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Voorwoord Van de Voorzitter
Beste leden van de vereniging,

Alweer de laatste editie van Onze Drent van dit 
jaar. Het jaar begon met een belangrijke Alge-
mene ledenvergadering (ALV) waarbij ruim 2/3 
van de stemmen het bestuur en haar beleid onder-
steunden. Wij waren en zijn blij met deze steun en 
ik denk dat de constatering terecht is dat onze ver-
eniging ook dit jaar heeft getoond te bruisen van 
energie en activiteiten. 

 
Mooie evenementen zoals de fokdagen en clubmatch, goed 
bezochte drentenwandelingen, jachtevenementen en de 
shows waar onze honden goed presteren. 

Ook ons verenigingsblad zoals dat nu voor u ligt, geeft een 

mooi beeld wat er allemaal in onze 
vereniging gebeurt, meer en meer 
ondersteund door de website.  

Ik zie met veel vertrouwen en plezier 
uit naar wat 2015 allemaal gaat 
brengen voor onze vereniging. Met u 
als lid en alle vrijwilligers gaan we er 
weer een mooi jaar van maken.   
 
Ik wens u namens het bestuur goede 
Kerstdagen toe en een fijne jaarwisseling. 
 
Met hartelijke groet namens het gehele bestuur,
Marc Massaar van Schaik, voorzitter

Foto-thema februari-editie van ‘Onze Drent’:  Spelende Drenten
Wat is er mooier dan een paar Drenten die met elkaar (of met andere honden of mensen) spe-
len? Als u zo’n mooi moment op de gevoelige chip kunt vastleggen en naar ons wil insturen, 
dan zijn wij u daar zeer erkentelijk voor. We hopen in het februari-nummer van ‘Onze Drent’ 
dan een heel speelse foto-collage te kunnen laten zien.

Foto’s graag in groot formaat mailen aan: 
redactie@drentschepatrijshond.ORG (uiterlijk 1 februari 2015).

onze drent 50 jaar!
Velen van u hebben al 
heel lang Drenten. Mis-
schien al wel tientallen 
jaren. Eens een Drent, 
altijd een Drent! 

U heeft veel beleefd met 
uw trouwe maatje. Er is 
vast veel veranderd in de 
loop der tijd, maar ALTIJD 
was er het clubblad ‘Onze 
Drent’, dat 6x per jaar op 
de deurmat lag, vol met 
informatie over de vereni-
ging en het ras.

Onder u zijn ook enkelen 
die nog de tijd hebben meegemaakt dat er nog geen club-
blad was. Als eerste denken we dan aan Wil van Nuffelen, ons 
erelid dat zo’n grote rol heeft gehad bij het ontstaan van ‘Onze 
Drent’. Dat is alweer 49 jaar geleden! Na 49 komt 50, en in 2015 
zal ‘Onze Drent’ dus zijn 50ste jaargang beleven. Dat is een ju-
bileum om bij stil te staan.

We zullen in 2015 in elk van de 6 edities aandacht besteden 
aan het verleden van ons clubblad. Het lijkt ons leuk om sa-
men met u herinneringen op te halen. Daarom roepen we ie-
dereen op om zo’n herinnering in te sturen. Dat kan zijn: een 

speciale belevenis waarin ‘Onze Drent’ een rol heeft gespeeld 
of een terugblik over wat het blad voor u heeft betekend in de 
loop der jaren. 

Ook verhalen over wat u met uw Drent heeft meegemaakt 
in misschien een lang vervlogen 
tijd, zijn van harte welkom. 

Er is in die 50 jaar veel ge-
beurd en veranderd, ook voor 
honden. Van 2015 zouden we 
graag een jaar maken waarin 
we eens terugkijken naar wat 
de afgelopen tientallen jaren 
ons aan Drentengeluk heeft 
gebracht.

We kijken erg uit naar uw ver-
halen en herinneringen. En…
een plaatje zegt meer dan 
duizend woorden, dus als u 
oude foto’s heeft, leg ze on-
der de scanner en we ontvangen ze graag in onze mailbox. 
U mag natuurlijk ook foto’s per post sturen, wij zullen ze dan 
scannen en weer aan u terugsturen.

Redactie Onze Drent
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Bestuursmededelingen

Promotie-team

Van tijd tot tijd doet zich een gelegenheid voor om het ras ‘de Drent’ en/of de vereniging te promoten. Dat kan bijvoorbeeld 
gebeuren door een informatiestand op een beurs of door met een paar Drenten ‘acte-de-presence’ te geven op een evene-
ment. Voor die gelegenheden willen we graag een team samenstellen van mensen die daarvoor (in principe) beschikbaar 
zijn. 

Heb je interesse om mee te doen met dit promotieteam, neem dan contact op Laetitia Boer-Wolters (secretaris EVC).  
Telefoonnr.: 06 - 12780422.

• Het bestuur laat weten dat medio november Bart van der Pol  en Karel Wiegert  hun werkzaamheden voor de Fokbe-
leidscommissie hebben beëindigd. De beëindiging is het gevolg van een verschil van inzicht tussen hen en het bestuur 
over de invulling van het FBC-lidmaatschap en de taken en bevoegdheden die daarbij horen.  
 
Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun betrokkenheid bij onze vereniging en de werkzaamheden die zij gedurende de af-
gelopen jaren voor de FBC hebben verricht. Wij  hopen hen nog regelmatig te begroeten tijdens evenementen van onze 
vereniging.

• Met ingang van 1 november j.l. is Inge Hoekstra-Dekkers benoemd als lid van de Fokbeleidscommissie (FBC). Haar voor-
dracht is met de volledige steun van alle leden van de (toenmalige) FBC. Wij heten haar van harte welkom.

• Samenstelling FBC 
Het Bestuur is met enkele leden in gesprek over de noodzakelijke aanvulling voor de FBC. Wij verwachten in de eerste 
uitgave van 2015 de nieuwe leden aan u te kunnen voorstellen.  

• Met ingang van 10 november 2014 is het besluit van 15-02-2014 over de mogelijkheid van het indienen van een fokaan-
vraag herzien. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen leden woonachtig in Nederland en leden die woonachtig 
in het buitenland zijn. Het nieuwe besluit luidt:

• Alle leden van de vereniging De Drentsche Patrijshond kunnen een fokaanvraag indienen. 

• Alle leden die een fokaanvraag indienen zullen zo mogelijk een nestbezoek ontvangen. 

• Tevens zullen zij voor de Fokdag worden uitgenodigd. 

• Met ingang van 10-11-2014 is Doreth v.d. Breekel benoemt als nestbezoeker voor de regio Brabant.

Het bestuur en alle commissies
wensen u van harte

Fi
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n

Een heel goed 2105!

Onze vereniging zet zich met hart 
en ziel in voor de Drentsche Patrijs-
hond en doet haar uiterste best alle 
liefhebbers van dat prachtige ras te 
informeren en te ondersteunen.

Dat lukt alleen door de inzet van 
tientallen vrijwilligers. Al die be-
stuurs- en commissieleden wensen 
u fijne Kerstdagen en een heel voor-
spoedig 2015, waarin u hopelijk 
weer veel plezier zult hebben met 
uw Drent.

Samen met u werken we graag 
aan een mooie toekomst voor de 
Drent!
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Ook deze keer waren we naar de fokdag gekomen. Als je 
zelf een nest hebt, zie je niet zoveel in het dagdeel waar je 
bent ingeroosterd. Daarom zijn we ‘s ochtends vroeg ver-
trokken zodat we de ochtendnesten konden bekijken.

Zoals altijd is er veel variatie in hoeveelheid wit en bruin maar 
ook in bouw en beweging. De rasstandaard laat dit ook toe.

Volgens mij is de fokdag bedoeld om onder andere te kijken 
hoe ‘we’ ervoor staan in de fokkerij. Ook is het een goed mo-
ment om voorlichting te geven. Niet alleen aan de fokkers en 
pupkopers, maar ook aan de kijkers.

Ik maak vaak aantekeningen in mijn boekje bij de nesten en 
de verschillende honden. Het is dan leuk om te kijken, als de 
verslagen er zijn, wat de keurmeester ervan vindt. Dat we het 
niet altijd eens zijn, spreekt voor zich. Een stukje persoonlijke 
voorkeur hoort er nu eenmaal ook bij.

Toch wil ik melding maken van een verwarrende rapportage 
over de individuele honden, die bij sommige nesten zijn ge-
maakt. Het betreft hier met name de vermelding ”totaalbeeld”. 
Omdat dit niet bij alle nesten gebeurt en ook niet uitgelegd 
wordt, kan dit verwarrend werken. Een snelle lezer zal dit 

woordje snel over het hoofd zien, waardoor die ‘U’ of ‘ZG’ een 
heel andere waarde krijgt.

Ik vind het dan ook erg verwarrend dat bv een reu waar beide 
ballen niet aanwezig zijn, toch een ‘totaalbeeld’ U krijgt. Dit 
ter verduidelijking ‘om het totaalbeeld van het nest te kunnen 
beoordelen’.

Ook is er verschil in hoe zwaar het ontbreken van 1 of meer ge-
bitselementen wordt aangerekend bij de kwalificaties. Som-
mige honden krijgen wel een U, anderen krijgen daardoor 
een kwalificatie lager. Ook bij voorgaande fokdagen is me dit 
al eens opgevallen.

Natuurlijk keurt iedereen zoals hij of zij dat goeddunkt, maar 
misschien zou het ‘meer op één lijn’ zitten, toch meer duide-
lijkheid kunnen geven.

Verder wil ik toch nog even melden dat de sfeer erg goed en 
gemoedelijk was. Het is heel goed om te zien en horen, dat 
alle baasjes enorm blij zijn met hun Drent en dat ze allemaal 
weer met hun eigen allerbeste Drenft naar huis zijn gegaan.

Inge Hoekstra-Dekkers

Fokdag 18 oktoBer 2014
Als een blije vrouw 
ging ik aan het ein-
de van de fokdag 
naar huis. Ik was 
er vanaf  09.30 uur 
en ben de hele dag 
gebleven. Ik had 
dus alle tijd om de 
diverse nesten te 
bekijken.

Wat me o;pviel was 
over het algemeen 
de kwaliteit. Prach-
tige jonge honden 

heb ik gezien, de naam ‘Drent’ waardig en goede vertegen-
woordigers van het ras. Ik kan me voorstellen dat veel fokkers 
en eigenaren van jonge Drenten, heel trots en blij waren met 
de beoordeling. Ook de keurmeesters waren goed te spreken 
over de kwaliteit van het merendeel van de honden die ze ge-
keurd hadden.

Het was een gezellige dag. De ringen waren prachtig van for-
maat, dus er was alle kans om de honden goed te laten lopen 
en de keurmeesters hadden het geduld om de honden meer-

dere keren te laten gaan. Het blijven natuurlijk stuiterballen 
op deze leeftijd, dus je kunt je voorstellen dat er veel gespron-
gen en gehuppeld werd, maar dat mocht de pret niet drukken. 

De keurmeesters tekenen wel aan, dat het jammer is dat de  
honden niet altijd goed voorbereid zijn op het voorbrengen 
in de ring, want daardoor kun je een Uitmuntende beoorde-
ling mislopen en een ZG krijgen. Waar ik ook nog steeds voor 
zou tekenen, hoor. Ik blijf het zeggen: alles staat en valt met de 
socialisatie van je hond.

Bij sommige nesten was de keurmeester bijna euforistisch, 
want er was weer formaat te zien. Zoals één zei: het is weer de 
‘oude Drent’.  Wel adel, niet elegant. Wel fors maar niet over-
dreven zwaar. Ook over het gangwerk van veel honden waren 
de keurmeesters te spreken. De vergrote ringen waren hier 
natuurlijk ook debet aan. 

Kortom; een geslaagde fokdag en wederom  mijn complimen-
ten aan de Evenementencommssie (EVC). Wat verzetten deze 
mensen veel werk om alles goed te laten verlopen. En als er al 
eens iets mis gaat, wordt dit met veel inventiviteit opgelost. 
Chapeau!

J. Broekman - Dekker (tekst en foto’s)

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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Stille nacht, tovernacht

Een kerstverhaal over ware vriendschap

Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de mensen die nog 

buiten waren hadden haast. Thuis brandde het vuur in de haard. De tafel was mooi 

gedekt en de kaarsen waren aangestoken. Het was kerstnacht.

Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn rug was gebogen en 

hij liep maar en liep maar door de sneeuw en de kou, zonder zelf te weten waarheen 

hij ging. Niemand wachtte op hem. Riton had geen familie en geen thuis.

De mensen keken wel naar hem als hij voorbij liep. Hij lette er niet op. Zonder op 

of om  te kijken, vervolgde hij zijn weg. Hij floot zachtjes voor zich uit terwijl de 

sneeuwvlokken in zijn baard bleven hangen.

Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht... Een hondje liep achter hem aan. Waar 

kwam hij vandaan? Om zijn nek had hij een halsband met een ster.

Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn ogen te stralen. “Ben je verdwaald? Dan 

kunnen we maar beter bij elkaar blijven.” De hond keek hem aan.

Beschut onder de takken van een grote spar pakte Riton een stuk brood uit zijn 

rugzak en sneed het in tweeën. “Hier!” zei hij met een glimlach. “Het is een mager 

maaltje voor een avond als deze, maar meer heb ik niet.”

Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal dat hij als kind heel mooi had ge-

vonden. Daarna floot hij nog wat. Ook de wind floot. Steeds luider en luider, steeds 

kouder en kouder. “Kom,” zei Riton. Hij zette de kraag van zijn oude, versleten win-

terjas op. “Laten we schuilen in die hut.”

Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen klonk er opeens een 

stem: “Schrik niet en luister. Ik ben geen hond. Ik ben een tovenaar.”

“Jij? Een tovenaar?” zei de oude man verbaasd.

“Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat ik degene die goed voor 

me zou zijn, wilde belonen,” zei de tovenaar. “En jij bent de enige die goed voor me 

was. Om je te bedanken zal ik je liefste wens vervullen. Vertel me wat die wens is.”

“Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig,” zei Riton. “Maar ik heb altijd al een 

hond gewild.”

De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste wens? Toen besloot hij dat hij graag 

de beste vriend van de oude man wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn toverkracht op.

Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut om verder te trekken 

met zijn trouwe vriend, de hond.

Add 210x297 Zoo Jachthond.indd   1 03-10-14   11:13
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ode aan Horus-meike Van groeVenBeek
Horus was de Egyptische Zonnegod en be-
schermer van de monarchie. Hij symboliseer-
de moed en overwinning. Ondanks het feit 
dat hij in verschillende verschijningen afge-
beeld wordt, is hij beroemd in de Egyptische 
mythologie vanwege de Osiris mythe, waar 
hij wraak neemt op de slechte Seth vanwege 
de moord op zijn vader Osiris. Horus besteeg 
toen de troon en werd de mythische koning 
van Egypte.

Onze Horus doet zijn naam eer aan. Hij is moe-
dig en vastberaden en in de proeven die ik met hem liep, gaf 
hij alles om datgene dat van hem gevraagd werd goed te 
doen. Dit bewees hij door een fenomenale B te lopen op een 
proef, terwijl hij in geen maanden had getraind. Horus geeft 
niet op voordat het werk gedaan is. Dit bleek ook toen hij 
in zijn eentje meer dan 40 eenden binnen bracht, omdat de 

voorjager die met een andere hond mee zou 
komen, niet kwam opdagen. De jagers waren 
diep onder de indruk van zijn prestatie en het 
was daarna niet meer mijn Horus, maar “onze” 
Horus.

24 november hopen wij de 12e verjaardag van 
Horus te mogen beleven. Hij wordt iets ouder 
en strammer en het zicht is ook niet meer wat 
het was. Toch is hij nog steeds de roedelleider 
die wanneer het nodig is, orde op zaken stelt. 
Hij speelt met zijn kleinzoon Matthijs die hij 

ook nog steeds verzorgt en zet zijn zoon Oscar vastberaden 
op zijn plaats wanneer deze vindt dat hij op de plaats van zijn 
vader mag gaan liggen.

Als de drukte van de andere Drenten hem teveel wordt, komt 
hij me halen en loopt dan met me mee naar de auto, waar hij 
dan aangeeft dat hij een poosje in de auto wil gaan slapen om 
niet meer gestoord te worden. Wij respecteren dan zijn wens 
om even rust te hebben.

Ik hoop dat deze fantastische Drent in goede gezondheid oud 
mag worden bij ons op de boerderij.

A.A.J. Broekman
J. Broekman-Dekker 

Naschrift:

Op 1 november 2014 heeft Horus ons na een heel kort ziek-
bed verlaten. Hij leeft voort in zijn prachtige en talloze na-
komelingen, waaronder zijn zoon en kleinzoon, onze Oscar 
en Matthijs.

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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1 Hoe is de Drent in jouw leven gekomen? Hoeveel Drenten had  je, heb je en hoeveel zou je er ooit willen hebben?
Ik ben thuis opgegroeid met honden en wilde ook na mijn trouwen graag een hond. Mijn vrouw had daar in eerste instantie 
wat bezwaren tegen.  In het jaar 2000 had ik een burn out. Van de dokter kreeg ik het advies om meer te gaan wandelen en 
op dat moment vond mijn vrouw de tijd rijp om toch een hond te nemen, maar dan wel een echte en geen knoop aan een 
touw. Vanuit mijn jeugd was ik bekend met het ras Drentsche Patrijshond en dit vond ik een leuke hond. Via het blad Honden-
wereld  zag ik een advertentie van de fokker Jaap Hoeksema, ik heb hem gebeld, en toevallig had hij net een nestje en had hij 
nog een reutje over. Dit werd mijn eerste Drent genaamd Santos fan’t Suydevelt. 

Van het een kwam het ander, dus na ongeveer twee jaar namen wij  er nog een Drent bij, namelijk Simba fan’t Suydevelt. Na 
het overlijden van Santos in 2005 kwam Saco fan’t Suydevelt in ons leven. Saco hebben wij in september van dit jaar moeten 
laten inslapen. Simba was in 2008 al overleden, dus wij hebben geen Drent meer. Omdat mijn vrouw en ik beiden een voltijd 
baan hebben en onze jongste dochter ook binnen afzienbare tijd het huis zal verlaten, hebben wij besloten geen hond meer 
in huis te nemen.

2 Welke eigenschap van de Drent spreekt je het meeste aan?
Zijn eigenzinnigheid, waaksheid en vriendelijkheid tegenover kinderen.

3 Welke raseigenschap komt je weleens wat minder goed uit?
Zijn eigenzinnigheid...

4 Hoe sta je tegenover de Drent en de jacht?
Positief. Ik heb met veel plezier met Saco jachttraining gevolgd en ook een keer  mee mogen doen in de praktijk. Helaas heb ik 
geen gehoor meer kunnen geven aan het verzoek om met Saco mee te doen aan de jacht op eenden in oktober van dit jaar, 
omdat wij in september afscheid van hem hebben moeten nemen.

5 Hoe sta je tegenover de Drent en het showen?
Ik heb met alle drie de honden geshowd dus sta ik er positief tegenover. Onze eerste reu Santos was Nederlands en Duits 
kampioen en Saco Nederlands kampioen. Wij hebben aan heel wat shows  in binnen- en buitenland meegedaan.

6 Heb je gefokt? Heb je plannen in die richting?
Met zowel Santos als Saco heb ik gefokt. Er lopen redelijk wat nakomelingen van deze reuen rond.

7 Wat zijn je mooiste Drentenmomenten?
De mooie momenten met mijn Drenten zijn ontelbaar. Zoals de successen op shows, het bekijken van de nakomelingen, de 
herinneringen aan de ondeugende streken van de honden (bv versnipperen van geld, het stelen van voedsel op shows)  

8 Heb je een belangrijk punt, waarop de vereniging zich zou moeten proberen te verbeteren?
Ik vind het belangrijk voor het behoud van het ras dat een zekere mate van  dekbeperking wordt ingevoerd.

9 Wat vindt je een waardevolle functie van de vereniging?
Het gezond houden van het ras en het behouden van de eigenschappen van de Drent.

10 Wat wil je verder nog kwijt?
Ik hoop dat na de strubbelingen van de afgelopen anderhalf jaar de rust weer keert in de vereniging en dat het bestuur zich 
weer kan richten op de belangrijkste functie van de vereniging.

ProFiel:  eenje ten Cate

Sinds 2008 is Eenje penningmeester van onze vereniging. Al die jaren 

was hij een steunpilaar en zorgde er met een streng maar rechtvaardig 

en transparant beleid voor dat de financiën altijd op orde 

waren (en zijn!).  Dat hij financieel en boekhoudkundig 

goed is onderlegd, helpt natuurlijk enorm.

 Eenje heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen en op 

de ledenvergadering van juni 2015 zal hij dan ook afscheid 

nemen als bestuurslid.
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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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soePBot
Zondag 23 november, het is een mooie dag. Eigenlijk te 
mooi voor eind november. Dus lekker met de hond naar 
het bos. Daar kon onze Amber (‘Bo fan ’t Suydevelt’) lek-
ker snuffelen en rennen.

Wat we toen nog niet konden vermoeden was dat de dag heel 
anders zou eindigen. ‘s Avonds na het eten heb ik onze doch-
ter op de trein gezet, ze zit op kamers in Apeldoorn. Eenmaal 
weer thuis, een lekker kopje koffie gezet voor ons, met wat 
lekkers erbij. Natuurlijk ook voor Amber wat lekkers. Een soep-
bot! 

Ze had dat al vaker gehad en is er dol op. Na onge-
veer een minuut of 10 kwam ze om de hoek van de 
bank kijken. Euh, jongens! … we hebben een probleem!                                                                                             
Het soepbot zat om de onderkaak en over de grote hoektan-
den. Amber, hoe krijg je dat voor elkaar? 

Eerst maar eens proberen het eraf te krijgen. Nou…niet dus. 
Het begon zelfs iets te bloeden door al dat gepruts. Ze joe-
welde ook erg, begrijpelijk, het zal vast geen fijn gevoel zijn.

Dus blijft er maar één optie over: de dierenarts. Het is net als 
met mensen, zulke dingen gebeuren altijd in het weekend. 
Bellen, toets 1 voor noodgevallen. Ja, dat was het wel. Een half 
uurtje later konden we, op een voor ons onbekende praktijk, 
komen (weekenddienst).

Nou, opschieten dus. Het is maar 15 kilometer, maar toch. Am-
ber was ondertussen druk bezig met haar poten om zelf het 
bot eraf te krijgen. Daar hadden we de handen al vol aan, om 
dat zoveel mogelijk te voorkomen. Eenmaal in de auto heb-
ben we Amber voorin tussen mijn benen gezet, zodat ik haar 
in de gaten kon houden. Want achterin kan ze helemaal haar 
eigen gang gaan. Even de Tom-Tom instellen… Doet die het 
niet, hij wil gewoonweg niet aan. Ja, geloof me, dan heb je 
stress.

Mijn man snel naar binnen om zijn mobiel te halen, daar zit 
ook een soort van Tom-Tom op. Gelukkig die deed het wel. 
Met één hand onder de kop van Amber en met de ander de 
mobiel vasthoudend, kwamen we gelukkig op tijd bij de die-
renarts. Amber kreeg een verdoving, want zonder zou het 
echt niet lukken.

Haar hartslag ging als een gek tekeer. 
Eenmaal onder zeil, werd ze op tafel 
gelegd. Daar werd een ijzerdraad on-
der het bot door gewurmd en vast ge-
maakt aan twee klosjes. Op deze ma-
nier kon de dierenarts, al heen en weer 
trekkend, het bot snel doorzagen. Ge-
lukkig dat was dat…nooit meer een 
soepbot!

Nu we er toch waren, Amber had de 
laatste tijd een rare geur bij zich. Niet 
constant, maar af en toe een paar uur. 
Of het de anaalklieren waren? De die-
renarts keek even en het was geen 
overbodige luxe. Het waren inderdaad 
de anaalklieren. Tjonge, het stonk wel. 
Eerst dat doorgezaagde bot en nu dit. 
Maar we waren blij dat dit klusje ge-
klaard werd nu Amber toch onder zeil 
was.

Nu moest ze nog bij komen, tot die tijd was Amber van de die-
renarts. Onder zijn verantwoording dus. Het duurde wel erg 
lang. Hij wou eerst geen spuitje geven voor het sneller bijko-
men, want daar kon de hond wel eens hyper van worden. Maar 
na lang wachten, toch maar wat gegeven. Nou, dat hebben 
we geweten. Ze verkrampte met haar achterpoten, de tenen 
gingen uit elkaar staan en de poten trokken naar haar buik. 
Ook begon ze erbij te joewelen. Dat was vreselijk om te horen 
en te zien. Omdat het nogal aan hield en het er niet minder op 
werd, gaf de dierenarts een spuitje zodat ze zou ontspannen.
Gelukkig hielp dat vrij snel en begon ze ook langzaam aan bij 

te komen. Toen pas durfden wij haar 
mee naar huis te nemen. 

Thuis lag ze lodderig voor zich uit te 
kijken. Verwarming aan gelaten voor 
de nacht en een lekker dekentje. Ach, 
zo ‘slim’ had ze het nog niet. Het laat-
ste plasje doen voor de nacht, werd 
niks. Dat had ze laten lopen, dat kwam 
door de verdoving.

De volgende morgen is mijn man ex-
tra vroeg opgestaan om te kijken hoe 
het met Amber was. Nou, alsof er niks 
gebeurd was. Ze heeft gegeten, ge-
dronken, geplast en gepoept. Wat wil 
een baas nog meer, om zijn hond ge-
lukkig te zien?

Wouter en Yvonne Vaags
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in memoriam

Saco fan ’t Suydevelt 25-12-2005 – 27-08-2014

Het is stil in huis. Het is stil in mij. De glans is verdwenen. We 
hebben afscheid moeten nemen van ons maatje, onze beste 
vriend, de glimlach op ons gezicht in verdrietige tijden. Die 
glimlach mis ik nu het meest. Maar het was tijd, we moesten je 
laten gaan lieve Saco, voor altijd.

Het is stil in huis. Vanaf mijn 6e levensjaar leef ik samen met 
honden in huis, ik kan mij eerlijk gezegd de tijd zonder hond 
niet meer herinneren. Vijftien jaar lang is er een hond geweest 
die mijn wereld kleurde en altijd weer zorgde voor een glim-
lach als ik boos of verdrietig was. Maar nu is het stil. Geen kwis-
pelende staart met hond eraan die je begroet bij thuiskomst, 
geen lik over je gezicht als je op de bank ligt en meneer komt 
stiekem even langslopen. Er was altijd een maatje om verlies 
op te vangen. Met het overlijden van Santos was er Simba om 
te knuffelen, toen Simba overleed stond Saco daar om het ver-
driet op te vangen. Nu is het leeg. 

Liefste Saco, het was vreselijk te kiezen tussen leven en dood. 
Maar jouw leven was allang niet meer springerig, jeugdig 
en levendig zoals het altijd was. Ik keek in je ogen en ik zag 
onrust, wat wanhoop bij mij teweeg bracht. Het is heel snel 
gegaan. Je epilepsie werd niet stabiel en de medicijnen hob-
belden eigenlijk meer achter je aanvallen aan dan dat ze de 
aanvallen konden tegenhouden. Het deed pijn om te zien hoe 
onrustig je werd en wat een vreselijk gevoel dat we je niet 

meer konden helpen.

Je hield enorm van zwemmen. Altijd als er water in de buurt 
was dook je erin en konden wij vervolgens in de auto terug 
naar huis onze neuzen dichtknijpen, want niet al het water 
was even fris. Verder zal menigeen je herinneren als de hond 
die brood uit handen gapte of er ineens met een taartje van-
door ging voordat de baas überhaupt in de gaten had dat hij 
een gebakje in zijn handen had. Altijd feest met Saco in de 
buurt. 

Gelukkig zijn er veel nakomelingen die zijn streken door kun-
nen geven. Het mooiste is dat wij veel van Saco in zijn kinde-
ren en kleinkinderen terug zien, hoewel dat nu af en toe best 
moeilijk is.

Allerliefste Saco, het was genieten met je. Vlak voor we je lie-
ten inslapen heb ik je aangekeken en het was waarschijnlijk in 
mijn ogen te lezen: “Het is goed lieve Saco, je was bijna 9 jaar 
de glans van mijn leven, je was mijn beste maatje, mijn liefste 
vriend en glimlach op mijn gezicht in verdrietige tijden. Maar 
het is tijd. Geniet in de plek des hemels waar je weer springe-
rig, jeugdig en levendig kunt zijn. Het ga je goed, rust zacht 
lieve Saco. Ik zal altijd van je houden.” 

Laura ten Cate
namens de hele familie

Geen pups onder 15 weken mee naar Nederland
Bent u van plan een pup te kopen bij een buitenlandse fokker? Houd er dan rekening mee dat vanaf 29-12-2014 honden, katten of fretten 
jonger dan 15 weken Nederland niet meer in mogen!

Vanaf deze datum moet elke hond die Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige rabiës-enting (hondsdolheid) hebben. De rabiësvaccinatie 
mag pas vanaf 12 weken gegeven worden (ook als de fabrikant van het vaccin een jongere leeftijd opgeeft!) en is pas geldig 3 weken na het toedienen. 
De pup is dan inmiddels minstens 15 weken oud en mag dan pas de grens over.

Tot nog toe was voor pups die uit EU landen naar Nederland kwamen, een uitzondering mogelijk en konden ze tot een leeftijd van 3 maanden zonder 
rabiësvaccinatie worden meegenomen. Om insleep van rabiës te voorkomen wordt deze uitzondering opgeheven. Dit betekent bovendien dat grote 
partijen jonge pups die uit het buitenland, vooral uit Oost-Europa, Nederland worden binnengebracht, ook niet meer zijn toegestaan als de dieren nog 
geen 15 weken oud zijn en geen geldige vaccinatie tegen rabiës hebben.

Voor wie een pup wil kopen bij een buitenlandse fokker, betekent dit dat men met de fokker overeen moet komen dat de pup tot hij 15 weken oud is 
bij de fokker kan blijven. Dat betekent ook dat het nog belangrijker is dat de fokker veel aan socialisatie doet, omdat de pup nu zijn hele eerste socia-
lisatieperiode bij de fokker door zal brengen. Hij moet daar kennis kunnen maken met allerlei verschillende mensen en kinderen, met andere honden, 
met huiselijke geluiden en omstandigheden, maar ook buitensituaties zoals straten met verkeer of met andere dieren. Ga dus vóór u een dergelijke 
koop sluit, goed na of de fokker van uw keuze hieraan kan voldoen!
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‘Karina Jip v.d. Sebastiaanshoeve’ is geboren op 30 april 1998 
in Zennewijnen. Ze was een dochter van Kamp. Haike en Fulco 
Hesther v. Groevenbeek. Ze is als pup bij ons komen wonen en 
ze is 16 jaar en 5 maanden oud geworden. Het was een bijzon-
der lang en mooi leven waar we veel over kunnen vertellen. 
Hier halen we een aantal herinneringen op.

Linda Punselie zette Jip bij ons op schoot en zei dat het een 
gevoelig hondje was. Jip begon heel hard te kwispelen toen 
één van de andere honden voorbij liep. Wat een leven! En 
wat een krachtige staart. Het afscheid van Linda vond Jip een 
beetje moeilijk. In de auto heeft ze een kwartier lang “muziek” 
gemaakt, tot ze moe werd en tegen me aankroop en de ver-
dere reis onder een handdoek heeft geslapen. Jip wende ge-
lukkig snel en nam direct haar plaats in naast de stoel van de 
baas of naast de bank als de baas een dutje deed.

We gingen op puppytraining en het spelen met andere hon-
den vond Jip geweldig. Jip groeide uit tot een mooie hond. 
“Daar moet u mee op de tentoonstelling zijn, mevrouw” zei 
een allround keurmeester die we bij toeval ontmoetten. Hoe-
wel Jip niet zo van showen hield, 
behaalde ze toch een aantal ‘Uit-
muntende’ en ‘Zeer Goede’ kwa-
lificaties. Ze haalde haar gehoor-
zaamheidsdiploma’s en we gingen 
daarna op behendigheidstraining. 
Jip had een prima coördinatiever-
mogen. Wanneer de hoogtespron-
gen een eindje uit elkaar werden 
geplaatst, wist ze feilloos in te 
schatten of ze nog kon strekken 
of dat ze een tussenlanding moest 
maken. De kattenloop was een fa-
voriet toestel, daar kon ze heel blij 
en triomfantelijk over heen lopen. 
In de wintertijd bedachten we ons 

eigen behendigheidsparcours langs de straat. Bij het uitlaten 
’s avonds lieten we Jip over muurtjes lopen en slalommen tus-
sen de paaltjes door, zoals ze had geleerd in de training. We 
hebben tot de leeftijd van ruim 9 jaar met Jip getraind.

Veel fietsen en wandelen met Jip was leuk en ook goed voor 
het onderhouden van de conditie. We hadden er plezier in om 
met Jip op stap te gaan. Iedere dag naar het bos of langs de 
Regge. Dummy’s apporteren uit het water, dat kon Jip goed. 
Als je een dummy of een tennisbal verstopte in de tuin, zocht 
Jip die graag voor je op. In onze vrije tijd namen we Jip mee op 
dagwandelingen naar de Veluwe of andere mooie plekken. Jip 
vermaakte zich uitstekend onderweg, lekker snuffelen, even 
picknicken, een duik nemen in de beek, en aan het einde van 
de wandeling gezellig op het terras zitten.

Toen we een keer met onze ouders langs de Regge liepen, één 
met moeder in de rolstoel over het fietspad en één met va-
der over het zandpad aan de andere kant van de rivier, toonde 
Jip haar betrokkenheid door liefst zes keer heen en weer te 
zwemmen. Die betrokkenheid liet ze ook zien toen onze moe-
der in de laatste maanden van haar leven beneden sliep. Jip 
ging dan ’s ochtends vroeg bij haar kijken en als ze erg stil lag 
riep Jip haar wakker. Het was een blaf die we nog nooit van Jip 
hadden gehoord. We vonden het heel ontroerend.

Toen Jip bijna 10 jaar oud was werd ze ziek. De eerste signalen 
waren dat ze niet goed kon eten. We zagen dat ze wel trek 
had, maar ze wendde zich af als ze bij de etensbak stond. We 
gingen met Jip naar de dierenarts en kregen eerst een antibi-
oticakuur mee. De dierenarts vroeg of we na een paar dagen 
even wilden melden hoe het ging. Eten deed Jip nog steeds 
niet, alleen als we haar onderweg wat toestopten gingen er 
wat brokjes in. Op 9 januari 2008 hebben we een echo laten 
doen. De dierenarts zag dat er een groot gezwel zat, waar-
schijnlijk bij de milt. Hij wilde dezelfde dag nog opereren. Dat 
gebeurde, en na een paar dagen belde de dierenarts om te 
vragen hoe het ging. “Nou, goed hoor. Jip eet weer en ze is 
goed opgeknapt.” Maar hij had geen goede boodschap voor 
ons: “Het was een tumor in de milt, het kan terugkomen en 
dan kan het snel gaan. Wel heb ik de milt goed kunnen weg-
halen. “ We waren heel verdrietig want we dachten dat we Jip 
niet lang meer bij ons mochten hebben. Nog geen 10 jaar 
oud en waarschijnlijk binnen een aantal maanden zou ze er 
niet meer zijn. Maar wat we vreesden gebeurde niet. Na de 
operatie had ze eerst wat bloedarmoede, maar de bloedwaar-
den gingen snel omhoog en het ging goed met onze Jip. Na 

verloop van een aantal maanden 
kregen wij weer vertrouwen dat 
de ziekte niet terug zou komen. 
Doordat de milt tegen de maag 
had gedrukt hebben wij het kun-
nen ontdekken en kon er op tijd 
worden ingegrepen. 

Toen Jip ouder werd was ze be-
hoorlijk doof, maar het zien ging 
nog wel goed. Het lopen ging ook 
wat moeilijker en dus werden de 
wandelingen korter en ging het 
tempo omlaag. Dat ging heel ge-
leidelijk. Op 15-jarige leeftijd kon 
ze soms een wandeling van 4,5 km 

Karina Jip v.d. Sebastiaanshoeve 30-04-1998 – 02-10-2014
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nog uitlopen. Op lange wandelingen namen we altijd de fiets-
kar/wandelwagen mee. Als wij dachten dat Jip moe werd, zet-
ten we haar in de kar. Dat wilde ze wel eventjes, maar na een 
tijdje begon ze te wiebelen en ging er dan uit om zelf weer 
te lopen. Mensen reageerden vaak vertederd als ze Jip in de 
kar zagen zitten. Jip woonde zelfs eens een Vroege Vogelcon-
cert bij op de Hoge Veluwe. Ze zat geduldig te kijken in ‘haar 
mooie huisje’, zoals iemand het noemde.

Jip was jarig op 30 april en dat betekende dus elk jaar de 
vlag uit. In 2013, op de laatste Koninginnedag, zou Jip 15 jaar 
worden en kort voor die verjaardag won Gerda de hoofdprijs 
van de Kerstpuzzel van Onze Hond. Een prachtig schilderij, 
het portret van Jip geschilderd door Monique van Wijk. Op 
diezelfde dag vond ook de troonswisseling plaats. In het los-
loopgebied waar we elke dag wandelden kregen we de vraag: 
“Wanneer kunnen we jullie feliciteren?” Rond het middaguur 
hebben we een feestje gehouden in het bos. We namen koffie 

met iets lekkers mee en de hondenvriendjes van Jip werden 
ook getrakteerd. Nog lange tijd na het feestje heeft Jip geno-
ten van alle lekkere kluifjes die ze cadeau had gekregen. Het 
was een verjaardag die we niet snel zullen vergeten.

Afgelopen februari hoorden we dat er nog een zusje van Jip 
in leven was. Dat vonden we heel bijzonder. Sproet (Kwinty 
v.d. Sebastiaanshoeve) is overleden op 26 april 2014, ze was 
op een paar dagen na 16 jaar. Onze Jip ging nog even door. Ze 
werd zestien jaar en we wandelden nog steeds elke dag met 
haar in het losloopgebied. We lieten haar via een loopplank uit 
de auto maar ze sprong er meestal halverwege af. Als ze haar 
favoriete honden ontmoette maakte ze nog een paar vreug-
desprongen of een klein huppeltje. Tot de laatste dag van haar 
leven ging ze mee naar het bos. Een heel mooie herinnering 
bewaren we aan die laatste middag. Er waren heel veel hon-
den in het bos. De 5-jarige Nicky en haar opa met hun hond 
Isha liepen met ons mee. Het kleine meisje sloeg haar arm om 
Jip heen en vergezelde haar een eind. We zagen dat Jip het fijn 
vond. We hadden de laatste maanden wel gezien dat het ein-
de dichterbij kwam. En toch komt het dan nog onverwacht. 
’s Avonds laat voelden we dat Jip ziek leek te worden. We zijn 
die nacht bij haar gebleven. Jip was soms benauwd en dan 
weer rustig. Om tien voor zeven in de ochtend van 2 oktober 
2014 hebben we haar thuis laten inslapen. Aan het eind van 
de middag hebben we Jip begraven op dierenbegraafplaats 
Vennenberg, bij onze vorige Drent Floor. 

We missen onze lieve Jip. Het was een geweldig lieve en soci-
ale hond, een goede en trouwe vriend, een hond die je altijd 
bijblijft voor de rest van je leven. In onze herinnering blijft Jip 
verbonden met alle dierbaren van wie we de afgelopen jaren 
afscheid moesten nemen.

Trudy en Gerda Schoten, Nijverdal

Wij sturen u in deze koude winterdagen de warmste wensen:

• Een fijn Kerstfeest

• Een knallend uiteinde

• Een harmonieus en succesvol Nieuwjaar!

Redactiecommisie
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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



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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Voeding Van de PuP in Het eerste jaar 
Dit artikel is geschreven in samenwerking met Marjan de 
Raad, een ervaren Drentenfokker, met wie ik het afgelo-
pen jaar nauw samengewerkt heb om via Facebook de 
vinger aan de pols te houden bij de pupkopers van Mar-
jan.

Niet alleen was dit gezellig, het was ook leerzaam. Ervaringen 
werden gedeeld en vragen werden gesteld en zodoende kon 
heel veel voorkomen worden of kon de baas/bazin gerustge-
steld worden als er iets gebeurde dat niet goed begrepen of 
geïnterpreteerd werd. 

Wat ons gedurende dit jaar weer 
opviel tijdens de terugkomda-
gen was, dat sommige honden 
wel wat meer vlees op de ribben 
mochten hebben. De dierenarts 
had gezegd dat de pups er goed 
uitzagen en ‘precies goed’ waren. 
In essentie kregen ze echter  te 
weinig voeding binnen. Marjan 
en ik hebben gemerkt dat, door-
dat wij intensief begeleidden, de 
voeding ook goed werd aange-
past. Wat wij doen is geen wet van 
Meden en Perzen, maar we willen 
graag een indicatie geven voor de 
voeding van de jonge hond in het 
eerste jaar. 

Of je nu vers vlees voert, alleen brokken of er pap bij geeft, is 
niet belangrijk. Wel is belangrijk dat je de hond heel regelma-
tig weegt om te zien of hij voldoende in gewicht aan komt. De 
richtlijn is, dat de hond aan het einde van zijn eerste levensjaar 
ongeveer 80% van zijn eindgewicht moet hebben. 

Geef je pup hoogwaardig voer. Dat betekent, dat je dit voer 
in een dierenspeciaalzaak kunt halen, waar je ook advies kunt 
krijgen over wat je pup nodig heeft. 

Veel pupkopers houden zich vast aan de tabellen die op de 
zak van het voer staat. Dit is echter een richtlijn. Houd er re-
kening mee, dat naarmate de pup ouder wordt, hij meer voer 
nodig heeft. Ik heb meegemaakt dat een nieuwe eigenaar de 
pup net zoveel voer gaf op de leeftijd van 3 maanden als toen 
hij binnen kwam op de leeftijd van 8 weken! 

De pup moet het eerste jaar alle bouwstenen krijgen die hij 
nodig heeft. Aan het einde van dat eerste jaar ga je ‘met je 
ogen en je handen voeren en voelen’. Onze ervaring is echter, 
dat veel mensen voer niet afwegen, maar een maatbeker ge-
bruiken. Het gewicht van  voer varieert, omdat het indroogt  
zodra de zak open is.

Drenten zijn - als het goed is-  redelijk fors gebouwde honden. 
De ribben moeten voelbaar zijn maar niet zichtbaar, oftewel, 
het mag geen ‘vel over been’ zijn. De ruggenwervels moeten 
voelbaar zijn, maar mogen niet uitsteken.

Wat ik me heb laten vertellen, is dat wanneer de pup te weinig 
voeding krijgt, hij een soort ADHD gedrag kan gaan vertonen. 
Met andere woorden, ze worden dan te energiek en rusten te 
weinig, omdat ze continu honger hebben.

Pups tot drie maanden krijgen 4x daags een maaltijd. Van 3 tot 
8 maanden 3x daags en daarna 2x daags. Dit is mede afhan-
kelijk van de opname van het voer. Soms geef ik mensen het 

advies om langer door te gaan met het 3x daags voeren. De 
voeding wordt dan beter opgenomen.

Aan het einde van het eerste levensjaar krijgen mijn pups 
(Joyce) ongeveer 500 gram per dag, verdeeld over 3 maaltij-
den. Daarbuiten geef ik ze dat eerste jaar ook nog pap, in de 
vorm van Havermout of Brinta of Bambix. Sommige fokkers 
zullen zeggen dat dit ouderwets is, maar in mijn optiek is ou-
derwets lang niet altijd slecht en mijn honden varen er wel bij.

Dan nog iets dat heel belangrijk is, en dat door veel pup-ei-
genaren over het hoofd gezien wordt: 
de pup moet rusten! Rusten is niet al-
leen groeien, maar is ook een verwer-
king van alle opgedane prikkels en 
ervaringen. Niet zolang geleden las ik 
een noodkreet van iemand die heel 
gefrustreerd raakte doordat de hond 
werkelijk alles deed wat niet mocht. 
Ik gaf toen het advies om de pup in 
de bench te doen en te laten slapen. 
Zelfs als de pup protesteert, moet je 
hem dwingen om te rusten. Je moet 
deze hondjes tegen zichzelf in be-
scherming nemen. Bij ons thuis is 
het 1 uur op, 2 uur af. Nadat de pup 
heeft gegeten, moet hij in ieder 

geval minimaal een uur rusten. En als je 
denkt dat die jonge hond van een paar maanden oud geen 
rust meer nodig heeft, dan kunnen wij  je garanderen dat dit 
niet het geval is. De bench is niet alleen een rustplaats. Het is 
ook een plaats waar je pup veilig is wanneer je even weg moet 
of hem even niet kunt gebruiken. En wat het allerbelangrijkst 
is, je voorkomt ongewenst gedrag. Het is geen plaats waar hij 
voor straf in moet, maar wel zijn eigen plekje.

Nogmaals, ga niet klakkeloos af op wat sommige dierenartsen 
adviseren, die willen de pup meestal ‘schraal’ zien. Als de pup 
dan onverhoopt in dat eerste jaar ziek wordt, heeft hij te wei-
nig weerstand. Gebruik je eigen verstand en als je niet goed 
weet wat je zou moeten doen, neem dan contact op met de 
fokker of reu-houder of stel je vraag op bijvoorbeeld Face-
book, waar heel veel ervaren Drentenhouders hun ervaringen 
delen.

Het is aan iedere Drenten-eigenaar om zelf te bepalen wat hij/
zij voor de hond goed acht. We geven dit alleen als leidraad 
mee.

M.A. de Raad – Hemminga  en
J. Broekman - Dekker
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eVenementen-Commissie

drentenwandeling 9 noVemBer 2014

Het stond al weken op de agenda, 9 november reizen we af 
naar het Zeeuwse land. Daar, in het mooie Rockanje, is im-
mers net als andere jaren de najaarswandeling gepland.

Omdat er nogal wat wandelaars en hun honden verwacht 
werden, was ook ons gevraagd om een aantal kannen hete(!) 
koffie mee te nemen. De evenementencommissie (EVC) zou 
zorgen voor de nodige vlaggen, 
tafels, bekertjes en andere zaken 
die heel handig zijn bij een wan-
deling. De frisse ochtendtempera-
tuur verdreven we met wat arbeid 
(vlaggen ophangen, tafel bouwen, 
cake snijden) en ... de hete koffie.

Vanaf half tien werd het steeds voller op de parkeerplaats 
en waren de honden eigenlijk al niet meer te tellen. Het ver-
wachte aantal van 46 honden is in mijn beleving ruimschoots 
overtreden en ook de baasjes waren in grote getale aanwezig. 
Gelukkig maar, want het is toch elke keer spannend voor de 
EVC of er met enthousiasme gereageerd wordt op de oproep 
om mee te wandelen.

Na een kort praatje van Otto met de ‘wandelregels’, vertrok-
ken we naar het bekende fotoplekje. Geen eenvoudige op-
gave, zoveel honden tegelijk te laten lachen voor de foto. Er 
zal tussen al die fotografen allicht iemand zijn geweest met de 
briljante foto, wij nemen genoegen met de impressiefoto (zie 
boven): een rommelig, gezellig geheel.

Na de foto gaan we los. De honden dan, letterlijk en figuurlijk.  
Waar de ene hond niet weet hoe snel hij bij het water moet 

komen (eeh zout?), zie je een andere hond constant om zich 
heen kijken waar toch dat baasje gebleven is. Er zijn vriend-
schappen gesloten en her en der een kleine woordenwisse-
ling tussen twee honden geweest. Er zijn teefjes bewonderd, 
zand gehapt en menig hard-ren wedstrijdje gelopen.

Bij elk dubbelfluitsignaal bleken alle honden hun baasje te-
rug te kunnen vinden, een 
oefening die we regelmatig 
deden. Met dank aan de ach-
terhoede zijn er geen honden 
op het strand verdwenen.

Na ruim een half uur met de 
wind in onze rug gelopen te hebben kwam het signaal KEER 
OM  en ging de hele meute dezelfde weg terug. De wind was  
prettig gezelschap die ochtend.

Een groot deel van de groep vond het nog niet lang genoeg 
duren en heeft de ochtend afgesloten door met zijn allen het 
strandpaviljoen te overvallen met hun aanwezigheid. Toch is 
het een ieder gelukt een kopje koffie, thee of een appeltaartje 
te bemachtigen.

Geen wanklank gehoord, wat een fantastische ochtend was 
dit! Voor degene die nog twijfelt, ga mee volgend jaar. Het is 
de reis meer dan waard. 

Maar eerst zien we graag iedereen op de Edese hei verschij-
nen bij de voorjaarswandeling op 11 april 2015! Tot dan.

Yvonne Majolee

In één woord: GENIETEN!

Grote foto: Yvonne Majolee  - kleine foto’s: Karin van Kuijk
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1 Allergenen

2 Bezitdrang

3 Constipatie

4 Hartworm

5 Hersenen

6 Hersenstam

7 Kerstshow

8 Kwijlen

9 Lever

10 Luchtpijp

11 Maag

12 Mineralen

13 Oogspiegel

14 Oorschelp

15 Parafimosis

16 Parasieten

17 PRA

18 Rabies

19 Strottenhoofd

20 Teek

21 Vaccineren

22 Vasectomie

23 Vlooien

24 Wervel

25 Wijchen

26 Zenuwstelsel

27 Zink

Puzzelen

Win een leuke prijs!De oplossing van deze puzzle kunt u mailen aan puzzles@drentschepatrijshond.org.
Graag vóór 1 februari 2015. Onder de goede inzenders wor-den 5 leuke Drentenprijzen verloot.

Nadat u alle woorden heeft weggestreept, blijven 15 letters over. Welk woord is dat???

1 Waar vindt de bevruchting plaats van een teefje?

2 Waaruit bestaat de baarmoeder van een teef?

3 Hoe worden deze genoemd?

4 Hoe is dit verder opgebouwd?

5 Wat gebeurt er vervolgens met de bevruchte eicellen?

6 Wat gebeurt er daarna?

7 Hoe kan het nu dat de embryo’s gelijkmatig langs de baarmoederhoornen verdeeld 
worden?

8 Waarom gaat dit zo precies in zijn werk?

9 Hoe ziet een foetus van 2 weken eruit/ wat heeft hij al?

10 Hoe wordt zo’n kleine mini-foetus gevoed?

A
ntw

oorden op pagina:  33

Vragen Drent-en-kennis

P O K P E R A B I E S Z S N V

A O E J N I K N I Z E T E N N

R G R I E T M A C N R T V E H

A S S P N E H O U O E A N H A

F P T T E E T W T I C E V C R

I I S H S K S T S C G E W J T

M E H C R T E A I R E E P I W

O G O U E N R N E T R S R W O

S E W L H A E L E V E R A R R

I L S O P R L N E I O O L V M

S E O C E A P L E H C S R O O

L F Z N E I T A P I T S N O C

D B E Z I T D R A N G A A M O

R G I N G M A T S N E S R E H

M I N E R A L E N E L J I W K

De woorden kunnen in beide richtingen zijn  gespeld, ook diagonaal.
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een rondje CaniCross
In april 2011 was onze Okke (‘Sander fan de Indo-Anjoho’) 
één jaar oud en mocht hij voor het eerst meedoen aan ca-
nicross wedstrijden. Vanaf toen hebben Richard en Okke 
heel wat keren hun tuigen aangetrokken en omgehangen 
en hebben we samen heel wat kilometers gemaakt.

We hebben op heel veel leuke plekken in Nederland, maar ook 
in Groot Brittannië, België, Duitsland en Frankrijk over de par-
koersen gecrost en langs de parkoersen gestaan;-) En al heel 
wat keren heeft de combinatie Richard/Okke bij die wedstrij-
den op het podium gestaan. We genieten altijd enorm van de 
wedstrijden samen met onze canicross ‘familie’: met de twee-
beners én de vierbeners.

Sinds een paar weken wordt overigens onze jongste Drent, 
‘Abe Bloske van ’t Dreske Kwinne’, heel voorzichtig voorbereid 
op zijn eerste canicross-avontuur. Hij moet nog even wachten, 
maar de vooruitzichten zijn goed. Abe is erg, lees té, enthousi-
ast en wil altijd voorop lopen;-)

In het nog jonge leven van de canicross-sport werd dit jaar 
voor het derde jaar op rij een Nederlands Kampioenschap 
gelopen. Na Zundert en Breda was het dit keer de beurt aan 

Havelte in Drenthe. Nou cani-
crost Richard met een Drentsche 
Patrijshond, dus dat maakte het 
al speciaal. Wat het helemaal bij-
zonder maakte, is dat Richard sa-
men met Okke tot nu toe op elk 
van de NK’s op het podium heeft 
gestaan in zijn klasse. In Zundert, 
2012, werden Richard en Okke 
tweede op de lange cross. Met 
een ander Drentje, Bossom fan ’t 

Suydevelt van Marry en Jolanda Huijsman, werd Richard op de 
korte run in Zundert trouwens derde.  In Breda, 2013, werden 
Richard en Okke zelfs twee keer Nederlands Kampioen: op de 
lange cross én op de korte run. Met een Drentje in Drenthe 
weer aan het NK kunnen meedoen was dus echt heel bijzon-
der.

Richard begon in Havelte met Okke aan de lange cross en al 
snel na de altijd lastige start, bleek dat Okke er vandaag heel 
veel zin in had. Ze vlogen samen over het parkoers…en he-

laas vlogen ze in het laatste stuk verkeerd. Ergens misten ze 
een bocht en kwamen ze ver buiten het parkoers terecht. 
‘Lichtelijk’ balend wandelde de combinatie door het prachtige 
Drentse land terug naar de finish. In hun klasse werden ze uit-
eindelijk laatste… 

Okke begreep er niet veel van, maar hij liep rustig mee, bleef 
zijn stoïcijnse zelf en bleef er gelukkig ook zijn goede zin in 
houden. In de korte run ’s middags vlogen ze weer en deze 
keer vlogen ze prima;-) Uiteindelijk bleken ze in de uitslagen 
ex aequo derde te zijn geworden. Dus stond Richard met zijn 
Drentje weer op het podium, voor het derde jaar op rij. Trots!

Alle uitslagen en stápels foto’s zijn te vinden op de website van 
Canicross Nederland: www.canicrossnederland.nl. Daar vindt u 
ook alle informatie over deze geweldig leuke, nog jonge sport. 

Graag tot ziens op een canicross wedstrijd;-)

Richard en Selma Tiemeijer

‘Besluit Houders Van dieren’
De regels waar houders van dieren zich aan moeten houden 
staan in het ‘Besluit houders van dieren’, dat sinds 1 juli 2014 
onder andere het Honden- en kattenbesluit 1999 (HKB) ver-
vangt. Houdt u op een bedrijfsmatige manier huisdieren, 
dan moet u zich houden aan de regels voor dierenwelzijn, 
vakbekwaamheid en huisvesting. U dient dan de locatie van 
waaruit u activiteiten uitoefent te registreren.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Ne-
derland (mijn.rvo.nl), vindt u meer uitleg. U dient vóór 1 
november 2014 een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) aan te 
vragen! Deze verplichting bestond ook al in het Honden- en 
kattenbesluit 1999.

Ook al verdient u geen geld met de fokkerij en geeft u de 
door u gefokte dieren weg, dan nog kunt u voor de wet ‘be-
drijfsmatig’ bezig zijn. 

Als richtsnoer wordt genomen dat iemand in een jaar 20 
honden of meer fokt of verkoopt. Zit u daar onder, maar is 
één of meer van onderstaande indicaties van toepassing, 
dan nog kunt u bedrijfsmatig bezig zijn.

• U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan fami-
lie en vrienden.

• U heeft ruimtes speciaal ingericht voor de handel of het 
fokken van de dieren.

• U bent geregistreerd bij de Kamer van Koophandel of u 
heeft een BTW-nummer.

• U adverteert.

Bron: Raad van Beheer

Abe is enthousiast!
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Drenten in herfst en winter
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Apporteertraining 2015
Ben jij een fanatieke en ambitieuze voorjager? Heb je dan ook 
nog een goed werkende Drent? Dan zijn wij op zoek naar jou. 
In 2015 gaat de gebruikshondencommissie namelijk weer aan 
de slag met een apporteertraining voor ons mooie ras. 

De apporteertraining
Wij gaan werken op MAP B en KNJV A niveau. De training zal 
uit acht bijeenkomsten samengesteld worden. Wij starten in 
maart en trainen door tot en met juli. Wij gaan trainen op ver-
schillende locaties, centraal in Nederland. Dit doen wij op de 
zondag in een klein gezelschap, maximaal zes voorjagers. Na-
tuurlijk gaan we werken met een diversiteit aan wild.

Wat vragen wij van jou?
Je wilt samen met je Drent voor het hoogst haalbare gaan. Je 
bent gerechtigd om mee te doen aan een MAP B wedstrijd. 
Denk jij dat je geschikt bent voor deze training? Stuur dan een 
e-mail naar trainingen@drentschepatrijshond.org en voeg daar 
je hoogste KNJV B diploma bij. 

Vermeld ook je contactgegevens inclusief telefoonnummer. 
Van je Drent zien wij graag de naam, geslacht, geboorteda-
tum en of de hond praktijk bejaagd is. Licht kort je motivatie, 
eerdere prestaties en doelstelling toe.

Goed om te weten
De inschrijving sluit 31 januari 2015. Om teleurstellingen te 
voorkomen geven wij het volgende mee. Het aantal inschrij-
vingen is beperkt, hierdoor zijn wij genoodzaakt te selecte-
ren bij over-inschrijving. In dat geval schatten wij de potentie 
in op basis van de leeftijd en bewezen prestaties van de hond. 
Een jongere hond zal voorrang hebben. Bij gelijk geachte hon-
den gaan wij over tot loten. De kosten voor deze training zijn 
€ 125,-. In februari geven wij een reactie op je aanmelding.

Namens de gebruikshondencommissie,
Olaf Geerse

geBruiksHondenCommissie

Kerstwens Gebruikshondencommissie
Aan het eind van dit voor de vereniging turbulent verlopen jaar is er, hoop ik, tijd voor enige bezin-
ning. De GBC zal zich bezinnen op de activiteiten voor het komende jaar. Eigenlijk is dit een ‘never 
ending story’ met periodes van veel en dan weer wat minder activiteiten.

Ook het afgelopen jaar zijn er door de GBC in de betrekkelijke luwte de gebruikelijke activiteiten 
georganiseerd waarbij door diverse voorjagers met hun honden alleszins acceptabele tot uitmun-
tende resultaten zijn neergezet. We hopen dat die lijn voor wat betreft de werkende Drent kan worden voortgezet.

Half december breekt wat ons betreft weer een periode aan van relatieve rust, het voorbije jaar is dan geëvalueerd en 
kan worden afgesloten. Voor het komende jaar staan de activiteiten dan weer in de steigers. In dit nummer van Onze 
Drent kunt u hierover al wat lezen.

 Ik wens u allen prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling en het allerbeste voor 2015.

 Namens de  gehele GBC, Klaas de Vries.
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jaCHt Voor Beginners
Tijdens jachthonden wedstrijden en op de jachttraining 
bij  hondenschool ‘Rinus Biemans’ wordt onder de koffie 
bijna altijd gevraagd: “Waar jaag jij?” en “Ben je nog op 
jacht geweest?” En voordat ik kan antwoorden, vertelt de 
hondenbezitter: “Ik  kan nooit mee op jacht, ik weet niet 
waar ik me moet melden.”

Dan geef ik het advies: word lid of donateur van een Wildbe-
heereenheid (WBE) en ga naar de vergaderingen, dan komt 
het wel goed, daar leer je de jagers kennen. Maar kennelijk is 
de drempel toch erg hoog en lijkt het jagerswereldje erg ge-
sloten voor nieuwelingen.

Na deze klaagzangen een aantal keren aangehoord te hebben, 
kwam bij mij het idee op, om een jachtdag te organiseren voor  
voorjagers met geen of weinig ervaring in het jachtgebeuren.

Na kort overleg met de buurjager zouden we samen de ‘snuf-
felstage’ organiseren: een jachtmiddag speciaal voor voor-
jagers met een gediplomeerde jachthond, maar die geen of 
weinig ervaring hebben met het jachtbedrijf. Huib zou 10 
‘geweren’ regelen (personen met een jachtakte voor het jagen 
met een geweer) en ik 10 honden en voorjagers.

Via de hondenschool benaderde ik een aantal cursisten en 
oud-cursisten en ik stuurde wat mailtjes aan mensen die ik 
ontmoet heb op wedstrijden van vereniging `De Drentsche 
Patrijshond’. De animo was hartverwarmend, binnen een paar 
dagen hadden we 10 voorjagers uit de doelgroep, waaronder 
vier dames. Er werden ook zes Drenten aangemeld.

Iedereen werd op 7 november  om 12.30 uur verwacht op de 
boerderij. Na een kop koffie met cake en het nemen van wat 
foto`s werd uitleg gegeven van wat er ging gebeuren. Uiter-
aard werd ook de veiligheid uitgebreid besproken. Zo zouden 
alle honden een veiligheidshesje dragen en de eerste drift aan 
de lijn blijven.

De jongste jachthond, een Duitse staande hond van 5 maan-
den oud stond als eerste een vos voor, maar deze wist toch te 
ontsnappen.

De groenbemester was deze herfst goed gegroeid en was op 
plaatsen wel 1,25m hoog en zeer dicht; de conditie van hond 
én voorjager werd danig op de proef gesteld.

Enkele voorjagers hadden het geluk dat hun hond een fazant 
opdeed. Die vlogen met veel kabaal weg en lieten de voorja-
ger flink schrikken.

Enkele malen werd een vos gesignaleerd, wat de spanning 
deed stijgen. De jonge Duitse staande hond stond ook een 
tweede vos voor. Op het einde van de jacht kwam er toch nog 
een vos op het tableau.

Alle voorjagers waren erg blij dat ze een keer mee op jacht 
konden, ze hadden veel geleerd en genoten van deze span-
nende en leerzame middag.

Bij het afscheid nemen vroeg iedere voorjager of ze nog een 
keer mee mochten, het was veel mooier en spannender dan 
ze gedacht hadden.

Waidmanns groet van Huib & Hans, jachtgebied ‘Polder van 
Genderen’

Hans Thur 0653-38 60 68 (foto`s en tekst)
Huib van de Mooren 0657-42 91 45

Bejagen Fazant

Haan: van 15 oktober t/m 

31 januari

Hen: van 15 oktober t/m 

31 december
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najaarsVeldwerk 2014

Als ik het goed geteld heb, waren er dit najaar voor de cate-
gorie honden waartoe de Drent behoort (rubriek 1C, in de 
wandelgangen Continentaal II genoemd), in totaal twintig 
veldwedstrijden. Daarvan werden er maar liefst acht door 
de gebruikshondencommissie van onze vereniging georga-
niseerd. Petje af, met name voor Hans Verhaar die binnen de 
Gebruikshondencommissie (GBC) het leeuwendeel van de 
organisatie van de veldwedstrijden voor zijn rekening neemt.

Wat is een veldwedstrijd? De definitie in artikel II.1 van het Al-
gemeen Veldwedstrijd Reglement van Orweja luidt als volgt: 
“Een veldwedstrijd is een wedstrijd waarop jachthonden in het 
vrije veld, jagend vóór en/of ná het schot, op levend of pas ge-
schoten wild, worden beoordeeld naar de mate waarin zij effec-
tief, op raseigen wijze en in samenwerking met hun voorjager 
werken.”

Tevens is artikel II.3 van belang: “Het uiteindelijke doel van 
de veldwedstrijden is de selectie van zo geschikt mogelijk 
fokmateriaal teneinde aldus een bijdrage te leveren aan het 
verantwoord fokken van voor het werk geschikte jachthon-

den, waardoor het gebruik van goede honden 
en daarmee de weidelijkheid ter jacht worden 
bevorderd en waardoor het raseigen karakter 
van de verschillende rashondenrassen in stand 
wordt gehouden.”

In feite komt het erop neer dat de hond goed 
op de wind jagend door het veld (in het voor-
jaar de stoppelvelden, akkers en weilanden en 
in het najaar met name de bieten) veerwild 
zoekt en, wanneer dit gevonden wordt, voor-
staat, bij voorkeur wacht tot zijn baas bij hem 
komt en steady is bij het opgaan van het wild. 
Daarna moet hij nog apporteren. Tot drie jaar 
geleden liep tijdens de najaarswedstrijd in de 
open klasse een jager met de voorjager en de 
keurmeester mee door het veld; deze schoot 
het opgaande wild en de hond moest dat ver-
volgens zoeken en apporteren. Tegenwoordig 
wordt door de voorjager met een alarmpistool 
geschoten als zijn hond voorstaat en het wild 
opvliegt. Wanneer alles volgens het boekje is 
verlopen – met andere woorden: de hond een 
“punt” heeft gemaakt – moet de hond na zijn 
loop uit het zelfde veld koud wild apporteren. 

Dat dit laatste nog weleens een probleem 
vormt, bleek dit najaar. Bij enkele wedstrijden 
was er sprake van een onvoldoende apport, een 
weigering om te apporteren of helaas zelfs een 
diskwalificatie. Verschrikkelijk jammer, want de 
betreffende honden hadden tot dat moment 

uitzicht op een mooie kwalificatie.

In de jeugdklasse (9 maanden tot 2 jaar) wordt met name de 
aanleg getoetst. Van een jonge hond wordt veelal door de vin-
gers gezien dat hij een stuk wild achtervolgt. Als hij echter niet 
echt jaagt,  maar in het veld voornamelijk om de baas heen 
draait, wordt dat als onvoldoende beoordeeld.

Om de overgang van de jeugdklasse naar de open klasse, waar 
strenge eisen heersen, enigszins te vergemakkelijken, worden 
er ook enkele wedstrijden voor novicehonden georganiseerd. 
Daar worden de regels voor volwassen honden door de keur-
meesters iets soepeler gehanteerd.

Bij de veldwedstrijden wordt alleen op veerwild (hoenderach-
tigen) gejaagd. Hazen moeten door de hond worden geres-
pecteerd: hij mag deze niet achtervolgen, terwijl dat natuurlijk 
wel zeer aantrekkelijk is.

Om de hond dit alles goed te laten doen, dient er veel getraind 
te worden. Je moet dus als voorjager op zoek naar velden waar 
de vereiste gewassen staan en waar liefst ook nog wild zit. Je 

Apport van Rebelle - Steenbergen 17-9-2014 (foto Natasja van Heesch)

Alle deelnemers + keurmeester wedstrijd Cont.II-bokaal 13-10-2014 (foto Ine Gimbrère)
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mag niet zomaar in een veld gaan lopen, maar moet toestem-
ming vragen van de grondeigenaar/gebruiker. Ook degene 
die er het jachtrecht heeft moet ermee instemmen, doordat 
deze aanwezig is of schriftelijk verklaart toestemming te heb-
ben gegeven. 

De karavaan van voorjagers en hun honden beweegt zich in 
het najaar, dat wil zeggen van begin september tot half ok-
tober, door alle uithoeken van het land: van Zuidzande in het 
uiterste puntje van Zeeuwsch Vlaanderen tot Westernieland 
in Noord-Groningen. Men wordt om half 9 of 9 uur ter plekke 
verwacht. Dat betekent meer dan eens dat men rond 6 uur ’s 
morgens in de auto stapt om op tijd aanwezig te zijn. En je 
moet ertegen kunnen dat je vaker niets hebt dan wel: je haalt 
alleen een kwalificatie als àlles goed is gegaan. Op een groep 
van 12 honden halen vaak gemiddeld niet meer dan 1 tot 
3 honden een kwalificatie. Het kan ook nog zijn dat er door 
diverse honden uitstekend gejaagd wordt, maar dat zij geen 
wild tegenkomen in hun veld. Als dat ook bij een eventuele 
tweede beurt zo blijft, is het jammer maar helaas… 

In het najaar van 2014 zijn er prima resultaten geboekt door 
de Continentaal II-honden en zeker ook door de Drenten. Je 
kunt daaruit enerzijds concluderen dat het met de wildstand 
niet slecht gesteld was en anderzijds dat er goed jagende 
Drenten zijn. 

In de jeugdklasse scoorden drie honden van de kennel Van ’t 
Hoage Gors:  Fleur van Nelleke Wuite haalde op 4 september 
in Dirksland een 1e G, Fenna van Marjolein Steutel op 6 sep-
tember in Ouwerkerk een 2e G en Snuf van Adri de Ruiter op 
17 september in Steenbergen een 3e G. 

Mijn hond Rebelle van d’Ouw Knip, die voor het eerste seizoen 
in de open klasse uitkwam, behaalde tweemaal een 1e ZG: in 
Steenbergen op 17 september en in Sint Annaland op 2 ok-
tober.

Timco van ’t Arrêt van Yolanda de Jong werd 2e ZG in Zuid-
zande op 3 oktober. Fenella van ’t Poldersdijkje van Jan Mas-
tenbroek behaalde de kwalificatie 3e G op 17 september in 

Steenbergen en een geweldige 2e U reserve CACT op 9 okto-
ber in Middelharnis. En last but not least: Aram van ’t Arrêt  van 
Peter Doderer werd voor zijn prachtige veldwerk beloond met 
een 1e U CACT, eveneens op 9 oktober. 

Op 13 oktober vond tenslotte de veldwedstrijd om de Conti-
nentaal II-bokaal plaats. De beste gekwalificeerde honden uit 
de open klasse in het najaar uit de Continentaal II-categorie 
mochten door de desbetreffende verenigingen worden afge-
vaardigd. Dit jaar was de Nederlandse Vereniging van Heide-
wachtelliefhebbers de organisator. Er deden 13 honden mee: 
de vier hierboven genoemde Drenten, drie Heidewachtels, 
drie Epagneuls Picard, een Epagneul Bleu de Picardie en twee 
Weimaraners. Het was een mooie dag in Woensdrecht: in de 
vroege ochtend waren de bieten nog nat van de dauw, maar 
het was verder droog met voldoende wind. Het begon al direct 
goed: de eerste honden hadden meteen wild. Er waren zowel 
patrijzen als fazanten in de velden. Flo, de Picard van Daphne 
Horsch, mocht aan het einde van haar loop apporteren, deed 
dat netjes en had dus in ieder geval een kwalificatie. Ibo, de 
Heidewachtel van José Huisman, liep fraai, maar het kwam 
niet tot een officieel punt. Een fazant was Rebelle, die vervol-
gens aan de beurt was, te slim af: door de bieten bewoog de 
fazant zich terug in plaats van vooruit en ging daarna alsnog 
op de wieken. Sliep uit! Hannah, de Heidewachtel van Cees 
Tilburgs, liet zich ook een keer foppen, maar kwam daarna als-
nog tot voorstaan. Zij mocht apporteren. De Weimaraners, de 
overige Drenten en Picards lieten mooi werk zien, maar dat 
leverde om uiteenlopende redenen geen kwalificaties op. De 
jonge Heidewachtel van Ron van Spanje, Gitte, scoorde wel 
een punt en mocht apporteren. De hond die het mooiste punt 
maakte was wederom Aram van Peter Doderer. Aram jaagde 
fraai en stond in het tweede deel van zijn loop prachtig voor 
op een klucht patrijzen. De hierbij geplaatste foto spreekt 
voor zich. Aram kreeg een kwalificatie 1e U en zijn baas mag 
zich een jaar bezitter noemen van de Continentaal II-bokaal. 
Daarmee werd een heel mooi seizoen afgesloten. 

Ine Gimbrère

Aram staat voor op patrijzen, links Peter Doderer, midden keurmeester 
Woets, rechts Jan Mastenbroek (foto Ine Gimbrère)

Jan Mastenbroek (l) en 
Peter Doderer (r) met hun 
U-honden Fenella en Aram 
in Middelharnis. (Foto 
Natasja van Heesch)

Winnaars St. Annaland Re-
belle en Cicco met Ine Gim-
brère (l), keurmeester Henk 

Companjen en Wim Mein (r) 
(foto Jan Mastenbroek)

Rebelle gaat niet dóór, maar óver de bieten op zoek naar wild 
(foto Willeke Loots)
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knjV  ProeF te  uFFelte

Op vrijdag 30 augustus hadden Vesta en ik onze tweede 
en laatste KNJV proef van dit seizoen in Uffelte.

We waren telkens als eerste aan de beurt in onze groep  en het 
eerste onderdeel waar we die morgen mee begonnen was het 
‘markeren’. Vesta was mooi steady en bleef op het schot netjes 
naast me zitten.

Op mijn “Apport“ ging  ze als een speer naar de eend. “Dat is 
nog steeds een 10” zei de keurmeester (KM). Vesta aarzelde 
heel even bij het oppakken (“Dat is een 9” zei de KM), toen 
ze vlak voor me was zag ik aan haar dat ze de eend wilde la-
ten vallen en dus klopte ik met mijn handen voor mijn buik 
en kwam ze bij me zonder de eend te laten vallen. “Ja, dat zag 
ik zei de KM, je krijgt een 8”. Een super begin van de dag na-
tuurlijk.

Als tweede onderdeel hadden we het ‘down liggen’. Vesta 
bleef de hele tijd netjes liggen en kwam ook niet in de benen 
toen ik haar kwam halen. Helaas had ze wel wat gepiept en 
dus kregen we een 8.

Het ‘kort apport met konijn’ ging ook goed. Vesta liet het ko-
nijn een keer vallen en ik moest  “Vast!” roepen. Ze pakte het 

konijn gelijk weer op, maar ze ging wat scheef voor me zitten 
met afgeven en dus kregen we weer een 8.

‘Apport uit diep water’. Vesta ‘sprong in’ op het schot en het 
duurde even voor ze echt ging zwemmen, want ja ze moest 
gelijk zwemmen en kon niet eerst even in het water staan. 
Toen ze eenmaal ging, zwom ze mooi, maar eenmaal terug 
aan de waterkant liet ze de eend vallen. Op mijn “Vast!” pakte 
ze de eend weer op,. Verder nam ik de eend staand aan en dus 
we kregen een 6.

Bij het ‘verloren apport’ had ik het idee dat Vesta veel te lang 
aan het zoeken was, maar niets was minder waar. Vesta deed 
dit onderdeel zo goed dat we een 10 kregen.

Hierna zouden we het ‘over water’ moeten doen, maar aan-
gezien Vesta dat nog niet kan heb ik ons voor dat  onderdeel 
afgemeld  en dat was maar goed ook. Het was best een breed 
water waar ze over moest, vervolgens over een zandpad heen 
door de bosjes en daar achter op een veld lag de eend.

Dit was echt nog te hoog gegrepen voor Vesta en dus geen 
score voor de B-proef. Ik was nog steeds met Vesta in de race 
voor een C-diploma. Ik hoefde alleen nog naar het ‘volgen’ en 
‘uitsturen en komen op bevel’.

De zenuwen begonnen nu bij mij te komen. Wat als het ‘vol-
gen’ net als in Beesd weer niet goed zou gaan? Pfff, adem in, 
adem uit, dacht ik bij mezelf. De groep voor ons was nog niet 
klaar met dit onderdeel en dus had ik mooi de tijd om met 
Vesta in te lopen, maar echt geweldig ging dit niet. Eigenlijk 
was de fut er bij Vesta wel al uit. Op goed geluk begonnen we 
met het volgen, ik vond het niet slecht gaan maar ook niet 
super goed.

Als laatste onderdeel moest ik Vesta ‘uitsturen’. Op mijn “Voor-
uit!” ging Vesta slechts 2 meter bij mij vandaan en begon aan 
wat onkruid te ruiken. Ik mocht haar opnieuw inzetten, dit-
maal ging ze als een speer in een rechte lijn bij me vandaan.

“Fluit haar maar weer in” zei de KM en dat deed ik. Voor mijn 
gevoel duurde het heel lang voor Vesta zich omdraaide en 
naar me toen kwam rennen, maar ze kwam en ging netjes 
voor me zitten.

De KM zei: “Voor het uitsturen krijg je een 8 en voor het volgen 
een 6, sorry ik kan er niet meer van maken.” Ik kon mijn geluk 
niet op en zei dan ook dat ik super blij was met die 6 want dit 
betekende dat Vesta en ik onze eerste C-diploma hebben ge-
haald. Hij feliciteerde me en met een big smile op mijn gezicht 
ging ik terug naar mijn groep.

Sonja Weijer



Onze Drent - 29

 

reisziekte oF wagenziekte
Een aandoening die u en uw huisdier belet om samen onbe-
zorgd op stap te gaan. Reisziekte bij honden is een probleem 
voor zowel het dier als zijn eigenaar en heeft gevolgen voor 
de leefwijze van allebei. In dit artikel wordt stapvoets e.e.a. op-
gebouwd en uitgelegd. 

Hoe kunnen we wagenziekte voorkomen?
Voor de meeste honden is de eerste kennismaking met autorij-
den niet zo plezierig . Die eerste rit wordt meestal gemaakt als 
het dier nog jong is en door 
de nieuwe eigenaar wordt 
opgehaald. Weg uit zijn ver-
trouwde omgeving en bij zijn 
moeder vandaan is de pup 
onzeker en gespannen. Het 
gegeven dat de eigenaar op-
gewonden is over zijn nieuwe 
aanwinst werkt bij het diertje alleen maar averechts. Alle span-
ning en opwinding leidt al snel tot misselijkheid. Gaat de eige-
naar dan ook nog over tot het begripvol troosten en knuffelen 
van de zieke, dan is de ellende compleet. De ideale voedings-
bodem is gecreëerd voor het hebben van een hond, die de as-
sociatie heeft gelegd dat autorijden eng is; je wordt er ziek van 
en het gedrag dat ik dan 
vertoon wordt door mijn 
baas gewaardeerd.

Het mooiste zou zijn en 
ik weet dat dat veel ge-
beurt, dat iedere fokker 
zijn pups, samen met de 
moederhond minimaal 
twee keer in de auto 
meeneemt. Het is dan 
wel belangrijk dat deze 
moeder het juiste voor-
beeld gedrag laat zien; zij 
mag dus zelf geen hekel 
hebben aan autorijden. 
De aanwezigheid van de 
moeder in combinatie 
met het door haar ge-
toonde, gewenste ge-
drag zorgt ervoor dat de 
pups autorijden als nor-
maal of misschien zelfs 
als leuk gaan zien.

Wat te doen met een hond die al wagenziek is?
Behalve dat de eerste ervaring niet zo’n gunstige was, kan het 
ook zijn dat het dier een traumatische ervaring heeft gehad. 
Zo kan hij een los voorwerp tegen zich aan hebben gekregen 
of van de bank zijn gevallen, ook dan zal de hond de volgende 
keer angstig kunnen zijn.

Maar wat kunt u nu doen als uw hond ziek wordt van autorij-
den? Zorg ervoor dat het dier tot een uur voor het ritje met de 
auto geen grote maaltijden heeft gehad. Met een overvolle 
maag zal het dier sneller misselijk worden. Het andere uiterste, 
een lege maag is ook niet goed. Het beste is om de hond  een 
half uur voor vertrek een klein beetje voer en water te geven.

Een ander punt waarop u kunt letten is dat sommige dieren 
erg gevoelig zijn op hun oren en daardoor last kunnen heb-
ben van de druk die ontstaat als een autodeur gesloten wordt. 

Dit kunt u  voorkomen door het raam een kiertje open te zet-
ten voordat u de deur dicht trekt.

De stappen voor het her-conditioneren
Als deze voorzorgsmaatregelen genomen zijn, komt het ei-
genlijke her-conditioneren. Dat wil eigenlijk zeggen dat we 
het dier gaan leren dat autorijden niet iets onaangenaams is, 
maar iets prettigs. Om te beginnen is het dan belangrijk dat 
de hond de auto als veilige plek gaat ervaren. Honden leren 

we dit aan door hem in een 
stilstaande auto te laten stap-
pen en dan te belonen met 
iets lekkers of met aandacht. 
Als de hond niet in de auto 
wil, mag u hem onder geen 
enkele voorwaarde dwingen. 
Het dwingen lost de angst 

niet op; het zorgt er alleen maar voor dat de hond het vertrou-
wen in u verliest. U kunt veel beter een stapje terug doen in 
het leerproces door de hond eerst te belonen voor het staan 
naast de auto, dan voor het in de deuropening staan, vervol-
gens voor een poot in de auto, dan voor twee poten in de auto 
enz.

Pas als de hond gemak-
kelijk in de auto stapt 
zonder lage houding, 
kunt u de motor starten. 
Geef het dier ook nu wat 
lekkers, zodat hij ook het 
geluid van de motor gaat 
associëren met iets pret-
tigs.  Het is aan te raden 
deze oefening een paar 
keer te herhalen, in ieder 
geval zolang als het no-
dig is om de hond weer 
ontspannen te krijgen 
terwijl de motor een aan-
tal minuten aanstaat.  

Als de hond goed ge-
wend is om in een auto 
met draaiende motor te 
zitten is het verstandig 
om hem nu aan te leren 
om een autogordel te 

dragen om te voorkomen dat hij gelanceerd wordt bij een 
aanrijding. In dierenspeciaalzaken zijn hondengordels te koop 
die vastgezet kunnen worden aan een bestaande autogordel.  
Zorgt u er wel voor dat u er in het begin bij blijft, zodat de 
hond niet in paniek raakt dat hij vastzit. Beloon ook nu goed 
gedrag met lekkers.

Als er plaats in de auto is, kunt u de hond ook in de bench 
zetten. De meeste jonge honden zijn hier al aan gewend. Wan-
neer uw hond in huis rustig in de bench blijft liggen, kunt u de 
bench in de auto kunt gaan gebruiken. Laat deze stevig staan, 
zonder dat hij kan wiebelen.

Pas als uw hond deze boven genoemde stappen beheerst 
kunt u een stukje gaan rijden. Laat iemand anders rijden zo-
dat u uw hond in de gaten kan houden, dan kan hij ontspan-
nen. Houd hem na afloop van de rit nog even in de stilstaande 
auto. Pas als hij rustig en ontspannen is, mag hij uit de auto. 

Met de kerstvakantie voor de deur een paar handige tips om 

de reis met en voor uw viervoeter zo gunstig mogelijk te la-

ten verlopen.

Pup ‘Jytte Quilou van de Smalle EE’, in de USA wordt ze Ember genoemd, net 10 weken, 
heerlijk slapend met haar grote vriend Fowler achter in de auto. Zo kan het ook.
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Als dit allemaal goed gaat kan hij tijdens het autorijden be-
loond worden met een aai of iets lekkers, belangrijk is nu wel 
dat u niet onmiddellijk te lang gaat rijden, want dan is de 
kans groot dat de hond terugvalt in angstig gedrag. Dan 
moet u de procedure weer opnieuw starten. Een rustige 
rijstijl, ontspannen sfeer in de auto, de mogelijkheid om 
naar buiten te kunnen kijken en het raam een stukje open, 
vergroten de kans van slagen.

Als goed aanleren autorijden, niet voldoende is
Wat nu als uw hond ondanks een zorgvuldige opbouw 
toch misselijk wordt van het autorijden? Dan bent u mis-
schien de eigenaar van de enkele hond die niet tegen de 
beweging van het autorijden kan. Overleg dan even met 
uw dierenarts, hij kan u aan de geschikte tabletjes tegen 
wagenziekte helpen.

Ervaring heeft geleerd dat de meeste dieren na verloop van 
tijd het autorijden als plezierig gaan ervaren, zeker als er re-
gelmatig leuke dingen na een rit gedaan worden!

Bron: Huisdierenziekenhuis

winterwandeling met een tHema
Op zaterdag 28-02-2015 organiseren wij van de Faesroedel een winterwandeling in de grensstreek tussen het Bel-
gisch/Nederlandse Baarle Nassau/Hertog en het Belgische Hoogstraten, deelgemeente Wortel. Ook de leden van de 
Nederlandse Vereniging de Drentsche Patrijshond zijn hierbij van harte welkom.

Vermits er in België veel herdenkingen waren in verband met de 100e verjaardag van het begin van Wereldoorlog I, is er in 
het gehucht “Zondereigen” tussen de Baarle’s en Merksplas een reconstructie vervaardigd van de destijds beruchte ‘doden-
draad’. (http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Draad). Dit was een draadafspanning waarop de Duitse overheerser hoogspanning 
van 2000 volt plaatste en die moest voorkomen dat er burgervluchtelingen en Duitse deserteurs naar het neutrale Neder-
land zouden vluchten. De draad begon bij het drie-landenpunt Duitsland, Nederland, België en liep door tot aan zee tussen 
Cadzand en Knokke. Om alles duidelijk te maken hoe het er destijds aan toe ging hebben we Gerard Huët (den Tie) bereid 
gevonden van onderweg tekst en uitleg te geven aan de belangstellenden.

Wij wandelen van het gehucht Zondereigen (Merksplas) naar Wortel (Hoogstraten) over een afstand van 7,5 kilometer. We 
volgen de grenslijn door een mooi landbouwgebied met de beek ‘de Mark’ en enkele vennetjes tot aan een cafeetje dat 
enkele meters op Nederlands grondgebied gelegen is, en daardoor de toepasselijke naam ‘In Holland’ heeft gekregen. Dit 
volkscafé is bij wandelaars heel goed gekend omdat je er na een stevige wandeling een lekker Bels biertje kan drinken en 
vooral lekker ‘spek met eieren’ kan eten!

De honden kunnen tijdens de wandeling over grote afstand los lopen. Op het eind van de wandeling organiseren we met 
enkele auto’s het terug ophalen van de auto’s van de deelnemers in Zondereigen zodat we niet de ganse wandelafstand 
terug hoeven te lopen.

Om organisatorische redenen zouden wij graag weten wie er wil deelnemen. Met de uitbater van café ‘in Holland’ hebben 
wij een raming van ongeveer 50 deelnemers doorgegeven. Meer kan, minder uiteraard ook, maar we willen die mensen te-
gemoet komen in hun gastvrijheid en ‘een ongeveer’ aantal deelnemers vooraf doorgeven. Daarom vragen wij van voor 25-
02-2015 een seintje te geven op mijn emailadres faesjan01@gmail.com om te melden met hoeveel personen jij deelneemt .

Wij maken afspraak aan de Sint Rumolduskerk van Zondereigen op zaterdag 28-02-2015 te 13u00. (Google Earth coördina-
ten: kerk Zondereigen  51° 24’ 23.80” N, 4° 53’ 34.94” O en Café “In Holland”  51° 24’ 38.15  N,  4° 47’ 32.08” O).

Tot dan…

Jan Faes en de Faesroedel
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gioya’s ontdekkingstoCHt
Nadat we een tijdje op de roze wolk hebben gezeten, 
kwam het ‘gewone’ leven weer op gang. 

We hadden Casper in huis gekregen en waren voor hem op-
zoek naar een gouden mandje. Hij was een lieve puber die zich 
heel goed aanpaste en heel veel lol had met zijn zus Gioya, 
maar toch wilden we dat hij zijn eigen mandje kreeg. Soms 
gebeuren er dingen omdat het een reden heeft. Op het werk 
van Marry vertelde een collega dat ze naar het asiel wilden 
gaan om te kijken voor een hondje. Ze stonden al twee jaar 
op de wachtlijst voor een blindengeleidehond die niet aan 
alle normen voldeed, maar daar is meer vraag naar dan dat er 
hondjes zijn. Vroeger had zijn vrouw retrievers gehad en deed 
daar jacht mee en ze wilde weer wat gaan doen. Marry ver-
telde dat we Casper terug hadden gekregen en na een paar 
dagen kwamen ze kijken. Later ook met de kinderen, daarna 
nog een kleine bedenktijd. Toen kwam het telefoontje: “We 
willen hem graag zijn gouden mandje bij ons geven”. Casper 
werd op 10 oktober opgehaald en hij is voor 2 maanden op 
proef geplaatst. Omdat hij in de buurt woont, zien wij hem 
regelmatig en ga ik regelmatig wandelen in het bos met de 
nieuwe eigenaren en Cas. Hij doet het heel goed en ze zijn 
allemaal dol met hem. 

Door het mooie najaar hebben we heerlijke wandelingen ge-
maakt en Gioya doet het uitstekend. Ik moet zeggen met twee 
honden wandelen is nog leuker dan met één.

18 oktober de fokdag, een dag waar ik altijd naar uitkijk om de 
nestjes te zien en veel mensen te spreken. Zo ook dit jaar, we 
gingen vroeg naar Barneveld om verschillende nesten te zien. 
Ook wilde ik nog een paar mensen spreken over de keuze van 
een reu die we hadden gemaakt voor ons volgende nestje van 
Blossom. Na een aantal gesprekken waren we er echt defini-
tief uit en mocht iedereen het weten. Onze keuze voor Jarno 
van Manuela en Hennie Plaisier is gebaseerd op veel dingen 
die ons blij maken in een Drent en ook de inteelt is laag. Blos-
som is meteen op PRA getest en ze is voorlopig weer vrij.

Op een zondag gingen we weer wandelen en na een hele 
lange tijd deed Marry een apport over water met Blossom en 
dat deed ze uitstekend. Gioya gaat wel met haar het water in, 
maar ze is nog niet zover om ook een apport over water te 
doen. 

Op 1 november gaan we op weg naar de show van Bleiswijk in 
Rijswijk. Na jaren in de veilinghallen de show te hebben gehad, 
is de show nu op een nieuwe locatie: de oude broodfabriek 
in Rijswijk. Bij binnenkomst zie je allemaal oude broodmachi-
nes staan. Sfeervol en lekker druk. We zeiden tegen elkaar: “In 
2011 is Blossom op deze show Jeugdkampioen geworden. 
Hoe gaaf zou het zijn als ze nu op de ‘laatste show van Bleis-
wijk’ het Nederlands kampioenschap zou kunnen binnenha-
len.”  Eerst ging Marry met Gioya de ring in en ze deed het heel 
goed. Ook al was ze de enige pup en werd ze 1 met een ‘Veel 
Belovend’, ze deed het toch maar en dit keer mocht Gioya dus 

de erering in. Daarna kwam Blossom aan de beurt en, ja hoor,  
ze kreeg haar laatste punt voor het kampioenschap. We wa-
ren helemaal door het dolle heen. Toen ze voor de BOB moest, 
wilde ze niet meer lopen en nadat de keurmeester haar nog 
een kans gaf, kon hij niet anders dan de reu de BOB te maken. 
We zaten weer op die roze wolk en maakten er een mooie ge-
zellige, lange dag van. Wat is het een fantastisch gezicht ons 
eigen hondje in de erering ook al is het ‘erin en eruit’. 

Op 9 november reden we vroeg weg voor de Drenten-wan-
deling in Rockanje en we hadden weer heerlijk droog weer. 
Ook pup Siep met baasjes was er en moeder, zoon en dochter 
hadden dikke pret. Vooraf had ik wel een beetje pijn in mijn 
buik over hoe zou het gaan? Zou ik onze hondjes wel in de 
gaten kunnen houden met al die andere Drentjes? Wisten 
onze hondjes wel waar wij waren? Ik kan zeggen, het is ons 
voor 1000% meegevallen. Wat is dit toch goed georganiseerd. 
We hebben genoten en als we kunnen, zijn we er de volgende 
keer gewoon weer bij.

Met Gioya gaan we elke twee weken op jonge honden jacht-
training en ze doet het goed. Ze heeft er veel lol in en daar ge-
nieten wij weer van. Ze is nu ruim 8 maanden en een heerlijke 
Drent die erg van zwemmen houdt en net als haar moeder 
elke baggersloot in gaat om even heerlijk te zwemmen.

Ook in de zee gaat ze zonder angst haar dummy halen, vaak 
samen met Blossom, maar ook heel vaak alleen. Volgende 
maand staat de Winner-show in Amsterdam op ons program-
ma.  Dat is voor Blossom voorlopig de laatste show en mag 
Gioya kijken of ze net zo ‘goed’ en ‘mooi’ is als haar moeder 
maar vooral of iedereen er nog steeds zoveel plezier in heeft 
zoals wij dat altijd hebben gehad.  

Volgende maand is Gioya alweer 9 maanden en is het alweer 
een jaar dat Luna er niet meer is.  Waar blijft de tijd?

Jolanda en Marry Huijsman
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Tjark en Berna Nap
Kennel van ‘t Sleeswijck
          wensen u
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2015
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Antwoorden ‘Drent-en-kennis’

1. Deze vindt plaats in de eileiders die de baarmoeder met de eierstokken verbinden.

2. De baarmoeder van een teefje bestaat uit twee, lange gekronkelde buizen.

3. De baarmoederhoornen.

4. Aan het eind van de hoornen bevindt zich een gemeenschappelijk stuk met een gemeenschappelijke uit-

gang naar de schede.

5. Deze verplaatsen zich naar de baarmoederhals en “migreren” door de eileiders naar de Baarmoederhoornen.

6. De embryo’s hechten zich aan de baarmoederwand vast.

7. Dit vindt plaats onder invloed van natuurlijke chemicaliën.

8. Omdat het heel belangrijk is dat elke foetus gelijke kansen heeft, want in deze periode (week 2) delen de 

embryocellen zich op in de cellen die nodig zijn om een lijfje te vormen.

9. Er is al een hoofdje, een ruggengraat, stompjes voor de ledematen en een staartje!

10. De voeding vindt plaats door de zogenaamde dooierzak. Deze is in deze fase erg kwetsbaar. Als de moeder 

ziek wordt of medicijnen krijgt, raakt de foetus erg beschadigd.

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
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Dekkingen

dek- en geBoorteBeriCHten

07-10-2014
Reu: Oscar Phébe van Groevenbeek, NHSB 2635613, HD A
Teef: Balou Senna v. Selihof, NHSB 2828150, HD A
J.P.A. van der Zanden, Boxtel

07-10-2014
Reu: Maron, NHSB 2796372, HD A
Teef: Froukje Wietske v.d. Meerpoel, NHSB 2764418, HD A
J.C. van der Linden, Hendrik Ido Ambacht

24-10-2014
Reu: Bowie Spot v. Carnisselande, NHSB 2706022, HD A
Teef: Hera, LOSH 1050107, HD B
J. Faes, Vosselaar (B)

16-10-2014
Reu: Franky Pyppa v.d. Bezelhonk, NHSB 285422, HD A
Teef: Sylke-Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2845783, HD A
E.G.M. Nijhof-Roessink, Eefde

19-10-2014
Reu: Roef Bo v.d. Ruyghewaert, NHSB 2706022, HD A
Teef: Fenne, NHSB 2812619, HD A
D. Das, Renesse

28-10-2014
Reu: Mees Maud van ’t Roetslat, NHSB 2880426, HD A
Teef: Jara Fenna van ’t Roetslat, NHSB 2820428, HD A
R.A.M. Hummelink, Zieuwent

04-11-2014
Reu: Douwe Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2694396, HD A
Teef: Djenna Sanne van Driendermarke, NHSB 2743422, HD A
H.T. Bösing, Hengelo

23-11-2014
Reu: Faublas Django v. ‘t Patrieske, NHSB 2791538, HD: A-38
Teef: Gasha Fiona v. ‘t Patrieske, NHSB 2814193, HD: A-40
R. Schouten, Woerdense Verlaat

29-11-2014
Reu: Tinus Jinte Basco van ’t Stieckelholt, NHSB 2816898, HD A
Teef: Kelly Joeska van ’t Patrieske, NHSB 2898825, HD A 
J.H. Alberts-Oets, Woerdense Verlaat

Geboorten

01-09-2014
10 pups (2 reuen en 8 teven)
Reu: Geof George v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB 2847658, HD A
Teef: Femke Maud v.d. Meerpoel, NHSB 2631825, HD A
J.W.J. Bukkems- v.d. Manakker, Someren

25-11-2014
7 pups (5 reuen en 2 teven)
Reu: Fergus v. ‘t Patrieske,          NHSB 2791539   HD: A-35
Teef: Shanti, NHSB 2842546, HD: A-40
L. Vogels, Best   
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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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sPeelkameraadje!
Onze bijna driejarige Hidde is een enorm speelse 
hond. Geef een kort seintje en hij staat klaar om 
samen met jou te spelen, rennen, uitdagen, ‘aan-
vallen’, kortom een heerlijke activiteit waar we 
samen veel plezier aan beleven!

We gaan heel geregeld naar een groot losloopge-
bied waar Hidde lekker kan sjezen met soortgeno-
ten . . . op een of andere manier zijn dit altijd (mid-
del-)grote honden. Misschien durven eigenaren 
met kleinere hondjes hier niet te komen? Het is een 
groot gebied, weliswaar omheind, maar met veel 
struikgewassen waar zo’n kleine uk makkelijk ver-
loren kan gaan. Dus echt veel ervaring met kleine 
soortgenoten heeft Hidde helaas niet.

Tot onze dochter een paar maanden geleden de 
trotse eigenaar werd van een Maltezer pup (Kyra)! 
Wat een bolletje wol en wat was zij klein. Toch heeft 
dochter heel bewust deze ukkepuk van begin af aan mee-
genomen naar huis en zo hebben we ze heel langzaam aan 
elkaar kunnen laten wennen. Heel voorzichtig, want Hidde is 
een flinke hond en zijn snuit was even lang als het complete 
Maltezertje van 8 weken. 

We zijn inmiddels 5 maanden verder en nog steeds zijn we 
bezig aan gewenning. Als dochter binnenwipt zonder Kyra 
wordt ze uitgebreid geïnspecteerd door Hidde. Hij besnuffelt 
zelfs haar handtas intensief… Waar is toch dat kleine, wollige 
ding?

Meestal komt Kyra mee en zolang ze nog in haar bench zit, is 
ze enorm stoer. Als Hidde iets te dichtbij komt bij de bench 
dan blaft en bijt ze naar hem. Mijn domein, wegwezen jij! We 
wachten altijd tot Hidde wat rustiger is (hij is altijd erg enthou-
siast als ze komen) en dan mag Kyra uit de bench! 

Hidde is echt dol op haar en wil zo graag spelen, maar Kyra is 
nog een beetje bang voor hem. Hij is ook soms wat wild. Dat 
maakt niet uit bij soortgenoten van hetzelfde formaat, maar 
wel bij een kleine uk. Hidde weegt 32 kg. En Kyra nog geen 1 
kg. Dus een vriendelijk bedoelde poot van Hidde op de rug 
van Kyra kan verkeerd aankomen hebben we, maar vooral 
Kyra, ervaren.

Als Hidde in de buurt is van Kyra, kruipt ze ook altijd achter  

mijn dochter’s rug of in haar nek en zoekt bescherming. Maar 
van de andere kant is ze ook heel nieuwsgierig naar hem.

We moeten vreselijk lachen om Hidde die zo zijn best doet om 
te laten merken dat hij gewoon wat wil spelen en niks kwaads 
in zin heeft. Zo heeft Kyra een klein krokodilletje als favoriet 
speeltje. In principe zou Hidde dit speeltje in een hap, slik be-
weging kunnen verorberen. Maar nee, hij pakt het voorzichtig 
tussen zijn voortanden en begint door de kamer te rennen. 
Steeds vlak langs Kyra en dan weer door de kamer om dan 
weer verwachtingsvol te blijven staan. Dat gepikte speeltje 
is te veel van het goede voor Kyra die dan ook van de bank 
springt en richting Hidde loopt…om heel snel weer terug te 
rennen als Hidde een beweging maakt. Dan gaat Hidde op de 
grond liggen en maakt zich zo klein mogelijk. Maar ook dat 
mag niet baten.

Het is echt zo’n leuk festijn om te bekijken. Die grote lobbes 
die het zo goed meent, maar zich niet bewust is van zijn om-
vang en kracht. Dat kleine ding dat ook graag wil maar nog 
een beetje schrik heeft van die grote soortgenoot.

Maar we komen er wel. Ik zie ze over een half jaar al onver-
schrokken door de tuin rennen!  

Annemie Vroemen

Onze Drenten Bo (wordt 5 jaar in maart) en Luna (is 3 jaar oud afgelopen 
28 oktober). Wij lopen minimaal elke dag met Bo en Luna een kleine 12 
kilometer (6 km ‘s morgens en  6 km ‘s avonds) door de bossen en vennen 
bij ons in  de buurt.

Ook gaan we regelmatig naar de zee, bijvoor-
beeld op Texel, waar de honden helemaal uit 
hun dak gaan aan het strand.

Helmy en Ronnie van de Voort, 
Asten, Noord-Brabant
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Bleiswijk - 1 november 2014

Keurmeester: dhr. H. v.d. Berg Beste van het ras (BOB): Bart fan ‘t Suydevelt

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse Res. CAC, Jeugd CAC 1U Jelle v.d. Olinckhoeve 2924342 M. Timmer

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

Open klasse 1 ZG Brisco Barasya the Gloucester 2889094 G.W. Paardekooper

Kampioensklasse CAC / CACIB / BOB 1U Bart fan ‘t Suydevelt 2630889 J.W. Hoeksema

Veteranenklasse 1U Jordie the Gloucester 2519335 G.W. Paardekooper

Teven

Puppyklasse 1VB Gioya Bloske Van’t Dreske Kwinne 2956888 J.C. Huijsing

Jeugdklasse Res. CAC, Jeugd CAC 1U Viva la Vida fan’t Suydevelt 2942483 J.W. Hoeksema

Open klasse CAC / CACIB 1U Blossom fan’t Suydevelt 2812138 J.C. Huijsing

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 be-
zocht. 

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

tentoonstellingen

Na de show in Zwolle waar Blossom de BOB werd was nu 
Bleiswijk / Rijswijk aan de beurt. Dit is een show die we 
gezellig vinden, goed georganiseerd is en waar Blossom 
in november 2011 Nederlands Jeugdkampioen werd. 
Blossom had na de show in Zwolle nog maar één puntje 
nodig om Nederlands kampioen te worden. Spannend 
vonden wij het en we zeiden tegen elkaar: “Het zou wel 
heel leuk zijn als dat hier ook weer zou gebeuren”. 

Na vele jaren in de  veilinghallen van Bleiswijk de show 
te hebben gehouden is het nu voor het eerst op de 
nieuwe  locatie “de oude broodfabriek” van Rijswijk. Bij 
binnenkomst zie je het direct, veel oude broodmachines 
die hier en daar staan. Mooie ruime locatie, goede par-
keer gelegenheid en hallen in het zwart maar heel erg 
sfeervol. Mooie ruime ringen waar we in moesten lopen. 
Keurmeester Hans van de Berg keurde deze dag er waren 
12 Drenten ingeschreven waarvan er 11 aanwezig waren. 
Onze Gioya was de enige pup vandaag en kreeg een ‘Veel 
Belovend’.  Blossom werd ‘Beste teef’ en kreeg daarmee 
haar laatste punt voor het Nederlands Kampioenschap. 
Helemaal blij waren we hiermee. We moesten nog voor 
de BOB maar Blossom had er genoeg van en wilde niet 
meer lopen. De keurmeester kon niet anders doen dan 
de reu de BOB te maken. Omdat Gioya de erering in 
moest hebben we er een mooie gezellige lange dag van 
gemaakt. Wat een mooie ervaring voor ons als fokker van 
Gioya maar ook voor haar. Het was weer een dag met een 
dikke gouden rand.

Jolanda en Marry Huijsman Blossom fan ‘t Suydevelt

Rectificatie
In het oktober nummer is een verkeerde hond vermeld als beste reu in de kampioensklasse reuen. Dat had moeten zijn: 

Oscar Phébe van Groevenbeek, NHSB 2635613, eigenaar J. Broekman-Dekker
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Bleiswijk - 2 november 2014

Keurmeester: mw. G. de Wit-Bazelmans Beste van het ras (BOB): Bart fan ‘t Suydevelt

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse Res. CAC, Jeugd CAC 1U V.I.P. fan’t Suydevelt 2942480 M. Straalman 

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

Open klasse 1ZG Hannes Hay van de Sebastiaanshoeve 2874458 L. Punselie 

Veteranenklasse CAC / BOB 1U Bart fan ‘t Suydevelt 2630889 J.W. Hoeksema 

Teven

Jongste puppenklasse 1VB Zita fan’t Suydevelt 2966996 R.G. Van Esch

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

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

Eén en twee november was het weer zover: Dogshow 
Bleiswijk. Dit keer niet meer in de Flora Holland veiling-
hallen, maar in ‘De Broodfabriek’ te Rijswijk. Ondanks de 
krappe opstelling was het een leuke locatie en nog bijna 
een thuiswedstrijd ook.

Het was een erg lange, maar erg gezellige dag. De keur-
meester, mw. De Wit-Bazelmans, nam alle tijd om de hon-
den te keuren. De dertien deelnemende honden en hun 
baasjes kregen na afloop een uitgebreid keurrapport 
mee.

Van de vier jeugdteefjes, werd Sophie eerste met een 
Uitmuntend. Vervolgens won Sophie ook van de beste 
teef in de open klasse en werd ook beste teef van het ras. 
Beste reu en beste van het ras (BOB) werd Kamp. Bart fan 
’t Suydevelt.

Het is jammer van de ‘2 ZG’ een dag eerder, hiermee was 
de laatste kans voor Sophie om jeugdkampioen te wor-
den vervlogen. Maar niet getreurd, op naar het Neder-
lands kampioenschap!

Marloes de Reus
Sophie Amy v.d. Lage Nesse

Blossom fan ’t Suydevelt
Nederlands Kampioen

NHSB: 2812138

Geboren: 5 oktober 2010

Eigenaar: J.C. Huijsing en M. Huijsman

Vader: Mazzel fan ‘t Suydevelt

Moeder: Dinges fan de Indo-Anjoho

nieuwe kamPioen
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ledenadministratie
Naam Adres Voorgesteld door

1 Dhr. D.P. Bakker Da Costalaan 11 Amstelveen  

2 Dhr. K. Bigby Putterweg 37 Culemborg J. Evers

3 Dhr. R.G.C. Boon Rijksstraatweg 10 Dordrecht M. de Raad

4 Mw. M. Derksen Rijksstraatweg 10 Dordrecht M. de Raad

5 Dhr. Diepeveen Jasmijnstraat 26 Opheusden J. Bukkems

6 Dhr. J.C.G. Donkers Dr. Hustinxlaan 37 Heerlen  

7 Mw. B.M. du Parand-van Ooijen Binnenbaan 66 Gorinchem K. de Vries

8 Dhr. H. Grijpma Moolnersrak 10 a Menaam  

9 Dhr. B. den Haan Pakistanstraat 22 Alphen aan den Rijn  

10 Mw. D. Hepkema Scorpius 54 Loon op Zand E.J.F. Duifhuizen-van der Scheur

11 Dhr. K. Jansen Kempischebaan 106 Valkenswaard C. Schulte

12 Mw. C.F.J.M. de Kok Vlijmenstraat 24 Tilburg M. Donjacour

13 Dhr. R.J. Mulder Goede Herder 12 Laren  

14 Dhr. J.H.R. van Ooijen Binnenbaan 66 Gorinchem K. de Vries

15 Dhr. J.T. Ouwehand Berkenstraat 21 Spijkenisse  

16 Dhr. F.W. Pleket Cornelis Troostlaan 32 Woerden M.A. de Raad

17 Dhr. J.L. Spelier Oude Rijnzichtweg 37 Oegstgeest C. Schulte

18 Mw. H. Steijn Cornelis Troostlaan 32 Woerden M. de Raad

19 Dhr. J.J.L.M. den Teuling Bij de Gracht 2 Susteren K. de Vries

20 Mw. A . Veldhoen Evertsenstraat 98 Hendrik Ido Ambacht L.A. Hrouda

• 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.

• Als u geen incasso-machtiging heeft gegeven, treft u bij deze editie van Onze Drent de acceptgiro-kaart aan 
voor de contributie voor het jaar 2015.

• De ledenadministrateur wenst een ieder prettige Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2015.



Onze Drent - 41

 

drent en gedrag – angst

Honden kunnen voor veel dingen angstig zijn. Angst voor 
geluiden is een veelvoorkomend probleem.  Nu vlak voor de 
jaarwisseling is voor veel viervoeters een periode van stress 
en angst aangebroken. In dit artikel leg ik uit wat angst is en 
hoe je het kunt herkennen. In dit artikel vind je ook adviezen 
om een hond in de vuurwerkperiode zo goed mogelijk te be-
geleiden.

Wat is angst?
Angst is een normale reactie op gevaar of dreiging. Zonder 
angst zouden we niet kunnen overleven. Dit geldt voor elk le-
vend wezen, dus ook voor de hond. Een hond zonder angst 
voor verkeer zou geen gevaar zien in een rijdende auto en er 
zo onder kunnen lopen. Ook angst voor vuur is een normale 
angst. In de natuur duiden harde geluiden op gevaar, denk 
hierbij aan hevig onweer of aardbevingen.

Wanneer spreken we dan van angst als probleem?
Wanneer angst ontstaat terwijl de situatie, persoon, object 
of geluid ongevaarlijk is. De context van de emotie ‘angst’ en 
de situatie is dan niet correct. De angst heeft de biologische 
functie van bescherming dan niet meer. Het verhindert de 
hond nu de dingen te doen die hij wil doen, het werkt zelf-
beperkend. Wanneer de stimulus weggehaald wordt kan de 
hond weer normaal functioneren. Dit mag simpel klinken: veel 
stimuli waarop een hond abnormale angstreacties ontwikkelt 
worden door mensen als vanzelfsprekend gevonden. Het ver-
mijden daarvan is niet gemakkelijk voor een gedomesticeerde 
hond. 

De angst veroorzakende stimulus blijft en er is geen zicht op 
het eindigen daarvan. In veel gevallen blijft de hond in staat 
van angst terwijl de mensen om hem heen geen notie daar-
van hebben.

Het gehoor van honden speelt daarbij een belangrijke rol. 
Het gehoor werkt bij honden anders dan bij mensen. Zij ho-
ren beter en ook hogere tonen die wij niet of moeilijk kunnen 
waarnemen. De voor ons gewone huishoudelijke geluiden 
kunnen voor een hond angstaanjagend of irriterend zijn: bijv. 
een stofzuiger, haarföhn, magnetron, vaatwasser, wasdroger, 
wasmachine, bladblazer, bosmaaier enz.

Wat is een fobie?
In tegenstelling tot angst doet een fobie niets om het dier te 
helpen overleven. Een fobie is een staat waarin het niet moge-

lijk is om zich aan te passen, ver van de garantie van veiligheid 
van het individu. Het kan stressvol, irriterend en ziekmakend 
zijn. 

Voorbeeld: een persoon of hond met angst voor auto’s zal niet 
de weg oversteken wanneer er verkeer dichtbij is. Echter, ie-
mand met een fobie voor auto’s zal weigeren een straat over 
te steken als er verkeer binnen gehoorafstand is. Dit is dan 
ook niet bespreekbaar voor hem! Anders dan beschermen 
voor kwaad beperken fobieën de normale deelname aan ac-
tiviteiten en kunnen uiteindelijk het niet meer genieten van 
het leven betekenen. De twee belangrijkste kenmerken van 
fobische reacties zijn de intensiteit en de tijdsduur. Fobische 
reacties kunnen bij individuele honden variëren zoals bevrie-
zen (verstijven), vluchten of verschuilen. De gemeenschappe-
lijke factor is dat in alle situaties de reactie enorm is en niet in 
verhouding staat tot wat er werkelijk gebeurt en het zal lang 
duren voordat het dier herstelt. Fobieën kunnen tot gevolg 
hebben dat het dier ook voor andere dingen angstig wordt. 
Dit wordt generaliseren genoemd. Deze dingen zijn niet gere-
lateerd aan waar het dier oorspronkelijk bang voor was maar 
geven wel dezelfde angstreactie, omdat honden geneigd zijn 
dingen met elkaar te associëren.

Enkele voorbeelden van fobische reacties:
1. De hond schrikt van een knal en wordt bang voor de lo-

catie waar hij is geschrokken van de knal, ook wanneer er 
géén knal te horen is. 

2. Weersomstandigheden: het donker worden of een harde 
regenbui geeft de verwachting van onweer.

3. Mensen of dieren die bij het moment van schrik aanwezig 
waren worden nu beangstigend.

4. Een hond die tijdens de wandeling schrikt van een knal-
lende uitlaat en de volgende dag angst vertoont bij een 
gelijkend geluid.

Introductie van geluiden in de puppytijd
Puppy’s die tussen de 6 en 10 weken op een goede manier 
gewend zijn aan een hele reeks van geluiden zullen in de vol-
wassenheid minder gevoelig zijn voor geluiden en leren niet 
ter zake doende geluiden te negeren.

Erfelijke factoren en de rol van de moederhond
Erfelijkheid kan een rol spelen bij het gevoeliger zijn voor 
angst; bepaalde rassen en foklijnen binnen een ras kunnen 
gevoeliger voor angst zijn.

Wanneer een moederhond angstig is voor harde geluiden en 
veel stress ervaart kan zij dit aan haar puppy’s doorgeven tij-
dens de dracht. In het nest leren puppy’s van de moederhond 
wat normaal is en waar je voorzichtig voor moet zijn. Het is 
daarom van belang de puppy’s in het nest te wennen aan 
harde geluiden in afwezigheid van een angstige moederhond.

De rol van de eigenaar
Vaak speelt (onbedoeld) de eigenaar een rol bij het ontwik-
kelen van angst, bijvoorbeeld:

• Troosten - de hond is geschrokken van een knal - de eige-
naar probeert de hond met zijn stem of door middel van 
aaien gerust te stellen. De hond wordt hierdoor beves-
tigd in zijn gedachten dat het een gevaarlijke situatie is.

• Vluchten - de eigenaar gaat na het horen van een knal di-
rect met de hond naar huis.

• Conflict-signalen (onbewust) afgegeven door de eigenaar - 



42 - Onze Drent

 

het kan zijn dat een eigenaar zelf angst heeft voor knallen 
en dit overbrengt op de hond - de conflict-signalen van 
de eigenaar worden waargenomen door de hond.

• Straffen - wanneer een eigenaar de hond straft voor ang-
stig gedrag zal de angst erger worden.

• Belonen van een angstige reactie – bijvoorbeeld: een eige-
naar die zijn hond laat zitten om hem onder controle te 
houden terwijl de hond angstig is, en hem beloond voor 
het zitten. Omdat de hond dus feitelijk voor angstig ge-
drag wordt beloond neemt de fobie toe.

• Verbergen/verschuilen - Veel honden willen zich in een 
angstige situatie verstoppen. Wanneer een hond zich wil 
verschuilen maar daarvoor geen gelegenheid krijgt, kan 
de angst nog meer toenemen, bijvoorbeeld door probe-
ren te graven in de vloer. Het is dus nuttig dat de hond 
vrijwillig een veilige plaats kan opzoeken. Een hond dwin-
gen om naar een bepaalde plaats te gaan werkt stress in 
de hand. 

Het herkennen van angst en stress bij honden
Er is een reeks aan signalen bekend die honden kunnen ver-
tonen bij stress en angst. Hier worden de bekendste signalen 
en gedragingen genoemd. De signalen en het gedrag moeten 
altijd in de juiste context worden gezien en kunnen per indi-
vidu verschillen.

De lichaamshouding bij angst verandert naar een:
• Lage lichaamshouding
• Oren naar achter
• Staart zeer laag gehouden of tussen de poten geklemd
• Grote ogen
• Lange lipspleet

Het gedrag van een angstige hond:
• Steun zoeken bij de eigenaar
• Rusteloos gedrag zoals op- en neerlopen
• Over-attent op de omgeving
• Vluchten
• Bevriezen (verstijven)
• Bibberen of trillen
• Hijgen
• Diarree
• Vaak urineren
• Allergische reacties door verminderde weerstand
• Vachtproblemen zoals: plotseling uitvallen van de vacht, 

plotselinge roos
• Gebrek aan eetlust of juist eetverslaving
• Stereotype gedrag zoals op -en -neerlopen, staart naja-

gen
• Zelfverminking zoals bijten in het lichaam, uittrekken van 

de vacht
• Vernielen
• Uitschudden van de vacht
• Piepen
• Monotoon blaffen

Kalmerende signalen
Honden communiceren onderling en naar ons, voornamelijk 
d.m.v. lichaamstaal. Duidelijkheid en rust zorgen voor een 
gevoel van veiligheid. Honden maken daarom veelvuldig ge-
bruik van kalmerende signalen.

Deze signalen bestaan uit gedragingen die een hond vertoont 
buiten de context zoals je zou verwachten. Een voorbeeld is 
geeuwen in een situatie waarin druk op de hond wordt ge-
legd. Normaal geeuwt een hond wanneer hij wakker wordt uit 
een diepe slaap. Een hond zal kalmerende signalen vertonen 
wanneer hij onzeker en/of gestrest is en wanneer er te veel 
van hem wordt gevraagd of wanneer hij iets niet begrijpt. Het 
doel is zichzelf of de ander; een soortgenoot of mens, te kal-
meren. 

De meest voorkomende kalmerende signalen zijn: geeuwen, 
knipperen met de ogen, likken over de neus, hoofd wegdraai-
en, de rug toekeren, snuffelen, voorpoot opheffen.

Angst voor harde geluiden – vuurwerk
Bij vuurwerkangst is sprake van verschillende factoren, de be-
langrijkste zijn:
• Het volume van het geluid
• De dreiging die van de geluiden uitgaat: knallen, suizen 

en sissen
• Trillingen
• Het plotselinge en onvoorspelbare aspect van vuurwerk
• Geuren (kruitdampen)

Is angst voor vuurwerk te voorkomen?
Honden die als pup gewend zijn aan harde geluiden zullen 
minder snel een (fobische) angst voor geluiden ontwikkelen. 
Vuurwerk behoort echter niet bij de normale dagelijkse ge-
luiden. Er is sprake van een bombardement aan harde gelui-
den gedurende een korte of langere periode, één of enkele 
keren per jaar. Wanneer een hond van pup af aan dagelijks 
vuurwerkgeluiden zou horen, zouden deze voor hem bij het 
“normale leven” horen. 

Een groep wolven kalmeert zichzelf en elkaar na een conflict.
Gedrag: wegkijken, tongelen, geeuwen

Attent, bevriezen, lage staarthouding, grote ogen
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Het is daarom belangrijk het wennen aan geluiden in te plan-
nen in een (wekelijkse) routine tot op latere leeftijd. Het wen-
nen aan geluiden vraagt inzicht en kennis om te voorkomen 
dat door een verkeerde begeleiding juist angst ontstaat.

Met een pup of jonge hond die niet angstig is of nog moet 
kennismaken met harde geluiden kan een goed begeleide 
vuurwerktraining aan te raden zijn. Deskundige privé begelei-
ding is een goede optie en is vaak doeltreffender en veiliger.

Is angst voor harde geluiden op te lossen?
Het is van een aantal dingen afhankelijk of angst voor vuur-
werk kan verminderen of helemaal kan verdwijnen.

Medische oorzaken uitsluiten
De dierenarts: het is belangrijk om eerst met de hond naar de 
dierenarts te gaan om er zeker van te zijn dat hij gezond is. Er 
kunnen mogelijk ziektes zijn die de hond onzekerder maken 
of er kan sprake zijn van pijn door een ziekte aan het gehoor-
orgaan.

Een andere hond erbij?
Soms wordt gedacht dat een andere hond die niet angstig is 
bij vuurwerk of onweer, een positieve invloed kan hebben op 
de hond met een angstfobie. Het is echter waarschijnlijker dat 
het omgekeerde het geval is. De nieuwe hond kan reageren 
op de angstige hond die hem met zijn angstgedrag “vertelt” 
dat er iets bedreigends plaatsvindt. Eerst het probleem met 
de angstige hond proberen op te lossen en daarna een andere 
hond erbij nemen is dan een betere optie.

Wat  wel en wat beter niet?
Wel doen
Rust bevorderen!
Alles moet zijn gericht op rust creëren. Bedenk dat de hond 
voor zijn veiligheid afhankelijk is van zijn baas. Signalen van 
onrust, opwinding en stemverheffing hebben invloed op zijn 
angst. Blijf dus zelf rustig en opgewekt wanneer er vuurwerk 
wordt afgestoken en wanneer de hond onrustig of angstig is.

De hond kalmeren
Maak gebruik van (hondse) kalmerende signalen om de hond 
op zijn gemak te stellen, zoals:
• Zelf gaan zitten
• Geeuwen
• Knipperen met de ogen
• Diep zuchten.
De hond uitlaten
Voorkom ongelukken en trauma’s, laat de hond aangelijnd uit 
wanneer er vuurwerk afgestoken wordt en houd hem tijdens 
de jaarwisseling binnen! 

• Dwing een hond niet om naar buiten te gaan
• Houd de wandelingen kort
• Ga voor een wandeling naar een afgelegen plek waar 

geen vuurwerk wordt afgestoken
• Kies een rustig tijdstip
• Laat de hond tijdens de jaarwisseling desnoods in de tuin 

zijn behoefte doen. 

De plaats van de hond
• Laat de hond zelf zijn plaats kiezen, ook als hij zich wil ver-

schuilen. 
• Geef daartoe zo nodig gelegenheid door een kleed over 

een bench of tafel te leggen.
• Sommige honden willen dicht bij een van de gezinsleden 

liggen. Sta dit toe omdat het een gevoel van veiligheid 

bevordert, maar spreek geen troostende woorden en aai 
de hond niet omdat dit angstbevestigend werkt.

Afleiding
Sommige honden laten zich afleiden door spel. Kies voor spel-
letjes zonder opwinding om te voorkomen dat de hond weer 
in zijn angst schiet. Zoekspelletjes in de huiskamer zijn meest-
al wel geschikt. Ook een gevulde Kong of een hondenpuzzel 
kunnen afleiding bieden, mits de hond niet te angstig is.

Het zicht op vuurwerk ontnemen
Sluit de gordijnen en houdt deze gesloten, ook rond de jaar-
wisseling!

Bach Bloesem Remedies - Eerste hulp bij angst, schrik 
en paniek
Bach Bloesems hebben een gunstige invloed op emoties en 
helpen door hun specifieke kwaliteit mens of dier weer in 
balans te brengen.  Het voordeel is dat zij niet versuffend, 
verslavend of giftig zijn.

Bach Rescue Remedy (BBR) is speciaal ontwikkeld voor trau-
ma’s en kan vlak vóór en tijdens een traumatische ervaring 
gegeven worden. Daarom kan BRR goed worden ingezet bij 
vuurwerkangst. Op dit moment is naast de bestaande BRR 
ook Bach Rescue Pets verkrijgbaar (een variatie zonder al-
cohol).

Het gebruik: De dosering op het flesje is voor volwassenen, 
kinderen en dieren hetzelfde. 

Tijdens de jaarwisseling kan BRR in de waterbak van de 
hond worden gedaan: 4 druppels in een klein bakje water, 
8 druppels voor een grote bak. Een andere mogelijkheid is 
naar behoefte, maar tenminste 4x per dag 4 druppels op 
een lekker hapje geven. 

Belangrijk: Er bestaat ook een BBR spray. Spray liever niet in 
de bek omdat veel honden dit vervelend vinden. Om deze 
reden kan ook beter niet rechtstreeks in de bek gedruppeld 
worden.

Wanneer de hond angstig is voor meer dingen is het raad-
zaam om te zoeken naar aanvullende Bach bloesems. Een 
Bach Bloesem Dierenconsulent of een met Bach bloesems 
bekende natuurgeneeskundige voor dieren kan hierbij ad-
viseren. 

Bach Rescue Remedy is vrij verkrijgbaar. TIP Kijk voor alle 
adressen op www.bachrescue.nl

Een door de hond zelfgekozen plaats zorgt voor rust en veiligheid en 
vermindert de angst.
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Zorg voor continuïteit in geluid 
Plotselinge harde geluiden maken dat een hond schrikt.

De radio of tv (niet hard) aanlaten, kan het schrikken doen ver-
minderen.

Een rustige locatie opzoeken
Weggaan van de vuurwerkgeluiden kan een optie zijn wan-
neer een hond extreem bang is voor vuurwerk. Behalve voor 
de hond kan een extreem angstige hond ook belastend zijn 
voor het gezin. Een recreatiehuisje in een rustige omgeving 
kan bijvoorbeeld uitkomst bieden. TIP: www.zwoofer.nl biedt 
de mogelijkheid voor het vinden van een logeeradres. Op deze 
site worden ook vuurwerkvrije adressen aangeboden en ge-
vraagd. Belangrijk! Wanneer je een hond met vuurwerkangst 
naar een voor hem onbekend logeeradres of pension brengt 
op het moment dat hij geschrokken of angstig is, kan dit trau-
matisch werken! Laat een hond ruim van te voren wennen aan 
het logeeradres.

Maak gebruik van een geschikte therapie voor je hond.
Kijk voor de mogelijke therapieën verderop in dit artikel.

Niet doen
Bepaalde, soms goedbedoelde handelingen kunnen angst 
oproepen of versterken. Deze handelingen kunnen beter 
voorkomen worden, zoals:

Een hond alleen laten
Laat een hond nooit alleen tijdens de jaarwisseling of wan-
neer er vuurwerk afgestoken wordt. Dit geldt ook voor hon-
den die niet angstig zijn voor vuurwerk.

Een hond troosten
Probeer een hond niet te kalmeren door aaien of troostende 
woorden omdat dit de angst doet toenemen.

Een hond straffen 
Straf maakt een hond onzeker en angstig. Een hond straffen 
voor angst is uit den boze. Gevoelige honden kunnen stem-
verheffing of ongeduldig optreden ook als straf ervaren.

Een hond dwingen
Dwing een angstige hond nooit om naar een bepaalde plaats 
te gaan.

Vuurwerk afsteken waar de hond bij is
Er zijn verschillende redenen waarom mensen vuurwerk afste-
ken waar de hond bij is. Een reden kan zijn om een angstige 
hond te wennen aan vuurwerk (flooding). Dit is ten sterkste af 
te raden omdat het de hond nog angstiger zal maken.

Ook het meenemen van een hond die niet angstig is naar een 
plek waar vuurwerk wordt afgestoken, is niet aan te raden.

Vetranquil toedienen
Ook al is er onder dierenartsen verschil van mening over het 
middel Vetranquil, het wordt nog regelmatig voorgeschreven 
bij vuurwerkangst. 

Vetranquil verslapt de spieren van de honden, maar neemt de 
angst niet weg!  Het gevolg is dat honden getraumatiseerd 
kunnen raken, omdat ze niet kunnen bewegen terwijl ze bang 
zijn.

Therapieën
Er zijn verschillende therapieën waarbij een angstige hond 
gebaat kan zijn. Sommigen daarvan moeten ruim voor de 
vuurwerkperiode worden ingezet, bijvoorbeeld gedragsthe-
rapie. Er zijn echter ook therapieën die vlak voor en tijdens de 
vuurwerkperiode gegeven kunnen worden.

• Bach Bloesem Remedies
Eerste hulp bij angst, schrik en paniek

• Homeopathie
Homeopathie wordt individueel voorgeschreven en  
wordt bij voorkeur enige tijd voor de jaarwisseling inge-
zet. Zij zijn verkrijgbaar via een homeopathisch dierenarts 
of homeopaat voor dieren.

• Kalmerende natuurgeneesmiddelen 
Er zijn diverse kalmerende natuurgeneesmiddelen en kal-
merende kruiden verkrijgbaar via een diernatuurgenees-
kundige.

• Angstverminderende medicatie 
Enkele middelen uitsluitend verkrijgbaar bij een dieren-
arts zijn: 
• Alprazolam, dit middel vermindert angst.
• Diazepam (Valium) werkt voornamelijk verdovend. 
Overleg met de dierenarts welk middel voor jouw hond 
geschikt is en hoelang van te voren dit middel gegeven 
moet worden. Het komt namelijk nogal eens voor dat een 
middel te vroeg of te laat werkzaam is. Waarschuwing: 
Geef het middel Vetranquil niet! (zie kader). 

• Massage en Tellington T Touch 
Mits de hond er van te voren aan is gewend, kunnen deze 
vormen van aanraking bijdragen aan ontspanning.

• Gedragstherapie 
Een gedragstherapeut voor honden kan helpen de aan-
geleerde angst om te buigen door middel van gedrags-
modificatie. Het juiste moment voor gedragstherapie is 
niet vlak vóór de vuurwerkperiode maar in een rustige 
periode, ruim vóór de jaarwisseling.

• CD vuurwerkangst
Er zijn verschillende CD’s met harde geluiden en vuur-
werkgeluiden verkrijgbaar. Op de CD worden de instruc-
ties gegeven. Deze CD’s kunnen, mits goed opgebouwd, 
gebruikt worden om een hond te wennen aan geluiden. 
Ook bij angstige honden kan de CD gebruikt worden, 
hulp van een ervaren gedragsdeskundige is daarbij ge-
wenst. Gewenning aan vuurwerkgeluiden moet ruim 
voor de jaarwisseling plaatsvinden.

• Vuurwerktraining – met behulp van vuurwerk in groepsver-
band
Twijfel je of de hond lijdt aan vuurwerkangst? Dan is het 
verstandig om eerst een deskundige te raadplegen, om-
dat wanneer de hond toch onzeker of bang is een vuur-
werktraining de angst juist kan verergeren! Wanneer de 
hond angstig is bij harde geluiden is het verstandig om 
voor privé begeleiding te kiezen.

Ik hoop dat dit artikel mag bijdragen en een ontspannen jaar-
wisseling voor mens en hond: “Een prettige jaarwisseling en 
een gezond en ontspannen Nieuwjaar”.

Trudie Rutten

Kynologisch gedragstherapeut en 
Bach Bloesem Dierenconsulent

Voor meer informatie: 
trudierutten@gmail.com
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• Oude doorleefde eiken en 
grenen vloerdelen

• Nieuwe eiken en grenen 
vloerdelen

• Ambachtelijke tafels

• Eiken- en larikshout op 
maat gezaagd

• Eiken en lariks schaalde-
len

• Openhaardhout

• Mobiele houtzagerij

Handelsonderneming 

Hoiting

Vredenheim 8

9445 xH Vredenheim

Tel.: (06) 22 70 84 68

E-mail: hoivre@xs4all.nl

Vakantiehuisjes in de 
Bourgogne Frankrijk  

(ong 700 km v Utrecht) 
 

Hier bent u welkom met uw 
honden, ongeacht het 

aantal of het ras.  
 

Privé (volledig 2m hoog 
omheinde) tuin en parkeren 

op eigen terrein.  
 

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

meren, bossen, veel rust en 
ongerepte natuur. 

 

 
www.hondenopvakantie.com 

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

Gorge, voor groepen, familie en 
vrienden.  

 
     contact@takeyourdogsonholiday.com              

 +33 386 78 74 42 

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

weekend en wandel workshop week in Frankrijk 
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Evenementenkalender 2015

Januari 11 Hond van het Jaar Show
De Flint, Amersfoort
Inschr. alleen na kwalificatie

Hond van het jaar
Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

Tel.: 06 - 81314651
website@raadvanbeheer.nl
www.raadvanbeheer.nl

Februari 6, 7, 8 Eindhoven
CAC-CACIB
Beursgebouw

Mw. E. Lahaye
Clematisstraat 1
5482 MH Schijndel

Tel./fax: 073-5492209
jalahaye@home.nl
www.kcdekempen.nl

28, 1 Groningen, BENELUXWINNER
CAC-CACIB
Martiniplaza

Mw. H.M.M. Klok–’t Hart
Voorstraat 2
9696 XH Oudeschans

Tel.: 0597-655415
info@martinidogshow.nl
www.martinidogshow.nl

April 4, 5 Goes, DUBBELSHOW
Zeelandhallen
CAC-CACIB

Dogshow Goes
Postbus 2040
4460 MA Goes

Tel.: 06-12598882
info@dogshowgoes.nl
www.dogshowgoes.nl

11 Voorjaarswandeling Ede Evenementencommissie

25 Eerste Fokdag Evenementencommissie

Mei 23, 24, 25 Pinkstershow Arnhem
Rijnhal
CAC

K.C. Arnhem
Postbus 30089
6803 AB Arnhem

Tel.: 026-7078045 / 026-3213092
Fax: 026-3213092
pinkstershow@solcon.nl
www.kcarnhem.nl

Juni 5, 6, 7 Oss
Sportcentrum
CAC-CACIB

Mw. E. Lahaye
Clematisstraat 1
5482 MH Schijndel

Tel.: 073-5492209
jalahaye@home.nl
www.kcoss.nl

11, 12, 13, 14 World Dog Show  Milaan info@wds2015.com
www.wds2015.com

13 Kampioenschapsclubmatch Evenementencommissie

27 Nederlandse Rassen
Terrein KC Zwolle
CAC

Secr. Nederlandse Hondenrassen
Postbus 329
8000 AH Zwolle

www.nederlandsehondenrassen.nl
nederlandserassen@gmail.nl
Tel.: 06-28366483

Juli 4,5 Limburgia Dogshow
Echt (open lucht)
Sportpark Bandert
CAC-CACIB

Mw. A. Heijnen
Havikstraat 6
6135 ED Sittard

Tel.: 046-4514037
annita.heijnen@planet.nl
www.limburgia-hondenshow.nl

25, 26 Rotterdam, DUBBELSHOW
Ahoy
CAC-CACIB

Mw. A. van Steenbergen
Verkadestraat 15
2613 ZK Delft

Tel.: 015-2124126
admin@dogshowrotterdam.nl
www.dogshowrotterdam.nl

September 4, 5, 6 European Dog Show
Oslo (NO)

www.europeandogshow2015.com

26, 27 Maastricht, DUBBELSHOW
MECC
CAC-CACIB

Mw. F. Lochs-Romans
Grootgenhouterstraat 78
6191 NV Beek

Tel.: 046-4376473 (13.00 tot 21.00 uur)
htm.secretariaat@gmail.com
info.pr@mhsv.nl
www.dogshowmaastricht.nl

Oktober 3, 4 Zwolle, DUBBELSHOW
IJsselhallen, Zwolle
CAC-CACIB

Mw. A.M. Lindeijer
Dijk 47
8131 VB Wijhe

Tel.: 06-28366483
info@ijsselshow.nl
www.ijsselshow.nl

8 Tweede Fokdag Evenementencommissie

November 7, 8 Expo Rijswijk
CAC-CACIB

Mw. T. Minnaard
Leuvehaven 52
3011 EA Rotterdam

Tel.: 010-4822440
cacib.bleiswijk@kcdordrecht.nl
www.dogshowbleiswijk.nl

8 Najaarswandeling Rockanje Evenementencommissie

December 11 Eendaagse
Amsterdam RAI
CAC-CACIB

Winner
KNK Cynophilia
Postbus 1781
3800 BT Amersfoort

Tel.: 033-4221040
info@winnershow.nl
www.winnershow.nl

12, 13 Winner
Amsterdam RAI
CAC-CACIB, 
Winner/Jeugdwinner/Veteranenwinner

Winner
KNK Cynophilia
Postbus 1781
3800 BT Amersfoort

Tel.: 033-4221040
info@winnershow.nl
www.winnershow.nl

18, 19, 20 Kerstshow
Evenementenhal Cuijk
CAC-CACIB

Mw. A. van Bussel
Etudestraat 52
6544 RT Nijmegen

Tel.: 024-3786722
kerstshow@kcnijmegen.nl
info@kerstshow.com
www.kerstshow.com

De evenementen waarbij in de eerste kolom een hond is afgebeeld, worden georganiseerd door de vereniging.
De datum die is vetgedrukt, is de dag voor rasgroep 7 (waartoe de Drentsche Patrijshond behoort).
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... weet wat honden willen! 

* Geldig t/m 31-12-2014. 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:      AOD614
gemakkelijk te gebruiken op:  www.schecker.nl

 Optimale zekerheid!

van J 4,95 
     nu slechts J 2,99
Karabijnhaak - LED 

meer dan 6.000 artikelen

meer dan 50 jaar ervaring 

speciale anti-allergische producten

gratis advies

▲
▲

▲
▲

• LED-lichtslang zichtbaar tot 500 meter. 
• Met oplaadbare accu(!) 
• Opladen via de computer (inclusief USB-kabel).
Extreem licht, waterbestendig, met knipperend of continu licht, 
voor halsomtrek 20 - 70 cm (naar wens in te korten!)
Artikelnr. 090.004

Deze absoluut waterbestendige 
hanger kan goed zichtbaar schijnen of 
glanzen. Het tegen stoten beschermde 
lampje heeft een diameter van 3,2 cm 
en weegt 17 gram.
Artikelnr. 090.118

van J 9,95 
     nu slechts J 7,99
LED-lichtslang 

www.schecker.nl



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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