
 

Onze Drent
1966 - 2015Vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’ Jaargang 50 - nr. 1 - februari 2015





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

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

50e jaargang, nr. 1 Februari 2015

Contributie 
Eerste gezinslid: € 35,- per jaar. Entreegeld: € 10,-
Elk volgend gezinslid: € 7,50 per jaar
Bij betaling d.m.v. acceptgirokaart: extra kosten: € 2,50

Betaling vanuit buitenland:  NL88INGB0000854267 met BIC code INGBNL2A

Colofon 
Uitgave: Vereniging De Drentsche Patrijshond

Verschijnt 2-maandelijks - ISSN 1383-9853
Kopij zenden: per e-mail: redactie@drentschepatrijshond.org

Betalingen uitsluitend op: Rabobank rekeningnummer NL80RABO0388405724  t.n.v. Vereniging De Drentsche Patrijshond

Bestuur
E-mail: bestuur@drentschepatrijshond.org

M.J. (Marc) Massaar van Schaik
Voorzitter
Langewijk 12, 7916 PT Elim
Tel.: 0528-352187 / 06-48690119

J.H. (Hanneke) Alberts-Oets
Secretaris
Bosweg 2, 3651 LV Woerdense Verlaat
Tel.: 0172-409437 / 06-34849684

M.C. (Madelien) Atema-van Noort
Penningmeester
Laan van Berlioz 37, 2151 GN Nieuw-Vennep
Tel.: 0252-685176
E-mail: 
penningmeester@drentschepatrijshond.org

A. (Ans) Sportel-Roeland
Kerkhofweg 4, 7221 AE Steenderen
Tel.: 0575-452476

Ledenadministratie
E-mail: 
ledenadministratie@drentschepatrijshond.org

T. (Tjark) Nap
Spoorstraat 69, 7101 GS Winterswijk
Tel.: 0543-518577

Afgevaardigde bestuur
M.J. (Marc) Massaar van Schaik

Fokbeleidscommissie
E-mail:  fbc@drentschepatrijshond.org

J. (Jorden) de Boer
Voorzitter
Putterweg 175, 3851 VE Ermelo
Tel.: 0341 - 454947

P. (Pierre) Groen
Secretaris
Am Sternberg 24, 47574 Goch-Kessel (DE)
Tel.: 00-49-28279252147

W. (Wim) Wellens
Merelstraat 8, 6111 AT St. Joost
Tel.: 0475-484741

I.A.C.M. (Inge) Hoekstra-Dekkers
Feintenslaan 9, 9269 VA Veenwouden
Tel.: 0511 -  47 61 31

M.A.(Marjan) de Raad-Hemminga
Hertenweg 2, 8317 PN Kraggenburg
Tel.: 06-30489391

Contactpersoon dekreuen
T. (Tiny) Keij
Molengraafseweg 14, 5281 LN Boxtel
Tel.: 0411 - 674783

Ambtelijk secretaris
Laetitia Boer-Wolters

Afgevaardigde bestuur
M.C. (Madelien) Atema-van Noort

Aanvraag fokcombinaties
E-mail: fokaanvragen@drentschepatrijshond.org

M.J.B. (Marja) de Boer - van Herreveld
Putterweg 175, 3851 VE Ermelo
Tel.: 0341 - 454947

Afgevaardigde bestuur
M.C. (Madelien) Atema

Gebruikshondencommissie
E-mail:  gbc@drentschepatrijshond.org

J.O. (Olaf ) Geerse
Voorzitter
Arendstraat 16, 3882 JJ Putten
Tel.: 0341-355936 / 06-28825997
E-mail:  trainingen@drentschepatrijshond.org

H.G. (Bert) Jacobs
Secretaris
Kijkakkers 19, 6026 ER Maarheeze
Tel.: 0495-591953 - Fax: 084-7497178

W.C.J. (Willeke) Loots
Penningmeester
Clausstraat 6, 5469 SH Erp 
Tel.: 0413 - 21 34 93
E-mail:
inschrijfgeldGBC@drentschepatrijshond.org

H. (Hans) Verhaar
Wedstrijdsecretaris
Van Volkomstraat 6, 3223 HP Hellevoetsluis
Tel.: 0181-315586
E-mail:  wedstrijden@drentschepatrijshond.org

Drs. K. (Klaas) de Vries
Julianalaan 62, 9462 PH Gasselte
Tel.: 0599-564484

Drs. M. (Mirjam) Stuijvenberg
Barmsijs 42, 3435 BP Nieuwegein
Tel. 030-6036718/ 06-41043015

Afgevaardigde bestuur
M.J. (Marc) Massaar van Schaik

Registerbeheer
E-mail:  register@drentschepatrijshond.org

M.C. (Madelien) Atema - van Noort
Adres en telefoonnr: zie Pup-info

Afgevaardigde bestuur
A. (Ans) Sportel-Roeland

Vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’
Opgericht 5 juni 1948, Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975. Inschrijfnummer K.v.K (Enschede, Ov.) nr. 40075145

Website: drentschepatrijshond.org



Let op de juiste adressering van e-mails. Alle e-mailadressen van de vereniging eindigen op “org” (niet op “nl”!). 

Een correct adres is dus bijvoorbeeld: redactie@drentschepatrijshond.org. 

Als u een e-mail stuurt aan een e-mail-adres dat eindigt op “.nl”, dan komt die niet bij de vereniging terecht!

Editie Kopij insturen vóór:

2 April 1 april

3 Juni 1 juni

4 Augustus 26 juli (i.v.m. zomervakantie)

5 Oktober 1 oktober

6 December 22 november (i.v.m. Kerst)

Copyright 
• Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen of gebruikt zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’.
• Betreft het artikelen die niet door de redactie zelf zijn geschreven, dan dient men toe-

stemming te vragen aan de auteur van het betreffende artikel.
• De vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’ draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor 

de inhoud van de ingezonden stukken en advertenties.
• De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen niet te plaatsen, in te 

korten of aan te passen.

Redactiecommissie
E-mail m.b.t. ‘Onze Drent’ en website:
redactie@drentschepatrijshond.org

Aanleveren foto’s voor de website:
foto@drentschepatrijshond.org

R.J. (Rob) van der Meer
Voorzitter, redactielid
Lakenburg 20, 2135 DL Hoofddorp
Tel.: 023 - 5633505

T. (Tineke) van der Feijst
Secretaris, redactielid, advertenties
Lageweg 34, 9843 TJ Grijpskerk
Tel.: 0594 - 213310
Email: advertenties@drentschepatrijshond.org

A.J. (Arjan) van Hessen
Webmaster, redactielid
Burg.  Reigerstraat 85, 3581 KP Utrecht
Tel.: 030 - 2731742

Medewerk(st)ers:
A.M.R. (Anita) v.d. Meer - v.d. Aakster
Foto’s website

J. (Joyce) Broekman - Dekker
Correspondent

E.M. (Evelien) Bösing - Dijkstra
Tentoonstellingsgegevens

S. (Selma) Tiemeijer
Correctie drukproeven

M. (Mirjam) van Hoef
Correctie drukproeven

Afgevaardigde bestuur
J.H. (Hanneke) Alberts-Oets

Verenigingsfotograaf
Klaas Kanis
Natuur- en hondenfotografie
Zetstee 22, 9472 VD Zuidlaren
Tel.: 06-34341894 / 050-4090734
E-mail: kkanis@home.nl
Website: www.natuurfotoklaas.nl

Evenementencommissie
E-mail: evc@drentschepatrijshond.org
E-mail: wandelingen@drentschepatrijshond.org

O. (Otto) Atema
Voorzitter, Wandelingen, Sponsors
Laan van Berlioz 37, 2151 GN Nieuw-Vennep
Tel.: 0252-685176

M.A. (Marjan) de Raad-Hemminga
Secretaris, Clubmatch
Hertenweg 2, 8317 PN Kraggenburg
Email: clubmatch@drentschepatrijshond.org
Tel.: 06-30489391

L.B.T. (Laetitia) Boer-Wolters
Secretaris, Clubmatch
Bakkersveld 14, 8334 ND Tuk
Email: clubmatch@drentschepatrijshond.org
Tel.: 06-12780422

R. (Renate) Schouten - v. Driel
Fokdagen
Bosweg 2, 3651 LV  Woerdense Verlaat
Email: fokdagen@drentschepatrijshond.org
Tel.: 0172 - 407010

Y. (Yvonne) Majolée
Keerkade 9, 3831 SN Leusden
Tel.: 06-30368822

J.C. (Jolanda) Huijsman-Huijsing
Bezworenkerf 26, 1424 RN De Kwakel
Tel.: 0297-560021

Ere-lid
E.W. (Wil) van Nuffelen

Afgevaardigde bestuur
A. (Ans) Sportel-Roeland

Drentenwinkel
E-mail:  winkel@drentschepatrijshond.org

H. (Hans) Ploeger
Berenkreek 53, 3206 GA Spijkenisse
Tel.: 0181-630987

Afgevaardigde bestuur
M.J. (Marc) Massaar van Schaik

Pup-info & Overplaatsingen
E-mail:  pupinfo@drentschepatrijshond.org

M.C. (Madelien) Atema-van Noort
Pupinformatie, Beheer puplijst,
Opgave van dek- en geboorteberichten, 
Coördinatie nestbezoeken
Laan van Berlioz 37, 2151 GN Nieuw-Vennep
Tel.: 0252-685176

M.J.B. (Marja) de Boer- van Herreveld
Over te plaatsen Drenten
Adres en telefoonnr: 
zie aanvraag fokcombinaties

Afgevaardigde bestuur
A. (Ans) Sportel-Roeland

Verenigingshistoricus
A.J. (Arie) Booij
Kamerlingh Onneslaan 8, 8024 CN Zwolle

Afgevaardigde Rasgroep
Afgevaardigde Raad van Beheer
Rasgroepen 7 en 8
M.C. (Madelien) Atema-van Noort

Belangrijke adressen
Raad van Beheer op Kynologisch gebied in 
Nederland
Postbus 75901, 1070 Ax Amsterdam
Tel.: 020-6644471
www.raadvanbeheer.nl

KNJV
Postbus 1165, 3800 BD Amersfoort
Tel.: 033-4619841
www.knjv.nl

In
ho

ud
so

pg
av

e

Op de cover:

Aram 

van ‘t Arrêt

Eigenaar:

Peter Doderer



In
ho

ud
so

pg
av

e
2 Voorwoord van de voorzitter

2 Bestuursmededelingen

3 Onze Drent: 50ste jaargang!

4 Impressie van een gesprek met Arie Booij

7 Evenementen-commissie

Convocatie fokdag 25 april 2015

Voorjaarswandeling: 11 april

9 Drent-en-kennis: Vragen

10 25 jaar geleden: onze eerste Drent

11 Nationaal Kampioenschap CAC I C

12 Gebruikshondencommissie

Resultaten Veldwerkwedstrijden Najaar 2014

Uitslagen KNJV en MAP 2014

15 Op weg naar een KNJV-diploma?

16 Profiel:  Hanneke Alberts

18 De reis van Gioya gaat steeds verder

25 Vachtverzorging van onze Drenten

27 Je hond verdient beweging!

28 Speuren met je Drent

31 Vaccineren, zin of onzin?

34 Sterilisatie

35 Drent-en-kennis: Antwoorden

36 Dek- en geboorteberichten

39 Benelux Winner en Winner 2014

41 Tentoonstellingen

Holland Cup,  Amsterdam -12 december 2014

Winnershow,  Amsterdam -14 december 2014

Katwijk (Cuijk) - 21 december 2014

Eindhoven -  7 februari 2015

43 Ledenadministratie

44 Twee en vier generaties verder

45 Drenten door de jaren heen...



2 - Onze Drent

 

Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze vereniging,

2015 is begonnen en dus ook een nieuwe reeks uitgaven van 
‘Onze Drent’. Dit jaar is bijzonder omdat ons ‘clubmagazine’ 
haar 50ste jaargang heeft. Een mooi getal en een goede reden 
om dit hele jaar extra aandacht te besteden aan de historie van 
ons ras, de vereniging en natuurlijk het clubblad.

Inmiddels heeft de redactie, na de oproep in de laatste uitgave 
van 2014, al de eerste oude foto’s en/of herinneringen ontvan-
gen. Als u ziet en leest hoe leuk deze zijn, dan ben ik ervan over-
tuigd dat er nog veel meer aan de redactie wordt opgestuurd.
 
Ook worden de komende periode een aantal coryfeeën geïn-
terviewd uit de rijke Drentenhistorie; de reeks wordt geopend 

met Arie Booij (onze verenigings-his-
toricus).

Het mooie van zo’n eerste nummer is 
dat er nog heel veel verenigingsacti-
viteiten in het verschiet liggen.  Activi-
teiten die mogelijk zijn door de inzet 
van alle vrijwilligers en natuurlijk u 
als deelnemer!
 
Ik hoop velen van u te mogen begroeten bij een van de komen-
de activiteiten in onze bruisende vereniging.
 
Met hartelijke groet namens het gehele bestuur,
Marc Massaar van Schaik, voorzitter

Foto-thema april-editie van ‘Onze Drent’: Interactie tussen jonge en oude(re) hond

Jonge honden leren veel van oudere honden, ze begrijpen elkaar (meestal) feilloos. 
Heeft u foto’s van een jonge hond (zeg: jonger dan een jaar) die met een oudere hond 
speelt, eet, rent, stoeit of wat dan ook? Wilt u ze aan ons opsturen, dan proberen we 
daar een leuke collage van te maken voor het april-nummer van ‘Onze Drent’. Vast 
hartelijk bedankt.

Foto’s graag in groot formaat (onbewerkt, direct van fototoestel) mailen aan: 
redactie@drentschepatrijshond.ORG (uiterlijk 1 april 2015).

Bestuursmededelingen
• Het bestuur heeft de heer Jorden de Boer en mevrouw Marjan de Raad met ingang van 1 januari 2015 benoemd als 

leden van de Fokbeleidscommissie (FBC).  Mevrouw Laetitia Boer is benoemd als ambtelijk secretaris van de FBC.  Wij 
wensen hen veel plezier toe met hun werkzaamheden in deze commissie.

• In de Evenementencommissie (EVC) zijn met ingang van januari 2015 Yvonne Majolée en Jolanda Huijsman-Huijsing 
door het bestuur als lid benoemd.  Wij hopen dat beiden hun werkzaamheden met veel plezier zullen verrichten.

Nieuwe medewerk(st)ers Redactie-team

De redactie wordt sinds enkele maanden ondersteund door 4 extra medewerksters. Daardoor kunnen de taken veel beter 
worden verdeeld over meerdere personen. Bovendien is er op deze manier capaciteit en expertise om een aantal interviews 
te houden. Dat komt heel goed uit, want in deze 50ste jaargang willen we graag een beeld geven van het rijke verleden van 
het blad ‘Onze Drent’ en de Drentsche Patrijshond en hoe kan dat beter dan door gesprekken te voeren met mensen die in 
het verleden een grote rol hebben gespeeld in de Drentenwereld. De impressie van het 
gesprek met erelid en verenigingshistoricus Arie Booij, die u aantreft in deze editie , is al 
meteen - vinden wij - een heel mooi eerste resultaat.

Evelien Bösing uitslagen tentoonstellingen

Mirjam van Hoef correctie drukproeven

Selma Tiemeijer correctie drukproeven

Joyce Broekman-Dekkers correspondent

We hebben in januari een bijeenkomst gehad met het hele team en dat was heel inspire-
rend. We barsten van de ideeën om ‘Onze Drent’, de website en de Facebook-pagina nog mooier en informatiever te maken.

Redactiecommissie
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Onze Drent: 50ste jaargang!
Dit jaar, 2015, is het 50ste jaar dat 
het clubblad ‘Onze Drent’ wordt uit-
gegeven. Een mooi moment om even 
stil te staan bij de rijke historie. 

In de jaren ’60 groeide de behoefte aan 
een clubblad. Er werd veel - en ook wel 
eens verhit - over gediscussieerd (zie 
ook het artikel over het gesprek met 
Arie Booij in dit nummer). 

In de ledenvergadering 24 april 1965 
werd het voorstel om een clubblad te 
gaan uitgeven afgestemd. Echter, een 
aantal mensen, waarvan de belang-
rijkste dhr. C.B. (Cees) Bouwman was, 
besloot op eigen initiatief een peri-
odiek uit te brengen met de naam 
‘De Drentsche Patrijshond’. Dit blad 
werd aan alle leden van de vereniging 
gestuurd. Het bestuur was ‘not amused’ 
en dat is beslist een 
understatement. 
In het boek van 
Janny Offereins is 
de brief afgedrukt 
die de voorzitter, 
dhr. Markvoordt, 
daarop aan alle 
leden stuurde. Die 
spreekt duidelijke 
taal.

Toch was een 
nieuwe dynamiek 
ontstaan, getuige 
dit citaat uit het 
boek ‘Onze Drent’:

“Omdat het bestuur deze kwestie zeer 
belangrijk vond, werd op 25 september 
1965 in Amersfoort een buitengewone 
ledenvergadering gehouden om de 
aangelegenheid over het al of niet laten 
verschijnen van een clubblad uitvoerig 
te bespreken. De opkomst van de leden 

was groter dan ooit tevoren. Na uitvoe-
rige en soms wat verhitte debatten werd 
besloten dat vanaf 1 januari 1966 enkele 
keren per jaar een clubblad uitgegeven 
zou worden.”

Het blad kreeg de naam ‘Onze Drent’. 
De redactie bestond uit: mevr. A.J. 
Pasman-Camphuis, mej. E.F. Kleijn, mej. 
E.W. van Nuffelen en dhr. R.J. Krab. De 

naam Wil van Nuffelen zou 
nog heel lang verbonden 
blijven aan ‘Onze Drent’. Wil 
(in 1986 benoemd tot erelid) 
heeft heel veel gedaan voor 
de vereniging. Haar naam 
is onlosmakelijk verbonden 
aan ‘Onze Drent’. Ze heeft zich 
vanaf de eerste dag, geduren-
de vele decennia, ingespan-
nen om een mooi blad bij de 
leden thuis te krijgen.

De geboorte van ‘Onze Drent’ was dus 
best wel een zware bevalling. Komt 
er voldoende kopij? Hebben we de 
menskracht om het steeds weer waar te 
maken? Lopen de kosten niet te hoog 
op? Dat zullen de vragen geweest zijn, 
denk ik. 

Om als vrijwilliger een blad te maken 
was in die beginjaren een zeer pit-

tige klus: post 
verwerken, typen, 
stencilen, pagina’s 
‘rapen’ en vouwen 
en nieten. En dan 
nog de adressen 
typen. Vergeet ook 
niet hoe lastig het 
was om een (zwart/
wit) foto in goede 
kwaliteit op papier 
te krijgen.

Tegenwoordig 
is het realiseren 
van een clubblad 

eenvoudiger dan vroeger, maar... de 
verwachtingen zijn ook hoger. Daarom 
werd in 2009 de stap gemaakt van A5- 
naar A4-formaat en volgde in 2012 de 
overgang naar volledige kleurendruk.

Gelukkig zijn er alle jaren steeds vrijwil-
ligers geweest, die met hart en ziel (en 
wat zweetdruppeltjes) wilden werken 
aan ons clubblad. En gelukkig zijn er 

alle jaren weer veel leden die leuke en 
interessante verhalen en foto’s insturen. 
Dat is de levensader van ‘Onze Drent’!

Hoe lang zal ‘Onze Drent’ nog in papie-
ren vorm bij u in de bus blijven vallen? 
Steeds meer informatie is in digitale 
vorm beschikbaar en kan gelezen wor-
den op bijvoorbeeld een tablet. Toch 
ziet de redactie nog wel geruime tijd 
een functie voor een mooie uitgave op 
papier.

Sinds enige tijd heb ik mijn kranten-
abonnement omgezet van papier naar  
digitaal (met alleen op zaterdag nog 
een papieren krant). Ik had het niet ver-
wacht, maar eerlijk gezegd ben ik door 
de week de krant minder gaan lezen..

We worden bestookt met digitale in-
formatie, we zijn continu op de hoogte  
van alle nieuwsfeitjes. Het openen van 
de digitale krant schiet er bij mij op 
sommige dagen gewoon bij in... Een fy-
sieke, papieren uitgave is soms minder 
praktisch, dat geef ik direct toe, maar 
heeft toch ook een zekere aantrek-
kingskracht. De teksten (en vooral de 
foto’s!) komen toch iets gemakkelijker 
onder de aandacht.

Hoe minder papieren bladen ons huis 
binnenkomen, hoe meer de bladen die 
nog wel een papieren jasje hebben, je 
uitnodigen om je even te onttrekken 
aan de dagelijkse sleur. Het papieren 
clubblad zal het niet tot de 100ste jaar-
gang volhouden, maar we hopen u nog 
vele jaren te mogen verblijden met ons 
geliefde (papieren!) clubblad.

Rob van der Meer (redactie)

2009

20021970

“Begin 1966 bedroeg het aantal leden 
der vereniging 219. De eerste afleve-
ring van het clubblad verscheen in 
mei en daarna verschenen er dat jaar 
nog drie uitgaven. De contributie, die 
vanaf de oprichting van de vereniging 
nog nimmer was verhoogd, bleef ook 
thans gehandhaafd op ƒ 5,-. Alleen 
werd thans met het oog op de uitgifte 
van het clubblad een extra toeslag van 
ƒ 3,- per lid gevraagd.”
Bron: het boek ‘Onze Drent’, uitgave 1979
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Impressie van een gesprek met Arie Booij

Op een druilerige maandagmiddag rijd 
ik dus naar Berkum/Zwolle. Een stad 
waaraan ik zeer verknocht ben vanwege 
de prachtige gebouwen, het mooie door 
Nicolaas Kamperdijk ontworpen station, 
de hofjes en wat dies meer zij.

Aangekomen bij de heer Booij word ik 
verwelkomd door een Drent, die net als de 
meeste Drenten dol op bezoek is. Volgens 
Booij vindt hij dat alle bezoek voor hem 
komt! 

Eerste boek
We beginnen dit gesprek natuurlijk 
met het boek dat door hem geschreven 
is.  Dit boek is 3x uitgegeven. Van het 
eerste boek ‘Onze Drent’ lagen de druk-
proeven in opslag bij de drukker en 
toen deze wegens ruimtegebrek vroeg 

wat er mee moest gebeuren, kreeg hij 
als antwoord van het toenmalige be-
stuur: Gooi maar weg! Dit eerste boek is 
samen met Johan Kraaij (de toenmalige 
voorzitter), mw. Van Nuffelen en mw. 
Engelsma geschreven; laatstgenoemde 
heeft het ook uitgetypt. 

Tweede boek
Daarna heeft hij het tweede boek ‘De 
Drentsche Patrijshond’ onder redactie 
van A.H. (Ad)  van der Snee en A.J. Booij 
geschreven. Dit op verzoek van de ver-
eniging. Het eerste boek is overigens 
voor eigen kosten uitgegeven, want de 
vereniging had geen geld. De toenmali-
ge penningmeester vergat de contribu-
tie te heffen. Later heeft de vereniging 
het boek alsnog gekocht.

Waarom dit tweede boek, vraag ik:  
“Er was weinig literatuur over de Drent 
en ik vond het belangrijk dat er iets op 
papier werd gezet. Dit was weer een 
hele klus!”

Op mijn vraag hoeveel honden hij in 
de loop der tijd gehad heeft, ant-
woordt Booij ”35”. Natuurlijk wel met 
meerdere tegelijk, maar toch!

Hoe oud was je toen je je eerste Drent 
kreeg? 
Heel jong. Wij hebben altijd Drenten 
gehad, mijn vader en waarschijnlijk ook 
mijn grootvader jaagden met Drenten. 
Iemand bij ons in de buurt had een 
nestje Drenten en die verkocht hij voor 
een rijksdaalder.

Hoe ging dat vroeger als je een reu 
zocht?
Vroeger, aldus Booij, ging je als fokker 
soms een hele zomer de boer op. Je 
sprak met eigenaren van de reuen, over 
het karakter etc. en op basis van je be-
vindingen koos je dan een reu uit. Dat 
was een leuke tijd. Je ging de ledenlijst 
langs en sprak met de leden. Ik ging in 
de vakantie vaak naar Drenthe en zag 
dan soms een mooie reu en stimuleerde 
de mensen om er iets mee te doen. Ga 
naar tentoonstellingen en laat de hond 
keuren. Ik keek ook naar de nestgeno-
ten van de reu, die ik uitgezocht had. Ik 
schreef vroeger vaak op wat de keurver-
slagen van nestgenoten waren. Want 
je kunt wel een mooie hond zien, maar 
als de nestgenoten niet goed zijn of 
gebreken hebben, dan moet je er niet 
aan beginnen. Voor het fokken vind ik 
de jachteigenschappen heel belangrijk.

Eerste Drenten-tentoonstelling
De eerste Drenten-tentoonstelling 
die ik bezocht heb, was trouwens hier 
in Zwolle. In een veilinghal,  waar het 
steenkoud was en de ringen afgezet 
waren met kisten waar uien in zaten. 
Het kwam dus ook wel voor, dat een 
hond zijn poot tegen zo’n kist optilde. 
Die uien moeten heerlijk gesmaakt 
hebben! Een anekdote: Arie heeft ook 
nog  meegemaakt dat er een grote Hei-
dewachtel  door de keurmeester naar 
de ring van de Drenten werd gestuurd, 
omdat hij daar beter op zijn plaats was! 
Destijds hadden bij beide rassen nog 
lang niet alle honden een stamboom. 

De naam Arie Booij zal de jongeren onder u weinig zeggen. Echter, voor de 
oudere garde is hij een begrip. Als erelid staat  hij vermeld in de colofon van 
‘Onze Drent’,  maar veel belangrijker is hij als verenigingshistoricus. Dus heb 
ik Arie Booij gevraagd om een gesprek voor het blad ‘Onze Drent’ ter gelegen-
heid van het jubileumjaar van dit blad.

Omdat ik het gevoel heb dat ik beter niet al te gericht vragen moet stellen,  
maar beter kan luisteren naar wat de heer Booij te vertellen heeft, zijn er 
maar een paar punten die ik op papier gezet heb en heb ik het bewust een 
gesprek genoemd en geen interview.  Wat deze man niet over de vereniging 
en/of  het ras de Drentsche Patrijshond weet, kun je op de achterkant van een 
luciferdoosje kwijt!
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Als je die wilde hebben, dan moest je 
de hond op een tentoonstelling laten 
keuren.

Vanka
Ik krijg foto’s te zien van zijn honden, 
waarbij er voor mij één uitspringt; 
de Drent Vanka. Wat een prachtig 
exemplaar.  Over Vanka vertelt Arie 
de volgende anekdote:  hij had hem 
ingeschreven voor de Winner, maar 
vlak voordat die plaats zou vinden, reed 
een buurman over Vanka’s tenen heen. 
Vanka kreupel en de Winner kon hij ver-
geten. Enige weken later vertelde Arie 
het verhaal aan enkele kennissen die 
bij hem thuis waren en wat gebeurde 
er? Vanka kwam van 
zijn plaats af, liep op 
de mensen toe en 
tilde zijn voorpoot 
op om al kreupelend 
te demonstreren wat 
er gebeurd was. Over 
begrip en begrijpen 
van honden gespro-
ken! 

Mijn kennelnaam is 
‘van Bircmede’. Ik heb 
goede Drenten gefokt 
die op tentoonstel-
lingen en veldwerk-
wedstrijden prijzen 
wonnen.

Hoe sta je tegenover 
de dekbeperking? Daar 
is op het ogenblik wel wat 
over te doen.
Nou dat is denk ik wel 
nodig, is het antwoord. Ik 
kan daar niet al te veel over 
zeggen, want mijn hond 

Vanka heeft 
de meeste 
nakomelingen 
van alle Dren-
ten.  Hij heeft 
meer dan 400 
nakomelingen 
gehad. Maar 
we wisten 
toen niet 
beter. Ook al 
wordt er niets 
of weinig 
gedaan met 
de nakome-
lingen, als 
een reu veel 
dekkingen 

gedaan heeft, dan krijgen de andere 
reuen geen kans. Als je de dekbeper-
king instelt, dan wordt je genenbestand 
automatisch vergroot, omdat men 
gedwongen moet uitwijken naar de 
andere reuen.

Wat vindt u van de interpretatie door 
verschillende keurmeesters van de 
rasstandaard? Je ziet op dit moment 
Drenten die qua grootte en bouw een Hei-
dewachtel zouden kunnen zijn.
Nou dat is niet goed, antwoordt Booij. 
Het is natuurlijk wel een keuze van 
de fokker.  Een kleinere hond wordt 
vaak beter beoordeeld voor 

wat betreft het gangwerk. Vroeger 
had je die 2 stammen. De eerste was 
de Biljoen-stam, dat waren net Sint 
Bernhard honden.  Dat waren zware 
honden die weinig uithoudingsvermo-
gen hadden. En dan had je de tweede 
stam, de Nimrod-stam, met de rankere 
honden. Vaak is het gemakkelijker een 
kleinere hond in de auto te hebben dan 
zo’n groot kalf. Ze eten ook minder. Het 
kleinere formaat vindt men ook idealer 
voor de jacht. Doordat de keurmeesters 
de Drenten op verschillende manieren 
beoordelen, is dit van invloed op de 
manier waarop de rasstandaard geïn-
terpreteerd wordt,  dat moet volgens 
de heer Booij niet. Bij keuringen moet 
de rasstandaard de leidraad zijn!  De 
Drent is van oudsher een forse hond 
(de reuen natuurlijk iets zwaarder dan 
de teven). We hebben het ook over het 
exterieur van de Drenten. Het oude 
ras had spikkels. Tegenwoordig hoor je 
de keurmeesters wel eens zeggen “Hij 
heeft teveel spikkels”. Welnu zegt Booij, 
de honden hadden vroeger allemaal 
spikkels! We zeiden wel eens (lachend), 
als de hond geen spikkels heeft, kan 
hij niet jagen! Dat was natuurlijk onzin! 
Wat hij ook belangrijk vindt, is dat de 
keurmeester alvorens hij gaat keuren 
de rasstandaard nog eens doorneemt. 

Mej. Kleijn deed dit 
altijd!

Vind je niet dat de 
Drent veel meer 
kan dan hem toe-
geschreven wordt?
Het antwoord 
komt een beetje 
aarzelend. Ja, maar 
sommige Drenten 
kunnen niets meer. 
Dat zijn helemaal 
geen jachthonden 
meer. Die doen 
niets!  Ik heb eens 
meegemaakt, dat 
iemand een Drent 
had meegeno-
men naar een 
veldwerkwed-
strijd. Die wilde 
niets. Hij wilde 

niet lopen, hij had geen 
neus! Niets! Maar er 
is wel mee gefokt! 
Wat moet je met 
zoiets? Vroeger 

Schilderij van 3 honden van Arie Booij door Annelies Dröge.

Bovenste hond is ‘Nimrod van Bircmede’ en de onderste twee  
‘Waltan van Bircmede’ (dubbelportret).
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selecteerde je op bepaalde kwaliteiten 
en als een hond had wat jij wilde, dan 
fokte je daar mee. 

Als een hond geen neus had zoals je dat 
noemde of schotangst had, dan fokte 
je er niet mee. Dat wordt tegenwoordig 
weinig meer gedaan, waardoor veel 
karaktereigenschappen van de Drent 
verloren gaan. De selectie valt dus 
helemaal weg. 

Nu wordt er tegenwoordig niet meer 
zoveel gejaagd als vroeger, want er is 
ook veel minder wild. Hij laat  me een 
foto zien van een jachtcombinatie met 
6 Drenten, dat was heel gewoon.

Wat vind je van de vereniging nu?
Ach, er is niet veel veranderd. Vroeger 
had je de nogal eigenzinnige heer 
C.J. Bouwman. Hij wilde een clubblad 
uitgeven, maar dit werd door de leden 
in de vergadering van 24 april 1965 
afgestemd, “want dat was niet nodig 
en gaf alleen maar werk”. Hij heeft toen 
zelf particulier het mededelingenblad 
‘De Drentsche Patrijshond’ onder eigen 
beheer uitgegeven. Dat stuurde hij de 
leden toe. Later werd besloten, dat er 

3x per jaar een clubblad uitgegeven 
zou worden. Booij vindt de tweedeling 
geen voordelige zaak. Je verkleint je 
genenbestand.

De heer Booij heeft in de loop der tijd 
alles nauwgezet opgetekend, opdat er 
niets verloren zal gaan. Hij heeft zijn 
archief aan mw. Offereins meegegeven, 
opdat dit bewaard zal blijven.

Ik moet dit gesprek beëindigen, maar 
ik doe dit met grote tegenzin en onder 

dankzegging. Als ik weer welkom ben, 
kom ik graag terug voor een vervolg-
gesprek, want er is nog zoveel te vertellen. 

Veertig jaren kun je niet in één gesprek 
van een paar uren stoppen. Ik ga naar 
huis met het gevoel, dat ik toch maar 
heel weinig weet van de Drent en van de 
geschiedenis van de vereniging van de 
Drentsche Patrijshond.

J. Broekman – Dekker

Met Fokker
een leven lang 
fi t en gezond

Fokker is een premium voeding 
voor elke hond. 
Fokker is verrassend betaal baar, 
zorgt voor een gezonde huid en een 
glanzende vacht. Het is licht verteer-
baar en de optimale voedingswaarde 
bevordert de groei van sterke spieren 
en botten. Fokker Premium houdt 
elke hond vitaal en energiek en zorgt 
voor een schoon en gezond gebit.

www.fokkerpetfood.com



Onze Drent - 7

 

Evenementen-commissie

Adres: Bosweg 2, 3651 LV  Woerdense Verlaat
Tel.:  0172-407010
Email:  fokdagen@drentschepatrijshond.org

Nesten met fokadvies die uitgenodigd worden

Naam hond NHSB HD Nest geboren Eigenaar/Fokker

Bart fan ‘t Suydevelt 2630889 A J.W. Hoeksema

X   Amber 2840621  A 19-10-2013 •   J.W. Hoeksema

X   C'est Sarah uit de Drentsche Streek 2842401 A 02-09-2013 •   M.A. Hoeksema

X   Gina Lauwers 2815959 A 07-08-2013 •   J.H. Boersma

X   Joyce fan ’t Suydevelt 2694895 B 04-07-2013 •   J.W. Hoeksema

X   Sonja-Nouska v. Klein Elsholt 2681190 A 03-07-2013 •   G.A.C.M. Duijvelaar

X   Brenda v. Oudsher 2605193 A 26-05-2013 •   J. Poll

Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve 2772138 A K.Th. Wiegert

X   Maja Cirra v. Wikatro 2617237 A 29-09-2013 •   J.T. van Weerdenburg

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

X   Vilou fan ’t Suydevelt 2768902 A 12-09-2013 •   J.W. Hoeksema

X   Winny fan ’t Suydevelt  2776518 A 08-08-2013 •   J.W. Hoeksema

X   Serah v. ’t Sleeswyck 2648845 A 15-05-2013 •   T. Nap

Geof George v.d. Sebastiaanshoeve 2847658 A G. van Luinen-de Rooij

X   Balou Senna v. Selihof  2828150 A 27-08-2013  •   J.P.A. v.d. Zanden

Juno Daisy v. Roopoorte 2696684 A L. Stevens

X   Yuna  2800892 C 02-08-2013 •   J. Daamen-Rommens

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

X   Lynde Nynke v.d. Bezelhonk 2694400 A 15-07-2013 •   C.M. Schulte

X   Margje fan ’t Suydevelt  2616526 A 28-06-2013 •   J.W. Hoeksema

X   Zodie Zo v.d. Sebastiaanshoeve   2593922 A 13-05-2013 •   L. Punselie

X   Jessie v.d. Olinckhoeve    2807182 A 11-05-2013 •   G.B. Olieman

Jago Phébe v. Groevenbeek 2685315 A V. Kaspar

X   Isah Loeka v.d. Krikheide 2783267 A 10-07-2013 •   W. Klijnstra

X   Amy Lotte v.d. Lage Nesse 2710814 A 25-05-2013 •   T. de Reus-de Haan

Kamiel Senna v. Selihof 2597101 A R. Poncelet

X   Janou-Jelke v. Hermesheem 2724792 A 09-07-2013 •   J. Vermeulen

X   Mieka Anjo v. Drienermarke 2617090 A 07-05-2013 •   W.G. van Essen

Rinus v. 't Wilhoeckske  2833482 A A.A.M. Kogelman

X   Brenda-Roosje an ’t Landweggie 2741844 A 06-07-2013 •   E. Brinkman-van Ommen

Govert Anjo v. Drienermarke 2617082 A H.J. Borsje-v.d. Does

X   Mayra fan de Indo-Anjoho 2681992 A 29-06-2013 •   J. Kerkhof

Eros Bieke v. Selihof 2718527 A H. Spitzen

X   Kirra 2799084 A 20-06-2013 •   I. de Baar-le Grand

Perro fan 't Suydevelt 2733419 A M.S.M. Snippert

X   Yaya 2585960 A 18-05-2013 •   W. Megens

Joris Nynke v.d. Bezelhonk  2694399 A R. van Gogh

X   Maud v. ’t Roetslat 2724425 A 16-05-2013 •   R.A.M. Hummelink

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

X   Andra Lady v.d. Blanke Biele 2749317 C 01-05-2013 •   J. Esselink

Convocatie fokdag 25 april 2015
Voor de fokdag op 25 april 2015 in de Markthal te Barneveld, 
worden de volgende nesten uitgenodigd. De fokkers en reu-
eigenaren krijgen in februari een uitnodiging per email voor 
deze fokdag en ontvangen in maart de ringindeling en het 
catalogusnummer.

Pup-eigenaren krijgen in maart een uitnodigingsbrief, voor-
zien van ringindeling en catalogusnummer. Pup-eigenaren 
die geen emailadres hebben, ontvangen de uitnodiging per 

post. Wilt u eventuele (adres)wijzigingen doorgeven?

Wanneer u als fokker een nest gefokt heeft tussen 19-4-2013 
en 25-10-2013 en niet vermeld staat in onderstaande lijst, of 
wanneer u onjuistheden in onderstaande lijst aantreft, wilt u 
dan contact opnemen met Renate Schouten.
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Titels
Kampioenschapstitels van ouder-
dieren en nakomelingen worden 
in tegenstelling tot een clubmatch 
of een tentoonstelling niet ver-
meld. 

Keurmeesters
De namen van de keurmeesters en 
de verdeling per ring worden op 
de fokdag bekend gemaakt.

Oog-onderzoek
Op de fokdag is het mogelijk om de ogen van uw hond 
laten onderzoeken (ECVO), zelfs wanneer u niet deelneemt 
aan de fokdag. Graag vóór de fokdag het aanmeldingsfor-
mulier en een kopie registratiebewijs van uw hond mailen 
naar fokdagen@drentschepatrijshond.org of per post ver-
sturen naar Renate Schouten. Het aanmeldingsformulier 

kunt u downloaden op de website 
van de vereniging: www.drent-
schepatrijshond.org

De kosten van het onderzoek be-
dragen € 20,00 voor leden van de 
vereniging ‘De Drentsche Patrijs-
hond’. Niet-leden betalen € 30,00. 
Het bedrag a.u.b. bij aanmelding 
overmaken naar: NL22 RABO 

0328320021 t.n.v. ‘De Drentsche 
Patrijshond’ te Zuidbroek.

Locatie
De fokdag wordt gehouden in de Markthal te Barneveld.

Namens de Evenementencommissie,
Renate Schouten

‘Markthal Barneveld’

Baron van Nagellstraat 158 

3771 LL Barneveld

Vanaf de A1 (afslag 16 Voorthui-
zen) wordt de route aangegeven 
met kleine, gele borden met de 
tekst ‘Markthal’. De parkeerplaats 
bij de hal is te bereiken via de Har-
selaarseweg en de Industrieweg.

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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1 Wat is de ziekte van Cushing bij honden

2 Hoe ontstaat dit?

3 Welke vormen kunnen we hierin onderscheiden?

4 Wat is een normale situatie?

5 Hoe merkt u dit in eerste instantie bij de hond en vervolgens?

6 Wat kan als complicatie hierbij optreden?

7 1. Hoe kan de diagnose worden vastgesteld?

2. Als het hierna nog niet duidelijk is om welke vorm het gaat, wat kan dan duidelijk-
heid geven?

8 Is dit te behandelen?

9 Is effect snel zichtbaar/merkbaar?

10 Hoe is de nazorg geregeld?

A
ntw

oorden op pagina:  35

Drent-en-kennis: Vragen

Voorjaarswandeling: 11 april
De EVC organiseert op zaterdag 11 april 2015 weer een voorjaarswandeling op de Ginkelse Heide in de omgeving van 
Ede. De wandeling gaat over zandpaden door lichtglooiend terrein en biedt mooie vergezichten. Op de hei komen we 
alleen wandelaars, ruiters en fietsers tegen. Kortom een ideale plek voor de Drenten om te rennen en te ravotten. 

De ontvangst is om 10.00 uur op de parkeerplaats bij het losloopgebied. Daar schenken we koffie, thee en limonade. Voor de 
honden hebben we water en brokken.

Rond 10.30 uur start de wandeling van ongeveer anderhalf uur. De wandeling kan ingekort worden door wandelaars met 
jonge honden of kleine kinderen. Leden van de Evenementencommissie (EVC) lopen vóór en achter de groep wandelaars 
om te voorkomen dat honden kwijtraken. De baas van de hond blijft uiteraard zelf 
verantwoordelijk voor het gedrag van zijn /haar eigen hond. 

Na de wandeling is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een 
drankje en een hapje bij ‘Juffrouw Tok’. Dit restaurant ligt op plus minus 1,5 km 
van de parkeerplaats.

Impressie
Om een indruk te krijgen van wandelingen met zoveel honden, verwijs ik jul-
lie naar het blog en de fotoserie van vorige wandelingen op de website van de 
vereniging (www.drentschepatrijshond.org)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar wandelingen@drentschepa-
trijshond.org. Tijdens de wandeling is Otto Atema van de EVC mobiel bereikbaar 
op 0642081431.

Routebeschrijving
Het wandelgebied ligt ten oosten van Ede langs de N224, makkelijk te bereiken via de A12 of de A30. Neem op de rotonde in 
Ede de afslag naar de parkeerplaats op de Driebergweg. De afslag wordt aangegeven met banners van de vereniging.

Parkeerplaats:  Ginkelse Heide, Driebergweg, 6711JC Ede

Restaurant:  Verlengde Arnhemseweg 101, 6718 SM Ede
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25 jaar geleden: onze eerste Drent

Toen het blad ‘Onze Drent’ 25 jaar 
oud was kregen wij onze eerste Drent 
Ayla. Geboren 18 februari 1990!

Haar vader was de bekende ‘Boef’ van 
de al even bekende fokker Wind uit 
Staphorst van kennel van de Heide-
hoogte (NHSB nr. 1215958). Moeder 
was Debby van de familie Wieringa 
uit Oostwold (Oldambt) (NHSB nr. 
1529232). Ayla kwam uit een nest van 3 
broertjes en 5 zusjes. 

Waarom een Drent? Mijn man is een 
Drent en slaagde in 1988 voor zijn 
jachtexamen. Toen vond hij de tijd rijp 
om over de aanschaf van een hond, een 
hond die hij bovendien voor de jacht 
kon gebruiken, na te gaan denken. 
Thuis hadden we altijd honden gehad, 
mijn grote vrienden; een leven zonder 
honden was voor mij moeilijk in te 
denken. Dolblij was ik met het idee van 
mijn man, ik juichte het van harte toe.

De keuze viel op het ras de Drentsche 
Patrijshond vanwege zijn karakter en 
jachteigenschappen. We kwamen via, 
via bij dhr. H. Wind in Staphorst terecht, 
hij gaf aan jagers wel een voorkeur bij 
de keuze van een pup. Ja, het was zelfs 
zo - vertelde hij -  dat zijn vrouw een 
heel subtiel ja- of nee-knikje met haar 
hoofd gaf als teken van wel of niet een 
pup gunnen. De tijden zijn veranderd!

De pups werden vlak voor de Krokus-
vakantie geboren en omdat wij toen 14 
dagen naar de sneeuw gingen, moch-
ten we even om de hoek komen kijken 
om de pups te bewonderen. Wat een 
schatjes en een hele lieve moeder, zelfs 
oma liep er rond.

Toen wij Ayla destijds ophaalden als 
pupje van 8 weken, bleek er nog een 
teven-pupje over te zijn, waar onze 
zoon, toen 11 jaar oud, meteen een 
zwak voor had. Thuisgekomen kwamen 

er vrienden langs om de gezinsuitbrei-
ding te bekijken en toen ze hoorden 
dat er nog een pupje over was, reisden 
ze diezelfde middag met Johan af naar 
Oostwold om Johan ‘zijn’ pupje op te 
halen. Ze ging Astra heten.  Er volgde 
een hele leuke tijd met logeerpartijen 
van de honden-zusjes over en weer en 
lange wandelingen in het Lauwersmeer 
gebied. Ayla werd opgeleid als jacht-
hond en Astra kon haar energie kwijt 
op de kwekerij.

In die tijd werd er door de fokker niet  
gerept over de vereniging, wij wisten 
ook van het bestaan niet af. Wel wist ik 
dat ik misschien eens een nestje met 
Ayla zou willen fokken, maar doordat ze   
lichte epileptische aanvallen kreeg op 
zo ongeveer 4-jarige leeftijd, heb ik dit 
plan uit mijn hoofd gezet. Zoveel ken-
nis en begrip had ik al wel. Onze Ayla 
ontwikkelde zich tot een brave Drent, 
die het in haar jeugd niet te nauw nam 
met de KNJV jachthondentraining. Ze 
was zacht in de bek, heel fijn, maar ze 
vertikte het om wild rechtstreeks naar 
de voorjager (mijn man) terug te bren-
gen. Ze ging eerst voor de hele kraam 
langs en rende nog eens rond voordat 
ze ook maar enigszins in zijn richting 
kwam. Gelukkig is dit van tijdelijke aard 
geweest en heeft ze zich tot een prima 
jachthond en jachtmaatje ontwikkeld. 
Bovendien was ze een fantastische 
gezinshond, die altijd bij ons was en 
overal mee naar toe ging.

Op oudere leeftijd kreeg ze wat demen-
tie-achtige klachten, waardoor haar 
oriëntatie niet helemaal meer in orde 
was. Nog later kreeg ze een behoorlijke 
TIA waardoor ze door haar achterhand 
zakte en rondjes ging lopen. Een beslis-
sing nemen is dan hééél moeilijk, maar 
Ayla nam hem zelf: ze herstelde en de 
dierenarts, die haar thuis zou euthana-
seren, kon ik afbellen. Het was inmid-
dels februari 2004 en via de eerder 
genoemde fokker, die zelf ook erg ziek 
was, kwam onze ‘Bo v.d. Heidehoogte’ 
april 2004  ons, maar vooral Ayla’s leven 
opfleuren. Ik kan me nog zo goed herin-
neren dat de pup de oude hond zag  bij 
thuiskomst en linea recta bij haar in de 
mand dook. Het overviel de oude hond; 
eigenlijk was het te laat om in haar situ-

atie er een pup bij te nemen. Maar aan 
de andere kant heeft Bo nog best het 
een en ander van Ayla geleerd.

Ze hebben nog een half jaar samen op-
getrokken, tot het echt niet meer ging. 
In oktober 2004 hebben we Ayla thuis 
moeten laten inslapen op een leeftijd 
van 14,5 jaar.  Ze heeft nog 24 uur in 
haar mandje onder de trap gelegen om 
Bootje zo natuurlijk mogelijk afscheid 
te laten nemen. Steeds duwde ze in het 
begin tegen haar kopje – van ‘kom nou 
toch’  - de volgende ochtend ging ze 
weer kijken en snuffelen, ze smakte een 
paar keer met haar bekje en toen was 
het klaar. Ze is ook niet meer bij haar 
geweest. Met elkaar hebben we haar 
in de tuin begraven waarbij Bo met 
haar neus modder in het grafje duwde. 
Ontroerend en onvergetelijk.

Tineke van der Feijst
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Nationaal Kampioenschap CAC I C
Najaarswedstrijd Continentaal II Beker Solo - maandag 13 oktober 2014

Aan het einde van het veldwerksei-
zoen wordt er door een van de Veld-
werk Organiserende Verenigingen 
voor de Continentaal Staande Hon-
den uit de rubriek C een afsluitende 
kampioenschapsveldwerkwedstrijd 
georganiseerd.

Dit jaar was de organisatie in handen 
van de Nederlandse Vereniging van 
Heidewachtel-liefhebbers; wedstrijdlei-
der die dag was dhr. Jan v.d. Valk.

De honden die in het afgelopen jaar in 
de Open Klasse een kwalificatie in een 
kampioenschapsveldwerkwedstrijd 
hebben gelopen, worden door hun 
rasvereniging uitgenodigd om aan deze 
bijzondere wedstrijd deel te nemen. 

In totaal hadden 15 Continentaal 
Staande Honden Rubriek C, dit jaar 
één of meerdere kwalificaties behaald, 
waarvan er dertien deelnamen aan 
deze wedstrijd. De strijd om De Bokaal 
met spel op de wind beloofde een 
spannende wedstrijd te worden, veel 
honden hadden dit afgelopen seizoen 
prachtig werk laten zien.

Op de rand van Noord Brabant en 
Zeeland werd de wedstrijd gehouden. 
De eenmalig ter beschikking gestelde 
velden door Dhr. J. Verwimp, hadden 
een goede wildstand met patrijs en 
fazant. Gelukkig bleven de voorspelde 
regen en onweersbuien uit en hadden 
we droog weer met een straffe wind. 
Prima weer dus voor het spel tussen de 
hond en het wild.  

Na het openings- en welkomstwoord 
van Jan v.d. Valk vertrokken we met 
veldbegeleider dhr. J. Verwimp naar 
het veld. De loting had bepaald dat 
Daphne Horsch de spits mocht afbijten 
en ze deed dat ook direct goed, er ging 
al direct na het betreden van het veld 
in de verte een klucht patrijzen op. Na 
een goede loop en voorstaan op fazant 
maakte deze combinatie een mooi 
punt. Ook het daarop volgend apport 
van eend kwam keurig binnen. Ze 
behaalde hiermee de 3e plaats met de 
kwalificatie ‘Goed’.

Er was pas één loop in het veld geweest 
en we hadden nu al patrijs en fazant 

gezien, dus dat beloofde wat.

De combinatie, die een werkelijk 
schitterende loop liet zien, was Peter 
Doderer met ‘Aram van het Arrêt’. Deze 
Drentsche Patrijshond stond een klucht 
patrijzen voor van 6 stuks en maakte 
daarop zijn punt. Verder in de loop 
stond Aram nog een keer een fazant 
voor, maar niet helemaal steady. Peter 
Doderer behaalde hiermee de 1e plaats 
met kwalificatie ‘Uitmuntend’. 

Ron van Spanje met ‘Gitte van de 
Haeselare’ behaalde de kwalificatie ‘2e 
Zeer Goed’ door in een mooie eerste 
loop een lastige oude fazantenhaan in 
de bieten goed vast te zetten en voor 
te staan. 

Cees Tilburgs met ‘Hannah van de 
Mijndershof’ had het geluk om aan het 
eind van het veld een fazantenhaan in 
de sloot voor te staan. Dit punt leverde 
hem de 4e plaats op met de kwalificatie 
‘Goed’.

En geluk moet je met dit spel wel heb-
ben; Jan Mastenbroek met ‘Fenella van 
‘t Poldersdijkje’ lieten een prachtige 
loop zien. Fenella stond strak voor, maar 
de fazant sprong niet in de lijn van de 
hond. Ze kregen wel een tweede loop, 
maar helaas kwamen ze daar niet meer 
tot scoren.

En zo verging het ook de andere deel-
nemers. ‘Ibo vom Grenzwall’ startte zijn 
loop strak op de wind, draaide mooi, 
geen bocht verkeerd en kwam te kort 
onder het fazant tot staan. Helaas het 
voorstaan was te kort om een punt te 
scoren. Kreeg daarna geen wild meer, 
uitgezonderd dan de haas die hij res-
pecteerde. 

‘Cicco de Marais de la Malvoisine’ van 
Wim Mein liet een fenomenale loop 
zien en werkte hard om het fazant vast 
te zetten. Wat hem ook bijna lukte, 
jammer dat zijn baas dat net iets anders 
zag en toen sprong de fazant voordat 
Cicco tot voorstaan kon komen. En zo 
kregen alle honden wild, zowel patrijs 
als fazant, het was een lust om te zien. 

Een speciaal woordje nog voor de jong-
ste deelnemer en ik bedoel natuurlijk 
de hond: ‘Ivanhoe Terratu’ van Kees 

Gosens. Deze hond is geboren op 18 
juni 2013 en dus nog een ‘jeugdhond’, 
maar deze kanjer moeten we in de ga-
ten gaan houden. Na kwalificaties in de 
jeugd behaalde hij ook een kwalificatie 
in Termunten in de Open Klasse, en 
stond zijn mannetje in dit sterke veld.

Terugkijkend denk ik, dat ik mag zeg-
gen dat we, na de prijsuitreiking gezel-
lig evaluerend en nog nagenietend van 
het ‘rondje’ van Peter, allemaal kunnen 
zeggen: we hebben een machtig mooie 
dag gehad.

Heel veel dank aan de organisatie, Jan 
v.d. Valk namens Heidewachtelvereni-
ging en dhr. J. Verwimp die ons zijn 
velden ter beschikking stelde. 

Tekst: José Huisman Nijssen,  
Foto: Ine Gimbrère

Heidewachtel
• Cees Tilburgs met Hannah Vrouwe v. 

Mijndenshof
• José Huisman met Ibo vom Grenzwall
• Ron van Spanje met Gitte van de 

Haeselaere 
Epagneul Picard
• Wim Mein met Cicco de Marais de la 

Malvoisine
• Daphne Horsch met Kamp. Flo des Ter-

res d’Argos
• Kees Gosens met Ivanhoe Terratu
Epagneul Bleu de Picardie
• Renate Fennis met Parisienne de la 

Bruyère des Marais.
Drentsche Patrijshond
• Jan Mastenbroek met Fenella van ‘t 

Poldersdijkje
• Yolanda de Jong-van Oosten met Timco 

van ‘t Arrêt
• Ine Gimbrère met Rebelle van d’ Ouw 

Knip
• Peter Doderer met Aram van het Arrêt
Weimaraner Korthaar
• Hans Haleber met Hera Séra v.d. Pau-

wenkamp.
Weimaraner Langhaar
• Maikel Damen met Jaziva of Mistic’s Tale
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Gebruikshondencommissie
Resultaten Veldwerkwedstrijden Najaar 2014
Aram van ‘t Arrêt, Peter Doderer
 gpt 26-09-2014  Gasselte
 ins 27-09-2014  Westernieland
 1 U CACT 09-10-2014  Middelharnis
 1 U 13-10-2014  Zuid-West Nederland
 el 06-09-2014  Ouwerkerk
Camille van d’Ouw Knip, Ine Gimbrère
 ins 27-09-2014  Westernieland
 nc 26-09-2014  Gasselte
Dirkje fan ‘t Getsewold, Madelien Atema
 gpt 06-09-2014  Oostdijk
 nc 12-09-2014  Abbenes
 nc 03-10-2014  Nieuwe Pekela
 el 04-09-2014  Dirksland
Eline van ‘t Arrêt, Walter Klijsen
 ret 02-10-2014  Tholen
 gpt 18-09-2014  Dirksland
 nc 10-09-2014  Termunten
 gpt 09-10-2014  Middelharnis
 ret 17-09-2014  Steenbergen
Emma van ‘t Voornsche Landt, Astrid Verhaar
 el 04-09-2014  Dirksland
 ret 04-10-2014  Munnekezijl
 nc 02-10-2014  Tholen
 el 06-09-2014  Ouwerkerk
 el 09-10-2014  Middelharnis
 nc 26-09-2014  Gasselte
 ins 27-09-2014  Westernieland
 ins 18-09-2014  Dirksland
Fenella van ‘t Poldersdijkje, Jan Mastenbroek
 3G 17-09-2014  Steenbergen
 gpt 03-09-2014  Haamstede
 gpt 13-10-2014  Zuid-West Nederland
 nc 18-09-2014  Dirksland
 nc 02-10-2014  Tholen
 gpt 27-09-2014  Westernieland
 2 U res. CACT 09-10-2014  Middelharnis
 nc 26-09-2014  Gasselte
 gpt 03-10-2014  Zuidzande
Fenna van ‘t Hoage Gors, Marjolein Steutel
 2 G 06-09-2014  Ouwerkerk
Fleur van ‘t Hoage Gors, Nelleke Wuite-Visbeen
 1 G 04-09-2014  Dirksland

Hanne v. ’t Wilhoeckske, Joke Maaskant
 gpt 04-09-2014  Dirksland
Idde van ‘t Poldersdijkje, L.D. Mastenbroek
 nc 09-10-2014  Middelharnis
 gpt 18-09-2014  Dirksland
 ins 17-09-2014  Steenbergen
 ret 02-10-2014  Tholen
Ilse fan’t Suydevelt, Elisabeth Gilek
 ins 27-09-2014  Westernieland
 dd 02-10-2014  Tholen
Kjeld van Wikatro, Marcel Langbroek
 nc 10-09-2014  Termunten
 ins 26-09-2014  Gasselte
Maddoc van d’ Ouw Knip, Jan Snijders
 nc 04-10-2014  Munnekezijl
 ins 18-09-2014  Dirksland
 ins 26-09-2014  Gasselte
Merel fan’t Suydevelt, Elisabeth Gilek
 nc 26-09-2014  Gasselte
 el 27-09-2014  Westernieland
Rebelle van d’Ouw Knip, Ine Gimbrère
 gpt 18-09-2014  Dirksland
 1 ZG 17-09-2014  Steenbergen
 el 27-09-2014  Westernieland
 gpt 13-10-2014  Zuid-West Nederland
 ret 26-09-2014  Gasselte
 ret 03-10-2014  Zuidzande
 1 ZG 02-10-2014  Tholen
Snuf v. ‘t Hoage Gors, Adrie de Ruiter
 3 G 17-09-2014  Steenbergen
Timco van ‘t Arrêt, Yolanda de Jong-van Oosten
 el 06-09-2014  Ouwerkerk
 2 ZG 03-10-2014  Zuidzande
 el 02-10-2014  Tholen
 el 13-10-2014  Zuid-West Nederland
 el 27-09-2014  Westernieland
 el 18-09-2014  Dirksland
Vesta Damita v. Drentenpassie, Sonja Weijer-Kort
 nc 03-10-2014  Nieuwe Pekela
Wieske van ‘t Wilhoeckske, Willeke Loots
 gpt 02-10-2014  Tholen
 gpt 09-10-2014  Middelharnis
 nc 26-09-2014  Gasselte

Wedstrijden die hierboven worden genoemd met alleen de plaatsnaam

03-09-2014  Haamstede  Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  Org: Nederlandse Club de Epagneul Francais
04-09-2014  Dirksland  Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond
06-09-2014  Ouwerkerk  Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  Org: Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers
10-09-2014  Termunten  Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  Org: Epagneul bleu de Picardie, de Epagneul Picard en de Epagneul de Pont-Audemer
12-09-2014  Abbenes  Najaarswedstrijd Continentaal I solo (Novice)  Org: Nederlandse Vereniging Langhaar
17-09-2014  Steenbergen  Jeugdveldwedstrijd (Jeugd)  Org: Vereniging De Weimarse Staande Hond
18-09-2014  Dirksland  Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond
26-09-2014  Gasselte  Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond
27-09-2014  Westernieland  Najaarswedstrijd Continentaal II koppel (CAC)  Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond
02-10-2014  Tholen  Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond
03-10-2014  Zuidzande  Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  Org: Bracco Italiano Club
04-10-2014  Munnekezijl   Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  Org: Vereniging De Weimarse Staande Hond
09-10-2014  Middelharnis  Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  Org: Vereniging De Drentsche Patrijshond
13-10-2014  Zuid-West Nederland  Najaarswedstrijd Continentaal II solo (CAC)  Org: Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers

Zie s.v.p. voor de verklaring van de kwalificaties: de website van de vereniging (drentschepatrijshond.org)
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Amie, Hein van der Velden
disk.  KNJV-proef 25-07-2014

Aram van ‘t Arrêt , Peter Doderer
B 68 KNJV-proef 23-08-2014
B 68 KNJV-proef 13-09-2014
B 68 KNJV-proef   25-07-2014

Bella-Nouka v.d. Neerbosche Wateren, 
H. Stevens 
C 45 KNJV-proef 25-07-2014

Bente Damita v. Drentenpassie , 
I. van der Meulen 
geen KNJV-proef 25-07-2014
B 62 KNJV-proef 13-09-2014
geen KNJV-proef 06-09-2014
geen  KNJV-proef 01-09-2014
geen KNJV-proef 27-09-2014
C 43 KNJV-proef 11-08-2014

Camille van d’Ouw Knip, Ine Gimbrère
B 71 KNJV-proef 20-09-2014

Cato van ‘t Drentsche Geluck,
Thijs Staffhorst
Geen MAP 20-09-2014
Geen MAP 22-08-2014
Geen MAP 10-10-2014
Geen MAP 29-09-2014
Geen MAP 16-09-2014

Clovis v.d. Sebastiaanshoeve, 
Mirjam Stuijvenberg
C 37 KNJV-proef 23-08-2014
disk KNJV-proef 27-09-2014    
disk KNJV-proef 25-07-2014

Deejay fan de Indo-Anjoho, Gitte Brugman
C 38 KNJV-proef 09-08-2014

Dirkje fan ‘t Getsewold, Madelien Atema
B 74 KNJV-proef 30-08-2014
geen KNJV-proef 25-07-2014
B 76 KNJV-proef 01-09-2014

Djenna Sanne v. Drienermarke, 
Herman Bösing
C 49 KNJV-proef 24-08-2014
Geen MAP     10-10-2014
Geen MAP 29-09-2014
B 70 KNJV-proef 15-09-2014
C 48 KNJV-proef 25-07-2014
Geen MAP 13-10-2014

Douwe Nynke v.d. Bezelhonk, A.H. Stamhuis
B 77 KNJV-proef 20-09-2014
B 73 KNJV-proef 24-08-2014
B 76 KNJV-proef  09-08-2014
B 78 KNJV-proef 13-09-2014
A 96 KNJV-proef 25-07-2014
B 79 KNJV-proef 27-09-2014
B 74 KNJV-proef 30-08-2014

Duco Pyppa v.d. Bezelhonk, Henk Moes
B 70 KNJV-proef 15-09-2014
B 73 KNJV-proef 09-08-2014
B 73  KNJV-proef 30-08-2014

Eefje uit de Drentsche Streek,
A.H.L. Kamperman - van Remmen
B 59 KNJV-proef 09-08-2014
B 58 KNJV-proef 08-09-2014
disk KNJV-proef 25-07-2014
C 42 KNJV-proef 30-08-2014

Elza-Tessy v.d. Bezelhonk, Dick Fuller
geen KNJV-proef 30-08-2014

Emma Lady v.d. Blanke Biele, 
Jacobje Nagelhoud-Mostert
B 59 KNJV-proef 25-07-2014

Ensa Maud van der Meerpoel, P.M. Staal
geen KNJV-proef 30-08-2014
geen KNJV-proef 13-09-2014

Esra v ‘t Limburgsland, Chris Wielders
B 67 KNJV-proef 25-07-2014

Faith Tarah v.d. Tienhont, Arno van Zelst
geen KNJV-proef 06-09-2014
C 48 KNJV-proef 09-08-2014
B 73 KNJV-proef 18-08-2014
C 46 KNJV-proef 25-07-2014
C 40 KNJV-proef 30-08-2014

Famke v.d. Haeckpolder, Wout de Graaff
B 74 KNJV-proef 25-07-2014

Fenna van ‘t Hoage Gors, Marjolein Steutel
disk KNJV-proef 25-07-2014
B 62 KNJV-proef 11-08-2014
C 36 KNJV-proef 30-08-2014

Fenna van d’Ouw Knip, Marcel van der Wal
C 39 KNJV-proef  23-08-2014
C 44 KNJV-proef  01-09-2014

Fido, J. Feringa
C 50 KNJV-proef 20-09-2014 

B 75 KNJV-proef 27-09-2014
B 77 KNJV-proef 13-09-2014
C 44 KNJV-proef 02-08-2014

Fleur van ‘t Hoage Gors,
Nelleke Wuite-Visbeen
geen KNJV-proef 25-07-2014

Fleur Wietske v.d. Meerpoel,
Fred van der Meulen
Geen MAP 11-10-2014
C 48 KNJV-proef  11-08-2014
B 72 KNJV-proef 01-09-2014
Geen MAP 29-09-2014
Geen MAP 14-10-2014
B 70 KNJV-proef 13-09-2014
B 75 KNJV-proef 27-09-2014
B 76 KNJV-proef 25-07-2014
B 410 MAP 04-10-2014

Floortje van ‘t Holtenbos, Astrid Verhaar
geen KNJV-proef 25-07-2014

Franky Pyppa v.d. Bezelhonk, Coen Hellwich
B 69 KNJV-proef 30-08-2014

Gijs Famqui v.d. Flevomare, Roelf van Hees
C 41 KNJV-proef 27-09-2014
C 39 KNJV-proef 30-08-2014
geen KNJV-proef 06-09-2014

Govert Anjo van Drienermarke,
H.J. Borsje-van der Does
B 76 KNJV-proef 25-07-2014

Grietje fan ‘t Getsewold, Roelf van Hees
B 63 KNJV-proef 30-08-2014
C 42 KNJV-proef 27-09-2014
geen KNJV-proef 06-09-2014

Hannes Hay van de Sebastiaanshoeve, 
Linda Punselie
B 64  KNJV-proef 08-09-2014
B 60  KNJV-proef 30-08-2014
C 39  KNJV-proef 15-09-2014
B 56 KNJV-proef 25-07-2014

Inukshuk Nouska v.h. Beemdveld,
Simone Graver
B 66 KNJV-proef 06-09-2014
B 72 KNJV-proef 08-09-2014

Jago, Ute Claessens
C 39 KNJV-proef 25-07-2014

Uitslagen KNJV en MAP 2014

‘Mido Jiba van Hermesheem’ van voorjager en eigenaar Rony Poncelet.

Mido heeft in 2014 hele mooie prestaties geleverd: o.a. een KNJV- A met 
94 punten en een Map A met 405 punten. De Gebruikshondencommissie 
(GBC) heeft Mido dan ook voorgedragen om in de loop van 2015 op de 
cover van ‘Onze Drent’ te plaatsen. We kijken er nu al naar uit!
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Jessela the Gloucester,  Rob Kuggeleijn
C 42 KNJV-proef 12-09-2014
B 66 KNJV-proef 09-08-2014
Geen MAP 29-09-2014
Geen MAP 11-10-2014
C 43 KNJV-proef 24-08-2014
Geen MAP 04-10-2014

Jet Freza van de Ykenhorst, Rienie Rap
disk KNJV-proef 25-07-2014

Jeuris Jiba van Hermesheem, Rony Poncelet
Geen MAP 11-10-2014
B 74 KNJV-proef 06-09-2014
A 94 KNJV-proef 25-07-2014
Geen MAP 04-10-2014
A 405 MAP 15-09-2014
Geen MAP 13-09-2014

Joeri van d’Ouw Knip, Ellen Bouwen
disk KNJV-proef 13-09-2014
geen KNJV-proef 25-07-2014

Joksan Sainuke the Gloucester,
Nannie Vossen
B 71 KNJV-proef 25-07-2014
Geen MAP 13-09-2014

Jytte Pyppa v.d. Bezelhonk, Albert Luttikhuis
B 71 KNJV-proef 08-09-2014
B 71 KNJV-proef 15-09-2014
C 46 KNJV-proef 25-07-2014
B 71 KNJV-proef 30-08-2014

Kato Mieka van Oud Willaer, Wim van Essen
geen KNJV-proef 23-08-2014

Emmi Bo van de Ruyghewaert, Henk Prins
disk KNJV-proef 27-09-2014

Kjeld van Wikatro, Marcel Langbroek
geen KNJV-proef 24-08-2014
C 45 KNJV-proef 14-09-2014

Laika, Cor Kortsmit
C 45 KNJV-proef 25-07-2014

Lewis Serah van`t Sleeswyck, Hans Thur
C 37 KNJV-proef 25-07-2014

Luca van ‘t Jasperspad, Margit Brandse
geen KNJV-proef 27-09-2014
 
Nowie Blue v. ‘t Wijdseland
Marlon Wesselink
geen KNJV-proef 27-09-2014
geen KNJV-proef 06-09-2014

Pako-Duma v.d. Meerpoel, Thijs Evink
C 38 KNJV-proef 25-07-2014
C 42 KNJV-proef 20-09-2014

Pien-Jet de Luntersche Bron
Annet Rap-Wessels
geen KNJV-proef 24-08-2014

Puck-Tessy v.d. Bezelhonk, Mark Steentjes
B 68 KNJV-proef 30-08-2014

Quinten v.d. Maasduinen
Janine van Swinderen
geen KNJV-proef 25-07-2014
geen KNJV-proef 06-09-2014

Rebelle van d’Ouw Knip, Ine Gimbrère
C 34 KNJV-proef 11-08-2014
C 38 KNJV-proef 25-07-2014
C 41 KNJV-proef 09-08-2014

Rif v. ’t Voornsche Landt, Roelof Alting
geen KNJV-proef 16-08-2014
B 68 KNJV-proef 09-08-2014
B 71 KNJV-proef 25-07-2014
B 71 KNJV-proef 13-09-2014
B 67 KNJV-proef 30-08-2014

Roef Bo v.d. Ruyghewaert, Mirjam van Hoef
disk KNJV-proef 09-08-2014
disk KNJV-proef 30-08-2014
disk KNJV-proef 20-09-2014

Senna v. ’t Arrêt, H. Harder
C 44 KNJV-proef 30-08-2014
B 69 KNJV-proef 02-08-2014
Geen MAP 29-09-2014
B 69 KNJV-proef 09-08-2014
Geen MAP 20-10-2014

Senna van ‘t Voornsche Landt, Jettie Verhees
geen KNJV-proef 25-07-2014
geen KNJV-proef 07-09-2014
geen KNJV-proef 27-09-2014

Sera v. ‘t Limburgsland, Chris Wielders
Geen MAP 13-09-2014
Geen MAP 16-09-2014
Geen MAP 22-08-2014

Snuf v. ‘t Hoage Gors, Adrie de Ruiter
B 63 KNJV-proef 11-08-2014
B 64 KNJV-proef 25-07-2014
disk KNJV-proef 30-08-2014

Solana van Drentenpassie
Roswitha Harmsen
geen KNJV-proef 25-07-2014
geen KNJV-proef 02-08-2014

Sproet van ‘t Hoage Gors,
Nelleke Wuite-Visbeen
B 58 KNJV-proef 25-07-2014

Tarah Famke v.d. Tienhont, Wilma de Graaff
B 72 KNJV-proef 25-07-2014

Tessa Elsa van Klein Elsholt
Michelle Weststrate
Geen MAP 29-09-2014
Geen MAP 10-10-2014
B 76 KNJV-proef 25-07-2014

Thybo Sanne van Drienermarke,
Hilde de Heer
Geen MAP 11-10-2014
B 66 KNJV-proef 25-07-2014
B 73 KNJV-proef 09-08-2014
B 68 KNJV-proef 30-08-2014

Tinus Jinte Basco van ‘t Stieckelholt,
Manuela Plaisier
B 60 KNJV-proef 06-09-2014
geen KNJV-proef 25-07-2014

Tosca Silke v. ‘t Holtenbos,
W. van Hoey - Smith
geen KNJV-proef 25-07-2014

Vesta Damita van Drentenpassie,
Sonja Weijer-Kort
C 36 KNJV-proef 30-08-2014
geen KNJV-proef 25-07-2014

Victor v.d. Maasduinen, Mark Snijders
geen KNJV-proef 13-09-2014
B 62 KNJV-proef 27-09-2014
geen KNJV-proef 11-08-2014
geen KNJV-proef 25-07-2014
B 59 KNJV-proef 20-09-2014
geen KNJV-proef 30-08-2014
geen KNJV-proef 06-09-2014

Wieske van ‘t Wilhoeckske, Willeke Loots
Geen MAP 22-08-2014
Geen MAP 29-09-2014
Geen MAP 11-10-2014
B 70 KNJV-proef 25-07-2014

Xanne fan ’t Suydevelt, Henk Supèr
B 68 KNJV-proef 13-09-2014
geen KNJV-proef 02-08-2014
B 68 KNJV-proef 27-09-2014
B 71 KNJV-proef 20-09-2014

Zepp Fenna van ‘t Roetslat,
Hette Grijpma
geen KNJV-proef 27-09-2014

Nee hoor, ze is niet van haar geloof 
gevallen, Joyce fungeerde alleen 
maar even als oppas! 

Ze is en blijft een Drentenmens!

Foto: Selma Tiemeijer

Onze Lewis in de 
sneeuw.

Hans Thur

Tekst op het bord:
“Richt je niet alleen op het eindpunt,
maar geniet ook van de weg er 
naartoe.”

Dat kun je aan een Drent wel over-
laten!
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Op weg naar een KNJV-diploma?
Het overlijden van mijn vader (Frans 
Bouwen) en daarmee het erven van 
het lidmaatschap van ‘Onze Drent’, 
een lange lijn en twee prachtige 
voerbakken van aardewerk maakten 
dat we, opeens en vervroegd, een 
lang gekoesterde droom in vervul-
ling lieten gaan. 

Ook het nieuwe werk van Ellen (het 
geven van huiswerkbegeleiding en 
bijlessen aan huis), maakte het mogelijk 
om een jonge hond in huis te nemen 
en de tijd te geven die een Drentsche 
Patrijshond verdient.

In mei 2012 werden er 8 pups geboren 
bij Ine en Emiel Gimbrère.  We mochten 
de pups vaak komen bewonderen en 
kregen bij de overdracht o.a. een prach-
tig fotoboekje. 

Joeri deed  uiteindelijk zijn entree in 
ons huis op 21 juli. Het was een vrolijke, 
ondeugende pup. Onze ervaring met 
honden was heel verschillend. Berry 
is niet opgegroeid met honden terwijl 
ik sinds mijn 10e al gewend was aan 
Drentsche Patrijshonden. Ter voorberei-
ding lazen we o.a. het boek: ‘Sam leert 
leren’ van Nel Barendregt.  

Mijn vader was een jager in hart en 
nieren en had destijds heel bewust ge-
kozen voor het karakter van een Drent-
sche Patrijshond. Ik vond het altijd heel 
knap dat die Drenten precies wisten 
wanneer ze mochten jagen en wanneer 
er van hen verlangd werd dat ze zich 
moesten gedragen als huishond.  

In huis is onze Joeri heel gezellig en ge-
makkelijk. Tijdens de maaltijden sturen 
we hem in zijn mand en daar blijft hij 
totdat wij het ‘wandelverbod’ opheffen. 
Alleen wanneer de hobo tevoorschijn 
komt en als de open haard wordt aan-
gemaakt, vertrekt hij onmiddellijk naar 

zijn bench in de gang. 
Naar kinderen toe is hij 
heel lief en we genie-
ten enorm van hem 
tijdens onze lange 
wandelingen.

Vol enthousiasme 
begonnen we aan de 
eerste puppy-cursus-
sen van het KNJV.  Joeri 
vond alles leuk be-
halve ... water. Achteraf 
gezien, hadden we 
direct samen met hem 
moeten gaan zwem-
men. Daar zouden we 
nu, vast  en zeker, pro-
fijt van hebben gehad.   

Het werd al snel duidelijk dat Joeri een 
uitstekende neus had, en goed aan 
het werk ging in het veld. Het netjes 
afgeven echter, kostte de nodige in-
spanning. Tijdens zijn eerste officieuze 
proeven maakte hij dan ook liever een 
ere-rondje om iedereen te showen 
hoe goed hij was dan dat hij zijn buit 
aan het vrouwtje wilde afgeven. Ik 
ging toen het liefst, ter plekke, door de 
grond. Uiteindelijk resulteerde dagelijks 
oefenen in de tuin toch in een netjes 
apporterende hond! Ter voorbereiding 
op de proeven hebben Joeri en ik 
regelmatig getraind met Ine Gimbrère 
en haar teefje Rebèlle. Dat was heel fijn, 
want Ine heeft ervaring met het deelne-
men aan KNJV-proeven. Nb. Joeri en 
Rebèlle zijn broer en zus.

De Drenten van mijn ouders waren op 
één na allemaal gecastreerd. Ik merk 
dat ik het opvoeden van een echte reu 
daardoor heb onderschat. Joeri heeft 
duidelijker een eigen wil en buien 
waarin hij slecht luistert. Door hem con-
sequent te benaderen en volhardend te 
zijn, lijken we de strijd te gaan winnen. 

De onderdelen ‘volgen’ en ‘plaats 
houden’, gaan ook steeds beter. Nu 
hebben we nog twee struikelblokken: 
het apporteren uit - en over water.  Aan 
de lange lijn doet Joeri dat keurig, maar 
zodra hij het los moet doen, vertikt hij 
het. De vraag rijst nu op: ben ik niet 
streng genoeg? Moet ik hem anders 
aanpakken, is hij te motiveren om voor 

mij te water te gaan of moet het met 
harde hand? 

Tot nu toe werkte het contra-productief 
als ik Joeri te streng aanpakte. Ik zou 
het leuk vinden om reacties te krijgen 
van eigenaars van Drenten die veel 
ervaring hebben met zwemproblemen 
van hun hond. 

Ten slotte wil ik nog opmerken dat we 
eind maart ’15 opnieuw gaan deelne-
men aan een jachthondentraining. De 
trainer heeft meerdere honden opge-
leid tot het niveau van de Nimrod-wed-
strijden en na een eerste kennismaking 
met hem hebben we er vertrouwen in 
dat Joeri en ik dit jaar succesvoller zul-
len zijn dan afgelopen jaar. Bovendien 
is Joeri nu rustiger en kán hij netjes 
apporteren en vóórkomen als hij geroe-
pen wordt.

Ellen Bouwen
ebouwen@planet.nl

Joeri zit hier op de doos.
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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 heb altijd een hond willen hebben, en ik wilde ook persé een Drent. In 1975 was het eindelijk zover en kwam Tino in ons 
leven.  Toen Tino in 1985 aan epilepsie overleed, besloten wij dat we een bijdrage aan het ras wilden leveren door te gaan 
fokken en vanaf die tijd zijn er heel wat Drenten in mijn leven geweest. Nu zijn het er nog 5, waarvan 4 om zo te zeggen in 
het “bejaardenhuis”.  Binnenkort komt er hopelijk weer een pup bij.

2 Welke eigenschap van de Drent spreekt je het meeste aan?
Het meest aansprekende vind ik zijn vriendelijkheid en zachte, maar toch eigenwijze karakter. Daarnaast vind ik het gewel-
dig wat Drenten op de jacht laten zien.

3 Welke raseigenschap komt je weleens wat minder goed uit?
Wat mij in het verleden wat minder uit kwam, was toch wel hun jachtpassie: prima als we op jacht waren, maar thuis wat 
minder als ze achter ganzen, eenden of zwanen in de plas zwommen of in de omringende weilanden achter de hazen aan 
zaten. Dan zat de modder niet alleen op hun lijf, maar kennelijk ook in hun oren! Nu kunnen ze ten gevolge van schrikdraad 
om het terrein niet meer weg, wat een hele geruststelling voor mij is.

4 Hoe sta je tegenover de Drent en de jacht?
Leen (mijn overleden man) en ik zijn jaren mee geweest op diverse jachten, uitgenodigd voor het hondenwerk: vóórjagen in 
het veld en nazoeken van geschoten wild. Nu kan ik dat fysiek niet meer aan, helaas. Maar ik vind een Drent in het alge-
meen een prima werker in het veld.

5 Hoe sta je tegenover de Drent en het showen?
Drenten en showen is leuk, niet alleen omdat je kwalificaties nodig hebt als je wilt fokken met je hond, maar ook voor de 
sociale contacten en helemaal leuk als je hondje wint en kampioen kan worden.  Maar de hond die meegaat naar een 
show is en blijft dezelfde, die je mee naar huis neemt.

6 Heb je gefokt? Heb je plannen in die richting?
Vanaf 1989 hebben Leendert en ik gefokt onder de kennelnaam ‘van de Haeckpolder’. Wij hielden regelmatig een pup aan 
om onze eigen ‘lijn’ in stand te houden. Toen Leen overleed, besloot ik om niet meer te fokken, maar zeg dus nooit nooit:  ik 
verwacht eind januari 2015 een nestje van mijn jonge Fanny. Ik hoop uit dat nest weer een pup aan te houden.  Leuk voor 
mij, maar zeker ook voor Fanny.

Profiel:  Hanneke Alberts

Hanneke is sinds 2007 lid van het bestuur in de functie van secretaris. Ze is 

voor diverse commissies bestuursafgevaardigde geweest o.a. de fokbeleids- 

en de evenementencommissie. Al haar bestuursjaren is ze ook (met een 

kleine onderbreking in 2013) als bestuursafgevaardigde de schakel geweest 

tussen het bestuur en de redactiecommissie (verantwoordelijk voor ‘Onze 

Drent’ en de website). 

Hanneke is van alle Drentenmarkten thuis, ze heeft veel ervaring met 

jacht(training), met fokken en inmiddels ook met ‘besturen’. Je kan daarom 

bij haar met alle vragen terecht. Ze is de ‘Haarlemmer-olie’ van de vereniging!
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7 Wat zijn je mooiste Drentenmomenten?
Mijn mooiste Drentenmomenten zijn een heel mooi apport op jacht, dan loop je zogezegd naast je laarzen van trots.  
Uiteraard zijn de geboorte van een gezond nestje en het behalen van een kampioenschapstitel met één van de honden ook 
prachtige en ontroerende momenten.

8 Heb je een belangrijk punt, waarop de vereniging zich zou moeten proberen te verbeteren?
Ik denk dat het beleid dat we, als vereniging en met name als bestuur, voorstaan op het gebied van de gezondheid van ons 
ras, wat beter voor het voetlicht moeten brengen en wat meer naar de leden zouden kunnen uitdragen. Het is van belang 
dat we met eensgezindheid naar de toekomst kijken en het belang van de gezonde Drentsche Patrijshond voorop blijven 
stellen. 

9 Wat vindt je een waardevolle functie van de vereniging?
De vereniging heeft als waardevolle functie leden bijeen te brengen met de gezamenlijke passie: de Drentsche Patrijshond. 
De liefde voor de Drent moet leden binden en dat kan op een gezellige manier tot uiting komen op clubmatch, fokdagen, 
wandelingen en andere evenementen. Dat zijn met name de momenten, dat leden elkaar ontmoeten en dan praat je alle-
maal over je grote hobby en passie: de Drentsche Patrijshond.

10 Wat wil je verder nog kwijt?
Ik hoop dat de vereniging nu in een wat rustiger vaarwater komt en dat we ons weer kunnen richten op onze doelstellin-
gen. Wij zullen de komende tijd gaan samenwerken met de Raad van Beheer op het gebied van fokkerij en gezondheid van 
de Drent, en daar verwacht ik wel wat van. Voorts hoop ik dat de relaties met de buitenlandse verenigingen voor Drentsche 
Patrijshonden versterkt zullen worden in de komende tijd, zodat wij ook kennis kunnen nemen van gegevens van hun hon-
den. Ik hoop dat we als vereniging sterk blijven en dat we met respect voor elkaar en met liefde voor onze honden verder 
gaan op de ingeslagen weg.

“Als je een uitgehongerde hond liefdevol opneemt en hem gelukkig maakt, zal hij je niet bijten. 
Dat is het voornaamste verschil tussen een hond en een mens.”

Mark Twain

• 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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De reis van Gioya gaat steeds verder
We lopen heel regelmatig met Gioya 
en haar moeder in het bos en nooit 
gaan ze ver weg. Dollen, met elkaar 
speuren: een heerlijk gezicht waar 
we met volle teugen van genieten.

Op 20 november ligt de envelop van 
de Raad van Beheer bij ons in de bus 
met het officiële diploma van Blossom 
haar Nederlands kampioenschap. Wat 
een prachtig resultaat is dat toch als je 
samen met je hondje dit behaald hebt.

23 november is een dag dat we maar 
eens richting Noordwijk gaan om een 
heerlijke strandwandeling te maken. 
Wat was het druk, er bleek een zeevis-
wedstrijd aan de gang. Spannend! Wat 
ze gaan doen? Na een paar keer bij de 
vissers kijken en snuffelen wat er toch 
in die kistjes en koffertjes zat en wat er 
op die tafeltjes lag, liepen ze eindelijk 
verder.

Een paar keer de dummy in zee en 
gewoon lekker eruit halen. Het maakt 
ze niet uit hoe koud het water is. De 
volgende dag nog een keer naar het 
strand, nu met Duko en zijn baasje. Het 
is heerlijk uitwaaien en genieten van 
het zonnetje.

Onze kleindochter, bijna 1 jaar oud, 
is helemaal blij als ze hier op vrijdag 
komt. Praten kan ze nog niet maar op 
haar manier roept ze Gioya en Blossom 
en ze komen ook nog. Blossom vindt 
het allemaal wel goed, maar Gioya is 
echt met haar bezig. Ook als Okke, Indy 
en Abe er zijn maakt het haar niet uit. 
Ze pakt ze, aait ze en kruipt er gewoon 
tussendoor. Mooi hoor, als kind en 
hond samen groot worden, al is het 
altijd oppassen en ik laat ze geen 3 
seconden alleen met elkaar.

In december zijn wij gestopt met de 
jachttraining als gevolg van miscom-
municatie. Heel jammer, maar in april 
gaan we met een andere jachtcursus 

beginnen met Gioya. Hier heeft Marry al 
twee jaar getraind met Blossom en had 
het daar erg naar zijn zin.

In december zijn we met Blossom bij 
Jarno en zijn baasje Manuela en Hennie 
geweest. Jarno is de reu die wij hebben 
uitgezocht voor ons volgende nestje. 
We hebben een heerlijke wandeling 
gemaakt om te kijken naar de twee 
hondjes. Wat een leuk stel is dat!

En dan komt de Winner eraan. De show 
die ik niet echt leuk vind om te doen, 
maar omdat Gioya nu in de Jeugdklasse 
mag uitkomen hebben we ingeschre-
ven. Ook Abe en Duko zijn van de partij. 
Als de mannen dan ook in de ring staan 
horen we de mensen met elkaar praten 
en wijzen naar Abe en Duko. Wat zijn 
wij trots als fokkers dat Duuc met zijn 
net 9 maanden de tweede plaats pakt 
en Abe een hele mooie 4e plek. We 
krijgen van veel mensen complimenten 
en de sfeer is heel erg goed in de hoek 
waar we zitten. Daarna de teefjes en 
dan gaat Gioya de ring in. Ze heeft er 
niet zo heel veel zin in, maar behaalt 
een mooie 3e plek met een heel mooi 
rapport. Daar zijn wij heel tevreden 
mee. Dan mag Blossom. Ook voor 
haar een mooie 3e plek en een mooi 
rapport. Voorlopig zullen we haar niet 
meer inschrijven voor shows.

Het weekend erna komen Siep en Cas 
logeren en lopen er dus 4 Drentjes in 
huis rond en liggen er 4 Drentjes op 
de bank. Het is een gaaf gezicht als je 
je pups weer in huis krijgt. Een groot 
feest voor ons maar zeker ook voor de 
hondjes. 

Dan komt Eerste Kerstdag en dat is 
geen leuke dag. Het is één jaar later en 
ik mis mijn ‘allessie’ nog steeds heel erg. 
Ik kan er nog moeilijk over praten en 
als ik het doe, komen de tranen. Nooit 
geweten dat zoiets, zoveel pijn kan 
doen. De volgende dag zijn we heerlijk 
naar het strand geweest, Irene en An-
nebet met Duko waren er ook. Heerlijk 
bij een strandtentje warme chocomelk 
gedronken en een patatje gegeten. De 
de hondjes lagen alle drie uitgevloerd 
bij ons onder de tafel.

In januari komt Puk voor de eerste keer 
logeren, een ‘kliko’ pup van 4 maanden. 

Wat een lol 
hebben ze 
met hun 
drietjes. 
Lekker naar 
het bos; alles 
is nieuw en 
eng voor 
haar maar 
met Gioya 
en Blossom 
erbij komt 
het helemaal 
goed. We 
genieten er 
weer van. 
Ze komt 
in januari 
regelmatig logeren; wat een leergierig 
hondje is dat. We zien nu wat een Dren-
tje is, als het om leren gaat.

Gioya past nog op de weegschaal, ze 
weegt nu net zoveel als haar moeder: 
ruim 27 kilo. 

Op 30 januari maakt Gioya kennis met 
sneeuw. Heel vreemd vond ze het, maar 
ze kreeg al gauw de smaak te pakken. 
Lang hebben ze er niet van kunnen 
genieten, want de sneeuw was gauw 
weer weg. 

Op 7 februari is er de show van Eind-
hoven. Daar is kennel ‘van het Dreske 
Kwinne’  vertegenwoordigd met 5 van 
de 6 pups van het nest van Blossom 
met Okke. We hebben er allemaal heel 
veel zin. Heel benieuwd wat de keur-
meester van alle ‘Bloskes’ gaat vinden. 
Wat het ook gaat worden, wij gaan er 
een hele mooie dag van maken, want 
zo vaak zal het niet gebeuren.

We gaan alweer richting de 1-jaars wan-
deling, die we gaan doen met het hele 
nest op 15 maart.

Jolanda en Marry Huijsman
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Voor binnen, buiten en op pad! 

Kerkweg 170B 
Ouderkerk aan den IJssel 

0180-446965    
www.tiendhoek.com 

 

 Grote collectie jachtkleding en toebehoren 
 Zeer ruim aanbod wandelschoenen en laarzen 
 Country- & vrijetijdskleding 
 Sportieve outdoorkleding 
 Rugzakken en luxe tassen 
 Landelijke en decoratieve woonaccessoires & cadeaus! 

 

Openingstijden 
Dinsdag t/m Donderdag  09.00-18.00 
Vrijdag   09.00-20.00 
Zaterdag   09.00-17.00 

Ook kunt u bij ons terecht voor al uw decoratie 
binnenshuis en voor leuke cadeaus. Wij voeren 

o.a. de bekende woonmerken Riverdale, Brynxz, 
Long Island Living en Countryfield!  

Zutphenstraat 6a
7575 EJ  Oldenzaal 

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

Adres

Postcode en Plaats

Telefoon

E-mail

Website
De Specialist in full color

VERHAAG
Drukkerij

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



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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De vereniging De Drentsche Patrijs-
hond wordt opgericht op 5 juni 1948.

Met een klein voordeeltje: de Drentsche 
Kynologenclub is wegens onvoldoende 
belangstelling geliquideerd en dus 
wordt het nog in kas zijnde bedrag, 
ca. f 200,- aan de nieuwe vereniging 
aangeboden . Onder voorwaarde dat 
het geld zal worden gebruikt voor de 
opbouw van het Drentsche Patrijshon-
denras.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog komen nati-
onale gevoelens naar boven , die de belang-
stelling voor de eigen landrassen aanwak-
keren .

Het is dus echt niet alleen kynologische 
belangstelling, die tot de erkenning van de 
Drentsche Patrijshond als ras heeft geleid. 
In mei 1943 wordt de Dentsche Patrijshond 
officieel als ras door de Raad van Beheer 
erkend.

Met de komst van het 
vuurwapen doet de 
staande hond zijn 
intrede in heel Eu-
ropa. Als de staande 
hond bij de jacht 
zijn diensten gaat 
verrichten , noemt 
men hem in Neder-
land Patrijshond. 

In ons land is aan het begin van de 
20e eeuw de Spioen de meest voorko-
mende hond, maar overal wordt hij 
verdrongen door honden van uit-
heemse rassen . Alleen in Drenthe is 
dat niet het geval .

De Drentsche Patrijshond heeft de 
naam een boerenhond te zijn …een 
hond zonder franje, waar niet aan 
is geknipt, gesneden of gekapt, die 
niet met haarspray is bewerkt of met 
strikjes is versierd……, maar het is 
vooral een hond, die zich uitstekend 
als jachthond ontwikkelt. 

De Drent handhaaft zich als ge-
bruikshond.

Nimrod, eigenaar H. Schuiling 
Bzn , Eext

Beste reu te Groningen , 18 april 1943
Nimrod heeft vele directe en indirecte nakome-
lingen gehad en in bijna elke Drent anno 2015 

zijn genen van Nimrod aanwezig.
De rasstandaard is grotendeels op hem geschre-
ven , hij is de stamvader van de Nimrodstam.

19491943 1948
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Het eerste periodiek over de Drent-
sche Patrijshond wordt in juni 1965 
aan alle leden verstuurd; zonder 
overleg met het bestuur en zelfs 
na het met meerderheid van stemmen 
verwerpen van een voorstel om een 
clubblad samen te stellen...

Vanaf 1966 verschijnt er 
dan toch een clubblad met 
de naam ‘Onze Drent’ 

Elders in dit blad leest 
u meer over de hectische 
start van ons vereni-
gingsblad.

De eerste clubmatch is op 27 februari 
1954 in Coevorden . Er doen 18 Drenten 
mee. De keuring vindt plaats in de open 
lucht, daar komen de honden beter tot 
hun recht dan in een te kleine ring in 
een zaal .

De eerste Drenten-
wandeling is op 1 juli 
1950 op landgoed De 
Treek bij Leusden . Na 
de wandeling worden 
de aanwezige Drentjes 
op exterieur bekeken 
en besproken door mej. 
Kleijn .

Dit samenzijn van 
Drentenbezitters is 
kennelijk goed beval-
len , want op de eerst-
volgende vergadering.
wordt voorgesteld een 
clubmatch te houden .

De eerste veldwerkwedstrijd 
vindt plaats op 23 april 1949 
in Gastere, Drenthe. In twee 
klassen , de jeugd- en de ge-
bruikshondenklasse, doen 12 
honden mee.

Selma Tiemeijer - Bronnen voor zowel tekst als foto’s: 
de boeken ‘Onze Drent’ (redactie M.A. Engelsma), ‘De Drentsche Patrijshond’ (A.J. Booij en A.H. van der Snee) en ‘De Drentsche Patrijshond in verleden en heden’ (Janny Offereins)

1950
1954

1966
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Vachtverzorging van onze Drenten

De Drent heeft een ‘zelfreinigende’ 
vacht. Je merkt dit wanneer ze in de 
bagger hebben liggen rollen en smerig 
en onder de modder binnen komen.  
Als de Drent dan is opgedroogd en zich 
een paar keer heeft geschud, zie je dat 
de vacht weer schoon is. Je kunt dan 
wel meteen de stofzuiger pakken! 

Onze Drenten worden dan ook zelden 
of nooit gewassen, tenzij ze het nodig 
vinden om in een dood beest te rollen 
en een uur in de wind stinken. Dan gaat 
inderdaad de tuinslang er overheen.

Toch is het af en toe nodig om de Drent 
onder handen te nemen, helemaal wan-
neer deze iets ouder begint te worden. 
Samen met Marjan de Raad, heb ik een 
fotoreportage gemaakt van de verzor-
ging van de Drent.

Op bijgaande foto’s ziet u welke attribu-
ten hiervoor gebruikt kunnen worden 
en ook wordt er uitleg gegeven over de 
manier waarop de Drent getrimd wordt. 
De voornaamste attributen zijn: de bor-
stel, de kammen, de (effileer)schaartjes 
en de nageltang. Veel van de andere 
attributen worden alleen gebruikt wan-
neer je met de hond showt. 

De foto’s bij dit artikel zijn van Odie, een 
Drent die Marjan gefokt heeft, maar die 
gecastreerd en wel bij haar terugkwam. 
Je hebt dan gelijk een voorbeeld van 
de vacht zoals deze kan worden na de 
castratie.

Marjan begon met de vacht van de 
hond helemaal goed door te borstelen. 
Dan haal je er al veel dood haar uit. 
Daarna waren de oren aan de beurt. 
Ook deze worden eerst goed doorge-
kamd.

Omdat het haar van de oren heel lang 

was, heeft ze eerst met een effileer 
schaar het meeste haar weggehaald. 
Je kunt daarbij kiezen voor een enkele 
of een dubbele effileerschaar. Nadat 
de oren zijn gedaan, begin je aan de 
eigenlijke vacht.

Vooral de flanken behoeven vaak wat 
extra zorg. Ook hier kun je een schaar 
gebruiken samen met een kam, waarbij 
je de vacht omhoog haalt en de haren 
door de kam laat komen. Je kunt ook 
kiezen voor een trim-hark of trim-mesje.  
Ook de voorborst wordt op zo’n manier 
onder handen genomen. Het haar on-
der de buik wordt ingekort. 

Daarna komen de benen en de voeten.  
De franje aan de voor- en achterpoten 
wordt ingekort. Let op! Nooit en te nim-
mer de voor- of achterpoten zijwaarts 
trekken (een hond heeft geen sleutel-
been!). Altijd naar achter halen, want 
anders kun je een blessure veroorzaken.  

Het haar tussen de tenen wordt weg-
gehaald, evenals het haar onder de 
kussentjes. Pas op dat je niet in het 
voetzooltje knipt.

Als je dit gedaan hebt komen de nagels 
aan de beurt. Het loont de moeite om 
een ‘goede’ nageltang aan te schaffen. 
Deze nageltangen zijn scherp en voor-
komen dat je tijdens het knippen de 
nagel laat inscheuren. Knip de nagel in 
een hoek van 45º ook weer ter voorko-
ming van inscheuren. Vergeet vooral de 
5e teen  niet. Dat is dat kleine teentje 
aan de binnenkant van de voorpoten.

De broek wordt ingekort. Let op! Zowel 
de broek als de staart zijn heel gevoelig 
omdat de zenuwen vlak onder de huid 
liggen. Houd het haar bij de wortel vast 
en kam het daarna door. Met wederom 
een schaar kun je de broek inkorten.   
Ook hier kun je de effileerschaar voor 
gebruiken.

We zijn er bijna. De staart wordt indien 
noodzakelijk, iets getrimd. Vaak hoef je 
hier niet zoveel aan te doen, maar als 
de haren bijna op de grond komen, dan 
moet de staart ingekort worden.

Drenten behoeven in het algemeen geen intensieve verzorging. Het zijn geen 
poedels of andere rassen waarbij je elke dag moet kammen of borstelen. Af 
en toe kammen en/of borstelen moet genoeg zijn.
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Je hebt nu al een andere hond voor je. 
Met goed getrimde oortjes en de vacht 
zie je een ‘echte’  Drent tevoorschijn 
komen.

De tandjes: een verhaal apart. Het loont 
de moeite om de tanden van je hond 
regelmatig schoon te houden en te ont-
doen van tandplak. Hiervoor gebruik je 
een tandsteenschraper. Als je de hond 
vanaf pup leert wennen aan het feit 

dat je aan zijn tanden komt, heb  je hier 
later alleen maar gemak van. 

Als laatste de oren van binnen nakij-
ken. Als ze vuil zijn even met een tissue 
reinigen. Nooit in de gehooringang 
komen, want dan druk je het vuil naar 
binnen.  Let op eventuele vuile oren, 
dit kan betekenen dat de hond last van 
oormijt heeft en daarmee moet je naar 
de dierenarts.

Niet alleen is het zelf trimmen van je 
hond een dankbare bezigheid, het 
heeft sociaal gezien ook een functie. Je 
verstevigt de band met je hond tijdens 
de verzorging. 

Veel succes!

M.A. de Raad – Hemminga
J. Broekman - Dekker

Vóór... ... en na de metamorfose

al 15 jaar een begrip

            Zuiderzeestraatweg West 24d    Doornspijk
T. (0525) 68 53 20   E. info@klompenburg.eu
                                          I. www.klompenburg.eu

• (sier)hekwerken

• automatische toegang

• toegangscontrole

• inbraakbeveiliging

• camerabeveiliging

• brandmeldinstallaties

Uw totaalbeveiliger

In een van de mooiste streken van Nederland,

Westerwolde vindt u in Bourtange

herberg restaurant

de “Staakenborgh”

De herberg is landelijk gelegen, een ideale plek voor een

wandelvakantie met uw hond. De hotelkamers zijn gelijkvloers,

vrijstaand met eigen opgang en een terras met  uitzicht op het

platteland, direct gelegen aan vrije wandelpaden.

Voor lezers van dit blad hebben wij  een

HONDEN WELKOM ACTIE/AANBIEDING

lees meer op

WWW.STAAKENBORGH.NL

telefoon 0599354216
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Je hond verdient beweging!
Dit is de titel van een flyer van de 
Koninklijke hondenbescherming in 
Den Haag. 

Elke hond, jong, oud, fit of beperkt in 
zijn mogelijkheden, heeft behoefte aan 
en recht op voldoende beweging. Die 
beweging kan bestaan uit lichamelijke 
én geestelijke activiteit. Als hij maar lek-
ker bezig kan zijn, het liefst samen met 
zijn eigenaar en/of het gezin.

Een hond die voldoende ‘te doen’ krijgt, 
is niet alleen een blijere en gelukkigere 
hond, het is ook een fijnere hond om 
om je heen te hebben. Verveling is een 
belangrijke oorzaak van ongewenst 
gedrag bij honden. Denk aan blaffen, 
aandacht trekken of onrustig zijn in 
huis. Een hond die moe en tevreden 
is, zal eerder rustig op zijn eigen plek 
liggen in huis, dan een hond die uit 
verveling zichzelf  ‘taken toebedeelt of 
hobby’s zoekt’.

Een onderwerp dat zeker ook voor onze 
Drentsche Patrijshond geldt! In veel 
literatuur kom je ook de volgende tekst 
tegen: De Drentsche patrijshond is een 
goede jacht- en huishond die veel aan-
dacht en consequentie behoeft om hem 
tot een stabiel gezinslid op te voeden. Vol-
doende lichaamsbeweging en ‘duidelijk 
zijn’ is hierbij belangrijk. Het karakter is 

wat gevoelig en aanhankelijk.

Waarom nu dit onderwerp? Het lijkt 
ons een leuk idee om in ‘Onze Drent’ 
een vaste rubriek op te nemen over 
de verschillende disciplines van de 
hondensporten. Uiteraard is het dan 
nog véél leuker als er ook daadwerkelijk 
een Drentsche Patrijshond aan de be-
schreven hondensport deelneemt (nu 
of in het verleden) en we daarvan een 
verslagje kunnen plaatsen.

Het artikel zien we graag in twee delen: 
het eerste deel beschrijft in het kort 
de regels van de hondensport en in 
het tweede stuk beschrijf je je ervaring 
met je Drent tijdens het beoefenen van 
deze discipline. Leuke foto’s erbij en het 
artikel is klaar!

Wij willen graag aan onze leden laten 
zien dat een Drent een multifunctionele 
hond is; eentje die niet alleen goed 
kan jagen of showen, maar die het ook 
heerlijk vindt om op andere vlakken 
actief bezig te zijn. 

Hiernaast alvast een opsomming van 
de diverse disciplines, maar de lijst is 
misschien niet compleet? Laat het ons 
dan horen!

Mirjam van Hoef

 Jachthondentraining 

 - apporteerproeven

 - veldwerk, 

  - zweetwerk

 - workingtest

 Behendigheid (Agility) 

 Breitensport

 Flyball

 Obedience 

 GG B, 1, 2 en 3 / GH

 Showtraining 

 Canicross / Canilauffen

 UV fietsproef

 Steppen met je hond

 Speurwerk

 Reddingshondenwerk

 Hulphond

 Doggy-dance

 Treibball

Canicross met Richard Tiemeijer en 
Okke

Max op de breedtesprong van de Brei-
tensport

Waterpolo? Misschien ’n sport voor de 
toekomst?

Sokken kwijt!
Een 3-jarige Deense Dog uit de Amerikaanse stad Portland heeft 43 sokken opgegeten. Dit constateerde een dierenarts tijdens een operatie van de maag 
van de hond. Dat schrijft ‘Oregon Live’ .

Toen de baasjes van de hond opmerkten dat hun dier wel erg vaak braakte, brachten ze hem naar de dierenarts. Daar maakte de arts een röntgenfoto van 
de maag van de hond. Op de foto zag ze een onverklaarbare brei van vreemde materialen, waarop de hond onder het mes moest. Tijdens een twee uur-
durende operatie werden er meer dan 43 sokken uit de maag van het dier verwijderd.

De dierenkliniek noemt het “misschien wel de vreemdste gebeurtenis ooit”. Met het verhaal wonnen ze een prijs tijdens een jaarlijkse prijsuitreiking van het 
tijdschrift Veterinary Practice News over vreemde voorwerpen die dieren hebben ingeslikt. Zo waren er eerder gloeilampen badeendjes in magen gevon-
den.

De hond mocht een dag na de operatie naar huis en maakt het momenteel goed, schrijft de Amerikaanse nieuwssite.
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Speuren met je Drent
 

Wanneer andere honden neer gezet 
werden, zaten ze met hun kop richting 
baas, Pepper bij voorkeur met haar rug 
naar mij toe. Toen de trainers aangaven 
dat ik het niet echt fout deed, begon 
ik natuurlijk aan het ras te twijfelen 
(het waren vooral veel schoothondjes 
en maar één andere jachthond op de 
cursus). Wellicht kwam dat, doordat 
Pepper pas laat bij een echte baas 
kwam; ze was heel lang in de roedel bij 
haar moeder gebleven.

Een jaar nadat Pepper bij ons gekomen 
was, sprak ik haar fokker aan op een 
ledenvergadering in de Biltschehoek en 
vroeg hem of wellicht een jachttraining 
iets was dat we zouden kunnen gaan 
doen. Leek hem een uitstekend idee en 
hij raadde direct Leendert en Hanneke 
aan in het Woerdens Verlaat. Zo gezegd, 
zo gedaan en in het voorjaar begonnen 
met de jachttraining. Geweldig, Pepper 
leek wel een andere hond te worden. 
Ze begon te luisteren, had (iets) meer 
aandacht voor de baas en was in het 
algemeen gewoon beter te “hebben”. 

In de laatste weken van de training (er-
gens in augustus) werd ik echter door 
Hanneke apart genomen. “Hé moet je 
eens luisteren, je moet stoppen met de 
training want dat beest heeft gewoon 
pijn. Kijk maar…” en ja, ik zag het. Ze 
liep wel eens mank, maar dat was dan 
na een paar dagen weer over. Hanneke 
had het goed gezien zoals de foto’s 
later duidelijk maakten: LPA. Er was 
een honden-chirurg in Hilversum die 
erg goed stond aangeschreven en eind 
augustus werd ‘onze’ Pepper aan beide 
ellebogen geopereerd. Na een in mijn 
ogen behoorlijk lange revalidatie, ging 
het steeds beter. Anderhalf jaar na de 
operatie besloot ik om nog maar eens 
een jachttraining te gaan doen. Leen-
dert was helaas overleden dus het werd 
een lokale jachtclub in het Noorderpark 
in Utrecht. Ook erg leuk hoewel Pepper 
eigenlijk al te oud was om nog een 
‘echte’ jachthond te worden. Training 
ging goed, water bleef een probleem 
en het zonder lijn rondjes lopen waarbij 
de hond je aan de voet moest volgen… 
wel, dat was nog steeds een drama. 
Omdat we op dat moment ook in een 
grote verbouwing en verhuizing zaten, 
bleef de jachttraining beperkt tot de 
zondagochtenden in het park en dat 
werkt niet. Als je traint dan moet je dat 
de hele week bijhouden en niet alleen 
tijdens de training.

Speuren
Toch wilde ik iets met mijn Drent doen. 
Tijdens een laat rondje in het Wilhel-
minapark sprak ik een andere honden-
wandelaar en hij vertelde me dat zij met 
veel plezier een speurtraining deden. 
Hij legde uit wat dat precies was en 
dat hun hond (een Airedale Terriër) het 
met enorm veel plezier deed. Tenslotte 
gaf hij mij het adres van hun school in 
Amersfoort. De volgende dag gebeld 
maar ze zaten vol. Wel hadden ze een 
oud-leerling die net voor zichzelf be-

gonnen was en het erg goed deed. Ge-
beld en voor de week erop een afspraak 
gemaakt voor zaterdagochtend in de 
bossen bij Doorn. De dame in kwestie 
was een echt meisje (ze heette dan ook 
Femke): tenger, hoge stem en Pepper 
was direct volkomen verliefd (waarbij 
het hielp dat ze ook erg lekkere stukjes 
worst bij zich had). 

We begonnen met een eenvoudige 
oefening waarbij ik Pepper aan een 
lange lijn moest zetten (ongeveer 12 
meter) en een uitgezet spoor moest 
volgen (volgens mij een spoor met stuk-
jes worst, maar dat weet ik niet meer). 
Femke liep dat vooruit en Pepper moest 
volgen. De eerste oefeningen waren 
nog met zicht-contact (we zagen haar 
ergens voor ons lopen) maar al snel 
werden de afstanden groter en sloeg 
zij allerlei zijpaden in waardoor het nog 
alleen maar op de neus aankwam. Geen 
probleem en Pepper deed het uitste-
kend. Na het eerste uur de evaluatie van 
deze eerste proefles. “Nou meneer, ik 
denk dat uw hond het goed gaat doen, 
maar u moet wel opletten. U probeert 
uw hond veel te veel te sturen. U moet 
haar ruimte geven”.

Bij thuiskomst vroeg Brigitte direct “En, 
hoe deed ze het”? “Nou” zei ik, “ Pepper 
is geslaagd, maar ik nog niet”.

Ik besloot om voortaan iedere zaterdag 
een uur met haar te gaan speuren. Vol-
gens de boekjes is speuren zo intensief 
dat één uur speuren gelijk staat aan drie 
uur door het bos lopen. Of dat helemaal 
klopt weet ik niet maar na iedere les 
kon ik Pepper opdweilen en lag ze de 
rest van de zaterdag te dromen op haar 
kussen.

De lessen werden eigenlijk steeds 
simpeler. We kwamen aan, Pepper 
kreeg een knuffel en een stukje worst 
en ik een mobilofoon. Daarna verdween 
Femke in de bossen. Na een steeds lan-
gere tijd (in het begin 5 minuten maar 
uiteindelijk een half uur) kreeg ik via de 
mobilofoon het commando “OK, kom 
maar”. Ik zette Pepper neer en gaf het 
commando “speur” waarbij ik met mijn 
arm een soort zwaai naar voren maakte. 
Als een raket ging ze er dan vandoor op 
zoek naar haar grote liefde (meisje of 

Al snel nadat we Pepper als een bijna 1-jarige kregen, zijn we begonnen met 
allerlei cursussen: een puppy cursus was niet meer relevant, maar wel de 
verschillende gehoorzaamheidscursussen. Al snel viel het op dat andere hon-
den vol aanbidding naar hun baas konden kijken tijdens het rondjes lopen 
en oefeningen doen. Pepper had dat echter beslist niet en daar waar andere 
honden omhoog naar de baas keken, keek zij juist weg (wat is er voor interes-
sants in de buurt?).
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Floris 1952

Floris was altijd bij mijn moeder in de buurt, als ze buiten 
lag dan lag Floris ernaast, hij waakte over haar. Mijn 
moeder heeft zelfs leren lopen door zich aan Floris op te 
trekken. Ook ging Floris natuurlijk mee op jacht.

Mijn moeder vertelde mij vroeger vaak het verhaal dat 
ze had leren lopen door Floris. Toen mijn moeder in 2003 
overleed en mijn zus en ik haar spullen aan het uitzoeken 
waren, heb ik deze foto natuurlijk meegenomen.

Omdat in onze familie altijd staande jachthonden waren, 
niet alleen Drenten maar ook Weimaraners en Heidewach-
tels is de liefde voor staande honden er bij mij met de 
paplepel in gegoten en is het dus niet gek dat ik nu zelf 
ook Drenten heb.   Sonja Weijer Kort

Op deze foto, die rond 1952 gemaakt is, is mijn moeder 
te zien als klein meisje met Drentsche Patrijshond ‘Floris’. 
Mijn oma staat op de achtergrond.

worst, ik weet het nog steeds niet). Ik 
moest dan bij iedere kruising/zijpad die 
we naderden de lange lijn laten vieren 
zodat Pepper geheel zelfstandig kon 
bepalen waar we heen moesten. Had 
ze eenmaal haar keus gemaakt, dan 
meldde ik dat via de mobilofoon: “Krui-
sing in het bos, en we gaan naar rechts” 
of “Bij de oude eik, klein bospaadje 
naar links”. Femke antwoordde dan met 
“Helemaal goed” (meestal) of “Nee, pro-
beer nog eens”. Al snel werden de 
wachttijden groter en uiteindelijk 
zagen we elkaar slechts drie keer 
per uur: bij begin, halverwege en 
op het einde. Zij maakte het ons 
steeds moeilijker door kleinere 
paadjes te kiezen, soms terug te 
keren op haar spoor, of door het 
water te lopen (waar Pepper nog 
steeds een hekel aan had). 

Desalniettemin deed Pepper het 
fantastisch (haar moeder was ten-
slotte Duits Zweetwerk-kampioen 
o.i.d., dus helemaal van een vreemde 
had ze het niet), maar ik werd een 
steeds grotere handicap. Ik probeerde 
natuurlijk wel om niet te sturen bij 
iedere kruising waar het even niet zo 
vlot ging, maar dan meende ik toch 
weer voetstappen in de sneeuw te zien 
die duidelijk naar links gingen of dacht 
ik dat ze vast dat pad had genomen 
en stuurde ik (onbewust) Pepper toch 
die kant op. Bijna altijd had Pepper het 
goed als ik haar maar los liet, maar ja… 

De laatste oefeningen bestonden uit 
het aanwijzen van stukjes hout die 
Femke liet vallen. Ze had de stukjes 

hout in haar bed gelegd, zodat ze goed 
haar geur hadden opgenomen. Tijdens 
het wandelen (als ik zat te wachten) 
gooide ze her en der zo’n stokje op de 
grond. Als wij dan langs kwamen, dan 
moest Pepper dat stukje hout met haar 
neus aanwijzen en dat moest ik dan 
weer per mobilofoon melden (“Stokje 
bij de afgezaagde berkenstronk”, “Hele-
maal goed”).

We begonnen met de training in het 
najaar, gingen door in de winter met 
veel sneeuw en eindigden in het 
warme voorjaar. Ik vond het heerlijk om 
te doen. Helaas werd de loopconditie 
van Pepper niet veel beter en een paar 
weken na de laatste training verstapte 
ze zich behoorlijk zodat ze meer dan 
een week op slechts drie poten liep. 
Dat zijn geen omstandigheden waarin 
je weer begint te denken over een 
vervolgcursus. Nu is ze bijna 10 en 
proberen we een mooie middenweg te 
vinden tussen wel lopen (ook soms vrij 
in het bos maar nooit 3 dagen achter 
elkaar) maar niet forceren zodat ze nog 

een aantal jaren mee kan.

Het speuren was geweldig maar had 
wel een heel groot nadeel. We lopen 
veel in en rond het Wilhelminapark 
waar bij slechts een beetje mooi weer 
hordes studenten picknicken, bar-
becueën en pizza’s eten. Bovendien 
wordt sinds een paar jaar het GFT-afval 
apart verzameld. Het speuren heeft bij 
Pepper duidelijk een knopje omgezet: 

ze weet nu dat ze een neus heeft 
en weet die ook te gebruiken. Dat 
houdt in dat we bij mooi weer door 
het gehele park gesleurd worden 
omdat er ergens weer een broodje 
kaas of een klokhuis in de struiken 
ligt of de vuilnisbakken zo vol zijn 
dat ze met gemak een stuk pizza 
uit de vuilnisbak kan trekken. Ook 
de GFT-afvalavonden, wanneer de 
bakken met etensresten buiten 
staan, zijn een bezoeking. Voor 
je het weet, heeft ze de afvalbak 

met haar snoet geopend en er 
weer iets stinkends uitgehaald. 

Je hebt het nu eenmaal niet altijd voor 
het zeggen met een hond, maar als je 
op zoek bent naar iets leuks om met je 
Drent te doen, dan is speuren mis-
schien wel net zo leuk als een jachttrai-
ning. Het blijft fascinerend om te zien 
hoe een Drent op hoog tempo door 
de bossen sjeest en bijna feilloos ruikt 
waar iemand een halfuur eerder heeft 
gelopen. Je weet het van de boeken 
en de film maar om het speuren eens 
‘in het echt’  mee te maken, is en blijft 
geweldig!

Arjan van Hessen
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Wij hebben ons hart verpand aan de Drentsche Patrijshond 
en fokken af en toe een nestje. De pupjes groeien op in huise-
lijke sfeer. 

Wij streven er naar om exterieur en jachtkwaliteiten samen 
te laten gaan. Het welzijn en de gezondheid van onze hon-
den komt bij ons op de eerste plaats.

Bianca en Kimberley Groen

www.patrijshond.nl

E-mail: patrijshond@gmail.com / kimberleypatrijshond@gmail.com

Af en toe fokken wij een nestje, 
waar we  grote zorg aan beste-
den en veel plezier aan beleven.

Ons streven is het behoud van 
een rasspecifieke en gezonde 
Drentsche Patrijshond voor de 
toekomst.

Kennel van de Eijkenstaete

Marja de Boer-van Herreveld

Putterweg 175

3851 VE Ermelo

www.dedrent.nl

email: eijkenstaete@yahoo.nl

0341-454947
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Vaccineren, zin of onzin?

Waarom vaccineren?
Waarom zouden we eigenlijk een vac-
cinatie geven? De meeste vaccins zijn 
voor virusziekten. Een enkele (leptospi-
rose en kennelhoest) voor een bacterie. 
Tegen virusziekten hebben we geen 
medicijnen. Bacteriën kunnen we met 
antibiotica te lijf. 

Dat is omdat bacteriën in de weefsels 
of in het bloed zitten. Daar kunnen ook 
antibiotica komen en dus kunnen we 
ze doodmaken. Virussen kruipen in de 
cellen. Ze hebben die cellen nodig om 
zich voort te planten. Virussen hebben 
namelijk geen eigen voortplantings-
systeem en dus gebruiken ze die van de 
cellen waar ze in zitten. Dan vermenig-
vuldigen ze zich tot de cel stuk knapt en 
dan verspreiden ze zich heel snel naar 
de buurcellen en zo maken ze heel veel 
cellen kapot. Om virussen te bestrijden 
ben je dus afhankelijk van je eigen 
afweersysteem.

Virussen hebben een voorkeur voor een 
bepaalde diersoort en ook nog eens 
voor bepaalde cellen in die diersoort. 
Parvo-virus van de hond zit het liefst in 
de darmcellen van een hond. Een kat 
of mens wordt er niet ziek van. En de 
levercellen van diezelfde hond vindt hij 
ook niet zo interessant. In tegenstelling 
tot HCC (hepatitis contagiosis canis = 
besmettelijke leverziekte van de hond), 
die zit juist het liefst in hondenlevercel-
len.

Omdat sommige virusziekten toch wel 
behoorlijk gevaarlijk (lees: dodelijk) 
kunnen zijn, zijn we liever niet alleen 
afhankelijk van de eigen weerstand op 
dat moment. Gelukkig hebben we een 
methode gevonden om het immuun-
systeem voor te bereiden op invasie 
met de meest gevaarlijke ziekten: de 
vaccinatie. Zo leert het immuunsysteem 
de gevaarlijkste virussen te herkennen 
zodat het meteen op kan treden als er 
één het lichaam mocht binnendringen. 

Een vaccinatie is dus de enige manier 
om bescherming tegen virusziekten te 
krijgen.

Een medische ingreep
Een vaccinatie is een behoorlijke 
medische ingreep. Dat wordt vaak 
onderschat door zowel dierenartsen 
als eigenaren. Want wat gebeurt er al-
lemaal als we zo´n klein prikje eventjes 
in een hond stoppen? Wat we doen is 
wat virus, meestal meerdere virussen 
en/of bacteriën, samen met stof-
fen die het immuunsysteem 
moeten prikkelen in een 
lichaam stoppen. De virus-
sen gaan zich vermeerderen 
en het immuunsysteem gaat 
reageren. De zogenaamde 
Thelper-cellen komen op 
de indringers af en beginnen 
ze te bestrijden. Ze zorgen dat er 
stoffen vrijkomen die weer andere 
cellen aantrekken en ze zorgen ook 
dat andere, nuttige cellen zich kunnen 
vermeerderen. Tevens bieden ze de 
antigenen (kenmerken) van de virussen 
aan, aan het immuunsysteem zodat 
deze specifieke antilichamen kan gaan 
maken tegen deze specifieke virussen 
en bacteriën. Zo worden er speciale T-
killer-cellen gemaakt die afgestemd zijn 
op alle ziekten die in de entstof zaten 
en B-cellen die antilichamen maken. De 
T-killer-cellen zijn bedoeld om onge-
wenste, met virus besmette cellen, op 
te ruimen en de antilichamen, die door 
de B-cellen gemaakt worden, helpen bij 
het bestrijden van bacteriën en virus-
sen in het bloed of andere vloeistof-
fen. Van alle B- en T-cellen worden ook 
geheugencellen gemaakt die zeer lang, 
waarschijnlijk levenslang, aanwezig 
blijven. Dus als resultaat van een vac-
cinatie zien we een stijging van antili-
chamen tegen de ziektes waar we voor 
geënt hebben. 

Dat is meetbaar in het bloed. De 

gevormde T-cellen en geheugencellen 
kunnen we niet meten.

Aan de buitenkant zien we doorgaans 
niet zoveel gebeuren. Dus het lijkt alsof 
er niets gebeurt, maar ondertussen 
wordt het immuunsysteem wel behoor-
lijk geprikkeld en daar kan het wel eens 
mis gaan.

Bijwerkingen
Doordat het immuunsysteem heel hard 
aan het reageren is om genoeg antili-
chamen te maken, heeft het geen tijd 
om andere dingen te doen. Zo zien we 
geregeld na een vaccinatie een ontste-
king optreden. Dat kan bijvoorbeeld 
kennelhoest zijn na een cocktail-enting, 
of diarree. 

Dat komt doordat de weerstand tegen 
andere indringers even lager is. 

Tumoren die al wel aanwezig waren 
maar nog niet ontdekt, kunnen ineens 
de kop opsteken.

Door alle toevoegingen aan de entstof 
kunnen er allergische reacties optre-
den. Dat kan gering zijn, zoals zwelling 
op de plaats waar geprikt is, maar ook 
tot ernstiger reacties zoals het opzwel-
len van de hele kop of zelfs het hele 
dier. Het dier kan in shock raken en in 
bepaalde gevallen overlijden.

Ook kan het immuunsysteem dusdanig 
geprikkeld raken dat het niet meer weet 
wat lichaamseigen cellen zijn en wat 
niet. Dan ontstaan auto-immuunziek-
tes. Inmiddels wordt algemeen erkend 
dat AIHA (Auto-Immuun Hemolytische 
Anemie) kan worden veroorzaakt door 
een enting. Dat is een ziekte waarbij 
het immuunsysteem de eigen rode 
bloedcellen afbreekt en waardoor dus 
bloedarmoede ontstaat.

Langzaam maar zeker komen er steeds meer geluiden, voor-
namelijk via Internet, dat we onze honden veel te veel zouden 
vaccineren. Omdat het niet altijd gemakkelijk is daarover goede 
en betrouwbare informatie te vinden, zal ik in het kort uitleggen 
wat er allemaal meespeelt in de beslissing om al dan niet te vac-
cineren.
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Maar ook bij andere auto-immuun-
ziekten bestaat het vermoeden dat 
ze door vaccinaties kunnen worden 
veroorzaakt. De industrie geeft aan dat 
bijwerkingen in ongeveer 2 promille 
voorkomen. Dat is dus 2 op de duizend 
vaccinaties.

In mijn eigen praktijk kwam ik op 
ongeveer 1%, maar toen heb ik alleen 
gekeken wat er binnen 5 dagen na 
een vaccinatie gebeurde. Ik vermoed 
dus dat het percentage bijwerkingen 
nog wel iets hoger zal liggen, mogelijk 
2-5%.

Dode vaccins
Er zijn twee soorten vaccins. Dode 
vaccins en levende vaccins. Ik zal het 
verschil uitleggen.

Wat we eigenlijk proberen met een 
vaccinatie is een infectie met een virus 
na te bootsen, maar dan zonder dat het 
dier er ziek van wordt. Als we het virus 
in stukjes hakken dan kan het zich niet 
meer vermenigvuldigen, dus dan wor-
den we niet ziek. Alleen reageert het 
immuunsysteem ook niet echt, omdat 
het geen heel virus is dat binnenkomt.

Dus moeten we er een stof bij stoppen, 
die ervoor zorgt dat het immuunsys-
teem wel gaat reageren. ‘Adjuvantia’ 
noemen we dat. Het betekent niets 
meer en minder dan ‘toevoeging’. We 
weten nog nauwelijks hoe ze werken. 

Wat we wel weten, is dat ze het im-
muunsysteem prikkelen waardoor er 
antilichamen geproduceerd gaan wor-
den. Maar doordat ze nogal prikkelend 
werken, kunnen ze dus ook heftige 
reacties uitlokken.

Dode vaccins werken minder lang dan 

levende. Ze moeten dus herhaald wor-
den om een blijvend effect te krijgen, 
dat heet een booster. 

Dode vaccins hebben ook eerder 
allergische reacties of reacties op de 
prikplaats vanwege de adjuvantia die er 
in zitten.

Levende vaccins
Deze worden ook wel MLV (modified 
live virus) of geattenueerde vaccins 
genoemd. Deze virussen hebben we 
laten vermeerderen in cellen, die ze 
niet heel erg prettig vinden, maar waar 
ze wel enigszins kunnen vermeerde-
ren. Daardoor verliezen ze hun kracht. 
Ze worden zwakker en kunnen niet 
meer een echte ziekte opwekken. Ze 
vermeerderen zich wel enigszins na 
de vaccinatie en dus zetten ze wel het 
immuunsysteem aan het werk. Nadeel 
daarvan is dat ze wel kunnen versprei-
den. Als de ene hond wel net gevac-
cineerd is en een andere niet, en deze 
is ook niet beschermd door eerdere 
vaccinaties, dan kan de gevaccineerde 
hond de andere hond ziek maken. Ook 
kan het nog wel eens gebeuren dat als 
een hond gevaccineerd wordt, terwijl 
hij erg zwak is, hij ziek wordt. Dan is 
het virus te sterk voor de hond en krijgt 
hij juist de ziekte waar we hem voor 
wilden beschermen.

Levende vaccins geven wel veel langere 
bescherming. Ze hoeven ook niet her-
haald te worden om volledig te kunnen 
werken.

Alleen gezonde honden vaccine-
ren!
Alleen een gezonde hond zal op een 
vaccinatie goed reageren door veel 
antilichamen te maken. In de bijsluiter 

van alle vaccins staat ook duidelijk dat 
alleen gezonde dieren gevaccineerd 
mogen worden. Maar wat is gezond en 
wat is niet gezond? 

Een dier dat onder narcose is voor een 
sterilisatie? Ik heb net uitgelegd dat 
de afweer tegen bacteriën tijdelijk wat 
minder zal zijn...

Een hond met epilepsie? Onderzoek 
heeft uitgewezen dat honden met 
epilepsie net na de jaarlijkse vaccinatie 
vaker toevallen krijgen...

Een hond met jeuk? Jeuk kan een al-
lergie zijn en dat is een ontregeling van 
het immuunsysteem…

Ook met zijn allen voor een klein prijsje 
even snel een shot halen zonder dat de 
hond goed nagekeken wordt, vind ik 
een kwalijke zaak. Een vaccinatie is een 
behoorlijk zware medische ingreep en 
moet zorgvuldig gebeuren. 

Elk individu moet dus ook met de eige-
naar worden doorgenomen en nageke-
ken, zodat er zo veel mogelijk zekerheid 
is dat de hond helemaal gezond is en 
een vaccinatie goed aan kan.

Hoe lang werken ze nu eigenlijk?
Hiernaar is al aardig wat onderzoek ge-
daan. Meestal worden dan de hoeveel-
heid antilichamen gemeten. 

Dat gebeurt door ‘titeren’, dus de 
hoeveelheid wordt ook wel een titer 
genoemd en gaat in verdunningen. Een 
titer van 1:48 is hoger dan een titer van 
1:24.

Een titer van 1:80 wordt algemeen 
als beschermend beschouwd. Lagere 
titers houdt in dat het dier mogelijk 
beschermd is en bij een titer van be-
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neden de 1:10 wordt de hond als niet 
beschermd beschouwd.

Belangrijk ook om in de gaten te hou-
den is dat als de titer hoog genoeg is, 
het dier niet alleen beschermd is, maar 
dat een vaccinatie dan ook niets meer 
toevoegt. Een hoge titer wordt niet nog 
hoger. Dus vaccineren van beschermde 
dieren is niet alleen maar weggegooid 
geld, het is ook onnodig risico op bij-
werkingen.

En hetzelfde geldt voor pups. Dat we 
pups zo vaak vaccineren is niet om-
dat die vaccins zo slecht werken. Nee, 
zolang de pup nog antilichamen van 
de moeder in zijn bloed heeft, slaat een 
vaccinatie niet aan. Dus ergens tussen 
de 6 en de 12 weken is er één van de 
3-4 vaccinaties effectief. De rest niet.

Er zijn wel een paar onderzoeken ge-
weest naar hoe lang vaccinaties werken:

• Olson, 1996: 85% van de honden 
die meer dan 4 jaar geleden gevac-
cineerd zijn hadden nog voldoende 
antilichamen voor hondenziekte.

• Dodds, 1999: van meer dan 1400 
willekeurige honden had 95% 
voldoende titer voor parvo en 98% 
voor hondenziekte.

In Nederland is in een recent onderzoek 
gekeken naar 4 groepen honden: pups 
van 12 weken voordat zij de cocktail-
enting kregen, jonge honden van ruim 
1 jaar voordat zij de herhalings-enting 
kregen, oudere honden die elk jaar of 
om het jaar werden geënt en als laatste 
groep, honden die al langer dan 2 jaar 
niet waren geënt. 

Daaruit bleek dat van de eerste groep, 
de pups dus, ongeveer 60% beschermd 
was voor parvo en ongeveer 10% voor 
hondenziekte en besmettelijke lever-
ziekte (HCC). Van de tweede groep was 
80% beschermd voor parvo en 50% en 
60% voor hondenziekte en besmet-
telijke leverziekte en de laatste twee 
groepen bleken 90% beschermd te zijn 
voor alle drie de onderzochte ziekten.

De conclusie was dat het enten van 
pups en jonge honden belangrijk is en 
daarna zijn langere intervallen mogelijk.

In Amerika heeft Ronald Schultz, 
dierenarts aan de Wisconsin School of 
Veterinary Medicine, een ander soort 
onderzoek gedaan, zogenaamde chal-

lenge studies. Bij een challenge studie 
wordt niet zozeer gekeken naar de 
antilichaamtiters, omdat die niet alles 
zeggen, er is immers ook nog bescher-
ming door T-cellen en geheugencellen. 
In zo´n studie, die alleen met proefdie-
ren kan gebeuren, worden zowel gevac-
cineerde als niet gevaccineerde honden 
besmet met het virus en dan wordt 
gekeken of ze ziek worden of niet. Toen 
bleek dat voor de drie belangrijkste 
ziekten: parvo, hondenziekte en HCC 
een bescherming van zeker 7 jaar ge-
vonden werd. Het is dus niet zo dat die 
bescherming na 7 jaar weg was. Langer 
is er niet onderzocht. Dus het kan best 
zijn dat die bescherming langer duurt, 
mogelijk zelfs levenslang.

Leptospirose
Leptospirose is een bacteriële ziekte en 
geen virus. Vaccinaties tegen bacte-
riën werken korter en slechter. En de 
bijwerkingen zijn ook ernstiger. In een 
vaccin zitten complete dode bacteriën, 
die bestaan uit zeer veel eiwitten en 
al die eiwitten kunnen een allergische 
reactie opwekken. Daarnaast is het een 
dood vaccin, dat een prikkelende stof 
bevat om het immuunsysteem aan het 
werk te zetten. Dus nog meer kans op 
vervelende reacties.

Bij mensen worden er geen vaccins 
meer gebruikt met hele bacteriën erin, 
die zo´n grote kans op bijwerkingen 
hebben.

Daarnaast speelt het nog, dat er meer-
dere ondersoorten leptospiren zijn. In 
de entstof zitten er twee. Twee die in 
het verleden veel bij honden voorkwa-
men, namelijk Leptospira canicola en 
icterohaemorrhagica. Het is onbekend 
of dat nog steeds de meest voorko-
mende soorten zijn, omdat niet wordt 
bijgehouden als een hond leptospirose 
krijgt, welke ondersoort het is. In Zuid 
Duitsland en Italië blijken andere on-
dersoorten vaker voor te komen. Het is 
dus ook de vraag hoe effectief deze vac-
cinatie is in het voorkomen van ziekte 
bij de hond.

Dit alles bij elkaar maakt het lastig om 
een weloverwogen keuze te maken. 
Ik houd als advies aan: als je zo min 
mogelijk risico wilt lopen en je hebt een 
hond die niet eerder op een vaccinatie 
gereageerd heeft: vaccineer dan wel 
voor leptospirose.

Titerbepaling
Tegenwoordig is het mogelijk om met 
behulp van een heel klein druppeltje 
bloed, te bepalen of er voldoende antili-
chamen aanwezig zijn voor de drie be-
langrijkste ziekten: parvo, hondenziekte 
en HCC. Dat zou je elk jaar kunnen 
doen, maar ik denk dat, dat niet eens 
nodig is. Als de hond eenmaal goed 
gereageerd heeft op een vaccinatie met 
het aanmaken van voldoende antilicha-
men, dan kunnen we er van uitgaan dat 
de rest van het immuunsysteem ook 
gereageerd heeft en er ook T-cellen en 
geheugencellen zijn aangemaakt en 
dus de hond beschermd is voor een 
periode van 5-7 jaar.

Zo’n titerbepaling kan aantonen dat er 
bescherming is en dat is handig om te 
bepalen of een enting nuttig/nodig is. 
Dus voor pensions, shows of honden-
scholen kan het wenselijk zijn om een 
titerbepaling te doen, puur om aan te 
tonen dat de hond beschermd is. De 
titerbepaling is ook erg handig om bij 
pups te kijken of ze al geënt kunnen 
worden of nog niet. 

Bij pups is het mogelijk om te kijken 
wanneer de antilichamen die ze van 
hun moeder hebben meegekregen weg 
zijn. En dan is één enting (en daarna 
een titerbepaling ter controle) genoeg 
voor jarenlange bescherming.

En zo’n titerbepaling is ook erg handig 
bij honden met een onbekende vac-
cinatiestatus om te kijken of ze be-
schermd zijn of niet.

Wettelijke bepalingen
Soms moeten honden gevaccineerd 
worden vanwege wettelijke regels. Dan 
is dat ook zo. Als je naar het buitenland 
gaat met de hond is hondsdolheid 
verplicht (de rest niet!). Er bestaan 
inmiddels al meerdere fabrikanten die 
een entstof hebben die voor drie jaar 
geregistreerd is. 

Dat geldt dan alleen binnen de EU, 
landen buiten de EU kunnen hun eigen 
bepalingen hebben.

Ook voor shows, hondenscholen en 
pensions kunnen er andere bepalingen 
gelden. Een titerbepaling heeft nog 
geen wettelijke status, maar vaak is in 
goed overleg wel iets te regelen.

Tannetje Koning, dierenarts
oase@banditvoeding.nl
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Sterilisatie
Een medische noodzaak? Of een lucratieve handeling?

Er zijn van die periodes dat je steeds 
weer geconfronteerd wordt met 
terugkerende onderwerpen. Op dit 
moment is dat de vraag: Al dan niet 
steriliseren? 

Tijdens een puppybezoek bij Marjan de 
Raad, kreeg ik een folder van de dieren-
arts onder de ogen, waarin deze aangaf 
dat de hond al 10 maanden was; of er 
niet eens nagedacht moest worden 
over sterilisatie van de hond? De brief 
die mevrouw De Raad aan de dieren-
arts schreef, loog er niet om. Hierin gaf 
ze aan dat ze absoluut tegen castratie 
(vaak aangeduid als ‘sterilisatie’) is, ten-
zij om medische redenen.

Omdat ik veel mensen, die een pup uit 
de combinatie van één van mijn reuen 
hebben, op Facebook begeleid,  kreeg 
ik daar de vraag naar me toe of er met 6 
maanden al gesteriliseerd kan worden. 
De dierenarts had dit geadviseerd! 
Want de teef zou wel eens borstkanker, 
baarmoederontsteking etc. kunnen 
krijgen. Gelukkig is de teefeigenaar 
op het advies van ondergetekende en 
enkele andere pupkopers afgegaan en 
ziet hij af van het steriliseren. Wat het 
medische voordeel van castratie bij een 
reu zou moeten zijn, daar ben ik nog 
niet achter!

Op Facebook las ik dat een dierenarts 

de eigenaar van een teefje 
van bijna 4 jaar had aange-
raden om toch maar te steri-
liseren. Ze had het eerste en 
enige nestje gehad. Volgens 
deze dierenarts kleven aan 
sterilisatie maar een aantal 
kleine nadelen (neiging tot 
overgewicht, kleine kans op 
incontinentie) maar volgens 
haar zijn de voordelen te 
belangrijk om het niet te 
overwegen. De teefeigenaar 
kreeg een bijna unaniem 
“Nee”  te lezen.

Wat is het toch met deze dierenartsen, 
dat ze de mensen bijna dwingen om 
deze ingreep te laten uitvoeren bij vol-
komen gezonde honden. Als je de reke-
ningen ziet die ze soms durven te stu-
ren, dan kun je er bijna niet van uitgaan 
dat ze de kas met deze ingreep hoeven 
te spekken. Maar wat is het dan? Ik 
kan het u niet vertellen. Ik kan u wel 
vertellen dat ik het volkomen onethisch 
acht dat een dierenarts dit advies geeft, 
wanneer er geen medische noodzaak is. 
Ik heb hier al eens eerder over geschre-
ven. Als de dierenarts dit advies geeft, 
dan weegt het zwaar voor de eigenaar.

Citaat uit het boek van Janny Offereins:
“De nadelen van deze ingreep worden in 
de ogen van verschillende fokkers en le-
den onderbelicht. Zij wijzen met klem op 
de nadelen, zoals karakterverandering. 
De pup groeit niet meer goed uit, lelijke 
en niet meer uitruiende vachten, lekker 
ruiken voor reuen, waardoor ze herhaal-
delijk besprongen worden tijdens de 
wandeling in de buurt, geen vlees en geen 
vis meer zijn, veelal dik en wat lusteloos 
worden, op 7 jarige leeftijd vaak incon-
tinent en soms zelfs epilepsie krijgen. De 
fokkers raden hun kopers dan ook af om 
de teef, tenzij om medische redenen,  te 
laten steriliseren en reuen niet te laten 
castreren”

Verder op in hetzelfde boek zie je een 
foto van een gesteriliseerde teef die 
reusachtig is geworden en bovendien 
een overdaad aan haar heeft gekregen.

Ik benadruk nogmaals, dat wanneer het 
een noodzakelijke medische ingreep is, 

de zaak anders ligt.

(Wat ik trouwens niet wist, maar op de 
Winner in Amsterdam van de keur-
meester hoorde, is dat het bij een che-
mische castratie ook voor kan komen, 
dat de hond niet meer goed uitgroeit. 
Dat was voor mij nieuw! Verder ver-
telde ze me ook, dat men in Amerika al 
helemaal terug aan het komen is van de 
sterilisatie van pups op de leeftijd van 
6 maanden. Ik ben bang dat men hier 
dan toch een beetje achter de feiten 
aanloopt).

Waarom zou je in gezond vlees gaan 
snijden? Als je niet geconfronteerd wilt 
worden met een loopsheid  van 2x per 
jaar, dan zou je kunnen overwegen om 
een reu te nemen.

Als je niet geconfronteerd wilt worden 
met reuen die (geheel overeenkomstig 
de natuur) interesse hebben in teven, 
als die loops zijn, dan kun je overwegen 
om in plaats van een hond, een goudvis 
te nemen.

De nadelen van het steriliseren, wegen 
in mijn optiek op tegen de voordelen. 
Natuurlijk is iedere eigenaar vrij om te 
doen wat hem goeddunkt, maar ik advi-
seer om er heel goed over na te denken 
alvorens je overgaat tot sterilisatie en 
niet alleen af te gaan op het advies 
van de dierenarts (deze is in de ogen 
van velen een autoriteit), maar ook te 
luisteren naar de mening van ervaren 
fokkers en/of reu-houders.  Gelukkig 
zijn lang niet alle dierenartsen voor het 
steriliseren of castreren. Die van mij is er 
mordicus op tegen.

J. Broekman – Dekker

Meer lezen over dit onderwerp?
    www.doggo.nl/artikelen/hond-en-gezond-

heid/wel-of-niet-castreren-steriliseren-reu
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Drent-en-kennis: Antwoorden

1. Een ziekte, die wordt veroorzaakt door een overmaat aan het hormoon cortisol.

2. Door  een langzaam groeiende tumor in de hypofyse of de bijnier; cortisol wordt gemaakt in de bijnieren, 
dit zijn 2 kleine klieren die bij de nieren liggen. De productie en afgifte van cortisol  wordt gecontroleerd 
door het hormoon ACTH, dat weer in de hypofyse geproduceerd wordt. De hypofyse is een kleine klier aan 
de onderkant van de hersenen.

3. 1. Hypofyse afhankelijke Cushing; dit is de meest voorkomende vorm.

2. Bijnier afhankelijke Cushing;  bij deze vorm produceert een tumor in één of soms beide bijnieren grote 
hoeveelheden cortisol.

3. Geïnduceerde Cushing; deze vorm ontstaat door een langdurige behandeling met corticosteroïden, 
vooral van huidaandoeningen. Behandeling van de ene kwaal veroorzaakt in dit geval een andere 
kwaal.

4. ‘Normaal’ wordt cortisol tijdelijk door het lichaam aangemaakt in stresssituaties.

5. • Dieren met deze ziekte gaan vaak opvallend meer drinken en plassen.

• Schrokkerig eten en meer schuren met de vacht, waardoor deze dunner wordt, er kunnen huidproble-
men ontstaan.

• Ook de spieren nemen af en de buik wordt juist dikker.

• Het uithoudingsvermogen kan afnemen en de dieren gaan sneller hijgen.

• Bij een hypofysetumor kan het dier last krijgen van hoofdpijn met als gevolg lusteloosheid, veel sla-
pen en soms juist minder eetlust.

6. Complicaties kunnen zijn: het ontwikkelen van suikerziekte, een longembolie, ontsteking van de nieren en 
urinewegen, alvleesklierontsteking en hoge bloeddruk.

7. 1. De eerste aanwijzingen dat een hond Cushing heeft komt meestal uit bloedonderzoek. Om de diag-
nose te stellen wordt meestal een test gedaan met de urine van de hond. Gedurende 3 dagen wordt 
urine afgenomen met toediening van bepaalde tabletten. De urinemonsters worden in het laborato-
rium onderzocht op de zogenaamde cortisol-kreatinine ratio om de diagnose te bevestigen. Als dit na 
drie dagen ongeveer even hoog is, dan is niet duidelijk om welke vorm het gaat.

2. Dan kan een echo van de buik of een scan van hersenen en buik meer duidelijkheid geven.

8. Ja, operatief, waarbij de tumor bij de bijnier verwijderd wordt. Gevolg: levenslang gebruik van medicijnen 
om een tekort aan een aantal hormonen en stoffen te voorkomen. Het is vaak een ingrijpende operatie, 
die meestal wel goed gaat. Vervolgens een chemokuur, die steeds minder toegepast wordt.

Er is ook speciale voeding ‘Endocrine Support’ op de markt, die helpt bij het bestrijden van veel voorko-
mende complicaties, zoals huidproblemen en terugkerende infecties.

Het toedienen van een medicijn, dat snel en effectief de productie van cortisol door de bijnieren remt. De 
hond heeft namelijk een “normale” hoeveelheid cortisol nodig voor o.a. zijn stofwisseling. Het medicijn is 
geregistreerd voor honden. Dosering is afhankelijk van de hond.

9. Bij gebruik van dit medicijn worden de symptomen meestal binnen twee weken minder. Het duurt wel 
enkele maanden voordat er nieuwe haargroei is.

10. Controle vindt plaats op 10 – 14 dagen, 4 weken, 12 weken en daarna iedere 3 maanden. Elke keer wordt 
in anderhalf uur 2 keer bloed afgenomen. Aan de hand van de bloedwaarden wordt de dosering van het 
medicijn aangepast. Wanneer de beste dosering is vastgesteld en uw hond zichtbaar is verbeterd, hoeft u 
nog maar om de 3 maanden voor controle naar uw dierenarts.
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Dekkingen

Dek- en geboorteberichten

24-12-2014
Reu: Oscar Phébe van Groevenbeek, NHSB 2635613, HD A
Teef: Siska Serah van ’t Sleeswijck, NHSB 2769219, HD A
T. Nap, Winterswijk

01-01-2015
Reu: Geof George v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB 2847658, HD A
Teef: Nina Eefke v.d. Meerpoel, NHSB 2899991, HD A
J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker, Someren

01-01-2015
Reu: Joris Spot v. Carnisselande, NHSB 2706023, HD A
Teef: Maud v. ‘t Roetslat, NHSB 2724425, HD A
R.A.M. Hummelink, Zieuwent

06-01-2015
Reu: Stone, NHSB 2800890, HD A
Teef: Cora van het Lemenholt, NHSB 2745011, HD A
G. de Jonge, Emmercompascuum 

07-01-2015
Reu:  Joris Spot v. Carnisselande NHSB 2706023 HD A
Teef: Mila Maud v. ‘t Roetslat NHSB 2880432 HD A
R.A.M. Hummelink, Zieuwent

15-01-2015
Reu: Roef Bo v.d. Ruyghewaert, NHSB 2828504, HD A
Teef: Famke van ’t Wijdseland, NHSB 2683653, HD A
M.A. de Raad, Kraggenburg

17-01-2015
Reu: Quibus, NHSB 2652596, HD A
Teef: Emy fan ‘t Suydevelt, NHSB 2824384, HD A
J. Hooge, Pesse

Geboorten

04-11-2014
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
Teef: Shanti, NHSB 2842546, HD A
L. Vogels, Best

03-12-2014
6 pups (3 reuen en 3 teven)
Reu: Maron, NHSB 2796372, HD A
Teef: Froukje Wietske v.d. Meerpoel, NHSB 2764418, HD A
J.C. van der Linden, Hendrik Ido Ambacht

06-12-2014
6 pups (3 reuen en 3 teven)
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

14-12-2014
6 pups (4 reuen, 2 teven)
Reu: Frankie Pyppa v.d. Bezelhonk, NHSB 2854221, HD A
Teef: Sylke-Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2845783, HD A
E.G.M. Nijhof-Roessink, Eefde

22-12-2014
7 pups (5 reuen en 2 teven)
Reu: Bowie Spot v. Carnisselande, NHSB 2706022, HD A
Teef: Hera, LOSH 1050107, HD B
J. Faes, Vosselaar (B)

29-12-2014
3 pups (2 reuen en 1 teef )
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

04-01-2015
3 pups (1 reu en 2 teven)
Reu: Douwe Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2694396, HD A
Teef: Djenna Sanne van Drienermarke, NHSB 2743422, HD A
H.T. Bösing, Hengelo

28-01-2015
5 pups (3 teven en 2 reuen)
Reu: Tinus Jinte Basco v. ‘t Stieckelholt, NHSB 2816898, HD A
Teef: Kelly Joeska v. ’t Patrieske, NHSB 2898825, HD A
J. H. Alberts-Oets, Woerdense Verlaat

Benelux Veteranen Kampioen

In Luxemburg behaalde  
‘Jordie the Gloucester’ zijn 1ste punt op 
een Benelux Winnershow. Vorig jaar in Rot-
terdam zijn tweede punt en in Brussel zijn 
derde punt. Daardoor is Jordie nu definitief 
Benelux Veteranen Kampioen.

Hij is de eerste Drent die dit behaald heeft. 

Geert en Grada Paardekooper
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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! 

KIVOPetfood - De Run 4304 - 5503 LN Veldhoven - Nederland - Tel/fax: +31 (0)40 25 30 366 - cvanloon@iae.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:     09.00 uur tot 18:00 uur
Zaterdag:        09.00 uur tot 14:00 uur

Verkrijgbaar op diverse verkooppunten: zie s.v.p. 
kivo-petfood.nl/verkooppunten

Brokken Vers
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Benelux Winner en Winner 2014

Ik loop jachtproeven (KNJV-proeven 
en Meervoudige Apporteer Proeven) 
met zijn halfzus Djenna. In de maanden 
september en oktober, was maar één 
geschikt én beschikbaar weekend voor 
een tentoonstelling. Het werd hier-
mee de tentoonstelling in Rotterdam 
op zondag 7 september. Het was ook 
nog eens een speciale tentoonstelling, 
namelijk de eerste ‘Benelux Winner’ van 
Nederland. Naast de kampioenschaps-
clubmatch, de Winner show te Amster-
dam, de Nederlandse Hondenrassen 
show te Zwolle, is nu ook de ‘Benelux 
Winner’ toegevoegd tot de lijst van 
belangrijke showevenementen. 

De vrijdagavond voor de tentoonstel-
ling, heb ik Dexter opgehaald bij zijn 
eigenaar Gerrit Proper. We hebben Dex-
ter gezamenlijk op naam. De zaterdag is 
gebruikt om Dexter weer om te vormen 
van boerderijhond naar tentoonstel-
lingshond.

De zondag was voor alle deelnemers 
spannend en drukkend. Er was een 
grote opkomst van bekende en minder 
bekende Drenten, om mee te dingen 
naar de nieuwe titels. Mevr. Irene Ha-
moen keurde de Drent voor de eerste 
keer op een tentoonstelling en het was 
daardoor afwachten hoe ze zou keuren. 
De temperatuur was letterlijk hoog en 

steeg figuurlijk. Menig zweetdruppel 
was te zien. 

Hoewel langs de 
ring wel eens 
anders gekeurd 
werd, waren de 
geluiden betref-
fende de beste 
reu en teef eens-
luidend. ‘Voila 
fan ’t Suydevelt’ 
werd uitverkoren 
als beste van de 
teven. Ondanks 
dat ze nog niet 
op haar top is en 
het haar eerste 
show betrof, 
stond ze zelfver-
zekerd en attent 
in de ring. In de 
erering mocht ze 
de Drent verte-
genwoordigen als beste jeugdhond.

Dexter werd beste van de reuen en 
daarmee definitief Nederlands Kam-
pioen. Hij mocht deelnemen aan de 
groepskeuring en de keuring van de 
Nederlandse Rassen. 

Mw. Ricky Lochs-Romans keurde de 
Nederlandse Rassen. Bij de voorkeuring 
informeerde Ricky meerdere keren of 

het Markiesje al in de buurt van de 
keuringsring gearriveerd was. Toen het 
om de laatste twee plaatsen ging, ble-
ven het Markiesje en Dexter over. Zoals 
aangevoeld, ging de overwinning naar 
het Markiesje ‘Dutch Design of Peanuts 
Palace’. Desondanks ben je apetrots dat 
je zover bent gekomen.

De Winnershow is de belangrijkste 
tentoonstelling van Nederland. Hoe-
wel Dexter al ingeschreven was voor 
de Winner op zondag 14 december, 
dreigde het deelnemen niet door te 
gaan i.v.m. een dienstreis van 2 weken 
naar India. Het vertrek heb ik geluk-
kig een halve week kunnen uitstellen. 
Op de zondag eerst naar de Winner in 
Amsterdam en daarna direct door naar 
Schiphol.

De sfeer tussen de deelnemers was 
anders, c.q. minder dan voorgaande 
jaren, door recente ontwikkelingen bin-
nen onze vereniging(en). Ons ras heeft 
verzoening nodig.

Mw. Gerda Halff-van Boven keurde 
de Drenten op de Winner. Er was een 
sterke bezetting bij de reuen. Juist 
omdat je weet dat je hond tot de betere 
reuen van het ras behoort, is elke keu-
ring, elke plaatsing spannend en ben je 
bewust dat er maar één beslist, name-
lijk de keurmeester.

De opluchting en blijdschap was groot, 
Dexter werd beste van de reuen en 
daarna beste van het ras. ‘Jytte Pyppa 

Keuring

Bij het keuren spelen veel aspecten een rol . De rasbeschrijving is altijd de 
leidraad, maar interpretaties kunnen per keurmeester verschillen. De eerste 
indruk van de keurmeester is meestal het belangrijkste. Tijdens de keuring 
wordt dit enigszins aangepast. Daarnaast spelen andere aspecten een rol, als 
het afwegen van plussen en minnen van de hond, heeft de hond of voor-
brenger zijn dag wel/niet, zelfvertrouwen van voorbrenger en keurmeester, 
ervaring van de voorbrenger, met welke type honden is de keurmeester 
opgegroeid, keurmeestervergaderingen met ‘nieuwe’ aandachtspunten, 
gunfactor, etc. etc. 

Goede resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de 
toekomst.

Na het goede resultaat op de kampioenschapsclubmatch, hoefde Dexter 
Sanne van Drienermarke (roepnaam Milo) nog maar een halve punt te halen 
om definitief Nederlands kampioen te worden. Dus schrijf je je hond weer in 
voor een show.
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van de Bezelhonk’ van Albert Luttikhuis 
werd beste teef.

In de erering werd de Drentsche 
Patrijshond vertegenwoordigd door 
‘Isis’ (beste pup), ‘Viva la Vida fan ’t 
Suydevelt’ (beste jeugdhond) en multi-
kampioen ‘Bart fan ’t Suydevelt’ (beste 
veteraan).

Dexter was uitgenodigd voor de 
groepskeuring en de keuring van de 
Nederlandse rassen.

De groepskeuring ging zoals standaard 
bij een buitenlandse keurmeester ‘erin 
en eruit’. Bij groep 8 was er een verras-
sing. Mw. Gerda Halff-van Boven plaats-
te de Nederlandse Kooiker ‘Qunack’s 
Favor Mr Moustache’ op de tweede 
plaats. Na de groepskeuringen mocht 
Mw. Dinanda Mensink de beste hond 

van de Nederlandse rassen keuren. Op 
het laatst moesten nog twee honden 
geplaatst worden ‘de Drent’ en ‘de Kooi-
ker’. Tot ieders verrassing koos ze voor 
Dexter. Ze heeft niet de gemakkelijke 
route gekozen, maar de hond die ze op 
dat moment het beste vond. Hoewel ik 
al bijna 30 jaar bij de Drent meeloop en 
het een en ander heb bereikt, behoorde 
dit resultaat tot een van mijn hoogte-
punten. 

In plaats van het gewenste grote feest 
thuis, was het feestje nu iets kleiner. 
Met vrouw en vriend heb ik op Schip-
hol nog gezamenlijk kunnen eten en 
drinken.

Herman Bösing
Foto‘s: Michael van der Burg

Kampioenschappen

Het komt regelmatig voor dat eigenaren onterecht den-
ken dat hun hond al definitief Nederlands kampioen is 
of dat omstanders de eigenaar informeren dat zijn/haar 
hond het kampioenschap behaald heeft.

Nederlands kampioen
Om Nederlands kampioen te worden dien je vier kam-
pioenschapspunten te behalen onder minstens twee 
verschillende keurmeesters. De Raad van Beheer heeft 
hiervoor een ingewikkelde puntentelling.

Op de Winner in Amsterdam en de kampioenschapsclub-
match krijgen de beste reu en beste teef twee volledige 
punten. Dit dubbele punt kan echter maar één keer 
gebruikt worden voor de puntentelling.

Een volledig punt behaal je met
• de eerste plaats (‘beste reu’ of ‘beste teef’) op een 

show
• de tweede plaats achter een kampioen op een show

• de tweede plaats op een kampioenschapsclubmatch

• het behalen van het Nederlands Jeugdkampioen-
schap

• het Nederlands Veteranenkampioenschap

Een kwart punt krijg je bij een tweede plaats op een 
show. Vier keer een kwart punt kan eenmalig omgezet 
worden in een volledig punt. 

Benelux Winner
De Raad van Beheer (RvB) heeft in 2014, gezamenlijk met 
de kennelclubs van België en Luxemburg, nieuwe titels en 
kampioenschappen in het leven geroepen. In Nederland 
zijn de titels ‘Benelux Jeugdwinner NL’,  ‘Benelux Winner 

NL’ en ‘Benelux Veteranenwinner NL’ te behalen. Indien 
meerdere titels behaald worden, kan een kampioen-
schapstitel aangevraagd worden. Voor de titel ‘Benelux 
Champion’ moet je in drie verschillende landen de titel 
halen en voor ‘Benelux Junior Champion’ of ‘Benelux Vete-
ran Champion’ geldt dit voor twee verschillende landen. 
De RvB heeft dit mede in het leven geroepen om het 
tentoonstellingswezen weer een boost te geven. 

Het vreemde is echter dat België de Winner titel (behaald 
in Amsterdam) niet erkend voor opname in het Belgische 
stamboom en dat de RvB de titels ‘Belgian Winner’ en 
‘Brussels Winner’ (behaald in Brussel), niet vermeld op de 
Nederlandse stambomen. De vergelijkbare Duitse titel 
‘Bundessieger - BDSSG’ wordt in Nederland echter wel op 
het stamboom meegenomen. Verder bestaat nog steeds 
de rechtsongelijkheid tussen de titels ‘Benelux Winner’, 
’Winner’ en ‘Clubwinner’. Bij de titels ‘Benelux Winner ’ en 
‘Winner’ behalen zowel de reu als teef de titel. De titel 
‘Clubwinner’ wordt alleen verstrekt op de kampioen-
schapsclubmatch aan de beste van het ras, ondanks dat 
de opkomst veel groter is dan bij een tentoonstelling. In 
de geschiedenis van vereniging ‘De Drentsche Patrijs-
hond’ hebben slecht 5 teven de titel ‘Clubwinner’ gewon-
nen, de andere keren was de titel voor de reu.

De ‘Benelux Winner’-tentoonstelling wordt elk jaar aan 
een andere organisatie toegewezen. In 2014 is deze ten-
toonstelling toegewezen aan Rotterdam en in 2015 aan 
Groningen.

Menig exposant is in 2014 naar Luxemburg, Brussel en 
Rotterdam getogen om te proberen de titel ‘Benelux 
Champion’ te behalen.
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Holland Cup,  Amsterdam -12 december 2014

Winnershow,  Amsterdam -14 december 2014

Keurmeester: mevr. D. Mensink Beste van het ras (BOB): Arvid fan ’t Suydevelt

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

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

Kampioensklasse CAC / CACIB / BOB 1U Arvid fan ’t Suydevelt 2801713 J.W. Hoeksema en K. Alanko

Res. CACIB 2U Sander fan de Indo-Anjoho 2790062 R.H. Tiemeijer

Teven

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

Open klasse CACIB 1U Hester Isah fan ’t Patrijzen Bos 2877089 W. Klijnstra

Res. CACIB 2U Eva uit de Drentsche Streek 2899649 G. van Luinen-de Rooij

Veteranenklasse CAC 1U Britt fan ’t Suydevelt 2630893 M.A. Hoeksema

Keurmeester: mevr. G. Halff-van Boven Beste van het ras (BOB):  Dexter Sanne Anjo van Drienermarke

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse Res. CAC, Jeugd CAC
Jeugdwinner ‘14

1U Udo fan ’t Suydevelt 2938256 M. v.d. Burg & F.N.E. Riddersma

Tussenklasse 1ZG Maran van ‘t Jasperpad LOSH1126131 P. Massart

Open klasse Res. CACIB 1U Matthijs Emie v.d. Neerbosche Wateren 2832093 J. Broekman-Dekker

Kampioensklasse CAC / CACIB / BOB
Winner ‘14

1U Dexter Sanne Anjo v. Drienermarke 2875163 H.T. Bösing & G. Proper

Veteranenklasse Veteranenwinner ’14 1U Bart fan ’t Suydevelt 2630889 J.W. Hoeksema & 
F. Hoeksema-Schuurman

Teven

Puppyklasse 1VB Isis 2961401 G.L.M. Swanenberg

Jeugdklasse Res. CAC, Jeugd CAC
Jeugdwinster ‘14

1U Viva la Vida fan ’t Suydevelt 2942483 J.W. Hoeksema

Tussenklasse 1ZG Sophie Amy v.d. Lage Nesse 2926061 T. de Reus

Open klasse CAC, Winster ‘14 1U Jytte Pyppa v.d. Bezelhonk 2898764 A.F.S.J. Luttikhuis

Res. CACIB 2U Jentie-Mila v.d. Neerbosche Wateren 2920627 K. Groen &
B.N.J. Groen-Viergever

Kampioensklasse 1U Kirsi fan ’t Suydevelt 287052 J.W. Hoeksema & 
F. Hoeksema-Schuurman

Veteranenklasse CAC, 
Veteranenwinster ’14

1U Britt fan ’t Suydevelt 2630893 M.A. Hoeksema

Tentoonstellingen

Cooper (‘Udo fan ‘t Suydevelt’) 
(foto links) is Nederlands Jeugd kam-
pioen geworden tijdens de ‘Holland 
Cup’. Hij is nu:

·         Nederlands Jeugd kampioen

·         Belgisch Jeugd kampioen

·         Luxemburgs Jeugd kampioen

·         Benelux Junior Winner ‘14

·         Junior World Winner ‘14

Tijdens de Holland Cup behaalde 
ook ‘Viva la Vida fan ‘t Suydevelt’ 
de titel Nederlands Jeugd kampioen. 
(foto rechts)
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Keurmeester: mw. A.M. Reeskamp-Blok Beste van het ras (BOB):  Arvid fan ’t Suydevelt

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Puppyklasse Beste pup 1VB Rintje Indy van het Bergse Veld 2969879 A.C.M. Poppelaars en
E. Poppelaars

Jeugdklasse Res. CAC / Jeugd CAC 1U V.I.P. fan ‘t Suydevelt 2942480 M. Straalman en
H.H.F. Woestenenk

Open klasse Res. CACIB 1U Maras-Mila van de Neerbosche Wateren 2920624 R. von Kriegenbergh

Kampioensklasse CAC / CACIB 1U Arvid fan ‘t Suydevelt 2801713 J.W. Hoeksema en
K. Alanko

Teven

Puppyklasse 1VB Isis 2961401 G. Swanenberg

Jeugdklasse Res. CAC / Jeugd CAC 1U Viva la Vida fan ‘t Suydevelt 2942483 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Open klasse CAC / CACIB
Beste teef

1U Lenny-Tessy van de Bezelhonk 2897947 N.L. Luttikhuis

res. CACIB 2U Eva uit de Drentsche Streek 2899649 G. van Luinen-de Rooij en
H.H. van Luinen-de Rooij

Veteranenklasse 1ZG Nienke Kristel van Selihof 2621635 A.C.M. Poppelaars en
E. Poppelaars

Keurmeester:  de heer W.P. Hochstenbach Beste van het ras (BOB): Brisco Barasya the Gloucester  

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

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

Tussenklasse 1 ZG Udo fan ’t Suydevelt 2938256 M. v.d. Burg en F.N.E. Riddersma

Open klasse CAC / CACIB / BOB 1U Brisco Barasya the Gloucester 2889094 G.W. Paardekooper en
G.W. Paardekooper-Weenink

Res. CAC / CACIB 2U Nyka-Tessa van Klein Elsholt 2862111 A.H.L. Kamperman- van Remmen en
K. Boerrigter

Veteranenklasse Beste veteraan 1U Bart fan ’t Suydevelt 2630889 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Teven

Puppyklasse 1B Aukje Indy van het Bergse Veld 2969883 L.M.E. Vos

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

Res. CAC / CACIB 1U Viva la Vida fan ’t Suydevelt 2942483 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Open klasse Res. CACIB 1U Indy fan ’t Suydevelt 2864781 A.C.M. Poppelaars en 
E. Poppelaars

‘Tristan’ (Joep) Is nu definitief Nederlands Jeugdkampioen, ‘Bart fan ’t Suydevelt’ (Jarak) mag zich vanaf nu Nederlands Veteranen-
kampioen noemen en ‘Wiesje Wyneke fan ’t Suydevelt ‘is nu definitief Nederlands Jeugdkampioen. Allen van harte gefelicteerd!

Katwijk (Cuijk) - 21 december 2014

Eindhoven -  7 februari 2015

‘Eindhoven’ is de eerste show in 2015. Er waren 11 reuen en 
12 teven ingeschreven die vlot gekeurd werden door dhr. W. 
Hochstenbach. Er was één fokker, waarvan 5 nakomelingen 
meededen aan de show, wat heel leuk was. ‘Brisco Baraysa the 
Gloucester’ werd de beste reu en ‘Wiesje Wyneke fan `t Suyde-
velt werd de beste teef. Brisco en Wiesje moesten een rondje 
lopen en een keer ‘op en neer’ naast elkaar, daaruit werd Brisco 
de B.O.B. Dit was een mooi verjaardagscadeau van Brisco voor 
zijn ‘baasje’ Geert.

In de eindkeuring hadden we een Ier als keurmeester, het was 
‘erin en eruit’. 

Grada Paardekooper
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Ledenadministratie
Naam Adres Voorgesteld door

1 Mw. E.C. Alebregtse Hildebrandhove 94 Zoetermeer J.W.J. Bukkems v/d Manakker

2 Dhr. J. Appelhof Anreperstraat 159 Assen  

3 Mw. T.M.F.  Von Bannisseth Kerksteeg 1 F/G Harderwijk  

4 Mw. N.M. van Barneveld IJweg 761 Hoofddorp  

5 Dhr. J.H. Bybau Waalsdorperweg 41 Den Haag L. Hrouda

6 Dhr. J.E. Degener Kleasterkampen 28 Smalle  Ee  

7 Dhr. H.B.Ch. Falk Dorpsstraat 21 A Eesergroen  

8 Mw. A. Korsten Klaverkamp 7 Bemmel J.C. van der Linden

9 Mw. Y. Majolee Keerkade 9 Leusden  

10 Dhr. H.  van Norel Kastelenakkers 28 Zuidlaren  

11 Dhr. S. Schoenmaker IJweg 761 Hoofddorp  

12 Mw. A. Slats-van Bentum Oostdorperweg 116 Wassenaar  

13 Dhr. B. Spits Achterweg 55 Ammerstol  

14 Dhr. J.L. Sutmuller Meidoornstraat 15 Heijen  

15 Mw. T. te Velde-Dam Loetbos 7 Almere M.A. de Raad

16 Dhr. A. Verbruggen Lange Venstraat 5 Baal (België) W. Klijsen

17 Dhr. D. Visbeen Kerkstraat 39 Nieuwe Tonge J.C. van der Linden

18 Dhr. W.J.J. Visser Westersingel 3 Schagen B. Brinkman

Bezwaren tegen het toetreden van de nieuwe leden kunt u ter kennis van het secretariaat brengen, mits binnen 2 weken na het verschijnen van dit blad.
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Aquarel, Evelien Bösing

Twee en vier generaties verder

Ik lees in ‘Onze Drent’ dat het blad in 2015 al 50 jaar bestaat. 
Zolang gaan onze herinneringen en foto’s niet terug maar 29 
jaar is ook best een hele poos.

In 1985 is de foto gemaakt van mij met oudste dochter An-
neke, Drent Wendy en poes Lotje. Afgelopen Kerst was onze 
Anneke, nu zelf moeder van Jurre, op bezoek en kon de foto 
bij de kerstboom gemaakt worden.

Onze hond Wendy toen en onze Fardau nu, zijn voorzichtig 
EN dikke maatjes met de baby’s.

Ook op de grond konden beide baby’s, altijd als wij erbij zijn, 
rustig op de grond liggen en spelen. De hond gaat dan uit 
zichzelf er bij liggen en houdt de boel in de gaten.

We hopen dat ook Jurre, net zoals onze beide dochters Anne-
ke en Joukje, het vanzelfsprekend blijft vinden, op te kunnen 
groeien bij zulke lieve honden.

Inge Hoekstra-Dekkers

Jurre en Fardau  
kerst 2014

Wendy kerst 
1985
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Drenten door de jaren heen...

Wat een leuk initiatief om oude foto’s te verzamelen. Maar wat maakten we weinig 
foto’s in de tijd van de filmrolletjes! En het clubblad was toen nog een A5 boekje!

In 1975 kregen wij ons eerste Drentsche Patrijshondje. Wat een feest! Vooral voor 
onze oudste dochter, Elske, die toen net 6 maanden was.

Ze was heel erg voorzichtig met Jacco (van Hondevreugd) en heeft haar hele leven 
veel van honden gehouden. 

Dat is te zien aan de foto van onze tweede Drentsche Patrijshond ‘Belle 
v.d. Hoesteê’, genomen in 2003 toen we Belle nog maar net in huis had-
den en Elske dus 29 jaar oud was.

Hiernaast ziet u een foto van vorig jaar van Belle. Ze is niet meer erg 
speels, maar vindt het heerlijk om einden te wandelen.

Haar laatste kunstje was afgelopen jaar in de Cinque Terre. Dagtochten 
van 8-10 km. Maar dit wordt haar nu, in combinatie met de warmte, 
toch te veel. Wekelijks loopt ze nog twee keer in de week 90 minuten 
aan het strand en daar vaart ze wel bij. Maar ja, bijna 12 jaar oud is ook 
een hele leeftijd.

Onze eerste hond Jacco, hield niet van wandelen tot ons grote verdriet. 
Rondscharrelen was prima en een stukje uitlaten ook, maar na twee 
kilometer hield ze het voor gezien en ging gewoon zitten!

Vanwege onze leeftijd zullen we niet nog weer een hond in huis halen, 
maar Belle is erg gezond dus hopen we haar nog jaren bij ons te heb-
ben.

Bert en Regina Hoornenborg

Belle van de Hoesteê in 2014

Belle van Hoesteê in 2003

Jacco van Hondevreugd in 1975

Heeft u nog oude foto’s en de verhalen die daarbij horen?

Het is altijd een feest om oude foto’s te bekijken. Foto’s zijn leuk als ze pas zijn gemaakt, dan vermindert de aandacht een 
hele tijd en als ze oud genoeg zijn, dan kijken we er weer graag naar. Er is dan ook een heleboel te zien. Kleding, auto’s uit 
vervlogen tijden en niet te vergeten al die jonge koppies! En honden waar we goede herinneringen aan hebben; honden 
die we dachten niet te kunnen missen en waar we toch afscheid van hebben moeten nemen. 

Voor de mensen, die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Drent (en dat zijn alle lezers van ‘Onze Drent’) heeft 
het zien van oude foto’s en het horen van herinneringen nog meer waarde. We zijn altijd op zoek naar de ontwikkeling in 
de loop der tijd van het uiterlijk, het karakter en de manier waarop we met honden omgaan. Vooral op dat laatste gebied 
gaan de ontwikkelingen snel. Heeft u nog oude (of wat nieuwere) foto’s van uw Drent en kunt u er iets bij vertellen, de 
andere leden zullen u erkentelijk zijn als u die instuurt aan ‘Onze Drent’! Email: redactie@drentschepatrijshond.org.
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Evenementenkalender 2015

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

10 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 Holland Cup (Amsterdamse 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).

Foto’s en verslagen van de shows

We plaatsen zo mogelijk van elke show een foto van 
de BOB en een impressie / verslag van de show. We zijn 
daarvoor echter afhankelijk van de mensen die de show 
hebben bezocht. 

Als u op een show de titel BOB heeft behaald, zijn we erg 
blij met een foto van uw kanjer.  Als u ook een stukje wilt 
schrijven, zijn we nog blijer!

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

Add 210x297 Zoo Jachthond.indd   1 03-10-14   11:13
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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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