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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze vereniging,

Bij het schrijven van dit voorwoord is het nog onstuimig weer 
en verlang ik echt naar het begin van de lente. Dit  zou mooi 
aansluiten bij het mooie interview in deze uitgave met Wil van 
Nuffelen, een van de grondleggers van ‘Onze Drent’. 

Zoals u waarschijnlijk weet, is dit jaar extra bijzonder omdat 
ons ‘clubmagazine’ haar 50ste jaargang heeft. Een mooi getal 
en een goede reden om dit hele jaar extra aandacht te beste-
den aan de historie van ons ras, de vereniging en natuurlijk het 
clubblad.

De lente/zomer periode is altijd een drukke periode in onze 
Vereniging; fokdag, drentenwandeling, clubmatch en ALV. 

Kortom, voldoende reden om elkaar 
te ontmoeten!

Extra bijzonder dit jaar is dat we op 
de komende Algemene Ledenver-
gadering Henk Companjen zullen 
voordragen als erelid! In deze uitgave 
is de convocatie voor deze ALV opge-
nomen, kom vooral!
 
Afsluitend hoop ik velen van u te mogen begroeten bij een van 
de komende activiteiten in onze bruisende vereniging.

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

Foto-thema april-editie van ‘Onze Drent’: Iets in de bek
Zoals u vast al is opgevallen, pakt een Drent graag iets in de bek, zoals een apporterend ras betaamt. Bijvoorbeeld 
als er iemand binnenkomt, maar natuurlijk ook als hij iets ‘interessants’ tegenkomt. Dat kan van alles zijn: speelgoed, 
theedoek, dummy, botjes, vissen, konijnen, vogeltjes, pantoffels etc. Soms bent u er blij mee, soms wat minder. Van 
een andere categorie: moeder-honden die pups versjouwen. Onze honden kunnen van alles hanteren met hun bek (of 
netjes gezegd: met zijn ‘vang’) en kunnen daarbij heel voorzichtig te werk gaan (‘zacht in de bek’). Wij zijn erg benieuwd 
of u foto’s heeft van dit gedrag. We hopen er in de volgende editie een mooie verzameling van te kunnen plaatsen in 
‘Onze Drent’.

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

Oproep van de penningmeester en de ledenadministrateur

Aan de leden die hun contributie voor het lidmaatschaps-
jaar 2015 nog niet hebben voldaan, zou u zo vriendelijk 
willen zijn dit zo spoedig mogelijk over te maken naar 
rekeningnummer: NL88INGB0000854267 t.n.v. vereniging De 
Drentsche Patrijshond.

De contributie bedraagt voor een lid: € 37,50 (indien beta-
ling d.m.v. acceptgiro) en voor een gezinslid:  € 7,50. Bij 
voorbaat dank voor uw medewerking.

Madelien Atema (penningmeester) en  
Tjark Nap (ledenadministrateur)

Tegengekomen bij het scannen van oude exemplaren van ‘Onze Drent’. Deze 
inzending stond in ‘Onze Drent’  no. 3 van 1966. Nog steeds toepasselijk!
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Het Verenigingsarchief
Het bestuur van de vereniging heeft een begin gemaakt 
met het digitaliseren van oude jaargangen van ‘Onze Drent’, 
te beginnen bij het begin, nl. 1965. Het is de bedoeling dat 
de gedigitaliseerde versies van ‘Onze Drent’ op de website 
komen te staan, zodat leden deze oude tijdschriften kun-
nen inzien.  Het is gewoon heel leuk om te lezen hoe het er 
vroeger aan toe ging. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk 
dat deze tijdschriften digitaal bewaard zullen blijven.

Ook zijn we nieuwsgierig naar oude foto’s, papieren en 
andere memorabilia met betrekking tot de Drent en de 
vereniging en we roepen dan ook iedereen op om te kijken 

of zij wellicht nog mooie foto’s of andere dingen “op zolder 
hebben liggen“, die voor het archief van de vereniging van 
belang (kunnen) zijn of die gewoon leuk zijn om voor het 
nageslacht te bewaren. Kortom, alles wat in een verenigings-
archief op zijn plaats zou zijn. Wij slaan alles op bij All Safe en 
hopen dat binnenkort/in de toekomst iemand dit archief nog 
beter gaat ordenen en digitaliseren. Als iemand dit laatste op 
zich zou willen nemen (heel graag!), neem contact op met de 
secretaris van de vereniging.

Bestuur

Bestuursmededeling
Het bestuur is verheugd u te kunnen meedelen dat met ingang van 1 april Mirjam van Hoef is benoemd als lid van de Com-
missie Fokaanvragen.

Zij zal als taak hebben voorlichting en advies te geven aan alle leden van de vereniging met betrekking tot het fokken van 
een nest of het inzetten van een reu voor de fokkerij. Daarnaast kan zij desgevraagd begeleiding bij het fokken van een nest 
geven.

Het bestuur wenst haar veel succes toe bij het uitoefenen van deze functie.

Oproep: Dierenarts ter ondersteuning van de FBC

Voor ondersteuning van de FBC is het bestuur op zoek naar een DIERENARTS, die haar of zijn expertise wil inzetten bij de 
diergeneeskundige aspecten van deze commissie. Affiniteit met de Drentsche Patrijshond wordt op prijs gesteld, maar is 
geen voorwaarde.

Heb je zin en tijd om een bijdrage te leveren of ken je iemand die dat mogelijk zou willen doen? Laat het ons weten en 
neem contact op met Hanneke Alberts, de secretaris van de Vereniging.  

Algemene Ledenvergadering 2015
Uitnodiging

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 15  juni.

Locatie: Hotel/Restaurant  Schimmel,
Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg
Tel. 033-2861213

Aanvang van de vergadering: 19.30 uur (de zaal is open vanaf 18.30 uur).

Routebeschrijving: Neem de afslag 22/Maarsbergen van de A12 en volg vervolgens de borden Wouden-
berg/Veenendaal. Vervolgens ligt de locatie in Woudenberg aan de doorgaande weg, 
de N225,  richting Scherpenzeel/Veenendaal.
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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

®

NIEUW: Naast de geperst adult brok is er nu ook de 
tarwe- en glutenvrije geperst puppy & small breed (28/15) 
en de geperst lam – all life stages (24/14), met een hoog 
vleesaandeel.

BIOFOOD geperst is geschikt voor alle honden, van pup tot senior. www.biofooddiervoeding.nl

NATUURLIJK HET BESTE!NATUURLIJK HET BESTE!
• KOUD GEPERST
• VEEL VLEES
• TARWE- EN GLUTENVRIJ
• PUP TOT SENIOR

• KOUD GEPERST
• VEEL VLEES
• TARWE- EN GLUTENVRIJ
• PUP TOT SENIOR

GEPERST A5 liggend_Layout 1  28-5-2015  16:17  Page 1
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Agenda - Algemene Ledenvergadering (ALV) 15 juni 2015

Opening

Vaststellen aantal stemgerechtigden

1. Uitreiking van: 
• de J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee
• de  Perdix prijs 
• de Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van Doornenburgtrofee
• de Mariënwaerdt Wisselbeker
• de Suze Markvoort Beker
• de Nimrodprijs
• de Van Bircmedeprijs 
• Felicitatie voor de beste teef en beste reu van de Clubmatch 2014         

2. Erelidmaatschap Henk Companjen

3. Notulen van de vergadering van 13 januari 2014 (gepubliceerd in ‘Onze Drent’  no. 1 van februari 2014)

4. Notulen van de vergadering van 30 juni 2014  (gepubliceerd in ‘Onze Drent’ no. 4 van augustus 2014)

5. Ingekomen stukken en mededelingen 
 (deze bescheiden zullen één uur voor aanvang van de vergadering ter inzage liggen op de bestuurstafel. 
 Gelieve de bescheiden, na deze gelezen te hebben, ook aan anderen ter beschikking te stellen).

6. Jaarverslag van de penningmeester over 2014

7. Verslag van de kascommissie (wordt ter vergadering voorgelezen)

8. Décharge bestuur

9. Verkiezing kascommissie en reservelid kascommissie

10. Voortgang financieel jaar 2015

11. Vaststellen van de begroting 2016

12.  Jaarverslagen van het bestuur en de commissies
• Jaarverslag Bestuur
• Jaarverslag Ledenadministratie
• Jaarverslag Registerbeheerder 
• Jaarverslag Puppycontactadres en Over te plaatsen Drenten
• Jaarverslag Fokbeleidscommissie (FBC)
• Jaarverslag Fokaanvragen
• Jaarverslag Evenementencommissie (EVC)
• Jaarverslag Gebruikshondencommissie (GBC)
• Jaarverslag Drentenwinkel 
• Jaarverslag Redactiecommissie

13. Bestuursverkiezing:  dhr. F. (Fred) van der Meulen als penningmeester en Dhr. H. (Harry) Hilkens als lid 

14. Pauze

15. Uitslag bestuursverkiezing

16. Aanpassing artikel 2.2 van het VerenigingsFokReglement (VFR) betreffende herhaalcombinaties

17. Aanpassing artikel 2.4 van het VFR betreffende dekbeperking

18. Herziening reglementen van de volgende commissies: 
 • Evenementencommissie
 • Fokbeleidscommissie
 • Register 
 • Fokken en Fokaanvragen 
 • Nestbezoeken 
 • Pupinfo/Over te plaatsen honden

19. Rondvraag

20. Sluiting
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Wil van Nuffelen vertelt

“Sudah”, oftewel “Laat maar”!
Dit gezegde wordt veel door de Indische Nederlanders gebruikt 
om te zeggen: “Laat maar zitten. Het is niet (meer) belangrijk”.

De tweede icoon van onze vereniging die ik bezoek, is Wil van 
Nuffelen (erelid van de vereniging). Evenals Arie Booij is zij één 
van de personen die het langst lid is van de vereniging van de 
Drentsche Patrijshond. Ze heeft heel veel voor deze vereniging 
betekend. Zowel door het samen met anderen (o.a. Arie Booij)
schrijven van het jubileumboek, als door haar inzet binnen de 
vereniging: haar werk in de redactie, in de EVC, in de FBC en 
meer.

Ik bezoek haar in Rijswijk in haar appartement in de verzor-
gingsflat waar ze na haar cerebrale incident is gaan wonen. 
Ze is, buiten haar fysieke handicap, nog precies hetzelfde. Een 
goedlachse vrouw die heerlijk kan vertellen over alles wat ze in 
haar leven heeft meegemaakt. Het klikt het heel goed tussen 
ons, wellicht omdat we beiden uit een zelfde cultuur komen. 
Als je Wil over vroeger hoort praten, de tijd in ‘Indië’, gaat dit 
gepaard met enige nostalgie, die de niet altijd even mooie 
herinneringen omarmt. Over de tijd in het 
kamp en de periode daarna wordt door 
haar (evenals door andere mensen uit het 
vroegere Nederlands-Indië) weinig gezegd. 
Iets aandoenlijks: ze mocht in het kamp nog 
een hondje bij zich hebben; Spanky. Later 
moest het hondje weg en het is toen door 

de Baboe opgehaald. Jaren later heeft de broer 
van Wil hier in Nederland iemand ontmoet die 
Spanky destijds heeft opgevangen. Dat had mijn 
moeder moeten weten, zegt ze.

Wanneer ben je lid geworden?
In januari 1959 ben ik lid geworden van de 
vereniging. Ik heb me in 1958 aangemeld, 
want mijn eerste Drent kwam in ’58. Maar je 
moest geballoteerd worden om lid te kunnen 
worden. Dat is nu eigenlijk niet anders. De 
aspirantleden worden in ‘Onze Drent’ vermeld 
en als er geen bezwaren tegen het lidmaat-
schap zijn, dan kun je lid worden. 

Ben je met de eerste hond al gelijk begon-
nen met fokken?
Nee, pas met de 4e hond ben ik begonnen 
met fokken. Een jaar na Kita heb ik Bela gekre-
gen, uit de kennel van Baron van Hogendorp. 
Met Dewisri ben ik begonnen met fokken. Het 
hoort eigenlijk Dewi Sri (Godin) te zijn, maar 
omdat er geen kennelnaam was, hebben ze 
het bij de Raad van Beheer aan elkaar ge-
schreven.

De kennelnaam Minta Diri betekent afscheid 
nemen in het Maleis. Eigenlijk zijn alle namen 
van mijn honden uit het Maleis gekozen.

Je hebt samen met Arie Booij het Jubileum-
boek van de vereniging geschreven, klopt 
dat?

Nou, Margaret Engelsma heeft er het meeste aan gedaan. 
We hebben het nu over het eerste boek. Het meeste is door 
Arie Booij geschreven en het gedeelte over de voeding door 
iemand van Cavom. Zelf heb ik een klein stukje geschreven 
en Margaret heeft het geloof ik 5 of 6 keer helemaal uitgetikt. 
In die tijd had je geen computers. Bij de drukker hebben Mar-
garet en ikzelf toen nog een keer alles doorgelezen. Omdat 
de toenmalige penningmeester niet wilde betalen, hebben 
we het zelf uitgegeven. Dus Margaret Engelsma, Arie Booij, 
Johan Kraaij en ik hebben toen het eerste boek in de voorver-
koop gedaan om het te kunnen betalen en we hebben ieder 
een kwart van het benodigde restbedrag betaald.

Nel heeft het over de gezellige tijd die ze bijvoorbeeld tijdens de 
proeven in Beesd hadden. 
We zwommen ook in de Linge en we hadden altijd een 
barbecue daarna. Ook hadden wij bijvoorbeeld na een club-
match een etentje. Helaas werd dat toch een beetje te duur.

Waarom ben je aan de Drenten begonnen?
Wel, ik was eigenlijk van plan een Labrador 
te nemen. Er was iemand die een paar 
Labradors uit Engeland had geïmpor-
teerd, maar helaas kreeg de teef geen 
nestje. Toen wilde ik een Golden Retriever 
nemen maar die kon ik niet krijgen, want 
de secretaresse van die vereniging gaf 
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te kennen dat er op dat moment geen pups waren. En toen 
ben ik in Toepoel (honden encyclopedie JBD) gaan zoeken. 
Ik wilde sowieso een jachthond, want dat vind ik de beste 
gezinshonden. Ik zag de Drent, oh dacht ik, dat is wel leuk. 
Wit met bruin en een Hollands ras. Ik had nog nooit van mijn 
leven een volwassen Drent gezien. Ik heb toen uit Ommen 
mijn eerste pup gehaald. Dat was Kita, officieel Astridt. Met 
dt! Maar mijn moeder vond die naam maar niets en we heb-
ben haar toen Kita genoemd. Zo moet je eigenlijk niet 
aan een rashond beginnen.

Wat heb je met het karakter van deze 
honden?
Een hond is sowieso anders dan een 
kat, het is een echt maatje. De Drent was 
mijn eerste hond en als dat bevalt dan 
blijf je bij hetzelfde ras. Dus toen ik na 
2 jaar een tientje opslag op mijn salaris 
kreeg (Wil was onderwijzeres) zei ik tegen 
mijn moeder: er kan nog wel een hond 
bij (ze schaterlacht). En dus kwam Bela. 
Ik maakte zelf het eten voor de honden. 
Daar werd van alles bij gedaan zoals kalk, 
vitaminen etc. Kopvlees werd per 100 kg 
ingekocht en in de diepvriezer bewaard.

We hebben het ook nog even over pups die te mager zijn. Ook 
Wil heeft meegemaakt dat een eigenaar z’n nieuwe pup na een 
paar maanden nog net zoveel voer gaf als in het begin. Dat 
is een bekend gegeven zegt Wil. “Het is belangrijk dat de pup 
voldoende eten krijgt in het eerste jaar. Daarna ga je met je ogen 
voeren”.

Je hebt ook geshowd?
Ja. Ik ben met Kita regelmatig naar shows gegaan. Ik zat een 
keer in Eindhoven met de enige Drent en dus ik werd prompt 
eerste. (Weer die volle lach). Om 10.00 uur begon de keuring 
en vanaf 10.05 uur kon je wachten tot het 5 uur was.

Dat is nu anders, zeg ik.
Ja dat is wel zo, maar ik vind het niet leuk voor de bezoekers 
dat je nu op de tentoonstellingen al naar huis mag als je klaar 

bent met de keuring. Vroeger mocht je pas aan het begin 
van de eindkeuring naar huis maar tegenwoordig heb je een 
leegloop en is er na verloop van tijd geen hond meer te zien. 
Je zit er niet alleen om je hond te laten keuren, maar je zit er 
ook om mensen kennis te laten maken met het ras en een 
praatje met ze te maken.

Wil is dit jaar nog even op de keuring in Rijswijk geweest. Dat 
was maar een kwartiertje rijden van waar ze woont en dus kon 
ze de tentoonstelling gemakkelijk bezoeken. Dat was genieten 
voor haar. Ze had de Drenten en de Kooikers (haar latere hond-
jes) bij elkaar dus kon ze haar hart weer heerlijk ophalen.

En passant hebben we het even over het feit dat ze van een rede-
lijk actieve vrouw, vanwege haar gezondheid, gedwongen is om 
minder te doen. Helaas.

Met welke lijn heb je gefokt? Waar ben je mee begonnen?
Ik ben met Maras van Van Arkel begonnen. Dat was mijn 
eerste nest met Dewi. Ze laat me verschillende foto’s zien van 
de honden die ze gehad heeft.

Heb je veel kampioenen gehad?
Nee, ik heb niet zoveel geshowd dat ik de honden kampioen 
kon maken. Ik vond het showen ook niet zo leuk. Met Kita 
heb ik wel G&G (Gedrag en Gehoorzaamheid) gedaan. Ze is 
destijds als 2e geslaagd met 72 van de 75 punten.

Ze laat me een foto van zichzelf zien waar ze in kostuum moet 
lopen voor een tentoonstelling. Ze lacht zichzelf een beetje uit, 

maar ik vind het een enige foto.

Ik heb in totaal 10 Drenten gehad. Ze zeiden 
altijd: je moet geen Drent nemen want die 
zijn eigenwijs. Nou dan antwoordde ik: wij 
zijn ook eigenwijs! Het zijn heerlijke hon-
den, maar je moet wel gevoel voor humor 
hebben.

Over het blad ‘Onze Drent’
In 1965 begon Bouwman met een blad. 
We hebben er lang over gesproken op 
een ledenvergadering. Tot dan werd er 
alleen in de ‘Nederlandse Jager’ en de 
‘Hondenwereld’ iets gemeld of geschre-
ven over de Drent. En toen zeiden we 

“Ja, we moeten eigenlijk zelf dat blad doen”. Van het bestuur 
uit werd toen tegen me gezegd “Jij wilt dat zo graag, wil je 
er dan ook in zitten”? Ik heb toen gezegd: “Ja hoor, dat wil ik 
best doen”. Mijn moeder heeft in het begin al die adressen 
elke keer weer opnieuw getikt. Zelf heb ik het blad toen op 
stencil getikt en er tekeningetjes bij gemaakt. Daarna kreeg 
ik een stencilmachine om het zelf te stencilen en kreeg ik een 
tweedehands elektrische typemachine met zo’n hele brede 
wagen. De omslag liet ik wel bij een drukker maken. Dan 
kwamen er op een avond een paar Drentenkennissen van me 
en dan zetten we het blad in elkaar: verzamelen, nieten, snij-
den, adresseren en in de latere jaren bundelen op postcode. 
We zijn daarmee doorgegaan tot we zo’n 1200 leden hadden. 
Daarna werd het wel erg veel om dit op één avond te doen 
en toen heb ik het door een firma in elkaar laten zetten. Dus 
ik stencilde het blad zelf en het werd daarna in elkaar gezet 
door het bedrijf. Het begin van ‘Onze Drent’ was in 1966. 
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Bouwman heeft in 1965 buiten de ver-
eniging om 4 afleveringen gemaakt van 
zijn versie (met de naam ‘De Drentsche 
Patrijshond’).

In de EVC ben je ook heel lang actief 
geweest. Wat deed je daar precies in? 
Dat was meer de administratie. De cata-
logi en de uitnodigingen werden door 

mij gemaakt en ik vind het leuk dat het 
inschrijfformulier van de clubmatch 
dat door mij gemaakt is, nog steeds 
gebruikt wordt. 

Wat vind je van de huidige toestand 
in de vereniging?
Nou, de ruzies zijn waardeloos natuur-
lijk. Ik vind wel dat het opgelost kan 
worden. We hebben al meer tramme-
lant gehad en dat heeft men toch altijd  
kunnen oplossen. Het gaat zo niet meer 
over de honden, maar over de mensen 
en dat is jammer. Het zal wel weer slij-
ten, maar het duurt nu toch wel even. 
Je krijgt nu wel met deze ruzie een heel 
kleine genenpoel, wanneer men niet 
meer de honden van de ‘andere kant’ 
mag of wil gebruiken.

Na nog enkele discussies maak ik met 
tegenzin een einde aan het bezoek. Net 
als bij Arie Booij heb ik het gevoel dat ik 
maar een heel klein beetje meegekregen 
heb van alles dat ze zou kunnen vertellen. 
Wat een kanjer van een vrouw. Op deze 
mensen drijft een vereniging. Niet voor 

jezelf, maar voor de vereniging. Niet voor 
jezelf, maar voor het ras. Ik voel me een 
beetje klein in haar gezelschap. 

Wil, bedankt voor het buitengewoon 
inspirerende en interessante gesprek dat 
ik met je mocht hebben. Terimah Kasi 
Banjak. Heel hartelijk dank!

J. Broekman-Dekker

1 a. Waar en wanneer vond de eerste hondententoonstelling plaats voor de Drent?

b. Wie waren de initiators?

2 Hoeveel eigenaren hadden hier gehoor aan gegeven?

3 Door wie werd de tentoonstelling georganiseerd en op welke datum werd deze ge-
houden?

4 Wat was het doel?

5 Hoe werd het hier naar toe komen gestimuleerd?

6 Op welk tweede onderdeel werd een dag eerder getest?

7 Wat was een voorwaarde en hoeveel honden deden hier aan mee?

8 Onder auspiciën van welke organisatie stonden deze evenementen?

9 Welke teef werd eerste van de 13 geselecteerde teven in Groningen?

10 Welke reu werd eerste van de 7 geselecteerde reuen in Groningen?

A
ntw

oorden op pagina:  28

Drent-en-kennis: Vragen
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Kennismaking met Harry Hilkens

Ondanks het feit dat je al heel lang 
Drenten hebt, was je voor mij redelijk 
nieuw. Zou je iets over jezelf kunnen 
vertellen?
In 1954 ben ik geboren in een agrarisch 
gezin. Na het doorlopen van de middel-
bare school, heb ik rechten gestudeerd 
en na enkele jaren in loondienst gewerkt 
te hebben, ben ik in 1982 gestart met 
mijn eigen advocatenkantoor. Ik ben 
een ‘oude’ vader, met een zoon van 13. Getrouwd ben ik met 
Yvonne Franssen, met wie ik de liefde voor de Drent deel.

Ik begrijp dat je vader ook al Drenten had. Je kennelnaam 
is ‘kennel van het Roerdal’. Heb je veel honden gefokt en is 
daar ook mee gejaagd of geshowd? 
Ja, de keuze van mijn vader was erg bewust. Aan de hand van 
‘Toepoel’ (encyclopedie) werd gekeken naar raskenmerken, 
met name voor de jacht. Het jagen onder het geweer gaf wel 
de doorslag.

De eerste jaren werd er alleen maar gejaagd, maar de be-
hoefte om een jachttraining te doen werd al gauw groot. De 
resultaten waren goed, zodat uiteindelijk ook werd besloten 
om een nestje te fokken. Vervolgens is een kennelnaam ge-
registreerd en zijn tot 1995 met diverse combinaties diverse 
nestjes gefokt. Of er veel geshowd is, weet ik niet, indertijd 
werd daar minder bij stilgestaan. Wel is er met diverse hon-
den gejaagd.

Jaag je of heb je gejaagd? En hoe sta je tegenover de jacht?
Ik heb gejaagd vanaf 1968 (ja, toen kon dat nog als 14-jarige 
met je vader mee) tot ongeveer 2005. Ik ben voorstander van 
verantwoord wildbeheer en begrijp dat jagen daarbij nood-
zakelijk is. Ik ben tegen jacht als onderdeel van ‘netwerken’.

Wat heb je met Drenten en het karakter? Ik bedoel, zijn 
er bepaalde karaktertrekken die je heel leuk vindt en ook 

heel vervelend?
Het eigenzinnige, gecombineerd met het 
aanhankelijke, het huiselijke en het contact 
met de baas, maakt naar mijn mening de 
Drent uniek. 

Het eigenzinnige is echter naast een goede 
eigenschap ook tegelijkertijd een slechte. 
Het dwingt je om in de opvoeding en om-
gang met een Drent consequent en vastbe-
raden te zijn.

Hoe sta je tegenover het showen? 
Alle activiteiten die je met je hond of huis-
dier in zijn algemeenheid, voor je plezier 

doet, zijn goed en verhogen het plezier in je hobby.

Je loopt nu al een poosje mee in het bestuur van de vereni-
ging.  Zijn er dingen die je opvallen?
Wat me vooral opvalt is de enorme inzet en toewijding 
waarmee het huidige bestuur haar taken uitoefent. We weten 
allemaal dat de afgelopen anderhalf jaar een woelige en niet 
altijd even leuke tijd is geweest voor de Drentenvereniging, 
en daarmee ook voor het bestuur. Toch heeft de liefde voor 
de Drent en de betrokkenheid bij de vereniging voor deze 
bestuursleden nooit ter discussie gestaan, en dat vind ik zeer 
bewonderenswaardig.

Heb je nog leuke ervaringen met Drenten, die je ons wilt 
vertellen?
De meeste Drenten, voor zover ik weet, eten graag. Dit bleek 
in het verleden tijdens een KNJV-proef. Mijn vader was tot en 
met de dirigeerproef gekomen. Het sleepspoor over water 
leek ons geen probleem, dat was al vele malen in de praktijk 
bewezen.  Ook dit keer pakte Argos het spoor feilloos op, al 
snel stond hij weer met het apport tussen zijn tanden aan de 
waterkant, maar de eend had hij wel vreemd vast, zo leek het. 
De werkelijkheid was erger: hij apporteerde de lunch van een 
visser die ergens aan de waterkant zat. De keurmeester kon 
wel lachen, maar het resultaat bleef een nul en daarmede 
geen A diploma.

J. Broekman - Dekker

Harry Hilkens is kandidaat bestuurslid. 
Een goede reden eens met hem kennis te 
maken.
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Onze Sam
Hij was kerngezond. Tweeënhalf jaar jong. En toch heb-
ben we hem vandaag laten inslapen. Onze Sam. Een 
oersterke, gespierde Drentsche Patrijshond.

Vanmorgen vroeg nog, liet onze vijfjarige dochter hem keu-
rig zitten en wachten in de keuken, terwijl ze snoepjes voor 
hem verstopte in de kamer. Op haar commando, vijf minuten 
later, mocht hij speuren door de woonkamer. Later liep hij 
bruisend van energie met mij door het bos. Keurig ‘zit’ op de 
fluit, omkijkend waar ik blijf als hij vooruit wil, heftig kwispe-
lend te speuren naar muisjes onder de struiken. Zoals altijd.

Maar dit is Sam ook: een mountainbiker fietst langs en hij 
‘snapt’ naar zijn kuit. Eén van de kinderen doet de voordeur 
wijd open en hij hapt een meneer die de straat inloopt in zijn 
arm. Een buurvrouw loopt voorbij en hij bijt haar in haar bil. 
Flinke blauwe plekken, schrik, bossen bloemen langsbren-
gen. We roepen hulp in van de gedragstherapeute, waar 
we ook de puppyles en beginnende jachttraining volgden. 
We leren om hem af te leiden als er een hardloper, fietser of 
alleenlopende man of vrouw in de buurt is. Met spelletjes, 
verstoppen, dummies gooien. Ik fluit hem van een afstand in 
de ‘zit’, waarna hardlopers en fietsers ongedeerd kunnen pas-
seren. We laten hem castreren. Maar als we hem niet op tijd 
afleiden, gaat het soms mis. Hij ‘snapt’ naar een arm of een 
hand. Met ‘sorry’ zeggen komen we er dikwijls vanaf. 

Het afgelopen halfjaar lijkt hij minder heftig te reageren op 
situaties die hij niet vertrouwt. Sam wordt rustiger en er zijn 
minder van zulke voorvallen. Thuis letten we er extra op, 
dat wij altijd als eerste het huis uit of in gaan, dat hij netjes 
op zijn plaats ligt als wij eten en pas daarna zijn voer krijgt – 
waarop hij eerst netjes voor de volle bak moet wachten tot 
wij of de kinderen ‘toe maar’ zeggen. Als er vreemden aanbel-
len of binnenkomen, leggen we hem op zijn plek – hij mag 
pas later begroeten. 

Mijn partner installeert een camera om te kijken wat Sam 
doet als hij alleen thuis is, want hij is dikwijls over zijn toeren 
als we thuis komen: zenuwachtig, moet snel een plas, ook al 

is hij drie uur eerder uit geweest. 
Sam blijkt die uren alert om zich 
heen te kijken, met gespitste 
oren, gaat nooit eens rustig lig-
gen of slapen.

Als we allemaal thuis zijn, ligt hij 
tevreden op zijn plaats te knor-
ren. Voor ons en de kinderen is 
hij lief, likt handen, laat zich door 
kleuter en zevenjarige terugstu-
ren naar zijn plek, nestelt zich op 
het kleed voor de open haard 
of tussen spelende kinderen in 
de serre. Vreemde kinderen zijn 
welkom, hun ouders blaft hij het 
liefst weg. De ene keer vindt hij 
het prima als een ouder op het 
schoolplein hem over zijn kop 

aait of in de ogen kijkt, de an-
dere keer gaat zijn staart strak 
omhoog en spant hij zich – ik 
trek hem weg of leidt hem af 
met een stukje worst: ‘zit!’. Het 
wordt een tweede natuur voor 
zowel mijn partner als mij om 
permanent de omgeving te 
scannen op mogelijke figuren 
die Sam triggeren. Ik krijg 
regelmatig complimentjes van 
hardlopers en fietsers over hoe 
goed hij luistert.

Die middag loop ik de straat 
uit met Sam aan de riem. 
Buurvrouw Saskia wandelt me 
tegemoet. “Wat een schitterend weer,” zeg ik tegen haar. We 
kijken beiden omhoog. Opeens schiet Sam naar voren, blaft 
één keer en hapt haar in haar leren handschoen. Saskia kijkt 
verschrikt en ongelovig naar haar hand. Ze ziet een gapende 
wond ter grootte van een halve jampotdeksel. Ze wankelt, 
ik trek de hond achter mij, wuif naar een kennis in het huis 
naast ons, die naar buiten sprint en Sam van me overneemt. 
Zij kent hem, we laten elkaars honden vaker uit.

Die middag zit ik met de gehavende buurvrouw op de 
spoedeisende hulp. Misschien is de lap huid die ze mist zo 
groot, dat er zelfs een stukje huid vanuit haar dij getransplan-
teerd moet worden.

Ik weet dat dit de limiet is. Ik ga langs de dierenarts voor 
overleg, praat met Marjan de Raad, waar Sam altijd tijdens 
onze vakanties blijft, die nog met een gedragsdeskundige 
naar zijn stamboom kijkt. Ligt het aan de bloedlijn? Aan hoe 
hij de eerste weken opgroeide bij de fokker, in een schuur 
naast het huis, waarover we ons eigenlijk al niet zo goed 
voelden toen we hem als puppy haalden? Mijn partner en ik 
kraken een fles wijn die avond en we huilen.

Zijn trouwe gele ogen, die je alert aankeken. Zijn ‘gezang’ als 
de hele familie ’s ochtends weer beneden kwam. Het en-
thousiasme en de toewijding, waarmee hij een dummy trots 
kwam brengen. Zijn zachte vacht, de warme oren. Onze Sam. 
Mijn maatje, mijn vriendje.

Merel van Dorp

P.S. De fokker licht ik per email in. Enkele dagen later belt 
hij mij op, ook hij is emotioneel. Hij heeft de stamboom 
nagetrokken en kwam er tot zijn verbazing achter dat 
Sams grootmoeder soortgelijke problemen vertoonde. 
Hij stelt voor om de fokbeleidscommissie in te lichten en 
ervoor te pleiten om verder terug te kijken naar gedrag 
bij voorouders. Ik ben blij dat hij dat wil aankaarten. Met 
trillende stem neemt hij afscheid. Na het telefoongesprek 
neem ik een slok thee uit een Drentsche Patrijsmok, die 
we eerder van hem hadden gekregen.
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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
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Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond
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Diarree bij uw hond
Dit artikel is absoluut niet bedoeld 
om paniek te zaaien. Wel om honden-
bezitters te informeren over bepaal-
de besmettingen.

Wees er van overtuigd, dat de meeste 
vormen van acute diarree, voortkomen 
uit:
• Voerverandering ineens of voer dat 

niet goed verteerd wordt. Kwalita-
tief goed voer is belangrijk (de zo-
genaamde  ‘A-merken’).

• Wormbesmetting.
• Iets verkeerd gegeten.

Soms is er echter meer aan de hand. Ik 
begin met de eerste mogelijke oorzaak.

Giardia
Giardia wordt veroorzaakt door een fla-
gellaat. Deze behoort tot de eencellige 
darmparasiet (protozoa). Deze parasie-
ten leven in het maagdarmkanaal en 
kunnen daar een ontsteking veroorza-
ken. Het is besmettelijk! Vooral honden 
die uit een asiel, bij een hondenfokker 
of pension vandaan komen kunnen 
gemakkelijk met Giardia besmet raken. 
De besmetting wordt overgebracht 
via de ontlasting die door de mond 
opgenomen wordt. Dus honden die aan 
besmette ontlasting ruiken of er van 
likken, kunnen besmet raken.

De ziekteverschijnselen zijn meestal 
het niet willen eten, overgeven en de 
ontlasting is afwijkend (diarreevorm) 
en stinkend. Onderzoek is noodzakelijk. 
De diagnose wordt gesteld door de 
(verse) ontlasting te laten onderzoeken. 
In een afgesloten beker of plastic zakje 
meenemen naar de dierenarts, zodat 
het daar onderzocht kan worden. Als er 
Giardia is geconstateerd, dan is behan-
deling noodzakelijk. De dierenarts zal 
u hierover informeren en adviseren. 
Tegenwoordig is er een z.g. SNAP-test, 
waardoor zeer snel bepaald kan worden 
of er Giardia aanwezig is. Dit is een 
redelijk betrouwbare en gevoelige test.

Bij Giardia, dat zeer hardnekkig in de 
omgeving kan blijven, is hygiëne van 
het grootste belang. Alle door de hon-
den gebruikte attributen moeten goed 
gewassen en ontsmet worden. Ook de 
hond zelf moet gewassen en/of goed 
schoongemaakt worden.

Besmettingsgevaar voor de mens
Giardia is door de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) erkend als een ziekte 
die van dier op mens over kan gaan 
(zoönose). Giardia-cysten kunnen door 
vliegen op het voedsel overgebracht 
worden. Vooral kinderen zijn gevoelig 
voor Giardia. De symptomen van giardi-
ase bij kinderen zijn diarree, een slechte 
voedingstoestand en groeistoornissen. 
In de Westelijke geïndustrialiseerde lan-
den is Giardia bij mensen zelfs de meest 
voorkomende darmparasiet.

Parvo

Het parvovirus is een zeer besmettelijke 
ziekte, die reeds enkele tientallen jaren 
bij honden voorkomt. De ziekte wordt 
verspreid door ontlasting of braaksel 
van honden die besmet zijn. De ziekte 
komt veel voor bij jonge honden, en bij 
honden die niet geënt zijn. Je ziet het 
ook wel wanneer de hondjes vanuit de 
kennel naar de nieuwe eigenaar gaan.

Honden worden besmet door snuffelen, 
likken of opeten van ontlasting of door 
indirect contact. Je kunt hierbij denken 
aan besmetting via de schoen.

Het via de neus en mond binnenge-
kregen virus verspreidt zich via de 
slokdarm naar het maagslijmvlies. Daar 
vermeerderen ze zich in de cellen van 
de hond, waarbij ze de cellen waarin ze 
zich vermeerderen, kapotmaken.

Symptomen
Een paar dagen na de besmetting is de 
hond lusteloos en wil niet eten. Daarna 
begint de hond te braken. Dit kan zeer 
ernstige vormen aannemen en er kan 
bloed in het braaksel zitten. Daarna 
krijgt de hond diarree. Meestal binnen 
24 uur na het begin van het braken. De 
diarree is vaak zeer dun bijna waterig 
en bloederig. De stank is weeïg. Deze 
diarree wordt veroorzaakt door het 
kapotgaan van het slijmvlies. 

Spoed is geboden!
Wanneer uw hond bovenstaande symp-
tomen vertoont, kunt u niet snel ge-

noeg bij de dierenarts zijn. De ernst van 
de ziekte is dusdanig, dat uw hond er 
aan kan overlijden wanneer er niet di-
rect met behandelen begonnen wordt. 
Als de hond lang genoeg in leven blijft, 
zal hij afweerstoffen gaan ontwikkelen 
en is er een kans dat hij geneest. Bij zeer 
jonge honden (pups van 3-4 weken 
oud) kunnen fatale hartproblemen ont-
staan, ten gevolge van het snelle delen 
van de cellen in de hartspier. Ook voor 
Parvo is er een SNAP-testkit. Met deze 
SNAP-kit wordt het oppervlakte-eiwit in 
de ontlasting gedetecteerd.

Het parvovirus blijft heel lang leven in 
de omgeving (soms tot wel een jaar) en 
is ongevoelig voor bijna alle schoon-
maak- en desinfectiemiddelen. Desin-
fecteer vloeren en alle plaatsen waar 
de besmetting heeft plaatsgevonden. 
Gebruik hiervoor een oplossing van 
twee delen bleekmiddel  en één deel 
water op harde oppervlakken zoals 
tegels, hout, cement of linoleum. Giet 
het bleekmiddel ook in de afvoer.  Hy-
giëne is een must!  Veel soppen en de 
ontlasting meteen opruimen. Voor het 
desinfecteren van vloerbedekking en/
of meubelen kun je een stoomreiniger 
gebruiken.

Als je hond besmet is met het par-
vovirus, mag er onder geen enkele 
voorwaarde een pup in huis genomen 
worden. Deze zal het waarschijnlijk niet 
overleven. 

Enten tegen Parvo
De pups krijgen de eerste weken 
afweerstoffen van de moeder mee. 
Daarna wordt geadviseerd om te enten, 
op een leeftijd van 6, 9 en 12 weken. 
De entstof is een zogenaamd verzwakt 
entvirus, dat het afweersysteem van de 
hond zal aanzetten tot het maken van 
afweerstoffen.

Uw dierenarts kan u  adviseren welk 
vaccinatieschema gebruikt kan worden 
om uw hond zo optimaal mogelijk te 
beschermen.  Wat zeker voor Parvo 
geldt is, dat je het maar beter kunt 
proberen te voorkomen, want genezen 
is moeilijk!

J. Broekman – Dekker
Met dank aan mijn dierenarts G.J. Suurd
DAP Epe - Heerde
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Fokbeleidscommissie (FBC)
Waar is de FBC allemaal mee bezig?

Natuurlijk hebben we als FBC de dekreuenbeperking als eer-
ste ‘opgepakt’. Niet iets wat je zomaar doet, dus daar is veel 
over gesproken en over en weer gemaild. Het voorstel wat er 
nu ligt is, volgens ons, een hele mooie stap in de goede rich-
ting: proberen ons ras zo gezond mogelijk te houden, door 
onder andere een zo breed mogelijke inzet van de reuen. 

Verder hebben we al gesproken over een bijeenkomst voor 
de keurmeesters in het najaar. De datum is ook al gepland, de 
exacte invulling moet nog besproken worden. 

Volgend jaar staat er een keurmeestersexamen in de plan-
ning. De eerste kandidaten hebben zich hiervoor al aange-
meld. De verdere organisatie van dat examen, is een terugke-
rend punt op onze agenda.

De reuendag op zondag 13 september 2015 staat ook bij 

ons op de agenda.  Hiervoor zijn de voorbereidingen in volle 
gang. In het juni-nummer van ‘Onze Drent’ kunt u daar meer 
over lezen. Wat we daar nu alvast wel over kwijt willen is dat 
het weer bij de KC Dieren e.o. wordt gehouden. De reuen van 
de fokdagen najaar 2013, voor- en najaar 2014 en voorjaar 
2015, die een ‘ZG’ -of ‘U’-kwalificatie kregen, zullen hiervoor 
een uitnodiging ontvangen. Maar ook reuen die nog niet of 
nauwelijks gedekt hebben, worden van harte uitgenodigd 
om zich hiervoor op te geven.  We zullen ook alle fokkers een 
uitnodiging sturen voor deze dag. Meer uitgebreide informa-
tie volgt in het juni-nummer van ‘Onze Drent’. Schrijft u deze 
datum (13 september 2015) vast in uw agenda!

Wilt meer weten dan kunt u natuurlijk contact opnemen met 
een van de leden van de FBC.

Inge Hoekstra

J.F.Baron van Hogendorp Wisseltrofee
Wanneer u in 2014 heeft deelgenomen aan en kwalificaties 
heeft gehaald op veldwerkwedstrijden, apporteerwed-
strijden, KNJV- apporteerproeven, op de kampioenschaps-
clubmatch en/of tentoonstellingen, kunt u in aanmerking 
komen voor het winnen van deze trofee.

U kunt uw bescheiden voor 1 juni a.s. opsturen naar de heer 

H.G.Jacobs (secretaris van de Gebruikshondencommissie) 
Kijkakkers 19, 6026 ER Maarheeze.

De eigenaren van de drie hoogst gekwalificeerde Drenten 
worden tijdens de Algemene Ledenvergadering van  2015 
in het zonnetje gezet. De winnende hond is uiteraard ook 
van harte welkom.

Gebruikshondencommissie (GBC)

K.N.J.V. jachthondenproef Beesd op 24 juli 2015
De vereniging de Drentsche Patrijshond zal in samenwer-
king met de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wet-
terhounen ook dit jaar weer op het prachtige landgoed de 
Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd de jaarlijkse K.N.J.V. proef 
organiseren. Wij gaan deze houden op 24 juli 2015 en verza-
melen om 08:00. 

Over de proef
De proef wordt gehouden volgens het ORWEJA reglement 
‘Jachthondenproeven’. Dit reglement staat ook op de OR-
WEJA website: www. KNJV.nl/button Jachthonden/Orweja/
reglementen/reglement Jachthondenproeven (RJP)

Wij helpen u herinneren dat de manier van inschrijven is 
veranderd. U kunt niet meer het formulier downloaden van 
de site, maar u moet u ‘digitaal’ inschrijven via MyOrweja. Dus 
schrijf zo snel mogelijk in en maak ook meteen het inschrijf-
geld over.

Het inschrijfgeld is € 52,50 voor leden van de  Ver. “De Drent-
sche Patrijshond” en de Ver. voor Stabij- en Wetterhounen, en 
voor niet leden € 57,50.

Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt op Rabobank-
rek.nr. NL87RABO0177475315  t.n.v. mevr. W. Loots/Drent-

sche Patrijshond  o.v.v. ‘Jachthondenproef 2015’ en de naam 
van de deelnemende hond(en).

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

Namens de GBC graag tot ziens op vrijdag 24 juli 2015
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Jachttraining, da’s niks voor mij... Of toch wel?

Omdat ik het idee had dat onze Fardau na het plotselinge 
overlijden van haar moeder Demi, anderhalf jaar gelden, 
nog steeds niet echt lekker in haar vel zat, besloot ik iets 
met haar te gaan ondernemen. Wat precies, was me toen 
nog niet duidelijk. Ik wilde wel iets actiefs.

De eerste cursus bleek wel leerzaam, maar was binnen en 
best heel rustig. Niet wat ik zocht. Ik wilde iets buiten en 
iets waarbij Fardau ‘actiever’ zou worden. Ik trof toen bij het 
nestbezoek bij Marjan de Raad, Laetitia Boer. Zij opperde: 
jachttraining.

Nou had / heb ik daar zo mijn vooroordelen over. Ik weet ook 
van mezelf dat ik voor een serieuze consequente aanpak niet 
de juiste persoon ben. Gelukkig heeft dat bij onze Drenten 
nooit problemen opgeleverd. Maar als je naar een cursus 
gaat, moet je wel van plan zijn mee te werken en iets aan 
te willen nemen van hen die 
lesgeven en veel ervaring heb-
ben. Laetitia trainde in de buurt 
van Heerenveen, waar vooral het 
plezier hebben in de training met 
je hond, voorop staat. Er is zelfs 
een Leonberger die daar jachttrai-
ning doet!

Na gemaild en gebeld te heb-
ben met de trainer, mocht ik wel 
komen om te kijken of het wat 
voor me zou zijn. “Iemand met 
een zwemmende Drent, dat moet 
goed komen“, waren de enthousi-
aste woorden van de trainer.

Op zondagochtend naar de eerste training. Ik kon instromen 
bij een bestaande groep. Fardau moest dingen doen die ze 
lang geleden ooit geleerd had of waarvan ze het bestaan niet 
eens wist.

• “Vooruit!” Hoezo?  Waarheen? Zonder vrouwtje?!

• “Lig en blijf”. Fardau ziet dat de andere honden dat ook 
doen en blijft wonderwel liggen!

• “Apport” . Wat is dat voor ding? Moet ik dat vasthouden, 
het beweegt, das leuk ! Dan pak ik het wel!

• “Over” Waarheen, waarom? Oh nu staat het vrouwtje 
daar, wacht! Ik kom eraan en Fardau zwemt keurig over.

Ik heb me verbaasd over hoe snel Fardau iets oppikt. Ze 
zeggen dat de honden bij elkaar ‘afkijken’ en daar lijkt het 
inderdaad op.

De tweede les was echt super! Nadat alle honden een 
dummy hadden geapporteerd, die iemand die (voor mijn ge-
voel) erg ver stond, in de lucht gooide, was het de beurt aan 
Fardau. Ik begon richting die meneer te lopen, maar moest 
terug komen van de instructrice. “Fardau kan dat best”, zei ze.

De dummy werd omhoog gegooid en na mijn commando 
“apport” stoof Fardau weg, richting die meneer. Die stond 
inmiddels verstopt in de bosjes, Fardau keek even om zich 
heen, pakte de dummy en rende terug naar mij! Wat was ik 
toen trots! Onze Fardau, die zomaar een dummy ophaalde 
alsof ze het al jaren deed. Ze vond het superleuk.

Inmiddels zijn we een paar lessen verder en heb ik van 
vrienden hazen- en konijnenvellen gekregen en vleugels. De 
‘beklede’ dummy’s zijn veel leuker voor Fardau. Ik oefen met 
haar in de tuin en verderop in het park. Ze haalt de dummy’s 
en zoekt ze ook keurig op als ik ze verstop. Ik merk aan haar 
dat ze het leuk vindt. Alleen het “Vooruit “ ziet ze nog niet zo 
zitten. Maar wat hindert dat, ze is blij en vindt het leuk om dit 
te doen. 

Diploma’s of wedstrijden zijn niet voor ons weggelegd. Niet 
dat Fardau het niet zou kunnen, maar haar vrouwtje is daar 
‘niet goed genoeg’ voor. Ik vind heel snel dat het goed ge-

noeg is. Ze brengt de dummy en of 
ze die nu vlak voor me laat vallen 
of hem aan me afgeeft, maakt me 
nu niks uit. We genieten samen 
van het bezig zijn.

Iemand op cursus vroeg hoe oud 
Fardau was. Ze is bijna 5. “Da’s 
wel wat laat om nu te beginnen 
met de training,” zei hij toen. De 
volgende keer zei hij: “Ze pikt het 
super vlot op, hè! Goed hoor!” Dat 
vind ik nou ook. 

Inge Hoekstra-Dekkers en 
Fardau fan de Indo-Anjoho
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Uw reu op de dekreuenlijst?

Dat is echter absoluut een sprookje! 
Een goede reu doet dit niet. Het rijen 
op andere honden (ook reuen) is ook 
dominantie. Als mijn jongste hond 
gecorrigeerd moet worden, dan wordt 
hij in de klem genomen door zijn oom 
en die begint dan op hem te rijen. Hij 
is niet homoseksueel, maar laat dan 
merken dat hij de baas is.

Een ervaren dekreu, ‘springt’ niet eens 
wanneer de teef nog niet dekrijp is of al 
over dat moment heen is. Zo is het ons 
met Horus een keer overkomen, dat hij 
voor een eerste dekking keurig sprong 
en een koppeling had van ongeveer 
15 minuten. Maar toen de fokker de 
volgende dag terug kwam, keek hij 
eens naar de teef en dacht bij zichzelf: 
Hier begin ik niet aan, want het is de 
tijd niet meer. Wat er toen gebeurde, 
verbaast me nog steeds. Na 2 dagen 
werd ik weer door de fokker opgebeld 
met de vraag of ze terug mocht komen, 
want haar reu ‘liet niet af’, zoals men 
dit noemt. Natuurlijk mocht ze terug 
komen en wat schetst onze verbazing? 
Horus sprong weer en er kwam weer 
een koppeling tot stand. Een tweede 
eisprong? Hierover verschillen de 
meningen. Wat me wel opviel, was dat 
bepaalde pups uit dat nest duidelijk 

lichter waren bij de geboorte. Nog-
maals, een ervaren dekreu vindt het 
niet de moeite waard om ergens op te 
gaan rijen, wanneer hij niet zeker weet 
dat de teef dekrijp is.

Wat wel belangrijk is, is dat je de pup 
heel voorzichtig corrigeert wanneer hij 
ergens op wil rijen. Veel pups doen dit 
instinctief op bijvoorbeeld een kussen 
of een plaid van de bank. Nooit en te 
nimmer bestraffen, want dan zal hij 
wanneer hij volwassen geworden is, 
aarzelen om te dekken. Als mijn pups 
dit doen, pak ik zonder iets te zeggen 
het voorwerp weg en ruil dit in voor iets 
anders.

Waarom dit artikel? Omdat ik het 
belangrijk vind dat het genenbestand 
van de Drenten groter wordt. Omdat 
er zoveel prachtige reuen zijn die niet 
gebruikt worden. Omdat je als reu-
houder toch ook heel veel voldoening 
krijgt, wanneer je de mooie afstamme-
lingen van jouw hond ziet. En, last but 
not least, omdat het jammer is dat de 
genen van mooie honden niet doorge-
geven worden.

Dus als u na het lezen van dit artikel 
zegt: “Ik voel er wel iets voor om mijn 
reu aan te melden als dekreu en deze 
op de lijst te laten plaatsen”, dan zijn de 

volgende voorwaarden van kracht. (Ja, 
je moet er wel iets voor doen). Er moet 
een röntgenfoto gemaakt worden van 
de heupen van uw hond. De zoge-
naamde HD-foto.  Dit hoeft niet onder 
narcose te gebeuren. Er zijn verschil-
lende dierenartsenpraktijken waar u de 
hond zonder narcose op heupdysplasie 
(HD) kunt laten onderzoeken. Verder 
moeten de ogen van de hond 1x per 
jaar gecheckt worden, de zogenaamde 
PRA-test. Dit kunt u doen op een fok-
dag van de vereniging (goedkoper) of 
bij een dierenarts die daartoe bevoegd 
is. De reu moet minimaal 2 maal een 
tentoonstellings- of clubmatch-uitslag 
hebben met de kwalificatie ‘Zeer Goed’ 
of ‘Uitmuntend’.  Kijk hier voor de ver-
dere voorwaarden op de website van 
de vereniging: drentschepatrijshond.org/
fokken/dekreuen/voorwaarden-dekreu.

Wanneer u aan bovenstaande voor-
waarden hebt voldaan, dan kan de reu 
op de dekreuenlijst geplaatst worden. 
U kunt een email sturen aan de fokbe-
leidscommissie (fbc@drentschepatrijs-
hond.org) of contact opnemen met Tiny 
Key (zie voor adres en telefoonnummer 
voorin ‘Onze Drent’). Tiny beantwoordt 
uw eventuele vragen graag.

Uit eigen ervaring kan ik u vertellen dat 
het een enorme voldoening geeft, wan-
neer je op bezoek gaat bij de teef die de 
moeder wordt van pups, waarvan jouw 
reu de vader is. 

J. Broekman - Dekker

Wanneer ik eigenaren van een mooie reu zie en ze vraag: “Staat hij op de 
dekreuen lijst?”, krijg ik soms te horen: “Nee, want ik wil mijn reu niet laten 
dekken”.  Op mijn vraag “Waarom dan niet?”, is het antwoord eigenlijk altijd: 
“Dan worden ze zo vervelend en willen ze op alle teven (en soms ook mensen) 
gaan rijen”.

Onze Drenten Bo (5 jaar) en Luna (3 jaar). Wij, mijn vrouw en ik, 
lopen minimaal elke dag met Bo en Luna een kleine 12 kilometer 
door de bossen en vennen bij ons in  de buurt.

Ook gaan we vaak naar de zee, zoals Texel, waar de honden helemaal 
uit hun dak gaan aan het strand.
Helmy en Ronnie van de Voort, Asten, Noord Brabant
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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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Groeten van Minke uit Aruba
In 2008 kwam Minke voorgoed naar Aruba. Daarvoor was ze al drie maanden met 
vakantie geweest om uit te vinden of het echt leuk zou zijn om er te wonen. Dat 
betekende dus dat ze drie vluchten meemaakte per KLM. Gelukkig kwam ze iedere 
keer weer na aankomst kwispelend te voorschijn uit de bench.

Minke is mijn tweede Drent. Haar voorgangster Kita werd ruim dertien jaar. Het duurde 
drie jaar voordat ik besloot om toch weer een hondje te nemen en dat kon alleen maar 
een Drent zijn. De tussenliggende jaren was ik altijd lid gebleven van het blad ‘Onze 
Drent’ en ik was erg blij toen er op 13 augustus 2006 bij de familie Hollak in Arriën een 
nestje werd geboren, waar ik een hondje van mocht uitzoeken.

Minke is een lieve hond en inmiddels natuurlijk gewend in het warme klimaat van 
Aruba. In ieder geval twee keer per week maken we een lange wandeling langs de 
Ruwe Kust, vaak samen met drie andere honden. Ze is wel een beetje verwend, want 
‘s nachts ligt ze  lekker bij de vrouw in de airco, maar ze vindt het ook prima om tijdens 
een logeerpartij buiten op de ‘porch’ te slapen.

Jammer is wel dat we nu niet meer mee kunnen doen met de Drentenwandelingen. Dat 
was altijd een leuke happening. De fokdag konden we ook niet meemaken, maar als de 
fokker dit leest, weet hij dat het heel goed met Minke gaat.

Een paar jaar geleden werd ze echter plotseling kaal aan weerszijden van haar romp 
en haar staart verloor alle haren. Na wat bezoekjes aan de dierenarts, werd gedacht aan 
schildklierproblemen. Medicatie sloeg direct aan, dus nu ziet ze er weer prachtig uit. Van-
zelfsprekend heb ik dit aan de vereniging gemeld.

Ik hoop nog heel wat jaartjes samen met Minke mooie wandelingen te maken en van 
haar te genieten. Veel lof voor ons verenigingsblad ook. Ik lees alle artikelen met veel 
plezier.

Ineke Molenaar

Dierencrematoria in Nederland

Als je afscheid moet nemen van je geliefde huisdier, 
dan gaat dit vaak gepaard met veel verdriet en stress.  
Soms is er een lange periode van ziek zijn aan vooraf 
gegaan en dan kun je je eventueel voorbereiden op 
het afscheid. 

Als dit echter snel en onverwacht is, dan moet je je 
afvragen wat je wilt. Cremeren of begraven.  Om hier 
een klein beetje hulp te bieden, heeft de redactie een 
paar links voor u waar u de eigen provincie kunt aan-
klikken om het adres te vinden van een crematorium 
in de omgeving: 

http://www.q12.nl/dierencrematoria_index.htm

Als u er de voorkeur aangeeft om uw huisdier te 
begraven, dan vindt u op onderstaande site diverse 
adressen:

http://nl.ask.com/web?qsrc=1&o=2647&l=sem&qo=ser
pSearchTopBox&q=dierenbegraafplaatsen
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Kampioenschapsclubmatch 2015
Op zaterdag 13 juni a.s. organiseert de vereniging de 
jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch in de Markthal, 
gelegen aan de Baron van Nagellstraat 158, 3771 LL te 
Barneveld.

Inschrijving en inschrijfgeld
De inschrijving staat open voor alle Drentsche Patrijshonden:

• die op de dag van inschrijving zijn ingeschreven in de 
Nederlandse stamboekhouding (NHSB);

• die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, 
op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in een 
door de FCI erkende stamboekhouding;

• waarvoor op de dag van inschrijving de eigenaar in het 
buitenland woonachtig is, de inschrijving in een door de 
FCI erkende buitenlandse stamboekhouding is aan-
gevraagd en niet is geweigerd. De eigenaar dient een 
schriftelijk bewijs van de aanvraag bij de inschrijving te 
overleggen.

Wij vragen u vriendelijk om uw hond(en) online in te schrij-
ven via de website www.drentschepatrijshond.org. Op de 
website staat precies vermeld wat u hiervoor moet doen. 
Komt u er niet uit, neem dan gerust contact op met de orga-
nisatie van de clubmatch. Wanneer online inschrijven via de 
website niet mogelijk is, dan kunt u uw hond(en) inschrijven 
middels het papieren inschrijfformulier dat is bijgevoegd aan 
deze ‘Onze Drent’.

Het inschrijfgeld van de babyklasse en puppyklasse bedraagt 
€ 20,00 per hond. Voor alle andere klassen is het inschrijfgeld 
€ 35,00 per hond. De extra kosten voor de fokkerijklasse zijn 
€ 10,00 per groep. Voor deelname aan de kind-hond show 
vragen wij een extra bijdrage van € 7,50 boven de normale 
inschrijfkosten. Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het 
online inschrijven of met het verzenden van het papieren in-
schrijfformulier te worden overgemaakt. Volg a.u.b. nauwkeu-
rig de aanwijzingen op de website of het inschrijfformulier.

Nb. In verband met de beperkte ruimte in het online pro-
gramma kan bij de ingeschreven hond slechts een beperkt 
aantal titels worden vermeld. Van de ouders wordt, indien 
van toepassing, alleen de titel ‘Kampioen’ vermeld. 

De inschrijving sluit woensdag 27 mei 2015! Schrijf, om te-
leurstelling te voorkomen, zo spoedig mogelijk in.

In de fokkerijklasse kunnen minimaal 3 en maximaal 5 hon-
den (reu en/of teef ) ingeschreven worden. Honden gefokt 
door dezelfde fokker, en mogelijk van verschillende eige-
naren, worden in een groep voorgebracht door maximaal 2 
personen. Voorwaarde voor deelname in de fokkerijklasse is 
dat de honden ook in een andere klasse op de clubmatch zijn 
ingeschreven. In de fokkerijklasse wordt gelet op het juiste 
type, homogeniteit en presentatie van de voorgebrachte 
honden. Dit alles gebeurt in de erering tijdens het middag-
programma. 

Een hond mag maar voor één klasse worden ingeschreven, 
met uitzondering van de fokkerijklasse en de kind-hond 
show. De leeftijd van de hond is over het algemeen bepalend 
bij de keuze voor een klasse. Het beslismoment met betrek-
king tot de leeftijd is de datum van de clubmatch.

Honden ingeschreven in de Baby-klasse en in de Puppy-
klasse krijgen een kwalificatie ‘Veelbelovend’,  ‘Belovend’ of  
‘Weinig Belovend’. Zij worden ook ‘geplaatst’ en komen in 
aanmerking voor een prijs. Zij kunnen echter niet meedingen 
naar ‘Beste Hond van de Clubmatch’.

Mocht het aantal ingeschreven honden per klasse aanleiding 
geven om keurmeesters andere klassen te laten keuren dan 
aangegeven, dan behoudt het bestuur zich het recht voor 
om, in overleg met en na goedkeuring van de Raad van Be-
heer, wijzigingen aan te brengen in de indeling.

Monorchide of cryptorchide reuen kunnen niet worden 
ingeschreven.

Vooral indien u meerdere honden inschrijft dan dient u er 
rekening mee te houden dat wij bij de keuringen moeten 
handelen volgens artikel 178 van het Huishoudelijk Regle-
ment van de Raad van Beheer: “Wanneer een te keuren hond 
niet tijdig in de ring aanwezig is, dan wordt deze hond ge-
keurd en gekwalificeerd, doch de hond komt niet meer voor 
plaatsing in aanmerking”.

Catalogus
Op vertoon van de bevestiging van inschrijving ontvangt u 
bij het secretariaat een catalogus en een draagnummer om 
de hond voor te brengen in de ring. Per inschrijver krijgt u 
één catalogus. Bezoekers kunnen een catalogus kopen tegen 
betaling van € 2,00. In de catalogus staat vermeld in welke 
ring u wordt verwacht. Wanneer u vragen heeft over de 
catalogus of het programma dan kunt u deze stellen aan de 
organisatie bij het secretariaat.

Veterinaire aspecten
Er is geen veterinaire keuring.

Evenementen-commissie
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Klassenindeling en keurmeesters

Babyklasse reuen (4 – 6 mnd.)   mw. D. Striegel-Oskam

Puppyklasse reuen (6 – 9 mnd.)   mw. D. Striegel-Oskam

Jeugdklasse reuen (9 – 18 mnd.)   mw. D. Striegel-Oskam

Tussenklasse reuen (15 - 24 mnd.)   mw. D. Striegel-Oskam

Openklasse reuen (vanaf 15 mnd.)   mw. L. Erhart

Fokkersklasse reuen (vanaf 9 mnd.)  mw. L. Erhart

Gebruikshondenklasse reuen (vanaf 15 mnd.) mw. L. Erhart

Kampioensklasse reuen (vanaf 15 mnd.)  mw. D. Striegel-Oskam

Veteranenklasse reuen (vanaf 8 jr.)   mw. D. Striegel-Oskam

Babyklasse teven (4 – 6 mnd.)   dhr. J. Andringa

Puppyklasse teven (6 – 9 mnd.)   dhr. J. Andringa

Jeugdklasse teven (9 – 18 mnd.)   dhr. J. Andringa

Tussenklasse teven (15 - 24 mnd.)   dhr. J. Andringa

Openklasse teven (vanaf 15 mnd.)   dhr. W. Wellens

Fokkersklasse teven (vanaf 9 mnd.)  dhr. W. Wellens

Gebruikshondenklasse teven (vanaf 15 mnd.) dhr. W. Wellens

Kampioensklasse teven (vanaf 15 mnd.)  dhr. J. Andringa

Veteranenklasse teven (vanaf 8 jr.)   dhr. J. Andringa

Fokkerijklasse     mw. D. Striegel-Oskam en dhr. J. Andringa

Eindkeuring     mw L. Erhart en dhr. W. Wellens

Met de ondertekening van het in-
schrijfformulier verklaart u dat de hond 
voldoende is ingeënt, middels regu-
liere vaccinaties waarvan de geldigheid 
aantoonbaar is in het Europees dieren-
paspoort. Bezoekers met honden zijn 
ook verplicht het Europees dierenpas-
poort mee te nemen. Voor honden uit 
het buitenland is een bewijs verplicht 
dat de hond is ingeënt tegen Rabiës.

Opening en Exterieurkeuringen
De zaal is open vanaf 8.30 uur. Om 9.30 
uur wordt de clubmatch geopend, 
waarna de keuringen zullen beginnen.

Kind-hond show
Evenals voorgaande jaren kunnen 
kinderen van 6 t/m 12 jaar zich opge-
ven voor de ‘Kind-hond show’ op het 
inschrijfformulier. Er wordt gekeurd in 
twee leeftijdsgroepen door een keurmeester. De ‘Kind-hond 
show’ vindt plaats na de lunch bij aanvang van het middag-
programma in de erering. De beste koppels van elke groep 

krijgen een beker, de overige 
deelnemers krijgen een medaille 
als aandenken.

Bevestiging van de inschrij-
ving
Ongeveer een week voor de club-
match ontvangt u een bevestiging 
van uw inschrijving. Deze moet u 
meenemen naar de clubmatch. In 
deze bevestiging staat uw catalo-
gusnummer vermeld. 

Heeft u op 9 juni nog geen beves-
tiging van inschrijving ontvan-
gen, dan kunt u dit melden bij de 
organisatie via telefoon 06-127 
804 22 of via e-mail: clubmatch@
drentschepatrijshond.org

Wij kijken uit naar uw inschrijving 
en naar een gezellige dag!

Namens de Evenementencommissie,
Laetitia Boer-Wolters
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Branco kwam op 18 maart 2002 in ons leven. De mensen die 

Branco kwam op 18 maart 2002 in ons leven.  De mensen die 
hem als pup hadden gekregen, konden niet meer voor hem 
zorgen en dus kreeg hij als ‘wisselhond’ een nieuwe baas.

Branco was een onzekere en wat bange hond die nog veel 
moest leren. Maar gelukkig voelde hij zich bij ons gelijk op 
zijn gemak en al gauw was hij in ons gezin de spil waar alles 
om draaide. Hij wilde iedereen altijd bij elkaar houden en er 
zelf ook bij zijn. Hij had direct door wanneer wij op vakantie 
gingen en nog tijdens het pakken sprong hij in de auto en 
wilde er niet meer uit. 

De uiterwaarden langs de Merwede was zijn homeland, maar 
ook op de stranden van Zuid-Frankrijk tot de Waddeneilan-
den heeft hij zijn pootafdruk achtergelaten.

Toen Branco negen jaar was hebben we er een pup bijgeno-
men: ‘Boaz uit de Drentsche Streek’; vanzelfsprekend weer 
een Drent! En Branco vond het geweldig: hij speelde en 
ravotte met Boaz en heeft hem veel geleerd. 

Naarmate Branco ouder werd, kreeg hij veel last van zijn 
gewrichten. Het was toen geweldig om te zien dat Boaz hem 
in zijn waarde liet en hem met respect bleef bejegenen.

De laatste weken kon Branco bijna niet meer lopen en wilde 
hij eigenlijk ook niet meer naar buiten. De tijd was gekomen 
om hem te laten gaan; één van de moeilijkste beslissingen 
om te nemen. Op woensdag 4 maart is Branco rustig in mijn 
armen en te midden van ons gezin ingeslapen en voor hem 
was het goed zo.

Met Branco hebben 
we een prachtige 
lieve hond gehad 
en het gemis is 
enorm. Rust zacht, 
lieve Branco.

Wilma Visser, 
Sleeuwijk

In Memoriam
Branco fan ’t Suydevelt     06-09-2001 – 04-03-2015

Onze eerste Drent, onze lieve Sitah.

Mijn eerste jachttrainingen. Mijn eerste agility trainingen.

Mijn eerste show bezocht. Mijn eerste nestje gefokt.

Bij de jachttraining gaat alles goed. Totdat Sitah het water in moet.

Maar gaat het vrouwtje te water, dan volgt Sitah enkele seconden later.

Met 13 jaar een TIA gekregen. Wij vreesden voor haar leven.

Gelukkig knapte ze zienderogen op. En werd weer helemaal top.

Liep wat mank met haar poot. Ging wel mee naar het bos en genoot.

Speelde nog steeds met onze jonge hond. Liep ook met haar piepbal nog rond.

De laatste tijd pijnstillers tegen de pijn. De artrose voelde niet zo fijn.

Actief tot de laatste dag. Ik denk aan je terug met een lach.

Sitah ging steeds slechter lopen. Tijd om de dierenarts te laten komen.

Onze lieve Sitah is er niet meer. En die lege plek doet erg zeer.

Doreth v.d. Breekel

Sitah Ceblo v.d. Drentsche Dreven      11-05-2000 – 22-03-2015
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Vijf ‘generaties’ Drentsche Patrijshond

In het najaar van 1967 kreeg ons gezin voor het eerst een 
hond. Mijn vader die in zijn vrije tijd ook jaagde, had be-
sloten dat het een Drentsche Patrijshond moest worden. 

Mijn broer en ik waren heel opgewonden over deze nieuwe 
huisgenoot. De pup haalden we uit een nest in Wijhe. Ik 
mocht met het beestje op de achterbank zitten. De pup zocht 
gezelligheid en kroop steeds meer naar mij toe. Aangezien 
ik het nog wel een beetje eng vond, schoof ik steeds verder 
van hem af. Uiteindelijk vroeg ik mijn moeder of zij met mij 
wilde ruilen van plaats. We stopten op de Veluwe zodat mijn 
moeder achterin de auto kon plaatsnemen. Zij begon de pup 
direct te aaien en stelde het dier gerust.

Thuis gingen we met zijn allen even met Juno wandelen. We 
hadden een hele grote doos in de gang gezet. Uit angst dat 
de pup dingen zou vernielen, zou hij ’s nachts in die doos sla-
pen. Dat hebben we geweten... Het verdrietige hondje jankte 
flink. Om zeven uur stond ik op, want ik wilde Juno als eerste 
uitlaten. Ik had er helemaal niet op gerekend dat mijn 2 jaar 
oudere broer dat ook bedacht had. We besloten daarom maar 
samen te gaan wandelen. De daaropvolgende nachten, heeft 
Juno ook nog flink gejankt. Inmiddels hebben we een hele 
andere aanpak om een pup te laten wennen.

Juno sliep overdag in een mand en heeft in de loop van de 
tijd, als hij alleen gelaten werd, menig hoekje van stoelen en 
banken afgeknauwd. Wij hadden toen nog geen bench; zo’n 
kooi maakt het leven tegenwoordig wel veel gemakkelijker!

Mijn moeder mocht een keer invallen als onderwijzeres in de 
vijfde klas van de Montessorischool in Kralingen. Ik zat op dat 
moment in de zesde. Eén van de kinderen vroeg wat ze aan 
Juno zou mogen geven. Mijn moeder zei dat Juno gek was 
op oude schoenen. De volgende morgen stonden er opeens 
28 schoenen bij zijn kleedje! We hebben ons altijd afgevraagd 
of al die schoenen echt afgedankt waren.

In 1973 verhuisden we naar Drenthe. Juno werd op latere 
leeftijd helaas onberekenbaar. Mijn ouders waren bang dat 
hij een keer vriendinnetjes van mij zou bijten als ze onver-
wachts het huis in zouden rennen. In overleg met de dieren-
arts werd besloten om hem in te laten slapen.

Mijn vader wilde direct een nieuw Drentje. Het werd Joris. 
Die was bijna 12 jaar bij ons. Ik woonde al op kamers in 

Groningen, maar ging regelmatig naar Peize om met hem te 
wandelen. Joris mocht vaak mee op jacht; op de duif, eend of 
op drijfjacht. De andere jagers waren altijd blij met een Drent 
omdat die goed opviel in het veld. Na Joris volgden Andor 
van de Kribbelkamp en Mark (vader: Borca van ‘t Nimrods-
heem/ moeder: Wendy van’t Oale Hemelriek). Toen Mark in 
2007 overleed, kreeg mijn vader, inmiddels 80 en weduwnaar, 
het heel moeilijk. Hij heeft nog even een herplaatser gepro-
beerd, maar werd zenuwachtig van het onzekere hondje. 
Mijn vader overleed december 2011.

Zodra bij ons de gelegenheid zich voordeed, namen wij een 
Drent in huis. Juli 2012 kwam ‘Joeri van d’Ouw Knip’ bij ons 
wonen. Wij hebben heel veel plezier met hem.

Berry Kock en Ellen Bouwen

Juno, 22 okt 1967 - 28 nov 1975

Joris - 16 sept 1975 - 23 juni 1987

Andor
9 jan 1985 - (bij ons 26 

juni 1985) - 21 okt 1995

Mark
7 mei 1994 (bij ons 6 nov. 1995) - 7 febr. 2007

Joeri

juli 2012
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Je hond verdient beweging!

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 lekker bezig kan zijn, het liefst samen met 
zijn eigenaar en/of het gezin.

Voor een Drent zijn er vele mogelijkheden. Deze keer kunt u iets lezen over 
behendigheid (Agility). Als u ook zulke leuke activiteiten onderneemt met uw 
Drent, zien wij uw verslag daarvan heel graag tegemoet!

 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

Agility (Behendigheid)
Oorspronkelijk komt deze 
sport uit Engeland. Men was 
daar erg enthousiast over het 
springen met paarden. Maar 
niet iedereen kon zich een 
paard veroorloven. Daarom 
is men in Engeland agility 
ook met honden gaan doen. 
Later is het overgewaaid naar 
Nederland.

Behendigheid is een actiespel waarbij plezier voor baas en 
hond voorop staan. De bedoeling is dat de hond op aanwij-
zingen van de baas diverse verschillende hindernissen fout-
loos en zo snel mogelijk neemt. Tijdens het lopen van een 
parcours moet de hond constant op zijn baas letten. Door 
stem en lichaamstaal geven we de hond instructies over de 
te nemen hindernis.

In een parcours komen hoogte-sprongen het meest voor. 
Maar er is ook een breedte-sprong. Ook moet de hond door 
een band springen. Dan heb je nog toestellen met raakvlak-
ken, zoals de kattenloop, A-schutting en de wip. De hond 
moet bij deze toestellen leren het raakvlak te raken. Ook 

moet de hond leren zigzaggen tussen 12 paaltjes. Je hebt 
ook nog twee soorten tunnels. Eén is helemaal rond zoals een 
buis. De andere is in het begin open maar dan moet de hond 
zelf de tunnel open duwen om er door te kunnen.

De hond moet in een goede conditie zijn en de handler 
moet een goede controle over de hond hebben. De honden 
beleven veel plezier aan deze tak van sport. Let maar eens op 
hun vrolijk in het rond draaiende staarten. Deze sport is voor 
bijna alle honden geschikt. Alleen voor zeer grote honden en 
dogachtigen is het minder geschikt.

Naast  behendigheid doe ik met mijn honden ook jachttrai-
ning. Bij de jachttrainingen moet de hond alles heel beheerst 
doen. Bij agility ook maar daar komt het op snelheid aan.

Soms wordt er bij de behendigheidstraining op het veld er 
naast geschoten. Dan hebben mijn honden wel eens de nei-
ging om even daar naar toe te gaan om het wild op te halen. 
Het zijn en blijven natuurlijk toch wel jachthonden.

Wij beleven veel plezier aan deze tak van sport. Het is goed 
voor de conditie van de hond maar ook goed voor mijn eigen 
conditie.

Doreth van den Breekel
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Het avontuur van Gioya

Op 7 februari is de show in Eindho-
ven en die dag was bijna ons hele 
nestje aanwezig. Iedereen vond het 
een heel leuk idee om dit een keer 
met elkaar te doen en er een mooie 
gezellige dag van te maken en te 
kijken wat de keurmeester Hochsten-
bach van de Bloskes vindt. 

Gioya, Abe en Duko hadden al ervaring 
opgedaan in Zwolle en in Amsterdam 
maar voor Siep en Jara was het de 
eerste keer dat ze in een ring stonden 
en wat deden ze het goed. Heel mooie 
rapporten kregen ze, allemaal ZG’tjes 
en U‘tjes waren er en we waren trots. 
Ook van velen die rond de ring stonden 
kregen we allemaal leuke opmerkin-
gen. Zo leuk om dit met elkaar te doen. 
Misschien is het wel iets unieks wat we 
hebben: zo’n leuke groep, die het ook 
met elkaar onderling zo goed kunnen 
vinden. Wij, als fokkers en reu-eigena-
ren, hebben de dag zoals het traditie bij 
ons is na een show, afgesloten bij het 
bekende restaurant met die gele M.

Regelmatig worden er eenden, meer-
koeten en af en toe een fazant op de 
weg achter ons huis aangereden. Die 
nemen de dames dan mee naar huis. 
Als ze nog ‘heel’ zijn, dan trainen we 
daar mee en anders worden ze wegge-
gooid. Zo heeft Gioya al een meerkoet 
mee naar huis genomen en Blossom 
kwam met een eend thuis.

Op zondag 15 februari geeft Blossom 

aan dat ze op haar ‘hoogtij-dagen’ is en 
bellen we met Manuela (baasje van de 
reu, Jarno). Wij laten geen progesteron 
prikken, omdat wij het zo natuurlijk 
mogelijk willen doen en echt op het 
gedrag van ons hondje af willen gaan. 
Er is die avond een mooie dekking tus-
sen Blossom en Jarno. Een natuurlijke 
dekking met een koppeling van 20 
minuten. Op maandag zijn we nog een 
keer naar Dordrecht gereden, dit keer 
was er weer een dekking, maar zonder 
koppeling. Op dinsdag is Manu-
ela met Jarno naar 
de Kwakel 
gekomen 
en daar 
was weer 
een mooie 
natuur-
lijke dekking 
tussen die 
twee. Nu is het 
afwachten tot 
de echo zegt wel 
of niet drachtig. 
Dat is altijd een 
spannende tijd. 
Na een paar dagen 
zien we wel verande-
ringen aan de vacht 
van Blossom en ook 
haar gedrag is anders. 
Ook Gioya ligt vaker 
tegen haar moeder aan 
te slapen. Zou het...? We 

wachten het af. Op dag 16 en 17 spuugt 
Blossom in de ochtend... Zou het echt?

Op 5 maart zijn onze Bloskes een jaar 
oud; wat is dat jaar voorbij gevlogen.
Samen met onze zoon Raymond en 
met reu-eigenaar Selma halen we die 
avond tijdens een etentje herinnerin-
gen op aan hoe alles zo op die ochtend 
een jaar geleden gebeurde. Het ge-
vecht voor het leven van Senna, die het 
niet heeft gehaald, maar vooral al die 
ontroerende momenten komen voorbij. 
De geboorte van het eerste pupje waar 
ik alleen bij was, omdat de anderen 
net niet op tijd in de kamer waren. De 
bijzondere manier van bevallen van 
Blossom, die bij mij op schoot zat als 
er een pup geboren moest worden. De 
knop om zien gaan bij je hondje, dat 
ineens moeder wordt. De geboorte van 
het eerste teefje dat later Gioya bleek 
te zijn en hier is gebleven. Wat een 
ervaring! Het zijn herinneringen die we 
nooit meer vergeten.

Jara komt weer gezellig een weekje 
logeren en op maandagochtend gin-
gen we heerlijk met andere Jara naar 
het strand, waar de vier dames lekker 
in de zee hebben gespeeld en gerend 
en weer van alles hebben opgevreten. 

Heerlijk was het en nie-
mand tegen gekomen, 
dus we hadden het 
strand voor ons zelf.

Op 12 maart werd 
onze veestapel 
uitgebreid met 6 
kippen. Helaas 
doken Gioya en 
Jara (die te loge-
ren was) de ren 
in en pakten 
samen een 
kip. De ene 
Drent wilde 
links af en 
de andere 
rechtsaf. 
Dat hield 
het nekje 
van de 
kip niet. 

Heel jammer! 
Dus meteen een hoog hek 

er omheen gemaakt en langzaam laten 
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wennen aan elkaar.

En dan is het 15 maart. Onze jaarwan-
deling, waar het hele nest aanwezig 
was. Weer heerlijk wezen wandelen 
in Hilversum en daarna een gezellige 
lekkere lunch in het restaurant. Daar 
werden Richard, Selma, Marry en ik ver-
rast met een verjaardagskalender, die 
de ‘Bloskes’ hadden gemaakt met alle-
maal foto’s van ‘onze’ hondjes. Ontroerd 
waren we.

We gaan richting 20 maart de dag van 
de echo. Manuela met Jarno waren er 
ook bij aanwezig, want ik vind als fokker 
dat ook de reu-eigenaar er helemaal bij 
betrokken mag zijn. Gezien de signalen 
die Blossom gaf, vermoedden we wel 

dat ze drachtig was, maar het is heer-
lijk als dat door de dierenarts wordt 
bevestigd. We kregen weer goede 
uitleg en zagen mooie vruchtjes, zelfs 
een kloppend hartje. Het blijft toch een 
wonder, dat je dit allemaal kunt zien via 
het echo-apparaat.

We krijgen de bevestiging dat Marry 
met Gioya weer de jachttraining kan 
gaan volgen in Hoofddorp. Ook haar 
broers Abe en Cas gaan de training 
volgen. Zo leuk, dat die drie het samen 
gaan doen.

We hebben de mensen uitgenodigd, 
die bij ons hebben aangegeven een 
pup van Blossom te willen. We hebben 
diverse heel leuke gesprekken gehad 

met geïnteresseerden, van ervaren 
Drentenliefhebbers tot mensen die 
helemaal ‘nieuw’ zijn. We hebben ze 
gewaarschuwd voor ‘het virus’, dat je 
nooit meer kwijt raakt. 

We gaan de spulletjes bij elkaar zoeken,  
de werpkist weer neerzetten en genie-
ten van de dracht van Blossom en de 
mooie relatie die moeder en dochter 
nu hebben. Gioya laat Blossom geen 
minuut alleen en verzorgt haar moeder 
helemaal. Blossom wordt mooier en 
mooier en ronder en ronder. We gaan 
ons opmaken voor een volgend avon-
tuur!

Jolanda Huijsing

Drent-en-kennis: Antwoorden

1. a. In Groningen, in het Harmonie gebouw.

b. Mevrouw Baronesse Van Hardenbroek en de Heer Van Heek.

2. 40 reuen en teven samen.

3. De Noorder Kynologenclub te Groningen gehouden op 18 april 1943.

4. Om tot erkenning te komen van de Drentsche Patrijshond.

5. Een gedeeltelijke vergoeding van de reiskosten werd in het vooruitzicht gesteld.

6. Op de jachtcapaciteiten van de Drentsche Patrijshonden door het houden van een “ field-trial”, een veld-
werkwedstrijd.

7. Er moesten van dat type voldoende exemplaren in Nederland aanwezig zijn en de honden moesten uiter-
lijk voldoende overeenkomst vertonen, zodat er over een bestaand ‘ras’ gesproken kon worden.

8. De Raad van Beheer.

9. ‘Hertha’ van J. Luinge.

10. ‘Nimrod’ van H. Schuiling Bzn. uit Eext.
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Gevangen tussen grens en groen
Of was het nou: gevangen tussen bruin en wit?

De ‘dodendraad’ was tijdens de Eerste 
wereldoorlog een elektrische draadver-
sperring met een spanning van 2000 
Volt om het door de Duitsers bezette 
België volledig af te scheiden van het 
neutrale en vrije Nederland. Op deze 
route is een deel van de ‘dodendraad’ 
weer teruggeplaatst op de oorspronke-
lijk plek en op een bord staat informatie 
vermeld. Zie ook dodendraad.org. 

Het gebied is werkelijk prachtig. Bos, 
velden, waterpartij met het zgn. boot-
jesven, losloopgebied, stukje stiltege-
bied. Nou ja, kijk maar naar de foto’s, de 
beelden spreken denk ik voor zich.

Via het clubblad, Facebook en per e-
mail was de Drentenwandeling aange-
kondigd en al snel was de parkeerplaats 
van Café in Holland in Castelré helemaal 
vol. Zo’n 30 Drentjes waren er, plus nog 
een prachtige jonge Duitse Herder-teef, 
een enthousiaste Epagneul bleu de 
Picardie-reu. Sommige mensen had ik 
al een lange tijd niet gezien, anderen 
ontmoette ik voor het eerst en herken-
de ik van Facebook; of soms herkende 
ik niet de mensen, maar wel de hondjes 
en wist dan wie erbij moest horen. De 
herkenning, de Drentengekte die iedere 
eigenaar toch heeft, zorgt meteen voor 
een saamhorigheidsgevoel en voldoen-
de gesprekstof; grensoverschrijdend 
en vandaag was dat dus letterlijk en 

figuurlijk !! 

Het weer was ons ook goed gezind; 
’s morgens regende het nog, maar de 
lucht was strakblauw en een mooi maar 
nog niet zo warm zonnetje vergezelde 
ons op de smokkelroutewandeling. Om 
14.30 uur vertrok de hele roedel voor 
een wandeling van zo’n zes kilometer 
(volgens mij was het meer hoor !). Voor 
degenen die wat korter wilden wande-
len, kon je halverwege een zijpad terug 
kiezen.

Alice de Duitse Herder vond het aan 
de lijn maar niks met al dat bruin-wit-
gespikkeld spul om haar heen en was 
wat gestressed, maar eenmaal los ging 
het fantastisch. Hier en daar was in 
het begin heel even een snauw of een 
grauw te horen, maar al snel had de 
roedel zich gezet. Prachtig is dat toch 
hoe dat altijd gaat, 
reuen, teefjes, pu-
bertjes, mooie oude 
grijze koppies, alle 
leeftijdscategorieën 
waren vertegen-
woordigd en het 
gaat gewoon goed. 
Leuke verrassing bij 
terugkomst in het 
Café in Holland was 
dat er ook nog twee 
tien weken oude 

pups met hun eigenaren uit het nestje 
van Hera waren; die twee kleintjes had-
den aan aandacht geen gebrek !

Door de regenval waren sommige bos-
paden nog behoorlijke modderpoeltjes, 
maar als doorgewinterde wandelaars 
lieten we ons daardoor niet tegenhou-
den. Sommige van de hondjes hadden 
het met al het geren wel ontzettend 
warm gekregen en zochten bij het 
bootjesven verkoeling in het water en 
een aantal waagden zich zelfs aan een 
heuse zwempartij.

Onderweg ging het allemaal prima en 
langzaam aan werd het heen en weer-
geren van de Drentjes wat minder, 
werden ze dan toch een beetje moe?! 
Een paar Drentjes waren zo met zichzelf 
en de anderen bezig, dat ze even geen 
erg hadden in wanneer en waar ze nou 
toch de baas voor het laatst gezien 
hadden…? Gelukkig werkte de bezem-
wagen weer goed en kregen we de 
dametjes teruggeroepen. Belle hadden 
we maar even aangelijnd, want die ver-
trouwde het maar niets, die man daar 
helemaaaaaaal in de verte liep was toch 
écht haar baasje .. en ze wilde steeds 
terug; dat baasje voorin liep was iets 
wat ze niet geloofde.

Op het laatste stuk van een wandeling 
koos een haas het hazenpad bij het zien 
van zoveel wit/bruin gevaar, maar de 
oudere dame Belle had hem gespot. 
Jan die altijd beweert dat ze er niks van 
kunnen stond mooi in zijn hemd, want 
Belle werkte het hele hazenspoor keu-
rig uit en kwam terug toen ze klaar was. 

Marian en ik zien elkaar minder vaak 
dan we willen, maar voor Kiki en 

Jan Faes en zijn Simonne zijn al vaker de organisator geweest van een 
Drentengezellige wandeling in een mooi natuurgebied. De route voor de 
Faes-winterwandeling die Jan en zijn Simonne dit keer hadden uitgezocht 
was echt weer fantastisch. Op zaterdag 28 februari rond kwart voor twee ar-
riveerden Jarno en ik in Castelré, waar het startpunt ligt voor een prachtige 
Dodendraad-wandeling, gevangen tussen grens en groen, in het Belgisch/Ne-
derlands grensstreek tussen Hoogstraten, Baarle Hertog en Wortel Kolonie. 
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Jarno maakte dat niet uit. Ook in zo’n 
grote groep wisten ze elkaar continu te 
vinden en was het meteen weer dikke 
vriendschap. We zagen ze heel vaak 
samen rondstruinen, soms helemaal 
vooraan, soms helemaal achteraan in 
de Drentengroep. 

De eerste Drentenwandeling die ik 
maakte met Jarno is alweer een paar 
jaar terug, meen dat het toen ook in 
de buurt van Baarle was: toen ik Jarno 
vrij gegeven had, heb ik hem niet meer 
gezien totdat we bij het eindpunt wa-
ren. Ook nu nog, met vrijgeven tijdens 
wedstrijden zie ik hem soms niet …, 
maar afgelopen zaterdag was ik trots 
op mijn Drentenventje. Waar hij ook 
was, als ik floot (ok ok, soms meer dan 
1 keer …) kwam hij terug, maar ook 
spontaan kwam hij regelmatig even de 
groep doorstruinen om te zien waar ik 
nou gebleven was, even een natte neus 
tegen mijn hand en hopla daar ging hij 
weer. 

Aan het eind van de middag waren 
de tafels in Café in Holland voor ons 
gedekt en stond de koffie klaar, de geur 

van gebakken eieren met heerlijk spek 
en vers brood, kwam ons tegemoet en 
iedereen liet het zich goed smaken. 

Volgens mij hebben we allemaal volop 
genoten van deze ontzettend gezellige 
wandeling. Letterlijk en figuurlijk was 
er heel veel Drentenplezier deze mid-
dag!! Iedereen zal het ermee eens zijn, 

dat Jan en Simonne best nog eens zo’n 
wandeling mogen opzetten; wij gaan 
graag weer mee; zijn graag nog een 
keer gevangen tussen heel veel bruin 
en wit! 

Tekst: Manuela Plaisier
Foto’s: Marian Willemsen en Pia Boone

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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Drentenvakantie en training in Zweden

De ‘Zweedse Drentsche Patrijshond Club’ nodigt alle Neder-
landse Drenteneigenaren van harte uit om deel te nemen 
aan de arrangementen en activiteiten van onze club in 2015.

De Zweedse club, die mei 2012 werd opgericht, heeft leden 
uit Zweden, Noorwegen, Finland, Nederland en Rusland en 
heeft het doel de samenwerking en uitwisseling van erva-
ringen tussen drentenmensen uit verschillende landen te 
bevorderen.

De Drentsche Patrijshond is een ras in opmars in de Scan-
dinavische landen en de Zweedse club is vanaf het begin 
zeer actief geweest als organisator van trainingen, meetings, 
wandelingen en officiële proeven.

Dus waarom niet een verblijf in het mooie Zweden plannen 
en tegelijkertijd deelnemen aan een van onze activiteiten?  

Vooral onze grote drentenmeeting van 19 tot 26 juli in het 
mooie Sälen willen we van harte aanbevelen. Er zullen allerlei 
activiteiten plaatsvinden: lezingen, gezamenlijke diners, prijs-
uitreikingen, officiële proeven en een officieuze tentoonstel-
ling. Je kunt zo veel of  weinig dagen deelnemen als je wilt en 
kiezen uit het hele programma. Er is budget accommodatie 

beschikbaar in de vorm van huisjes met ‘zelfhuishouden’.

Buiten de hier vermelde evenementen, worden er tijdens de 
herfst nog 8 officiële veldwerkwedstrijden en een apporteer-
proef georganiseerd. 

Als u vragen heeft of 
meer wilt weten, neem 
dan contact op met 
ondergetekende via 
e-mail (Nederlands of 
Engels).

Hartelijk welkom. Tot 
ziens in Zweden!

Elisabeth Gilek
Voorzitter Zweedse 
Drentsche Patrijshond 
Club (Sdpk) 
Ordf@Drentklubben.se

ACTIVITEITEN 2015
20-27 juli GROTE DRENTENMEETING

Sälen, Dalarna

Training met goede instructeurs in o.a.: gehoor-
zaamheid, rally-gehoorzaamheid, mentale ken-
nis van je hond, massage en stretching, speuren, 
apporteren, zweetwerk, waterapporteren en 
spoor met wild, jachtgehoorzaamheid.

Andere activiteiten: bergwandelen, lezingen, 
wedstrijden, ledenvergaderingen, gemeen-
schappelijke diners, prijsuitreikingen, borrels in 
de clubtent.

21-22 juli ZWEETWERKPROEF, alle klassen

Sälen, Dalarna

24 juli LEZING OVER HET RAS op basis van de rasstan-
daard, Diana Striegel

Sälen, Dalarna.

25 juli OFFICIËLE APPORTEERPROEF, 

(Nodig om te starten op veldwedstrijden in 
Zweden.)

Sälen, Dalarna

26 juli OFFICIEUZE SHOW met Nederlandse keurmees-
ter Diana Striegel

Sälen, Dalarna.

19-20 sept. OFFICIËLE VELDWEDSTRIJD, 

CLUBMATCH DRENTSCHE PATRIJSHOND

 Nysäter, Värmland
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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?
De Drent is eigenlijk per toeval in mijn leven gekomen. Hiervoor hadden we een Labrador. Toen we die kregen zaten we met 
vier opgroeiende kinderen, zodat het de fokker het beste leek dat we de rustigste hond uit het nest mee zouden krijgen. Dat 
was inderdaad een hele rustige hond die uiteindelijk dertien jaar is geworden. Daarna zochten we een hond met wat meer 
pit en zijn uiteindelijk bij de Drent terecht gekomen. Er werd ons wel aangeraden om jachttraining te gaan doen. Nou, dat 
leek me wel spannend. Ik zag mezelf al met een geweer over mijn schouder lopen.

Maar goed, de realiteit was anders, zeker met zo’n eigenzinnige, hardleerse Drent. Ondanks dat het niet altijd goed ging, 
vond ik het wel heel erg leuk om te trainen en te werken met mijn hond. Gelukkig bleef mijn vrouw mij aanmoedigen, zodat 
ik heb doorgezet.

Mijn vrouw ging elke training mee om te kijken en die zei op een gegeven moment dat ze ook een hond wilde om mee te 
trainen. Die is er gekomen, dus nu hebben we twee Drenten. Als ik over een aantal jaar niet meer zo veel tijd hoef te steken 
in het trainen met Sira, lijkt het mij wel leuk om weer te beginnen met een pup, zodat op een gegeven moment de derde 
Drent ook wel in ons gezin zal komen.

2 Welke eigenschap van de Drent spreekt je het meeste aan?
Als het kwartje eenmaal gevallen is en als de hond weet wat er verlangd wordt, is het een geweldige werkhond. Dat zie ik aan 
Sira, mijn eigen hond. Die is altijd vrolijk en enthousiast aan het werk.

3 Welke raseigenschap komt je weleens wat minder goed uit?
Dat ze het zelf beter denkt te weten.

4 Hoe sta je tegenover de Drent en de jacht?
De Drent is een prima hond voor op de jacht. Veelzijdig en een goede werker voor en na het schot. Wij gaan zelf ook regel-
matig mee op jacht. Het is heerlijk om op een drijfjacht samen te werken met je hond.

5 Hoe sta je tegenover de Drent en het showen?
Ik ben zelf niet zo’n showmens, maar ik kan me voorstellen dat iemand daar voldoening in vindt. Het is noodzakelijk, want 
naast de jachteigenschappen vormen de uiterlijke kenmerken ook een belangrijk deel van de ras eigenschappen.

6 Heb je gefokt? Heb je plannen in die richting?
Nooit gefokt en ook geen plannen.

Profiel:  Fred van der Meulen

Fred is kandidaat bestuurslid. Door zijn antwoorden op de vragen van deze 

rubriek, leert u hem vast een klein beetje kennen.
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7 Wat zijn je mooiste Drentenmomenten?
Een heel mooi moment was het halen van een PJP diploma dit jaar. Maar er is eigenlijk elke dag wel een mooi Drentenmo-
ment. Als ik ’s avonds naast mijn vrouw op de bank zit, komt Sira met haar voorpoten op de bank, wringt zich tussen ons in 
en ligt dan net zo lang de draaien en te duwen tot ze een plekje heeft en met haar kop op mijn schoot ligt.

8 Heb je een belangrijk punt, waarop de vereniging zich zou moeten proberen te verbeteren?
Het heeft er alle schijn van dat er nu twee kampen zijn in de Drentenwereld; de vereniging en de pas opgerichte Dren-
tenclub. Dat is niet goed voor het ras en ik vind dat de vereniging er alles aan moet doen om beide kampen zo positief 
mogelijk samen te laten werken en informatie te laten delen. Dat hier de goede wil van twee kanten voor nodig is, begrijp ik 
terdege.

9 Wat vindt je een waardevolle functie van de vereniging?
De belangrijkste functie van de vereniging is m.i. het bewaken van de rasstandaard door middel
van het stellen van kaders en uitvaardigen van beleid.

10 Wat wil je verder nog kwijt?
De vereniging heeft een onrustige periode gehad. Ik heb van anderen gehoord dat die er wel meer zijn geweest en dat de 
vereniging er elke keer weer bovenop is gekomen. Dat zal ook nu wel gebeuren. Ik hoop dat ik tot bestuurslid gekozen word 
en hier mijn bijdrage aan kan leveren.

Honden herkennen emoties
Honden herkennen de emoties op gezichten van mensen nog beter 
dan tot nu toe werd aangenomen. Als honden slechts de helft van een 
menselijk gezicht zien, kunnen ze al bepalen of ze te maken hebben met 
een boos of blij persoon. Daarmee is aangetoond dat de dieren bij het 
herkennen van emoties echt gelaatsuitdrukkingen lezen en niet alleen 
afgaan op eenvoudige details, zoals lachrimpels of ontblote tanden. Dat 
melden onderzoekers van de Universiteit van Wenen in het wetenschap-
pelijk tijdschrift Current Biology.

De wetenschappers trainden sommige honden bij hun onderzoek om 
met hun snuit tegen een foto te drukken als daarop iemand met een 
vrolijke gezichtsuitdrukking was te zien. Andere honden leerden juist om 
foto’s aan te raken als er een boos kijkende persoon op stond.

Subtiel
Bij het uiteindelijke experiment kregen de honden alleen de bovenste of 
onderste helft van de foto’s te zien. Op die manier werd getest of ze ook 
emoties konden herkennen op basis van subtiele gezichtsuitdrukkingen.

“Als je boos bent, ontstaat er bijvoorbeeld een rimpel tussen je wenkbrau-
wen”, verklaart hoofdonderzoeker Corsin Müller op National Geographic 
News.
De honden presteerden verrassend goed. Ze herkenden boze en blije 
gezichtsuitdrukkingen op de halve foto’s in 70 tot 80 procent van alle 
gevallen. En dat terwijl ze niet bekend waren met de persoon op de foto’s.

Vreemden
“Onze studie bewijst dat honden niet alleen gezichten kunnen herkennen 
bij mensen met wie ze vertrouwd zijn, maar ook bij mensen die ze nooit 
eerder hebben gezien”, aldus onderzoeker Ludwig Huber in de Britse 
krant The Telegraph.
Opvallend was dat de honden relatief veel moeite hadden met het 
herkennen van boze gezichtsuitdrukkingen. Volgens de wetenschappers 
reageren de viervoeters mogelijk voorzichtiger op deze emotie, omdat ze 
weten dat woede gevaarlijk kan zijn.

Door: NU.nl/Dennis Rijnvis
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Dekkingen

Dek- en geboorteberichten

06-02-2015
Reu:  Jelle Senna van Selihof, NHSB 2710339, HD A
Teef:  Stelle Nynke van de Bezelhonk, NHSB 2694402, HD A
C.M. Schulte, Eefde

07-02-2015
Reu:  Cisco Cas van de Sebastiaanshoeve NHSB 2772138, HD A
Teef: Silke van de Geeserstroom, NHSB 2686716, HD A
J.A.M. Meijer-Wensveen, Gees

15-02-2015
Reu: Tinus Jinte Basco v. ‘t Stieckelholt, NHSB 2816898, HD A
Teef: Blossom fan ‘t Suydevelt, NHSB 2812138, HD A 
J.C. Huijsing, De Kwakel

22-02-2015
Reu: Thybo Sanne v. Drienermarke, NHSB 2743418, HD A
Teef: Saku van ’t Roerdal, NHSB 2860899, HD A
Y. Franssen, Echt 

23-02-2015
Reu: Oscar Phébe van Groevenbeek, NHSB 2635613, HD A
Teef: Kari van ’t Wijdseland, NHSB 2752088, HD A
Y. Franssen, Echt

27-02-2015
Reu: Maron, NHSB 2796372, HD A
Teef: Mayra fan de Indo-Anjoho, NHSB 2681992, HD A
R. Kerkhof, Dongen

27-02-2015
Reu: Thybo Sanne v. Drienermarke, NHSB 2743418, HD A
Teef: Andra Lady v.d. Blanke Biele, NHSB 2749317, HD C
H.D. Esselink, Barchem

28-02-2015
Reu: Cisco Cas van de Sebastiaanshoeve, NHSB 2772138, HD A
Teef: Joppy, NHSB 2678493, HD A
G. Vriend, Hauwert

08-03-2015
Reu: Oscar Phébe van Groevenbeek, NHSB 2635613, HD A
Teef: Fardau fan de Indo-Anjoho, NHSB 2790064, HD A
I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers, Veenwouden

14-03-2015
Reu: Hannes Hay v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB 2874458, HD A
Teef: Blossom van ‘t Patrieske, NHSB 2694287, HD A
J. Sportel-Roeland, Steenderen

18-03-2015
Reu: Jaap v.h. Bergse Veld, NHSB 2795159, HD A
Teef: Hanne Lauwers, NHSB 2895145, HD A
J.H. Boersma, Kollumerpomp

Geboorten

02-03-2015
5 pups (3 reuen en 2 teven)
Reu: Timco van ’t Arrêt, NHSB 2673536, HD A
Teef: Fenella van ’t Poldersdijkje, NHSB 2745327, HD C
J. Mastenbroek, Heijningen

03-03-2015
11 pups (3 reuen en 8 teven)
Reu: Joris Spot v. Carnisselande, NHSB 2706023, HD A
Teef: Maud v. “t Roetslat, NHSB 2724425, HD A
R.A.M. Hummelink, Zieuwent

03-03-2015
9 pups (2 reuen en 7 teven)
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

09-03-2015
10 pups (6 reuen en 4 teven)
Reu: Joris Spot v. Carnisselande, NHSB 2706023, HD A
Teef: Mila Maud v. ‘t Roetslat, NHSB 2880432, HD A
R.A.M. Hummelink, Zieuwent

10-03-2015
1 pup (1 teef )
Reu: Stone, NHSB 2800890, HD A
Teef: Cora van het Iemenholt, NHSB 2745011, HD A
G. de Jonge, Emmercompascuum

21-03-2015
8 pups (3 reuen en 5 teven)
Reu: Quibus, NHSB 2652596, HD A
Teef: Emy fan ‘t Suydevelt, NHSB 2824384, HD A
J. Hooge, Pesse

Hier nog iets uit de oude doos:  album ‘Dieren van Dicht-
bij’ - Deel 1 Honden’. 

De plaatjes werden gegeven bij ‘Full Speed Virginia 
Cigarettes’. Pa maar roken, hoe meer hoe liever voor de 
plaatjes.

Het plaatje van de Drentsche Patrijshond was favoriet 
bij mijn vader, hij had een jagers-vriend met een Drent-
sche Patrijshond. Zo is de liefde voor het ras ontstaan en 
gebleven!

Jos Alebregtse, Puttershoek
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Bekijk het maar!

Veel schrijvers over oude hondenras-
sen zijn op zoek naar de voorouders 
van het door hen geliefde ras. Omdat 
er weinig geschreven bronnen zijn, 
levert zo’n speurtocht over het alge-
meen veel veronderstellingen op en 
weinig concrete feiten. Maar over één 
ding zijn de meeste kynologen het met 
elkaar eens, namelijk dat zeer veel van 
de tegenwoordige jachthondenrassen 
afstammen van Spaanse honden. 

Spanje was eens het voornaamste land 
van Europa en een welvarend volk is 
ook rijk aan hondenrassen. Ook wij 
kwamen onder  Spaanse heerschappij. 

In de periode die bekend staat als de 
‘Tachtigjarige oorlog’ van 1568 tot 1648 
namen de Spaanse troepen honden 
met zich mee, die hier bekend werden 
als Spioenen of Spanjoelen. Het waren 
jachthonden die de jagers hielpen bij 

de jacht met valk, windhond, geweer of 
net. Deze honden waren hier voordien 
onbekend en duidelijk herkenbaar 
als de honden van ‘die Spanjaarden 
of Spanjolen’. Ook de honden werden 
daarom Spanjolen genoemd en omdat 
het in die tijd gebruikelijk was de twee-
de ‘o’ als een ‘e’ of een ‘i’ te schrijven, 
schreef men Spanjoel en niet Spanjool.

Onze voorouders dachten niet in ras-
sen, maar waren zo nuchter een hond 
op zijn nut te beoordelen. De populaire 
Spaanse honden werden veelvuldig 
gebruikt voor het fokken met inheemse 
honden. Op de schilderijen van onze 
oude meesters staan hun nakome-
lingen in allerlei kleuren en maten 
afgebeeld.

Ook de Drentsche Patrijshond wordt 
geacht af te stammen van de Spanjoel 
of Spanjool, de Spaanse hond die door 

de Spaanse legers werd ingevoerd. 
Schriftelijke bronnen die dit  bevestigen 
heb ik echter nooit gezien, sterker nog, 
de namen Spioen of Spanjool ben ik 
in de oude Drentsche archieven nooit 
tegengekomen. Maar soms doe je een 
ontdekking!

Legerhond
Op de Algemene Ledenvergadering van 
juni 2006 liep ik het erelid Barelt Schui-
ling tegen het lijf. In het korte gesprek 
dat we hadden, maakte hij de opmer-
king dat de Patrijshonden vroeger ook 
wel ‘Legerhonden’ werden genoemd. 
Ik antwoordde dat ik dat nog nooit had 
gehoord. Maar het zette mij aan het 
denken. Hij komt uit Noord Drenthe 
(Eext) waar de Patrijshond het langst in 
ere werd gehouden en ik uit Zuid Dren-
the (Hoogeveen), waar dit veel minder 
het geval was. Janny Offereins schrijft in 
haar boek dat drs. R. Lentjes auteur van 
het boek ‘De Nederlandse hondenras-
sen’, twee honden noemt die aan het 
eind van de negentiende eeuw werden 
uitgebracht op een Amsterdamse ten-
toonstelling als ‘Drentse legerhonden’. 
Moeder en zoon geboren 1892 en 1894. 
Van de zoon is zelfs een foto afgedrukt.

Allemaal heel aardig natuurlijk, maar 
naar welk leger zou hun naam verwij-
zen? Van 1795 tot circa 1813 hadden 
wij de Fransen over de vloer. Zouden 
de honden naar het Franse leger zijn 
genoemd? Veel kynologen schrijven im-
mers dat de staande hond via Frankrijk 
over Europa is verspreid.

Soms vallen puzzelstukjes als vanzelf 
op hun plaats. Als lid van de ‘Historische 
Kring Hoogeveen’, ontving ik een boek-
werkje over de geschiedenis van de 
Veemarkt in Hoogeveen. Daarin las ik 
dat daar in 1778 een besmettelijke run-
derziekte was uitgebroken. De Schout 
genaamd Carsten, bracht op 8 april 
1779 de volgende rechtszaak aan. In de 
herfst van 1778, toen de besmettelijke 
runderziekte zich openbaarde, had hij 
bij publicatie in de kerk iedereen laten 
waarschuwen over de ziekte en bevo-
len de honden vast te leggen. Tevens 
had hij de carspelsoldaat (veldwachter) 
opdracht gegeven om de loslopende 
honden dood te schieten. Velen had-
den zich van zijn waarschuwingen en 

Tijdens een bezoek aan de heer Arie Booij, kwam hij met onderstaand artikel 
aan. Het is dermate interessant, dat ik vroeg of ik het mee mocht nemen om 
uit te typen. Ik deel het graag met u. Omdat de heer Booij vroeger een co-
lumn in ‘Onze Drent’ had met de naam ‘Bekijk het maar’ is dit nu ook de titel 
van zijn artikel.

J. Broekman - Dekker

‘Vrolijk gezelschap, een schilderij van Jan Steen (ca. 1662) dat zich bevindt in het Haagse Mauritshuis. 
Deze Nederlandese schilder van voornamelijk huiselijke tafereetjes had blijkbaar een voorkeur voor de 
‘patrijshond’, die op verschillende van zijn schilderijen voorkomt. De hond was overigens een geliefd thema 
bij schilders uit de ‘Gouden Eeuw’.
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bevelen echter niets aangetrokken. 
“Zij lieten hun honden lopen waar zij 
wilden”. De carspelsoldaat had daarop 
genoteerd welke honden hij in de peri-
ode van 17 november t/m 31 december 
1778 in het dorp Hoogeveen loslopend 
aantrof, de soort honden alsmede de 
eigenaars. Op die lijst staan 19 honden: 
4 windhonden, 6 waterhonden (waar-
onder 2 zwarte en 1 witte), 2 ruwharige 
honden, 4 bastaarden (‘mengeling 
hond’ genoemd) en 3 ‘Legerhonden’.  
Uit dit unieke inkijkje in het hondenbe-
stand van een Drents dorp in het jaar 
1778 wil ik wat de Legerhonden betreft, 
de volgende opmerkingen maken.

• De naam Legerhond heeft niets 
te maken met het Franse leger. De 
Fransen arriveerden pas in 1795.

• De 3 Legerhonden hadden 3 ver-
schillende eigenaren. Het was blijk-
baar een algemeen bekend soort of 
ras dat geen nadere omschrijving 
behoefde.

• Het kan dus haast niet anders of de 
benaming Legerhond verwijst naar 
het Spaanse leger.

Samengevat
Ons ras is bekend geweest onder de vol-
gende namen:
• Spaanse Legerhond
• Drentse Legerhond
• Patrijshond
• Drentsche Patrijshond

Na honderden jaren Legerhond te zijn 
geweest, is deze naam langzamer-
hand verdwenen. Het zei de mensen 
waarschijnlijk niets meer. Daarvoor in 
de plaats werden de staande honden 
‘Patrijshonden’ genoemd, omdat ze veel 
voor de patrijzenjacht werden gebruikt. 
Bij de erkenning van het ras in 1943 
werd de naam officieel 
‘Drentsche Patrijshond’.

Dat de voorouders van 
onze honden uit Spanje 
komen is dus meer dan 
waarschijnlijk. Dat juist 
in Drenthe de nakome-
lingen van deze Spaanse 
honden zo lang stand 
hebben gehouden, komt 
vermoedelijk doordat 
de Legerhond vanaf het 
begin een herkenbaar en 
bruikbaar type hond of 

ras was. Dr. P.B.V. Quartero schreef over 
de erkenning van het ras: “Herinne-
ringen van oudere jagers, wier groot-
vaders reeds met de Drent jaagden, 
werden uitgebuit. Ook het kynologisch 
instinct van echte Drentenkenners, 
broodjagers uit de Drentse heide werd 
niet ongebruikt gelaten. Zo is men door 
studie en onderzoek ‘te velde’ tot de 
conclusie gekomen dat de Drentsche 
Patrijshond als de nagenoeg zuivere 
descendent van de Spanjoel moet wor-
den beschouwd”. Met dit laatste kan hij 
wel eens helemaal gelijk hebben.

A.J. Booij


Evert Hoekstra 
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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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Tentoonstellingen
1 maart 2015: Martini Dogshow Groningen, Benelux Winner
Zondag 1 maart was het in Groningen tijd voor de Bene-
lux Winnershow, ook wel de Martini Dogshow genoemd. 
Zelf hadden we twee hondjes ingeschreven en we hoor-
den van tevoren dat er 20 Drentjes zich zouden komen 
presenteren.

Van de 12 reuen mocht ‘Gozer’, van Esther Hoeksema, het 
spits afbijten in de babyklasse. Nog maar 5 en halve maand 
oud, maar hij vond alles goed, leuk en aardig. Een mooie 
veelbelovend kreeg hij! En omdat hij de enige was in zijn 
klasse en er geen teefjes waren in de babyklasse, mocht hij 
de rest van de dag blijven en later in de erering een rondje 
paraderen!

Na de mooie reutjes in de Jeugd-, Tussen- en Openklasse 
werd het spannend! In de Kampioensklasse lieten twee 
prachtige reuen zich zien, namelijk ‘Dexter Sanne v. Drie-
nermarke’, ook wel Milo genoemd, van Herman Bösing en 
‘Bart fan ’t Suydevelt’ van Jaap Hoeksema. De keurmeester 
keek grondig en liet de 4 heren een goed stukje lopen door 
de ring om het gangwerk (van de honden!) goed te kunnen 
beoordelen. Hierna verkoos hij Dexter op de eerste plaats.

Na de veteraan ‘Oscar Phébe v. Groevenbeek’ (van Joyce 
Broekman) moesten alle nummer 1 reuen weer de ring in. 
Even lastig voor Joyce, want zij had haar beide reuen die de 
ring in moesten, en was zelf alleen. Gelukkig wilde iemand 
anders wel met haar Matthijs lopen. De keurmeester moest 
nu op zoek naar de beste reu en koos hier Dexter uit. Op de 
tweede plaats voor de reserve beste reu mocht uit de Jeugd-
klasse ‘Us Speyk fan ’t Suydevelt’ naar voren treden en het 
leuke was dat hij ook nog een half broertje is van Dexter! Wat 
waren de eigenaren trots, en zelfs een beetje verbaasd van 
dit mooie resultaat!

Na de reutjes was het de beurt aan de 8 ingeschreven teefjes 
en hier mocht onze eigen ‘Sammy-Flo Lynde van de Bezel-
honk’ het spits afbijten in de Puppyklasse! Omdat zij ook de 
enige in de Puppyklasse was en een dikke ‘Veelbelovend’ op 
haar keurverslag kreeg, mochten ook wij wachten voor de 
erering. Na de Tussenklasse kwam de Openklasse, waar wij 
onze ‘Jytte Pyppa van de Bezelhonk’ hadden ingeschreven. 

Ze moest tegen twee andere 
teefjes en dat maakte het 
lastig voor de keurmeester, 
maar uiteindelijk koos hij onze 
Jytte op de eerste plaats met 
een mooie U! In de Kampi-
oensklasse en de Veteranen-
klasse verdienden nog twee 
mooie teefjes een U en toen 
moesten natuurlijk alle teefjes 
tegen elkaar in de ring. Hier 
twijfelde de keurmeester 
echter niet lang en verkoos 
hij onze Jytte tot beste teef! 
Wij waren natuurlijk door het 

dolle heen, want nu moest ze nog tegen de beste reu, Dexter, 
om te kijken wie de beste was! Het leuke was dat dit niet de 
eerste show was waar zij tegenover elkaar stonden. Op de 
Winner Show in Amsterdam afgelopen december stonden 
zij ook al als laatste twee in de ring. Toen was het aan Dexter 
om de titel ‘Best of Breed’ te krijgen. Maar ditmaal werd het 
onze Jytte! Door dit resultaat mag zij zich nu ook Nederlands 
Kampioen noemen.

Daarna gingen we door naar de erering. We moesten wel 3 
keer de ring in, 1 keer met Sammy voor de Beste Pup Show, 
die na de Beste Baby-keuring was waar Drenten-reutje Gozer 
mocht aantreden, en 2 keer met onze Jytte, 1 keer voor ras-
groep 7 en 1 keer voor de keuring van het beste Nederlandse 
ras. Alle 3 de keren werden Sammy en Jytte, en Gozer ook, 
zonder aandachtig te zijn bekeken de ring weer uit gestuurd. 
Buitenlandse keurmeesters kennen ons mooie Nederlandse 
ras natuurlijk ook niet en gaan vaak voor andere  rassen, 
maar wat zijn we trots dat we er wel naar toe mochten!

Een superdag is het geweest niet alleen voor ons, maar voor 
alle Drentenmensen die er waren! We hebben gekletst met 
elkaar en gesnoept van alle lekkers wat meegekomen was 
met iedereen. Op naar de volgende show!

Susan van Ommen & Christel Schulte

Add 210x297 Zoo Jachthond.indd   1 03-10-14   11:13
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Tegenwoordig hoef je niet meer bij aanvang van de keu-
ringen aanwezig te zijn, wel minimaal 1 uur van te voren 
voor je ‘eigen’ keuring. In Groningen waren de Drenten 
pas na de Friese Stabij’s aan de beurt. Degenen die een 
‘thuiswedstrijd’ hadden, konden langer in bed blijven lig-
gen of rustiger naar de Martinihal rijden.

Eenmaal aangekomen, waren er al een paar bekende ge-
zichten aanwezig. Iedereen kijkt even het programmaboekje 
door dat je bij de inschrijving koopt en pas bij de ingang van 
de show ontvangt.

De meeste mensen en honden zijn ‘doorgewinterd’, ze weten 
hoe het er in de ring aan toe gaat. Wel is het afwachten hoe 
de hond zichzelf toont en wat de keurmeester er van denkt. 
Deze is niet beïnvloedbaar en daarom kan de spanning stij-
gen in de ring en bij de mensen aan de kant. Bij een Neder-
lands ras zie ik toch het liefst een Nederlandse keurmeester, 
deze beoordeelt het ras met een Nederlands tintje.

In Nederland hebben de meeste mensen maar een paar 
honden. Na enkele jaren kopen ze een pup of ze fokken zelf 
weer een hond om aan te houden. Er zat een fokker naast mij, 
die vorig jaar haar eerste nestje had gefokt. Ze had hier geen 
pup van aangehouden. Zij was op zoek naar een dekreu en 
was hiervoor naar Groningen gekomen. Zij vond showen niet 
echt leuk, een hele dag binnen in een hal te zitten, wachten 
tot je weer naar huis mag. Liever liep ze met de hond op de 
hei. Drenteneigenaren lopen allemaal graag buiten en ook 
daar kan je mooie Drenten tegenkomen, bijvoorbeeld op 
jachtproeven.

Op sommige shows mag je tegenwoordig weer naar huis, 
als je niet ‘geplaatst’ bent. Nadeel is dat je - misschien na een 
lange reis - je hond even hebt laten zien en dan direct weer 

naar huis kan gaan. Je dag is al gebroken. Dan is kraampjes 
kijken een optie, of even de binnenstad in gaan. Wijzelf heb-
ben alle shows in heel Nederland al een keer gezien, maar 
vaak alleen de hal en niet de binnenstad.

Ook dit jaar kwam er gebak voorbij, of een zelfgebakken 
appeltaart. Dat geeft toch wel een soort gevoel, net zoals mo-
torrijders, even elkaar groeten en een stukje saamhorigheid 
delen, kijken naar elkaars motor (honden). Sommigen vinden 
je hond mooi, anderen niet, prima toch, gelukkig heeft ieder 
een eigen smaak.

In Groningen werd mij verteld dat de vrouw van keurmeester 
Jan Dekker is overleden. Jan en zijn vrouw Tiny zijn in 1990 
bij ons op de bruiloft geweest. Elk jaar zagen we elkaar op 
een fokdag of clubmatch van de VDP en spraken we over de 
honden. Zij hebben de hele ontwikkeling van het ras gezien. 
Ik heb respect voor deze mensen, die al zo lang het ras trouw 
bleven. Mijn man en ik wensen Jan alle sterkte voor het ver-
lies van zijn vrouw Tiny.

Het leven van de Drent gaat verder, showen is leuk, maar je 
kan meer doen met het ras. Af en toe je hond laten zien op 
een show en proberen mooie honden te fokken, waarvan ze 
op de fokdag kunnen zeggen: Dat is een verbetering voor het 
ras. Jagen is niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig kun je in 
Nederland jachtproeven volgen. In de Scandinavische landen 
leven ze dichter bij de natuur en weten ze hoe je moet jagen, 
prachtig om dat een keer mee te maken. Wijzelf hebben een 
keer getraind in Hongarije samen met de Viszla’s. Dat was 
ook een belevenis. Zo is ieder op zijn eigen wijze met het ras 
bezig en geldt nog steeds “Eens een Drent, altijd een Drent”.

Evelien Bösing

Keurmeester: dhr. J. Andringa Beste van het ras (BOB):  Jytte Pyppa van de Bezelhonk

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Babyklasse Beste babyklasse 1 VB Hunk uit de Drentsche Streek 2980833 E. Hoeksema

Jeugdklasse Res. CAC, Beste Jeugdklasse 1 U Us Speijk fan ‘t Suydevelt 2938255 B.H. Büter

Tussenklasse 1 U Roef fan ‘t Suydevelt 2930144 A. Aldert

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

Kampioensklasse CAC, CACIB,
Benelux Winner NL 2015

1 U Dexter Sanne van Drienermarke 2616521 H.T. Bösing & G. Proper

Veteranenklasse 1 U Oscar Phébe van Groevenbeek 2635613 J. Broekman-Dekker

Teven

Puppyklasse Beste puppyklasse 1 VB Sammy-Flo Lynde van de Bezelhonk 2977333 C. Schulte

Tussenklasse 1 ZG Viva La Vida fan ‘t Suydeveld 2942483 J. Hoeksema

Open klasse CAC-CACIB, BOB
Benelux Winner NL 2015

1 U Jytte Pyppa van de Bezelhonk 2898764 C. Schulte & 
A. Luttikhuis

Kampioensklasse Res. CAC, Res. CACIB 1 U Kirsi fan ‘t Suydevelt 2872053 J. Hoeksema

Veteranenklasse 1 U Britt fan ‘t Suydevelt 2630893 E. Hoeksema

Na een lange tijd ben ik weer eens naar een show geweest om eens te 
kijken hoe het met de Drenten gesteld was. Het is jammer genoeg niet 
meer het zelfde als een paar jaar terug, wat een spanning zit er tussen 
elkaar. Vreemde mensen die een Drent hebben praten niet tegen je of 
kijken langs je heen. Er word gesmoesd en de oude vereniging wordt 
afgekraakt. Jammer dat dit zo moet gaan.

Ook zag ik dat de vachten aan het veranderen zijn, de oude lijn gaat eruit. 
De honden zijn bijna allemaal kortharig aan het worden. Ik hoop dat 
de keurmeesters ervoor zorgen, dat die trend niet door gaat zetten. De 

mooie volle Drent met wat slagen in de vacht, mis ik erg.

Verder heb we nog wat foto’s gemaakt van de show en heb ik nog een 
handje kunnen helpen met het voorbrengen van een hond, want de baas 
kon geen twee honden te gelijk in de ring brengen. 

De BOB werd Christel met haar teefje ‘Jytte Pyppa van de Bezelhonk’. 
Nogmaals gefeliciteerd.

Sjoukje ter Meulen

Twee observaties in Groningen
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4 en 5 april 2015: Dogshow Goes

Een dubbele show, twee dagen kans op een CAC en/of CACIB?

Na de iets teleurstellende uitslag van zaterdag 4 april (1 
Zeer Goed) op zondag om 07:15 uur vertrokken naar Goes 
onder het motto: Nieuwe dag, nieuwe kansen! Er werden 7 
Drentsche Patrijshonden verwacht in Ring 15, aanvang 10:30 
uur. De keurmeester: dhr. A. McKiernan, opnieuw een Ierse 
keurmeester. De vorige dag had ik Rink niet in ’t goede ritme 
gekregen; ik kreeg hem niet gemotiveerd en dan is hij een 
echte Drentenvent: als je me dwingt, dan doe ik het niet! 

Tijdens de autorit had ik tijd genoeg om een plan te beden-
ken. Hoe krijg ik dit ‘kleine’ kereltje gefocussed op mij? Bij 
aankomst op de parkeerplaats eerst een eindje wandelen, 
daarna wat gek doen door Rink op de bankjes te laten sprin-
gen om vervolgens bij binnenkomst eerst een rustige plek te 
zoeken. 

Na een korte babbel met de eigenaar van een Tervuerense 
Herder, zag ik Geert Paardekooper al in de ring staan; op de 
uitkijk naar de ‘dames van de jurytafel’. Mooi, dan kunnen we 
vast gaan inlopen. Rink was verrast dat ik iets heel aantrek-

kelijks had meegenomen om zijn aandacht te krijgen en yes; 
het werkte perfect! Ik had nl. een nertsenstaartje bij me en 
dit vond hij geweldig om te apporteren. Dit zou mijn troef 
worden voor vandaag!

De keurmeester liep in tijd vóór op zijn programma en na 
overleg met de aanwezige Drentenmensen startte hij iets 
eerder dan gepland. Rink en ik mochten als eersten in de 
ring; dhr. McKiernan gaf duidelijk de voorkeur aan het gang-
werk; dit in tegenstelling tot de keurmeester van gisteren. 
Er was tijd genoeg om de hond door de ring te laten lopen 
en als het even niet lukte, kreeg je nog een kans. We kregen 
een dikverdiende 1 Uitmuntend en mochten dus wachten op 
de uitslag van de overige reuen (2). Rink werd uitgeroepen 
als Beste Reu (CAC) en toen werd het wachten op de uitslag 
van de teefjes. Samen met het mooie teefje ‘Sophie Amy v.d. 
Lage Nesse’ (1 U CAC-CACIB) mocht Rink strijden om de clas-
sificatie B.O.B. Onze ‘Rink v. ’t Limburgsland’ werd vandaag 
winnaar en de keurmeester gaf als beweegreden aan dat zijn 
gangwerk doorslaggevend was geweest! 

Wat was ik trots op dit hondje, zoon van onze ‘Roef Bo v.d. 
Ruyghewaert’ en ‘Sera v. ’t Limburgsland’. We werden door 
bijna iedereen van harte gefeliciteerd en wat leefden ze 
mee: dat wordt lang wachten tot de erering! Bijna 6 uur 
later werden we omgeroepen in de erering: “De Drentsche 
Patrijshond”. Wat heb ik genoten van dit moment; het was in-
derdaad een moment van ‘even erin en dan weer eruit’ maar 
het was het wachten dubbel-en-dik waard. Een gave ervaring 
met ’n supergave Drent! Hier doe je het voor!

Misschien éénmalig…? maar wel voor eeuwig in je geheugen 
verankerd!

Mirjam van Hoef en ’n pootje van Rink v.’t. Limburgsland

Rink v.’t. Limburgsland

De Paasdagen van 2015 hebben we doorgebracht in de Zee-
landhallen in Goes. Het was voor ons weer de eerste show 
na de ‘winterstop’.  Op zowel zaterdag als zondag stonden 
we met ‘Sophie Amy v/d Lage Nesse’  in de Tussenklasse. De 
eerste dag werd Sophie 1U in haar klasse, vervolgens werd ze 
Beste Teef en tot slot won ze nog van de Beste Reu. Daar-
mee was ze ‘Beste van het ras’ (BOB) met een ticket voor de 
erering!

Na heel lang wachten, want de Drenten waren voor de ver-
andering al vroeg in de ochtend aan de beurt, hebben we de 
erering doorlopen. Helaas werd Sophie niet verder geselec-
teerd.

De volgende dag waren de Drenten alweer vroeg aan de 
beurt. Wederom werd Sophie eerste in haar klasse met een 
Uitmuntend en behaalde ze ook weer de titel Beste Teef. Wij 
zijn beide dagen met mooie resultaten naar huis gegaan. Het 
was voor ons een Pasen om niet te vergeten!

Marloes de Reus
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5 april - Keurmeester: dhr. A. McKiernan (IE) Beste van het ras (BOB):  Rink v.’t Limburgsland    

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse CAC, BOB 1 U Rink v.’t Limburgsland 2946973  M.M. van Hoef-Vervaart & 
J.L.M. van Hoef

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

Teven

Tussenklasse CAC, CACIB 1 U Sophie Amy v.d. Lage Nesse 2926061 T. de Reus

Open klasse Res. CAC, 
Res. CACIB

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

4 april - Keurmeester: mw. L.A. Cox (IE) Beste van het ras (BOB): Sophie Amy v.d. Lage Nesse    

Reuen Stamboeknr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 ZG Rink v.’t Limburgsland 2946973 M.M. van Hoef-Vervaart & 
J.L.M. van Hoef

Open klasse Res. CAC,
Res. CACIB

1 U Brisco Barasya the Gloucester 2889094 G.W. Paardekooper &
G.W. Paardekooper-Weenink

Kampioensklasse CAC, CACIB 1 U Joppe Suyferhout’s LOSH 1083520 I. Mestdagh

Teven

Tussenklasse CAC, CACIB, BOB 1 U Sophie Amy v.d. Lage Nesse 2926061 T. de Reus

Open klasse 1 ZG Britt fan ’t Suydevelt 2630893 M.A. Hoeksema

Gebruikshondenklasse 1 ZG Fleur van ‘t Hoage Gors 2893552 N.E. Wuite -Visbeen

Ledenadministratie
Naam Adres Voorgesteld door

1 Mw. M.E. Barendrecht-de Waard Mozartlaan 212 Zwijndrecht

2 Dhr. J. Behaeghe Ganzendries 34 Oudenaarde, België J. van der Zanden

3 Dhr. A.J.B. Coenen C. Troostlaan 70 Woerden J.H. Alberts-Oets

4 Mw. C.G.E. Coenen-de Vlieg C. Troostlaan 70 Woerden J.H. Alberts-Oets

5 Mw. L. Dijk Dr. A. Kuyperweg 15 Beesd J.H. Alberts-Oets

6 Mw. J.J. Eldering Bergseweg 18A Vreeland T. van der Feijst

7 Dhr. J. van Herwijnen Dr. A. Kuyperweg 15 Beesd J.H. Alberts-Oets

8 Mw. B.J.M. Jonkman Diependaalsedrift 12 Hilversum M.A. de Raad

9 Mw. J.C.V. Koopman-Kok Johanna de Vriesstraat 3 Enkhuizen G. Swanenberg

10 Dhr. C.J. Ligtenberg Lindenlaan 29 Rijssen C. Schulte

11 Mw. E.J.M. Neven Mergelakker 41 Spaubeek

12 Mw. J. Otting Antonius Heggelaan 27 Den Haag L. Vogels

13 Mw. C.E.P. Pacejka Jan Stuytstraat 17 Rotterdam C. Schulte

14 Mw. M. Postma Lytse Buorren 16 Spannum W. Klijnstra

15 Mw. M.H.G. Relou Klimopstraat 5 Epe

16 Dhr. H.W. Reugebrink Hoofdstraat 93 Herveld J. van der Zanden

17 Dhr. J.J. Sterk Swannedrift 18 Mantgum

18 Mw. M.A. Sterk-Sijzeling Swannedrift 18 Mantgum

19 Mw. A. Wuisman-de Winter Thomaslaan 34 Eindhoven

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.

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. 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 rönt-
genfoto 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 en badeendjes in magen gevon-
den. De hond mocht een dag na de operatie naar huis en maakt het momenteel goed, schrijft de Amerikaanse nieuwssite Oregon.
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Een ochtend mee op kraaienbeheer

Ik stuur de schrijver van de oproep ge-
lijk een berichtje, dat ik graag mee wil 
maar dat Vesta nog maar één keer mee 
is geweest op de kraaien en dat is al 9 
maanden geleden.

Hij antwoordt mij dat het geen pro-
bleem is en dat ik de volgende morgen 
om 5.50 uur verwacht wordt.

Ik ga die avond al om 21.00 uur op bed 
en zet mijn wekker op 04.00 uur.

4.00 uur is erg vroeg, maar ik heb het er 
graag voor over, de rit gaat sneller dan 
ik verwacht had en ik ben dus mooi op 
tijd bij het huis van de jager, waar zich 
nog meer heren hebben verzameld om 
ook mee te gaan jagen.

Na een voorstelrondje vertrekken we 
naar het jachtveld.

Het is een kleine 5 minuten rijden naar 
een boerderij met allemaal kalfjes, ach-
ter de boerderij hebben de heren jagers 
al verschillende camouflage-hutjes 

neergezet waar ze zich installeren en 
ook worden er lokkers neergezet.

Vesta en ik komen bij een jager uit 
Drenthe en een jager uit het Westen in 
het hutje. Het zijn 2 heel aardige heren 
die vele verhalen vertellen en ook graag 
antwoord geven op mijn vragen.

In het hutje verderop naast ons zit een 
fotograaf, die die morgen echt prach-
tige foto’s van Vesta maakt.

Het duurt niet lang of het eerste kauw-
tje wordt door een van deze heren ge-
schoten en Vesta mag het apporteren.

Vesta is eerst wat onwennig tussen de 
lokkers en ik moet haar een beetje de 
goeie kant op sturen, want ze heeft 
hem niet gemarkeerd. Als ze bij het 
kauwtje is, heeft ze moeite om hem 
op te pakken. Ik ga naar haar toe en 
moedig haar aan tot ze hem oppakt en 
vrolijk naar de fotograaf toe loopt die  
een prachtige foto van haar maakt. Als 
Vesta het kauwtje naar mij toe brengt 

en ik het aanneem, blijkt hij nog te 
leven, dat was natuurlijk de reden dat 
ze hem niet gelijk oppakte.

Ook bij de andere apporten heeft Vesta  
steeds wat aanmoediging van mij 
nodig maar ze pakt ze wel en brengt ze 
ook, maar vraag niet hoe. Dit Drenten-
meisje is de Groningse klei niet gewend 
en loopt er in alsof ze voor het eerst 
in water loopt met van die hele hoog 
opgetrokken poten en heel langzaam. 
“Jeetje wat doet ze tuttig” zeg ik tegen 
de jagers, waarop ik te horen krijg, dat 
dat helemaal niet uitmaakt, want ze 
brengt het wel binnen.

De kraaien vliegen niet massaal deze 
morgen en dus is het vooral veel wach-
ten, maar met zulk gezellig gezelschap 
maakte me dat helemaal niet uit, want 
ik heb ook erg veel gelachen.

Tegen 11.00 uur zie ik dat het voor Vesta 
genoeg is geweest. Ze heeft in totaal 5 
keer geapporteerd en is moe van alle 
indrukken en dus breng ik haar naar 
de auto. Om 12.00 uur stopt de jacht, 
bedank ik de jagers voor deze morgen 
en geef ik ze een tas vol met droge 
worsten als dank.

Ik krijg te horen dat Vesta meer erva-
ring op moet doen met kraaien en dat 
ik daarom van de zomer nog een keer 
weer welkom ben, wat ik natuurlijk 
helemaal geweldig vind.

Tekst: Sonja Weijer
Foto’s: Boudewijn Olthof 

Als ik op een vrijdagmiddag in de lunchpauze op mijn werk even op Facebook 
zit te kijken, zie ik dat er in de groep “Jachthonden in de praktijk” het volgen-
de  bericht geplaatst is:

Wegens ziekte heb ik een plekje voor een voorjager/ster. Wij gaan morgen 
vroeg op de kraaien, dus het moet sowieso een hond zijn die niet bang is voor 
het apporteren van dode, maar ook aangeschoten kraaien.

Het is ergens in Groningen. En reageren graag via pb.

Er komt als het goed is ook een natuur-fotograaf. Hij zal de honden tijdens 
het apporteren op de foto zetten.
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Op jacht naar de Zweedse titel
Jakt för den svenska titeln

Maandag
Een reis van 24 uur, vroeg in de och-
tend gestart in Leiderdorp. Mijn vader 
Peter en ik - en Aram van het Arrêt in 
de autobench in de achterbak - tuffen 
heel Duitsland door en via de Brug bij 
Kopenhagen naar Zweden. In het pikke-
donker rijden we in Zweden op onver-
lichte, enge eenbaansweggetjes totdat 
we de haven bereiken. In het holst van 
de nacht hebben we de boot naar onze 
eindbestemming: Gotland. Moe maar 
tevreden betreden we in alle vroegte 
het eiland: we zijn er!

Dinsdag
Allemaal leuk en aardig, die voorpret 
voor de wedstrijden, maar Aram moet 
nog wel even laten zien dat hij het 
Zweedse niveau in zich heeft. Om 6 
uur ’s morgens - de keurmeester moet 
namelijk om 8 uur op haar werk zijn 
- moet Aram zich kwalificeren voor 
deelname: apport over water en sleep-
spoor door het bos, zal hij met succes 
moeten afronden. Alles wordt voor ons 
in het werk gesteld om dit te halen. Zo 
is er namelijk de eis dat bij kwalifica-
tierondes minimaal 3 honden moeten 

deelnemen. Hierdoor doet Elisabeth 
Gilek - voorzitter van Zweedse Drent-
sche Patrijshondenvereniging- met haar 
2 (al gekwalificeerde) honden speciaal 
voor ons nog eens mee. En ook de jager 
moet in alle vroegte voor ons op komen 
draven. We vinden het maar wat, dat 
iedereen zo veel moeite voor ons doet, 
maar de Zweden draaien er hun hand 
niet voor om. Ze vinden het geweldig 
om Aram te zien werken. Alle inspan-
ning is gelukkig niet voor niets. Aram 
slaagt met vlag en wimpel: hij krijgt 2 
keer een 10! 

Woensdag
Even bijkomen van alle hectiek: van-
daag een dagje vrij en dus de toerist 
uithangen. Iets met schapen, prachtige 
witte rotsformaties langs de hele kust, 
een zeearend, zandverstuivingen en 
wind. Veel wind.

Donderdag
Het is zover: de eerste wedstrijd-
dag. We ontmoeten alle deelnemers, 
keurmeesters en jagers. Alhoewel de 
meeste mensen uit Zweden komen, 
doet iedereen zijn best zo veel mogelijk 
Engels te spreken of met handgebaren 

duidelijk te maken wat de bedoeling is. 
De baasjes hebben zichtbaar gezonde 
spanning, de spieren van de honden 
staan strak: we kunnen van start. 

Waar Aram vorig jaar nog deelnam aan 
deze wedstrijden in de open klasse, 
mocht hij nu starten in de eliteklasse, 
omdat hij in Nederland de CACT had 
behaald. Dit betekent strengere regels 
voor baas en hond tijdens het lopen. Als 
hij aan de beurt is, laat hij direct goed 
werk zien. Hij staat mooi voor op een 
groep fazanten, maar in dit gebied mag 
helaas niet geschoten worden. Hij krijgt 
daarom geen punt. De rest van de dag 
laat Aram mooi hondenwerk zien, maar 
hij krijgt geen kwalificatie. Om voor een 
kwalificatie in aanmerking te komen, 
moet er niet alleen goed werk worden 
geleverd, maar dient de hond ook mi-
nimaal op die dag 60 minuten looptijd 
vol te maken. In ieder geval een goed 
begin van de wedstrijddagen en met 
veel nieuwe indrukken en vermoeide 
benen van het vele lopen gaan we weer 
een korte nacht in.

Vrijdag
Gisteren was een goede eerste dag en 
dat geeft hoop voor vandaag. We banen 
ons een weg door rietvelden, gerooide 
akkers en bosschages. Als Aram aan de 
beurt is, staat hij meteen prachtig voor 
aan een diepe greppel begroeid met 
bramen. Ik kan het ondanks de grote 
afstand erg goed zien als Peter de hond 
naar voren stuurt. Fazanten vliegen op, 
4 stuks, ik zie het geweer van de jager 
volgen. Een knal. Dan rust. Aram wordt 
naar de fazant gestuurd. Hij staat nog 
even kort voor – het is de eerste keer 
dat Aram warm wild moet apporteren 
- pakt de vogel op en levert hem netjes 
bij Peter af. Een prachtige fazantenhaan, 
het eerste geschoten wild van de wed-
strijden! Andere deelnemers doen het 
ook goed en uiteindelijk worden er 4 
prijzen uitgereikt, waaronder een eerste 
plaats voor ons! Veldwerk een 7, apport 
een 9, we zijn zo trots als een pauw en 
nemen er ’s avonds een neutje op: skål!

Zaterdag
Ik dacht dat het niet kouder kon, maar 
heb me daar flink in vergist. Zelfs de 
eilandbewoners mopperen over de 

Een heuvelachtig gebied, uitgestrekte weilanden en gerooide akkers. De zou-
tige lucht vult mijn neusgaten. Het gehijg van de hardwerkende honden valt 
samen met de koude en loeiende wind die mijn wangen laat gloeien en de 
oren van de beesten doet opwaaien. Ik sta met beide benen op Gotlandse bo-
dem. Het is zondag 8 uur ’s morgens, oktober 2014 en als ik mijn blik omhoog 
werp, durf ik te denken dat het na 3 koude en grijze wedstrijddagen vandaag 
weleens een mooie dag zou kunnen worden.
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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.

temperatuur en verschuilen zich diep in 
hun kraag. De honden hebben er ook 
zichtbaar last van: het is moeilijk om 
met die gierende wind een wildspoor 
te kunnen vinden en goed tegen de 
wind in te lopen. Er wordt helaas veel 
geflusht en zo zijn er deze dag geen 
prijsuitreikingen. 

Zondag
Warempel, een waterig zonnetje, maar 
het is en blijft een zonnetje! Omdat 
wij op tijd weg moeten om de boot te 
halen, mag Aram als een van de eersten 
lopen. Ik kan de actie niet zien, deze 
vindt plaats in het hoge riet. Ik hoor 
een roep, stilte, een schot, stilte. Als ze 
terug zijn bij de groep, toont de jager 

zijn jaszak: een patrijs. Ik ben blij, maar 
Peter is er vrij nuchter onder: ze moeten 
de resterende looptijd nog volmaken 
en dan mag Aram geen fouten maken. 
In zijn tweede loop staat Aram helaas 
een keer ‘leeg’ voor en Peter gokt op 
een tweede plaats. Maar als we feed-
back krijgen, worden we verrast met 
een 7 voor  het veldwerk en een 8 
voor het apport deze dag, wat voor de 
tweede keer tijdens deze wedstrijd een 
eerste plaats betekent! We hebben de 
Zweedse titel in the pocket! Eindelijk 
is daar die brede grijns op mijn vaders 
gezicht. We lopen nog even mee met 
de rest van de groep, maar moeten dan 
echt afscheid nemen.

Het is donker als we op de boot weer 
koers zetten naar het Zweedse vaste-
land. Hoe snel is de tijd hier gegaan? Te 
snel. En hoe fijn heb ik het hier gehad? 
Te fijn. De weidse omgeving, prachtige 
landschappen, wilde dieren en Zweed-
se inwoners hebben diepe indruk op 
me gemaakt en me hier thuis laten 
voelen. Ik weet dat we nog een lange 
autorit naar huis te gaan hebben, maar 
ik kijk nu al uit naar de wedstrijden van 
volgend jaar. Is het al oktober 2015?

Frances Doderer

Dit is een foto van onze eerste Drentsche Patrijshond:

Raldy
5-12- 1979 /28-1-1991

 Vader: Waltan van de Bircmede
Moeder: Dipasja v.d Belthoeve

In het jaar dat hij is overleden, stond hij met deze foto op het 
boekje van de Clubmatch. Wij bezochten de Clubmatch zon-
der hond en tot onze verbazing liep iedereen met het boekje 

met onze Raldy...

Jos & Ria Alebregtse Puttershoek
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Evenementenkalender 2015

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

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

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

13 Reuendag
Terrein KC Dieren

 Fokbeleidscommissie

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
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
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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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