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Ereleden
1948 De heer G.J. van Heek Jr. †
1950 Mevrouw M.C.S. Baronesse van Hardenbroek †
1954 De heer G.J. van Heek Jr., Erevoorzitter †
1966 De heer G.E. Lüps †
1969 De heer mr. P. van Delden †
1969 Jonkvrouwe A.J.M. van der Heyden van Doornenburg †
1969 Mevrouw A.E. Crol-van Heek †
1970 Mejuffouw E.F. Kleijn †

1975 De heer ir. A.J. Markvoort †
1986 De heer J.F. Baron van Hogendorp †
1986 Mevrouw M.M. Schippers-Bartels †
1986 De heer A.J. Booij
1986 Mevrouw E.W. van Nuffelen
1998 De heer A.H. van der Snee
2002 De heer B. Schuiling †
2006 Mevrouw J. Offereins-Snoek
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Voorwoord Van de Voorzitter
Beste leden van de vereniging,

De (na)zomer lijkt nu toch echt voorbij en dat betekent genie-
ten van soms mooi najaarsweer, maar ook vaker een drijfnatte 
hond na een wandeling. Bij het verschijnen van deze uitgaven 
is ook de 2de fokdag van dit jaar al weer geweest en gaan we 
ons opmaken voor mooie evenementen in 2015.
 
Het bestuur is samen met de Fokbeleidscommissie (FBC) bezig 
om een voorstel uit te werken waarin een aantal maatregelen 
staan die ervoor moeten zorgen dat de gezondheid van ons 
ras ook in de toekomst gewaarborgd kan worden. Daarbij is 
uw mening en bijdrage van belang. Hier zullen we de komende 
maanden ook de gelegenheid toe geven via een discussie-
avond. Uiteraard zijn ideeën en suggesties meer dan welkom. 
 
Het voorstel willen we in stemming brengen op de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) van 2015 
die traditiegetrouw plaatsvindt op 
de maandag direct na de kampi-
oenschapsclubmatch. Het voorstel 
zal maatregelen op diverse vlakken 
bevatten, waarbij een dekbeperking 
zeker een onderdeel zal zijn.   
 
Ik wens u een mooie herfst toe en 
hoop velen van u te mogen begroe-
ten op een van de vele activiteiten die 
onze vereniging organiseert en waarbij u kunt genieten van de 
veelzijdigheid van het ras en het enthousiasme 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

VERHAAG
Drukkerij
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Foto-thema december-editie van ‘Onze Drent’:  Drent in de herfst en winter
En toen was het herfst. Ok, het kan regenen en waaien, maar u weet: “Slecht weer bestaat niet, 
wel slechte kleding”. Uw hond is prima beschermd tegen weer en wind door zijn vacht, u heeft 
misschien wat hulpmiddelen nodig. Als u dan zo lekker buiten loopt, kunt u misschien een 
mooie herfstfoto maken! Of u heeft nog een mooie foto van uw Drent in de herfst of winter. 
Alvast hartelijk bedankt namens de redactie!

Foto’s graag in groot formaat mailen aan: redactie@drentschepatrijshond.ORG (uiterlijk  23 no-
vember 2014).



Onze Drent - 3

 

Bestuursmededelingen

Vacatures

Redactie-commissie Medewerker(st)ers
De redactie-commissie zorgt dat ons clubblad ‘Onze Drent’ 
eens in de twee maanden bij u in de bus ligt en dat de web-
site van de vereniging op orde is.

De commissie bestaat op dit moment uit 3 redactieleden 
en één medewerkster (foto’s website). De redactieleden 
beoordelen de ingezonden kopij en coördineren de werk-
zaamheden. We zoeken enkele medewerk(st)ers voor de 
volgende takenpaketten:

• coördinatie show-uitslagen
• technische ondersteuning website
• verslaggeving
• tekstcorrectie drukproeven

Als medewerk(st)er houdt u zich uitsluitend bezig met uw 
specifieke taak. U hoeft niet mee te denken/praten/beslis-
sen/vergaderen over andere kwesties m.b.t. ‘Onze Drent’ en/
of website (hoewel uw mening natuurlijk altijd welkom is!). 
We hopen het op deze manier eenvoudiger te maken om 
‘Ja’ te zeggen tegen een stukje vrijwilligerswerk. U bent van 
harte welkom in ons team!

Als u interesse heeft, neemt u dan contact op met Rob 
van der Meer (voorzitter Redactiecommissie) om nader 
te bespreken wat de taak in uw geval precies kan in-
houden.

• Telefoon: 023-5633505 (s.v.p. buiten kantooruren)
• Email: rob.van.der.meer@drentschepatrijshond.org

Bestuurslid
Bij dezen roepen wij leden op zich kandidaat te stellen voor 
een bestuursfunctie en dan met name voor de functie van 
penningmeester. Kandidaten die zich willen melden voor 

deze functie kunnen dit doen bij onze secretaris Hanneke 
Alberts-Oets (e-mail: secretaris@drentschepatrijshond.org). 

De HD en ECVO uitslagen zullen m.i.v. 1 oktober 2014 niet meer worden gepubliceerd in “Onze Drent”, maar op de website. 
De uitslagen van een bepaalde hond waarin u geïnteresseerd bent, kunt u opzoeken in het register van onze vereniging 
en op de site van de Raad van Beheer.

• Om toegang te krijgen tot het verenigingsregister kunt u een ‘leesaccount’ aanvragen. Meer informatie over het regis-
ter en hoe u een leesaccount kunt aanvragen vindt u op: 
http://www.drentschepatrijshond.org/vereniging/organisatie/commissies. 

• De gezondheidsuitslagen van de Raad van Beheer vindt u op: 
http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-welzijn/gezondheidsonderzoekenonline 

Mede op verzoek van verschillende leden zullen de uitslagen ook worden vermeld op de website (op het ledendeel). Zo-
doende kunt u steeds zien welke honden er in de afgelopen periode zijn gekeurd en wat de uitslag was. In de nieuws-
rubriek van de website zal worden vermeld wanneer er weer een nieuw overzicht met recent uitgevoerde onderzoeken 
beschikbaar is. Deze overzichten starten op 1 oktober 2014 (onderzoeken tot deze datum stonden in ‘Onze Drent’).

Evenementencommissie
Bij de Evenementencommissie (EVC) is een plekje vrij ge-
komen door het vertrek van Betsy Duifhuizen. De EVC or-
ganiseert jaarlijks de clubmatch, twee fokdagen en twee 
wandelingen. De EVC zal in de toekomst ook een promotie-
team van vrijwilligers gaan ondersteunen ten behoeve van 
voorlichting over het ras en over de vereniging op diverse 
landelijke evenementen.

We zijn op zoek naar een enthousiast persoon, die het leuk 
vindt om mee te helpen bij de organisatie van evenemen-
ten. Denk daarbij aan de administratieve en logistieke za-
ken, aan het opbouwen en opruimen van de Markthal, aan 
het verwerken van digitale keurverslagen op de computer 
en aan het begeleiden van wandelingen. Op evenementen 
ontvang je keurmeesters, ringmedewerkers, deelnemers en 
hun honden, regel je dat alles vlekkeloos verloopt en ben je 

aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen.

Taken en werkzaamheden verdelen we onderling binnen 
de EVC op basis van ieders voorkeur, interesses en geschikt-
heid. Sommige zaken regel je zelfstandig, maar we doen ook 
veel samen in teamverband. Na aanmelding is er eerst een 
periode om aan elkaar te wennen en om een goede indruk 
te krijgen van alles wat erbij komt kijken.  

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie, neem 
dan contact op met iemand uit de EVC: Renate Schouten, 
Marjan de Raad, Laetitia Boer-Wolters, Otto Atema.

Wil jij je aanmelden of heb je interesse om mee te doen 
met het promotieteam, neem dan contact op Laetitia 
(secretaris EVC). Telefoonnr.: 06 - 12780422
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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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in memoriam

Op woensdag 4 juni j.l. is op 86 jarige leeftijd overleden:
Otto Willem Arnold baron van Verschuer heer van Mariënwaerdt, Echteld en Enspijk

Mr. O.W.A. baron van Verschuer
aanwezig bij de prijsuitreiking van onze 

KNJV proef in 2008

Baron van Verschuer was onze redder in nood toen 
onze vereniging in 1975 niet kon beschikken over een 
terrein voor haar jaarlijkse Jachthondenproeven. Dank-
zij de bemiddeling van Baron van Hogendorp kon de 
vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’ haar jachthon-
denproef houden op de prachtige Heerlijkheid Mariën-
waerdt te Beesd.

Voor onze vereniging was Baron van Verschuer samen 
met zijn echtgenote een graag geziene gast op onze 
Jachthondenproef. Aan onze vereniging stelden zij een 
wisselprijs ter beschikking, genaamd “Mariënwaerdt 
Bokaal”; een pronkstuk waar de winnaar een jaar lang 
trots op mag zijn.

Wij, de leden van de vereniging ‘De Drentsche Patrijs-
hond’, zijn hem veel dank verschuldigd en zullen hem 
met respect herdenken. Ook wij zullen zijn markante 
persoonlijkheid missen.

H. Companjen

Kind en hond
Toen wij dit foto-thema bekend maakten, stroomden de in-
zendingen binnen bij de redactie. Vaak hele vrolijke, tedere 
maar ook hele liefdevolle foto’s, waarvoor nogmaals onze 
hartelijke dank!

Maar is de combinatie kind en hond inderdaad altijd een 
gouden combinatie?

Het advies: laat een kind nooit alleen met een hond, heeft 
elke ouder weleens gekregen en vaak wordt hier dan ook 
gehoor aan gegeven. Maar waarom gebeu-
ren er dan toch zoveel ongelukken, juist 
in het bijzijn van de ouders?

Om te beginnen is een hond geen mens. 
Een knuffel betekent voor hem iets heel 
anders dan voor ons. Honden ervaren een 
knuffel als beklemming, een dominante 
handeling die spanning en agressie kan 
opwekken. Aai een hond liever onder zijn 
kin en op zijn borst. Zo vorm je geen bedrei-
ging.

Honden horen niet op de bank als daar een 
kind zit. Daar tegenover staat dat een kind 
ook niet bij de hond in de mand moet krui-
pen. Leer kind en hond elkaars ruimte te respecteren.

Trekspelletjes zijn niet zo geschikt om je kind met de hond 
te laten doen. Er ontstaat een competitie om het trekspeel-
tje waardoor ongelukken kunnen ontstaan. Apporteer- en 
zoekspelletjes zijn wel geschikt, doe dat wel altijd onder 
begeleiding van een volwassene.

Je hond eten geven en zien eten is prachtig voor een kind. 
Veel honden verdedigen echter hun voer en om ongeluk-
ken te voorkomen is het beter kinderen uit de buurt van 
de hond te houden als hij eet.  De voerbak mag dan niet 
bereikbaar zijn voor het kind.

Laat kinderen liever niet alleen de hond uitlaten. Veel hon-
den zijn immers sterker dan kinderen en kunnen gemak-
kelijk omver getrokken worden. Nog erger, in een noodsi-

tuatie weet een kind niet hoe te 
handelen. Fijner is het om twee 
lijnen aan de halsband vast te 
maken, waardoor het kind sa-
men met de ouder de hond heel 
goed uit kan laten en zo spelen-
derwijs leert.

Realiseert u zich dat een ge-
grom of een opgetrokken lip 
door de hond, een duidelijk sig-
naal is. Vaak bedoelt de hond 
dat hij zich niet op zijn gemak 
voelt, zich eigenlijk  meer be-
dreigd voelt dan dat er sprake 

van agressie is. Kinderen kunnen onverwachte bewegingen 
maken of de jonge hond van zich afduwen, vooral bij jonge 
honden die alles moeten ontdekken en leren.

Houd daarom het gedrag van uw kind en van de hond altijd 
in de gaten, de hond is immers een hond en geen mens!
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erVaringen met een herplaatste drentsche patrijshond
Een klein jaar geleden werd Joy, een ‘herplaatser’ van 
bijna 2 jaar, in ons gezin opgenomen. Een paar maanden 
hiervoor was ons vorige Drent overleden na 13,5 jaar het 
middelpunt van ons gezin te zijn geweest.  

Onze overleden Drent was echt een heel makkelijke hond, ik 
kan er niks anders over zeggen. We wisten dat we nooit meer 
zo’n zelfde hond zouden krijgen, dus toen we besloten even-
tueel een herplaatser te nemen was dit zonder verwachtin-
gen. We hebben van te voren duidelijk afgesproken dat we 
onze nieuwe hond nooit mochten vergelijken met de vorige. 
Immers, net als ieder mens heeft ook iedere hond zijn eigen 
karakter, zijn leuke kanten en onhebbelijkheden.

Via de bemiddeling van de verenigingswebsite kwamen we 
in contact met de fokker, die de herplaatser in dit geval terug 
in huis had genomen. We hadden eerst telefonisch contact en 
werden open en eerlijk voorgelicht over Joy. We waren dus 
voor een groot deel al op de hoogte van  ‘wat we in huis haal-
den’, al leer je de hond pas na een tijdje echt kennen. Maar 
juist door de eerlijke informatie wisten we het zeker: Joy was 
welkom in ons gezin.

Joy was de eerste week enorm druk, ook door toedoen van 
de -volwassen- kinderen, maar al heel snel veranderde dat. Hij 
werd veel rustiger, al vroeg hij wel wat vaker je aandacht, ge-
woon even ter bevestiging.  Een knuffel of aai over z’n hoofd 
was dan al voldoende om hem tevreden te stellen.

Een allemansvriend is het zeker! Iedereen die bij ons binnen 
komt, wordt enthousiast begroet en al snel wist hij wie er ‘coo-
kies’ in z’n zak of tas had.

Joy is lief, aanhankelijk en ondeugend. Joy kan probleemloos 
in de auto, kan alleen blijven in huis, maakt niks kapot (buiten 
nu en dan een wc-rol), is sociaal naar andere honden - maar 
soms ook dominant -, is waakzaam maar niet op een verve-
lende manier. Hij kent heel goed de basisbegrippen en meer 
(al heeft hij last van selectieve doofheid, zoals een echte Drent 
betaamd). 

In de eerste weken kon je niks eetbaars op tafel of aanrecht 
laten staan of hij had het te pakken, vliegensvlug als hij is. Je 
kon je rug niet draaien en moest hem voortdurend in de gaten 
houden. Dat gaat nu een stuk beter al blijven we alert!

Als hij alleen thuis bleef moest hij eerst in de bench, de groot-
ste die te koop was, want een beetje bewegingsvrijheid vin-
den we belangrijk. Na een paar weken mocht hij los in de 
keuken. Toen dit goed bleek te gaan, bleef ook de keukendeur 

open. Nu is het zelfs zover dat hij door bijna het hele huis kan 
als hij alleen is. Soms denken we dat hij zelfs de deuren kan 
openen. We zijn er nog altijd niet zeker van, maar soms zijn 
we er van overtuigd dat die deur toch echt dicht was toen we 
weggingen... Maar goed, nooit is er iets kapot of zo. Buiten de 
bekende wc-rol dan.

Is Joy door dit alles een perfecte hond? Nee, want Joy heeft 
ook zijn problemen. Joy is heel wantrouwig. Zo had hij grote 
moeite met lichamelijke aanrakingen zoals borstelen, oren 
schoonmaken/plukken, pootjes verzorgen. Hij heeft helaas 
alles direct in de gaten en probeert te ontsnappen. De dieren-
arts? Dat is (was) een drama, omdat Joy  echt niets toelaat en 
helemaal in paniek raakt.

Joy is een grote, sterke, supersnelle hond die we in panieksi-
tuaties moeilijk in bedwang houden qua lichaamskracht. Een 
hond van 32 kilo die in de volle verdediging gaat, houd je niet. 
Dan moet je ‘lossen’, ook om te voorkomen dat hij jou en/of 
zichzelf bezeert. 

Het is niet leuk als er na 1,5 uur bij de dierenarts nog steeds 
geen gelegenheid is geweest zijn jaarlijkse vaccinatie te ge-
ven. Het is nog minder leuk als de dierenarts dan zo vriendelijk 
is bij je thuis te komen en je dan uiteindelijk met twee volwas-
senen een hevig spartelende hond in bedwang moet houden, 
zodat zij heel snel de vaccinatie kan zetten. En geloof me, er zit 
een kracht in dat lijf!

Het is ook niet leuk om omver getrokken te worden bij het 
uitlaten en een flinke smak te maken. Het is niet leuk onder 
de krassen en blauwe plekken te zitten, gewoon, omdat hij 
zich zo verzet bij de oren plukken of het aanbrengen van een 
anti-vlooien pipetje.

Gelukkig krijgen we een fantastische begeleiding, steun en 
advies van onze fokker en die heb je ook nodig. Het was hun 
zelfs niet te veel een paar keer naar ons te komen (toch 1,5 uur 
rijden) om ons te helpen. En ze blijven ons met raad en daad 
bijstaan.

Onze ervaring is dat je veel, héél veel, geduld moet hebben. 
We zijn helaas niet allemaal hondentrainer, deskundige of he-
ten Cesar Millan. Maar met het nodige geduld kom je wel al 
ver, zeker -  zoals in ons geval- met een super-begeleiding van 
de fokker.

Veel van de genoemde problemen nemen langzaam maar ze-
ker een positieve wending. Opeens merk je ... hij laat het toe 
zonder protest! Voelt als een hele overwinning!

We hadden grootse plannen met Joy, allerlei 
activiteiten en trainingen zouden we gaan vol-
gen, net zoals met onze overleden lobbes. He-
laas gooiden omstandigheden roet in het eten. 
Baasje werd ernstig ziek en zeker 5 maanden 
werd er niet veel gedaan aan de training, althans 
toch niet in de frequentie die we gepland had-
den. We hadden er tijd noch energie voor. Toch 
bleef Joy zich al die maanden keurig gedragen. 
Al gebeurden er geen grote, spannende dingen 
in zijn hondenleven, hij bood ons veel troost 
en afleiding. Het kleine beetje dat we trainden 
wierp uiteindelijk wel zijn vruchten af.

Nu  het weer wat beter gaat, gaan we gere-
geld naar ons jachtgebied zodat hij lekker kan 
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rennen of zwemmen. Ook is hij al een paar keer ‘echt’ mee 
op jacht geweest, al moet hij dan nog aan de lijn blijven. Hij 
is nog niet genoeg bekend met jagen,  ook deze training is 
noodzakelijkerwijs op de lange termijn geschoven. Als alter-
natief gaan we ook met hem naar een groot losloopgebied, 
ook om de socialisatie te onderhouden. Hier merken we dat 
hij weliswaar gesocialiseerd is, maar best wel dominant kan 
zijn, zeker als de andere reu een onderdanige houding toont. 
Dat leidt soms tot vervelende situaties maar goed, ze komen 
sporadisch voor.

Feit is: een herplaatser heeft soms een rugzak(je). Je krijgt een 
- meestal - volwassen hond in huis die al voor een deel ge-
vormd is, ten voordele of ten nadele.

Zo kunnen gekende kleine problemen grotere issues blijken 
in de praktijk. Daar moet je je heel goed van bewust zijn als je 
een herplaatser een nieuw thuis wilt bieden. Iedereen begint 
met de beste bedoelingen, maar in de praktijk loopt het vaak 
niet zoals we verwacht hadden. Soms, zoals bij ons, is het lot 
je in privésfeer niet gunstig gezind.

Je kunt het aanwezige karakter of gedrag zo goed mogelijk 
proberen te corrigeren, maar verwacht niet dat elk probleem  
helemaal verdwijnt. Uiteindelijk zul je je bij het behaalde, ho-
pelijk acceptabele, resultaat moeten neer- leggen. Voor de 

hond is het niet gemakkelijk, maar voor een adoptief gezin 
vaak ook niet. In ieder geval is er heel veel geduld voor nodig 
al zal dit ook van hond tot hond en van situatie tot situatie ver-
schillen. Dat, ondanks alle goede bedoelingen, soms alsnog 
een adoptie niet goed loopt en men de handdoek in de ring 
moet gooien is heel erg ... voor baas, maar in het bijzonder 
voor de hond!

Wij zijn echt super blij met Joy, hij brengt veel vreugde en vro-
lijkheid in huis en we lachen stiekem om zijn ondeugendheid 
en schuldbewuste oogjes... Al mopperend moet ik vaak een 
lach onderdrukken.

Ik zou liegen als ik zou zeggen dat we nooit radeloos zijn ge-
weest en soms ook wel een beetje boos op hem, of meer de 
situatie waar we geen raad mee wisten.

Ook al zijn we ervaren hondenbezitters, iedere hond is anders. 
Gezinnen die een herplaatser in huis willen nemen: heb ge-
duld, neem de tijd en verlies de moed niet als het tegen zit. 
Want een ding is zeker: uiteindelijk bereik je resultaten en heb 
je een geweldige hond (lees: GROTE vriend) in huis gehaald 
die je niet meer kunt missen!

Baasjes van Joy
(gebruikte naam is fictief)

landgoedfair
De 20e Landgoedfair op landgoed 
Mariënwaerdt te Beesd van 20 t/m 
24 augustus 2014 trok ruim 28.000 be-
zoekers. Door de vele regen bleef het 
bezoekersaantal achter in vergelijking 
met voorgaande, minder natte jaren. 

De Betuwse klei liet zich maar moeilijk bedwingen door de 
extra rijplaten, stro en zand. Mochten volwassenen de Betuwse 
modder maar lastig vinden, voor de kinderen was het één groot 
feest. Zij konden rijden op traptractoren en mammoetskelters, 
meedoen aan een speurtocht, reuzenzeepbellen maken, kleuren 
en knutselen, broodjes 
bakken bij Staatsbosbe-
heer, en zich uitleven op 
een stormbaan en diverse 
springkussens.

Op 23 augustus werd een 
apporteer-demonstratie 
gegeven door een aantal 
voorjagers 
met Drentsche 
Patrijshonden. 
Hans Thur 
was één van 
hen. Van hem 
ontvingen we 
deze (natte!) 
foto’s.
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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
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1 Hoe is de Drent in jouw leven ge-
komen? Hoeveel Drenten had  je, 
heb je en hoeveel zou je er ooit 
willen hebben?

Nadat we in 2006 zijn verhuisd vanuit het Westen van het land naar een boerderij 
in Drenthe wilden we ook honden. Als grap zeiden we tegen elkaar dat we dan 
wel Drentsche beesten wilden. Dit zijn, naast bijvoorbeeld Drentsche heidescha-
pen,  in drie maanden tijd drie teruggebrachte honden geworden. De oude dame 
is inmiddels overleden en nu hebben we 2 reuen van negen jaar. We blijven zeker 
Drentsche Patrijshonden houden en ik denk voor de toekomst minimaal 2 honden 
en maximaal is nog punt van onderhandeling en niet handig om hier te schrijven 
aangezien mijn vrouw ook lid is en het clubblad leest en de website bezoekt.

2 Welke eigenschap van de Drent 
spreekt je het meeste aan?

Beetje eigenwijs en hebben duidelijkheid nodig. Ook een hond die gericht is op zijn 
baasjes. Altijd fijn die aandacht ;-)

3 Welke raseigenschap komt je wel-
eens wat minder goed uit?

De ‘jachteigenschap’ als ze weer eens een stuk van de tuin uitgraven met als prooi 
een kleine muis.

4 Hoe sta je tegenover de Drent en 
de jacht?

Echt een kenmerk dat bij het ras hoort en zeker behouden moet blijven, ook in de 
rasontwikkeling en bij de keuze van een fokcombinatie.

5 Hoe sta je tegenover de Drent en 
het showen?

Dit is ook een belangrijk onderdeel en geeft de kans om de hond in al zijn glorie 
te zien. Wel moet er bij het showen, wat mij betreft, altijd van de oorspronkelijke 
achtergrond van ons ras worden uitgegaan. Het is een jacht en boerderij hond en 
die kenmerken moeten dan ook aan bod komen met voldoende ringruimte om  
het juiste gangwerk te tonen. Een Drent op een tafel zetten en mooi laten zijn lijkt 
mij niet de bedoeling.

6 Heb je gefokt? Heb je plannen in 
die richting?

Ik heb nog nooit gefokt en ook nog geen concrete plannen in die richting maar 
sluit het zeker niet uit als we over een paar jaar aan een nieuwe generatie honden 
op ons terrein gaan beginnen.

7 Wat zijn je mooiste Drentenmo-
menten?

Een erg grappig moment was dat Scout een boterham had gepikt uit de keuken, 
werd betrapt en stopte met kauwen en zijn bek dichthield… semi onschuldige blik 
die hij niet lang vol hield en uiteindelijk toch echt de boterham moest doorslikken 
en zich daarmee als dader kenbaar maakte.

8 Heb je een belangrijk punt, waar-
op de vereniging zich zou moeten 
proberen te verbeteren? 

Niet zozeer direct een punt om te verbeteren maar wel wat erg belangrijk is, na-
melijk het met elkaar overeenkomen en vaststellen hoe we de komende jaren ons 
fokbeleid moeten aanpassen om de gezondheid van het ras voor de langere tijd 
(> 5- 10 jaar) te borgen. 

9 Wat vindt je een waardevolle func-
tie van de vereniging?

Voor mij zijn vooral de diverse  commissieleden en spontane ondersteuning bij 
evenementen erg waardevol. Onze vereniging bestaat bij de inzet van deze vrij-
willigers!

10 Wat wil je verder nog kwijt? Dat ik trots ben om voorzitter te mogen zijn van deze Vereniging en ik elke keer 
weer geniet als je bij een fokdag/ clubmatch / show of jachtproef zoveel van die 
kenmerkende honden ziet en het enthousiasme van hun ‘baasjes’.

profiel: marc massaar Van schaiK

In deze rubriek geven we het woord aan allerlei Drentenmensen, 

bestuurs- en commissieleden, maar ook allerlei andere liefheb-

bers: fokkers, trainers, jagers, en oude en nieuwe leden. Zo krijgen 

we (hopelijk!) een kijkje in de belevenissen en drijfveren van al die 

mensen die zo gepassioneerd bezig zijn met het ras dat ons alle-

maal zo boeit: de Drentsche Patrijshond.

Het eerste verzoek om de vragen te beantwoorden ging naar 

Marc, sinds 2007 de voorzitter van de vereniging. Hij was zo spor-

tief het spits af te bijten.
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Een ‘selfie’ van ‘Wodan 
(Bob) van de Maasduinen’ en 
Fleur.

Ze hebben samen op de website 
van het Algemeen Dagblad ge-
staan vanwege dierendag!

De 25 leukste en schattigste die-
renselfies die werden ingezon-
den door lezers kwamen op de 
website te staan….En zo ook 
onze Bob! 

Willem Kramer Freher 
Beusichem 

Waar komt Werelddierendag vandaan?
 Werelddierendag  (4 oktober j.l), ligt 
nog maar kort achter ons. U zult zich 
misschien wel eens afgevraagd hebben 
waar dit fenomeen vandaan komt. Daar-
om de geschiedenis van deze traditio-
nele dag in een notendop.

In het jaar 1182 werd in Italië Franciscus 
van Assisi geboren. Zijn echte naam was 
Giovanni Battista Bernardone. Als zoon 
van een rijke lakenkoopman ontbrak het 
hem nergens aan en hij leefde er dan ook 
flink op los. Na een gelukkige jeugd ging 
het Franciscus op latere leeftijd een stuk 
minder voor de wind. Hij tobde een jaar 
lang met een ernstige ziekte en werd tot 
overmaat van ramp ook nog eens ver-
oordeeld tot een gevangenisstraf van 
twaalf maanden.

Deze gebeurtenissen veranderden zijn 
leven; hij besloot voortaan voor de armen en de zieken te zorgen. Franciscus 
groeide zo uit tot een vriend van bedelaars en zwervers, maar trok zich ook het 
lot van bloemen, bomen en vooral van dieren erg aan. Franciscus van Assisi 
stierf op 4 oktober 1226, toen hij 44 jaar oud was. Twee jaar na zijn dood werd 
hij heilig verklaard.

Omdat Franciscus zo’n grote dierenvriend was, is zijn sterfdag tijdens een in-
ternationaal Dierenbeschermingscongres in 1929 in Wenen uitgeroepen tot 
Werelddierendag. Op 4 oktober 1930 werd in Nederland voor de eerste keer 
Dierendag gevierd. Dat betekent dus dat we dit jaar op 4 oktober voor de 74ste 
keer Dierendag hebben gevierd.

Bron: Dierenbescherming

werelddierendag

Landelijke Open Dag Dierenartsenpraktijken
Op Dierendag, 4 ok-
tober, is er voor de 

derde keer een Landelijke 
Open Dag bij de Dierenartsen (LODD) georganiseerd. 

Verspreid over het gehele land deden dierenartsenpraktij-
ken hun deuren open om mensen te laten zien hoe de die-
renartsen in Nederland zorgen voor mens en (huis-)dier. De 
praktijken bieden een kijkje achter de schermen van veteri-
nair Nederland. 

Onder het motto ‘Kom ook kijken en beleef ’t mee’ waren in 
onze praktijk belangstellenden van harte welkom. Over de 
opkomst hadden we zeer zeker niet te klagen; meer dan het 
drievoudige van vorig jaar! Veel ouders met kinderen na-
men uitgebreid de tijd om de gehele praktijk te ontdekken. 
Wij hadden op het programma o.a. een speurtocht door de 
praktijk, een fotowedstrijd en een Workshop “Sport & Spel” 
van een plaatselijke hondenclub staan. De route van de 
speurtocht verliep via het voerrek, naar de beide spreekka-
mers, via de opname naar het laboratorium en röntgenka-
mer, vervolgens naar de operatiekamer en eindigde in de 
kattenopname en de kattentrimsalon. Vele vragen werden 

gesteld en met name het laboratorium (onder de micro-
scoop was een vlo te bekijken), de echo (een “zwangere” 
knuffelbeer), de digitale röntgenbeelden en de operatieka-
mer vielen in de smaak. In de OK lag een grote knuffelhond 
op de tafel, compleet aangesloten aan de gasanesthesie en 
de capnograaf. Voor kinderen spreken knuffels meer tot hun 
verbeelding en ze voelen zich dan vrijer om rond te lopen. 
Een enkeling vond de instrumententafel in de OK maar eng 
(mesjes, klemtangen en hechtdraden met naalden, brr..). 
In de trimsalon werd uitleg gegeven over vachtverzorging 
en over het ontwollen van katten en ook konijnen. De berg 
haren die dan uit een vacht verwijderd wordt, is doorgaans 
hoger dan het dier zelf! 

Buiten op de parkeerplaats en in de tuin van onze praktijk 
werd met vol enthousiasme meegedaan aan de Workshop 
‘Sport & Spel’. De racebaan, de slurf en de tunnel blijft leuk 
om te doen, alhoewel de honden zelf uit hun dak gingen 
bij het spel: Worst-happen! Hiervan konden ze geen genoeg 
krijgen. Een geweldige dag met enthousiast publiek en vol-
gend jaar doen wij als praktijk zeer zeker weer mee!

Mirjam van Hoef
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Juulke van ’t Verseylt Besteck

Daar gaat ze. Haar gang is traag en stijf. Ze heeft veel last 
van artrose. Het wild dat we op onze dagelijkse wande-
lingetjes tegenkomen, laat ze tegenwoordig met rust. De 
duur van de wandelingen moeten we aanpassen. Haar zin-
tuigen laten haar langzaam in de steek.

De herinneringen zijn ontelbaar. Toch zijn er een paar die eruit 
springen. De keer dat ze samen met onze Vizsla mee mocht 
op vakantie naar Normandië en ze keurig onder het tafeltje 
op het terras lag te slapen (dachten we). Een paar tafeltjes ver-
der zagen we een bruin-witte hond naast een tafeltje zitten 
van links naar rechts kijkend, al bedelend bij haar baasjes. Het 
bleek onze Juulke te zijn die zich stiekem had weten te bevrij-
den en een stukje verderop een Franse zwerfhondenblik op 
haar snoet toverde om zó te krijgen waar ze zin in had. In ons 
beste Frans onze excuses aangeboden en haar al mopperend 
mee teruggenomen naar onze eigen tafel.

Of de keren dat ze tijdens de jachttraining én de proef het wild 
apporteerde om het vervolgens trots aan de toeschouwers te 
laten zien. Grote hilariteit onder het publiek natuurlijk. Het 
vrouwtje kon wel even wachten. Als ze dan uiteindelijk het 
wild binnenbracht, kreeg ze een daverend applaus. Mevrouw 
begreep dit en nam dan opnieuw de benen om bij het publiek 
de felicitaties in ontvangst te gaan nemen. 

Kinderen … ze is er dol op. Vanaf het begin heeft ze een voor-
liefde voor hen gehad. Als ze ergens een kinderstem hoort, 
moet ze erheen. De kinderen die we tijdens onze wandelin-
gen tegenkomen, kennen haar ook allemaal bij naam. De an-
dere honden uit onze roedel zijn niet interessant, Juulke wel 
want die geeft pootjes en kusjes en die vindt het heerlijk om 
geaaid te worden.

Dus … als ze kinderen ziet of hoort, is ze niet te houden. Ze 
moet erheen. Zo ook de keer dat we in het veld liepen, de 
wind onze kant op stond en ze de kinderen op het schoolplein 
hoorde. Ze bedacht zich geen moment en nam de benen. Ik 

erachter aan met de 3 andere honden. In-
middels waren de kinderen naar binnen en 
Juulke dus ook. Ze rende van het ene lokaal 
naar het andere en had de tijd van haar le-
ven. Iedereen vond het geweldig, Juulke nog 
het meest. Ze genoot van alle aandacht. We-
derom een rood hoofd dus. 

Ook voor buggy’s heeft ze een ingebouwde 
radar. Zodra ze er één in het vizier krijgt, vliegt 
ze erop af en kruipt bij het kind op schoot en 
geeft het een uitgebreide wasbeurt. Ook dat 
wordt niet door iedereen op prijs gesteld. 

Of de mensen die we op een boswandeling 
tegenkomen. Juulke denkt altijd dat die er 
speciaal voor haar lopen. We moeten dus 
een vooruitziende blik hebben en inschatten 
of de mensen die ons tegemoet komen op 
honden zijn gesteld of niet, want ze begroet 
ze allemaal even spontaan en niet iedereen is 
ervan gediend. 

Of de keren dat ze op een tentoonstelling de 
keurmeester liefkozend in de neus beet of 

het gezicht waste tijdens het betasten. Ook dit is Juulke ten 
voeten uit. 

Kleine hondjes en pups; ze heeft er een hekel aan. Alleen als ze 
tot haar eigen roedel behoren is het OK. Alle andere ‘dwergen’ 
treedt ze dominant tegemoet en als ze dan ook nog wat druk 
lopen te doen, laat ze een vervaarlijk gegrom horen. 

Onze ruwharige Teckel moest het niet in haar hoofd halen om 
ook maar naar de werpkist te kijken toen Juulke pups had. 
Dan joeg Juulke haar de keuken uit. Onze Vizsla mocht er wel 
bij. Zij mocht meehelpen opvoeden en wassen. Samen met 
Juulke heeft ze voor de pups gezorgd. 

Of de keer dat ze tijdens een wandeling vergif had gegeten 
dat daar doelbewust was neergelegd. We moesten haar bij de 
dierenarts achterlaten, meer dood dan levend. Nog nooit heb 
ik zo hard geschreeuwd, bang haar niet meer levend terug te 
zien. Ze heeft een beschermengel gehad want ze heeft het 
overleefd en er niets aan overgehouden.

Of de keer dat ik een weekje op vakantie ging met een vrien-
din en de Vizsla en onze andere Drent Tjeu meenam. Juulke 
was helemaal uit haar doen. Ze was erg stil en lag maar de hele 
dag voor de poort de oprit af te kijken. (Stiekem vond ik dat 
toch wel heel aandoenlijk).

Of haar gedrag na het overlijden van onze Vizsla. Juulke leek 
met geen van onze andere honden een speciale band te heb-
ben. Ook het overlijden van eerdere roedelgenoten had haar 
nooit iets gedaan. Toch was zij het die in de weken na het 
overlijden ’s nachts huilde als een wolf. Zou de zo op het oog 
ongeïnteresseerde Juulke haar dan toch zo missen?

Ook het overlijden van haar zoon Tjeu, eind januari van dit 
jaar, leek haar aanvankelijk weinig te doen. Na het overlijden 
hebben we alle honden de kans gegeven afscheid te nemen, 
ieder op zijn eigen manier. Juulke rook een paar keer heel in-

senioren
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tens aan Tjeu en je zag dat ze het had begrepen. Ze draaide 
zich om en keek niet meer naar hem om. Maar ook nu weer 
ontwikkelde ze een paar weken na het overlijden hardnekkige 
maag-darmklachten en ze werd onrustig, kon haar draai niet 
vinden. Ze was dus wederom uit haar doen, arm meisje.

Daar ligt ze, de ‘Grande Dame’ van onze roedel. Hoewel deze 
omschrijving niet altijd bij haar paste... Want eieren uit het leg-
nest halen en dan stiekem proberen op te eten doet ze nog 
steeds als ze de kans krijgt. Ze verraadt zich echter door haar 
lage houding op het moment dat ze een ei gestolen heeft. 
Schuldbewust brengt ze dan het onbeschadigde ei bij de baas 
als die het ziet. En een dame rolt zich niet in een rotte vis, Juu-
lke wel. Een dame gaat ook niet in modderpoelen liggen om 
af te koelen, Juulke wel.

Toch is ze een dame, in figuurlijke zin dan. De andere honden 
uit onze roedel hebben ontzag voor haar. Haar zoon Tjeu kon 
het bont maken, maar één blik van mams was genoeg om 
hem te doen beseffen dat de grens bereikt was. Hij wist dat en 
koos eieren voor zijn geld.

Of de keren dat een vreemde hond komt logeren. Heel subtiel, 
maar o zó duidelijk, geeft ze hem te verstaan dat het spel vol-
gens háár regels gespeeld wordt.

Eén blik in elkaars ogen en we begrijpen elkaar. 

Vele honden zijn haar voorgegaan. Hopelijk zullen er ook nog 
vele volgen. Toch is zij heel speciaal, onze vriendin en ‘only 
once in a lifetime’-hond. Een Drent met een sterk karakter 
waar wij vreselijk veel van houden. 

In mei is ze 13 jaar geworden. We weten dat ze waarschijnlijk 
niet lang meer bij ons zal zijn. Ze is aan haar reservetijd bezig. 
Daarom genieten we des te meer van haar.

Leo Hamelers en Suzanne Dirix
Buggenum

PS: Helaas hebben we Juulke op 18 september jongstleden moe-
ten laten inslapen.

1 Kan een hond, net als varkens en zwijnen, zonder gevaar eikels eten?

2 Wat kan het gevolg zijn?

3 Wat kan het gevolg van de vorm van een eikel zijn?

4 Wat kan het doorslikken van de hele eikel tot gevolg hebben?

5 Wat merk je aan de hond?

6 Hoe is dit te verhelpen?

7 Wat te doen als uw hond van een paddenstoel heeft gegeten?

8 Welk diertje of eigenlijk larve ervan, kan veel jeuk op mens en dier veroorzaken in deze 
tijd?

9 Waar komt deze voor en hoe signaleren we dit?

10 Hoe te voorkomen dat deze u of uw hond als gastheer uitkiest?

A
ntw

oorden op pagina:  26

Vragen Drent-en-kennis

Vergeet de populaire reisactiviteit ‘zwemmen met 
dolfijnen’. Wie afreist naar de Bahama’s krijgt de kans 
om te zwemmen met varkens.

Een varkensfamilie heeft zich jaren geleden genesteld 
op het strand op het eiland Big Major Spot,  dat nu 
de naam ‘Pig Beach’ draagt. Niemand weet hoe de 
beesten op het eiland terecht zijn gekomen, maar er 
gaan geruchten over een scheepswrak of ontsnap-
ping van een boerderij.

De roze en bruin gevlekte varkens worden al jaren 
gevoed door de lokale bevolking en sinds een paar 
jaar lijkt het varkensstrand ook populair bij toeris-
ten. De aaibare biggetjes zijn ware zwemwonders 
en dus absoluut niet bang voor water. Als er een 
boot nadert zwemmen ze die vrolijk tegemoet, in 
ruil voor wat eten uiteraard. 
Bron: AD.nl

Hierboven: ‘Fardau van de Indo Anjoho’ 

(eigenaar Inge Hoekstra).

Een zwemfeestje van Drenten met var-

kens, zou dat een succes zijn?
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Na meer dan een jaar wachten werd Presto geboren uit een 
nest van vijf pups gefokt door familie Hoeksema in Exloër-
veen, een fokker waar wij vanaf het eerste moment een groot 
vertrouwen in hadden en dat vertrouwen is nooit beschaamd 
geweest.

Op 12 maart 2002 mochten wij Presto ophalen en kregen met 
hem een bijzondere hond in ons gezin. Presto was een pracht 
van een pup en later een (jonge) hond om te zien. Daarnaast 
was hij lief, gehoorzaam, volgzaam en heel waaks. Hij paste 
goed op ons en ons huis.

Ook de fokker was on-
der de indruk van zijn 
schoonheid, want toen 
Presto ouder werd, 
vroeg hij ons om mee te 
gaan naar tentoonstel-
lingen o.a. in Zuidlaren 
en zelfs in Duitsland. In 
Dortmund werd Presto 
in oktober van het jaar 
2002 zelfs Bundessieger 
/ Jugendsieger. We wa-
ren erg trots op hem.

Presto zou grote prijzen 
kunnen halen. Hij had 
alle eigenschappen van 
een kampioen. Maar dat 
was niet ons streven. We 
zagen hem als een ge-
zinshond, waarmee wij 
lange wandelingen kon-
den maken in de prach-
tige omgeving van ons 
dorp. En van die wande-
lingen genoot hij intens 
samen met ons, vooral 
van die momenten dat 
hij ongelijnd volop zijn 
neus wilde en kon vol-
gen in de natuur. Soms 
bleef hij enige tijd weg, 
maar keerde altijd op 
het fluitsignaal terug. 

Natuurlijk had hij ook zijn streken. Hij vond het namelijk vóór 
het huis altijd interessanter dan achter het huis, waar hij vol 
op de ruimte had om te spelen. Menig keer vond hij in de heg 
een opening om te ontsnappen, maar schrok zich vervolgens 
kapot als zijn baasje plotseling voor dat gat stond. En dan ging 
het weer enige tijd goed, totdat hij de geur van de vrijheid 
weer in zijn neus kreeg.

We hebben ook de nodige zorgen om hem gehad. Op een dag 
beet hij een Ventolin inhaler kapot en kreeg daarbij stoffen in 
zijn lichaam, waardoor hij hevige hartkloppingen kreeg. Onze 
zoon heeft zijn matras naar beneden gehaald en heeft de hele 
nacht over hem gewaakt.

Of die keer dat hij onder de auto kwam, waarbij zijn achter-
poot flink geblesseerd raakte. Een operatie was noodzakelijk, 
maar uiteindelijk kwam alles weer goed en kon hij weer volop 
rennen.

Onvergetelijke momenten met hem waren de vakanties op 
Ameland. Voor Presto hadden wij een speciale auto gekocht, 
een Suzuki Vitara cabrio. Hij vond het prachtig als hij achterin 
de auto mocht zitten met zijn kop door de achterflap van de 
softtop. Onderweg en op de boot altijd veel bekijks.

Op Ameland vele wan-
delingen in de duinen, 
waar wij hem, hoewel 
het niet altijd was toe-
gestaan, ongelijnd door 
de duinen lieten rennen. 
Zo was hij verdwenen en 
zo zag je zijn bruin ge-
vlekte lichaam weer op 
een duin, even kijkend 
naar ons en daarna ver-
der met zijn tocht. Altijd 
contact zoekend met 
ons, want hij was trouw 
aan zijn baasje(s). En ’s 
avonds lag hij helemaal 
moe in de stacaravan.

Presto had niets met 
de zee en eigenlijk he-
lemaal niet met water. 
Zwemmen hebben wij 
hem dan ook niet aange-
leerd, mede omdat wij 
een grote vijver achter 
ons huis hebben. Presto 
vond water niets en 
ging er voor op de loop. 
Zelfs het water van de 
teil vond hij niets, als hij 
na een wandeling toch 
schoongemaakt moest 
worden, omdat zijn hele 
lijf helemaal onder de 
modder en prut zat.

Toch heb ik Presto twee keer uit die vijver moeten halen: een 
keer toen hij dacht dat eendenkroos iets was om op te staan 
en een keer toen hij door het ijs was gezakt. Beide keren werd 
Presto uit zijn angstige situatie bevrijd.

Zo zijn er talloze verhalen over zijn belevenissen in ons gezin 
te vertellen en dat zijn de dierbare herinneringen aan hem.

Toen Presto een jaar of acht was, viel het ons op dat hij bij het 
opstaan moeite had. Het ging niet meer vlot en zo kwamen 
wij bij de dierenarts terecht. Na vele onderzoeken constateer-
de hij dat Presto last had van beginnende artritis, vervelende 
gewrichtsveranderingen. Op het advies van de dierenarts zijn 
we speciale voeding voor hem gaan gebruiken, zodat de pijn 

in memoriam

Presto fan ’t Suydevelt  - 15 januari 2002 - 13 september 2014
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Bobo - 8 augustus 2002 - 19 september 2014

werd verlicht, gezond kraakbeen gespaard en de ziekte ver-
traagd. Presto reageerde heel goed op dit voedsel, maar ook 
door veel te bewegen konden wij de ziekte ‘onder controle 
houden’ tot het voorjaar van dit jaar. Lange wandelingen wa-
ren niet meer aan hem besteed en zijn dagelijkse rondje werd  
beperkt tot een paar honderd meter.

Deze zomer kreeg hij steeds meer klachten aan zijn heupge-
wricht. Weer vele contacten gehad met die dierenarts, die ons 
er op voorbereidde dat Presto dit niet meer lang zou kunnen 
volhouden en dat het bewegen steeds minder zou worden. 
Wij hebben het nog geprobeerd met pijnstillende tabletten, 
maar het aftakelingsproces aan zijn heupen werd steeds er-
ger.

Tot de morgen van zaterdag 13 september. ’s Morgens vroeg 
hoorde ik geluid beneden en ik ging naar de hal. Daar kroop 
Presto op zijn voorpoten, zijn heupen wilden niet meer. Nog 
één keer met hem naar buiten voor een plas en een poep. En 
zowaar, hij liep weer en deed keurig zoals altijd in het hoge 

gras zijn behoefte, maar daarna was het over. Ik heb hem te-
ruggedragen naar huis en wist dat wij Presto uit zijn lijden 
moesten verlossen, want hij had heel veel pijn, te veel pijn.

Om half tien hebben wij hem in het midden van ons gezin 
laten inslapen. Hij had er zelf ook vrede mee.

En nu... Wij missen hem enorm en hebben veel verdriet. Het is 
stil zonder hem in, maar ook rond het huis. 

Wij hebben Presto laten cremeren, de urn met zijn as staat 
bij ons op de kast met brandende kaarsjes. Wanneer wij er 
aan toe zijn en definitief afscheid van hem willen en kunnen 
nemen, brengen wij hem terug naar de velden, waar hij vele 
tochten heeft gemaakt. Terug naar de natuur, daar waar het 
ooit begon.

Fam. Slot te De Krim

Bobo, 12 jaar en 1 maand is hij heel intens in ons leven ge-
weest. Toen hij bij ons kwam, waren onze dochters 5, 9 en 17 
jaar.

Stapelgek waren wij op Bobo. De jongste dochter wilde zelfs 
met hem trouwen. Elke dag speelden de jongste dochters met 
hem, wat hij natuurlijk helemaal geweldig vond. Hannah had  
zelfs een keer al zijn nagels  rood gelakt; Deborah vond dat erg 
zielig, want nu was hij geen stoere reu meer.

Wij wonen tegenover het bos met losloop gebied en ruim 5 
minuten lopen van de Ginkelse hei. Mijn grootste hobby was 
dan ook ‘met Bobo het bos in’, geweldig vond ik dat. Uren heb-
ben we samen gelopen en heb er ‘bosvriendinnen’ aan over 
gehouden. We kwamen regelmatig wilde zwijnen en reeën 
tegen.

Bobo was erg grappig, op een keer 
rende hij door de tuin met 4 breinaal-
den, een knot wol en een sok in wor-
ding, die hij uit de tas van mijn moeder 
had gepakt. Echt ik kan wel een boek 
over hem schrijven. 

Hij had wel vanaf zijn geboorte last 
van zijn darmen. We zaten dan ook re-
gelmatig  bij de dierenarts, chronische 
darmontsteking noemde hij het.

Twee jaar geleden had Bodo ook nog 
eens de giardia-parasiet, dat was een 
drama, maar hij heeft het overleefd. 
Wel bleef hij nog wel 8 maanden aan 
de diarree.

Het laatste half jaar ging Bobo snel 
achteruit, hij kreeg artrose en kon 
soms moeilijk opstaan. Daardoor kwa-
men we alleen nog maar voorin het 
bos. Als we zeiden, “Bobo, wil je naar 
huis?”,  dan draaide hij zich onmiddel-
lijk om, richting huis!

Op 18 september kreeg hij een hele 

heftige hersenbloeding. We gingen meteen naar de dieren-
arts, die het aan zijn ogen zag, die van links naar rechts draai-
den. Bobo zakte steeds in elkaar. De volgende dag hebben wij 
de dierenarts thuis laten komen om hem in te laten slapen, 
want hij kon zich amper nog bewegen. De hele dag hebben 
we bij hem gezeten, om de beurt aaiden wij hem, hij was nat 
van onze tranen. Zo fijn dat de kinderen er ook de hele dag bij 
waren, met elkaar hebben we afscheid kunnen nemen.

De volgende dagen vond ik het thuis verschrikkelijk, zo leeg 
zo kaal,  ik was er letterlijk ziek van. Wij hebben kostbare jaren 
met hem gehad die we nooit zullen vergeten.

Fam. M.J Schoutema, Ede

Bobo, auustus. 2014



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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Belle et seBastien
Heel lang geleden was ik helemaal weg van de serie “Belle 
et Sebastien”. Midden jaren zestig is die serie, bestaande 
uit 13 delen zondagsmiddag uitgezonden en herinner ik 
me nog de zwart-wit beelden, de grote witte hond Belle, 
de mooie muziek, en het eenzame jongetje Sebastiaan! 

Het was een Franse serie die dan wel werd ondertiteld, maar 
ik kon nog niet eens lezen….en toch…..elke klank, elke let-
tergreep, elke beweging, elke muzieknoot en elk beeld zat he-
lemaal vast verweven in mijn hersenen. Jaren lang wachtte ik 
op herhalingen en ploos elke week de tv programmering na 
in de hoop de verlossende aankondiging te zien, maar helaas! 
Ik wist het zeker, ooit zou ik ook zo’n mooie witte zachte hond 
hebben die me hielp het onrecht in deze wereld te verdragen.

Vele jaren gingen 
voorbij totdat het 
World Wide Web 
zich ging vullen, 
maar de Fransen 
moesten nog een 
taalbarrière over-
winnen en kwamen 
wat langzamer op 
gang met spuien 
van allerlei infor-
matie via het WWW, 
dan de Angelsak-
sische landen. Nu 

weten we niet beter, en halen we de hele wereld en nog meer, 
met onze vingers en toetsenbord naar boven, maar de eerste 
jaren tikte ik vaak vergeefs de woorden Belle, Sebastian, Se-
bastiaan of Sebastien in.

En ‘ploep’ opeens was het er en zat ik hele avonden alle be-
schikbare filmfragmenten, foto’s en muziek te herbeleven. 
Telkens weer had ik het muziekje getokkeld op een gitaar. Ik 
was tevreden te merken dat ik maar een paar noten de fout 
in ging. Ik ging omhoog en het moest juist omlaag, zo klonk 
het origineel nog zieliger, dan in mijn gedachten. Zelfs de li-
chaamstaal van Sebastien was ik niet vergeten, hij kon altijd 
zo verongelijkt zijn schouders ophalen, en nu nog als iemand 
dat doet valt het mij direct op!

In 2012, bijna 50 jaar later is het verhaal opnieuw verfilmd en 
zit ik weer te wachten totdat de film de Nederlandse biosco-

pen aan doet, maar dat 
gaat waarschijnlijk niet 
gebeuren en moet ik 
wachten op de DVD ver-
sie. De trailer is veelbelo-
vend en ze hebben zelfs 
de muziek weer herge-
bruikt, want wat goed is 
moet je niet vervangen.

Weer zullen kinderen 
in de ban raken van de 
brutale, vrijgevochten 
Sebastiaan en de grote 
witte, ruige Belle en het 
gevoel van onvoorwaar-
delijke liefde!

Inmiddels heb ik mijn 
eigen ‘Belle’, maar dan de 2 Drentse patrijshonden Cartouche 
en Lennaert. Het leven met hen en de nakomelingen van Car-
touche levert altijd mooie plaatjes op. Ook nu lopen ze overal 
rond, de jongetjes, de meisjes, de Sebastiaantjes van deze tijd!

Jeanny Wessels

Belle et Sebastien 50 jaar later

De originele Belle et Sebastien!
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Routebeschrijving Rockanje
Volg de A15 richting Europoort. Na de Botlektunnel volg 
Rozenburg, Hellevoetsluis, Europoort. De A15 wordt 
N15, weg blijven volgen. Bij de verkeerslichten recht-
door, brug over. Hierna de N57 volgen richting Brielle, 
Hellevoetsluis, Middelburg.

Bij de verkeerslichten rechtsaf, N218 richting Vierpol-
ders, Brielle, Oostvoorne. Deze weg blijven volgen, na 
6km bij de “Bandenwacht” linksaf, N496 richting Roc-
kanje.

Na 3,3km bij hectometerpaal 7.6 rechtsaf Lodderlandsedijk. Aan het einde bij T-splitsing linksaf Boomweg. Na 2,2km na 
kerkje rechtsaf Korteweg richting strand Tweede Slag. Na 1km Badhotel aan de rechterkant, rechtdoor en na ca. 600 meter par-
keren nabij de strandopgang.

eVenementen-commissie

Najaarswandeling op het strand bij Rockanje

De evene-
menten-commissie (EVC) nodigt u uit voor een wandeling 
op het strand van Rockanje op zondag 9 november 2014.

Lekker uitwaaien op het strand en een prachtige plek 
voor de honden om met elkaar te rennen en te spelen. 
Denk aan goede kleding want regen en wind kunnen op 
het strand verraderlijk zijn.

We verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats van de 
Tweede Slag te Rockanje, adres Tweede Slag 56 3235CR Roc-
kanje. Bij aankomst staat er koffie, cake en limonade. Uiter-
aard is er ook water en wat lekkers voor de ‘Drenten’.

Rond 10.30 uur start de wandeling die ongeveer 1,5 uur duurt. 
De wandeling kan desgewenst worden ingekort voor jonge 
en oudere honden. Vóór vertrek spreken we signalen af om 
de honden aan te lijnen wanneer dat nodig is en om baas en 
hond te herenigen wanneer ze elkaar uit het oog zijn verloren. 

Na de wandeling eindigen we bij de Salsa Beach Club voor een 
warme drank of een kleine lunch (consumpties zijn voor eigen 
rekening).

• Aanmelden bij voorkeur met een email naar: 
wandelingen@drentschepatrijshond.org 

• Op 9 november is de EVC (Otto Atema) telefonisch be-
reikbaar op 0642081431.

Kleine
rassen

Middelgro-
te rassen

Grote 
rassen

6 maanden 15 jaar 10 jaar 8 jaar

1 jaar 20 jaar 18 jaar 16 jaar

2 jaar 28 jaar 27 jaar 22 jaar

3 jaar 32 jaar 33 jaar 31 jaar

4 jaar 36 jaar 39 jaar 40 jaar

5 jaar 40 jaar 45 jaar 49 jaar

6 jaar 44 jaar 51 jaar 58 jaar

7 jaar 48 jaar 57 jaar 67 jaar

8 jaar 52 jaar 63 jaar 76 jaar

9 jaar 56 jaar 69 jaar 85 jaar

Kleine
rassen

Middelgro-
te rassen

Grote 
rassen

10 jaar 60 jaar 75 jaar 96 jaar

11 jaar 64 jaar 80 jaar 105 jaar

12 jaar 68 jaar 85 jaar

13 jaar 72 jaar 90 jaar

14 jaar 76 jaar 96 jaar

15 jaar 80 jaar 102 jaar

16 jaar 84 jaar

17 jaar 88 jaar

18 jaar 94 jaar

19 jaar 100 jaar

H
ondenjaren
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1 B
2 E
3 R
4 N
5 O
6 G
7 L
8 P
9 A

10 G

1 De oren en de beharing van de oren.

2 Een vrouwelijke ree in haar tweede levensjaar.

3 Een jachthond die gedood of gewond wild opzoekt en bij de 
jager brengt.

4 Een jachthond die een gezonde haas niet achtervolgt.

5 Het opvliegen of opspringen van wild.

6 Vacht.

7 Nagemaakte vogels.

8 Een konijnen- of vossenhol

9 Beginnen met blaffen als reactie op iets of iemand.

10 Een jagersterm voor de bek van een hond.

S P I E G E L D S G E

T H T T A N S E M N I

U A U F B E R K C A T

N Z H I G T E K A H A

I E C R O T K I C E L

F N S D D I K N U B U

O R D R N Z O G O R P

R E L O U N L L O B O

M I I O G A B O B O P

M N W G N A V R A C Y

Populatie Gundog

Behang Dekking

Wildschut Aanzitten

Spiegel Drift

Racy Hazenrein

Rui Bol

Uniform Lokkers

CAC Vang

BOB Droog

De woorden kunnen in beide richtingen zijn

 gespeld, ook diagonaal.

Oplossing 2
Als u alle woorden wegstreept, blijven 8 letters over die (in leesvolgorde) een woord vormen:

puzzelen

Oplossing 1

Als u alle woorden hebt inge-

vuld, vormen de letters in de 

vakjes met de gekleurde achter-

grond van boven naar beneden 

een woord.

Dat woord is de oplossing van 

deze puzzle.
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Kind & Drent
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Kind & Drent
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drent en gedrag (3) - de puBerteit

Net als mensen, kennen ook honden 
een puberteit. De puberteit is een be-
langrijke en kritische levensfase en 
staat bij veel hondenliefhebbers be-
kend als een ‘heftige periode’. 

Door onwetendheid en een verkeerde 
begeleiding kunnen in de puberteit snel 
gedragsproblemen ontstaan. Vooral van 
reuen wordt om die reden tijdens of vlak 
na de puberteit, afstand gedaan. 

Wat gebeurt er tijdens de puber-
teit?
De puberteit is een natuurlijke fase die 
een jonge hond doormaakt naar seksu-
ele en geestelijke volwassenheid. Wan-
neer de hond in de puberteit komt is 
verschillend per ras en individu. Bij de 
Drentsche Patrijshond begint de seksu-
ele puberteit vanaf 6-7 maanden maar 
vanaf 10 -12 maanden komt ook voor. 
Een Drent is op de leeftijd van 18- 24 
maanden geestelijk volwassen. De pu-
berteit komt tot stand door verande-
ringen in de hormoonspiegels. Onder 
invloed van Testosteron of Oestrogeen 
worden reuen en teven geslachtsrijp. 
Tijdens de puberteit is er sprake van een 
toenemende individualisatie en onaf-
hankelijkheid. 

Lichamelijke/fysiologische veran-
deringen

De teef
Teven zijn slechts 2 (soms 1) keer per jaar 
vruchtbaar. Dit wordt oestrus of loops-
heid genoemd. Daarbuiten, tijdens de 
anoestrus is er géén seksuele activiteit. 

Cyclus
De cyclus van de teef wordt verdeeld in 
vier stadia:

1. De Pro-oestrus (duur: 4 - 17 dagen)
Een bloederige uitvloeiing kondigt 
het begin van de loopsheid aan. 
Het uitwendige geslacht (de vulva) 
zwelt en teven worden door de fe-
romonenafgifte aantrekkelijk voor 
reuen maar de teef staat in deze pe-
riode nog geen dekking toe.

2. Oestrus (duur: 3 tot 21 dagen)
Het progesteron stijgt, de uitvloei-
ing wordt dikker en geler. De teef 
staat in deze periode dekking toe.

3. Di-oestrus ( duur: 2-3 weken)
In deze periode blijft het progeste-
ron nog 2-3 weken stijgen en blijft 
dan op peil. Hoewel de teef aantrek-
kelijk blijft voor reuen staat zij een 
dekking niet meer toe. Hieraan is te 
zien dat de di- oestrus is begonnen. 

4. Anoestrus (duur 3- 7 maanden)
Tijdens deze periode is er geen sek-
suele activiteit.

Belangrijk: de loopsheid verloopt ver-
schillend per individu. De leeftijd bij de 
eerste loopsheid, de duur van de cyclus 
en de tijd tussen de cyclussen varieert 
per teef.

Metoestrus of schijndracht ( 63 dagen)
Wanneer er geen bevruchting heeft 
plaatsgevonden kan na een loopsheid 
schijndracht optreden. Dit komt vaak 
voor en is ook in de natuur geen uit-
zondering. De melkklieren kunnen zich 
ontwikkelen en de teef kan gedrag gaan 
vertonen zoals bij een echte dracht (nest 
maken, knuffelbeestjes verslepen en be-
schermen). 

Gedragsverandering bij de teef
Vóór en tijdens de loopsheid markeert 
(urine) een teefje de omgeving om reu-
en attent te maken op haar naderende 
vruchtbaarheid. Vlak vóór, tijdens en na 
een loopsheid (bij schijndracht) is het 
gedrag van de teef naar andere teven 
vaak minder tolerant. Wanneer men 
meerdere teven in huis heeft kan zich 
dat uiten in wegsnauwen van de andere 

hond bij: de gunst om aandacht van de 
eigenaar, voedsel, ligplaatsen en het be-
zit van speeltjes. De rede voor dit gedrag 
is geen “chagrijnigheid”! Dit is een men-
selijke gedachte/emotie. Het intolerante 
gedrag ontstaat uit de natuurlijke drang 
tot overleven/ voortplanting: “wie van 
ons krijgt een nestje”. Het territorium 
wordt belangrijker en zij zal waaks wor-
den.

De Reu
Onder invloed van het hormoon tes-
tosteron ontwikkelt de jonge reu zich 
tot seksuele volwassenheid. Wanneer 
een reu rond de 6-7 maanden bij het 
urineren zijn poot gaat optillen is hij in 
de puberteit. In de toekomst zal hij zijn 
blaas niet meer ineens legen maar zijn 
urine gebruiken voor het markeren van 
zijn territorium en de omgeving waar hij 
wordt uitgelaten.

Zijn territorium wordt dus belangrijker 
en hij zal waaks worden. De reu die nu 
geslachtsrijp is, krijgt belangstelling 
voor loopse teven en zijn gedrag naar 
andere reuen verandert. Sommige reu-
en verjagen andere reuen en meten hun 
krachten met elkaar. De mate waarin 
is afhankelijk van het karakter en of er 
loopse teven in de omgeving zijn. Reuen 
kunnen een loopse teef op zeer grote af-
stand ruiken.

Natuurlijke neiging naar onaf-
hankelijkheid
Naast de groei naar seksuele volwassen-
heid ontstaat ook de natuurlijke neiging 
naar onafhankelijkheid. Wanneer zij vol-
wassen zijn dienen ze immers zelf een 
volgende generatie groot te kunnen 
brengen. Het is daarom dat honden, 
voornamelijk reuen, in de puberteit de 
neiging hebben hun eigen wil te vol-
gen, eigen grenzen te verkennen, hun 
krachten te meten en voordelen probe-
ren binnen te halen. Wat opvalt, is dat 
ook gecastreerde reuen een puberteit 
doormaken, het is een biologische wet 

Foto: Trudie Rutten

Foto: Trudie Rutten

Foto: Sonja Weijer-Kort – ‘Kyra’
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van de natuur. Niet iedere reu maakt een 
heftige puberteit door, het verschilt per 
individu.

Gedragsveranderingen
Hier volgen enkele voorbeelden van ge-
dragsveranderingen bij een puberende 
hond en hoe je er als eigenaar het best 
op kan reageren.

Uitdagend gedrag t.o.v. van soortge-
noten
Reuen die altijd vriendelijk naar reuen 
waren, gaan nu hun krachten meten. 
Soms ontstaan er zelfs vechtpartijen. 
Het op zichzelf natuurlijke gedrag kan 
een ongewenste gewoonte worden 
wanneer een reu veel winervaringen 
heeft. Daar tegenover staat dat een reu 
die (veel) verlies-ervaringen oploopt 
angst- agressie naar honden kan ont-
wikkelen. Het gedrag van de eigenaar 
kan ook een belangrijke rol spelen bij 
het ontwikkelen van vechtgedrag.

Uitdagend gedrag t.o.v. de eigenaar 
(gezin) 

In zijn behoefte grenzen op te zoeken 
en krachten te meten kan de puber zich 
‘uitdagend’ gedragen, bijvoorbeeld: 

• Spullen van de baas stelen
• Klimmen op stoel of bank 
• Een apport niet meer brengen en/ 

of loslaten, een zgn. ‘ererondje’ lo-
pen.

Wanneer een hond uitdagend gedrag 
gaat vertonen begint bij de eigenaar 
vaak een belletje te rinkelen “Wie is hier 
nu eigenlijk de baas?”

De ervaring leert dat veel eigenaren van-
uit het idee het leiderschap te moeten 
behouden, gemakkelijk in een machts-
strijd met hun hond terechtkomen. Een 
machtsstrijd ontstaat in situaties waarin 
de hond sneller is dan wij. Voorbeelden 
zijn: het continue achter de hond aanlo-
pen en afpakken van iets wat hij gesto-
len had en het continue straffen voor 
ongewenst gedrag.

Het is te begrijpen dat eigenaren soms 
het geduld met de puberende hond 
verliezen maar helaas wordt door deze 
manier van reageren het leiderschap 
juist ondermijnd. Leiderschap over de 
hond is een veelbesproken onderwerp 
in de hondenwereld. In ‘hoofdstuk 1’ van 
Drent en gedrag beschreef ik dat wij als 
mensen geen onderdeel van de rangor-
de uitmaken zoals bij honden onderling 
geldt. Om de hond te leren zich op een 
bepaalde manier (naar de maatstaf van 
de eigenaar) te gedragen zijn andere 
dingen van belang zoals: vertrouwen, 
communicatie, consequente (huis) re-
gels, en aanleren van nuttige opdrach-
ten (basisgehoorzaamheid). Een hond 
zal door straf bepaald gedrag gaan 
vermijden en door beloning of succes 
gedrag herhalen. Het is gebleken dat 
straf verstorend op de baas-hond relatie 
werkt. Drentsche Patrijshonden zijn over 

het algemeen enthousiast, vrolijk en on-
dernemend en gevoelig van aard. Door 
straf kan angst bij de hond ontstaan, 
met als gevolg dat hij zich terugtrekt van 
zijn eigenaar of angstagressie ontwik-
kelt. Een training gebaseerd op belonen 
versterkt de baas-hond relatie en is leuk 
voor baas en hond. 

Dat wil niet zeggen dat het gemakkelijk 
is. Het is van belang de beloning op het 
juiste moment te geven. Helaas ontstaat 
er ook veel probleemgedrag door op 
het verkeerde moment gegeven belo-
ningen zoals bij een gestolen theedoek 
ruilen voor iets lekkers. 

Uitleg: Een oplossing kán zijn om de 
hond te leren het gepakte voorwerp te 
ruilen voor iets lekkers. Een valkuil hier-
bij is dat sommige honden dingen be-
wust pakken omdat zij er voor werden 
beloond. 

Wanneer de hond door ruilen vaker din-
gen gaat pakken, is ruilen voor iets lek-
kers geen goed idee.

ADVIES
Bij wandelingen waarbij de hond losloopt en macho-
gedrag naar andere reuen vertoont, kan de eigenaar 
het beste zelf rustig blijven en doorlopen.

Hiermee geeft hij duidelijk aan geen boodschap te 
hebben aan het gedrag en geeft hem daarmee geen 
steun. 

Mopperen, de hond vasthouden en bij de honden 
gaan staan werkt juist averechts! De hond zal mop-
peren en stemverheffing namelijk opvatten als stress 
bij de eigenaar en van daaruit meer gemotiveerd ra-
ken om zich te manifesteren t.o.v. de andere reu. Het 
vastpakken van een ‘opgefokte hond’ kan een trigger 
zijn voor vechten.

Honden-speelgroepen of een hondenschool met voor-
namelijk puberende honden die met elkaar de strijd 
(willen) aangaan, kunnen beter (tijdelijk) worden 
vermeden. 

Het is belangrijk dat er gewerkt wordt aan een goede 
band waarbij de aandacht van de hond gericht is op 
de eigenaar, bijvoorbeeld d.m.v. interessante spelle-
tjes en oefeningen.

Foto: Elsemiek de Blaeij - ‘Rinus’ en ‘Saar’

Foto: Stella Spaargaren – “Juno”

ADVIES
Blijf zelf kalm en laat je niet verleiden tot een (macht)
strijd die je niet kunt winnen.

Voorkom situaties waarbij de hond uitdagend gedrag 
vertoont (iets op de bank leggen) 

Berg spullen die hij stelen wil, zoveel mogelijk op.

Negeer uitdagend blafgedrag (niet aankijken of aan-
raken en niets zeggen). Wanneer dit niet helpt kan de 
eigenaar het beste even de ruimte verlaten (uit het 
zicht gaan van de hond). Misschien is een herhaling 
nodig, maar dit werkt meestal afdoende.

Spelletjes met competitie zoals stoei- en trekspelletjes 
kunnen beter vermeden worden. Een geschikt spel 
zonder competitie is zoeken of speuren. Favoriet bij 
veel Drenten is het zoeken van iets lekkers, een geliefd 
speeltje of een gezinslid dat zich verstopt heeft. 

Zorg voor veel activiteiten zoals lange wandelingen 
waarbij hij zijn energie kwijt kan en voor interessant 
speelgoed en spelletjes waarbij hij zijn hersens moet 
gebruiken. 

Maak in de dagelijkse omgang en training gebruik van 
dingen die belangrijk zijn voor de hond en laat hem 
zijn pleziertjes verdienen. Zo kun je hem bijvoorbeeld 
laten zitten of liggen voor hij iets krijgt. Belangrijke 
dingen voor honden zijn: (extra lekker) voedsel, bot, 
speelgoed, spelen, aandacht en vrijheid. De hond is 
hierin afhankelijk van zijn eigenaar en moet dat ook 
zo voelen, neem daarom altijd zelf het initiatief en ga 
niet in op aandacht vragen of een speelgoedje opdrin-
gen. Dit gebeurt heel vaak onbewust! 
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Plotselinge ongehoorzaam-
heid
De hond lijkt plotseling onge-
hoorzaam te zijn omdat hij op-
drachten negeert die voorheen 
goed begrepen en uitgevoerd 
werden of hij lijkt plotseling 
Oost-Indisch doof. Vaak wordt 
deze plotselinge ongehoor-
zaamheid opgevat als uitda-
gend gedrag.

Trekken aan de lijn
De jonge Drent die zo netjes 
naast je meeliep bemoeit zich nu meer 
met soortgenoten, heeft veel energie en 
wordt zelfstandiger. De aandacht voor 
de eigenaar is op dat moment minder 
belangrijk en het looptempo van de 
hond ligt beduidend hoger dan die van 
de eigenaar. Vanuit de hond gezien is 
het logisch, voor de eigenaar is het een 
irritante dagelijks terugkerende situatie. 

De hond komt niet direct wanneer hij 
geroepen wordt.
Voor een pup is de eigenaar het belang-
rijkste is zijn leventje en hij is volledig 
afhankelijk van hem. In de puberteit 
wordt hij groter, sterker en sneller. Daar-
bij wordt hij nu ook steeds meer in be-
slag genomen door soortgenoten, geu-
ren enz.

Apporteren – vergeten hoe het was of 
het apport liever zelf houden?
Wanneer er jachttraining met de hond 
wordt gedaan kan het voorkomen dat 
hij plotseling het apport niet meer wil 
vasthouden of afgeven. Bij uitdagend 
gedrag tijdens het apporteren is het be-
ter tijdelijk te stoppen (een paar weken, 
in ieder geval tot de hond weer in ba-
lans is) dan onder dwang te eisen dat de 
hond het apport oppakt en vasthoudt 
of (snel) terugbrengt of loslaat. Bij ap-
porteren onder dwang is de kans groot 
dat hij weerzin tegen apporteren krijgt 
en/of angstig voor zijn geleider wordt. 
Wanneer de hond weer in balans is, zal 
blijken dat hij apporteren nog prima be-
heerst en hij zal het weer met plezier op-
pakken. * Lees ook bij het gebit.

Agressief gedrag naar eigenaar/gezin
(Plotseling) grommen wanneer hij er-
gens van weerhouden wordt. 

Grommen is een waarschuwing en 
wordt als een vorm van agressie be-
schouwd. Honden onderling grommen 
om hun grenzen aan te geven. 

Het is in de eerste plaats belangrijk dat 
de eigenaar begrijpt waarom de hond 
gromt. In veel gevallen blijkt dat uit 
angst te zijn ( zich bedreigt voelen, wan-
neer iets afgepakt wordt). Bij twijfel is 
het aan te raden direct hulp te zoeken 
van een gedragsdeskundige!

Gromt de hond voor het eerst omdat hij 
op de bank klom en u er wat van zegt, 
dan is het goed om hem direct zonder 
omhaal op de grond te zetten en terug 
te grommen (nabootsen laag gromge-
luid). Negeer hem daarna een poosje. 
Meestal is een of twee keer voldoende 
mits men direct goed reageerde. Wan-
neer het grommen toeneemt, is het 
aan te raden een gedragsdeskundige te 
raadplegen.

Blaffen naar bezoekers
Zoals gezegd, wordt tijdens de pu-
berteit het territorium belangrijker en 
rastypische eigenschappen worden 
zichtbaarder (erfhond). Blaffen is een 

normaal communicatiemiddel 
voor honden dus is het te ver-
wachten dat een Drent zich in 
de puberteit laat horen wan-
neer er iemand in zijn territo-
rium komt. 

Overmatig blaffen
Vanuit een slechte socialisatie 
met mensen komt het voor dat 
honden veelvuldig en langdurig 
blaffen en daarbij soms agressie 
vertonen wanneer (onbekende) 
mensen binnenkomen. Het ge-

drag is dan ingegeven door angst. Het 
komt ook voor dat honden het territo-
rium heftiger gaan beschermen door 
onbewust afgegeven signalen van de 
gezinsleden. Bijvoorbeeld wanneer 
de hond tegengehouden wordt en bij 
stemverheffing in een poging de hond 
rustig te krijgen. Goed gesocialiseerde 
honden hebben minder kans op het 
ontwikkelen van overmatig blafgedrag 
en verdedigend gedrag. Maar de hou-
ding van de eigenaren speelt hierin ook 
een belangrijke rol.

Weglopen 
In de puberteit kunnen zowel reuen als 
teven plotseling weglopen. Omdat ze 
onafhankelijker worden zullen ze zelf-
standig dingen proberen te onderne-
men en hun grenzen willen testen. Reu-
en lopen meestal weg omdat er loopse 
teven in de buurt zijn en loopse teven 
kunnen op hun beurt op zoek gaan naar 
een geschikte reu.

Over castratie – het onvruchtbaar 
maken van een reu
Het castreren van reuen komt veel voor 
en wordt vaak gedaan om allerlei onge-
wenst maar natuurlijk gedrag wat hoort 
bij de puberteit, in de kiem te smoren. 
Voorbeelden zijn alle vormen van agres-
sie, weglopen, nervositeit enz. enz. Het 
is belangrijk om te vermelden dat cas-
tratie niet helpt om puberteitsklachten 
te overwinnen maar dat daarvoor ge-
duld en een goede begeleiding nodig is. 
Castratie heeft alleen zin bij problemen 
die zijn gerelateerd aan voortplanting 
zoals: weglopen, vechten en onrustig 
gedrag en huilen vanwege loopse te-
ven. Het grote gevaar is dat wanneer 

ADVIES
Het is in deze fase belangrijk dat alleen een opdracht 
gegeven wordt wanneer je er zeker van kunt zijn dat 
de hond het uitvoert. Roep de hond daarom niet wan-
neer hij druk in zijn spel zit of opgaat in geuren. Trek 
zijn aandacht bijvoorbeeld met een geluidje en roep 
hem alleen wanneer hij aandacht voor je heeft.

Beloon hem wanneer hij uit zichzelf bij je komt.

Loop door wanneer hij niet oplet ( maar houdt hem 
wel in de gaten zodat hij je niet echt kwijtraakt)

Beloon hem alleen met iets lekkers wanneer hij direct 
bij je komt.

Straf een hond nooit wanneer hij te laat bij je komt! 
Negeer het gedrag en oefen vaker met beloningen in 
het vooruitzicht.

ADVIES
Geduld is belangrijk! Rukken, trekken en corrigerende 
halsbanden zijn niet aan te raden omdat deze veel ir-
ritatie en stress opleveren. 

Een prettig zittend borsttuig voorkomt stress wat 
er toe bijdraagt dat de hond beter kan leren. Korte 
stukjes oefenen en motiverende beloningen houden 
het leuk. Het kan handig zijn om wanneer de vrijloop-
plaats verder weg is, tijdelijk met de auto te gaan.

ADVIES
Voorkomen is het advies. Zorg voor een goede omhei-
ning van tuin of erf en laat de hond tijdens deze peri-
ode niet loslopen.

Bij reuen die veelvuldig weglopen door loopse teven, 
kan castratie uitkomst bieden).

Foto: Sonja Weijer-Kort - Kyra
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de hond gecastreerd wordt voor ander 
probleemgedrag er niets wordt gedaan 
aan het werkelijke probleem! De opvat-
ting: “Baat het niet, het schaadt ook niet” 
is niet terecht, omdat aan een castratie 
ook vervelende nadelen voor een reu 
kunnen zitten. 

Gevoelige periode
Tijdens de puberteit maakt de hond de 
zogenaamde 2e angstfase door. Deze 
is vergelijkbaar met de puppyfase. De 
hond is voorzichtig en afwachtend bij 

nieuwe dingen en situaties. Het kan 
zelfs voorkomen dat hij plotseling bang 
is voor hem bekende dingen (bijvoor-
beeld een container aan de weg).

Het gebit 
Rond de 10 maanden vindt de laatste 
verandering van het gebit plaats, de 
achterste kiezen komen door. De hond 

kan hier pijn en ongemak van ondervin-
den. Veel honden beginnen weer met 
kauwen, zijn onrustig, voelen zich ziek 
of krijgen diarree. Het komt vaak voor 
dat honden een apport niet meer willen 
dragen of er hard in bijten.

Samenvattend
De seksuele puberteit speelt zich af in de 
periode van 6 tot 12 maanden. De gees-
telijke puberteit van de Drentsche pa-
trijshond duurt tot 24 maanden. Vooral 

de gedragsmatige veranderingen die 
samengaan met de groei naar volwas-
senheid vragen een consequente en 
tactische begeleiding van de eigenaar.

Noot: in het artikel wordt hij of hem 
gebruikt, dit is om het leesbaar te hou-
den. Indien niet vermeldt is of het om 
reu of teef gaat, geldt het voor beiden.

Trudie Rutten

Kynologisch gedragstherapeut (gespecia-
liseerd in de Drentsche patrijshond)

Voor informatie en vragen: 
trudierutten@gmail.com

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

Foto: Elsemiek de Blaeij-Kruijsse - ‘Rinus’

ADVIES
Voor honden die pijn willen wegkauwen zijn kauw-
producten belangrijk. Er zijn verschillende hardheden 
in kauwproducten verkrijgbaar (afhankelijk van de 
kauwbehoefte van de hond).

Koude werkt pijnstillend. Een Kong gevuld met ijs kan 
de pijn verzachten. 

Raadpleeg bij extreme pijn en koorts de dierenarts.

Laat apporteren achterwege totdat de klachten bij de 
hond voorbij zijn.

ADVIES
Het is belangrijk om te blijven socialiseren en goed te 
reageren bij plotselinge angst. Belonen van gewenst 
gedrag wat door hem op eigen initiatief wordt ver-
toond, vergroot zijn zelfvertrouwen. Onder dwang of 
met straf reageren op plotselinge angst is uit den boze 
omdat dit de angst versterkt.
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Antwoorden ‘Drent-en-kennis’

1. Nee, want eikels bevatten tannine (looizuur) wat giftig is voor de hond.

2. Een teveel aan looizuur kan tot nierfalen leiden.

3. De eikel heeft een puntige kant, die een prikkelende, bijtende werking op het darmslijmvlies kan geven. De 

hond kan hevige buikkrampen krijgen wat gepaard gaat met braken en diarree.

4. De spijsvertering van de hond is er niet op gebouwd om dit te verteren, zeker de harde schil niet. De vrucht 

sluit dan de darm af.

5. De hond kan ernstig ziek raken. Hij heeft geen ontlasting meer, gaat braken en de buik zwelt op na enige 

tijd. Dit kan ook gebeuren na het eten van kastanjes en dennenappels.

6. Wanneer er inderdaad sprake is van een verstopping door een eikel, zal deze operatief verwijderd moeten 

worden.

7. Ga zo snel mogelijk naar een dierenarts omdat niet altijd duidelijk is of de paddenstoel giftig is of niet.

8. Dat is de HERFSTMIJT of oogstmijt – larve, een nauwelijks zichtbaar, rood - 8 potig mijtje. Hij wacht op een 

zoogdier of vogel om zich op vast te zetten.

9. Hij komt voor op schaduwrijke vochtige plekken, zoals gazons, weilanden en bossen. Gelukkig lang niet 

overal. Wel bekend bij een bekende hondenuitlaat gebied langs de Kromme Rijn. Hevige jeuk, bij mens en 

dier, rode plekken; de hond gaat er aan krabben en bijten.

10. Blijf uw hond ook in deze tijd met een anti-vlooien-middel behandelen. Voor u zelf geldt: in deze periode 

niet meer rechtstreeks op het gras gaan liggen en kleding dragen die goed afsluit aan de uiteinden.

niet Voor de hond!
Veel mensen schuiven hun hond graag wat lekkers toe, 
maar let goed op, niet alle soorten voedsel die voor de 
mens geschikt is voor consumptie is dat ook voor honden! 
De volgende soorten voedsel moet je absoluut niet geven 
aan je hond, deze kan er ziek van worden of in het ergste 
geval zelfs aan dood gaan.

Chocolade
Chocolade is een van de gevaarlijkste dingen 
voor honden, en het grootste probleem is dat 
de meeste honden wel helemaal weg zijn van 
chocolade. De giftige stof is theobromine, de 
hoeveelheid is verschillend per soort (bakker-
schocolade en puur het hoogste aantal, wit het 
laagste). Het heeft een effect op de hartspieren 
van de hond, deze kan sneller en onregelma-
tig worden (en in het ergste geval zelf leiden 
tot een hartstilstand). Als je merkt dat je hond 
chocolade heeft gegeten probeer hem gelijk 
te laten braken, en ga zo snel mogelijk naar de 
dierenarts.

Uien
Ui, Knoflook en alle groenten uit de `Ui familie´ zijn niet goed 
voor honden. De ui is slecht voor de rode bloedlichaampjes 
en kan leiden tot bloedarmoede. Knoflookpillen daarentegen 
zijn prima.

Druiven & rozijnen
Druiven (en in de gedroogde vorm rozijnen) zijn erg gevaarlijk 
voor honden. Ze kunnen leiden tot nierfalen. Een paar rozij-
nen zijn genoeg voor een hond om aan dood te gaan.

Mosterd
Vooral de zaden zijn erg slecht voor honden, kan leiden tot 

een ontsteking van het maag-darmkanaal, lever, nieren en de 
huid.

Alcohol
Alcohol is vergif, en de lever van de hond kan hier nog slechter 
tegen dan de mens. Tevens is de hop, die in bier, zit slecht voor 
honden. De hop kan zorgen voor een steeds hogere lichaams-
temperatuur.

Tomatenblad en -stam
De groene delen van de tomatenplant bevatten 
solanine. Zowel voor de mens als voor honden 
zijn deze giftig. De rode vrucht zelf is niet giftig.

Noten
Veel noten zijn giftig voor honden, vooral de 
Macadamia en de Pinda zijn gevaarlijk.

Avocado
De pit, de schil en het fruit zijn niet goed voor 
je hond. De hond kan ademhalingsproblemen 
krijgen, vochtophopingen in de longen/buik-
holte/hart en een ontsteking aan de alvleesklier.

Fruitpitten
Het eten van het klokhuis van een appel of andere pitten van 
fruit kan giftig zijn wanneer er blauwzuurgas vrijkomt.

Rauw varkensvlees
Kan leiden tot de ziekte van Aujeszky (dodelijk).

En verder?
Deze lijst is natuurlijk niet volledig. Check altijd eerst goed bij 
de dierenarts, fokker of op het internet of iets nieuws dat je 
aan je hond wilt geven niet giftig is!
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Dekkingen

deK- en geBoorteBerichten

01-09-2014
Reu: Geof George v.d. Sebastiaans Hoeve, NHSB 2847658, HD A
Teef: Femke Maud v.d. Meerpoel, NHSB 2631825, HD A
J.W.J. Bukkems- v.d. Manakker, Someren

25-09-2014
Reu: Fergus v. ’t Patrieske, NHSB 2791539, HD A
Teef: Shanti, NHSB 2842546, HD A
L. Vogels, Best

Geboorten

04-08-2014
2 pups (1 reu en 1 teef )
Reu: Bento Gina van de Haeckpolder, NHSB 2660300, HD A
Teef: Marjon-Nelke-Guido van `t Opgoande Slag,
 NHSB 2738146, HD A
H. Bakker-Muller, Balkbrug

05-08-2014
9 pups (4 reuen en 5 teven)
Reu: Bono Serah van ‘t Sleeswyck, NHSB 2769214, HD A
Teef: Aagje, NHSB 2752912, HD A
T.R. Zwarteveen-Dreijer, Norg

08-08-2014
7 pups (5 reuen en 2 teven)
Reu: Mees Maud v. ’t Roetslat, NHSB 2880426, HD A
Teef: Freya van Muyzenberg, NHSB 2843471, HD A
J.A. Appelhof, Assen

09-08-2014
5 pups (4 reuen en 1 teef )
Reu: Sander fan de Indo-Anjoho, NHSB 2790062, HD A
Teef:  Laima Nabar the Gloucester, NHSB 2717396, HD A
W.A.M Donjacour, Veghel

20-08-2014
6 pups (4 reuen en 2 teven)
Reu: Oscar Phébe van Groevenbeek, NHSB 2635613, HD A
Teef: Fenna Jinte Basco v.’ t Stieckelholt, NHSB 2816899, HD A
H. Boeve, Emst

24-08-2014
10 pups (4 reuen en 6 teven)
Reu: Jelle Senna v. Selihof, NHSB 2710339, HD A
Teef: Lynde Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2694400, HD A
C.M. Schulte, Eefde

29-08-2014
3 pups (2 reuen en 1 teef )
Reu: Argos Lobke v. Selihof, NHSB 2643661, HD A
Teef: Isah Loeka v.d. Krikheide, NHSB 2783267, HD A
W. Klijnstra, Nieuwehorne

03-09-2014
6 pups (3 reuen en 3 teven)
Reu: Ascon-Maras an ‘t Landweggie, NHSB 2741842, HD A
Teef: Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2845781, HD A
A. Van Ditzhuyzen, Doetinchem

04-09-2014
8 pups (2 reuen en 6 teven)
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

09-09-2014
9 pups (5 reuen en 4 teven)
Reu: Quibus, NHSB 2652596, HD A
Teef: Selma van ’t Limburgsland, NHSB 2762454, HD A
S. Avezaat, Smalle Ee

15-09-2014
8 pups (4 reuen en 4 teven)
Reu: Marco-Maras an ‘t Landweggie, NHSB 2855016, HD A
Teef: Meike-Emie v.d. Neerbosche Wateren, NHSB 2832090, HD A
K. Groen, Nijmegen

20-09-2014
6 pups (3 reuen en 3 teven)
Reu: Bo van ’t Hoage Gors, NHSB 2563303, HD A
Teef: Silke v. ’t Holtenbos, NHSB 2622988, HD C
K. de Vries, Gasselte

27-09-2014
5 pups (3 reuen en 2 teven)
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

02-10-2014
8 pups (5 reuen en 3 teven)
Reu: Bart fan ’t Suydevelt, NHSB 2630889, HD A
Teef: Katie, NHSB, 2795643, HD A
L.A. Hrouda, Cruquius

Bentho en baas samen blik op de horizon! Bentho op de Zaanse Schans!                            Frits en Alie Kraaij Hielkema
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Keurmeester: mw. I. Hamoen Beste van het ras (BOB):   Dexter Sanne van Drienermarke

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse 1ZG Vip fan ‘t Suydevelt 2942480 M. Straalman

Open klasse CAC, CACIB, BOB, 
Benelux Winner

1U Dexter Sanne van Drienermarke 2875163 H.T. Bösing en G. Proper

Kampioensklasse Res. CAC, Res. CACIB 1U Cisco Cas v.d. Sebastiaans Hoeve 2772138 K. Th. Wiegert

Veteranenklasse Beste Veteraan
Benelux Veteranen Winner

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

Teven

Jeugdklasse CAC, Jeugd CAC
Benelux Winster
Benelux Jeugd Winster

1U Voilá fan ‘t Suydevelt 2942482 M.M. Stam

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

Open klasse 1ZG Hesther Isah fan ‘t Patrijzen Bos 2877089 W. Klijnstra en B. de Jong

Kampioensklasse Res. CAC, CACIB 1U Emma Gina v.d. Haeckpolder 2723669 C.J. v. ‘t Hof - Groeneveld

Veteranenklasse Benelux Veteranen Winster 1U Else Marie fan ‘t Suydevelt 2481446 C.J. v. ‘t Hof - Groeneveld

tentoonstellingen

Dogshow Rotterdam - Benelux Winner - 7 september 2014

Hiernaast ziet u ‘Dexter Sanne van Drienermarke’, de Best of Breed

(BOB) in Rotterdam.  Zijn roepnaam is Milo. 

Door dit resultaat is hij Nederlands Kampioen.

Hij behaalde tevens de eervolle 2e plaats van de Neder-

landse rassen.

Keurmeester: dhr. C. Beattie Beste van het ras (BOB):    Hesther Isah fan ‘t Patrijzen Bos

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse Jeugd CAC 1U Tristan 2950004 A.B. Sloot en R.L. Roode

Tussenklasse Res. CAC / 
Res. CACIB

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

Open klasse 1U Maras 2786014 T. Knip

Kampioensklasse CAC / CACIB 1U Swedrent’s Anbellus SE30780/2010 U.B. Johansson

Veteranenklasse 1U Rinus fan ‘t Suydevelt S15602/2007 E. Iversen

Teven

Jeugdklasse Res. CAC,
Jeugd CAC

1U Viva la Vida fan ‘t Suydevelt 2942483 J.W. Hoeksema en 
F. Hoeksema-Schuurman

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

Dogshow Maastricht - zaterdag 27 september 2014

Op zaterdag 27 september is Hesther Isah fan ‘t Patrijzen 

BOB op de show in Maastricht Nederlands Kampioen gewor-

den onder keurmeester Dhr. C. Beattie 

Eigenaar: W.Klijnstra en B. de Jong
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Keurmeester: dhr. W. Wellens Beste van het ras (BOB):    Eva uit de Drentsche Streek

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse Jeugd CAC 1U Udo fan ‘t Suydevelt 2938256 M. Burg en
F.N.E. Riddersma

Tussenklasse 1U Ole fan ‘t Suydevelt 2910085 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema - Schuurman

Open klasse Res. CAC / Res. CACIB 1U Pjotter fan ‘t Suydevelt 2914673 A. Scholten

Kampioensklasse CAC / CACIB 1U Swedrent’s Anbellus SE30780/2010 U.B. Johansson

Veteranenklasse Beste veteraan 1U Rinus fan ‘t Suydevelt S15602/2006 E. Iversen

Teven

Jeugdklasse Jeugd CAC 1U Wiesje-Wyneke fan ‘t Suydevelt 2947557 G.A.C.M. Duijvelaar en
T.C.M. Franssen

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

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

Kampioensklasse 1U Merel fan ‘t Suydevelt SE48901/2012 E.D. Gilek

Veteranenklasse 1U Nienke Kristel van Selihof 2621635 A. Poppelaars

In het weekend van 27 en 28 september jl. is de Hondenshow 
in Maastricht gehouden. Voor de tweede maal was het een 
dubbele show; hetgeen wil zeggen: 2 volwaardige shows in 2 
dagen met 2 maal kans op een CAC en CACIB! 

Op zaterdag keurde de Ierse keurmeester C. Beattie, waarbij 
14 Drenten waren ingeschreven en op zondag keurde de Ne-
derlandse keurmeester W. Wellens. Hij kreeg 20 Drenten ge-
presenteerd. 

De show in Maastricht is in mijn beleving altijd een gezellige, 
niet te grootschalige show. Voldoende parkeerplaatsen in de 
nabijheid van het MECC en ook goede uitlaatmogelijkheden 
voor je hond dus niet alleen strobalen en enkele meters gras-
zoden. Voor mijn jonge Drent Rink van 9,5 maand oud een 
goed moment om eens kennis te maken met de gang van 
zaken op een show. Wij gingen onder ’t motto: Een Van ’t Lim-
burgsland start natuurlijk in… Maastricht. 

De Drentsche Patrijshonden werden op zondag uiterlijk om 
11:45 uur verwacht bij Ring 19. Helaas nam het keuren van de 
Poedels meer tijd in beslag dan gepland, vervolgens kwamen 
eerst 12 Friese Stabijhouns en pas rond 14:15 uur waren wij 
aan de beurt. De start was enigszins gehaast; een enkeling 
stond nog niet klaar en de ringmeester begon wat te ‘stressen’. 
Er werd weinig gelopen en de ringen waren niet al te groot. 
Jammer, zeker in de Jeugdklasse. Het keuren verliep verder 

vlot en soepel. Na elke plaatsing werd door dhr. Wellens een 
korte uitleg gegeven, hetgeen ik als zeer plezierig heb erva-
ren. Na de reuen waren zoals gewoonlijk de teefjes aan de 
beurt. Bij de teven-puppyklasse was er wederom een klein 
oponthoud. Het Drentje was net een paar weken te oud voor 
deze klasse maar na overleg met de ringmeester mocht zij als-
nog starten in de Jeugdklasse; het resultaat was voor haar pri-
ma. Zij behaalde een 1U en werd daarmee Beste Jeugdhond 
in de tevenklasse! Ook de overige klassen werden verder vlot 
en probleemloos gekeurd. 

De BOB van deze dag werd het teefje (tussenklasse) ‘Eva uit de 
Drentsche Streek’; een geroutineerde showhond die al op vele 
shows te zien is geweest. Helaas was ze vandaag een beetje 
geremd, maar ze werd ook door een andere handler voorge-
bracht. Desalniettemin behaalde ze een schitterend resultaat: 
1U met CAC-CACIB en Best of Breed! Toen ze samen met haar 
trotse eigenaar Van Luinen op de foto mocht, ging ze ook he-
lemaal uit haar dak. 

Onze ‘Rink van ’t Limburgsland’ behaalde een 2ZG, waarmee 
we zeer tevreden zijn. Eénmaal thuis vielen alle showervarin-
gen van die dag letterlijk “in ’t water”; hij sprong in de zwem-
vijver en nam hiervoor royaal de tijd…. Over enkele maanden 
gaan we op herhaling.

Mirjam van Hoef-Vervaart en ’n pootje van Rink 

Dogshow Maastricht - zondag 28 september 2014

Keuren van de Jeugdklasse Reuen
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Keurmeester: dhr. Arxhoek Beste van het ras (BOB): Blossom fan ‘t Suydevelt

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Puppyklasse Beste pup 1VB Abe Bloske van ‘t Dreske Kwinne 2956884 S. Tiemeijer-Wisman

Jeugdklasse Res. CAC, Jeugd CAC 1U Vip fan ‘t Suydevelt 2942480 M. Straalman

Tussenklasse 1U Ole fan ‘t Suydevelt 2910085 J.W. Hoeksema

Open klasse CAC / CACIB 1U Hannes Hay van de Sebastiaanshoeve 2874458 L. Punselie

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

Teven

Puppuklasse 1VB Gioya Bloske van ‘t Dreske Kwinne 2956888 J.C. Huijsing

Jeugdklasse Jeugd CAC 1U Lindsey Li van de Sebastiaanshoeve 2947480 L. Punselie

Tussenklasse 1G Dara van de Stiphoutsevelden 2914726 T. Knip

Open klasse CAC / CACIB / BOB 1U Blossom fan ‘t Suydevelt 2812138 J.C. Huijsing

Kampioensklasse Res. CAC / Res. CACIB 1U Merel fan ‘t Suydevelt SE48901/2012 E.D. Gilek

Zwolle -13e IJsselshow - zaterdag 4 oktober 2014

4 oktober 2014: IJsselshow in Zwolle… De show 
in Zwolle is altijd een heel gezellig gebeuren. 
Onze jongste Drent Abe moet het toch een keer-
tje meemaken om te wennen. Meneer Arxhoek 
keurt de Drentjes.

Meerdere redenen dus, waarom we onze twee he-
ren, Sander fan de Indo-Anjoho (Okke) en Abe Blos-
ke van het Dreske Kwinne hadden ingeschreven. Het 
was al vroeg erg druk bij de IJsselhallen en we ston-
den naast de rij om binnen te komen. Dat die rij de 
rijweg compleet blokkeerde, was heel merkwaardig. 
Dat niemand zich daar iets van aantrok, was eigenlijk 
nog veel merkwaardiger;-)

De Drentjes werden gekeurd in ring 4 en er ontstond 
daar een complete, gezellige Drentenhoek: 31 ston-
den er op de lijst. Abe van 7 maanden oud deed mee 
in de puppyklasse. Voor ons een primeur. Hij stond 
samen met broertje Duko in de ring. Abe liep zijn 
rondjes met Richard als ‘volleerd’ showhondje, kreeg 
een ‘Veelbelovend’ en werd uiteindelijk de beste 
pup. Richard en Abe mochten dus bij de puppy-
erering-ronde de erering in. En er meteen weer uit, maar wat 
een leuke ervaring! Abe is nu dus, zo klein als hij is, al in het 
bezit van een beker;-)

Meneer Arxhoek deed de keuringen zeer zorgvuldig en aan-
dachtig. Wat wij erg prettig vonden, was dat hij ook uitlegde 
hoe hij tot zijn keuze was gekomen. Dat gaf heel veel duide-
lijkheid. Bij de reuen werd ‘Hannes‘ van Linda Punselie uitein-
delijk de beste en ‘Blossom’ van Jolanda en Marry Huijsman 
werd de beste teef. Dan krijg je dus nog de keuze van de ‘Beste 
van het ras’: de reu of de teef. De keurmeester koos uiteindelijk 
voor Blossom; Blossom was de BOB. Jolanda en Marry konden 
hun geluk niet op.

Het was in de Drentenhoek erg gezellig. We hebben veel leuks 
en natuurlijk ook lekkers voorbij zien komen, tot gerookt, ge-
droogd elandenvlees aan toe;-)

Toch nog wel wat opmerkingen: een computerstoring bij ring 
4 zorgde ervoor, dat we geen keuringsverslagen kregen. We 
wachten maar even rustig af…. De erekeuringen liepen om 
onduidelijke redenen enorme vertraging op. De bazen heb-
ben vaak en veel moeten wachten met hun hondjes, jammer 
was dat.

Tot slot nog een oproep: het is altijd een mooie gewoonte ge-
weest de eigenaren van winnende Drentjes te feliciteren met 
hun eerste plaats. Tegenwoordig wordt dat nog maar weinig 
gedaan; érger zelfs: er wordt selectief gefeliciteerd…. Mij 
geeft dat het akelige gevoel, dat het niet meer om de Drentjes 
gaat, maar om de mensen… Het belang van de Drenten staat 
voorop, ongeacht wie de eigenaar is van diezelfde Drent. Je 
hand uitsteken om iemand met zijn eerste plaats te feliciteren 
getuigt van kracht en fatsoen. Laten we elkaar daarin in elk 
geval weer vinden: aan iedereen felicitaties met de behaalde 
resultaten!

Selma Tiemeijer

  Hannes van de Sebastiaanshoeve

Door het kampioenspunt (CAC) dat 

‘Hannes Hay van de Sebastiaanshoeve’ 

vandaag verdiende mag hij vanaf nu de titel 

‘Nederlands kampioen’  dragen! 

Blossom fan ‘t Suydevelt



Onze Drent - 31

 

Zwolle - zondag 5 oktober 2014

Keurmeester: dhr. M. Hulzebos Beste van het ras (BOB): Madame fan ‘t Suydevelt

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jongste Puppyklasse 1VB Rintje Indy van het Bergse Veld 2969879 A.C.M. Poppelaars

Jeugdklasse 1U Tristan 2950004 A.B. Sloot

Tussenklasse Res. CAC / Res. CACIB 1U Puk van Zoterbék 2930205 J.W. Hoeksema

Open klasse CAC / CACIB 1U Arko 2789147 E.B. Majoor

Teven

Jeugdklasse Res. CAC 1U Wiesje-Wyneke fan ‘t Suydevelt 2947657 G.A.C.M. Duijvelaar

Tussenklasse 1U Dara van de Stiphoutse Velden 2914726 T. Knip

Open klasse CAC / CACIB / BOB 1U Madame fan ‘t Suydevelt 2880020 J.J. Kropveld

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

Foto’s en verslagen van de shows
We plaatsen zo mogelijk van elke show een foto van de BOB 
en een impressie / verslag van de show. 

We zijn daarvoor echter afhankelijk van de mensen die de 
show hebben bezocht. 

Als u op een show de titel BOB heeft behaald, zijn we erg 

blij met een foto van uw kanjer.  Als u ook een stukje wilt 
schrijven, zijn we nog blijer!

S.v.p. insturen naar email-adres: 
redactie@drentschepatrijshond.org

Het was een gezellige dag, er waren heel veel dren-

ten, een keurmeester die de tijd nam en natuurlijk 

een fantastisch resultaat voor Madame. Zaterdag 

was onze eerste show, zondag de tweede en dan 

meteen zo eindigen. Dat smaakt naar meer!

Judith Kropveld

ledenadministratie
Naam Adres Voorgesteld door

1 Dhr. G.C.L. Broekman Wagenmaker 3 Beuningen J. Rooms

2 Mw. D. Das Laone 9 Renesse  

3 Dhr. F.J. van Dorp Salamandersloot 19 Zoetermeer  

4 Mw. A.J. Elkhuizen M. Zeldenrust Nordanusstraat 6 Alkmaar Mw E. Brinkman-van Ommen

5 Dhr. F.M. Elkhuizen M. Zeldenrust Nordanusstraat 6 Alkmaar Mw E. Brinkman-van Ommen

6 Mw. R. Feringa-Lefferts Haltepad 25 Zuidbroek  

7 Dhr. L. Jacobs Heikanthof 6 Berlaar (België) J. Faes

8 Dhr. H.  van Kooten Niekerk Raamdijk 3 Kinrooi (België) W. Klijsen

9 Mw. H.P. Oosterman Hoogerheijdestraat 178 Ter aar  

10 Dhr. J.W. Pijpers Zonnedauw 27 De meern T. Zwarteveen-Dreijer

11 Mw. D. van Riessen Dek 34 Almere T. Zwarteveen

12 Dhr. H. Weterings Barend van Orleylaan 3 Wolvertem (België) C.M. Schulte

13 Mw. A.E. Wevers Klingelbeekseweg 102 Arnhem L. Punselie

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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eclampsie puerperalis of ‘melKzieKte’
De veehouders  en schapenfokkers herkennen dit direct. 
Eclampsie is een gevolg van een te grote afgifte van cal-
cium na het kalveren of lammeren. 

Het is dus een tekort aan calcium in het bloed.  Dit komt bij 
honden in de zoogperiode nogal eens voor, vooral tussen de 
8 en 32 dagen post partum (na de bevalling). In zeldzame ge-
vallen komt het ook wel vlak vóór of tijdens de bevalling voor. 

Over de oorzaak van deze aandoening is nog niet voldoende  
bekend. Lang niet altijd treedt 
het op bij teven die een groot 
nest hebben te verzorgen. Er is 
in ieder geval een daling van de 
bloedcalciumwaarde.  

Symptomen
Als symptomen zien we ver-
krampte  en schokkende kram-
pen van de skeletspieren. De 
dieren liggen op de zijde en de 
benen staan stijf van het lichaam 
af. Ze maken sidderende bewe-
gingen met de ledematen. Ook 
de kaak kan in kramptoestand 
verkeren. Er loopt speeksel uit 
de bek en de pupillen staan erg 
wijd. Verder is de ademhaling 
erg snel. De lichaamstemperatuur kan oplopen tot 42º C. De 
teef is wel normaal bij bewustzijn. De hevigheid en de duur 
van de aanval kunnen erg verschillen. Een enkele keert duurt 
een aanval zelfs enige uren. Na enige tijd (soms dagen) kan 

een herhaling van de krampen optreden, maar dit is lang niet 
altijd het geval. 

Therapie
De prognose is meestal gunstig! De direct gewaarschuwde 
dierenarts zal de calciumconcentratie proberen te normalise-
ren door middel van een injectie  met calciumborogluconaat. 
Ook kan de dierenarts een rustgevend middel toedienen. In 
het voer moet de calciumconcentratie in orde zijn of er moet 
extra calcium toegediend worden. 

Als de pups oud genoeg zijn, 
kun je in overleg met de dieren-
arts beginnen ze af te spenen en 
bij te voeden, omdat de melkgift 
als gevolg van de melkziekte kan 
dalen en de pups dan niet ge-
noeg voeding binnen krijgen.

Als de teef eenmaal gevoelig 
is voor eclampsie oftewel een 
calciumtekort, zal dit bij een 
volgende dracht weer kunnen 
voorkomen en moet de teef in 
overleg met de dierenarts tij-
dens de dracht al extra calcium 
krijgen. Dit moet dan vanaf het 
begin van de zwangerschap ge-

beuren. Als een teef tijdens de volgende dracht weer eclamp-
sie krijgt, kun je je afvragen of het verstandig is om nog verder 
met de teef te fokken.

J. Broekman - Dekker
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oeps, waar is het Baasje geBleVen?

Het is een heerlijke vrijdagmorgen als ik met de honden 
naar het bos ga. Een beetje zon en laag bij de grond is het 
vochtig en kil. Hier geniet ik zo van. De honden zijn heer-
lijk samen aan het rennen, stoeien, rollebollen en aan het 
snuffelen. Doordat de grond vochtig is, lijkt het wel dat ze 
nog meer lekkere luchtjes doorkrijgen dan normaal.

Ze houden me altijd goed in de gaten en gaan nooit ver voor-
uit. Hoewel… Jelle gaat  wat verder van me vandaan dan zijn 
moeder Semhra.

Ik vind het leuk om net de andere kant op te gaan dan zij den-
ken dat ik zal gaan doen. Dan moeten ze me extra in de gaten 
houden. Zo ook deze morgen. Semhra en Jelle waren een stuk 
voor me uit en waren lekker aan de struiken aan het snuffelen. 
Ik bedacht om toch een klein stukje terug te lopen en een an-
der pad in te slaan. Even later zag ik dat ze niet meer achter me 
aan kwamen. Dan maar even fluiten en stil blijven staan.

Op dat moment hoorde ik Semhra vreselijk piepen. Dat doet 
ze altijd als ze ons kwijt is. Maar het piepen ging steeds verder 
weg in plaats van dat het dichterbij kwam. Op een gegeven 
moment hoorde ik haar iets dichterbij komen, maar ik wist dat 
ze niet via die kant kon, tenzij ze zou overzwemmen (wat ze 
niet zo graag doet). Nog maar een keer fluiten. Direct daarna 
hoorde ik haar dichterbij komen en wel van dezelfde kant als 
ze van me waren weggegaan.

Oké, ze heeft het spoor weer te pakken. En nu maar afwachten 
of ze Jelle ook bij zich heeft. Degene die als eerste de hoek 
om kwam stuiven was … Jelle. Even later de heftig piepende 
Semhra. Wat waren ze blij me weer te zien en andersom ook.

Zo zie je maar dat ze je altijd weer weten te vinden . Op deze 
manier had ik het nog niet meegemaakt in de 12 jaar dat we 
een Drent hebben.

Anita van der Meer

Wolven paren verrassend vaak met honden
Wolven paren verrassend vaak met honden, zo blijkt uit een nieuw 
wetenschappelijk onderzoek in de Kaukasus. 

Naar schatting één op de tien wolven en één op de tien honden in de 
Kaukasus heeft een voorouder die werd verwekt door een kruising tus-
sen de twee soorten. Ongeveer twee tot drie procent van de dieren is 
ter wereld gekomen na een avontuurtje van een hond en een wolf.
Dat melden Georgische onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift 
Journal of Heredity.

Ontlasting
Het onderzoek suggereert dat kruisingen tussen honden en wolven in 
het wild veel vaker voorkomen dan tot nu toe werd aangenomen.
De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door haren, ont-
lasting en bloed van wolven en honden in de Kaukasus genetisch te 
analyseren. Ze vonden veel genen die van wolven op honden waren 
overgedragen en andersom. “We verwachtten wel wat individuen te 

vinden met gekruiste voorouders, maar het was verrassend dat we bij 
één op de tien wolven en herdershonden recente genetische sporen 
van een kruising vonden”, verklaart hoofdonderzoekster Natia Kopaliani 
op nieuwssite ScienceDaily.

Angst
Het relatief hoge aantal kruisingen kan mogelijk verklaren waarom 
wolven zich steeds vaker in dorpen en steden in de Kaukasus wagen. 
Er wordt vaak gesuggereerd dat kruisingen tussen wolven en honden 
minder angst hebben voor mensen”, aldus Kopaliani.

De seksuele avontuurtjes die herdershonden beleven met wolven zijn 
volgens de wetenschappers een beetje ironisch, aldus Kopaliani. “De 
functie van herdershonden is om mensen en vee te beschermen tegen 
wolven, maar het lijkt erop alsof ze heulen met de vijand...”

Bron: Nu.nl
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Als u dit artikel leest, is het oktober. Nog steeds herfst 
en naar ik hoop een kleurrijke herfst.

Hier op de Veluwe waar wij wonen, ben ik dan bijna ie-
dere dag buiten te vinden met de camera. Het prachti-
ge kleurenpalet van de bomen, goud, rood, geel en de 
mooie paddenstoelen die je overal kunt vinden, zorgen 
er voor dat ik wel eens vergeet dat er ook nog gekookt 
moet worden! 

Maar dit terzijde. Na de herfst komt de winter die ge-
paard kan gaan met sneeuw en vorst. Dan is het zaak 
om voor de hond(en) extra maatregelen te nemen. Ik 
denk hier bij aan het drinkwater.  Het is verstandig om 
de kou van het drinkwater af te halen, door er een klein 
beetje heet water door te doen. Dit om te voorkomen 
dat de honden een enorme koude plomp water in de 
maag krijgen. 

Dan de voeten van de hond. Die behoeven extra zorg. 
Zorg er voor dat de nagels niet te lang worden zodat 
ze kunnen splijten, hetgeen pijnlijk is. Knip het over-
tollige haar onder de voetzolen en tussen de tenen weg. 
Met sneeuw en ijzel kan dit gaan klonteren en de kussentjes  
beschadigen. Het is verstandig als je gaat wandelen met de 
hond, de voetzolen met wat vet, bijvoorbeeld vaseline in te 
vetten. Het voorkomt scheuren in de voetzool en de sneeuw 
zal minder klonteren

Dan voor de jagers onder ons. Ik verheug me al weer op het 
jachtseizoen. Wat is er heerlijker dan een hele dag in het veld 
te lopen om samen met je hond het geschoten wild op te ha-
len. Echter, de hond zal ook wel eens het koude water in moe-
ten om de eenden er uit te halen of om over te zwemmen en 
de eenden die in het veld liggen te apporteren.

Na de jacht, is het goed toeven 
in de jachthut. Onder het genot van een hapje en een drankje 
wordt het tableau besproken. Het gaat dan natuurlijk niet 
aan, dat je dan je hond, die heel hard voor je gewerkt heeft, 
met een natte vacht, in de koude auto te laten liggen om te 
wachten totdat jij uitgegeten bent. Bij de combinatie waar 
ik voor jaag gaat mijn hond, nadat ik hem goed afgedroogd 
heb, mee naar binnen, zodat ook hij kan uitrusten en lekker 
warm kan worden. Het is het behoud van de hond.

J. Broekman - Dekker

de winter Komt er aan

Foto’s
Een bekend gezegde: “Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden”. Dat geldt zeker ook voor ‘Onze 
Drent’ en de verenigingswebsite. We nodigen u dan ook van harte uit om foto’s in te sturen om ons 
clubblad en website te sieren. Dat geldt voor:

• Kampioenen (ook jeugd- en veteranen kampioenen)

• Senioren (vanaf 10 jaar)

• alle andere Drentenfoto’s!!!

S.v.p. ‘grote’ (niet verkleinde) be-
standen mailen aan:

foto@drentschepatrijshond.org
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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! 

NATUURLIJK HET BESTE! 

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

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

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

GEËXTRUDEERD

VLEESVOEDING

GEPERST

GOED VOOR HUID, 
VACHT EN VERTERING 

a5 liggend  natuurlijkhetbeste2-versie5_Layout 1  25-2-2014  13:32  Page 1
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De beste producten 
van de dierenarts... 

thuisbezorgd!

U wilt toch ook het beste voor uw dieren?

Dierapotheker.nl

100 petpunten extra 
bij uw bestellinggebruik code:Rashond
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ons drentenaVontuur deel 2: het BlijVen nog eVen drie drentjes…
In de zomer van dit jaar zou Indy weer naar zijn eigen huis 
gaan, naar zijn bazen Inge en Hans in Duitsland. De werk-
omstandigheden voor Hans in India zijn echter veranderd 
en we kregen het bericht, dat er voor hem en Inge een ver-
lenging aankwam van hun tijd in India.

“Wat doen we nu met Indy?” Nou, die hebben ze na de zo-
merperiode dus gewoon weer bij ons gebracht. Indy is zo’n 
geweldig lieve hond, met zo’n mooi, rustig karakter, die kan 
je er best bij hebben. Ook en misschien zelfs wel júist met een 
opgroeiende puber van net 7 maanden in huis…

Indy en die puber Abe zijn best goede vriendjes, behalve als 
het over voedsel gaat. Vooral Indy is daar heel erg in; zowel bij 
de gewone voeding als bij een lekkernij tussendoor. Abe moet 
het niet in zijn kop halen om ook maar één stap te dichtbij 
te komen, want dan gaat Indy toch te keer! En wij vinden dat 
helemaal niet erg. De andere Drent, die hier rond loopt, Abe’s 
vader Okke staat namelijk bijna alles toe van zijn kleine zoon. 
Oren worden geperforeerd, voorpoten aangekauwd, lippen 
uitgetrokken (nog verder, ja;-). Aanvallen in huis, in de tuin, in 
de polder, in het duin, op het strand; Okke ondergaat het met 
een goedmoedige grom en laat maar heel af en toe blijken, 
dat Abe te ver gaat…Wij verbazen ons daar wel een beetje 
over. Maar ervaren Drenteneigenaren hebben ons verteld, dat 
dat echt ophoudt, als de pup een maand of 8 of 9 is… Nou, 
dan moeten we nog maar even geduld heb-
ben;-)

Ondertussen 
trekken we met de drie heren heel wat be-

kijks, als we op stap zijn met ze. Met zijn drieën keurig bij Baas 
aan de lijn. Met zijn drieën heerlijk naar buiten kijkend in de 
auto. Drie dravende, dartelende Drentjes op het strand of in 
de polder.

We genieten enorm van ons roedel. We moeten wel heel eer-
lijk onze aandacht over de heren verdelen, anders komen er 
toch uitingen van jaloezie boven drijven. Okke vindt het bij-

voorbeeld helemaal niet leuk, als Richard samen met Abe in 
onze poort aan het trainen is. Okke loopt dan ietwat geagi-
teerd heen en weer te dreutelen tussen de voor- en achter-
deur.

Tussen de drie Drentenheren heerst verder een prima dyna-
miek, die af en toe bij ons voor grote hilariteit zorgt. Wanneer 
Indy en Okke de twee grote manden bezet houden, loopt Abe 
naar Indy. Abe geeft hem een likje en loopt daarna naar Okke. 
Hij kruipt dan heel voorzichtig bij Okke in de mand. Okke blijft 
dan een minuut bewegingloos liggen, tilt daarna één ooglid 
op, zucht eens diep en gaat staan en zoekt dan een plekje on-
der de eettafel. Abe legt dan zijn kop op de rand van de mand 
en kijkt zijn vader tevreden na…

Indy, die overigens bij ons in huis ‘lord van de bank’ is, heeft 
ook zo zijn manieren. Als hij in één van de manden wil liggen 
en ze worden door Okke en Abe bezet gehouden, loopt Indy 
heel omzichtig naar de tuindeuren. Hij staat dan even naar 
buiten te kijken en slaat dan als een idioot aan. Okke en Abe 
schrikken op, sjezen uit hun manden en komen onmiddellijk 
kijken wat er aan de hand is. Indy heeft zich dan al omgedraaid 
en nestelt zich tevreden in zijn mand van keuze… We hebben 
Indy het zelfs al een keer zien doen, met de gordijnen achter 
bij de tuindeuren dicht!

Verdere informatie staat op de website van het Dagboek van een 
Drent.

Richard en Selma Tiemeijer

Hond kan niet ‘total loss’ zijn
Een hond kan niet om economische redenen ‘total loss’ zijn, zoals een 
auto, zo vindt een Duitse rechter. In juni besloot de rechtbank in Mun-
chen dat kosten voor operaties moeten worden vergoed, ook als die de 
marktwaarde van het dier overstijgen. Honden hebben namelijk naast 
hun waarde als ‘ding’ ook een ideële waarde.
Een Duitse automobilist had een hond aangereden. Vervolgens wilde 
hij de operatiekosten van € 2200,- niet betalen omdat de eigenaresse 

de oude en zieke hond voor € 175,- had gekocht. Van de rechter moet 
de veroorzaker van het ongeluk € 1650,- betalen. De vrouw moet 
een deel van de schade zelf betalen omdat de hond niet correct was 
aangelijnd.
Bron: De Telegraaf
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gioya ontdeKt de wereld

Nadat we een heerlijke warme en vooral lange zomer heb-
ben gehad waar Blossom en Gioya elke dag heerlijk op het 
gras lagen, vaak met een goed gevulde ‘Kong’, was ik druk 
bezig met een goede locatie te zoeken voor onze “Bloske” 
(6 maanden) wandeling. 

Het moest een beetje centraal en makkelijk bereikbaar en vei-
lig voor de pups zijn. Na een zoektocht kwam ik uit op een 
plek  in Hilversum met daar vlakbij een restaurant waar ze ook 
voor de honden een menu hadden. De plek was helemaal af-
gezet met hekken zodat we veilig de pups los konden laten 
lopen. Op 16 augustus zijn Marry en ik daar gaan kijken of alles 
ook echt zo was.

Het was ook vlakbij de kazerne waar de slachtoffers van MH17 
worden geïdentificeerd en ook daar zijn we even wezen kij-
ken. Je staat daar en het is niet te bevatten hoeveel verdriet 
daar hangt. Zeeën van bloemen, teddyberen en knuffels, 
voetbalshirts en foto’s. Met tranen in onze ogen stonden we 
daar. Ik werd naar iets toegetrokken. Er hing een houten hart  
aan het hek met de tekst: ‘Unknown people for always in our 
minds’. Zo’n kleine tekst, die zo hard binnen kwam en zo de 
waarheid is. 

Een week later zijn we nog een keer op de hei daar wezen kij-
ken met Selma en Richard en de locatie werd ook door hun  
goedgekeurd. We hebben toen iedereen de plek en de route 
gegeven. Ondertussen was er een probleem. Gioya kwijlde 
heel erg als ze in de auto zat. Het was net of ze een kraan open 
zette en de auto was elke keer echt nat. Niet dat we dat erg 
vonden, maar voor haar vonden we het niet fijn. Na een dagje 
met de auto toeren en via Doorn, Wijk bij Duurstede, eiland 
van Maurik, Amerongen richting Putten was het over. Ze heeft 
daarna ook nooit meer gekwijld in de auto. 

31 augustus het was zover: onze Bloske-wandeling. Iedereen 
was om 11 uur op de parkeerplaats. Voor sommigen was dat 
een weerzien na 4 maanden. We hadden de koffie klaar met 
iets lekkers erbij. Na de koffie gingen we op pad met 10 Dren-
tjes, 17 volwassenen en 6 kinderen. Ook was Jara erbij, dit is 
een Drentje met een andere achternaam maar hoort helemaal 
bij onze groep. De bazen van Indy, de pleegdrent van Selma 
en Richard, kwamen ook mee met de wandeling. We hadden 
heerlijk weer. Nadat de honden op een veldje even kennis 
met elkaar konden maken en hun eerste energie eruit konden 
gooien, gingen we via een stukje bos richting de hei. 

Wat hadden we een bekijks met deze groep. Na 1 ½ uur heer-
lijk gewandeld te hebben gingen we richting restaurant voor 
een heerlijke lunch. Wat een dag en wat een mooie en lieve 
hondjes waren het. We zien ze bijna allemaal regelmatig bij 
ons thuis en dat geeft een heerlijk gevoel, het goede contact 
met onze pupkopers. In september kwam Duuc logeren, zijn 
baasjes gingen lekker op vakantie. 

Ook waren we begonnen met de jonge honden jachttraining 
en dat gaat ook heel goed. Gioya heeft er echt zin in en mijn 
panische angst voor dode dieren gaat het ook heel goed. Elke 
vrijdag is het Oma-dag en kleindochter Indy geniet van alle 
hondjes. Ze is er totaal niet bang voor en de hondjes, welke 
het ook is, doen zo voorzichtig met haar, het is elke keer ge-
nieten. Nadat Duuc is opgehaald komt Siep twee keer een 
weekend logeren.

Omdat wij ook graag willen weten wat een ander van ons 
hondje vindt hebben we Gioya ingeschreven voor de show in 
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Zwolle. Ook zoon Abe en Duuc zijn ingeschreven net als vader 
Okke en moeder Blossom. Op 28 september hebben we hier 
in de Kwakel een soort ringtraining gedaan; dat was ook weer 
heel leerzaam en gezellig.

In die week was er ook een telefoontje geweest van de baasjes 
van Casper. Door persoonlijke omstandigheden moesten ze 
afstand gaan doen van hem. Toen iedereen daar afscheid had 
genomen van hem heb ik hem op 29 september opgehaald. 
Hier kwam hij en werd meteen in onze kleine roedel opge-
nomen. Ik had ondertussen wel al rondgebeld naar bepaal-
de mensen met de vraag of ze misschien iemand wisten die 
graag een Drentje van 7 maanden een mooi liefdevol mandje 
wilde geven. Voorlopig blijft hij bij ons en alleen als hij een 
heel liefdevol mandje kan krijgen mag hij weg. 

1 oktober, heerlijk alle stranden gaan open voor de hondjes en 
Blossom en Gioya en ook Casper hebben heerlijk in Aalsmeer 
op het surfeiland gezwommen. Wat een pret hadden ze daar: 
in het water, uit het water, heerlijk door het zand sjezen en rol-
len. Ze zagen er niet uit, maar wat een lol hadden ze. Daar kan 
je alleen maar van genieten en heel blij van worden.

En dan is het 5 oktober en gaan we eindelijk weer eens een 
show met Blossom lopen. Ik ben als fokker van dit nestje ook 
zo benieuwd wat de keurmeester van onze pups vindt. Op 
zaterdag keurt dhr. W. Arxhoek die wij al vaker op shows zijn 
tegen gekomen. Ik vind dit een no nonsens keurmeester, hij is 
iemand die uitleg geeft waarom hij iets vindt. Als eerste gaan 
Abe met Richard en Duuc met Marry de ring in. De keurmees-
ter vindt het twee mooie hondjes en ze krijgen alle twee ‘Veel 
Belovend’ en Abe word eerste. Daarna ga ik, na ruim 12 jaar 
weer de ring in met mijn hondje. Onwennig maar wel heel 
leuk om het weer eens te doen. Ze was het enige teefje en ook 
zij kreeg een ‘Veel Belovend’. Toen kwam Abe erbij. Hij won, 
hij liep mooier en was stabieler in de ring dus een terechte 
keuze. Abe werd de ‘Beste Pup’ van vandaag en we moesten 
nu dus sowieso blijven totdat hij in de erering was geweest. 
De keuring ging verder en nadat de reuen waren geweest wa-

ren de teefjes aan de beurt. Blossom had er zin in en ze werd 
eerste in de open klasse. We waren verbaasd en toen was het 
de beurt aan alle eerst geplaatste teefjes van elke klasse met 
een U. Blossom werd uitgekozen, ze was eerste. Ongelofelijk 
wat een emotie ging er door mij heen. En toen kwam de beste 
reu, Hannes Hay van Linda Punselie erbij en stonden die twee 
met elkaar in de ring. Nog een keer dat rondje lopen en na 
goed kijken wees de keurmeester Marry en Blossom aan, ze 
waren eerste. Blossom de BOB de beste van de 31 ingeschre-
ven Drentjes, ik kon het niet geloven. Wat een waanzinnig ge-
voel, wat een feestje in de ring en aan de kant. Heel jammer 
was dat sommige mensen niet eens de winnaars feliciteerden 
en meteen de ring uitliepen. Dit gebeurde bij elke klasse keu-
ring. Heel jammer en respectloos naar de winnaars toe. Maar 
dat maakte ons feestje niet minder mooi. Ook Blossom moest 
naar de erering; die ervaring pakt niemand ons meer af ook al 
gingen we de ring in en er ook meteen weer uit. Wat een dag, 
wat een mooi gevoel, wat een feest. De volgende dag ging het 
feestje nog even door want Blossom werd die dag 4 jaar. Nu is 
het maandag en komen we weer langzaam terug op aarde...

Jolanda Huijsing

Een paar nagekomen foto’s, kunnen we nog even nagenieten van de zomer...

Ingestuurd door Annemiek van Dijk.
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oranje BoVen
In veel (wat oudere) kynologische boeken leest u over de 
Drent: “De toegestane kleur is wit met bruine of oranje 
platen, eventueel met tanaftekening, met of zonder spik-
kels”.

Heeft u wel eens een Drent gezien met oranje platen? Of met 
tanaftekening (een ‘driekleur’)? Waarschijnlijk niet. Al heel 
lang komen deze kleuren niet meer voor. In 2004 
zijn deze kleurvarianten dan ook geschrapt 
uit de rasstandaard.

Het oranje heeft 60 jaar in de ras-
standaard gestaan, maar heeft 
alleen in de eerste fase van de 
Drent nadrukkelijk een rol 
gespeeld. Even terug naar 
die tijd. Veel rassen zijn 
in het begin van de twin-
tigste eeuw (h)erkend. In 
Nederland kwam dat niet 
zo op gang, maar ten tijde 
van de Tweede Wereld-
oorlog was er sprake van 
een inhaalslag. De bezetting 
voedde de belangstelling voor 
de Nederlandse identiteit en 
waarschijnlijk heeft dat een aantal 
mensen extra gemotiveerd om zich in 
te zetten voor de Nederlandse rassen. De 
Wetter- en Stabijhoun werden in 1942 erkend door 
de Raad van Beheer, de Nederlandse Schapendoes werd vanaf 
1943 toegelaten tot tentoonstellingen, weliswaar ‘buiten me-
dedinging’. Er was ook een groep enthousiaste mensen die 
hun best deden voor de erkenning van het ras de Drentsche 
Patrijshond.

“Op 18 april 1943 verschenen er 40 Drenten-eigenaren met 
hun viervoeters op de keuringsdag in de Harmonie in Gro-
ningen.” Deze zin is van de hand van onze verenigingshisto-
ricus en erelid dhr. Arie Booij en staat afgedrukt in het boek 
“De Drentsche Patrijshond” dat in 1992 is uitgegeven door de 
vereniging.

De bijeenkomst in 1943 markeert de officiële start van ons ras. 
De keuring werd georganiseerd op initiatief van mw. M.C.S. 
Baronesse van Hardenbroek. Deze naam kan u bekend voor-

komen, mw. van Hardenbroek is in 1950 tot erelid van de ver-
eniging benoemd. De bedoeling van de keuring was om aan 
te tonen dat er voldoende honden van gelijk type waren om 
te kunnen spreken van een ‘ras’. Er werden 7 reuen en 13 teven 
als ‘Zeer Goed’ beoordeeld en op basis van deze honden werd 
de Drentsche Patrijshond op 15 mei 1943 als ras erkend door 

de Raad van Beheer.

Eén van de reuen die in 1943 werd ‘toege-
laten’ tot het ras, was ‘Nimrod’ van dhr. 

Schuiling. Nimrod is voor een zeer 
belangrijk deel de norm gewor-

den voor de Drent. Een andere 
Drent die op die dag werd 
goedgekeurd was ‘Fritske’ van 
mw. van Hardenbroek. En 
Fritske was … een driekleurige 
Drent: hij was wit met bruine 
platen mèt tanaftekening.

Dhr. Booij doet in het eerder 
genoemde boek verslag van 
zijn zorgvuldige zoektocht 
naar ‘driekleur Drenten’. Hij 

heeft er 24 gevonden in de 
periode 1944 tot en met 1961. 

Zoals hij zelf schrijft: de lijst zal niet 
volledig zijn, maar met de ‘ontbrekende’ 

driekleuren zal niet zijn gefokt en deze zijn 
dus niet van invloed op de ontwikkeling van het 

ras. Alle gedocumenteerde driekleuren stammen af van Frits-
ke. Ook de Drenten met oranje platen stamden af van honden 
van mw. van Hardenbroek, die duidelijk een voorliefde had 
voor oranje. Dhr. Booij schrijft: “Iemand die haar goed heeft 
gekend vertelde mij: Alles moest bij haar oranje zijn, tot en 
met de kat.” Nu is oranje natuurlijk ook wel een hele toepas-
selijke kleur voor een Nederlands ras en zeker in de oorlogstijd 
sprak dat vast aan.

Mw. van Hardenbroek heeft zich ook enorm ingezet voor het 
Kooikerhondje (uiteindelijk erkend in 1966) en de belangrijk-
ste kleur van dat leuke Nederlandse ras is: oranje!

Zowel de oranje-witte als de tri-colour Drent hadden echter 
gemeen dat ze qua overige eigenschappen geen typische 
Drentsche Patrijshonden waren. Om die reden zal er niet veel 

Ierse Setter -rood-wit Epagneul Breton
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mee zijn gefokt. De oranje platen werden al snel niet meer 
gezien. Dhr. Booij schrijft dat hij er nimmer een is tegengeko-
men. Hij citeert mw. Crol van Heek (ook een erelid!). Zij schreef 
in 1967 aan iemand die om de raspunten van de Drent vroeg: 
“Ik zag wel eens een Epagneul Breton in de kleur oranje-wit, 
wat vroeger wel bij de Drent, doch tegenwoordig niet meer 
voorkomt.”

Dhr. Booij heeft uitgezocht dat de driekleur afkomstig moet 
zijn van de moeder van ‘Fritske’. De historie van die hond is “in 
nevelen gehuld”, maar het lijkt onze historicus waarschijnlijk 
dat er in het voorgeslacht een Setter voorkomt.

De driekleur-eigenschap is wat langer gebleven dan de oranje 
platen (in ieder geval tot in de zestiger jaren), maar wordt ook 
al lange tijd niet meer gezien.

Citaat van dhr. Booij uit boek ‘De Drentsche Patrijshond’, pag. 
72:

Dr. Quartero, die de voorkeur van mw. van Hardenbroek zeer 
goed kende, schreef in zijn vlugschrift over de kleur van de Drent-
sche Patrijshond het volgende: “Wit met bruine platen is de af-
tekening die het meeste voorkomt, doch ook oranje platen zijn 
toegestaan in de raspuntenschaal en tan aan de snuit wordt niet 
als een fout betracht, doch is mijns inziens minder fraai”.

Een goed lezer kan daaruit, in omgekeerde volgorde, lezen: Tri-
colour vind ik niet mooi, maar het wordt niet als een fout aange-
merkt, oranje platen mag ook, omdat het in de raspunten staat, 

maar de kleur van een Drentsche Patrijshond is wit met bruine 
platen.

Mw. Van Hardenbroek, die de brochure uitgaf, was zo’n goede 
lezer. Zij wilde Dr. Quartero kennelijk niet tegenspreken, maar 
zette er wel de volgende kanttekening bij: “Dr. Bap Quartero was 
kleurenblind en miste dus het genot van de oranje en tan-kleur 
tegen het bruin en wit te zien, zoals ik.”  Ik heb hier niets aan toe 
te voegen!

En ik al helemaal niet!

Rob van der Meer

Deze foto is gemaakt tijdens het trainen met Joeri (van 

d’Ouw Knip).

Er lag een dummy met konijnenvel tussen de Afrikaan-

tjes. Onze Joeri werd aanvankelijk wel even afgeleid door 

de sterke geur van de Afrikaantjes.

Ellen Bouwen, eigenaar/ voorjager

Is ons gehele ras voortgekomen uit de Drenten die 
zijn goedgekeurd in 1943? 

Nee, zo is het niet gegaan. Op de eerste plaats zijn er van 
de in 1943 goedgekeurde Drenten een aantal kort na de 
keuring overleden (waarschijnlijk een infectie opgelopen 
op de keuring). Verder zijn in de jaren na 1943 diverse 
honden “ingestroomd” via diverse (ingewikkelde!) re-
gelingen. In 1971 is het Voorlopig Register definitief ge-
sloten. Sindsdien worden alleen nog pups ingeschreven 
waarvan beide ouderdieren waren ingeschreven.

“Eerste honden hielpen bij mammoetjacht”
De eerste gedomesticeerde honden hielpen mensen mogelijk bij de 
jacht op mammoeten. Dat beweert een Amerikaanse onderzoekster in 
een nieuwe studie. 

De vele massagraven van mammoeten uit de periode tussen 45.000 
en 15.000 jaar geleden wijzen erop dat menselijke jagers in dit tijdsvak 
een nieuwe, zeer effectieve jachttechniek ontwikkelden. Mammoeten 
werden bij de jacht waarschijnlijk opgespoord en omsingeld door hon-
den, aangezien in de buurt van de graven resten van hondachtigen zijn 
gevonden.

Dat betoogt onderzoekster Pat Shipman van Penn State University in het 
wetenschappelijk tijdschrift Quaternary International.

Hutten
Shipman analyseerde verschillende studies naar archeologische opgra-
vingen waarbij grote aantallen mammoetresten op één plek werden 
gevonden. Op deze vindplaatsen zijn in veel gevallen grote stapels 
met botten van mammoeten gevonden. Soms werden er zelfs hutten 
gebouwd van de botten, zo blijkt uit de opgravingen.    
“Eén van de grootste puzzels is de vraag hoe zo veel mammoeten 
kunnen zijn gedood met de wapens die destijds voor handen waren”, 
verklaart Shipman op de nieuwssite van Penn State University.

Hondachtigen
Bij haar analyse stuitte Shipman op bewijs voor de aanwezigheid van 
skeletten van hondachtigen in de buurt van de massagraven. DNA-analy-
ses van deze skeletten suggereren dat het ging om dieren die een ander 
dieet hadden dan wolven en mogelijk werden gevoed door mensen.
Ook uit eerder onderzoek blijkt dat het proces om honden te domesti-
ceren mogelijk tienduizenden jaren geleden al is begonnen, zo meldt 
nieuwssite Science.  
De hulp van hondachtigen kan volgens Shipman verklaren hoe pre-
historische mensen er tussen 45.000 en 15.000 jaar geleden opeens in 
slaagden om grote aantallen mammoeten te doden.

Omsingelen
“Honden kunnen jagers helpen om prooien sneller en vaker te vinden. 
Daarnaast kunnen honden een groot dier omsingelen en tegenhouden 
door te grommen en charges uit te voeren”, aldus Shipman.
Shipman hoopt haar hypothese in de komende jaren beter te onderbou-
wen door te zoeken naar meer skeletten van hondachtigen in de buurt 
van massagraven van mammoeten.

Bron: Nu.nl
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Evenementenkalender 2014

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 12, 13, 14 Amsterdam, RAI
CAC-CACIB, 
Winner/Jeugdwinner/Veteranenwinner
Op 12 december: ‘Holland Cup’ voor alle rassen

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

19 ,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 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 

Breng uw relaties een fraaie Kerstgroet in ‘Onze Drent’!
Het is traditie en behoeft nauwelijks aankondiging: in het decembernummer 
van ‘Onze Drent’ kunt u ook dit jaar weer een mooie kerstgroet brengen aan uw 
mede-Drentenliefhebbers. Vooral voor fokkers en reu-eigenaren een mooie 
gelegenheid om een Kerstwens over te brengen aan iedereen met wie ze in de 
afgelopen jaren een band hebben opgegebouwd.

We stellen tegen € 35,- (kostprijs) een halve pagina in kleurendruk beschikbaar 
voor uw boodschap. De groet dient wel ‘horizontaal georiënteerd’ te zijn, zo-
dat er 2 kerstboodschappen op één pagina passen.

Als u niet zo handig bent in het in elkaar zetten van een mooi plaatje, kunt u 
ook een of meer foto’s insturen met daarbij de tekst die u graag in Onze Drent terug wilt zien. Dan 

verzorgen wij met alle plezier de opmaak.

Als u van deze aanbieding gebruik wilt maken, neem dan contact op met Tineke van der Feijst,
email: advertenties@drentschepatrijshond.org, telefoon: 0594 - 213310.
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... weet wat honden willen! 

* Geldig t/m 30-11-2014. Alleen voor nieuwe klanten. Per bestelling en klant kan 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. Bel ons voor meer info: 0800 - 0200 213.

10,- euro
waardebon*

 
Uw kortings-code:      AOD514
gemakkelijk te gebruiken op:  www.schecker.nl

www.schecker.nl
vanaf J 6,95

... functioneele 
Hondenjassen

slechts J 29,95
slechts J 36,95

Hondenjas Orleans DogBite regenjack DogBite winterjack

meer dan 6.000 artikelen

meer dan 50 jaar ervaring 

speciale anti-allergische producten

gratis advies

▲
▲

▲
▲



Cavom is de volledige 
en hoogwaardige maaltijd 
voor uw hond.

Cavom bevat alle essentiële 
voedingsstoffen in de juiste 
verhouding. 

Cavom is voordelig 
in gebruik, door de hoge 
energiewaarde en de lichte 
verteerbaarheid.

Voor specifieke vragen over 
Cavom kunt u altijd contact 
met ons opnemen.

     
   Netto ter beschikking  

   (M.E.) ± 4200 Kcal/kg

de natuurlijke 
voeding

Cavom daar draait een gezond hondenleven om

             Diervoederfabriek B.V., Tussendiepen 9 -13, 9206 AA  Drachten, 
Tel: +31(0) 512 51 59 55, Fax: +31 (0) 512 51 60 50, E-mail: vdm@cavom.nl
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