
mevrouw B. Nap, mevrouw J.H. Alberts-Oets, 
de heer E. ten Cate, mevrouw A. Sportel-
Roeland en mevrouw M.C. Atema-van Noort
Leden afwezig met kennisgeving:
mevrouw. J. Offereins, de heer  A. van Bode-
graven, de heer Th. en mevrouw E. Helmer, 
mevrouw T. Key, mevrouw Y. de Jong, me-
vrouw B. Brinkman-van Ommen, mevrouw 
G. Wulder, de heer H. Hilkens, de heer A.G.J. 
Breunis en  mevrouw B.J. Breunis-Smit, 
mevrouw M. de Raad, de heer K. Wiegert, 
mevrouw M. van Hoef-Vervaart, de heer P. 
en mevrouw A. van Ditzhuyzen, mevrouw 
Chr. Schulte, de heer R. en mevrouw H. Bak-
ker, mevrouw M. Plaisier, mevrouw L. Boer-
Wolters, de heer Tj. Nap, mevrouw I. Sportel, 
de heer D. en mevrouw Th. Brom, de heer A. 
Broekman en mevrouw T. van de Feijst

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 
19:45 uur en heet allen hartelijk welkom. 
De afmeldingen voor deze avond worden 
voorgelezen. (De namen bevinden zich aan 
het begin van deze notulen.)
Er wordt een minuut respect betuigd aan 
het ontvallen lid, de heer R. Key.
Er zijn 50 stemgerechtigde leden ter verga-
dering aanwezig.
De voorzitter gaat over tot de uitreiking van 
de verschillende trofeeën.
de J.F. van Hogendorp Wisseltrofee
De J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee 
2013 is gewonnen door Wieske van ‘t Wil-
hoeckske van mevrouw W. Loots met 5 pun-
ten, behaald op het werk voor het schot met 
de kwalificatie  Goed, 7 punten behaald op 
het werk na het schot met het B-diploma, en 
12 punten voor exterieur met de kwalificatie 
1e Uitmuntend; totaal 24 punten.
De 2e plaats is met 1 punt minder voor 
Fenella van ‘t Polderdijkje van de heer J. 
Mastenbroek.

De beker moet, geheel volgens de wens 
van de schenker, J.F. Baron van Hogendorp, 
worden gewonnen door de beste allround 
Drentsche Patrijshond in een bepaald kalen-
derjaar. De hond moet op de volgende drie 
onderdelen punten hebben behaald: 1) het 
exterieur; 2) prestaties op het werk voor het 
schot; 3) prestaties op het werk na het schot.
de Perdix prijs
De Perdixprijs: voor de hoogst gekwalifi-
ceerde Drentsche Patrijshond op de Voor-
jaarsveldwedstrijden Jeugdklasse 2013 gaat 
naar Rebelle van d’Ouw Knip van mevrouw I. 
Gimbrère met de kwalificaties 1e Zeer Goed 
en 2e Zeer Goed. 
de Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van 
Doornenburg Trofee
De Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden 
van Doornenburg Trofee: voor de hoogst 
gekwalificeerde Drentsche Patrijshond op 
de Voorjaarsveldwedstrijden Openklasse 
2013 is behaald door de heer P. Doderer met 
Aram van het Arrêt met 1e Zeer Goed.
de Mariënwaerdt Wisselbeker
De Mariënwaerdt Wisselbeker: voor de beste 
Drentsche Patrijshond op de KNJV-proef 
2013, georganiseerd door de Vereniging de 
Drentsche Patrijshond en de Vereniging van 
Stabij- en Wetterhounen is behaald door de 
heer Chr. Wielders met Sera van ‘t Limburgs-
land met 88 punten. De beker is reeds in een 
eerder stadium uitgereikt.
de Suze Markvoort Beker
De Suze Markvoortbeker: voor de beste 
Drentsche Patrijshond in de Najaarsveld-
wedstrijden Jeugdklasse 2013 is gewonnen 
door Rebelle van d’Ouw Knip van voorjager 
mevrouw I. Gimbrère met de kwalificatie 1 
EV. Overigens was dit gelijk aan de kwalifica-
tie van mevrouw S. Weijer met Vesta Damita 
van Drentenpassie, maar de hond van 
mevrouw Weijer was iets ouder.
de Nimrodprijs
De Nimrodprijs: voor de beste Drentsche 
Patrijshond in de Najaarsveldwedstrijden 
Openklasse 2013 is behaald door Timco van 
‘t Arrêt van voorjager mevrouw Y. de Jong-
van Oosten met de kwalificatie 1x Goed. 
Van Bircmedeprijs

De Van Bircmedeprijs: voor de beste Drent-
sche Patrijshond in de Najaarsveldwed-
strijden Noviceklasse 2013 is behaald door 
Kjeld van Wikatro van voorjager de heer M. 
Langbroek met de kwalificatie 1x Goed.
Clubmatch 2014
De winnaar van de Clubmatch 2014 en 
beste teef was Yssy-Nynke v.d. Bezeldonk  
van de familie A. van Ditzhuyzen. Beste Reu 
was Dexter Sanne van Drienermarke van de 
heer H. Bösing.
Naar aanleiding van de uitreiking verzoekt 
de heer H. Bösing om ook de winnaar van 
de fokkerijklas te eren en de nummer 2, 3 en 
4 te vermelden.
De voorzitter neemt dit verzoek mee.

2. Notulen vergadering van 10 juni 2013
De heer H. Bösing zag graag als aanvulling 
op de 2e alinea van pagina 4 van de notu-
len, dat de rol van de vereniging tevens is 
om de roddelcampagne te beperken.

Baron van Hoogendorg Wissel-
trofee

Mw. W. Loots

Perdixprijs
Mw. I. Gimbrère

Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden 
van Doornenburg Trofee

Dhr. P. Doderer

Beste reu Kampioensclubmatch
H. Bösing

Suze Markvoort Beker
Mw. I. Gimbrère
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Overigens worden de notulen zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen merkt me-
vrouw I. Hoekstra op, dat zij heeft begrepen, 
dat mevrouw Van Eijk gestopt is met haar 
werkzaamheden voor de vereniging en zij 
had daarvoor graag een vacature gezien in 
plaats van een directe invulling.
De voorzitter geeft aan, dat mw. Hoeksema 
is voorgedragen door mw. van Eijk als haar 
opvolgster. Voordat de ledenadministratie 
geheel was overgedragen heeft Mevrouw 
Hoeksema aan mw. van Eijk aangegeven 
zich terug te trekken, omdat zij wegens per-
soonlijke omstandigheden de functie niet 
kon vervullen. Vervolgens heeft de heer Nap 
zich als kandidaat voor de vacature beschik-
baar gesteld, waarop het bestuur hem heeft 
benoemd. De heer J. Hoeksema verzoekt 
het Bestuur om contact op te nemen met 
mevrouw Hoeksema over de ware toedracht 
van de terugtrekking. * zie opmerking onder 
dit verslag.
Mevrouw I. Hoekstra merkt op, dat zij het 
lastig vond, dat tijdens de vorige reguliere 
algemene vergadering een nieuw voorstel 
over de verandering van de fokregels ter 
stemming werd voorgelegd, waarvan op 
dat moment de gevolgen niet te overzien 
waren. Mevrouw Hoekstra verzoekt om in 
de toekomst een nieuw voorstel  niet meer 
mondeling, maar in ieder geval schriftelijk 
te doen, omdat de aanwezigen een en 
ander niet op de in de vorige vergadering 
gepresenteerde manier kunnen verwerken 
en daardoor wellicht verkeerd stemmen.

3. Notulen van het 2e deel van de Alge-
mene Vergadering op 9 december 2013
De notulen worden zonder op- of aanmer-
kingen goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken en mededelingen
De heer H. Companjen heeft aangegeven na 
32 jaar te stoppen met zijn activiteiten voor 
de GBC. Binnen de GBC zal op gepaste wijze 
afscheid van de heer Companjen worden 
genomen. 
Het Bestuur heeft aan vijf leden een officiële 
waarschuwing gegeven. Het betreft de he-
ren H. Kamperman, G. van Luinen de Rooij, 
F. Glastra van Loon, J. Hoeksema en A. van 
‘t Hof; zij vormden samen het “Comité Een-
heid Drentsche Patrijshond”. De reden voor 
de waarschuwing was tweeledig, namelijk 
het gebruik van e-mailadressen van leden 
en het verspreiden van informatie vanuit de 
relatie Comité - Bestuur. Het bezwaar tegen 
deze waarschuwing, dat door een aantal 
personen is aangetekend, is  in de laatste 
bestuursvergadering ongegrond verklaard.
Er is een voornemen van een aantal leden 
om een tweede rasvereniging te starten. De 
oprichtingsvergadering zou gepland staan 
voor 2 juli en het in bestuur zouden de 
heren Kamperman, Van Luinen van Rooij en 
Van ‘t Hof zitting nemen. Aan de betreffende 
personen is verzocht om de naam van de 
voorzitter en de secretaris te verwijderen 
bij het Verenigingsfokreglement, dat staat 
vermeld op hun website.  Het Bestuur is 
voornemens om de Raad van Beheer te 
informeren dat deze tweede rasvereniging 
aangeeft dat er al een fokreglement zou 
zijn, maar dat dit het fokreglement van onze 
vereniging is.

Het Bestuur merkt in dat 
kader op, dat het een ieder 
vrij staat om lid van de 
tweede rasvereniging te 
worden, maar vindt het dan 
wel gepast dat degene die 
deze stap zet,  zijn bestuurs/
commissiefunctie binnen de 
huidige vereniging neerlegt.

5. Jaarverslag penning-
meester over 2013
De penningmeester geeft 
een korte toelichting op het 
financieel jaarverslag, dat 
helaas negatief is afgerond. 
Er zijn vijf oorzaken aan te 
wijzen voor het negatieve 
resultaat: 
• de inschrijvingen voor 

de clubmatch waren minder dan vorig 
jaar en de huur van de accommodatie 
was hoger; daardoor is in 2014 gekozen 
voor een andere hal. Hetzelfde geldt 
voor de fokdagen; 

• de FBC heeft meerdere informatie-
bijeenkomsten georganiseerd;

• de bestuurskosten zijn hoger door 
een tweede licentie voor de tweede 
penningmeester en het houden van 
meer vergaderingen in verband met de 
onrust in de vereniging;

• er is een extra Algemene Ledenverga-
dering gehouden;

• en er is een extra convocatie voor de 
Algemene Ledenvergadering van janu-
ari 2014 geweest.

De heer H. Bösing vraagt waarom de begro-
ting 2014 niet is aangepast gezien het feit 
dat er nu al vele extra kosten gemaakt zijn 
aan een extra Algemene Ledenvergadering, 
bestuurskosten en minder inschrijvingen 
voor de clubmatch.
De penningmeester geeft aan, dat hij de be-
groting 2014 niet kan bijstellen, omdat die 
begroting eerder door de leden als zodanig 
is vastgesteld.

6. Verslag van de kascontrolecommissie
De heren A. Schouten en S. Soons hebben 
de kascontrolecommissie gevormd, aange-
zien de heer J. Plomp naar het buitenland is 
verhuisd.
De heer Schouten leest het verslag van de 
kascontrolecommissie voor. Samenvattend 
luidt dit als volgt: de kascontrolecommissie 
heeft een controle op de financiële adminis-
tratie over 2013 uitgevoerd; alle stukken zijn 
daarvoor ter beschikking gesteld; de kas-
controlecommissie heeft steekproefsgewijs 
de boekingen gecontroleerd; de adminis-
tratie was overzichtelijk en goed verzorgd; 
op alle vragen is door de penningmeester 
helder en duidelijk geantwoord.
De kascontrolecommissie concludeert, dat 
uit niets is gebleken dat de jaarrekening een 
onjuist of onvolledig zicht biedt op finan-
ciën van de vereniging.
De kascontrolecommissie stelt dan ook 
voor om de penningmeester en het bestuur 
decharge te verlenen. 
Er zijn geen vragen aan de kascontrolecom-
missie.

7. Decharge bestuur
Het  bestuur wordt unaniem en met applaus 

decharge verleend voor het gevoerde finan-
cieel beleid over 2013.

8. Verkiezing leden kascommissie en 
verkiezing reservelid kascommissie
De huidige kascontrolecommissie bestaat 
uit de heren A. Schouten en S. Soons; er is 
geen reserve lid meer.
De heer A. Schouten treedt terug. 
De heer S. Soons is van reserve lid automa-
tisch lid geworden.
De voorzitter verzoekt om benoeming van 
een lid en een reservelid kascontrolecom-
missie. 
De heer J. de Boer stelt zich beschikbaar  
voor de kascontrole in 2015.
De heer P. Groen stelt zich beschikbaar als 
reservelid.
De heren de Boer en Groen worden door de 
vergadering als zodanig benoemd.

9. Voortgang financieel jaar 2014
De penningmeester geeft aan, dat het moei-
lijk in te schatten is of de begroting gehaald 
wordt. Er zijn extra kosten gemaakt voor de 
Algemene Ledenvergadering in januari en 
de contributies blijven iets achter, ondanks 
alle actie die daarop is ondernomen. Van 
de clubmatch is nog geen kostenoverzicht 
beschikbaar, maar de inschrijvingen waren 
lager dan begroot. Verder ontwikkelen de 
kosten zich normaal.
Er zijn geen vragen voor de penningmees-
ter.

10. Vaststellen van de begroting 2015
De penningmeester heeft voor 2015 als 
uitgangspunt een gemiddelde begroting 
genomen, maar weet niet welk effect de op-
richting van een tweede rasvereniging heeft 
op de bedragen. Er worden in ieder geval in 
dat kader geen excessen meer verwacht. 
De heer M. van de Burg vraagt waarom 
de begroting 2015 niet is aangepast op 
de afname van de inschrijvingen voor de 
clubmatch.
De penningmeester geeft aan, dat nog niet 
duidelijk is wat het effect is, omdat de cijfers 
van de clubmatch nog niet gereed zijn.
De heer Van de Burg is van mening, dat dan 
de kosten hoger moeten worden ingeschat.
De heer J. de Boer merkt op, dat een vol-
doende buffer zit in de begroting.
De voorzitter constateert dat  de begroting 
niet hoeft te worden aangepast, aangezien 
het eigen vermogen van de vereniging 
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meer dan 50% van de omzet is en daarmee 
de vereniging financieel gezond is.
De vaststelling van de begroting 2015 wordt 
door de voorzitter in stemming gebracht. 
Het voorstel wordt onder applaus unaniem 
aangenomen en daarmee is de voorgestel-
de begroting 2015 goedgekeurd.

12. Jaarverslagen bestuur en commissies
a) Bestuur
Het verslag wordt vastgesteld.
b)  Ledenadministratie
Het verslag wordt vastgesteld.
c)  Registerbeheerder
Het jaarverslag wordt vastgesteld.
d) Puppycontactadres en over te plaatsen 
Drenten
Het verslag wordt vastgesteld.
Mevrouw I. Hoekstra vraagt naar de 
maatregelen, indien een nestbezoek wordt 
geweigerd ondanks een akkoord bij de 
fokaanvraag.
De voorzitter geeft aan, dat dit besproken is 
binnen het Bestuur en dat er bij meerdere 
incidenten van deze aard een gesprek zal 
komen tussen fokker en Bestuur om de 
reden van de weigering te achterhalen.
e) Fokbeleidscommissie (FBC)
Het verslag wordt vastgesteld.
f ) Fokaanvragen
Het verslag wordt vastgesteld.
g) Evenementencommissie (EVC)
Het verslag wordt vastgesteld.
h) Gebruikshondencommissie (GBC)
Het verslag wordt vastgesteld.
De heer H. Bösing verzoekt om een vermel-
ding van de honden die een (A) diploma op 
een MAP of KNJV proef hebben behaald.
De voorzitter geeft aan, dit verzoek mee te 
nemen en indien het verzoek wordt ingewil-
ligd, zal dit geëffectueerd worden in het 
jaarverslag 2014.
i) Jaarverslag Drentenwinkel
Het verslag wordt vastgesteld. 
j) Jaarverslag Redactiecommissie
Het verslag wordt vastgesteld.
Mevrouw I. Hoekstra vraagt of het mogelijk 
is om een uitleg over het verwantschapsper-
centage te vermelden op de dekreuenlijst 
op de website, omdat op de website van de 
vereniging een ander percentage staat dan 
bij Zoo Easy. 
De heer B. van der Pol (namens de FBC) 
geeft aan, dat hieraan wordt gewerkt.
De heer K. de Vries verzoekt om aanpassing 
van het jaartal 2103 naar 2013 op pagina 11, 
2e kolom, 5e alinea, 1e zin.
13. Bestuursverkiezing 
De stemcommissie wordt gevormd door 
mevrouw L. Punselie en de heren M. van 
de Burg en R. Tiemeijer. Er zijn inmiddels 56 
stemgerechtigde leden aanwezig.

11. Pauze
Er wordt een korte pauze ingelast, waarin 
tevens de stemcommissie de stemmen kan 
tellen.

13. Bestuursverkiezing vervolg
Nadat de stemcommissie de stemmen 
heeft geteld, maakt de voorzitter de uitslag 
bekend:

• Mevrouw A. Sportel is gekozen met 48 
stemmen voor, 8 stemmen tegen en 1 
onthouding.

• Mevrouw B. Nap is gekozen met 48 
stemmen voor, 7 stemmen tegen en 1 
onthouding.

De voorzitter geeft aan, dat het aantal 
uitgebrachte stemmen bij de verkiezing van 
mevrouw Sportel niet correct is, er is één 
stem teveel uitgebracht, maar dat dit gezien 
de uitslag van de stemming geen verschil 
zal geven.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor de 
herverkiezing van de dames Nap en Sportel.

14. Vaststellen wijzigingen in het Vereni-
gingsfokreglement
De voorzitter geeft aan, dat op de convo-
catie bij de passage over de Heupdysplasie 
mogelijkheid punt d is weggevallen. Deze 
omissie is reeds op de website aangegeven 
en de voorzitter excuseert zich hiervoor.
De voorgestelde wijziging is helaas in het 
ongerede geraakt tijdens de wijziging van 
het fokreglement, maar moet wel weer in 
het fokreglement worden opgenomen.
De voorzitter brengt artikel 2.2 in stemming. 
De wijziging wordt unaniem goedgekeurd.
De voorzitter brengt artikel 4.2 in stemming. 
De wijziging wordt unaniem goedgekeurd.
De heer H. Bösing vraagt in hoeverre er nog 
gefokt wordt met honden met HD- en HD 
TC. De heer Bösing is van mening, dat als dat 
niet meer gebeurd, de betreffende passage 
geschrapt moet worden.
Daarnaast merkt de heer Bösing op, dat bij 
punt 3.6 van het VFR een verkeerde interpre-
tatie staat van de regels van de Raad van 
Beheer. Dit betreft namelijk niet de dag na 
de dekking maar de dag na de geboorte van 
het nest. 
De voorzitter verzoekt de heer Bösing om 
zijn opmerkingen schriftelijk in te dienen.

15. Rondvraag
• De voorzitter merkt op, dat hij door de 

heer H. Kamperman is aangesproken 
op het bestuurslidmaatschap van de 
heer Van ‘t Hof bij de tweede rasver-
eniging. De voorzitter geeft aan, dat 
hij hierin abuis was; de heer Van ‘t Hof 
geen bestuurslidmaatschap bekleedt 

binnen de nieuwe vereniging.
• Tevens blijkt er onduidelijkheid te zijn 

over de rol van mevrouw J. Offereins 
als adviseur van de FBC. Het is een 
misverstand dat mevrouw Offereins het 
adviseurschap zou zijn ontnomen of 
dat dit binnenkort zal gebeuren.  
Er zal op korte termijn een gezamen-
lijke vergadering van het Bestuur met 
de FBC zijn.

• De heer H. Bösing merkt op, dat de 
heer R. Key in het verleden het idee van 
de fokkerskeuze heeft ingebracht en 
daardoor met ondersteuning van het 
Bestuur een discussiegroep is opge-
zet. Deze discussiegroep omvatte een 
gemêleerd gezelschap van fokkers en 
heeft gedurende 2 jaar bestaan. Uit de 
discussies bleek dat de gedachten van 
de fokkers voor 95% overeenkwamen 
en de overige 5% van niet gelijklui-
dende ideeën werd gerespecteerd. Uit 
eerbetoon aan deze gedachtegang van 
de heer Key spreekt de heer Bösing de 
wens uit dat er een communicatie op 
gang komt met de andersdenkenden 
van het recente conflict, zodat partijen 
weer bij elkaar kunnen komen.  
De wens van de heer Bösing wordt met 
een applaus ondersteund.

16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 
uur, dankt de aanwezigen voor de construc-
tieve bijdrage en wenst allen wel thuis.

*  Opmerking van het bestuur:
Op 11 februari heeft Ivonne van Eijk het Be-
stuur per mail geïnformeerd dat Esther Hoek-
sema had aangegeven, wegens privé omstan-
digheden, af te moeten zien van de overname 
van de ledenadministratie. Vanuit het Bestuur 
hebben we op 18 februari Esther Hoeksema 
een bevestiging gestuurd van haar besluit en 
aangegeven wie de ledenadministratie nu zou 
overnemen; hierna is er geen contact/reactie 
meer geweest met/van Esther. Omdat Ivonne 
al geruime tijd had aangegeven te willen stop-
pen, was het noodzakelijk om op korte termijn 
de overdracht te realiseren en wij zijn blij dat 
Tjark Nap hiertoe bereid is gevonden.
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• 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
od

e:
 F

C
J 2

24

wees er op tijd Bij
Zomer, ook voor ons een heerlijke tijd 
met onze hond! Echter onlangs werden 
we onaangenaam verrast.

Onze hond Sepke gaat wekelijks op vas-
te dagen naar een opvangadres. Ze kan 
hier naar hartenlust spelen met andere 
honden. Er wordt met een deskundig 
oog op haar gelet, de eigenaresse was 
voorheen dierenartsassistente. De hon-
den kunnen ook in het weekend opge-
haald worden en kunnen er zelfs loge-
ren.

Vanwege de jaarlijkse familiedag was 
onze Sepke (geb. mei 2012) onlangs op 
zondag bij de opvang.

’s Avonds rond tien uur werd ze volgens 
afspraak thuisgebracht. Ik was verbaasd 
omdat Mieke het voer voor Sepke nog 
bij zich had.  Dit had een reden zo bleek 
uit haar verhaal.

’s Middags waren de honden in de speel-
wei. De roedel werd geroepen maar 
Sepke bleef achteraan in de wei, terwijl 
ze nieuwsgierig zoals ze is, een ‘altijd-
haantje-de-voorste-hond’ is.

Ze stond met haar snuit in het gras, wrij-
vend met haar poten over de snuit. Toen 

ze tenslotte kwam, zag ze er wat vreemd 
uit: ‘Ze keek anders’. Daarna veranderde 
haar kop zienderogen: ogen werden 
dikker, dikke ‘hamster’-wangen. Ze zag 
er niet goed uit. De dierenarts werd ge-
raadpleegd en deze wilde de hond di-
rect zien. (Natuurlijk onrust in de roedel, 
zodra de bus openging sprongen alle 
honden in de verschillende benches, 
geen tijd om ze allemaal er weer uit te 
halen, dus allemaal mee naar de dieren-
arts...)

Daar was direct duidelijk dat Sepke ge-
stoken moest zijn in haar keel of bek. Ge-
zocht naar de angel, maar deze was niet 
te vinden. Ze kreeg onmiddellijk een 
anti- zwelling-spuit (dexadreson).

Duidelijk dat direct ingrijpen noodzake-
lijk was, anders bestond er grote kans op 
verstikking! Schrikken dus!

Sepke is altijd dol geweest op alles wat 
vliegt en zoemt…. ’t zal lastig worden 
om haar ervan af te houden, zeker nu er 
zoveel bloemen in bloei staan!  Of zou ze 
ervan geleerd hebben? 

Gerry Romijnders-Versteeg
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reisVerhaal met Bas in de hoofdrol
Het moet in de zomer van 1994 ge-
weest zijn dat we met de camper naar 
Frankrijk trokken. 

Vanuit mijn ervaring van de buiten-
landse repatriëringen voor de Vlaamse 
wegenwacht kende ik Frankrijk op mijn 
duimpje. We besloten via Oost-Frankrijk 
over landelijke wegen naar de Middel-
landse Zee te gaan toeren.

Oost Frankrijk is nooit het populairste 
toeristische deel van Frankrijk geweest, 
maar wij wilden door de Elzas naar 
Grenoble om vanaf daar de ‘Route Na-
poleon’ te  gaan volgen tot in Nice.

De hoofdrolspeler in dit verhaal is onze 
Bas, half Drent, half Heidewachtel die 
toen acht maanden oud was. Hij  had 
toen de grootte van een volwassen 
Épagneul Français. Op de gewone mark-
ten, curiosamarkten en bric-à-bracs die 
we veelvuldig bezochten werden we tel-
kens weer aangesproken of hoorden we 
telkens weer “Oh qu’il est beau” of “Oh ce 
jolie chien” en dan moesten we weer de 
ganse uitleg over zijn voorouders doen. 
Maar Drenten en Heidewachtels zijn 
niet bekend in Frankrijk en de uitleg ta-
melijk lang. Daarom lieten we onze Bas 
na twee dagen doorgaan voor een ras-
echte, bloedzuivere Épagneul Français.

Bij de talloze haltes die we maakten 
bij toeristische hoogstandjes, zoals de 
boom waar Napoleon zijn paard had 
vastgebonden tijdens de picknick van 
de troepen, dienden we er goed op te 
letten dat Bas zijn poot niet hief tegen 
deze nationale ‘monumenten’. Onze Bas 
was al zo fier dat hij ‘het’ al kon met zijn 
poot omhoog. Zoiets zou je reinste kei-
zerlijke majesteit-schennis geweest zijn. 

Bij een stop in Draguignan wilden we 

het oude stadsgedeelte bezich-
tigen. In de straat die we dien-
den over te steken stond een 
verkeersagent het verkeer te re-
gelen. Toen we ons midden op 
de rijweg bevonden werden we 
opgeschrikt door een fel fluitsig-
naal en wenkte de agent ons om 
tot bij hem te komen. Wij wisten 
niet wat de reden kon zijn, maar 
al snel bleek dat hij voor ons 
geen belangstelling had maar 
wel voor Bas. Dat het verkeer 
achter hem in ’t honderd liep 
bleek ook nog eens het minste 
van zijn zorgen. Bas moest hij 
hebben!

Eerst wilde hij Bas kopen, maar omdat 
zoiets bij ons nog niet opkwam wilde hij 
ons adres om ons te contacteren wan-
neer zijn Épagneul Français teefje loops 
zou komen. Hij wilde Bas laten fungeren 
als dekreu voor zijn teefje. Wij hebben 
de brave man uitgelegd dat wij hem 
graag op zijn wensen wilden bedienen 
maar dat het wel de gewoonte is dat het 
teefje naar de reu komt om gedekt te 
worden. Ondanks dat we hem telefoon-
nummer en adres gaven, hebben we 
van hem nooit nog wat gehoord.

In de buurt van Cavaillon heeft Bas dan 
weer vermeden dat ik een fikse boete 
kreeg omdat ik met de Camper niet 
volledig had stil gestaan voor een stop-
bord.  Op die overtreding stond destijds 
een boete van 900 Franse francs, nu zou 
dat 160 euro zijn. Toch wel een fikse 
boete voor wat eigenlijk een flut over-
treding was. Wij kwamen uit een kleine 
baan de hoofdweg op, en vermits er 
van geen van beide kanten van verkeer  
iets te zien was, reden we de hoofdweg 
op. Geen 100 meter verder werden we 

gestopt door twee jonge gendarmes 
die al met hun schrijfgerei klaar ston-
den! Omdat de formaliteiten nogal wat 
tijd vroegen, was het vrouwtje met Bas 
uitgestapt, het was warm in de cam-
per. Een van de gendarmes kreeg plots 
gans andere interesses dan een boete 
uitschrijven en weer was Bas het punt 
van aandacht. Na weer de gebruikelijke 
uitleg over ras en jachtaanleg te heb-
ben gegeven, fluisterde de agent zijn 
collega iets in het oor waarop die onze 
autodocumenten en rijbewijs teruggaf 
met het commentaar “Allez-y, je ne suis 
pas méchant aujourd’hui”*. We moch-
ten vertrekken zonder boete! Bas heeft 
die avond in een restaurant een speciaal 
voor hem alleen bestelde halve kip ver-
orberd. Die had hij die middag wel ver-
diend voor ’t baasje!

Tijdens een kort verblijf aan de Ardèche 
heb ik Bas ook leren zwemmen. Pootje 
baden was zijn favoriete bezigheid, 
maar zwemmen…  “No way!”. Daar wilde 
ik wel eens komaf mee maken en pakte 
Bas op en ging met hem al dragend naar 
dieper water. Daar zette ik hem voorzich-
tig neer in de hoop dat hij samen met 
mij zou zwemmen. Dat deed hij prima, 
alleen wilde hij bij mij op mijn rug klim-
men. Dat mijn rug niet ongeschonden 
van onder de klauwende voorpoten van 
Bas vandaan kwam, spreekt voor zich. Ik 
heb me de rest van het verblijf daar niet 
meer zonder T-shirt durven vertonen. 
Maar Bas kon vanaf toen zwemmen als 
Johnny Weismuller en was voor de reste-
rende tijd aan de rivier niet meer uit het 
water te houden !

Jan Faes
*vertaling: 
”vooruit, ga maar, ik ben niet kwaadaardig  
vandaag”
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ondersteuning fokBeleid drentsche patrijshonden
De Drentsche Patrijshond is een Ne-
derlands hondenras, dat zoals zijn 
naam al aangeeft vooral in Drenthe 
is ontwikkeld. Het ras is rond de 16de 
eeuw ontstaan uit ‘Staande’ honden 
die uit Frankrijk en Spanje afkomstig 
waren.

In Nederland werden deze honden Pa-
trijshonden genoemd. In het oosten van 
Nederland, met name in Drenthe, waar 
de hond een belangrijke functie ver-
vulde voor de jacht, werd er met grote 
zorgvuldigheid voor het behoud van 
haar specifieke kenmerken met deze 
honden gefokt. Dat men het behoud 
van de combinatie van de specifieke 
kenmerken van deze hond belangrijk 
vond, kwam o.a. naar voren in het feit 
dat er niet werd gemengd met buiten-
landse rassen. 

Op 18 april 1943 is een ‘aankeurings-
dag’ gehouden om officiële erkenning 
van het ras de ‘Drentsche Patrijshond’ 
te verkrijgen. Hier werden 13 teven en 7 
reuen geselecteerd op jachteigenschap-
pen 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 pups. Dit is waar-
schijnlijk de reden dat de rasstandaard 
van de Drentsche Patrijshond is be-
schreven naar het type van Nimrod en 
dat deze reu als stamvader van het ras 
wordt beschouwd. Het goed managen 
van een gesloten populatie die afstamt 
van een beperkt aantal dieren, is een 
grote uitdaging wanneer men het ras/
populatie gezond wil houden. De ver-
eniging ‘De Drentsche Patrijshond’ is 
zich daarvan zeer bewust en heeft voor 
ondersteuning hierin contact gezocht 
met de Stichting Zeldzame Huisdierras-
sen (SZH)). 

Vanuit de SZH willen we uiteraard graag 
deze enthousiaste vereniging onder-
steunen, omdat de Drentsche patrijs-
hond een oorspronkelijk Nederlands 
ras is. Om te zien hoe we dit het beste 
op konden pakken hebben Kor Olden-
broek en Myrthe Maurice in augustus 
2013 een bijeenkomst gehad met het 
bestuur en de fokbeleidscommissie van 
Vereniging De Drentsche Patrijshond. 
Tijdens deze bijeenkomst werd besloten 
om in november 2013 een informatie-
avond te organiseren voor de leden van 
de Vereniging. Voor deze avond hebben 
wij van de vereniging de stamboom-

gegevens gekregen die over een lange 
periode nauwkeurig zijn geregistreerd. 
Deze gegevens hebben we gebruikt om 
een zo juist mogelijk beeld te kunnen 
geven van de populatie op dat moment 
(najaar 2013), hoe het met de populatie-
grootte over de jaren heen is verlopen 
én hoe het met de verwantschap en 
inteelt staat. Dit laatste is cruciaal voor 
het goed kunnen managen van de po-
pulatie. 

We hebben daarom de inteeltcoëffi-
ciënt, het verloop hiervan en de ver-
wantschapscoëfficiënt van de populatie 
berekend. Wanneer alle dieren binnen 
een populatie nauw verwant aan elkaar 
zijn, wordt het namelijk onmogelijk om 
de inteelt laag te houden. Er treedt dan 
‘gedwongen’ inteelt op. Wanneer je na-
komelingen fokt die zijn ingeteeld, dus 
waarvan de ouders verwant zijn aan 
elkaar, loop je een verhoogt risico op 
genetische afwijkingen en zogeheten 
inteeltdepressie. En hoe hoger het in-
teeltpercentage van een nakomeling 
hoe groter het risico op deze proble-
men. 

De aantallen Drentsche Patrijshonden 
die jaarlijks worden geboren, lopen de 
laatste jaren wat terug tot onder de 350 
in 2012. Doordat de vereniging de regis-
tratie over een lange periode zeer com-
pleet heeft, was het mogelijk om een 
goede indicatie te krijgen van de inteelt 
en de verwantschap. De gemiddelde 
inteelt in de populatie ligt momenteel 
rond de 23% en de verwantschap rond 
de 46%. Wanneer we naar het verloop 
kijken zien we dat de inteelt de laatste 
jaren behoorlijk stabiel is geworden, 
waaruit blijkt dat de vereniging hier de 
laatste jaren waarschijnlijk op een juiste 
wijze aandacht aan heeft besteed. De 
verwantschap blijft echter oplopen. 
Toen we hier verder op in zoomden, 
werd duidelijk dat de gemiddelde ver-
wantschap, die met 46% toch al aan-
zienlijk is, bij de vorming van het ras 
met name werd veroorzaakt door een 

gering aantal voorouderdieren met een 
grote invloed op de huidige populatie. 
Er is zelfs één voorouder waar 19% van 
de genetische variatie in de huidige po-
pulatie volledig van afstamt: de moeder 
van de beroemde Nimrod. 

Nu is dit verschijnsel absoluut niet 
vreemd. Nimrod werd en wordt nog 
steeds gezien als de Drent zoals een 
Drent eruit moet zien. Om problemen 
met een genetische achtergrond zoveel 
mogelijk te beperken is het echter van 
groot belang om de dominantie van 
deze enkele voorouder toch zoveel mo-
gelijk te beperken. Een logische vervolg-
stap in ons onderzoek was het verder in 
zoomen op de Drenten in de huidige 
fokpopulatie en vinden van die dieren 
die een genetische variatie bevatten die 
“het meest uniek” is in deze populatie 
en waarvan het van belang is om deze 
meer in te zetten in de fokkerij. 

Op basis van de stamboomgegevens 
hebben we de verwantschap uitgere-
kend van ieder dier in de huidige fok-
populatie ten opzichte van de volledige 
huidige fokpopulatie. Hierbij kwam naar 
voren dat er wel degelijk verschillen be-
staan in verwantschappen. Deze bevin-
dingen zijn gepresenteerd tijdens een 
tweede informatiebijeenkomst in febru-
ari 2014 en puur toevallig was daar een 
Drentsche Patrijshond aanwezig die de 
show stal: Hera, de nummer 2 op de lijst 
van honden met de laagste verwant-
schap! Hera heeft een gemiddelde ver-
wantschap van 30% ten opzichte van de 
rest van de huidige fokpopulatie.

Vanuit de SZH mogen we terugkijken op 
twee geslaagde informatiebijeenkom-
sten en zijn we verheugd om te zien hoe 
de Vereniging van De Drentsche Patrijs-
hond werkt aan het optimaliseren van 
hun fokkerijbeleid. 

Myrthe Maurice – Van Eijndhoven
SZH (Stichting Zeldzame Huisdierrassen)
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De clubmatch van 28 juni 2014 blonk uit door de gezel-
lige sfeer. Het was een ontspannen komen en gaan van de 
deelnemers en eventuele aanhang. Er waren geen aparte 
clubjes en iedereen sprak met iedereen. Er werd sportief 
geapplaudisseerd voor iedere winnaar en de verliezers 
werden getroost en een hart onder de riem gestoken.

Ik zag deze keer veel kwaliteit. Het spreekt vanzelf dat niet ie-
dereen een uitmuntend halen, maar de honden die geshowd 
werden waren over het algemeen Zeer Goed, tot Uitmuntend. 
Natuurlijk zijn er altijd mensen die teleurgesteld zijn in de uit-
komst of de beoordeling, maar ver-
geet niet dat het altijd maar een mo-
ment opname is en waar je de ene 
keer een uitstekende beoordeling 
krijgt, kan het de andere keer minder 
goed gaan.

Waar tegenwoordig door de keur-
meesters op instigatie van de Raad 
van Beheer, veel waarde aan ge-
hecht wordt is het ringgedrag van 
de honden. Honden die uitvallen of 
grommen in de ring worden niet, of 
minder goed beoordeeld. Natuurlijk 
is dat een teleurstelling voor de ei-
genaar van de hond, maar het kan 
iedereen overkomen. De ene keer is 
het een gebrek aan socialisatie, de 
andere keer zit de hond of de baas 
niet goed in zijn/haar vel en ook dan 

kan het je overkomen dat de hond geen goed ringgedrag 
vertoont. En dan herhaal ik maar eens wat ik altijd zeg; de 
keurmeester is autonoom en je hebt je bij het oordeel neer 
te leggen. Ik geloof dat het in de voetbalwereld ook zo is; de 
scheidsrechter kent het doelpunt al dan niet toe! Niet dat ik 
verstand van voetbal heb, maar ik heb dat wel eens gehoord.

Het was de eerste keer dat de nieuwe crew van de EVC deze 
dag organiseerde en ik kan alleen maar zeggen: complimen-
ten! Het geheel verliep goed en ik denk bijna vlekkeloos. He-
laas moet ik er direct aan toevoegen dat de hal en de ringen, 

te klein waren voor de Drent. Deze 
jachthonden hebben ruimte nodig 
om op de juiste tred te komen en 
wanneer je ze in te kleine ruimten 
moet laten lopen, komen ze daar niet 
in. Ik hoorde van verschillende kan-
ten opmerkingen, dat het misschien 
beter is om hetzij naar een grotere 
ruimte om te kijken, hetzij er een 
“open lucht” dag van te maken. Een 
en ander valt of staat natuurlijk met 
de financiën, want die spelen een be-
langrijke rol in het geheel.

Mijn eindconclusie is dat het een 
gezellige, goed georganiseerde dag 
was, voor herhaling vatbaar. Met 
dank aan de gehele EVC.

J. Broekman – Dekker

Kampioenschapsclubmatch 2014

eVenementencommissie
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Reuen Open klasse - Simo Lynde v.d. Bezelhonk
NHSB 2867252, Geb. 10-1-2012, F: C.M. Schulte, V: Thybo Sanne van Drienermarke, M: Lynde Nynke v.d. Bezel-
honk, Eig.: P.F.M.  Schellings

Reu 2 jaar. Uitmuntend rasbeeld. Evenredig, harmonisch totaalbeeld. Mooi mannelijk hoofd met goede verhoudin-
gen en wigvorm. Goed gebit, goed oor, iets rond oog. Goed lichaam met goede boven- en onderbelijning. Evenredig 
voldoende gehoekt. Goed stuwend en uitgrijpend gangwerk voor leeftijd. Rastypische beharing en bevedering. Prima 
gedrag. Uitmuntend.
Keurmeester: mw. A.M. Reeskamp-Blok

Reuen Jeugdklasse - Maran van ‘t Jasperspad
LOSH 1126131, Geb. 8-4-2013, F: A. Dooren, V: Bink van ‘t Arrêt, M: Javana van ‘t Jasperspad, Eig.: P.  Massart

Reu van 14 maanden. Reu van goed type, prettige gedrag  en prettige uitstraling. Goed reuenhoofd met mooi oor, 
goed oog, schaargebit. Sterke hals. Goede bovenbelijning. Onderbelijning nog iets te hoog opgetrokken. Voldoende 
lichaam met goede benen en voeten. Voor voldoende gehoekt. Achter wat stijl. Vacht in aanleg goed. Mooie bossige 
staart.  Gaat soepel en vlot door de ring. Uitmuntend
Keurmeester: dhr. J. Andringa

Reuen Fokkersklasse - Dexter Sanne van Drienermarke NJK’13 (CAC)
NHSB 2875163, Geb. 16-3-2012, F: H.T.  Bösing & G. Proper, V: Kamp. Quinto fan ‘t Suydevelt, M: Kamp. Sanne Anjo 
van Drienermarke, Eig.: H.T.  Bösing & G. Proper

Reu van 2 jaar. Uitmuntend manlijk totaalbeeld. Rastypisch hoofd met goede verhoudingen. Correct oor en gebit. Mooi 
barnsteen kleurig oog. Krachtige hals en boven belijning. Voldoende gehoekt voor en achter. Mooi gevormde ribben 
die onderin nog wat breder mogen worden zodat elleboog beter aan gaat sluiten. Prima bone met mooie gesloten, 
krachtige voeten. Prima vacht en bossige staart. Voldoende stuwend gangwerk, ruim uitgrijpend maar moet voor nog 
wat vaster worden. Prima temperament. Uitmuntend.
Keurmeester: mw. F.L. Mensink

Reuen Fokkersklasse - Hannes Hay v.d. Sebastiaans Hoeve (Res. CAC)
NHSB 2874458, Geb. 4-3-2012, F: L.  Punselie, V: Kamp. Cisco Cas v.d. Sebastiaans Hoeve, M: Kamp. Birthe Be v.d. 
Sebastiaans Hoeve, Eig.: L.  Punselie

Reu van 2 jaar. Krachtig licht gestrekt totaalbeeld. Manlijke uitstraling. Mooi hoofd met goede verhoudingen. Correct 
oog, oor en gebit. Mooi aangesloten lippen. Krachtige hals en boven belijning. Wat sterk hellend bekken en de staart 
zou wat bossiger mogen. Acceptabele hoekingen. Mooi gevormde ribben. Krachtig en stevig bone met mooie voeten 
die in stand voor iets naar buiten gedraaid worden. Mooie vacht. Gaat met voldoende stuwing maar is nog los in 
front. Prima temperament. Uitmuntend.
Keurmeester: mw. F.L. Mensink

Reuen Gebruikshondenklasse - Snuf van ‘t Hoage Gors
NHSB 2893550, Geb. 17-8-2012, F: N.E. Wuite-Visbeen, V: Baron van ‘t Poldersdijkje, M: Sproet van ‘t Hoage Gors, 
Eig.: A. de Ruiter

Reu van 2 jaar die in alles nog moet uitzwaren om een manlijker totaalbeeld te krijgen. Hoofd met goede verhoudingen. 
Oor goed geplaatst maar draagt het soms wat laag. Correct oog en gebit. Toont nog iets occiput. Krachtige hals en 
boven belijning. Mooie bossige staart. Evenredig gehoekt, voor en achter. Ribben moeten nog uitzwaren m.n. onderin 
en wat dieper worden zodat ellebogen beter aan gaan sluiten. Passend bone met goede voeten. Correcte vacht. Tijdens 
het gaan gaat hij gemakkelijk in telgang. Zou iets meer mogen stuwen. Prima temperament. Zeer goed.
Keurmeester: mw. F.L. Mensink

Reuen Tussenklasse - Timbol fan de Indo-Anjoho
NHSB 2903128, Geb. 4-11-2012, F: I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers, V: Kamp. Oscar Phébe van Groevenbeek, M: Fardau 
fan de Indo-Anjoho, Eig.: C.  Overbeek-Veldhuijsen

Reu van 1 1/2 jaar. Reu van voldoende type en formaat. Aantrekkelijk reuenhoofd met goed oor, prima oog en gebit 
niet te controleren op dit moment. Prima hals. Goed boven en onderbelijning. Voor leeftijd goed lichaam met bijpas-
sende benen en voeten. Goede staart . In voorhand wat stijl, achter voldoende gehoekt. Gangwerk nog erg jeugdig en 
wat los in polsen. Beharing in aanleg goed, maar op dit moment niet in conditie. Zeer goed.
Keurmeester: dhr. J. Andringa
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Reuen Kampioensklasse - Kamp. Oscar-Phébe van Groevenbeek
NHSB 2635613, Geb. 8-12-2006, F: M.J.B. de Boer - van Herreveld, V: Kamp. Horus Meike van Groevenbeek, M: 
Kamp. Phébe Babien van Groevenbeek, Eig.: J.  Broekman-Dekker.

Reu van 6,5 jaar. Manlijk totaalbeeld en uitmuntend in type. Schitterend hoofd met prima verhoudingen zoals het 
hoofd van een Drent moet zijn. Krachtige hals en bovenbelijning. Mooie bossige staart. Evenredige hoekingen met 
mooie ribben. Krachtige bone en voeten. Goede vachtstructuur. Staat vandaag iets open. Gaat vlot met voldoende 
stuwing maar voor enigszins wijd. Prima temperament. Uitmuntend.
Keurmeester: mw. F.L. Mensink

Reuen Puppyklasse - Scott Josephine v.d. Eijkenstaete
NHSB 2945647, Geb. 17-11-2013, F: M.J.B. de Boer-van Herreveld, V: Argos Lobke van Selihof, M: Josephine Tinke 
v.d. Eijkenstaete, Eig.: M.M. van Looijengoed-Verasdonck.

Reu van 7 maanden. Aantrekkelijke reu van mooi type en formaat. Hoewel de hond zich onwennig gedraagt heeft 
hij toch de juiste uitdrukking in het gelaat. Goed oor, oog al voldoende donker. Compleet scharend gebit. Prima hals, 
goede onder en bovenbelijning. Prima lichaam, goede bone. Evenredig gehoekt voor en achter. Prachtige vacht met 
de gewenste golven op de rug. Goede staart. In het gangwerk is de leeftijd nog duidelijk te zien. Veelbelovend.
Keurmeester: dhr. J. Andringa

Reuen Veteranenklasse - Kamp. Jordie the Gloucester (Beste veteraan)
NHSB 2519335, Geb. 28-7-2004, F: R. Key, V: Ellert van Oudsher, M: Kamp. Lista the Gloucester, Eig.: G.W.  Paardekooper.

Reu van 10 jaar. Nog in uitmuntende conditie. Krachtig totaalbeeld met mooi manlijk hoofd en correcte verhoudingen. 
Prima oog, oor en gebit. Mooi barnsteenkleurig oog. Correcte bovenbelijning en hals. Mooie bossige staart. Zag voor 
graag iets sterkere hoeking. Mooie ribben die iets dieper hadden kunnen zijn, dan sloot ook de elleboog wat beter aan. 
Mooi sterk bone met goede, gesloten voeten die hij soms in stand voor wat naar buiten draait. Gangwerk is lekker vlot 
met voldoende stuwing. Achter is het wat nauw en voor iets los in ellebogen. Prima temperament. Uitmuntend.
Keurmeester: mw. F.L. Mensink

Fokkerijgroep 
Keurmeester: mw. F. Lochs-Romans en

mw. F.L. Mensink

Kennel van Drienermarke
H.T. Bösing

Kind en Hond
Keurmeester: mw. F.L. Mensink

6 t/m 9 jaar

Marijn Mud
Jet Freza v.d. Ykenhorst

10 t/m 12 jaar

Lisa Kempers
Cisco Cas v.d. Sebastiaans-

hoeve
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Teven Open klasse - Eefke (Res. CAC)
NHSB 2829705, Geb. 8-3-2011, F: J.H.F. Deterink, V: Kamp. Mazzel fan ‘t Suydevelt, M: Silke Kristel van Selihof, 
Eig.: L.F.  Algra.

Vrouwelijk totaalbeeld, Goed van verhoudingen. Vrouwelijk hoofd. Ogen zouden iets verder uit elkaar mogen staan. 
Strakke lip. Prima wigvorm in snuit. Best oortje. Prima hoekingen voor en achter. Mooie staartaanzet. Beste ribben. 
Prima beharing en staart. Vlot gangwerk, een fractie uit ellebogen en met de voetjes naar binnen. Uitmuntend.
Keurmeester: mw. T. van Adrichem Boogaert-Kwint

Teven Jeugdklasse - Fenna Tarah v.d. Tienhont
NHSB 2910564, Geb. 15-1-2013, F: W. de Graaff, V: Bono Serah van ‘t Sleeswyck, M: Tarah Famke v.d. Tienhont, 
Eig.: H. v.den Berg.

17 maanden. Uitmuntend  type, prima verhoudingen. Goed gevormd hoofd met rastypische expressie. Goed oor, oog 
en gebit. Lip mocht wat strakker. Fraaie boven- en onderbelijning. Passend bone, goede voeten. Goede ribwelving en 
borstdiepte. Ellenbogen mochten beter aansluiten. Gaat vlot met goede staartdracht. Fraaie vacht, prettig gedrag.  
Uitmuntend.
Keurmeester: mw. G.M.I. de Wit-Bazelmans

Teven Fokkersklasse - Kamp. Djenna Sanne van Drienermarke
NHSB 2743422, Geb. 27-3-2009, F: H.T.  Bösing & E.M. Bösing-Dijkstra, V: Jelle Babien van Groevenbeek, M: Kamp. 
Sanne Anjo van Drienermarke, Eig.: H.T.  Bösing & E.M. Bösing-Dijkstra

Teefje van 5 jaar. Vrouwelijk en uitmuntend totaalbeeld. Typisch Drentenhoofd met de juist verhoudingen en de mooie 
wigvorm. Prima oor, oog en gebit. Oog van de juiste barnsteen kleur. Krachtige hals. Bovenbelijning zou net iets sterker 
mogen. Voorhand zou iets beter gehoekt kunnen zijn. Achter prima. Mooie geronde ribben. Prima onderbelijning, 
Correct bone met goede voeten. Prima vacht structuur en bossige staart. Gaat vlot met voldoende stuwing en tempera-
ment door de ring. Uitmuntend.
Keurmeester: mw. F.L. Mensink

Teven Gebruikshondenklasse - Dirkje fan ‘t Getsewold
NHSB 2882424, Geb. 14-5-2012, F: M.C. Atema-van Noort, V: Monty Nimrod v.d. Drentsche Dreven, M: Teuntje 
fan ‘t Getsewold, Eig.: M.C.  Atema-van Noort.

Teefje van 2 jaar. Elegant totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd. Correcte verhoudingen. Goed oog, oor en gebit. Oog toont 
wat rond. Vloeiende overgang hals-rug belijning. Mooie bossige staart. Voorhand zou wat sterker gehoekt mo-
gen zijn. Achter voldoende gehoekt. Ribben moeten nog uitzwaren zowel in diepte als in breedte. Passend bone, 
gesloten voeten. Maar zag pols graag wat sterker. Correcte vacht en mooie bossige staart. In gangwerk maakt ze er 
vandaag een feestje van, maar ik hoop dat ze met het volwassener worden stabieler wordt in deze. Om haar type 
wel een U. Uitmuntend.   Keurmeester: mw. F.L. Mensink

Teven Kampioensklasse - Kamp. Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk (CAC en BOB)
NHSB 2845781, Geb. 22-6-2011, F: C.M. Schulte, V: Floris Horus fan ‘t Patrijzen Bos, M: Nynke-Flo-Jytte v.d. Bezel-
honk, Eig.: A. van Ditzhuyzen.

Teefje van 3 jaar. Mooi teefje. Vrouwelijk in haar hele voorkomen. Mooi hoofd. Prima verhoudingen, mooie wigvorm. 
Correct oog, oor en gebit. Krachtige, stevige hals. Prima bovenbelijning. Voldoende gehoekt voor en achter. Mooie 
ronde ribben die onderin met de ellebogen beter aan zouden moeten sluiten. Prima bone en gesloten voeten. Correcte 
vachtstructuur maar is vandaag in haar zomer jas. Vlot, voldoende stuwend en gemakkelijk gangwerk. Draagt van-
daag een tikkeltje overgewicht. Leuk temperament. Uitmuntend.
Keurmeester: mw. F.L. Mensink

Teven Tussenklasse - Jytte Pyppa v.d. Bezelhonk
NHSB 2898764, Geb. 23-9-2012, F: C.M.  Schulte, V: Thybo Sanne van Drienermarke, M: Pyppa Jytte v.d. Bezelhonk, Eig.: 
C.M.  Schulte.

21 maanden. Fraai type teef, goede maat en verhoudingen. Goed gevormd hoofd. Goed oog, oor en gebit. Mooie 
hals- ruglijn. Goed gehoekt voor en achter. Prima ribwelving en borstdiepte. Passend bone, goede voeten. Rastypische 
beharing. Regelmatig gangwerk met goede staartdracht. Vriendelijk, zelfzeker gedrag. Uitmuntend.
Keurmeester: mw. G.M.I. de Wit-Bazelmans



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

Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond
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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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Teven Veteranenklasse - Kariska Cirra van Wikatro
NHSB 2502765, Geb. 12-4-2004, F: A.B. van Leeuwen, V: Doerak the Gloucester, M: Cirra Amber van Wikatro, Eig.: M. 
van Oversteeg

Teefje van 10 jaar. Die nog in tiptop conditie is. Vrouwelijk totaalbeeld. Mooi hoofd en uitdrukking. Correct oog, oor 
en gebit. Prima wigvormige voorsnuit. Krachtige hals. Bovenbelijning loopt soms wat op. Voorhand zou wat sterker 
gehoekt mogen zijn. achter voldoende. Mooi gevormde ribben die iets dieper hadden mogen zijn mooi bone en goede 
voeten. prima vachtstructuur. heeft een vlot en gemakkelijk gangwerk. Voldoende stuwend maar in de achterhand wat 
nauw. Prima temperament. Uitmuntend.
Keurmeester: mw. F.L. Mensink

Teven Puppyklasse - Lindsey Li v.d. Sebastiaanshoeve (Beste pup)
NHSB 2947480, Geb. 5-12-2013, F: L.  Punselie, V: Zodiac v.d. Sebastiaans Hoeve, M: Kamp. Birthe Be v.d. Sebasti-
aans Hoeve, Eig.: L.  Punselie.

7 Maanden. Uitmuntend rastype in maten en verhoudingen. Fraai gevormd hoofd met vrouwelijke rastypische expres-
sie, maar moet nog wat “in de oren groeien”. Goed oog, compleet schaargebit. Mooie volle voorsnuit. Uitmuntend 
gehoekt voor. Al ver ontwikkeld in lichaam. Krachtig bone. Goede voeten. Prima staartaanzet en dracht. Fraaie jeugd-
vacht. Voor leeftijd al een prachtig gangwerk. Fijn gedrag.  Veelbelovend.
Keurmeester: mw. G.M.I. de Wit-Bazelmans

Teven Babyklasse - Tiana van ‘t Patrieske
NHSB 2955454, Geb. 19-2-2014, F: J. Sportel-Roeland, V: Bento Gina v.d. Haeckpolder, M: Blossom van ‘t Patrieske, 
Eig.: J.H.  Alberts-Oets

vier maanden. Rastypisch teefje met goede verhoudingen. Vrouwelijk hoofd, wat in schedel nog wat breder  en vlak-
ker moet worden. Goed  oog en oor. Schaargebit. Uitmuntende hoekingen. Vandaag licht overbouwd, stevig bone. 
Goede voeten. Staat voor oost-west. Laat voor leeftijd al een heel behoorlijk gangwerk zien met goede staartdracht. 
Mooie jeugdvacht. Gedraagt zich prima. Veelbelovend.
Keurmeester: mw. G.M.I. de Wit-Bazelmans

Marijn is trots
De jaarlijkse clubmatch werd dit jaar op 28 juni 2014 gehou-
den. Wij hadden onze honden Jet en Pien ingeschreven in de 
Jeugdklasse, Openklasse en de Kind en Hond Show.

We gingen onze nummers ophalen bij het secretariaat. Ook 
ons neefje Marijn kreeg zijn nummer opgespeld: K1. Ook 
kreeg hij een boekje met pen; hij vond dit geweldig! Er werden 
veel rondjes en kruisjes gezet, naar zijn zeggen rondje voor 
leuke, lieve honden en kruisjes voor de niet leuke honden. Er 
stonden gelukkig veel rondjes in zijn boekje.

Eerst met ‘Jet Freza van de Ykenhorst’ in de ring bij de Open-
klasse, ik kreeg het gangwerk niet echt goed, de ringen waren 
te klein om het gangwerk goed te laten beoordelen. De keu-
ringen door mevrouw T. van Adrichem Boogaert-Kwint verlie-
pen snel en correct. Wanneer ze een opmerking had legde zij 
dit goed aan ons uit. Voor onze Drent van bijna 7 een mooie U!

Daarna in de ring met ‘Pien-Jet de Luntersche Bron’, er was 
in de Jeugdklasse Teven veel concurrentie. Deze klasse werd 
gekeurd door mevrouw G.M.I. de Wit-Bazelmans. Wat wij zeer 

waardeerden van deze keurmeester was dat ze meer dan vol-
doende tijd nam voor alle jeugdige jonge honden. Lukte het 
niet in één keer, dan wel in twee of drie keer! Voor onze Pien 
een mooie U met een 4e plek!

Ja, en dan nog de Kind-hond show. De kinderen moesten 
vrij lang wachten voordat ze aan de beurt waren, maar toen 
ze eenmaal aan de beurt waren, zaten alle keurmeesters en 
helpers netjes op hun stoel hun optreden te aanschouwen. 
De Kind-hond show werd begeleid door de dhr. J. Andringa. 
Hij vertelde de kinderen goed wat ze moesten doen. Na een 
rondje lopen met de hond, moesten ze nog een keertje heen 
en weer. Dit zag er mooi uit! Ons neefje Marijn (5 jaar) werd 
eerste in zijn klasse. Als er die dag iemand trots was op zijn 
beker en medaille dan was hij het wel!

Tot slot willen wij onze complimenten geven aan de organisa-
tie van deze clubmatch. 

Rienie en Annet Rap, De Luntersche Bron
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Convocatie fokdag 18 oktober 2014
Voor de 2de fokdag van 2014 op 18 oktober in de markthal 
te Barneveld, worden de hierna volgende nesten uitgenodigd. 

• De fokkers en reu-eigenaren ontvangen medio juli per e-
mail een uitnodiging voor de fokdag.

• De brief met ringindeling en catalogusnummer volgt me-
dio september per e-mail.

• Aan de hand van de gegevens zoals vermeld op het 
N.A.W. formulier worden medio september de uitnodigin-
gen met ringindeling en catalogusnummer indien moge-
lijk per e-mail naar de pup eigenaren verstuurd.

• Pup eigenaren die geen e-mail adres hebben, krijgen de 
uitnodiging per post. 

• Wilt u, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, eventuele 
mutaties doorgeven.

• Het is helaas niet mogelijk om vóór de fokdag aan te ge-
ven welke keurmeester in welke ring keurt.

• Kampioenschapstitels van ouderdieren en de nakome-
lingen worden in tegenstelling tot een clubmatch of ten-
toonstelling niet vermeld.

Oogonderzoek
Op de fokdag kunt u de ogen van uw hond laten onderzoe-
ken (ECVO), ook als u niet voor de fokdag bent uitgenodigd. 
Wilt u dan vooraf het kopie-registratiebewijs van uw hond en 
het aanmeldingsformulier mailen naar fokdagen@drentsche-
patrijshond.org of per post versturen naar: Bosweg 2, 3651 LV  

Woerdense Verlaat,  t.a.v. Renate Schouten. Het aanmeldings-
formulier kunt u downloaden op de website van de vereni-
ging: www.drentschepatrijshond.org

De kosten voor het ECVO onderzoek bedragen voor leden 
van de vereniging “De Drentsche Patrijshond” slechts € 20,00. 
Niet-leden betalen € 30,00. Het bedrag dient overgemaakt te 
worden naar IBAN: NL22RABO0328320021 t.n.v. De Drentsche 
Patrijshond te Zuidbroek.

We rekenen op een gezellige dag en een grote opkomst.

Namens de Evenementencommissie,
Renate Schouten

Locatie
De fokdag wordt gehouden in de markthal te Barneveld: Baron van Nagellstraat 158, 3771 LL Barneveld

De route naar de markthal wordt vanaf de A1 aangegeven met gele borden met de tekst Markthal. De parkeerplaats bij 
de hal is te bereiken via de Harselaarseweg en de Industrieweg.
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Wilt u, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, eventuele mutaties doorgeven. 

Mocht u als fokker een nest gefokt hebben tussen 12-10-2012 en 18-4-2013  en niet vermeld staan in bovenstaande lijst of 
mocht u onjuistheden in deze lijst aantreffen, wilt u dan contact opnemen met: 

Renate Schouten Adres: Bosweg 2, 3651 LV,  Woerdense Verlaat

   Tel.: 0172-407010

   E-mail:  fokdagen@drentschepatrijshond.org

Nesten met fokadvies die uitgenodigd worden voor de Fokdag op 18 oktober 2014

Naam hond NHSB HD Nest geboren Eigenaar/Fokker

Eros Bieke v. Selihof 2718527 A H. Spitzen

x   Akina Lobke v. Selihof 2643662 A 13-10-2012 • D. Das

Bart fan 't Suydevelt 2630889 A J.W. Hoeksema

x   Tessel v.'t Wijdseland 2683651 A 19-10-2012 • G.B. Olieman

x   Esra-Senna-Wammes v.'t Opgoande Slag 2594117 A 24-01-2013 • T.H. Hooge

x   Femke 2702019 A 26-02-2013 • T.A.M. v/d Laar-Kanters

x   Nouvelle Annabel fan 't Suydevelt 2717871 A 07-03-2013 • M.G.H. Turk

Rocky 2602641 A E.E.H.J. Creuwels

x   Evie v. 't Drentsche Geluck 2741823 A 02-11-2012 • J. Rooms

Oscar Phébe v. Groevenbeek 2635613 A J. Broekman-Dekker

x   Fardau fan de Indo-Anjoho 2790064 A 04-11-2012 • I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers

x   Mijn Cornelia v.d. Flevomare 2646117 A 13-02-2013 • M.A. De Raad-Hemminga

Quinto fan 't Suydevelt 2734444 A B.H. Büter

x   Tessa-Nouska v. Klein Elsholt 2681186 A 08-11-2012 • A.H.L. Kamperman-Van Remmen

x   Sanne Barobke v.d. Veenweide 2756746 A 08-03-2013 • E.J.F. Duifhuizen-v/d Scheur

x   Djenna Sanne v. Drienermarke 2743422 A 08-03-2013 • H.T. Bösing

Cartouche Tjiekie v. 't Jasperspad 2619239 A C. Wessels

x   Isa 2799080 A 27-12-2012 • M.H.B.B. Witjes-Van Hees

Tinus Jinte Basco v. 't Stieckelholt 2816898 A M.A.C. Plaisier

x   Chita Chess v.d. Sebastiaanshoeve 2772139 A 27-12-2012 • J. Egeter

Jaap v.h. Bergse Veld 2795159 A S.P.P.M. Soons

x   Quispel fan 't Suydevelt 2734447 A 11-01-2013 • J.W. Hoeksema

x   Dinges fan de Indo-Anjoho 2626341 A 23-02-2013 • J.W. Hoeksema

Bono Serah v.'t Sleeswyck 2769214 A J.F.H. Vos

x   Tarah Famke v.d. Tienhont 2747914 A 15-01-2013 • W. de Graaff

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

x   Loeki 2691306 A 23-01-2013 • L. Vogels

Charlie v.d. Heidehoogte 2670779 A S. de Vries

x   Pascha v.'t Brouwerswiekie 2728879 A 26-02-2013 • H. Doldersum-Berkenbosch

x   Marjon-Nelke-Guido v.'t Opgoande slag 2738146 A 19-03-2013 • H. Bakker-Muller

x   Aphra 2716573 A 22-03-2013 • G.A.J. v/d Toorn

Douwe Nynke v.d. Bezelhonk 2694395 A A.H. Stamhuis

x   Fenna v.'t Roetslat 2595173 A 09-03-2013 • R.A.M. Hummelink

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

x   Femke Maud v.d. Meerpoel 2631825 A 22-03-2013 • J.W.J. Bukkems-v/d Manakker

Bowie Spot v. Carnisselande 2706022 A R.J. v/d Wel

x   Froukje Wietske v.d. Meerpoel 2764418 A 30-03-2013 • J.C. v/d Linden

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

x   Jet Freza v.d. Ykenhorst 2685413 A 02-04-2013 • H. Rap

Barak Bochan the Gloucester 2428401 A R. Kamman

x   Shanti 2799083 A 17-04-2013 • L.K.F.L. v/d Heijning



20 - Onze Drent

 

Onze Drent Luuk (‘Jelle v.d. Olinckhoeve’) gaat al vanaf dat hij 
4 maanden oud is met ons mee op zomervakantie naar Frank-
rijk. Daar waar je meestal hoort dat 
Drenten van nature geen echte 
waterratten zijn, zoals bijvoor-
beeld een Labrador of Golden Re-
triever dat wel zijn, vragen wij ons 
toch echt af of we geen Drentsche 
Waterhond in ons midden heb-
ben in plaats van een Drentsche 
Patrijs.

Sinds hij door heeft dat hij kan 
blijven drijven en echt geen con-
tact met de vaste grond hoeft te 
hebben, is hij niet meer uit het 
water te slaan. Tijdens zijn eerste 
zomervakantie in de Ardèche in 
september 2013 keek hij nog de 
kat uit de boom en liep hij alleen 
rondjes om het zwembad en genoot hij van het prachtige uit-
zicht. 

Hoe anders ging dat nu tijdens onze vakantie in juni in de Dor-
dogne.

Luuk is gelukkig geen hond die 
‘blind’ het water inspringt, maar 
toen meneer eenmaal door had 
hoe hij zonder te hoeven springen 
in het water terecht kon komen, 
was het hek van de dam. 

Regelmatig werd onze serene rust 
verstoord, omdat hij in zijn eentje 
‘baantjes aan het trekken’ was en 
hij ons zo gek probeerde te krijgen 
om ook het water in te duiken.

Uiteraard moet je na zo’n sportieve 
lichamelijke inspanning tot rust 
komen en daar had Luuk als pup al 
een oplossing voor gevonden. Waar 
zijn die ligstoelen tenslotte anders 
voor bedoeld?

met onze drentsche waterhond op zomerVakantie

In de tweede week van de schoolvakantie is 
Luuk (‘Jelle v.d. Olinckhoeve’) met opa, oma, 
neefje en nichtje in het Amsterdamse Bos 
wezen varen met een elektrobootje.

Hoewel hij het in eerste instantie ontzet-
tend spannend vond om in de boot te ko-
men, heeft hij gedurende de vaartocht echt 
genoten. Hij rook en zag van alles en hield 
goed in de gaten of we wel de goede kant 
op gingen…

Marjo Timmer

Ardèche 2013

Amsterdamse Bos  2014

Dordogne 2014

ledenadministratie
Naam Adres Voorgesteld door

1 Dhr. R.A. Aardse Paradijsweg 2 Leusden W. Megens

2 Dhr. H. Bremer Raaigras 23 Zwolle G.S.M. Vriend

3 Dhr. A.C. de Bruijn Koolweg 4 Heelweg C. Schulte

4 Dhr. D.J.J. Buijs Havenweg 5 Nieuwe-Tonge J.P.A. van der Zanden

5 Mw. A.  van Ditzhuyzen Sikkeldreef 12 Doetinchem  

6 Mw. E.G.M. Nijhof-Roessink Gaanderij 31 Eefde C.M. Schulte

7 Dhr. C. Talbot Kralingseplaslaan 11 Rotterdam G.L.M. Swanenberg

8 Dhr. H.G. in' t Veen Flintdijk 249 Roosendaal E. Brinkman- van Ommen

9 Dhr. M.H.W. de Vries Stokummerweg 16 Markelo  

Bezwaren tegen het toetreden van de nieuwe leden kunt u ter kennis van het secretariaat brengen, mits binnen 2 weken na het verschijnen van dit blad.
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Symposium ‘Genetica voor de  kynologie 18 juni 2014
In de media en het publieke debat is toe-
nemende aandacht voor de vele erfelij-
ke ziekten en schadelijke raskenmerken 
bij rashonden. Dit leidt niet alleen tot 
maatschappelijke bewustwording op 
dat gebied, maar ook tot toenemende 
druk op de fokkerijsector en diergenees-
kunde om dit grote welzijnsprobleem bij 
rashonden, aan te pakken. Hoewel het 
belang van erfelijke ziekten (en schade-
lijke raskenmerken) maatschappelijk, 
veterinair en vergelijkend biomedisch 
groot is, ontbreekt kwantitatief inzicht 
voor de Nederlandse raspopulaties. Dit 
is echter wel van groot belang voor het 
aanpakken van de ‘rashondenproble-
matiek’. Fokkers kunnen alleen gericht 
gezonder gaan fokken, als zij weten 
welke ziekten er in welke frequenties 
voorkomen binnen hun raspopulatie 
en door het vervolgens toepassen van 
moderne DNA-diagnostiek. Het Exper-
tisecentrum Genetica Gezelschapsdie-
ren bundelt de multidisciplinaire kennis 
en infrastructuur die hiervoor nodig is 
binnen het departement Geneeskunde 
van Gezelschapsdieren van de faculteit 
Diergeneeskunde. Hier komen kennis 
van klinische genetica, populatiegene-
tica en moleculaire genetica samen. In 
samenwerking met dierenartsenpraktij-
ken in het land kan men het fokken van 
rasdieren optimaal gaan begeleiden. 
De ambitie is om daarmee een wezen-
lijke bijdrage te kunnen leveren aan het 
verbeteren van de gezondheid van onze 
rashondenpopulaties.

Hiertoe is een in de wereld uniek pro-
ject ontwikkeld waarbij door gebruik te 
maken van de praktijkgegevens van de 
dierenartsen inzicht wordt verkregen 
in de incidentie en de frequentie van 
het voorkomen van erfelijke ziektes en 
schadelijke raskenmerken binnen de 
rashondenpopulaties in Nederland. Ook 
de ‘lookalikes’ worden in dit onderzoek 
betrokken. Deze zijn herkenbaar door 
het ontbreken van een stamboomnum-
mer. Bij een pilot-studie van dit project 
bij drie rassen is gebleken dat bij de La-
brador populatie maar 20% een stam-
boom heeft, bij de Engelse Bulldog 12% 
en bij de Chihuahua slechts 6%. Alle 
andere honden die er rondlopen en op 
deze rassen lijken zijn ‘lookalikes’. Op het 
Ministerie was dit wel een eyeopener, 
met als gevolg dat men de mening over 
de rashond met stamboom heeft bijge-
steld. Zij menen nu dat rasverenigingen 

heel veel doen om de rassen gezond te 
houden en de ‘lookalikes’ die soms met 
vrachtladingen uit Oost Europa worden 
binnengebracht de boosdoeners zijn.  

Prof. Dr. Jan Rothuizen verwacht dat 
praktisch alle dierenartsenpraktijken 
medewerking zullen verlenen en de ge-
gevens vanuit hun administratie gaan 
verstrekken. Er is al een groot aantal toe-
zeggingen binnen. Men verwacht bin-
nen nu en een jaar al de eerste gegevens 
te kunnen presenteren.

Deze gegevens zijn onontbeerlijk want 
het is van het grootste belang voor de 
rasverenigingen te weten hoe vaak een 
bepaald probleem zich voordoet. Met 
deze gegevens kan gericht fokbeleid 
gemaakt worden.

Van groot belang is ook de gigantisch 
snelle ontwikkeling in de DNA-tech-
niek. Binnen nu en vijf jaar zal voor de 
meeste erfelijke ziekten een DNA-test 
beschikbaar zijn of binnen korte tijd en 
tegen aanvaardbare kosten ontwikkeld 
kunnen worden.  Het nu door de Raad 
van Beheer aangelegde DNA-archief 
zal daarbij van eminent belang blijken 
te zijn. In tegenstelling tot wat velen 
denken is het met het door de Raad van 
Beheer bewaarde DNA zeer goed moge-
lijk gezondheidsonderzoek te doen. Dat 
wil zeggen, ontstaat er een erfelijk pro-
bleem in een ras dan is in de toekomst 
van de hele populatie DNA beschikbaar 
en kan de mutatie opgespoord worden, 
zodat snel een test beschikbaar is.

Is het dan de bedoeling dat we alle tests 
die maar beschikbaar zijn voor ons ras 
moeten inzetten en alle frequent of 
minder frequent voorkomende erfelijke 
ziekten moeten trachten kwijt te raken? 
Professor Rothuizen adviseert dat abso-
luut niet! 

Door het uitsluiten van lijders en dragers 
van erfelijke ziekten, ook als ze slechts 
weinig voorkomen of als ze slechts nau-
welijks invloed hebben op het welzijn 
van de honden, loop je een grote kans 
dat je weer andere erfelijke aandoenin-
gen naar boven haalt.  Het is bovendien 
een illusie dat je een ziekte echt kwijt 
raakt. Bij enkelvoudig recessief verer-
vende ziekten (als bijv. PRA) kun je met 
DNA-tests (indien beschikbaar) dragers 
en lijders opsporen. Met die kennis 
kun je voorkomen dat er lijders gebo-
ren worden. Dat is wat je wilt! Als je de 

ziekte geheel zou willen elimineren zou 
je ook alle dragers moeten uitsluiten van 
de fokkerij. Dan ontstaat er zo’n smalle 
fokbasis dat er enorm ingeteeld moet 
worden waardoor de problemen alleen 
maar toenemen.

Het advies is: zorg in eerste instantie 
voor zoveel mogelijk diversiteit. Zorg 
dat de genenpool zo groot mogelijk is. 
Dat kan door:
• Beperken inteelt en verwantschap
• Zo veel mogelijk te fokken
• Zoveel mogelijk dieren aan de fok-

kerij te laten deelnemen
• Zoveel mogelijk verschillende de-

kreuen in te zetten. Enige vorm van 
dekbeperking is dus onvermijdelijk, 
dat kan door een maximum aantal 
dekkingen per reu, of per jaar een 
beperkt aantal reuen aan te wijzen, 
of een minimum aantal dekkingen 
voor elke reu.

• Fokdieren uit het buitenland halen 
(bij de Drenten niet goed mogelijk)

• Outcross met een ander ras ( als 
laatste redmiddel)

Als er erfelijke problemen zijn die zeer 
frequent voorkomen of van zeer ernsti-
ge aard zijn dan één hooguit twee van 
deze aandoeningen structureel laten 
testen (DNA-tests) en hiervan fokbeleid 
maken. Dus, nogmaals. niet alles ver-
plicht testen wat mogelijk is, maar alleen 
wat noodzakelijk is.

Er zijn nog veel meer belangwekkende 
onderwerpen aan de orde geweest. Het 
was ook goed eens te horen met welke 
problemen sommige andere rassen te 
kampen hebben. We kunnen dan wel 
zeggen dat het er bij onze Drentsche Pa-
trijshonden nog niet zo slecht voor staat, 
duidelijkheid hierover zullen wij daar 
mogelijk over een half jaar hebben. Dan 
worden de eerste cijfers verwacht uit dit 
unieke project.

Het was een aansprekend en inspirerend 
symposium, mijn verwachtingen over 
de resultaten hiervan zijn naar boven 
bijgesteld en er gloort weer hoop dat de 
rashondenfokkerij er beter en sterker uit 
gaat komen dan ik verwacht had.

Bart van der Pol, secretaris FBC

fokBeleidscommissie

Deze voortaan jaarlijks terugkomende 
bijeenkomsten zijn ontstaan door samen-
werking van het Expertisecentrum Genetica 
Gezelschapsdieren en de Raad van Beheer op 
kynologisch gebied.
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Drenten op vakantie
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Drenten op vakantie
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drent en gedrag (2)

De pup 
Drentsche Patrijshonden zullen in de 
meeste gevallen hun leven bij gezinnen 
en in een drukke maatschappij door-
brengen. Het een belangrijke taak van 
de fokker om de pups zo goed mogelijk 
hierop voor te bereiden. Daarvoor moe-
ten pups in het bijzijn van de moeder-
hond in een huiselijke sfeer opgroeien 
en gewend worden aan de geluiden van 
apparaten, de auto enz. De pups moe-
ten regelmatig door verschillende men-
sen in handen genomen worden. Pups 
die (voornamelijk) in een aparte kamer 
opgroeien en slechts af en toe mensen 
zien zullen later naar verwachting niet 
onbevangen naar mensen zijn. Het mo-
ment van plaatsing is een kritieke peri-
ode omdat een pup eigenlijk te jong is 
om van zijn moeder en nestgenoten ge-
scheiden te worden. Vanaf dat moment 
is de pup voor zijn veiligheid, voedsel 
en gezelschap volledig afhankelijk van 
zijn nieuwe eigenaar. De band tussen ei-
genaar en hond begint dan ook op het 
moment dat de pup wordt opgehaald 
bij de fokker. 

Het karakter 
Iedere pup heeft zijn eigen persoonlijke 
karakter. Een professional of ervaren 
eigenaar kan het karakter van een pup 
inschatten, voor leken kan dit moeilijk 
zijn. Bij de keuze van een pup is het ver-
standig om rekening te houden met zijn 

karakter omdat dit van invloed is op hoe 
hij zal reageren op zijn omgeving.

Karaktertypes
Afwachtend – verlegen
Een pup met een verlegen karakter zal 
snel onder de indruk zijn van nieuwe 
dingen en heeft in een druk gezin of bij 
een ongeduldige eigenaar meer kans 
om op te groeien tot een angstige hond.

Een verlegen pup is gebaat bij een ge-
duldige begeleiding, moet veel posi-
tieve ervaringen opdoen en nieuwe 
dingen moeten gedoceerd aangeboden 
worden. 

Gemiddeld karakter
Een pup met een gemiddeld karakter is 
onderzoekend en staat open voor nieu-
we indrukken.

Deze pup zal zich gemakkelijk aanpas-
sen en past in de meeste gezinnen. 
Wanneer hij goed begeleid wordt zal hij 
opgroeien tot een stabiele hond. 

Zelfstandig
Dit zijn pups die geneigd zijn hun ei-
gen weg te gaan. Honden met een zelf-
standig karakter vragen niet overmatig 
om aandacht en willen niet steeds of 
langdurig geknuffeld worden. Een zelf-
standige pup mag niet verward worden 
met een pup die veel jachtdrift heeft en 
daardoor snel in beslag genomen wordt 
door prikkels (geuren, beweging). Bij 
zelfstandige pups wordt vaak aangeno-
men dat zij dominant zijn wat absoluut 
niet aan de orde hoeft te zijn! Wanneer 
dwang en straf worden toegepast om 
hem “gehoorzaam” te maken, kan een 
Drent met een zelfstandig karakter ge-
frustreerd raken en zich afsluiten voor 
zijn eigenaar. Hier wordt vaak weer met 
dwang of straf op gereageerd. Dit zet de 
relatie tussen baas en hond onder druk.

Een Drent met een zelfstandig karak-
ter is prima te 
trainen wan-
neer gebruik 
gemaakt wordt 
van zijn talen-
ten. De voor de 
hond interes-
sante dingen 
zoals voedsel, 
spel en speel-
goed kunnen 
ingezet wor-
den om hem te 
motiveren. Een 
pup met een 
zelfverzekerd 

karakter zal wanneer hij op de juiste ma-
nier wordt begeleid, uitgroeien tot een 
prettige en stabiele hond. 

Brutaal 
Een pup die direct op je afkomt en grom-
mend aan je schoenveters hangt, direct 
in je handen bijt en snel gromt heeft 
een brutaal karakter. In een gezin met 
kinderen of bij een onervaren eigenaar 
lopen dit type honden de kans op het 
ontwikkelen van probleemgedrag. Maar 
ook een harde aanpak waarbij een ei-
genaar continue de strijd met zijn hond 
aangaat, levert vaak een verstoorde rela-
tie op. Dit openbaart zich meestal in de 
puberteit (tussen 10 maanden en 2 jaar).

Een pup met een brutaal karakter kan 
ontsporen wanneer hij niet weet waar 
hij aan toe is en wanneer hij steeds ge-
corrigeerd wordt. Een eigenaar die van 
zich zelf consequent en rustig is en er-
varing met hondengedrag en training 
heeft, past het best bij dit karakter. De 
eigenaar laat zich niet opjutten door 
ongewenst gedrag maar negeert en/
of voorkomt het juist. Gewenst gedrag 
wordt aangemoedigd en uitgebreid be-
loond. Bij een brutaal karakter zijn spel-
letjes zonder competitie geschikter dan 
spelletjes waarbij de hond zijn kracht 
kan meten. Een brutale pup in een gezin 
met kinderen is geen handige combina-
tie.

Snel reagerende pup 
(reageert op visuele prikkels en geuren). 
Alle Drentsche Patrijshonden hebben 
belangstelling voor prooidieren, het zijn 
immers jachthonden! Er zijn echter ook 
Drenten die specifiek op jachtdrift en 
snelheid gefokt worden. Die pups rea-
geren vaak sneller dan verwacht op prik-
kels en hebben veel jachtpassie. Voor 
hen die een Drent als gezinshond aan-
schaffen of geen ervaring hebben met 
dit soort karakter is een dergelijke pup 
al snel een teleurstelling. De hond raakt 
gefrustreerd en zenuwachtig doordat hij 
zijn natuurlijke aanleg niet kan vertonen 
en de eigenaar krijgt vooral buitens-
huis geen contact met hem. Problemen 
die dan kunnen ontstaan zijn najagen, 
onrust en zenuwachtigheid. Sommige 
pups hebben de neiging tot happen 
naar bewegende objecten of ledema-
ten. De hond voor dit gedrag straffen 
of hem ertoe uitdagen versterkt het ge-
drag! Wanneer een pup dergelijk gedrag 
laat zien is het goed om het direct te 
negeren en het niet op te roepen d.m.v. 
uitdagende spelletjes met een arm of 
speeltjes. Daarnaast is het belangrijk 

Alle pups hebben een eigen uniek karakter.
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om jachtspelletjes (of jachttraining) met 
hem te doen zoals zoeken, apporteren 
en markeren. Hiermee wordt toegeko-
men aan zijn natuurlijke behoefte tot 
jagen. Bij een jager of een eigenaar die 
jachttraining met zijn hond wil doen 
komt dit karakter het best tot zijn recht. 

Bovenstaande voorbeelden geven in-
zicht in verschillende karakters bij pups. 
Bedenk dat het slechts voorbeelden zijn, 
alle honden zijn uniek. De voorbeelden 
zijn bedoeld om te helpen bij een pup-
keuze en voor bij zijn begeleiding. Iede-
re pup heeft een liefdevolle maar conse-
quente benadering en training nodig.

Begeleiding van een pup
Socialisatie
Wat kan voor honden beangstigend 
zijn? We zijn ons niet altijd bewust wat 
voor honden beangstigend kan zijn. In 
de natuur zijn trillingen en harde ge-
luiden de aankondiging van bijvoor-
beeld zwaar weer of een aardbeving. 
Van nature reageert een dier hierop 
met beschutting zoeken of vluchten. 
Bovendien is het gehoor van honden 
zoveel maal sterker dan van ons. Het is 
begrijpelijk dat bepaalde situaties, ge-
luiden van apparaten of vuurwerk angst 
oproepen. Het is daarom van belang de 
pup te socialiseren met alle dingen die 
voor hem onbegrijpelijk zijn maar waar 
wel van hem verwacht wordt dat hij ze 
normaal vindt. 

Socialiseren is een leerproces waarbij de 
pup gewend wordt aan handelingen, si-
tuaties, geluiden, voorwerpen, soortge-
noten en (allerlei type) mensen.

De leermogelijkheden van een pup 
zijn net zo groot als van een volwassen 
hond. Een pup kan zich nog niet zo lang 
concentreren, een paar minuten con-
centratie is normaal. Het komt regelma-
tig voor dat pups zenuwachtig worden 
omdat zij te overprikkeld raken door té 
veel en té lang socialiseren en trainen. 

Deze pups groeien op tot nerveuze of 
drukke honden. De socialisatie van een 
pup moet daarom gedoceerd worden 
aangeboden en ontspannen en posi-
tief voor hem verlopen. Een pup heeft 
voldoende tijd nodig om te rusten en 
te slapen. Een op de pup aangepaste 
dagindeling en een rustige plaats om 
zich terug te trekken werkt bevorderlijk 
op de verwerking van opgedane indruk-
ken. Een pup is - als hij niet slaapt - bezig 
met onderzoeken en dus met leren. Het 
is daarom zeer zinvol direct gebruik te 
maken van zijn mogelijkheid tot leren. 

De ene pup is de andere niet! Hoe snel 
de pup een volgende stap in een leer-
proces aankan, is afhankelijk van zijn 
karakter en de ervaringen die hij heeft 
opgedaan. Het is belangrijk dat de socia-
lisatie wordt volgehouden totdat hij het 
“normaal” vindt.  Veel honden worden 
angstig voor vuurwerk omdat het niet 
bij de dingen van het dagelijkse leven 
hoort. Ze worden er een paar maal per 
jaar onverwachts op volle sterkte mee 
geconfronteerd. Blijvend socialiseren 
met geluiden is nodig om de hond er 
echt aan te laten wennen. Het is hier-
bij belangrijk dat een eigenaar zijn pup 
kan “lezen” zodat signalen van angst, 
vermoeidheid en stress tijdig worden 
herkend en daarmee overprikkeling en 
angst voorkomen kunnen worden.

Wennen aan aanraking en verzorging
Veelvuldig contact met mensen is be-
langrijk. Pups die geen positieve contac-
ten met mensen hebben gehad kunnen 
angstig zijn voor mensen of hun aanra-
king niet accepteren. Dit is lastig omdat 
we nu eenmaal in een maatschappij le-
ven waar van honden wordt verwacht 
dat zij door iedereen geaaid en geknuf-
feld kunnen worden. Het is belangrijk 
een hond op de juiste manier te bena-
deren. Over een hond heen hangen, 
aanstaren en over het hoofd aaien komt 
bedreigend over. Een eigenaar doet er 
goed aan onbekenden die de hond wil-

len benaderen hierop te attenderen. Het 
is daarnaast zinvol om pups met behulp 
van beloningen te trainen om aaien over 
het hoofd te accepteren.

Een pup alleen leren blijven 
Honden zijn sociale dieren en van nature 
niet ingesteld om alleen te blijven. Toch 
zullen zij regelmatig alleen moet kun-
nen zijn.  Verlatingsangst komt regelma-
tig voor en is een lastig probleem. Het 
ontstaat voornamelijk bij honden die:
• te vroeg alleen moeten blijven (ge-

voel van onveiligheid / in de natuur 
is een pup nooit alleen!)

• niet geleerd hebben om alleen te 
blijven en plotseling wel alleen 
moeten blijven

• volgens een verkeerde methode ge-
traind worden (met straf )

• te lang alleen moeten blijven
• een traumatische ervaring meema-

ken tijdens het alleen zijn bijvoor-
beeld: onweer, vuurwerk, inbraak, 
plotseling lawaai.

• Na een traumatische ervaring bij-
voorbeeld: scheiding van een ge-
zinslid of soortgenoot of verhuizing.

Totdat de pup in huis op zijn gemak is 
kan hij beter niet alleen worden gelaten, 
ook s’ nachts niet. Hoe snel een pup al-
leen kan blijven is o.a. afhankelijk van 
zijn karakter. Om de ontwikkeling van 
verlatingsangst te voorkomen is het 
raadzaam de pup - vanaf het moment 
dat hij zich in zijn nieuwe omgeving op 
zijn gemak voelt - stap voor stap te wen-
nen aan alleen zijn. 

Puppygedrag
Het gedrag van een pup komt voort uit 
natuurlijke behoeftes. Een pup ontdekt 
‘zijn wereld’ voornamelijk met zijn neus 
en bek (tanden). Vooral geuren vormen 
voor honden een groot deel van hun 
belevingswereld. Door middel van snuf-
felen, proeven en bijten ontdekt de pup 
de verschillende materialen en wat wel 
en niet eetbaar is. Daarbij komt dat hon-
den kauwbehoefte hebben. Het is dus 
normaal dat een pup op alles kauwt wat 
hij tegenkomt. Omdat de pup in huis op-
groeit, zal hij tafelpoten, kleed, planten 
enz. onderzoeken. Hier ontstaat al direct 
een conflict met de mens. Een pup kan 
niet begrijpen dat hij zijn natuurlijke 
gedrag niet mag tonen. Daarbij levert 
veelvuldig corrigeren veel negatieve 
aandacht op.

Rol eigenaar bij het ontwikkelen van 
ongewenst gedrag
Veel gedrag van een pup wordt schattig 
gevonden of op zijn minst niet als een 
probleem gezien. Terwijl hetzelfde ge-

Foto’s: Jitske, een teefje met een verlegen karakter - 9 weken en 3 jaar oud. 
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drag een half jaar later vaak als een hin-
derlijke gewoonte wordt beschouwd. 
Bij veel ongewenst gedrag is het de ei-
genaar zelf die het gedrag (onbewust) 
beloont.

Veel gemaakte fouten
• Een pup aanhalen wanneer hij met 

zijn pootjes tegen je aan komt staan
De pup leert hiervan dat hij aandacht 
krijgt wanneer hij met zijn poten tegen 
de mens aan gaat staan. Wanneer de 
eigenaar het gedrag als storend begint 
te ervaren moet het opspringen weer 
afgeleerd worden. De hond wordt weg-
geduwd of er wordt op hem gemop-
perd. In beiden gevallen wordt het 
gedrag (onbewust) beloond, de hond 
krijgt hiermee immers toch aandacht? 
Het gedrag wordt hierdoor in stand 
gehouden.

• Een pup in de handen laten bijten
Een pup moet direct al leren dat bijten 
in mensen niet gewenst is. Zachtjes le-
ren bijten is geen optie! Wat voor de 
ene mens acceptabel is, is voor de ander 
pijnlijk of bedreigend. Een hond kan dit 
niet begrijpen!

• Een pup straffen voor pakken van – 
en bijten in spullen?

Wanneer een pup aan de tafelpoot 
knaagt of een schoen pakt zijn we ge-
neigd om direct te reageren, dit wil-
len we namelijk niet! Een huis staat vol 
met dingen die een pup kan pakken en 
vernielen. Een pup continue corrigeren 
werkt nadelig bij de baas-hond relatie. 
Dit onderzoekende gedrag is tijdelijk, 
na het wisselen van het gebit komt 
het in de normale situaties niet vaak 
voor. Wanneer een hond van 1 jaar nog 
steeds dingen kapot bijt kan er sprake 
zijn van stress, aandacht vragen of te 
weinig of ongeschikt kauwmateriaal. 

Wel of niet straffen
Honden onderling zijn tolerant naar 
pups tot 4 maanden omdat zij nog geen 
deel uitmaken van de rangorde. Maar 
een pup die een oudere soortgenoot te 
brutaal benaderd zal wel gewaarschuwd 

worden d.m.v. grommen. Mensen heb-
ben een andere beleving dan honden 
over wat wel en niet acceptabel is. Een 
kapot gebeten schoen is voor mensen 
een reden tot ongenoegen, een hond 
echter ziet de waarde daarvan niet en 
kan dat ook niet begrijpen. Straffen naar 
menselijke maatstaven zal de relatie tus-
sen mens en hond niet bevorderen. Een 
keer “grommen” wanneer een pup zijn 
eigenaar te ruw benaderd zal begrepen 
worden en effect hebben. Daarbuiten is 
voorkomen van ongewenst gedrag een 
betere optie.

Belonen
Het is bekend dat gedrag wat beloond 
werd, wordt herhaald. Het is dan ook zin-
vol om bij de opvoeding gebruik te ma-
ken van beloningen (voer, spel, iets wat 
de hond prettig vindt of wat hij graag 
wil hebben). Gedrag kan zo op een po-
sitieve manier worden aangeleerd of 
omgebogen en het is bevorderlijk voor 
de baas-hond relatie. Het is belangrijk 
dat een beloning op het goede moment 
gegeven wordt, de pup kan anders niet 
begrijpen waarom hij werd beloond. 
Een verkeerde timing van belonen kan 
ook ongewenst gedrag in de hand wer-
ken. Een privé begeleiding of een pup-
pycursus bij een goed bekendstaande 
hondenschool kan daarbij nuttig zijn. 

Puberteit
Wanneer de kenmerkende periode van 
de puppytijd voorbij is wacht een nieu-
we kritische periode ‘de puberteit’, waar-
over het volgende artikel zal gaan.

Trudie Rutten

Kynologisch gedragstherapeut
40 jaar leven/ervaring met Drentsche
Patrijshonden

Voor informatie en vragen: 
trudierutten@gmail.com

TIP!
Wel doen: De pup aandacht geven wanneer hij 
zich rustig gedraagt en zijn pootjes op de grond 
blijven. Bij vasthoudende pups kan het jezelf 
wegdraaien of weglopen helpen. 

Niet doen: Een pup aandacht geven als hij met 
zijn poten tegen je aan komt staan (negeren).

TIP!
Bijt de pup bij aaien of spelen in de handen? 
Stop dan direct met aaien of spelen! (Niet straf-
fen, mopperen!)

Reageert de pup bij aaien direct met bijten? Het 
kan zijn dat de benadering hem frustreert. Over 
het hoofd aaien, over hem heen hangen en aan-
staren vinden honden niet prettig. Over de borst 
aaien vinden de meeste honden echter wel fijn.

Bijt de hond tijdens het spelen in de handen? 
Trekspelletjes kunnen sommige pups te fel ma-
ken. Het is dan beter direct het spel te beëindi-
gen en het speeltje op te bergen. Negeer de hond 
even maar straf hem niet! Bedenk of dit soort 
spelletjes wel geschikt zijn voor de pup. Wanneer 
hij er te opgewonden van raakt kies dan liever 
voor andere spelletjes zoals zoekspelletjes en ap-
porteren. Een ander nadeel van trekspelletjes is 
dat de hond gestimuleerd wordt om stevig vast 
te houden. Bij jachttraining is dit gedrag onge-
wenst omdat hij het wild dan zal beschadigen.

TIP!
Het tijdelijk opbergen van spullen, planten en 
schoenen e.d. voorkomt stukbijten en het op-
doen van negatieve aandacht.

Interessante, veilige kauwspeeltjes en speelgoed 
waarbij hij zijn neus moet gebruiken, leiden zijn 
natuurlijke gedrag in goede banen. Een pup kan 
ook met een speeltje afgeleid worden wanneer 
hij de ‘fout’ dreigt in te gaan. Geschikt speelgoed 
geeft een pup grote voldoening en spaart meu-
bilair. 

Voorbeelden van geschikt speelgoed zijn: Kong 
(te vullen met zachte hondenvoeding), Activity 
ball (onverslijtbare bal waar brokjes in kunnen),  
Nylabone (veilig kauwbot), snuffelkleed om 
brokjes in te verstoppen, prooispeeltje zoals 
Kong Wubba en een sok of doek met een knoop 
erin.
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Trudie Rutten is hondengedragstherapeut, trainer en Bach 
Dierenconsulent. Zij heeft meer dan 35 jaar ervaring met 
Drentsche Patrijshonden, zowel privé als in haar praktijk 
‘De Rietvink’.

Ze schreef het boek ‘Honden aan boord’ voor hondenlief-
hebbers in de watersport, maar het boek is ook zeer ge-
schikt voor hen die sporten, werken of recreëren met hun 
hond bij het water. Info: hondenaanboord.nl

Boekgegevens: Honden aan boord

• Auteur: Trudie Rutten

• Full colour - Aantal pagina’s: 143 - ISBN 978 90 5961 1030 
Uitgever: De Alk en Heijnen – www.alk.nl

• Prijs € 24,90

Verkrijgbaar bij:

• Bol.com

• Boekwinkels

• Hondenaanboord.nl


Evert Hoekstra 

 


 

DE TUIJE 32  –  9263 RA  GARIJP  –  TEL. 0511-522134  –  FAX 0511-401911 

MOB. 06-55581544 

 

Lid van de Vakfederatie Rietdekkers 

 

            

 

 

  

 Dakrenovatie 

Asbestsanering  

Nieuwe dakbeplating 

Zonnepanelen

www.evert-hoekstra.nl  |  www.agradak.nl

V A K F E D E R A T I E R I E T D E K K E R S 

Rietdekken - Uilenborden - Onderhoud


Evert Hoekstra 

 


 

DE TUIJE 32  –  9263 RA  GARIJP  –  TEL. 0511-522134  –  FAX 0511-401911 

MOB. 06-55581544 

 

Lid van de Vakfederatie Rietdekkers 

 

            

 

 

  

DE TUIJE 32 – 9263 RA GARIJP 
TEL. 0511-522134 – FAX 0511-401911

MOB. 06-55581544


Evert Hoekstra 

 


 

DE TUIJE 32  –  9263 RA  GARIJP  –  TEL. 0511-522134  –  FAX 0511-401911 

MOB. 06-55581544 

 

Lid van de Vakfederatie Rietdekkers 

 

            

 

 

  

 Dakrenovatie 

Asbestsanering  

Nieuwe dakbeplating 

Zonnepanelen

www.evert-hoekstra.nl  |  www.agradak.nl

V A K F E D E R A T I E R I E T D E K K E R S 

Rietdekken - Uilenborden - Onderhoud


Evert Hoekstra 

 


 

DE TUIJE 32  –  9263 RA  GARIJP  –  TEL. 0511-522134  –  FAX 0511-401911 

MOB. 06-55581544 

 

Lid van de Vakfederatie Rietdekkers 

 

            

 

 

  

DE TUIJE 32 – 9263 RA GARIJP 
TEL. 0511-522134 – FAX 0511-401911

MOB. 06-55581544



28 - Onze Drent

 

Dekkingen

dek- en geBoorteBerichten

05-06-2014
Reu: Bento Gina van de Haeckpolder, NHSB 2660300 HD A
Teef: Marjon-Nelke-Guido v.`t. Opgoande Slag NHSB 2738146 HD A
H. Bakker-Muller, Balkbrug

05-06-2014
Reu: Bono Serah van ‘t Sleeswyck, NHSB 2769214, HD A
Teef: Aagje, NHSB 2752912, HD A
T.R. Zwarteveen-Dreijer, Norg

10-06-2014
Reu: Mees Maud v.’t Roetslat, NHSB 2880426, HD A
Teef: Freya van Muyzenberg, NHSB 2843471, HD A
J.A. Appelhof, Assen

11-06-2014
Reu: Sander fan de Indo-Anjoho, NHSB 2790062, HD A
Teef: Laima Nabar the Gloucester, NHSB 2717396, HD A
W.A.M Donjacour, Veghel

14-06-2014
Reu: Mees Maud v.’t Roetslat, NHSB 2880426, HD A
Teef: Silke v.d. Geeserstroom, NHSB 2686716, HD A
J.A.M. Meijer-Wensveen, Gees

18-06-2014
Reu: Oscar Phébe van Groevenbeek, NHSB 2635613, HD A
Teef: Fenna Jinte Basco v.’ t Stieckelholt, NHSB 2816899, HD A
H. Boeve, Emst

30-06-2014
Reu: Argos Lobke v. Selihof, NHSB 2643661, HD A
Teef: Isah Loeka v.d. Krikheide, NHSB 2783267, HD A
W. Klijnstra, Nieuwehorne

01-07-2014
Reu: Bonne v.d. Schermersweide, NHSB 2459508, HD A
Teef: Gina Lauwers, NHSB 2815959, HD A
J.H. Boersma, Kollumerpomp

02-07-2014
Reu: Joris Spot van Carnisselande, NHSB 2706023, HD A
Teef: Maud van ’t Roetslat, NHSB 2724425,  HD A
R.A.M. Hummelink, Zieuwent

04-07-2014
Reu: Ascon-Maras an ‘t Landweggie, NHSB 2741842, HD A
Teef: Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2845781, HD A
A. van Ditzhuyzen, Doetinchem

05-07-2014
Reu: Geof George v.d. Sebastiaans Hoeve, NHSB 2847658, HD A
Teef: Sjoeke Lobke v.d. Veenweide, NHSB 2826797, HD A
E.J.F. Duifhuizen-v.d. Scheur, Stolwijk

08-07-2014
Reu: Marco-Maras an ‘t Landweggie, NHSB 2855016, HD A
Teef: Mila-Nouka v.d. Neerbosche Wateren, NHSB 2718299, HD A
K. Groen, Nijmegen

10-07-2014
Reu: Quibus, NHSB 2652596, HD A
Teef: Selma van ’t Limburgsland, NHSB 2762454, HD A
S. Avezaat, Smalle Ee

14-07-2014
Reu: Sander fan de Indo-Anjoho, NHSB 2790062, HD A
Teef: Bieke-Amber v.d. Neerbosche Wateren, NHSB 2810723, HD A
K. Groen, Nijmegen

15-07-2014
Reu: Stone, NHSB 2800890, HD A
Teef: Cora v. ’t Iemenholt, NHSB 2745011, HD A
G. de Jonge, Emmercompascuum

17-07-2014
Reu: Marco-Maras an ‘t Landweggie, NHSB 2855016, HD A
Teef: Meike-Emie v.d. Neerbosche Wateren, NHSB 2832090, HD A
K. Groen, Nijmegen

22-07-2014
Reu: Maron, NHSB 2796372, HD A
Teef: Mayra fan de Indo-Anjoho, NHSB 2681992, HD A
J. Kerkhof, Dongen

30-07-2014
Reu: Roef Bo v.d. Ruyghewaert, NHSB 2828504, HD A
Teef: Mijn Cornelia v.d. Flevomare, NHSB 2646117, HD A
M.A. de Raad, Kraggenburg
 
31-07-2014
Reu: Oscar Phébe van Groevenbeek, NHSB 2635613, HD A
Teef: Famke van ’t Wijdseland, NHSB 2683653, HD A
M.A. de Raad, Kraggenburg

Geboorten

06-06-2014
7 pups (4 reu en 3 teven)
Reu: Reno fan ’t Suydevelt, NHSB 2742634, HD A
Teef: Femke, NHSB 2702019, HD A
T.A.M. v.d. Laar- Kanters, Helmond

17-06-2014
8 pup (4 reuen en 4 teven)
Reu: Rinus v. ‘t Wilhoeckske, NHSB 2833482, HD A
Teef:  Roosje, NHSB 2664795, HD A
E. Brinkman- van Ommen, Dalfsen

03-07-2014
2 pups (2 reuen)
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

Zomer 2014. 

Af en toe is het zó te heet buiten!!!

Gerry Romijnders-Versteeg, Beuningen

Hond: Sepke (geb. mei 2012)
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Keurmeester:   Mevr. G. Colaris Beste van het ras (BOB):  Jordie the Gloucester

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Puppyklas Beste pup 1VB Tristan 2950004 A.B. Sloot en R.I. Roode

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

Tussenklasse 1U Brisco Baraysa  the Gloucester 2889094 G.W. Paardekooper en
G.W. Paardekooper-Weenink

Open klasse 1U Ids fan `t Suydevelt 2864778 S.M.W. Koopmans

Kampioensklasse 1U Oscar-Phèbe van Groevenbeek 2635613 J. Broekman-Dekker

Veteranenklasse CAC / BOB 
Beste Veteraan

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

Res. CAC 2U Zodiac van de Sebastiaanshoeve 2593920 L. Punselie

Teven

Jeugdklasse Jeugd CAC 1U Pien-Jet de Lunterse Bron 2919046 H. Rap en A. Rap-Wessels

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

Open klasse Res. CAC 1U Jytte Pyppa v.d. Bezelhonk 2898764 C.M. Schulte

Kampioensklasse 1U Gipsey Gil van de Sebastiaanshoeve 2847662 L. Punselie

tentoonstellingen

Jachthondenshow - 15 juni 2014

Er waren 24 Drenten aanwezig: 10 reuen en 14 teven.

De keurmeester mw. G. Colaris had alle tijd om ze te keuren. 
Zij keurde de Drenten voor het eerst op een C.A.C Show, wat 
ze in alle rust deed.

Bij de reuen werd veteraan ´Jordie the Gloucester´ beste reu 
en ´Eva uit de Drentsche Streek´ beste teef. Door zijn mooie 
gangwerk werd Jordie de B.O.B.

Daarna op naar de eindkeuringen bij de veteranen. Daar was 
het: de ring in en de ring weer uit.

In de eindkeuring van rasgroep 7 waren 20 jachthonden en 
daar behaalde Jordie de eerste plaats bij keurmeester mw. R. 
Loch-Romans. Ik stond helemaal verbouwereerd te kijken dat 
ik dit met mijn veteraan van bijna 10 jaar mocht meemaken

Bij de B.I.S. (Best in Show) werd Jordie 4de en bij de Neder-
landse Rassen werd hij 2de bij keurmeester dhr. D. Rutten

Wat een mooie prestatie van deze hond. Daar mag de fokker, 

fam. Key toch trots op zijn. Wij gingen met een heel goed ge-
voel naar huis.

Grada Paardekooper

Jachthondenshow 2014
Papendal. Je hoort er over en ziet af en toe op de televisie 
topsporters hun entree in het hotel of het gebouw maken 
wanneer ze zich gereed moeten maken voor een of ander 
belangrijk evenement, zoals WK voetbal of de Olympische 
Spelen. Verder denk je er niet over na, totdat je hebt inge-
schreven voor de Jachthondenshow en zelf naar Papendal 
komt. Ik wist niet wat ik zag. Wat een prachtige ambiance.  
Midden tussen de bossen liggen diverse velden, met een 
grasmat zo perfect onderhouden, dat je in eerste instan-
tie denkt dat het kunstgras is. Hier mochten wij dan onze 
jachthonden tentoonstellen. Ruime parkeergelegenheid, 
gemakkelijk toegang tot de ringen en een grote tent, voor 
het geval je binnen wilde zitten. Dat waren er niet veel, want 
het was een stralende dag, waarbij zon en wolken elkaar af-
wisselden.

Rondom de ring waar de Drenten werden geshowd was het 
een gezellige boel. Men stond te kijken naar de honden, 

maakte een praatje met deze of gene en er hing een ont-
spannen sfeer. De keuring werd verricht door mw. G. Colaris. 
Buiten een keuring op de Drenten fokdag heeft deze keur-
meester na het behalen van het examen nog niet veel Dren-
ten gekeurd. Het is dan ook logisch dat het niet zo snel ging 
als bij de doorgewinterde Drentenkeurmeesters, maar ik 
vond dat ze goed en gedegen keurde en haar bevindingen 
ook onderbouwde. Ze vertelde waarom ze tot een bepaalde 
conclusie gekomen was en dat is altijd fijn om te weten. De 
jachthondenshow, waar de heer W. Wellens voorzitter is,  
was samen met zijn crew, perfect georganiseerd. Je kunt 
zien dat ze dit wel vaker gedaan hebben en nu voegden om-
geving en het stralende weer heel veel toe. Overal hoorde je 
het geschal van de jachthoorns en ook dat geeft een aparte 
sfeer weer. Bij leven en welzijn, ben ik over 2 jaar weer van 
de partij.

J. Broekman - Dekker
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Keurmeester:   dhr. W van den Broeck Beste van het ras (BOB):  Sander fan de Indo-Anjoho

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse Res. CAC 1U Udo fan ’t Suydevelt 2938256 M. v.d. Burg en F.N.E. Riddersma

Tussenklasse 1ZG Ole fan ’t Suydevelt 2910065 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Open klasse 1ZG Thybo Sanne van Drienermarke 2743418 H.E. de Heer-Bronwasser

Kampioensklasse CAC / CACIB / BOB 1U Sander fan de Indo-Anjoho 2790062 S. Tiemeijer - Wisman

Teven

Jeugdklasse Res. CAC
Jeugd CAC
Beste jeugdhond

1U Jentie-Mila v.d. Neerbosche Wateren 2920627 K. Groen

Tussenklasse 1ZG Nina Eefke v.d. Meerpoel 2899991 J.W.J Bukkums - v.d. Manakker

Open klasse CAC / CACIB 1U Kirsi fan ’t Suydevelt 2872053 J.W. Hoeksema

Op zaterdag 21 juni waren de Drentsche Patrijshonden aan de 
beurt op de Outdoor Uden. We hadden onze Okke (‘Sander 
fan de Indo-Anjoho’) ingeschreven in de kampioensklasse.

Outdoor Uden is een prima georganiseerde show op een 
prachtig terrein met gratis parkeren in de weilanden. Jammer, 

dat de ringen nogal smal waren, dat maakte het bochtenwerk 
behoorlijk nauw.

Gelukkig hadden we prachtig weer, altijd prettig op een 
buitenshow. Een lekker temperatuurtje met een bewolkte 
lucht, waarbij de zon af en toe flink tevoorschijn kwam.

Er waren twaalf Drentjes aanwezig, die door keurmeester Van 
den Broeck bekeken werden. In de reuen-eindronde werd 
Okke door de keurmeester op 1 gezet. Bij de teefjes werd ‘Kirsi 
fan ’t Suydevelt’ van Jaap Hoeksema als beste teef gekozen. 

In de best-of-breed ronde stonden Kirsi en Okke dus naast el-
kaar. Uiteindelijk koos keurmeester Van den Broeck voor Okke. 
Okke werd de BOB.

Er mochten twee Drentjes naar de eindkeuring: beste jeugd-
Drent ‘Jentie-Mila van de Neerbosche Wateren’ van Bianca 
Groen en BOB Okke. Helaas was het voor Bianca en Richard 
een kort bezoek: tent in, rondje lopen, tent weer uit. Maar we 
zijn wel weer een hele ervaring rijker.

Het was een heerlijke dag met mooie honden en prima ge-
zelschap. Aan iedereen felicitaties en bedankt voor een zeer 
geslaagde dag. Tot ziens op een volgende show.

Richard en Selma Tiemeijer, Okke en Abe

De Outdoor Uden - 21 juni 2014

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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Kirsi fan ’t Suydevelt
Nederlands Kampioen

Pinkstershow in Arnhem op 8 juni 2014

NHSB: 2872053

Geboren: 20 februari 2012

Eigenaar: J.W. Hoeksema en 
F. Hoeksema-Schuurman

Vader: Mazzel fan ‘t Suydevelt

Moeder: Jet fan ‘t Suydevelt

Puk van Zoterbék
Nederlands Jeugdkampioen

NHSB: 2930205

Geboren: 3 juli 2013

Eigenaar: J.W. Hoeksema en A.G.J. Breunis

Vader: Kamp. Bart fan ‘t Suydevelt

Moeder: Sonja-Nouska van Klein Elsholt

nieuwe kampioenen

Antwoorden ‘Drent-en-kennis’

1. Eén van de belangrijkste veroorzakers van het verwerpen van kalveren bij koeien.

2. Uit een eencellige parasiet, ontdekt in 1984.

3. Bij de hond.

4. Caninum (Latijn voor hond).

5. Nee, deze zullen moeten worden afgemaakt.

6. De belangrijkste route is van moeder op nakomeling. Een besmet en drachtig dier draagt de besmetting 

op 80% van de nakomelingen over; de zgn. verticale besmetting. Daarnaast bestaat er de zgn. horizontale 

besmetting: d.w.z. van hond naar rund of andersom.

7. De hond eet de nageboorte, de verworpen vrucht, het vruchtwater of rauw vlees van een besmet rund. Na 

12–13 dagen gaat hij via de ontlasting besmettelijke eitjes uitscheiden. Wanneer deze uitwerpselen in het 

voer en of drinkwater van het rund terechtkomen, kan dit dier besmet raken.

8. Iedere hond vormt een risico. Hoe meer contact met vee, des te groter dit is. Boerderijhonden vormen het 

grootste risico, maar ook burgerhonden kunnen besmet raken, door de in antwoord 7 genoemde zaken. 

Een loslopend hond hoort niet in het land.

9. Voor een veehouder is het belangrijk om te voorkomen dat er een besmetting van het veevoer plaats vindt 

met hondenontlasting. Ook moet voorkomen worden dat honden zich besmetten door het eten van infec-

tueus materiaal van de koeien, zoal nageboorte, vruchtwater, verworpen vruchten of rauw vlees

10. Nee, dit is niet zinvol, omdat de bloeduitslag van een hond niet geschikt is voor een boer om maatregelen 

te treffen i.v.m. een probleem bij de koeien. Onderzoek van de ontlasting van de hond op aanwezigheid van  

Neospora Caninum is ook niet zinvol, omdat er een korte uitscheidingsperiode is.
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Auf Wiedersehen Henk

De jachthoornblazers gaven een prachtige en niet te mis-
sen introductie van wat een bijzondere editie van onze 
KNJV proef 2014 bleek te zijn. 

Henk Companjen heeft aangekondigd om zijn werk voor de  
gebruikshondencommissie (GBC) te beëindigen. Na de proef 
en nog voor de prijsuitreiking hebben wij in het bijzijn van zijn 
familie, Barones Van Verschuer, ons bestuur, de leden van de 
gebruikshondencommissie, de keurmeesters, de proefmede-
werkers, de deelnemers en de vele toeschouwers op een pas-
sende wijze Henk kunnen bedanken voor alles wat hij heeft 
gedaan voor de Drent en de Drentenliefhebbers.

Na zich tweeëndertig jaar ingezet te hebben voor de Vereni-
ging Drentsche Patrijshond, was de KNJV-proef in Beesd het 
laatste officiële optreden van Henk namens de GBC.

Henk is elf jaar voorzitter en veertien jaar secretaris geweest 
van de GBC. In al die jaren heeft hij samen met de andere le-
den van de GBC de KNJV-proef op het prachtige landgoed 
Heerlijkheid Mariënwaerdt georganiseerd en heeft hij daar 
demonstraties geregeld. Hij was wedstrijdleider op veldwerk-
wedstrijden en hij was bij menig vergadering aanwezig die te 
maken had met de werkende jachthond. 

Er zijn succesvolle honden uit huize Companjen voorgejaagd; 
zo zijn er successen behaald met Boaike, Donja, Harda, Maurits 
en Dax. Meerdere kampioenen, zowel internationaal als natio-
naal, Winners en Clubwinners, veldwerkkwalificaties waaron-

der een CAC U, apporteerkwalificaties waaronder een unieke 
CAC U met Harda en Nimrod kandidaten. In menig stamboom 
zijn deze honden terug te vinden.

In de speeches die volgden, door onze voorzitter Marc Mas-
saar van Schaik en o.a. de gedelegeerde van de jachthonden 
proeven de heer Joossen, zijn er herinneringen opgehaald en 
lovende woorden gesproken. We hebben stil kunnen staan bij 
de steun van zijn vrouw Gerda en schoonvader Juffer en na-
tuurlijk in stijl geproost, met een bitterbal, op zijn vertrek. 

Henk was in zijn rol als GBC lid altijd bereid om mensen te laten 
delen in zijn enorme kennis en ervaring. Mede namens hen is 
Henk passend bedankt voor zijn inzet de afgelopen 32 jaren! 

Wij gaan verder met datgene waar Henk zich al die jaren voor 
ingezet heeft: voor het ras en het behouden van de jagende 
Drentsche Patrijshond.

De jachthoornblazers eindigden met een passend nummer, 
enkele honden zongen uit volle borst mee, de GBC leden 
mompelen de titel zachtjes mee: “Auf Wiedersehen Henk, Auf 
Wiedersehen”.

Namens de Gebuikshondencommissie (GBC)
Olaf Geerse

geBruikshondencommissie
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25 juli 2014, het is 09:00 
uur geweest en de vijftig 
deelnemers zijn op pad. 
Zo later blijkt, eindelijk 
een dag zonder snikheet 
weer, bliksem of hoos-
buien. Met een goede 
wind en 23 graden was 
het een prachtige wed-
strijddag. Althans voor 
wat betreft het weer, 
want hoe waren de 
proeven en wat werden 
de resultaten?

Veel van de proeven wa-
ren in de buurt van 
de Hooge Schuur 
van het landgoed 
Heerlijkheid Ma-
riënwaerdt. Daar 
waar de Drenten 
doorgaans niet 
bekend staan 
om hun Van den 
Hoogenband-ta-

lent, ging proef H over water voorspoedig. 

Op proef A/B (volgen en vooruit sturen) troffen de 
deelnemers dit jaar een Belgische keurmeester aan.

De markeerproef G werd gehouden in de uiterwaar-
den en claimde zoals elk jaar weer zijn ‘slachtoffers’.

In de middag werd duidelijk welke honden zouden 
strijden om de ereprijs de ‘Mariënwaerdt Bokaal’. 
Slechts vijf honden gingen op voor de dirigeerproef 
I, hiervan mochten er drie door naar proef J, de sleep. 
Hier waren ze niet alle drie succesvol.

Toch mochten we deze dag terug kijken op een suc-
cesvolle dag, want van de drieënveertig Drentsche 
Patrijshonden, zes Stabijhounen en één Wetterhoun be-
haalden er negenentwintig een diploma. Hiervan negen C-, 
achttien B- en twee A-diploma’s.

• De C-beker met 46 punten ging naar ‘Faith Tarah v.d. Tien-
hont’ van de heer Van Zelst.

• De B-beker met 76 punten ging naar ‘Tessa Elsa van Klein 
Esholt’ van mevrouw Weststrate.

• Tweede met een A-diploma van 94 punten werd ‘Jeuris 
Jiba van Hermesheem’ van de heer Poncelet.

• Eerste A-diploma met 96 punten en winnaar van de ‘Mari-
enwaerdt Bokaal’ werd ‘Douwe Nynke v.d. Bezelhonk’ van 
de heer Stamhuis.

Als organisatie kijken wij terug op een succesvolle dag en zien 
u allen graag volgend jaar terug.

Namens de GBC
Olaf Geerse

KNJV Proef Beesd

Van links naar rechts, winnaar beker C, beker B en 
beker A + Mariënwaerdt Bokaal

Uitreiking van de Mariënwaerdt Bokaal door Barones mevrouw Van 
Verschuer aan de heer Stamhuis met op de achtergrond

Henk Companjen

Winnaar vande Mariënwaerdt Bokaal
dhr. A. Stamhuis met ‘Douwe Nynke v.d. Bezelhonk’
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Uitslagen K.N.J.V.-proef Beesd 2014
Naam hond Voorjager Proeven Diploma

a b c d e f g h i j C B A
Aram van het Arrêt Peter Doderer 10 10 10 7 9 9 7 6 6 0 B 46 68 -

Douwe Nynke v.d. Bezelhonk A. Stamhuis 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 A 50 80 96

Emma Lady v.d. Blanke Biele Maas Nagelhoud 8 6 8 6 9 8 8 6 - - B 37 59 -

Esra v ‘t Limburgsland Chris Wielders 10 9 10 8 9 9 6 6 0 - B 46 67 -

Jago Ute Claessens 8 7 9 7 8 10 0 9 - - C 39 - -

Jeuris Jiba van Hermesheem Rony Poncelet 10 9 10 10 10 10 10 10 6 9 A 49 79 94

Joksan Sainuke the Gloucester Nannie Vossen 10 9 9 10 10 7 9 7 0 - B 48 71 -

Bente Damita van Drentenpassie Irene van der Meulen 9 10 7 8 0 8 7 8 - - - - - -

Clovis van de Sebastiaanshoeve Mirjam Stuijvenberg 7 10 - D - 8 - - - - Disk. - - -

Fleur Wietske v. d. Meerpoel Fred van der Meulen 7 10 9 10 10 10 10 10 - - B 46 76 -

Hannes Hay van de Sebastiaanshoeve Linda Punselie 6 6 7 6 9 8 7 7 - - B 34 56 -

Joeri van d’Ouw Knip Ellen Bouwen 6 6 0 8 0 7 7 - - - - - - -

Rebelle van d’Ouw Knip Ine Gimbrère 6 7 9 7 9 7 6 0 - - C 38 - -

Solana van Drentenpassie Roswitha Harmsen 6 0 0 9 8 9 0 0 - - - - - -

Thybo Sanne van Drienermarke Hilde de Heer 7 6 10 10 8 9 8 8 - - B 41 66 -

Vesta Damita van Drentenpassie Sonja Weijer-Kort 0 8 8 7 7 0 10 0 - - - - - -

Bella-Nouka van de Neerbosche Wateren Hans Stevens 8 9 9 9 10 9 0 10 - - C 45 - -

Fenna van ‘t Hoage Gors Marjolein Steutel 9 9 7 8 7 9 D 7 - - Disk. - - -

Fleur van ‘t Hoage Gors Nelleke Wuite-Visbeen 8 6 0 6 7 - - - - - - - - -

Jet Freza van de Ykenhorst Rienie Rap 9 9 0 9 8 7 - D - - Disk. - - -

Jytte Pyppa v.d. Bezelhonk Albert Luttikhuis 10 7 10 9 10 10 10 0 - - C 46 - -

Snuf v. ‘t Hoage Gors Adrie de Ruiter 10 9 9 6 9 8 7 6 - - B 43 64 -

Sproet van ‘t Hoage Gors Nelleke Wuite-Visbeen 7 6 9 7 6 8 8 7 - - B 35 58 -

Tosca Silke v. ‘t Holtenbos W. van Hoey Smith 6 7 7 6 0 6 8 9 - - - - - -

Dirkje fan ‘t Getsewold Madelien Atema 9 7 0 9 9 10 9 10 - - - - - -

Famke v.d. Haeckpolder Wout de Graaff 10 10 10 9 10 9 8 8 - - B 49 74 -

Floortje van ‘t Holtenbos Astrid Verhaar 9 9 0 10 10 8 6 10 - - - - - -

Rif v. ’t Voornsche Landt Roelof Alting 9 9 10 8 6 9 10 10 - - B 42 71 -

Senna van ‘t Voornsche Landt Jettie Verhees 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -

Tarah Famke v.d. Tienhont Wilma de Graaff 10 10 10 8 6 10 8 10 - - B 44 72 -

Tessa Elsa van Klein Elsholt Michelle Weststrate 10 8 10 10 10 9 9 10 - - B 48 76 -

Victor v.d. Maasduinen Elianne Roks 8 9 7 0 8 6 7 8 - - - - - -

Wieske van ‘t Wilhoeckske Willeke Loots 10 9 8 9 9 9 8 8 - - B 45 70 -

Djenna Sanne v. Drienermarke Herman Bösing 10 10 10 8 10 10 9 0 - - C 48 - -

Govert Anjo van Drienermarke J.A. Borsje 10 10 9 10 9 10 10 8 - - B 48 76 -

Tinus Jinte Basco van ‘t Stieckelholt Manuela Plaisier 7 7 0 9 10 9 0 9 - - - - - -

Eefje uit de Drentsche Streek A.H.L. Kamperman van Remmen 8 8 6 D - - - - - - Disk. - - -

Faith Tarah v.d. Tienhont Arno van Zelst 10 8 8 10 10 - - - - - C 46 46 -

Laika Cor Kortsmit 9 9 10 8 9 9 0 9 - - C 45 - -

Lewis Serah van`t Sleeswyck Hans Thur 6 6 9 8 8 8 7 0 - - C 37 - -

Amie Hein van der Velden 7 6 9 - - D 9 - - - Disk. - - -

Pako-Duma v.d Meerpoel Thijs Evink 8 10 6 8 6 7 9 0 - - C 38 - -

Quinten v.d. Maasduinen Ronald Aardse 0 7 7 6 0 8 0 0 - - - - - -

Drie generaties hebben deelgenomen 

aan de KNJV proef 25 juli 2014.

• Links dochter ‘Faith Tarah van de 

Tienhont’ (Arno van Zelst)

• Midden moeder ‘Tarah Famke van 

de Tienhont’ (Wilma de Graaff )

• Rechts oma ‘Famke van de Haeck-

polder’ (Wout de Graaff )

Alle drie het diploma behaald.

Faith haar 1e C, Tarah en Famke een B
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de knjV-proef Van Vesta
Vrijdag 25 juli was de jaarlijkse KNJV 
proef georganiseerd door Vereniging 
de Drentsche Patrijshond op De Heer-
lijkheid Marienwaerd te Beesd.

Ik had me met mijn jongste Drent Vesta 
van 2 jaar opgegeven voor deze proef, 
het zou onze eerste  KNJV proef zijn van 
het seizoen en hoewel Vesta door haar 
loopsheid en aankomende schijndracht 
erg slecht presteerde tijdens de jacht-
trainingen de afgelopen weken had ik er 
heel veel zin in.

De maandag  voor de proef deed Vesta 
het eindelijk weer goed bij de training 
en had ik er ook weer vertrouwen in. 

Het moeilijkste zouden we het gaan krij-
gen met het kort apport. Vesta had er de 
laatste tijd nogal een handje van om het 
apport op ongeveer 2 meter voor me 
neer te leggen en het dan niet meer op 
te pakken. Maar ook dit deed ze bij de 
laatste training niet meer,  ze kwam het 
netjes voor me zittend afgeven. 

Een Drentsche Patrijshond heeft mees-
tel veel moeite met het waterwerk, zo 

ook Vesta. Niet dat ze moeite heeft met 
zwemmen, nee hoor helemaal niet, dat 
kan ze als de beste. Het te water gaan, 
dat is waar ze moeite mee heeft. Als  de 
waterkant niet rustig afloopt, maar het 
in één keer diep is, dan is het net of ze 
een klein zetje nodig heeft om het water 
in te gaan. Tenzij er wild in het water ligt 
natuurlijk, dan heeft ze zo’n grote passie 
en gaat ze wel.

Het is me dus helaas nog  niet gelukt om 
Vesta blind over water  te krijgen, we zijn 
er nog mee bezig maar als er een steile 
waterkant is, gaat ze nu nog niet blind 
over. Ik had me dan ook voorgenomen 
om dit B-onderdeel alleen te doen als 
we het na het apport uit diep water zou-
den moeten doen, zodat ze die C-proef 
in ieder geval zonder enige druk van mij 

kon doen.

Met frisse moed vertrok ik die vrijdag  al 
om 6.00 ’s morgens naar Beesd.

Nadat Vesta langs de dierenarts was 
geweest en we onze 
eend hadden opge-
haald, werden we 
verwelkomd door de 
mensen van de Vereni-
ging en even na 09.00 
begonnen de proeven.

De groep waarin ik 
was ingedeeld moest 
beginnen met het 
‘aangelijnd en los vol-
gen’ en het ‘uitsturen 
en komen op bevel’.

Vesta en ik waren als 
laatste van de groep 
aan de beurt en ik had 
dus genoeg tijd om goed met Vesta in 
te lopen.

Toen we aan de beurt waren ging het 
aangelijnd volgen goed, alleen toen we 
weer bij het middelste paaltje beland 

waren en Vesta moest 
gaan zitten, kwam er 
precies op dat moment 
een helikopter boven 
ons gevlogen. Vesta was 
er erg van onder de in-
druk en was niet meer 
bij de les. Het kostte me 
erg veel moeite om haar 
in zit te krijgen, maar het 
lukte wel en hoewel ik 
haar 1 keer tijdens het los 
volgen een commando 
moest geven ging het 
verder best goed. Ten-
minste dat vond ik.

De keurmeester dacht er heel anders 
over, dit had volgens hem nergens op 
geleken en hij gaf me dan ook een 0.

Ik was er helemaal overdonderd van. 
Wat? Een 0? Gelijk bij de eerste proef er 
al uit liggen, jeetje hé, daar had ik nou 
echt niet opgerekend, niet bij dit onder-
deel.

Het uitsturen en komen op bevel begon 
ook niet goed, maar ik mocht haar een 
tweede keer inzetten en toen vertrok ze 
als een speer. Toen ik een seintje kreeg 
van de keurmeester om haar terug te 
fluiten, kwam ze gelijk en we kregen 
voor dit onderdeel dan ook een 8.

Hierna moesten we naar verloren apport 
te land. Het zoeken naar een apport in de 

bosjes is iets wat Vesta heel graag doet 
en ik had er dus ook alle vertrouwen in 
dat ze dit goed zou doen. Maar niets was 
minder waar. Vesta kwam leeg terug. Ik 
mocht haar opnieuw inzetten, maar nee 

hoor, ze wilde niet meer bij me weg. Ik 
begreep er helemaal niets van, de keur-
meester vertelde me dat er vlak voor ze 
bij de eend aangekomen was , een schot 
had geklonken van het ‘apport uit water’ 
verderop en dat ze op dat moment naar 
me terug kwam. “Hier moet je aan wer-
ken hoor” zei de keurmeester, “want ze 
lijkt schotangst te hebben.”

Vesta schotangst dacht ik? Dat kan ge-
woon niet, we zijn al een paar keer mee 
op jacht geweest en bij de trainingen 
heeft ze ook nooit last van het schot. 
Onze tweede ‘0’ van de dag was een feit.

Bij het ‘apport te land’ en ‘apport uit diep 
water’ aangekomen leek Vesta helemaal 
geen last te hebben van het schot, ze re-
ageerde er juist erg alert op tijdens het 
wachten.

Ik was er helemaal overdonderd 
van. Wat? Een 0? 

Gelijk bij de eerste proef er al uit 
liggen, jeetje...
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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,-

Het apport te land begon goed, Vesta 
was mooi steady en toen ik ‘apport’ zei 
rende ze op het konijn af, pakte het op 
maar liet het halverwege terugweg val-
len. ‘VAST!’ riep ik. Ze pakte het konijn 
weer op en kwam, weliswaar scheef, 
voor me zitten. We kregen hier voor een 
7.

De 2 nullen konden me niets 
meer schelen, dat ze dit zo 
deed was voor mij al een hele 
overwinning en vol goede 
moed gingen we dan ook 
naar het ‘apport uit diep wa-
ter’.

Ook dit deed ze heel erg net-
jes, braaf blijven zitten tot ik 
‘apport’ zei, niet miepen bij 
de waterkant maar er in een 
keer rustig in gaan en mooi 
zwemmend naar de eend, 
die ze pakte en net zo rustig 
zwemmend weer terug. Al-
leen bij het uit water komen, liet ze de 
eend vallen, net voor ik hem aan kon 
pakken. “Wat jammer nou” zei de keur-
meester “Ze doet alles zo netjes en dan 
werkt ze het zo af, je krijgt een 7.”

Vervolgens moesten we naar het apport 
over diep water.  Ik zag gelijk dat het 
steil naar beneden liep, heb een paar 
keer geprobeerd om haar het water in te 
krijgen, maar zag al snel dat dit niet zou 
lukken. “Je mag het nog een keer probe-
ren” zei de keurmeester, maar daar heb 
ik voor bedankt. Weer een ‘0’, maar op 
deze had ik wel gerekend.

Onze één na laatste proef was het ‘mar-
keer apport’. Dit deed ze zo perfect dat 
we er een 10 voor kregen. Na de 3 nullen 
was ik erg blij met deze 10 natuurlijk.

Als laatste hadden we het ‘houden van 
de aangewezen plaats’. Dit kan Vesta erg 

goed en moest dus goed gaan. Dat ging 
het ook, ze lag nog net zo als ik haar had 
achtergelaten toen ik haar weer kwam 
halen, maar de keurmeester vertelde 
dat ze wat had gepiept en dus kregen 
we een 8. 

Ik baalde natuurlijk het meeste met die 
0 voor het ‘volgen’. Als dat nou een zesje 

was geweest dan hadden 
we een C diploma gehaald, 
maar helaas het is niet an-
ders.

Verder was het een gezellige 
dag met de vele bekende 
voorjagers en hun Drentjes. 
Het weer werkte  goed mee, 
er is geen druppel regen ge-
vallen en het was ook niet te 
warm.

Na de pauze ben ik weer 
naar huis gegaan om niet in 
de spits terecht te komen. 

Eenmaal terug in Drenthe heb ik eerst 
nog even met  Vesta in het bos gewan-
deld en toen we weer thuis waren heeft 
ze de hele avond in haar mand liggen 
dromen...

Sonja Weijer
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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 
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TE HUUR 
www.zeelandkastanje.nl  

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

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

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

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

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

Mail of bel voor informatie en beschikbaarheid! 
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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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spondylose

Spondylose is een chronische aandoe-
ning van de wervelkolom waarbij de 
wervels en de tussenwervelschijven 
aangetast raken. Deze slijtage leidt uit-
eindelijk tot de vorming van botwoeke-
ringen tussen de ruggenwervels en kan 
stijfheid en pijn veroorzaken.

Hoe is de normale anatomie 
van de wervelkolom?
De wervelkolom van de hond loopt van 
zijn kop tot zijn staart (zie tekening 1) en 
is omgeven door spieren. De wervelko-
lom bestaat uit wervels die ten opzichte 
van elkaar kunnen bewegen door de 
aanwezigheid van tussenwervelschijven 
(tekening 2, paars).

De hond heeft 7 halswervels, 13 borst-
wervels, 7 lendewervels, het heiligbeen 
en een wisselend aantal staartwervels, 
afhankelijk van het ras of individu. 

De tussenwervelschijf maakt de onder-
liggende beweging mogelijk en dient 
tevens als schokbreker. Door het benige 
deel van de wervels loopt het ruggen-
merg (tekening 2, groen/lichtblauw). 
Het ruggenmerg loopt vanuit de herse-
nen naar de staart. Tussen twee wervels 
ontspringen aan beide kanten zenuw-
banen aan het ruggenmerg (tekening 
2, blauw) die de zenuwvoorziening van 
het lichaam verzorgen.

De tussenwervelschijven zorgen norma-
liter naast de schokdemping ook voor 
beweeglijkheid van de wervelkolom.  
Op een dwarse doorsnede van een wer-
vel is goed te zien waar de tussenwervel-
schijf zich bevindt ten opzichte van het 
ruggenmerg, het wervellichaam en de 
uittredende zenuwen:

Hoe ontstaat spondylose?
Naarmate honden ouder worden kun-
nen de tussenwervelschijven minder 
vocht vasthouden. Hierdoor vermindert 
de schokdemperfunktie en worden de 
schijven minder soepel en minder flexi-
bel. Dit proces treedt bij de meeste die-
ren op wanneer zij ouder worden. Het 
lichaam reageert op deze degeneratie 
door extra bot aan te maken. Dit ge-
beurt voornamelijk aan de onderzijde 
van de wervels. De botwoekeringen van 
twee aan elkaar grenzende wervels kun-
nen tegen elkaar aan komen wat pijn 
kan veroorzaken. Ook kunnen de uittre-
dende zenuwbanen bekneld raken door 
het dunner worden van de tussenwer-
velschijf. Dit kan gepaard gaan met ze-
nuwuitval. Wanneer de botwoekeringen 
van twee wervels met elkaar vergroeien 
kunnen ‘bruggetjes’ ontstaan. De pijn-
lijkheid valt dan vaak weer mee, maar de 
wervelkolom wordt wel stijver en min-
der beweeglijk.

Bij welke dieren komt  voor?
Spondylose wordt met name gezien bij 
oudere dieren. Middelgrote tot grote 

rassen vertonen vaker spondylose dan 
kleine rassen. Bij sommige rassen wordt 
al op jonge leeftijd spondylose gezien, 
de boxer is hiervan een voorbeeld.

Symptomen
Symptomen die bij spondylose gezien 
worden variëren in ernst en zijn onder 
andere afhankelijk van de aanwezigheid 
van zenuwuitval door druk op de uit-
tredende zenuwbanen. Symptomen die 
vaak voorkomen zijn:

• stijve, stramme en zwabberende 
gang

• pijn
• stijfheid nek en rug
• moeilijk opstaan en gaan liggen
• bolle rug
• moeilijk traplopen of in de auto 

springen
• chagrijnigheid/agressiviteit ten ge-

volge van pijn
• zenuwuitval poten
• verminderde bespiering achter-

hand door verminderde arbeid
• moeilijk poepen en plassen

Diagnose
Tijdens een goed klinisch onderzoek 
valt vaak de stijve, en pijnlijke nek of rug 
op. De diagnose wordt door middel van 
röntgenologisch onderzoek bevestigd. 
Vaak zijn de duidelijke botwoekeringen 
en bruggen duidelijk te zien.

Omdat ook bij de Drent deze aan-
doening voorkomt, heb ik met 
toestemming van de auteur, het 
Diergeneeskundig Centrum Pa-
terwoldseweg, Groningen, dit ar-
tikel mogen gebruiken voor ‘Onze 
Drent’.  Hiervoor mijn dank.

J. Broekman - Dekker
Wervels met ruggenmerg (groen/lichtblauw), 
tussenwervelschijven (paars) en uittredende 

zenuwbanen (blauw)

Normale ruggenwervels op 
zijdelingse röntgenfoto

Uitgebreide spondylose van lendenwervels met 
brugvorming (pijlen).
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Behandeling
Eenmaal gevormde botwoekeringen 
zijn niet te verwijderen. De behandeling 
van spondylose bestaat voornamelijk 

uit het vertragen van het proces en het 
verminderen van de pijn. Honden met 
klachten zullen vaak snel verbetering 
laten zien wanneer zij pijnstillers krijgen 
voorgeschreven. Naast deze pijnstillers 
is het raadzaam supplementen te geven 
die een ondersteunende werking heb-
ben op de kraakbeen- en botontwik-
keling zoals glucosamines, chondroïti-
nesulfaat en omega-3-vetzuren. Dieren 
met overgewicht hebben baat bij een 
afvaldieet en fysiotherapie kan zinvol 
zijn om de spieren soepel te houden. 
Veel zwemmen is goed; dit is onbelaste 
beweging. Goed voor de spieren zonder 
dat de gewrichten overbelast worden.

Spondylose van borst- en lendenwervels (pijlen)
Spondylose op meerdere plaatsen duidelijk 

zichtbaar (pijlen)

Kraaienjacht
Op een zaterdagmorgen in juni mocht ik onver-
wachts samen met Vesta mee op kraaienjacht.

Tijdens deze morgen heeft Vesta meerdere kraai-
en geapporteerd en heeft ze door deze ervaring 
heel erg goed leren markeren. 

Via deze weg wil ik Klaas de Vries nogmaals heel 
hartelijk danken dat hij ons deze kans heeft gege-
ven.

Sonja Weijer

Voorliggende jachthond?
In ‘Onze Drent’ van juni 2014 stond en stukje over de 
voorouder van de Drent.

De hond op het schilderij van D. Velázquez deed me 
denken aan een wandtapijt dat ik zag in Slot Zuylen, 
het tapijt is van van der Gucht. 

De hond is te zien achter het tafeltje met de kandela-
ber (grote kaarsenstandaard).

• Hierboven links: 
Detail van het wandtapijt van van der Gucht

• Hierboven rechts: 
 Detail van het schilderij van D. Velázquez

De twee honden lijken sprekend op elkaar en liggen 
zelfs op dezelfde manier.

Hoewel de hond op het tapijt mogelijk ‘voorligt’  op de 
twee vogels (kwartels/patrijzen?)

Riek van Oord
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gioya ontdekt de wereld
Elke pup uit ons nest heeft nu zijn 
mandje ergens anders staan en we 
vallen in het beruchte gat en kampen 
met het ´lege nestsyndroom´.  Maar 
we hebben nu wel ´quality-time´ met 
ons  eigen pupje (Gioya) en kunnen 
van alles met haar ondernemen.

Op 10 mei zijn we naar Hoofddorp gere-
den om daar eens te kijken hoe Gioya re-
ageert op water. Het had flink geregend 
en er waren grote en diep plassen. Nou, 
daar ging ze zonder een probleem door 
heen. Dus op naar het meer waar een 
klein stukje strand is, waar ze geleide-
lijk het water in kan lopen. Dat deed ze 
tot aan haar buik. Ze vond het helemaal 
leuk, maar om nou verder te gaan, dat 
was een stapje te ver voor haar.

11 mei zou de dag zijn van de uitstrooi-
ing van Luna (mijn in december 2013 
overleden hond), maar we hadden er al 
voor gekozen om dit niet te doen. We 
hadden die dag ook de eerste puppy-
jachttraining en zowel Gioya als ik von-
den het erg spannend. Broertje Abe met 
baasje Richard zat op die zelfde cursus. 
Na op een veldje eerst kennis gemaakt 
te hebben met nepkraaien lag daar toch 
ook een echte! Nou, ik durfde er niet bij 
in de buurt te komen, dus Gioya ging 
ook niet kijken. Zou de angst ‘door het 
lijntje’ gaan, zoals onze instructrice zei? 
Het was koud en regende flink en wij 
mochten onze pup optillen en verder de 
les afkijken.

Een weekje later, na de training, zijn we 
weer naar Hoofddorp gegaan. Het was 
heerlijk warm en we gingen kijken of 
Gioya nu wel wilde zwemmen. Ja hoor, 
met een beetje hulp zwemt  ze de eerste 
meters. Blossom is niet uit het water te 
krijgen, die blijft maar gaan, dat heeft ze 
echt van Luna geleerd. Op de volgende 
les zwom Gioya zonder probleem van 
de ene kant naar de andere kant van de 
brede sloot. 

Dan naar Noordwijk om te 
kijken of ze ook in de zee 
wil zwemmen. Dat vond ze 
toch wel iets anders, maar 
ze heeft heerlijk op het 
strand met allerlei andere 
honden kennis gemaakt 
en natuurlijk “het” ijsje na. 
Een traditie die we in ere 
houden.

Siep vereerde ons met een 
bezoek en wat is dat dan 
leuk om weer een pup uit je 
nest terug te zien. Wat wor-
den ze dan ineens groot. 
Gioya zie je natuurlijk elke 
dag en dan valt het niet zo op. 

Inmiddels heb ik ter gedachtenis aan 
mijn ‘allessie’ Luna een tattoo laten zet-
ten in de vorm van een maan met een 
gezicht en haar geboortedatum.

We zijn met elkaar bij Duko zijn stam-
boom gaan brengen en hebben een 
heerlijke gezellige dag gehad in Putten, 
compleet met zwempartij in de zwem-
vijver daar.

Als Gioya 3 maanden is, weegt ze 14 kilo, 
alle pups van het nest zitten rond dit ge-
wicht. Fijn dat alles zo lekker groeit en 
dat het contact onderling zo goed is. 

Op 21 juni zijn we met Okke mee ge-
weest naar Uden, de eerste tentoonstel-
ling die we bezoeken. Meedoen, dat kan 

nog niet, daar is ze te 
nog te jong voor.

Een dagje later heb-
ben we training en 
dan komt de eend 
uit de tas van onze 
instructrice. Mij be-
kruipt een onaange-
naam gevoel. Maar 
ik wil echt dat Gioya 
met wild leert werken, 
dus ik probeer mijn 
angst onder controle 
te krijgen. Ik doe heel 
enthousiast en ja hoor 
mijn hondje pakt hem 

op (als enige!) en komt op mij af. Gioya 
loopt zo trots, dat ik nu niet kan weg-
lopen en ik pak de eend aan en beloon 
haar. Ik kan het gevoel niet omschrijven, 
want er gaat van alles door mijn hoofd 
heen, tranen, trots en een hoera-gevoel. 
Zou het dan eindelijk gaan gebeuren dat 
ik mijn panische angst voor dode dieren 
kan overwinnen? Zou de dood van Luna 
mij hiermee toch geholpen hebben? De 

keren daarop pak ik ook al het wild aan. 
De dode mol die ze in de polder vond, 
bracht ze gelukkig bij Marry. Ppppffffff, 
was ik daar even blij mee!

Op 28 juni de clubmatch. Selma en Ri-
chard kwamen ons ophalen, 4 volwasse-
nen en 5 Drentjes, een partytent en al-
lerlei lekkers werd er in de auto geladen. 
De gezellige dag kon beginnen. Bijna 
ons hele nestje is langs geweest en nu 
hebben we dus alle pups weer gezien en 
wat zijn ze leuk! 

Zo gaat de tijd voorbij, ze zijn alweer 
bijna 4 maanden oud en allemaal rond 
de 16 kilo. Dan komt half juli Jara loge-
ren en  hebben we 3 Drentjes in huis.  Ze 
blijft bijna 3 weken, daar genieten we 
heerlijk van.

Het mooie en vooral warme weer in Ne-
derland deed ons op het idee komen  
om ‘s avonds een keer naar het strand 
te gaan. Irene en Annebet  kwamen ook 
met Duko en we hebben heerlijk met de 
hondjes gezwommen. Het was voor mij 
in ieder geval heeeeeeeel lang geleden  
dat ik in de Noordzee heb gezwommen. 

We gaan regelmatig met de hondjes 
naar het bos of zwemmen en ook Jara 
gaat gewoon mee het water in. Zien 
zwemmen is denk ik ook doen zwem-
men. Heerlijk als je die hondjes plezier 
ziet hebben in het water. We hebben 
in het laatste weekend van augustus 
met alle eigenaren van de pups, plus 
nog een klein Drentje dat ook gewoon 
bij ons groepje hoort, afgesproken om 
lekker koffie te gaan drinken en een 
fijne wandeling te gaan maken. Daarna 
lunchen met elkaar. We gaan vast heer-
lijk bijpraten, ervaringen uitwisselen en 
heel veel foto’s  maken. Wij verheugen 
ons allemaal op deze dag. 

Jolanda en Marry Huijsman
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zonder Voldoende opgeleide jachthond geen jacht

Dit was een thema op de laatste alge-
mene ledenvergadering van de KNJV, 
gewest Fryslân. 

Voor veel jagers is dit een logische ge-
dachtegang, ook voor jagers die niet al-
tijd een hond meenemen. Toen ik deze 
stelling voor droeg, was ook nagenoeg 
iedereen het met deze stelling eens. 
Maar om er een verplichting van te ma-
ken, daar was geen meerderheid voor te 
vinden.

Wanneer we het over de zuivere jacht 
hebben, waar weidelijkheid een belang-
rijk onderdeel van is, is een jachthond 
bijna noodzakelijk. In Duitsland wordt 
niet gejaagd zonder hond, dat wil men 
gewoon niet. De ‘Jagdmeister’ zorgt 
er voor dat er voldoende honden zijn. 
Waarom doen wij dat niet? Of beter ge-
zegd waarom willen wij dat niet? Is het 

ons Friese karakter dat bepaalt dat wij 
ons niets op willen laten leggen? Waar-
om benaderen we het niet van de an-
dere kant;  bijvoorbeeld  ‘Wij Friezen zijn 
een trots volk dat weidelijk wil jagen en 
dat wenst dat er niet zonder voldoende 
opgeleide jachthond wordt gejaagd. Wij 
willen een voorbeeld zijn voor de rest 
van Nederland en daarmee aantonen 
dat wij daar goed mee omgaan’. 

Natuurlijk snap ik dat niet iedereen de 
beschikking heeft over een eigen hond 
of onvoldoende tijd heeft om een hond 
op te leiden. Maar er zijn voldoende 
voorjagers die een jachthondentraining 
volgen en die dolgraag eens mee willen 
op jacht. Nodig die mensen eens uit zou 
ik zeggen.

Let wel, er is een keiharde andere werke-
lijkheid. Wanneer de politie, AID of BOA 
constateert dat een aangeschoten stuk 
wild niet op tijd binnen wordt gebracht, 
dan heeft de jager een probleem: hij of 
zij kan de akte inleveren. Dit komt helaas 
in de praktijk voor, ook in onze provincie.

Maar het is feitelijk niet hierom dat een 
jachthond mee zou moeten; we moeten 
het zelf willen, we moeten zelf weidelijk, 
vanuit ons hart willen jagen. Een jager is 
een natuurmens en die laat geen aan-
geschoten wild achter als dat echt niet 
anders kan. 

 Jachthondenwerk is bovendien erg leuk 
en interessant,  er zijn veel jagers die dit 
misschien nog wel zo leuk vinden als het 
schieten van wild. Het smeedt een band 
met je hond, de jachthond is en wordt  
jouw maatje in het veld.

Tijdens de algemene ledenvergadering 
werd gevraagd of voor de kraaienjacht 
een hond een must is. Een week later 
sprak ik met iemand die een kraai niet 

direct kik dood had geschoten, waarna 
de kraai probeerde te ontsnappen. Dit is 
gelukkig net niet gelukt, maar een  hond 
had hem zeker geapporteerd.

Een ander wist te vertellen dat wanneer 
een gans geschoten wordt en daarna 
een heel eind verder in het land valt, niet 
door een hond geapporteerd kon wor-
den doordat de hond door een land met 
schapen gestuurd moest worden. Nee, 
dat klopt en je moet wel een behoorlijk 
goed opgeleide jachthond hebben wil 
je dat lukken. Maar wanneer zo’n situatie 
zich voordoet, stop dan de jacht, loop je 
met jouw hond naar de plaats waar de 
gans ongeveer verdwenen is en pas dan 
zet jij je hond in. Een voldoende opge-
leide jachthond moet dan in staat zijn de 
gans te apporteren.

Er zijn jagers die beweren dat zij geen 
jachthond nodig hebben, ook niet voor 
waterwild of haas. ‘Alles komt binnen’ 
wordt gezegd. Sommige schutters kun-
nen inderdaad zo goed schieten dat al-
les dadelijk kik dood is. Maar ik ben hen 
nog niet tegen gekomen en heb er ook 
nooit iemand over gehoord dat zij dat 
hadden meegemaakt. Wij jagers weten 
heus wel beter.

Kortom: wij vinden met z’n allen dat ja-
gen zonder goed opgeleide jachthond 
niet verantwoord is. Laten wij Friezen 
dan ook zo trots zijn om dit niet te laten 
gebeuren. Er zijn voldoende voorjagers 
met goede jachthonden in Fryslân ter 
beschikking. Vraag deze mensen, zij zul-
len graag van de uitnodiging gebruik 
maken.

Keimpe Strikwerda

Met toestemming overgenomen uit:
Het Friese Jagersblad It Frije Field
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Cynokeur: waardevol of wassen neus?
Er is de laatste tijd een hoop onrust in hondenland. Werden 
we voorheen voornamelijk gewaarschuwd voor broodfok-
kers, die in erbarmelijke omstandigheden zoveel mogelijk pups 
produceren zonder zich om de gezondheid van de (moeder)
honden te bekommeren, de laatste tijd staan ineens ook de 
rashonden(fokkers) op negatieve wijze in het middelpunt van 
de publieke belangstelling.

Door alle negatieve berichtgeving en de veelheid aan waar-
schuwingen die vanuit de media op ons wordt afgevuurd, 
wordt het voor de aanstaande hondenbezitter steeds moeilij-
ker om door de bomen het bos te blijven zien. Hoe moet een 
pupkoper tussen al die slechte fokkers nog die ene goeie eruit 
weten te pikken? 

Op 12 februari van dit jaar werd de Stichting Cynokeur opge-
richt, die haar activiteiten omschrijft als “Het certificeren van de 
zorgvuldige rashondenfokkerij door middel van het aanbieden 
van het daartoe speciaal ontwikkelde certificeringssysteem 
aan rashondenfokkers en het bevorderen en promoten van de 
zorgvuldige rashondenfokkerij.”

Dat klinkt natuurlijk geweldig! Als de onwetende hondenlief-
hebber straks alleen nog maar hoeft te checken of een fokker 
Cynokeur gecertificeerd is, wordt het een peulenschilletje om 
het kaf van het koren te scheiden. Althans, dat zou je denken. 
Niets is echter minder waar.

Om te beginnen wordt op de website www.cynokeur.nl in 
het geheel niets verteld over de stichting zelf. Wie is/zijn de 
oprichter(s) van deze stichting? Wat maakt hen deskundig op 
het gebied van “maatschappelijk verantwoord fokken”, zoals 
op de website wordt aangegeven? En wat wordt er überhaupt 
bedoeld met “maatschappelijk verantwoord fokken”?

Op die laatste vraag wordt op de website van het keurmerk een 
creatief geformuleerd, maar volkomen nietszeggend antwoord 
gegeven: “Cynokeur fokkers laten zien dat ze serieus bezig zijn 
met de gezondheid en het welzijn van de rashond. Dat ze hun 
kennels leiden met respect voor mens, rashond en maatschap-
pij.” 

Hoe laten die fokkers dat zien? Wat doen ze anders – beter - dan 
niet-gecertificeerde fokkers? 

Een e-mail met een verzoek om aanvullende informatie leverde 
weinig op. 

Anne-Greet van der Wal, volgens de digitale flyer op de website 
de directeur van de Stichting Cynokeur,  verwees in haar reactie 
naar de basisnormering van de stichting, zoals die op de web-
site wordt weergegeven. Die basisnormering had ik uiteraard 
al bekeken, maar deze wijkt nauwelijks af van de regelgeving 
van de Raad van Beheer en de rasvereniging, niet bepaald on-

derscheidend dus. 

Verder schreef mevrouw Van der Wal dat Cynokeur met de die-
renarts van de fokker contact opneemt alvorens deze de pups 
controleert. Met welk doel dit gebeurt liet ze onvermeld.

Tenslotte gaf ze aan dat een gecertificeerd fokker in een “juri-
disch veilige omgeving” fokt. Dat is ook op de website te lezen. 
Deze zogenaamde juridisch veilige omgeving heeft helemaal 
niks met zorgvuldig fokken te maken, maar des te meer met het 
voorkomen van aansprakelijkheid van de fokker. Dit probeert 
men te bewerkstelligen door het hanteren van eerdergenoem-
de basisnormering, een koopcontract en een heuse geschillen-
commissie. 

Die geschillencommissie bestaat uit “mensen die de kynologie 
kennen”.

Een heleboel mooie woorden en weinig concrete feiten. 

In antwoord op een tweede e-mail die ik stuurde, gaf mevrouw 
Van der Wal desgevraagd aan dat het geen enkel probleem zou 
zijn om op zeer korte termijn het Cyno Keurmerk te bemach-
tigen. Omdat de volgens de website vereiste “locatiecontrole” 
door de Raad van Beheer zich nog “in een overgangsfase” be-
vindt, zou certificering slechts een kwestie zijn van een handte-
kening zetten onder een convenant.

Een convenant dat, zo lees ik op cynokeur.nl, aan mij zal wor-
den toegezonden zodra de contributie van tweehonderdvijfen-
negentig euro is voldaan…

Dit alles in aanmerking genomen kan ik mij niet aan de in-
druk onttrekken dat het verkrijgen van dit keurmerk vooral een 
kwestie is van betalen. Voor nog geen driehonderd euro én een 
klein bedrag per pup, ben je erkend maatschappelijk verant-
woord bezig. 

Hoewel diverse rasverenigingen deze stichting al enthousiast 
hebben omarmd als ware zij de redding van de rashond, schept 
dit keurmerk naar mijn mening alleen maar verwarring. Het 
creëert een verraderlijke schijnveiligheid en draait op die ma-
nier een aanstaande pup-eigenaar al dan niet opzettelijk een 
rad voor ogen. 

En mocht ik het helemaal mis hebben, en onderscheidt de 
Cynokeur gecertificeerde fokker zich wél in positieve zin van 
niet-gecertificeerde fokkers, koop dan vooral géén hond bij de 
bestuursleden van de Stichting Cynokeur. Voor zover ik kon na-
gaan zijn hun kennels namelijk níet Cynokeur gecertificeerd. 

Yvonne Franssen

opinie

Zoals in het vorige nummer van ‘Onze Drent’ vermeld:
“Als een bepaald stuk een zeer expliciete mening behelst, zal de redactie in de opmaak laten uitkomen dat het een ‘opiniestuk’ is. 
Daarmee wordt geaccentueerd dat het een persoonlijke opinie is en dat een andere zienswijze ook mogelijk is. “

Overigens geldt ook voor andere artikelen dat de inzender/auteur steeds verantwoordelijk is voor de inhoud.

Redactie
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Zin en onzin over DNA-tests bij de Drentsche Patrijshond - Reactie 1
Onder bovenstaande titel schrijft de FBC, bij monde van Bart 
van der Pol, een zeer lezenswaardig artikel in het juni-nummer 
van OD. In het algemeen ben ik het eens met Bart. Toch wil ik 
met name over de von Willebrand ziekte een paar opmerkin-
gen maken. Bart en ik weten van elkaar dat we op dat punt van 
mening verschillen en dat moet gewoon kunnen, vinden wij. 
Het gaat er niet om wie gelijk heeft. Gelijk heeft geen neus, zei 
mijn moeder vroeger wel eens. Het gaat ons om het belang van 
het ras. 

Bloedstolling is een zeer ingewikkeld proces. De von Willebrand 
factor is medebepalend voor de bloedstolling. Als de factor niet 
aanwezig is spreken we over de von Willebrand Disease (vWD).

 Bij de Drent en enkele andere rassen is het vWD Type 1. Bij weer 
andere rassen kan ook Type 2 of 3 voorkomen. Nu is het ont-
breken van de factor kort gezegd een ‘recessieve eigenschap’. Er 
zijn dus ‘lijders’, met twee afwijkende allelen, zij vertonen klini-
sche verschijnselen. En er zijn ‘dragers’, met één afwijkend allel, 
die vertonen géén klinische verschijnselen en tenslotte zijn er 
‘vrijen’ met twee normale allelen.

Als we nu twee dragers kruisen zullen er, statistisch gezien, 25% 
lijders, 50% dragers en 25% vrijen ontstaan. Ik schrijf met opzet 
ontstaan en niet geboren worden, want er zijn enkele waarne-
mingen die er wellicht op zouden kunnen wijzen dat de lijders 
niet geboren worden, maar tijdens de dracht door de teef wor-

den geresorbeerd. Omdat er meerdere redenen voor resorptie 
van pups zijn, is het buitengewoon moeilijk deze hypothese 
door onderzoek hetzij te verifiëren, hetzij te falsificeren. Het 
practisch niet voorkomen van lijders in de populatie Drentsche 
Patrijshonden zou misschien ook een aanwijzing kunnen zijn 
voor bovengenoemde stelling. 

Maar wat moeten we hier als fokker nu mee? Het is onverstan-
dig twee dragers met elkaar te kruisen. Dat is de mening van 
deskundigen en aanwijzingen uit de casuïstiek ondersteunen 
deze zienswijze. Als men wil fokken met een drager/draagster 
dien je er zeker van te zijn dat het partnerdier vrij is. We krijgen 
dan, statistisch gezien, 50% vrijen en 50% dragers, geen pro-
bleem.

Anders wordt het als je verder wilt fokken met één van de pups. 
Dan doe je er verstandig aan een ‘vrije’ pup te selecteren.

Ik ben het ook met de FBC eens dat het weinig zinvol is alle fok-
dieren in de populatie op de vWD Type 1 te onderzoeken. Ech-
ter bij probleemnesten, of bij kennelijke resorptie van pups ben 
ik van mening dat het wel te overwegen is de ouderdieren te 
onderzoeken en de uitslagen in het register op te nemen. Dan 
krijgen we er meer zicht op hoe het met von Willebrand bij de 
Drenten is gesteld.

Hans Meijer 

Zin en onzin over DNA-tests bij de Drentsche Patrijshond - Reactie 2
Graag wil ik een kanttekening maken bij het artikel dat Bart 
v.d. Pol schreef in het juni-nummer van ‘Onze Drent’  over 
von Willebrand Disease.

Hij stelt: “ ...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.....”.

De laatste decennia heb ik wel degelijk mededelingen ge-
had via de Operatiekamer van Gezelschapsdieren en van 
een enkele practicus.

Ik kreeg soms te horen dat er een vermoeden was van vWD 
en dat eigenaren gevraagd was of er onderzoek op vWD ge-
daan mocht worden, maar dat daar negatief op was geant-
woord. Medewerkers Gezelschapsdieren vertelden me dit 
omdat ze weten dat ik in het bezit ben van een Drent en me 
voor de gezondheid van het ras interesseer.

Nog geen jaar geleden vertelde een practicus me dat hij 

een Drent heeft laten inslapen vanwege epilepsie, die hij 
ook zeker verdacht van vW. Ook hier wilde de eigenaar geen 
onderzoek laten doen.

Dus inderdaad: er is geen bewijs, maar is geen bericht, goed 
bericht?

Ik begrijp best dat eigenaren geen onderzoek willen laten 
doen. Er wordt in de vereniging geen aandacht aan de von 
Willebrand Disease besteed, waardoor men geen idee heeft 
dat het belangrijk kan zijn. En ze hebben al zoveel kosten 
voor een operatie of ziektekosten. Mogelijk wordt het on-
derzoek op vWD eerder als een hobby van de dierenarts ge-
zien dan als een noodzaak voor de fokker en de Drentsche 
Patrijshonden vereniging.

Natuurlijk heb ik nooit namen van honden gehad.

Soms kun je in een In Memoriam iets lezen waardoor het 
vermoeden bestaat dat de hond aan vWD leed.

Riek van Oord

Pups 2013, Inge Hoekstra-Dekkers
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weet waar je aan Begint
Felix (dit is een gefingeerde naam),  is een prachtige jonge 
Drent van ca. 1,5 jaar oud. Hij is aanhankelijk en heeft een 
enorme ‘will to please’.

Helaas heeft de pupkoper het hebben van een jonge hond 
(lees: pup) onderschat en had hij niet voldoende kennis om 
signalen dat er iets niet goed ging in de opvoeding te onder-
kennen.

Zodoende kwam Felix terug  bij de fokker. De fokker is zelf trai-
ner en ze had voor de jonge hond slechts enkele weken no-
dig om hem de basiscommando’s te leren, die  hij ook prompt 
opvolgde.  Omdat Felix toch wel een 
hondje was waarbij  de  inprentings-
periode niet goed was benut, ging de 
fokker er van uit dat hij alleen overge-
plaatst zou worden, wanneer ze een 
zeer goed tehuis voor hem zou vinden. 
Zo niet, dan bleef hij waar hij was.

Na enige tijd diende zich echter een 
echtpaar aan dat al eerder Drenten ge-
had hadden en die volgens hun eigen 
zeggen wisten wat het was om een 
overplaatser te hebben. Vol enthousi-
asme werd het avontuur aangegaan. Er 
zou eerst een proefperiode zijn, waarna 
de beslissing over het al dan niet hou-
den van Felix genomen zou worden. 

De fokker kreeg met grote regelmaat van de klok enthousiaste 
verhalen over hoe fantastisch ze het met Felix getroffen had-
den en hoeveel ze van hem hielden. Totdat de fokker ineens 
volkomen onverwacht een bericht kreeg dat ze Felix terug 
wilden brengen, want hij ging achter wild aan en vrat het op.  

Bij nadere informatie bleek, dat er aan de opvoeding van Felix, 

niets gedaan was. Er was geen training gevolgd en ook thuis 
werd er weinig of niets aan de opvoeding gedaan. Een diepe 
teleurstelling, waar helaas de hond het slachtoffer van is ge-
worden. Felix is weer terug bij de fokker en is weer hetzelfde 
lieve, aanhankelijke en goed luisterend hondje geworden. 

Wat is de moraal van dit verhaal? Als je een overplaatser in 
huis neemt, is dit vaak een hondje met een ‘rugzak’. Er moet 
aan zo’n hond gewerkt worden. Deze informatie kun je ook op 
de website van de vereniging terug vinden. Zie:
drentschepatrijshond.org/pups-en-herplaatsers/herplaatsers/
herplaatsers-algemeen

In de eerste plaats moet je een band 
met de hond opbouwen en er voor 
zorgen dat de hond je gaat respecte-
ren en gaat zien als zijn leider. Vaak 
zijn overplaatsers honden die niet of 
nauwelijks getraind zijn en als je dan in 
een natuurgebied woont, dan bestaat 
inderdaad de kans, dat de hond achter 
wild aan gaat. Het is per slot van reke-
ning een jachthond, en nog wel één die 
als karaktereigenschap het ‘zelfstandig 
kunnen werken’ heeft.  Je  moet van 
goeden huize komen om de verkeerde 
eigenschappen om te buigen en heel 
veel geduld hebben om de hond te le-

ren dat bepaalde dingen die hij doet, niet wenselijk zijn. Kun 
je dit niet opbrengen, begin er dan niet aan, dan voorkom je 
dat je zelf een teleurstelling krijgt en dat de hond het slachtof-
fer wordt. Het is net als bij een echtscheiding, meestal zijn de 
kinderen de dupe, dat moet je zien te voorkomen.

J. Broekman - Dekker

Honden-ijscokar

Een soort SRV-wagen, maar dan voor honden. Vooral be-
doeld om viervoeters gedurende de warme zomerdagen 
verkoeling te bezorgen.

Een ijsje speciaal voor honden is verre van nieuw, maar na-
dat er een nieuwe ijsco werd geïntroduceerd voor de ves-
tigingen van een keten dierenspeciaalzaken, besloot een 
Achterhoekse ondernemer het groter aan te pakken. Hij 
bouwde een Volkswagen T2 uit 1974 om tot soort rijdende 

snackbar. Met de oldtimer struint hij nu zomerfeesten en 
braderieën af.

Deze ondernemer/eigenaar van een bekende dierenwinkel 
in Zelhem, die enkele jaren geleden al groots in het nieuws 
kwam met een speciaal voor honden gebrouwen biertje: 
“Uiteraard hebben we het hondenijsje aan boord en een 
tapkraan waaruit ons eigen hondenpilsje vloeit, maar ook 
de door ons ontwikkelde hondenklomp, speciale honden-
pizza’s en allerlei zomerse producten als hondenbrillen en 
verkoelende matten.”

Hij zal aardig wat hondenparafernalia moeten verkopen om 
de investeringen voor de bus er weer uit te halen, maar daar 
is het volgens Berendsen niet om te doen: ”We vinden het 
vooral leuk om inventief met dit soort dierenspullen bezig 
te zijn. Vandaar onze Hondenijsbus, compleet met ijsbel. 
Het ijs is biologisch gemaakt, met veel fruit en vrij van ingre-
diënten die allergische reacties kunnen veroorzaken. Waar-
mee overigens een traditie binnen de familie blijft. Mijn opa 
was vroeger namelijk ijsboer en trok er nog met bakfiets met 
schepijs op uit. Haha, zelf ben ik niet zo handig met schepijs. 
Ben dus blij dat het hondenijs al keurig in bakjes zit.”

Bron: De Telegraaf

Zelfde idee, maar dan in de VS. Ja, daar is alles groot!
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Evenementenkalender 2014

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).

• 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

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 

Vanaf 2014 kunt u nieuw titels behalen: Benelux Winner, Benlux Junior Winner, Benelux Veteranen 
Winner en de drielandentitel Benelux Champion. De Raad van Beheer heeft de eerste Benelux Win-
ner Show in Nederland toegekend aan Rotterdam. De show zal gaan rouleren, dus elk jaar wordt 
deze georganiseerd door een andere tentoonstellinggevende vereniging. Ook in België en Luxem-
burg zal er jaarlijks een “Benelux Winner” worden georganiseerd. Het is mogelijk om drie titels in één 
jaar te halen, maar voor het verkrijgen van de titel “Benelux Champion” hoeft dat niet in hetzelfde 
jaar te zijn.



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
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