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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze vereniging, 
Bij het schrijven van dit voorwoord realiseer ik mij dat we 
alweer aan de vooravond staan van 2 belangrijke activiteiten 
van onze mooie vereniging: de Kampioenschapsclubmatch 
en de Algemene Ledenvergadering. Beiden hebben al plaats-
gevonden bij het verschijnen van deze uitgave en een eerste 
impressie is te vinden op de website.

 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. Na een mooi interview met Arie Booij en Wil van 
Nuffelen, een van de grondleggers van ‘Onze Drent’, komt nu 
Janny  Offereins aan het woord.

Eind juni is er de CAC-show Neder-
landse rassen in Zwolle (een aanra-
der).

Ook is er in september de reuendag 
in Dieren en begin oktober de 2de 
fokdag. Activiteiten die van belang 
zijn om de gezondheid van ons ras 
verder vorm te geven.  

Afsluitend hoop ik velen van u te mogen begroeten bij een van 
de komende activiteiten in onze bruisende vereniging en wens 
ik u een mooie zomer toe!

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

Foto-thema augustus-editie van ‘Onze Drent’: Vakantie

Het thema ‘Vakantie’ heeft onze foto-pagina al eens eerder gesierd, maar het leverde 
zoveel foto’s op dat we u nogmaals de kans willen geven om leuke vakantie-foto’s van 
uw Drent in te sturen. We verheugen ons op alle belevenissen van uw hond in deze 
periode waar ook uw Drent extra kan genieten.

Foto’s graag in groot formaat (onbewerkt, direct van fototoestel) mailen aan: 
redactie@drentschepatrijshond.ORG (uiterlijk 26 juli 2015).

Algemene Ledenvergadering
Op maandagavond 15 juni vond de Alge-
mene Ledenvergadering plaats in Wou-
denberg.

Vanaf deze avond is de vereniging een erelid 
rijker: Henk Companjen. Henk heeft zich 32 
jaar ingespannen voor de (jagende) Drent en 
voor de vereniging, met name in de Ge-
bruikshondencommissie.

Na lovende woorden van de voorzitter van 
de vereniging, Marc Massaar van Schaik, en 
een gloedvol betoog van de huidige voor-
zitter van de Gebruikshondencommissie, 
Olaf Geerse, liet de gehele vergadering met 
applaus (en andere akoestische signalen) 
blijken, dat men het voorstel van het bestuur 

om Henk te benoemen tot erelid, van harte ondersteunde. 
Hierbij de hartelijke felicitaties aan Henk.

 Verder kunnen we twee nieuwe bestuursleden verwelkomen: 
Fred van der Meulen en Harry Hilkens. Van harte welkom.

Een belangrijk besluit was, om in het verenigingsfokre-
glement op te nemen, dat een reu maximaal 9 geslaagde 

dekkingen mag verrichten, waarvan in een periode van 12 
maanden er niet meer dan 3 mogen plaatsvinden.

In de volgende editie van ‘Onze Drent’ vindt u het volledige 
verslag van deze ledenvergadering.

Van Wind en Veer Bokaal

Henk Companjen verblijdde de vereniging met het be-
schikbaar stellen van de ‘Van Wind en Veer Bokaal’ voor de 
beste Drentsche Patrijshond in de noviceklasse veldwerk 
in het voorjaar. 

Dit jaar waren er direct twee 
honden die gelijk eindigden: 
‘Dirkje van ‘t Getsewold’ van 
Madelien Atema en ‘Stone’ 
van Olaf Geerse. Henk heeft 
bepaald dat in zo’n geval 
de bokaal beiden toekomt, 
beide winnaars zullen de bo-
kaal dus een half jaar in huis 
kunnen hebben.
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Kampioenschapsclubmatch 2015

Op zaterdag 13 juni hebben heel veel leden genoten van 
een zeer geslaagde Kampioenschapsclubmatch in Barne-
veld. Er waren ruim 100 Drenten ingeschreven.

In het ochtendprogramma werden alle honden gekeurd; per 
klasse worden 4 honden geplaatst voor de eindkeuringen.

Het middagprogramma begon met de Kind-hond-show, 
altijd een genot om te zien. 

Daarna koos de keurmeeerster in elke klasse de beste hond. 
En dan werd het almaar spannender. Eerst kwamen alle reuen 
in de ring, die in hun klasse de eerste plaats hadden behaald. 
Daaruit werd de ‘Beste reu’ gekozen: Kamp. Tinus Jinte van ‘t 

Stieckelholt (eig. mw. M.A.C. Plaisier). Bij de teven viel de eer 
van ‘Beste teef’ ten beurt aan Kamp. Jytte Pyppa v.d. Bezel-
honk (eig. mw. C.M. Schulte).

Zo kwam de clubmatch uiteindelijk tot de climax: de keur-
meesters mw. L. Erhart en dhr. W. Wellens moesten het verlos-
sende woord spreken: wie is de clubkampioen 2015?

Dat werd: Kamp. Tinus Jinte Basco van ‘t Stieckelholt.

Alle winnaars: van harte gefeliciteerd!

Het complete overzicht van alle uitslagen zal worden ge-
plaatst in het volgende nummer van ‘Onze Drent’.
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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



Onze Drent - 5

 

Janny Offereins kijkt terug en vooruit

Eind februari. Vrijdag stormde en regende het en ook 
voor zondag werd dat weer verwacht, maar zaterdag was 
schitterend en daarmee een perfecte dag voor een in-
terview met een van de nestors van de vereniging: Mevr. 
Janny Offereins.

Uw redacteuren togen vanuit het westen 
richting de Veluwe. De snelweg af, het dorp 
in, de Patrijzenlaan, we kwamen in de 
buurt. En toen de Jachtlaan (hoe kan 
het anders): bestemming bereikt! We 
werden hartelijk ontvangen door de 
heer en vrouw des huizes: koffie en cake? 
Heerlijk!

Na een kort voorgesprek en het opstellen 
van de opnameapparatuur begonnen we aan wat 
uiteindelijk een 150 minuten durend interview zou worden.

We weten allemaal dat het voor een hond belangrijk is, 
dat ie ‘iets om handen’ heeft. Wat kan je met een Drent 
zoal ondernemen?
Het liefst datgene waar hij ooit voor gefokt is: de jacht! Maar 
dat is moeilijk, want er is in Nederland niet veel jacht meer, 
laten we wel wezen. Ik heb alle jaren dat ik Drenten heb 
gehad altijd de praktijkjacht beoefend. Ook heb ik heel wat 
veldwerkkwalificaties en KNJV-diploma’s behaald. Ik vind 
namelijk, dat als je fokt, je alle eigenschappen van de Drent 
zoveel mogelijk moet bewaren. En jachtaanleg hoort daar ze-
ker bij. Mijn credo is: ‘Een goede jachthond is altijd een goede 
huishond, maar een goede huishond is niet altijd een goede 
jachthond’. Immers een jachthond moet gehoorzaam zijn, die 
moet je kunnen leiden en dat is ook fijn in en om het huis. De 
Drent heeft zeker een meester nodig; je moet overwicht heb-
ben, anders wordt het niks. 

In de rasstandaard staat van oudsher dat de Drent ‘weinig 
dressuur’ behoeft…
Jazeker, maar dat kan toch tot misverstanden leiden. In de 
huidige versie van de rasstandaard (red.: geldt vanaf 2004) 
staat dat uiteraard ook weer. Er mogen immers in de ras-
standaard geen inhoudelijke aanpassingen worden gedaan, 
want daarmee zou je het ras veranderen. We hebben toen 
wel toegevoegd dat (ook) een Drent goed moet worden 

opgevoed en dat training nodig is (red.: Janny 
heeft meegewerkt aan het opstellen van de 

tekst van 2004). Vroeger, ten tijde van het 
opstellen van de eerste rasstandaard zag 
de wereld er natuurlijk heel anders uit 
dan tegenwoordig. De honden liepen 
rond op de boerderij, samen met alle 

dieren en mensen. Als de baas op jacht 
ging, dan ging de Drent graag mee. En hoe 

hij het dan precies deed, dat was minder van 
belang, zolang het wild maar werd gevonden en, 

nadat het was geschoten, netjes werd binnengebracht. Dat 
deed de Drent allemaal van nature. Van Arie Booij (red.: erelid 
en historicus van de vereniging) heb ik vaak gehoord: “Ik heb 
mijn honden nooit getraind.” Ik heb dat zelf ook ervaren. Als 
je overwicht hebt op je hond, dan kan je hem sturen met een 
blik. Als onze Oscar zou dekken, keek hij altijd eerst even naar 
mij. Ik had in zijn beleving de ‘eerste rechten’. Hij zou nooit 
dekken voordat ik ‘toestemming’ had gegeven.

Maar komt er voor het veldwerk dan geen training aan te 
pas?
Toch wel, althans je moet begeleiden in de gewenste rich-
ting. Dat begint al door een pup met wild in aanraking te 
brengen. Ik ging met pups van 8 weken op de arm naar het 
industrieterrein bij Barneveld, want daar zaten veel patrijzen.

Als je de honden op een jacht of een veldwerkwedstrijd 
dan ziet gaan op de wind, prachtig. Daar heb ik altijd zo van 
genoten. Ze maken automatisch goeie slagen, dat kan je ze 
eigenlijk niet leren, dat flankeren. Je kan een keer wijzen, 
maar ze moeten echt zelf wind halen en dan automatisch de 
slag naar voren maken. Wel kan je ze eens langs de randen 

Janny Offereins is bij velen van u vast bekend vanwege 
het prachtige boek, dat ze heeft geschreven met de titel 
‘De Drentsche Patrijshond in verleden en heden’. Het is een 
standaardwerk voor Drentenliefhebbers.

Janny heeft een hele lange en gevarieerde ‘loopbaan’ 
gehad in de vereniging, is vele jaren lid geweest van 
het bestuur en van diverse commissies. In 2006 is ze tot 
erelid benoemd. Ook voor andere rassen en voor de ky-
nologie in het algemeen heeft ze veel betekend. In 2001 
heeft ze de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer 
ontvangen.

Janny heeft vanaf 1974 gedurende ruim 30 jaar 26 
Drenten gehad met in het totaal zo’n 100 nakomelingen. 
Ze heeft vele kampioenen gefokt, veldwerkkwalificaties 
verdiend en KNJV-diploma’s behaald met haar honden. 
Tot op de dag van vandaag is ze zeer actief in de wereld 
van honden, van de Drent in het bijzonder.
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van sloten sturen, want daar zit natuurlijk het meeste wild 
verborgen. Ik heb het geluk gehad dat ik veel heb kunnen 
leren van Henk Companjen, hij was voor mij een geweldige 
leermeester. (red.: Henk was tot voor kort, gedurende 30 
jaar voorzitter/secretaris van de Gebruikshondencommissie, 
heeft heel veel ervaring in de praktijkjacht en jachttraining, is 
keurmeester op veldwerkwedstrijden en KNJV-proeven en is 
drager van de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer).

Weet je wat ook zo leuk is aan veldwerkwedstrijden? Dat 
al die jachtmensen zo blij zijn voor een ander als het lukt 
om een ‘punt’ te halen. Bij andere gelegenheden hebben 
veel mensen er moeite mee om iemand zijn succes te gun-
nen, want als je je kop boven het maaiveld uitsteekt...Maar 
veldwerk-mensen gunnen het elkaar 100% om een mooi 
resultaat te halen. Dat komt misschien ook omdat ze weten 
hoeveel moeite je er voor moet doen. Er waren jaren dat ik 
wel 20.000 kilometer reed om mijn hond getraind te krijgen. 
Ik ben onder hekken doorgekropen om, samen met Gert 
Hanneszen, ook een Drentenliefhebber, bij de patrijzen te 
komen. Het mocht helemaal niet, maar goed, dat had je er 
dan maar weer voor over. 

Is het lastig om met een Drent zowel veldwerk te beoefe-
nen als ook KNJV-proeven af te leggen?
Een keurmeester heeft mij wel eens voorgehouden: Eigenlijk 
zou je een hond moeten hebben voor het veldwerk en een 
andere voor het apporteren. Dat wilde ik nooit, een Drent 
is niet voor niets een allround jachthond! Die moet zowel 
het werk vóór het schot als ná het schot beheersen. Ik heb 
mijn Drenten ook nooit ‘hazenrein’ gemaakt. Tijdens een 
jacht moeten ze een ziekgeschoten haas achtervolgen en 
apporteren. Als ze tijdens een veldwerkwedstrijd een haas 
opdoen, dan mag dat beslist niet. Maar dat is wel erg moeilijk 
voor een hond, die razendsnel en (dus) impulsief moeten 
kunnen reageren tijdens de jacht. Eigenlijk is het zo dat je al 
vroeg een keuze moet maken tussen veldwerkwedstrijden en 
apporteerwedstrijden. Als je voor veldwerk kiest, moet je de 
KNJV- proeven even laten rusten. Later kan het wel samen-
gaan. Je kunt hiervoor bij de Gebruikshondencommissie te 
rade gaan. 

Hoe kom je als ‘leek’ in contact met mensen die jagen?
Je zal je moeten aansluiten bij een groep die toegang heeft 
tot de praktijkjacht. Als je een jachtcursus doet en daar blijkt 
dat je hond wel wil jagen, is er vaak wel een jager die dat 
oppikt en je een keer meevraagt. Zo ben ik in 1975 zelf ook 
bij nul begonnen; destijds zelfs als enige vrouw bij de KNJV-
training. Dat was een bezienswaardigheid! Men vond het 
best wel raar. Kon dat wel? Kon een vrouw wel over een sloot 
springen als dat nodig was om een veld te bereiken? Koffie 
en koek meenemen, dat hielp in die dagen nog heel goed. 
Heden ten dage zijn er gelukkig heel veel vrouwen actief in 
de diverse hondensporten, en ook in de jacht en jachttrai-
ning.

Een Drent is een jachthond, maar ook waakzaam. Is dat 
een vaker voorkomende combinatie?
Ik heb wel eens van een populatiegeneticus gehoord dat het 
dominante voorstaan en het bewaken van ‘huis en hof’ op 
dezelfde genen liggen. Als een hond bv. een fazant ‘voor-
staat’, moet hij zo dominant zijn dat de vogel niet durft op 

te vliegen, dat die zich blijft ‘drukken’. Dezelfde dominantie 
moet de hond ook hebben als hij ‘huis en hof’ bewaakt. Een 
Drent moet dus niet te zacht zijn, want dan komt er noch 
van het voorstaan, noch van het waken veel terecht. Aan de 
ene kant is een Drent boterzacht, aan de andere kant kan hij 
‘zijn mannetje staan’ als dat nodig is. En dat is nou precies de 
bedoeling. Die eigenschappen moeten dus worden bewaard.

Bij de Drent is er niet of nauwelijks sprake van specifieke 
jacht- en showlijnen. Een goede zaak?
Jazeker, en ik heb me daar altijd sterk voor gemaakt. Henk 
Companjen is de jacht zeer toegewijd, maar hij wilde ook 
graag zijn honden (Internationaal) kampioen maken. Daarom 
deed hij ook het showwerk. Tot ze kampioen waren, dan was 

ie weer verdwenen. Zo geweldig vond hij het niet, maar hij 
vond het wel belangrijk dat een hond qua exterieur volledig 
aan de rasstandaard voldeed en goed kon jagen. Er zijn flink 
wat rassen waar het uit elkaar is gaan lopen en er show- en 
jachtlijnen zijn ontstaan. We moeten er mijns inziens voor 
waken dat dat bij de Drent gebeurt.

Je leest vaak, een Drent leeft graag in huis, bij zijn gezin.
Bij andere rassen, ook jachthondenrassen, wordt de hond 
ook wel in een kennel gehouden omdat, denkt men, hij dan 
beter jaagt of werkt. Voor de Drent gaat dat in ieder geval 
niet op, die heeft van oudsher altijd deel uitgemaakt van het 
gezin. Een Drent in een kennel vind ik eigenlijk niet passend.

Wanneer vatte je het plan op om te gaan fokken?
Mijn intentie was van meet af aan om te gaan fokken, het 
leek me zo mooi om dat hele proces van dichtbij mee te 
maken en daar ben ik zeker niet in teleurgesteld. Ik vind het 
nog steeds iets geweldigs! Mijn eerste hond kocht ik in 1974 
bij dhr. Keultjes. Heel bijzonder dat zijn dochter 30 jaar later 
een pup kocht uit mijn laatste nest. Daarmee was de cirkel 
gesloten.
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Veel mensen die bij jou een pup kochten, zijn zelf ook 
gaan fokken. Is dat toeval?
Ik vind het heel nuttig als fokkers uit hun pupkopers aan-
staande fokkers selecteren en ze het plezier gunnen om zelf 
ook te gaan fokken. Veel fokkers zijn daar m.i. niet zo voortva-
rend in. Dat heb ik vaak gevoeld, bijvoorbeeld bij de nestbe-
zoeken die ik aflegde. Het is belangrijk dat er veel mensen 
meedoen aan het fokken, maar je moet het wel begeleiden. 
Ik vind het heel belangrijk om met de ‘nieuwe’ fokkers contact 
te houden, zodat je je kennis en ervaring kunt overdragen. En 
je leert er zelf ook weer van, het is in ieders voordeel!

Fokken voor je plezier?
Mensen zeggen wel eens: “Ik fok voor mijn plezier”. Maar dat 
is niet zo. Ja, je kunt er wel plezier aan beleven, maar je fokt 
voor het ras. En voor het ras is het heel goed als zoveel moge-
lijk mensen gestimuleerd worden om één of een paar nesten 
te fokken. En als je geluk hebt, komen er zo ook fokkers bij 
die langere tijd en wat intensiever fokken. Natuurlijk moet 
je er wel plezier in hebben, anders kun je het niet volhou-
den. Maar je eerste doel moet zijn om op een verantwoorde 
wijze pups op de wereld te zetten die én zelf een goed leven 
kunnen hebben én op een positieve wijze bijdragen aan de 
instandhouding en verbetering van het ras.

Wanneer is een fokker in jouw ogen goed bezig?
Op de eerste plaats: het lukt alleen als het echt je passie en je 
hobby is. Verder moet je wel kennis willen opdoen. Sommi-
gen denken alles al te weten als ze twee jaar een hond in huis 
hebben, maar daar denk ik iets anders over. Er is enorm veel 
te lezen over honden, maar vooral: ga kijken bij fokkers en ga 
naar tentoonstellingen. Vraag naar de ervaringen van fokkers 
en vraag of je misschien een keer bij een geboorte kunt zijn. 
Dat is zo’n geweldige ervaring! Van goed kijken word je altijd 
wijzer. Ga eens aan de rand van de ring op een tentoonstel-
ling zitten en probeer dan eens om zelf verslagen te schrij-
ven. Na enige tijd zie je zonder in de catalogus te kijken van 
welke fokker de hond in de ring komt.

Maar, je moet je wel realiseren dat het fokken kosten met zich 
mee brengt; zeker als je met tegenslagen te kampen krijgt. 
Het is dan ook verstandig dat je een ‘potje’ hebt voor onvoor-
ziene uitgaven.

Na de worp begint een drukke tijd voor de fokker!
Ik trok me altijd 8 weken terug, heel asociaal. Ik was dan vol-
ledig bezig met het nest. En voordat de pups de deur uitgin-
gen, hadden ze van alles meegemaakt en al allerlei soorten 
wild gehad. We hadden gelukkig ook voldoende ruimte om 
het huis; er was een halve hectare voor de honden, vol met 
allerlei ‘spannende’ dingen.

Hoe koos je de kopers voor je pups?
Als mensen mij vroegen of ik misschien een pup voor ze had, 
zei ik altijd: kom maar eens langs. In een persoonlijk gesprek 
krijg je immers vaak een goede indruk. Dan zag ik ook hoe 
ze met mijn eigen honden omgingen. En of mijn honden bij 
hen gingen zitten; dat was het eerste waar ik naar keek. Ik 
heb dat 2x niet gedaan en die 2x ging het mis! Na 3 weken 
kwamen de hondjes terug. Als de mensen elk hondenhaartje 
direct van hun kleding veegden, dan was dat ook niet zo’n 
goed teken. Na zo’n eerste gesprek laat je ze na een half jaar 

nog eens komen om te zien of ze dan nog steeds serieuze 
interesse hebben. Er werd wel gezegd dat geïnteresseerden 
bij mij eerst een tijdje op het ‘strafbankje’ moesten zitten.

Maar er is wel veel in veranderd in de houding van (poten-
tiële) pupkopers. Het is nu veel meer: vandaag bedenken, 
morgen kopen. Iets dat ‘dankzij’ internet ook gemakkelijk kan.

Ok, dat is de selectie. Hoe zorg je er nu voor dat het gaat 
zoals je graag wilt nadat de pups vertrokken zijn?
Door altijd, maar dan ook altijd, erg betrokken te blijven bij 
het wel-en-wee van de pups in hun nieuwe omgeving. Ik 
drukte de mensen altijd op het hart, dat ze mij altijd konden 
bellen en ook nadat de pups waren opgehaald, ben ik hen 
altijd actief blijven benaderen. Gewoon opbellen en vragen 
hoe het gaat en dan doorvragen! Het viel mij al vroeg op, dat 
mensen je vaak niet die dingen vertellen die niet goed gaan. 
Ze doen dat meestal omdat ze aan zichzelf twijfelen (doe ik 
het wel goed?) en omdat ze jou niet willen lastig vallen (je 
hebt het al zo druk gehad). Je moet dan echt goed luisteren 
naar ‘het verhaal achter de woorden’ om erachter te komen 
wat niet goed gaat (is nog niet zindelijk, is soms angstig etc.). 
Op deze wijze creëerde ik een sterke band met mijn pupko-
pers; veel van hen spreek ik nog steeds, ook al zijn de honden 
soms al van ouderdom overleden.

Wat zie je voor veranderingen in het fokken in de loop der 
tijd?
Nou, een goed voorbeeld is de voeding, daar is wel het een 
en ander veranderd. Ik ben wat dat betreft nog heel ouder-
wets. Veel fokkers geven tegenwoordig van meet af aan pup-
pybrokjes, maar ik begon steeds met pap. Daar krijg je hele-
maal geen slappe honden van, zoals wel wordt gezegd. Ik gaf 
ze natuurlijk ook vlees, maar bleef pap (bij)voeren en vroeg 
ook de pupkopers om daar nog een aantal weken mee door 
te gaan. Mijn honden hebben eigenlijk nooit darmproblemen 
(een klacht die nogal eens voorkomt bij Drenten) gehad en ik 
ben van mening dat de voeding in de eerste maanden daar 
veel aan bijdraagt. De clou is om hun darmstelsel heel gelei-
delijk aan vaste voeding te laten wennen.

Een heikel punt: om de genenpool breed te houden, wordt 
er wel gepleit om een maximum te stellen aan het aantal 
dekkingen door een reu.
Ik vind dat een moeilijk punt. Kijk, 20 dekkingen vind ik ook 
teveel, maar als je het aantal wilt beperken, dan zal dat gelei-
delijk moeten gaan, denk ik. Als je dat met beleid doet, dan 
komt dat best goed. Er zitten veel kanten aan deze kwestie. 
Als je bijvoorbeeld een uitstekende reu hebt die heel goed 
vererft, dan vind ik het niet zo’n ramp om die wat vaker te 
gebruiken. Soms wil je een combinatie herhalen om alsnog 
een pup aan te houden, bijvoorbeeld als het eerste nest heel 
goed uitpakte of omdat er de eerste keer (bijna) alleen maar 
reuen waren. Of je wil een reu vaker gebruiken om bepaalde 
eigenschappen vast te leggen in je lijn.

Overigens, als ik rondkijk op een fokdag en ik zie de grote 
verschillen tussen de honden, dan denk ik dat de genenpool 
niet zo klein is als hij op papier lijkt te zijn. Misschien zit er wel 
meer vreemd bloed in onze honden dan we weten.

Openheid over fokproblemen?
Openheid blijft een moeilijk punt. Als je lang fokt, heb je 
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(altijd) ook minder fijne dingen meegemaakt, dat kan niet 
anders. Maar veel mensen vinden het nog steeds moeilijk om 
openbaar te maken dat er gezondheids- of karakterproble-
men zijn met de door hen gefokte honden. Dat is echter ner-
gens voor nodig. Als je wat langer fokt, stuit je vroeg of laat 
allemaal op een probleem. Dat is geen schande, dat is eigen 
aan het fokken. Hoe meer openheid, hoe beter de informatie 
waarop we onze fokkeuzes kunnen baseren. Hier geldt juist 
níet ‘wat niet weet, wat niet deert’!

Het is ook belangrijk om de pupkopers eerlijk te vertellen 
dat er risico’s bestaan, bijvoorbeeld op het gebied van de 
gezondheid. Een fokker doet alles wat hij kan, maar heeft het 
resultaat natuurlijk niet volledig in de hand.

Een fokker heeft meerdere doelstellingen: jachtaanleg, 
karakter, gezondheid, uiterlijk. Wat is het belangrijkst?
Al die eigenschappen staan voor mij op gelijke hoogte. Bij 
elke combinatie probeer je op een evenwichtige manier aan 
al die doelstellingen te voldoen. En dus ook de jachtaanleg 
moet niet uit het oog worden verloren, want die maakt deel 
uit van het karakter van de Drent. Je kan het één niet los zien 
van het ander.

Fokker én keurmeester?
Dat vind ik erg moeilijk in Nederland. Daarom heb ik dat ook 
niet gedaan. Het is me vaak gevraagd, maar voor mij is het óf 
het een, óf het ander. Die keuze heb ik al vroeg gemaakt.

Wat is er veranderd in de 50 jaar sinds de eerste ‘Onze 
Drent’?
We hebben natuurlijk een prachtig clubblad gekregen! Van 
een heel klein, eenvoudig mededelingenblaadje heeft het 
clubblad zich ontwikkeld tot een schitterend “full colour” 
magazine.

Maar, in de begintijd was er m.i. wel meer coöperatie, meer 
saamhorigheid. Nu is het meer: ieder voor zich. Dat is niet 
alleen bij Drentenfokkers zo, de hele maatschappij is in die 
richting veranderd. 

En er wordt ook anders met honden omgegaan. Tegenwoor-
dig komen sommigen een ‘baby’tje’ halen bij de fokker, maar 
een pup is helemaal geen baby! Het is een hond en laat de 
hond alsjeblieft altijd hond zijn. Dat ‘hond zijn’, dat begrijpt ie 
en daar voelt hij zich goed bij.

Wat wel verbeterd is, is de kennis omtrent (erfelijke) ziekten 
en afwijkingen. De (dier)geneeskunde is een stuk verder ge-
komen. Vroeger aanvaardden we de gezondheidsproblemen 
die op ons pad kwamen. Je bent bezig met levend ‘materiaal’ 
en dan zijn ziekten en afwijkingen helaas nooit helemaal te 
voorkomen. Nu proberen we uit alle macht alle hondjes in 
leven te houden en dat is niet altijd goed. Het gaat erom of 
de hond een goed leven tegemoet mag zien. Respecteer de 
natuur. Een reu die niet wil dekken? Stop er mee, blijf niet 
eindeloos proberen. Een teef die niet drachtig wordt? Berust 
erin. Begin dan niet aan kunstmatige inseminatie of andere 
kunstgrepen. Bij Drenten is K.I. trouwens nog nooit gelukt. 
Gek hè? De Drent is blijkbaar nog een heel natuurlijk ras.

Maar ook de Drent zelf is wel een tikkeltje geëvolueerd. De 
Drenten lijken nog wel sterk op hun voorouders uit 1948, 
maar ze zijn in (hun) totaliteit toch een klein beetje veran-
derd, ook qua uiterlijk. De pure Nimrod-hond, die zie je nog 
maar zelden. Zelf word ik er helemaal warm van als ik er 
eentje tegenkom. Dat echte Nimrod-hoofd, dat vind ik zó 
prachtig om te zien.

Is het hoofd het meest karakteristiek voor een Drent?
Ja, beslist! En je moet er zuinig op zijn. Je kunt altijd wel een 
betere rug of staart fokken, maar als je het hoofd kwijt bent, 
dan ben je je ras kwijt! Dat is niet bij alle rassen zo sterk, maar 
bij de Drent zeer zeker wel.

Ad van der Snee (red.: ere-keurmeester, Gouden Erespeld van 
de Raad van Beheer, oud-voorzitter en erelid van de vereni-
ging) was helemaal weg van het hoofd van onze Hesther. Ook 
van haar broer trouwens. Ik heb altijd geprobeerd het Nim-
rodtype te fokken, want daar is de standaard op geschreven. 
Tegen aankomende keurmeesters heb ik altijd gezegd: “Type, 
type, type!” Dat moet je erin hameren. Als ze me tegenko-
men, zeggen ze: “Hoi Janny, type hè”! “Ja”, zeg ik dan: “Type!” 
Gangwerk, andere zaken, je kan alles verbeteren behalve het 
hoofd. Daar herken je een echte Drent meteen aan.

Over de Drent is relatief weinig geschreven. Heb je daar 
een verklaring voor?
Vroeger had een hond geen economische waarde. Ja, ze 
zorgden wel voor vlees op de plank, maar je kon een hond 
niet zo gemakkelijk verkopen als een koe of een paard. Daar-

Kampioen Hesther Kathinka van Groevenbeek Prima reuenhoofd
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om is er ook zo weinig over geschreven, eigenlijk niks. De 
ondertitel van mijn boek is daarom ook ‘Ze waren er gewoon’. 
Het was nu eenmaal zo. Je kon niet zonder hond. Als je ging 
trouwen, kreeg je van huis uit een koe en een hond mee, zo 
zei Jantje Schuiling.

Wanneer komt de nieuwe editie van je boek?
Oh, of die er ooit komt… dat weet ik echt niet. Het wordt 
aan alle kanten gevraagd, maar op dit moment heb ik het zo 
druk. Als ik nog eens meer tijd heb, wie weet. Aan de hoofd-
stukken over de ontstaansgeschiedenis valt natuurlijk niet 
veel te veranderen. Ik heb zoveel foto’s, ik heb wel ideeën om 
daar nog eens iets mee doen, misschien wel in een nieuw 
boek. De toekomst zal het uitwijzen!

Wil je nog iets kwijt aan de Drentenmensen?
Aan (toekomstige) fokkers zou ik willen zeggen: lezen en 
kijken! Verrijk je kennis. Ontwikkel je passie, ze moeten je er 
‘s nachts voor wakker kunnen maken! En: draag het over! 
Draag je kennis over. Als iemand positief tegenover fokken 
staat, meteen aanpakken. Het ras heeft veel (goede!) fokkers 
nodig!

Rob van der Meer, Arjan van Hessen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 

Kampioenschapclubmatch 2011
In gesprek met Herman Bösing (kennel van Drienermarke)
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Voor binnen, buiten en op pad! 

Kerkweg 170B 
Ouderkerk aan den IJssel 

0180-446965    
www.tiendhoek.com 

 

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

 

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

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

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

Zutphenstraat 6a
7575 EJ  Oldenzaal 

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

Adres

Postcode en Plaats

Telefoon

E-mail

Website
De Specialist in full color

VERHAAG
Drukkerij

liggende adv Onze Drent 185x135verhaag 2013 new.indd   1 28-01-14   12:18
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De Otterbergfair, 24 mei 2015
De vereniging ‘de Drentsche Patrijshond’ 
kreeg de vraag of er leden waren die, met hun 
Drentsche Patrijshonden,  op eerste Pinkster-
dag dit ras wilden tonen/promoten op de Ot-
terbergfair. Samen met Jan en Ellen Veenstra, 
Marjan de Raad-Hemminga en Tineke van der 
Feijst is ondergetekende met onze Drenten 
(6 stuks in totaal, variërend in leeftijd van 6 
maanden tot 5 jaar) naar camping ‘De Otter-
berg’ in het dorpje Wijster in Drenthe gereden.

’s Ochtends om 09.00 uur werd de marktkraam, 
die ons gratis werd aangeboden, opgebouwd. We 
stonden op het ‘dierenveld’; tegenover ons was 
een omheind veldje met Drentse Heideschapen, 
geiten en pony’s. Alles stond snel. Bij aankomst 
hebben we onze Drenten eerst maar eens met 
elkaar kennis laten maken. Na 10-15 minuten 
hoorden ze allemaal bij dezelfde roedel.

Zondag 24 mei was een prachtige dag om op een 
fair ons mooie ras te mogen promoten. Zon en 
strak blauwe lucht. In de ochtend, toen het nog niet zo warm 
was in de zon, lagen of zaten alle Drenten voor de kraam. Dit 
nodigde veel mensen uit tot een praatje en veel belangrijker, 
het nodigde de bezoekers uit tot het aaien en knuffelen van 
de honden. Wat zijn het toch een schatjes! Deze hadden daar 
natuurlijk geen bezwaar tegen, ze gingen ontspannen zitten 
of liggen en als er gestopt werd met aaien, kreeg de bezoe-
ker zo nu en dan een duwtje van ‘toe ga door’ of het bekende 
pootgebaar.

Tijdens de fair was er ook de mogelijkheid om demonstraties 
te geven. Wij hadden in de ochtend en in de middag wat tijd 
gekregen om iets te laten zien. Onze Drenten lieten demon-
straties zien van wat oefeningen die tijdens de jachttraining 
gedaan worden, zoals een apport, een ‘achtje’ lopen en 
vooruit sturen. De onderdelen werden afwisselend door ons 
aan elkaar gepraat en uitgelegd. Ook werd daarbij uitleg ge-
geven over o.a. het ontstaan van dit mooie ras. De bezoekers 
kregen op deze manier een goede indruk. Ook kregen ze te 
zien dat het niet altijd goed gaat, het blijven Drenten! Trainen 

en opvoeden kost nu eenmaal tijd en geduld.

Als dank kregen de honden een schaal met heerlijke honden-
koekjes en botjes aangeboden en wij de bloemen. Een leuk 
gebaar!

Door het mooie en warme weer, gingen de honden ’s mid-
dags in de schaduw van de kraam liggen, dat wil zeggen, on-
der en achter de kraam. Geen probleem, bezoekers en vooral 
kinderen van de bezoekers gingen heerlijk bij de honden in 
het gras, onder de kraam liggen kroelen.

Het was een gezellige dag, veel gelachen, informatie ge-
geven, kleine aandenkens aan de vereniging verkocht (om 
iets voor de club te verdienen) en de honden hebben zich 
fantastisch gedragen.

Om 18.00 uur was de fair afgelopen. We hebben de kraam 
opgeruimd en afscheid genomen van elkaar. Ieder was het er 
over eens: dit doen we nog een keer!

Laetitia Boer-Wolters
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Als het pupje thuis komt

De eerste periode van uw pupje in zijn nieuwe thuis, is 
belangrijk. Gedurende die tijd kun je de basis leggen 
voor de opvoeding tot een hele fijne kameraad. 

Bedenk dat als de pup thuis komt, hij bij zijn moeder en 
broertjes en zusjes weggehaald is. Hij is dan volkomen 
ontheemd en eenzaam. Meestal geeft de fokker iets mee 
waar nog een nestgeur aan hangt, zodat hij toch nog iets 
vertrouwds ruikt.

Over het navolgende verschillen de meningen. Mijn erva-
ring is, dat wanneer ik de pup de eerste 3 nachten bij mij in 
de slaapkamer houd, hij zich minder angstig en alleen zal 
voelen. Ik leg een warme kruik in de doos of mand en als hij 
piept, dan aai ik hem even over zijn bolletje en meestal gaat 
hij direct daarna weer slapen. Het kan ook zijn dat hij een 
plasje moet doen, dan zal het piepen aanhouden. Dan zult 
u helaas de koude nacht in moeten om hem zijn plas en/of 
behoefte te laten doen. Ik doe dit altijd op dezelfde plaats, 
zodat hij leert dat hij daar moet zijn.

Het socialiseren gebeurt voor het grootste deel in de eerste 
13 weken van de pup, de zogenaamde ‘inprenting-periode’. 
In die tijd is het belangrijk dat hij in aanraking komt met de 
meeste dingen, zoals verkeer, geluiden en mensen. Ook het 
wennen aan ritjes in de auto hoort hier bij.

Ik begin hiermee wanneer de pup een beetje gewend is aan 
de nieuwe situatie, dus meestal na een dag of 3. Scholen, 
markten, kermissen zijn uitgezochte plaatsen, waar je hem 
kunt laten wennen. Hij zal veel gaan zitten om dingen te be-
kijken en te verwerken. Laat hem dit rustig doen. Leer de pup 
ook alleen te zijn door hem vanaf het begin af en toe even 
alleen te laten in de bench of de (huis)kamer. Begin met een 
paar minuten en voer dit op. Reageer niet als hij piept, maar 
kom pas binnen als hij stil is.

Een jonge pup mag 4–5x per dag wandelen. De duur van 
de wandeling mag 10 minuten per wandeling per maand 

leeftijd zijn. Dit betekent dat een pup van 3 maanden oud tot 
30 minuten per wandeling mag lopen. Als hij eerder aangeeft 
dat hij moe wordt, dan moet je eerder stoppen.

Na verloop van tijd zal de pup weer een enting moeten heb-
ben. Ga vóór die tijd een paar keer met hem naar de kliniek, 
zonder dat er iets hoeft te gebeuren. Laat hem kennismaken 
met de dierenarts(en), de assistenten en de omgeving. Je 
zult daar later veel gemak van hebben, want hij vindt het dan 
niet erg om naar de dierenarts te gaan, vooral wanneer hij 
weet dat hij daar iets lekkers krijgt. Neem dat lekkers in het 
begin zelf mee, zodat het hem daar gegeven kan worden. (De 
meeste dierenartsen hebben zelf wel iets in huis). 

De training is een essentieel onderdeel van de opvoeding. De 
pup moet leren wat wel of niet mag en de basiscommando’s 
leren kennen zoals ‘zit’, ‘af’ (of ‘down’) en ‘komen’ (of ‘hier’). Dit 
gaat natuurlijk altijd gepaard met beloning. Tijdens de trai-
ningen die ik gaf, viel het me op, dat veel  mensen het hele 
alfabet gebruiken om de hond iets wijs te maken. Ik gebruik 
alleen het woord “Nee” wanneer iets niet mag en “Braaf” als 
het goed gegaan is. Daarbij werk ik heel erg met mijn stem. 
Een lage stem betekent ‘het mag niet’ of ‘luisteren’ en een 
hoge stem is goedkeuring of roepen. 

Ik train mijn honden vanaf het begin op de fluit. Dus ik fluit 
wanneer ze moeten eten, komen of zitten. Je hebt daar later 
veel gemak van, omdat de fluit niet alleen verder draagt dan 
de stem, maar ook dwingender is. Ga met de pup naar een 

puppy (jacht)cursus. Hij zal daar leren omgaan met andere 
(vreemde) honden en het zal de band tussen u en hem 
versterken. Trainen betekent niet alleen 1x in de week naar 
les gaan, maar vooral elke dag 5 – 10 minuutjes oefenen. Als 
de pup je niet begrijpt, doe jij iets fout, zeg ik altijd. Dan ga 
je één stap terug om opnieuw te beginnen. Nooit bestraffen. 
Het moet leuk blijven voor u en voor de hond.

Als het goed is, heeft u een voedingsschema meegekre-
gen van de fokker. In het begin is 4 of 5 keer per dag eten 
niet overbodig. Meerdere keren per dag eten is beter voor 
de spijsvertering en het groeiproces. Ook hier een stukje 
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training, de pup mag pas eten wanneer je daar toestem-
ming voor gegeven hebt. Bij mij is het commando ‘wachten’. 
Vergeet niet dat de pup naarmate hij ouder wordt, meer 
voeding moet krijgen. Maar al te vaak worden wij geconfron-
teerd met jonge honden, die nog net zoveel voeding krijgen 
als ze in het begin kregen! Deze honden zijn dan veel en veel 
te mager! Ook hier is het schema op de zak slechts een richt-
lijn. Geef hoogwaardig A-voer, dat is het beste voor de hond.

Laat uw pup voldoende rusten. Rusten is groeien en 
het verwerken van 
opgedane indruk-
ken. Leer hem dat 
de bench zijn plekje 
is waar hij zich terug 
kan trekken. Het 
moet een veilige plek 
zijn waar hij op een 
bepaald moment zelf 
gaat liggen. In het be-
gin gooi ik wat lekkers 
in de  bench en laat 
het hem daar opeten.

Zindelijk maken is een 
vak apart. Als de pup 
wakker wordt, moet hij 
naar buiten om zijn behoefte te doen. Als hij gegeten heeft 
ook. Na het spelen moet hij zijn behoefte doen. Elke keer 
weer op dezelfde plaats. En natuurlijk gebeurt het wel eens, 
dat hij zijn plas niet op kan houden. Nou, dat is dan verve-
lend. Zeg niets, pak de dweil en ruim het op. Bij het doen van 
zijn behoefte op de juiste plaats, prijs ik hem. 

De Drent is vaak een eigenwijze aap en hij zal moeten leren 
dat wanneer iets nu niet mag, het nooit mag. Niet springen 

(hij wordt rondom 30 kilo), niet blaffen voor aandacht (nege-
ren), niet bijten (geef hem een speeltje om op te bijten). Het 
allerbelangrijkste is de liefdevolle maar consequente opvoe-
ding.

Leer uw (eventuele) kinderen respect te hebben voor de 
hond. Als hij in de bench of in zijn mand ligt, mogen ze hem 
daar niet storen. Dat is zijn plek. Laat uw (jonge) kinderen 
ook nooit alleen met de pup. Hiermee voorkom je vervelen-

de situaties.

Als er vragen en/of problemen 
zijn waar je niet uit komt, stel 
deze vraag dan bij de fokker, de 
reu-houder of op het internet. Op 
Facebook kun je je vragen stellen 
bij andere Drenten eigenaren.  
Op dit moment hebben we ook 
een aanspreekpunt in de vereni-
ging in de persoon van Mirjam 
van Hoef. U kunt haar per mail 
bereiken op: 
mirjam.van.hoef@hotmail.com.

Ervaren hondeneigenaren of 
trainers, zeggen altijd: Liever 

10x te veel gevraagd, dan 1x te 
weinig. Dus aarzel niet en stel die vraag, als je er niet meer uit 
komt.

Bovenstaand is een kleine richtlijn voor de omgang met uw 
nieuwe pup. Ik hoop dat u evenveel plezier aan uw nieuwe 
kameraad zult krijgen als wij aan onze honden.

Tekst: J. Broekman – Dekker (correspondent)
Foto’s:  Mirjam van Hoef

Informatie over alles wat met fokken te maken heeft
Als  beginnende fokker en dekreu-eigenaar kunt u vragen 
hebben over alles wat er komt kijken voordat u een nestje 
kunt gaan fokken of uw reu kunt inzetten voor de fokkerij.

Veel informatie hierover kunt u vinden op de website onder 
het kopje ‘Fokken’.

Ook de fokker van uw teef of reu kan u  met raad en daad 
terzijde staan en zijn/haar ervaring met u delen.

Binnen de vereniging kunt u met al uw vragen over het fok-
ken van een nestje terecht bij de commissie Fokaanvragen, 
niet alleen in de aanloop naar een dekking, maar ook over de 
periode daarna: de dracht, de worp en de nestperiode.

De Commissie Fokaanvragen bestaat uit Marja de Boer, die 
de fokaanvragen behandelt en Mirjam van Hoef, het eerste 
aanspreekpunt voor begeleiding.

U kunt ons e-mailen:  
fokaanvragen@drentschepatrijshond.org

Of u kunt bellen:
• Marja de Boer, 0341-454947 
• Mirjam van Hoef, 0499-310953
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Eerste Fokdag 2015

De eerste fokdag in 2015 ligt weer achter ons. De hele 
dag liep ik daar, vergezeld van mijn onafscheidelijke 
camera, rond om wat plaatjes te schieten.  

Tussen de bedrijven door moest er ook ringtraining gegeven 
worden en dat is altijd leuk om te doen. Helemaal wanneer 
je mensen, die zoiets nog nooit gedaan hebben, tips kunt 
geven.  De trots waarmee ze naar hun hondje kijken wanneer 
er iets goed gaat, is elke keer weer leuk om te zien.

Meestal gaat alles uitstekend, alleen ging er deze keer helaas 
iets mis met het overnemen van de gegevens vanaf de 
usb-stick, waardoor een aantal gegevens niet opgeslagen 
werden.  Een begrijpelijke teleurstelling voor diegenen die 
het aangaat, maar ik heb met mensen van de organisatie 
gesproken: en die gaan proberen om een goede oplossing te 
vinden.

Een stralende Arie Booij (erelid en verenigingshistoricus) liep 
ook op de fokdag rond. Aangesproken en herkend door zo-
veel mensen, die het fijn vonden om hem ook weer te zien en 
ze kwamen met verhalen over door hem gefokte honden die 
zij hadden gekocht.  Hij heeft nog even bij keurmeester Wim 

Wellens in de ring achter de tafel gezeten, om het keuren van 
dichtbij mee te maken. Arie heeft zo zijn eigen ideeën over 
het fokken en keuren van Drenten en het is heel interessant 
om zijn visie te horen.

Over het algemeen waren de keurmeesters redelijk tevreden 
over de door hen gekeurde honden. Helaas komt het ook 
nog voor dat een hond niet beoordeeld kan worden, om-
dat deze zich, hetzij niet laat betasten, hetzij uitvalt naar de 
keurmeester. Jammer, maar ik blijf het zeggen: de socialisatie 
van het dier is niet alleen heel erg belangrijk, het is ook de 
verantwoordelijkheid van de baas/bazin. 

Verder heb ik ook nog even mee mogen kijken bij dr. Stades, 
die zoals altijd weer ‘acte de présence’ gaf. Hij doet het oog-
onderzoek (ECVO). Leden van de vereniging kunnen dit voor 
het ras belangrijke onderzoek op de fokdag tegen een sterk 
gereduceerd tarief laten uitvoeren. Dr. Stades doet het na al 
die jaren nog steeds met evenveel plezier.

J. Broekman - Dekker (correspondent)

Evenementen-commissie



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

Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond



16 - Onze Drent

 



Onze Drent - 17

 

Gebruikshondencommissie (GBC)

Drenten Apporteertraining 2015

Michelle en Tessa
In maart te Bussloo is onze (Michelle met Tessa) eerste 
training met alleen maar Drenten en Drentenmensen. We 
wisselen informatie uit over de honden, onze verwachting 
en waar we nog aan willen ‘sleutelen’. Oftewel, de verbeter-
punten van de hond en (of ) de baas. Het fijne van samen met 
andere Drenten trainen is, dat je als voorjager elkaars kleine 
frustraties begrijpt, bijvoorbeeld als de Drent weer eens 
eigenwijs is.

We beginnen met een leuke oefening, waarbij de hond leert 
voor hem onbekend wild te apporteren. Tijdens het voorko-
men wordt een kauw in de lijn van de hond geworpen en in 
de vaart pakt Tessa dat goed op en komt er snel mee terug. 
De hond leert er volgens mij ook van om sneller wild op te 
pakken en terug te komen. 

Dan volgt een gecombineerde oefening: eerst een ‘verloren 
zoek’ en dan haaks een lange ‘lijn vooruit’ naar het tweede 
stuk wild. Het verloren wild is bij Tessa altijd zo weer terug 
(dit is echt haar grootste hobby), daarna draai ik een slag en 
stuur haar recht vooruit langs de bosrand. Tessa duikt bijna 
gelijk het bos weer in. Dat ging niet goed en ik snap er niets 
van, want normaal… De trainer wijst mij erop dat ik bij beide 
opdrachten dezelfde houding en handgebaar gebruik, alleen 
zeg ik wat anders. Als tip krijg ik mee om bij het verloren zoek 
mijn rechterbeen en rechterhand te gebruiken en bij de lijn 
mijn linkerbeen en hand. Dan weet de hond 
aan mijn houding al wat er komen gaat. En ja 
wel hoor, Tessa loopt de lijn de tweede keer 
feilloos. Want Tessa kan het prima, alleen de 
baas moet soms nog wat bijleren.

Tessa en ik trainen altijd met veel plezier bij 
onze eigen club. Daar zijn twee Drenten en 
vele andere soorten jachthonden. Ik was 
erg nieuwsgierig hoe andere Drenten het 
nu doen in de trainingen, daarom was ik erg 
blij dat deze training werd aangeboden. De 
honden blijken allemaal goede vlotte hard-
werkende Drenten.  De trainers zijn echte 
Drentenmensen met specifieke Drentenken-
nis.  En dat heb je soms nodig bij een Drent.

Koert en Inuk
Op een zondagmorgen in april zijn wij (Koert met Inuk) op 
tijd vertrokken vanuit Wapenveld richting Putten om te trai-
nen met de andere Drentsche Patrijshonden. 

Er was een mooie lange sleep getrokken, waarbij je prachtig 
zicht had op hoe de hond werkte. Dik tevreden was ik toen 
Inuk de eend keurig afleverde op het juiste adres. 

De volgende oefening was, dat je de hond, nadat het schot 
was gevallen (en de eend ook, blijkbaar weer raak geschoten) 
‘over’ water moest sturen, tussen de lokeenden door richting 
het riet. Inuk ging keurig over, pakte de eend en liep om de 
kreek terug. Direct daarna een kort apport konijn en nog een 
keer ‘over water’, want daar was inmiddels weer een eend in 
het riet gelegd. Gezien het tijdstip en het mooie weer werd 
het al rap drukker op de locatie en we hadden zowaar het 
nodige publiek. Ik opperde nog even om met de pet rond te 
gaan, uiteindelijk heb ik me toch maar gewoon geconcen-
treerd op de oefeningen.

Met twee honden op post was de volgende oefening een 
‘apport uit het water’ en een ‘zoek apport’ in het riet. Op het 
moment dat de ene hond terug komt, mag de ander vertrek-
ken. Vervolgens wisselen van positie en nog een keer. Dat liep 
bij ons even wat minder. Het waterwerk was in deze situatie 
wat moeilijker. Het was eerst via een soort basaltblokken het 
water in, twee meter  zwemmen, dan weer klauteren over 

Na een onderbreking is in maart 2015 de apporteertraining, georganiseerd door de Gebruikshondencommissie 
(GBC), weer van start gegaan. De groep bestaat uit zes deelnemers, die trainen voor de MAP-B en KNJV-A. 

Het doel van de GBC is: het ondersteunen van voorjagers naast hun reguliere training door de ervaren Drententrainer Aat 
van Bodegraven, die als één na laatste Drent op de Nimrod heeft gestaan met Storm. Hij wordt bijgestaan door de GBC, 
Sonja en Irene. De training is op meerdere locaties in Nederland. Er wordt gebruik gemaakt van dummies en van wild, zoals 
konijn, gans en kraai.

De GBC heeft aan de deelnemers gevraagd om wat te schrijven over een dag trainen. Hun ervaringen leest u hier.

Namens de GBC, Olaf Geerse
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basaltblokken en dan verder zwemmen naar het apport. Inuk 
zwom het eerste stuk en bleef daarna staan op de tweede rij 
basaltblokken. Ik kreeg haar met geen mogelijkheid verder. 
Uiteindelijk ben ik door het water naar haar toe gelopen, 
gratis wasbeurt voor schoenen en broek, en toen stonden 
we er samen. Ik kreeg haar niet verder en ik ben niet van de 
categorie dat ik haar dan het water in gooi. Even later hoorde 
ik een plons achter mij en met gevaar voor eigen leven stond 
Olaf even later ook op de richel. Een paar dummy’s en het 
nodige enthousiasme verder ging Inuk te water en haalde 
een apport. Positief afgesloten en dat is zeker niet alleen voor 
de hond belangrijk.

De laatste oefening was, dat 3 koppels aan de ene kant en 
3 aan de andere kant van het veld stonden, ongeveer 100 
meter uit elkaar. In het midden werden dummy’s en wild, ver-
gezeld van de nodige decibellen, gegooid. Daarna mochten 
we om beurten de hond laten apporteren. Terwijl ik stond te 
wachten, moest ik glimlachen, gewoon omdat het zo’n leuk 
gezicht was al die Drenten in het veld. 

Al met al zo’n 3 uren en 19 apporten later stonden we na te 
praten met een kop koffie. Tevreden kijk ik terug op deze dag, 
weer een hoop geleerd en lekker bezig geweest met Inuk. 
Nou al weer zin in de volgende keer!  

Lees de volgende keer verder over de belevenissen van de 
andere voorjagers met hun Drent.

De eerste fokdag en de Clubmatch liggen weer achter ons. Als u heeft deelgenomen, bent u met 
een heus keuringstapport weer naar huis gegaan. Hieronder vindt u uitleg over enige termen en 
hun betekenis die mogelijk in het keurrapport voorkomen.

1 Wat betekent het woord ‘rastypisch’?

2 Wat betekent: een ‘gestrekte’ hond?

3 Wat betekent een wat ‘laag aangezette’ staart?

4 Wat betekent een wat ‘hellend bekken’?

5 Wat is de ‘croupe’ van de hond?

6 Wat betekent dat een hond in telgang loopt?

7 Wat betekent ‘de hond staat Frans’?

8 Wat betekent de ‘borstdiepte’?

9 Wat is  ‘de stop’?

10 Wat wordt door keurmeesters qua gedrag erg op prijs gesteld?

A
ntw

oorden op pagina:  28

Drent-en-kennis: Vragen
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Madelien Atema - Drentenbelevenissen

Hoe het begon: Sarah en Bente
In de zomer van 2000 verhuisden we voor 3 jaar naar Cura-
çao en stopte ik met werken. Nadat Tijger, onze kat, begin 
2001 was overleden, kon een wens in vervulling gaan: een 
hond. Welke hond het moest worden, was al snel duidelijk, 
een Drentsche Patrijshond. Waarom? We wilden graag een 
Nederlands ras, het moest een ‘echte’ hond zijn en je moest er 
ook nog ‘iets’ mee kunnen doen. Wat ‘iets’ zou gaan inhouden, 
wisten we toen nog niet.

Sarah, onze eerste Drentsche Patrijshond werd geboren op 7 
mei 2001 in Veenwouden. Ik heb haar voor het eerst gezien 
toen ze 5 weken oud was en haar opgehaald toen ze 8 weken 
oud was. Er was direct een klik. Samen hebben we de lange 
reis naar haar nieuwe huis op Curaçao gemaakt. Een hond in 
Curaçao neemt een heel andere plek in dan in Nederland. Op 
Curaçao heb je over het algemeen een hond om te waken. 
Er wordt niet mee gewandeld of getraind en in huis komen 
ze al helemaal niet. Maar er wonen op Curaçao ook mensen 
die een hond houden zoals wij in Nederland gewend zijn. Er 
was dus een hondenschool en Sarah heeft netjes de pup- en 
jonge hondencursus gevolgd. En omdat we ‘iets’ met haar wil-
den doen, heeft ze ook nog korte tijd behendigheid gedaan. 
Maar Sarah bleek een echte Drent, met een sterke eigen wil… 
In plaats van behendigheid ving ze liever leguanen in de tuin, 

die ze overigens keurig bij me bracht. We raakten in de loop 
van de tijd bevriend met een Nederlands gezin (met hond) 
en met elkaar hebben we heel wat gewandeld in de ‘Knoek’ 
(platteland of verwilderde plantages) en gezwommen in de 
baai. Tijdens de wandelingen leefde Sarah zich helemaal uit 
en ging dwars door alle cactussen en stekelige begroeiing  
heen, als ze een konijntje of een ander beest rook. Ze leerde 
al snel zelf alle stekels uit haar vacht te verwijderen, zodat ze 
met weinig oponthoud weer verder kon. Toen ze 1 jaar was, 
werd ze getroffen door de ‘Karpattenziekte’ (Ehrlichia), een 
ziekte veroorzaakt door teken. Ze moest aan het infuus, het 
was kantje boord, maar we waren er gelukkig net op tijd bij 
en ze herstelde volledig. (Met de kennis die we nu hebben, 
zouden wij nooit meer een Drent naar de tropen halen). In 
2002 besluiten we er een Drentje bij te nemen. Bente, onze 
tweede Drentsche Patrijshond, werd geboren op 19 juni 2002 
in Exloërveen. Ik reisde weer naar Nederland om haar op te 
halen. Van begin af aan was het dikke mik tussen Sarah en 
Bente. Maar wat een verschil in karakter: Sarah, iets terughou-

Voor velen was Madelien Atema de eerste persoon van de ver-
eniging waarmee werd kennisgemaakt. Ze verzorgt namelijk 
al vanaf 2007 de pup-info. In die rol adviseert ze mensen die 
geïnteresseerd zijn in een Drent en brengt ze mensen die een 
pup willen en fokkers met elkaar in contact. Ook verzorgt ze 
al weer een paar jaar het registerbeheer (ZooEasy). 

Madelien is ook enkele jaren ambtelijk secretaris van het 
bestuur geweest. Sinds 2013 is ze bestuurslid. Na het vertrek 
van Eenje ten Cate, heeft ze de functie van penningmees-
ter overgenomen. Na de bestuursverkiezing van juni 2015, 
worden de taken in het bestuur herverdeeld en dan hoopt 
Madelien deze financiële taak te kunnen overdragen aan een 
ander bestuurslid.

Madelien is bestuursafgevaardigde bij de Fokbeleidscommis-
sie en de commissie Fokaanvragen en is afgevaardigde bij de 
Raad van Beheer in ‘onze’ rasgroep.

Sarah en Bente op Curacao

Training met Teuntje
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dend naar mensen die ze niet kent, maar 
ontzettend aanhankelijk en lief naar ons en 
iedereen die ze wel kent, al jong waaks en 
ontzettend slim. Bente, een ongeleid pro-
jectiel, onafhankelijker dan Sarah waardoor 
het moeilijker is om contact met haar te 
krijgen, maar ontzettend vrolijk en vrij naar 
ieder die ze tegenkomt. Met elkaar heb-
ben ze veel pret en wij genieten enorm van 
onze prachtige bonte honden, of ‘koeien’ 
zoals onze Antilliaanse buren ze noemen. 
Twee honden die maar één jaar schelen, 
dat ging in Curaçao prima, maar wanneer 
we een jaar later met de twee dames naar 
Nederland vertrekken, dan wordt het be-
hoorlijk aanpassen...

Sarah en Bente terug in Nederland
In de zomer van 2003 keerden wij terug 
naar Nederland. Sarah en Bente onder-
gingen een cultuurshock: wonen in het 
drukke westen van ons land, uitlaten aan 
de lijn, drukte, herrie, auto’s noem maar 
op. Alles wat wij heel normaal vinden, was 
nieuw voor de dames. Het was aanpassen 
geblazen en dat viel voor de dames, en ook 
voor ons niet altijd mee. Nu is het westen 
van ons land, helemaal niet zo slecht om 
een hond te hebben. Er zijn voldoende 
losloopgebieden en ook zee en strand 
zijn dichtbij. De grote verschillen met de 
wandelgebieden op Curaçao (naast de flora 
en fauna) zijn de drukke wegen in de nabij-
heid van de losloopgebieden in Nederland. 
Door de vrijheid die Sarah en Bente op 
Curaçao gewend waren, was de jachtpassie 
bij de dames goed ontwikkeld en was de 
gehoorzaamheid ernstig onderontwikkeld. 
Door een kennis die jaagt, werden we erop 
gewezen dat we echt ‘iets’ met de dames 
moesten gaan doen om alles in goede 
banen te leiden. “Kijk eens bij de KNJV, daar 
zit wel een training voor jullie bij”. Dat was 
niet tegen dovenmansoren gezegd; het 
leek me erg leuk om te doen, maar bovenal 
ook nodig. Ik keek uit naar april, wanneer 
de trainingen zouden beginnen. Echter, 
vóór april sloeg het noodlot al toe. Op 30 
januari 2004 liep ik, zoals vele ochtenden, 
met de dames in het Haarlemmermeerse 
Bos. Bente en Sarah kwamen op het spoor 
van een haas, ik floot, maar ze waren niet 
meer te stoppen. In de verte hoorde ik een 
klap en met angst in mijn hart zette ik het 
op een rennen. Ik kwam bij de Drie Meren-
weg, een provinciale weg, en zag dat er 
bij een klein stukje weg geen afrastering 
stond. Ze waren daar achter het haas aan 
de weg opgerend. Onze Bente, 1 ½ jaar oud 
was op slag dood. Sarah had wonder boven 

wonder helemaal niets. Wel hadden we al-
lebei een groot trauma… Het heeft maan-
den geduurd voor Sarah weer normaal op 
straat durfde te lopen. Ze was bang voor 
alle geluiden in het verkeer en voor auto’s 
in het bijzonder. Nog steeds, en ze is nu 
14 jaar, kijkt ze heel goed uit wanneer we 
oversteken.

In april 2004 startte ik toch met Sarah bij 
de KNJV afd. Haarlem. Elke week reden 
we naar Spaarnwoude waar de trainingen 
toen nog  gegeven werden. De trainingen 
met Sarah waren niet gemakkelijk, sterker 
nog, ze deden een groot beroep op mijn 
doorzettingsvermogen. Daarnaast werd ik 
niet gehinderd door enige kennis. Sarah 
vond van alles leuk, zolang ze het maar voor 
zichzelf kon doen. Over water?  Ga zelf! En 
dat terwijl ze bij het wandelen in de Groene 
Weelde de hele wandeling in de naast 
gelegen slootjes meezwom om eendjes te 
zoeken! We zijn een paar keer mee op jacht 
geweest. Passie genoeg, een bramenstruik 
deerde haar echt niet als er een konijn in 
zat. Een zieke haas? Als een speer erach-
teraan. Echter, apporteren deed ze niet en 
laten gaan ook niet. Dan er maar op gaan 
liggen totdat haar vangst opgehaald werd! 
Sarah is mijn eerste hond en van haar heb 
ik geleerd wat het ‘iets’ is dat we met onze 
honden willen doen.

Sarah krijgt een nestje, Teuntje fan ‘t 
Getsewold doet haar intrede
Na terugkeer in Nederland hadden we het 
er al eens over gehad dat het leuk zou zijn 
om een nestje te fokken en toen we eind 
2004 vonden dat de tijd weer rijp was voor 
een tweede hond, besloten we de daad bij 
het woord te voegen. Wat zou het leuk zijn 
om een pupje van Sarah te hebben! Dus 
werden haar ogen onderzocht (haar heu-
pen waren al OK bevonden) en  behaalde 
ze de benodigde exterieur kwalificaties. 
Omdat we de pups graag een familienaam 
mee wilden geven, vroegen we een ken-
nelnaam aan: ‘fan ’t Getsewold’, naar de 
wijk waar wij wonen. We waren er klaar 
voor. Op 18 februari 2005 werden de eerste 
fan ’t Getsewold pups geboren, vijf reutjes 
en vier teefjes. De pup die we besloten te 
houden, kreeg de naam Teuntje. Het was 
een geweldige tijd met al die prachtige 
pups. Sarah was een supermoeder en 
Teuntje & co groeiden als kool. Van alles 
hebben we met het grut ondernomen: 
wandelen in de Doggyride, schoolbezoek, 
kennis maken met wild en ga zo maar door. 
Na 8 weken vertrokken de pups naar hun 

Wandelvakantie Frankrijk 2012

1ste nestje Teuntje

Terug in Nederland

Dirkje op de stoppels

Dirkje met Fazant
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nieuwe huis en begon voor ons een nieuwe periode met 
weer 2 Drentendames in huis! Ik besloot met Teuntje, na de 
pup- en jongehonden-cursus, met jachttraining te begin-
nen. We begonnen voortvarend en Teuntje had er veel lol 
in, wat heeft ze een dummy’s voor anderen uit het water 
gehaald toen we begonnen met de C training! Daarnaast heb 
ik samen met Teuntje kennis gemaakt met het veldwerk en 
hebben we deelgenomen aan diverse initiatiedagen. Gewel-
dig was dat. Ondanks dat ik op één van deze dagen van de 
keurmeester te horen kreeg dat Teuntje ‘een hond was om 
mee door te gaan’, besloot ik dat niet te doen. Teuntje was 
‘al’ twee en omdat het veldwerk voor mij helemaal nieuw 
was, vond ik het beter om met een volgende pup vanaf de 
jeugd met veldwerk te beginnen. We hebben bij diverse 
verenigingen zoals de KNJV, JHS Hubertus, de Vereniging de 
Drentsche Patrijshond en in vriendengroepjes getraind. Ze 
deed het zoals gezegd, hartstikke leuk. De lezer verwacht  nu 
waarschijnlijk  mooie resultaten op de proeven, maar het liep 
anders. We hebben geen proeven gelopen…..Ergens is er iets 
mis gegaan, want ze weigerde na een tijdje te apporteren 
en begon schrikachtig te worden als er werd geschoten. Ik 
stopte met trainen en ben met de hulp van een vriendin echt 
helemaal opnieuw begonnen. Langzaam maar zeker kwam 
bij haar het plezier  in het werken terug. Maar proeven doen 
zat er niet meer in: de druk is te groot en mijn onzekerheid of 
zij het wel of niet zal doen, helpt dan natuurlijk niet echt. Ze 
is wel mee geweest op de praktijkjacht en dat gaat goed, de 
passie overwint dan veel. Nu train ik heerlijk voor de lol met 
Teuntje, ze geniet daarvan, het is echt quality time voor ons 
samen.

Drie Drentjes!
Sarah genoot van de komst van Teuntje, ze waren vanaf het 
begin een twee-eenheid. Teuntje is altijd een gemakkelijke 
hond geweest en het verschil tussen haar en Bente was 
groot. Natuurlijk scheelt het dat er een groter leeftijdsverschil 
met Sarah was, dat de socialisatie mogelijkheden in Curaçao 
en in Nederland niet te vergelijken zijn en wij in de tussen-
tijd heel wat geleerd hadden over het houden en opvoeden 
van honden! In de jaren die volgden hebben we naast het 
trainen, heel veel met de dames ondernomen. Ze gingen (en 
gaan nog steeds) overal mee naar toe, of het nu fietsen in 
Drenthe of wandelen in Frankrijk is. Ze vinden alles leuk. Van 
het nestje van Sarah hebben we zo genoten, dat we besloten 
ook met Teuntje een nestje te fokken. Op 28 mei 2009 werd 
haar eerste nestje geboren. Acht pups, mooi verdeeld 4 teef-
jes en 4 reutjes. Teuntje was een geweldige moeder die alles 
toeliet. Oma Sarah daarentegen, zorgde dat de pups in het 
gareel bleven en corrigeerde waar nodig en dwong respect 
af! Een perfecte combinatie. Hoe verleidelijk ook, in 2009 was 
het voor ons nog te vroeg om een pup aan te houden. Sarah 
was pas 8 jaar en 3 honden vonden we (toen) toch wel veel. 
In 2011 begon het echter te kriebelen: wanneer we een pup 
van Teuntje wilden aanhouden, dan konden we niet langer 
meer wachten. Dan toch maar een tijdje drie honden! Dirkje 
is op 14 mei 2012 geboren. Ze was een sterke pup met een 
grote overlevingsdrang. Tijdens de drachtcontrole hadden 
we gezien dat van de vier vruchtjes die eerder op de echo 
waren gezien, er nog maar één in leven was. Omdat ze de 
enige pup was en hoog tussen de ribben lag, had Teuntje te 

zwakke weeën voor een natuurlijke geboorte. Dirkje moest 
met de keizersnede worden gehaald. Wat was dat spannend 
en wat waren wij blij dat Teuntje goed uit de narcose kwam 
en Dirkje een prachtig teefje bleek te zijn. 

Dirkje fan ‘t Getsewold
Alweer het vijfde en laatste stukje. Ditmaal is Dirkje aan de 
beurt, onze 4de Drent. Ze werd zoals gezegd als enige pup 
geboren. Er zijn mensen die niet blij zijn met één pup, maar 
wij waren er dolgelukkig mee. Een pup leert veel van zijn 
broertjes en zusjes en wat doe je als die er niet zijn? Ik heb 
ons aangemeld bij de stichting moederloze pups, maar er 
waren (gelukkig) geen pups die een moeder nodig hadden. 
Daarna ben ik op zoek gegaan naar een fokker met pups van 
dezelfde leeftijd als Dirkje. Die heb ik gevonden in Soest en 
toen Dirkje 6 weken oud was, zijn we 3 weken achter elkaar 
3 x in de week op  ‘socialisatiebezoek’ gegaan. Een positieve 
bijkomstigheid was dat Dirkje al heel jong gewend raakte 
aan autorijden. Doordat ze ‘enig hondje’ was en bij ons bleef, 
draaide ze vanaf het begin mee in de roedel. Zwemmen in 
het Haarlemmermeerse bos, varen in de sloep op de Kager-
plassen, met 15 weken mee op vakantie in Frankrijk. Nergens 
is ze van onder de indruk. Naast al deze dagelijkse dingen, 
maakte ze vanaf een week of 8 ook al kennis met allerhande 
zaken die ze in haar leven als jachthond tegen gaat komen. 
Dirkje loopt sleepjes en ze neemt wild als haas, eend, kraai 
zonder problemen in de bek. Een weiland met hazen vindt 
ze het einde! Ze loopt tussen de brandnetels en distels en ze 
maakt ook kennis met stoppels en groenbemester. In haar 
eerste 2 jaren, trainde ik hoofdzakelijk voor het veldwerk en 
daarnaast het KNJV-werk. Niet in groepsverband maar samen 
met de vriendin, die mij met Teuntje zo goed heeft geholpen. 
Dat gaat super en in haar jonge leven heeft ze al veldwerk-
kwalificaties en mooie B-diploma’s behaald. Ook gaat ze 
regelmatig mee op jacht en dat doet ze hartstikke goed. Ik 
ben natuurlijk supertrots, maar realiseer me dat zonder hulp 
bij het trainen en zonder de ervaring die ik heb opgedaan 
met Sarah, Bente en Teuntje, we dit niet hadden bereikt.  

Onze Drenten: Sarah een prachtige oude dame van 14, 
Teuntje alweer 10, maar nog volop actief en Dirkje, 3 jaar de 
belhamel van het stel. Ik vond drie honden in het begin wel 
veel….. nu hoop ik dat we nog een tijdje van deze drie dames 
mogen genieten. En voor de toekomst…dan hoop ik een 
nestje met  Dirkje te fokken, zodat we weer een pup van haar 
kunnen aanhouden.

Madelien Atema

2015: Drie Drenten
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Uithoudingsvermogen (UV-proef)
Bij de UV-proef levert de hond een 
inspanning in de vorm van een loop-
prestatie, waarvan bekend is, dat zij 
buitengewone eisen stelt aan de inwen-
dige organen, in het bijzonder hart en 
longen, maar ook aan het bewegings-
mechanisme zelf. Hierbij komen ook 
andere eigenschappen zoals tempera-
ment en hardheid tot uiting.

De UV-Proef bestaat uit twee onderde-
len, namelijk een loopoefening en een 
gehoorzaamheidsoefening. De proef 
wordt altijd door minimaal 10 combi-
naties uitgevoerd. Belangrijk is dus dat 
de hond langs de fiets kan lopen in 
groepsverband.

Van honden die deze test zonder schijn-
bare moeite doorstaan, kan worden 
aangenomen dat zij lichamelijk gezond 
zijn en dat zij, bepaalde, door ons 
gewenste, eigenschappen bezitten, die 
belangrijk zijn voor gebruikshonden 
die voor de fok gebruikt worden. 

Onderdeel 1: loopoefening
Deze oefening bestaat uit het afleggen 
van een totale afstand van 20 km naast 
de fiets in een tempo van 12 tot 15 km 
per uur. De honden moeten aangelijnd 
aan de rechterzijde van de hondenge-
leider, in normale draf, naast de fiets 
lopen. Te snel lopen moet vermeden 
worden. De lijn moet tamelijk lang 
gehouden worden zodat de hond de 
mogelijkheid heeft zich aan het tempo 
aan te passen. Licht trekken aan de lijn 
door de hond is niet foutief, wel voort-
durend achterblijven.

Na een afstand van 8 km wordt een 
pauze ingelast van 15 minuten. Na deze 
pauze volgt er een afstand van 7 km 
met daarna een rustpauze van 20 minu-
ten. Vervolgens worden de laatste 5 km 
van de proef afgelegd. Na het afleggen 
van de totale afstand (20 km) volgt een 
pauze van 15 minuten.

Tijdens de rustperiodes moeten de 
honden zich vrij kunnen bewegen. 
De keurmeester kan van de gelegen-
heid gebruik maken om na te kijken 
in hoeverre de honden vermoeid-
heidsverschijnselen vertonen en/of de 
voetzolen van de honden kwetsuren 
vertonen. De keurmeester en de exa-
menleider begeleiden de combinaties 

Je hond verdient bewe-
ging!

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 acti-
viteit. Als hij maar lekker bezig 
kan zijn, het liefst samen met 
zijn eigenaar en/of het gezin.

Voor een Drent zijn er vele mo-
gelijkheden. Deze keer kunt u 
iets lezen over de UV-proef. 

Als u ook zulke leuke activitei-
ten 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

De ‘Uithoudingsvermogen-

proef’ (UV) moet het bewijs 

leveren dat de hond in staat 

is een lichamelijke inspan-

ning van een bepaald niveau 

te ondergaan zonder daarna 

aanzienlijke vermoeidheids-

verschijnselen te vertonen. 
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• Windwijzers

• Uithangborden

• Naamborden

• Kennelnaamborden

Frieling Jonkersvaart

S.J. Frieling
Jonkersvaart 53
9366 TB Jonkersvaart

Tel.: 0594 631 399

Mobiel: 06 55 732 893

Email: info@frisianhorsesouvenirs.com

Website: www.frisianhorsesouvenirs.comHandgemaakt - Materiaal: aluminium
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per fiets of per auto. De keurmeester maakt notities van de 
honden tijdens de proef. Ook rijdt er een extra volgauto 
mee, om eventuele honden die in moeilijkheden verkeren, te 
verzorgen en/of te vervoeren. Een hond die elk temperament 
of hardheid mist, een buitengewone vermoeide hond of een 
hond die het tempo van 12 km niet kan volhouden en aan-
zienlijk meer tijd nodig heeft dan normaal, wordt afgewezen.

Onderdeel 2: Gehoorzaamheidsoefeningen
Na het beëindigen van de loopoefening en de hiernavolgen-
de pauze van 15 minuten, moeten de combinaties zich, op 
aanwijzing van de keurmeester, opstellen met de hond aan de 
voet. Elke combinatie moet daarna de volgende oefeningen 
tonen: 
• Vrij- of Lijnvolgen volgens “IPO”,  waarbij de hond zijn fit-

heid toont. 
• Houden van de aangewezen plaats.

De conditionele toestand van de hond is doorslaggevend om 
de vermelding ‘Geslaagd’ of ‘Afgewezen’ te verkrijgen in het 
Rashondenlogboekje (Raad van Beheer).

Verschillende kynologenclubs in Nederland bieden UV-trai-
ning aan waarin men schematisch de afstanden naast de fiets 
opvoert. Trainen voor de UV-proef is absoluut noodzakelijk; 
een ongetrainde hond kan de proef onmogelijk volbrengen.

De examens worden doorgaans in het vroege voorjaar of in 
het najaar afgenomen. De reden hiervoor is de temperatuur. 
Bij hoge temperaturen kunnen de honden oververhit raken. 
Ga dus niet fietsen bij een omgevingstemperatuur boven 
15° C.

Zelf fietsen wij enkele malen per week met onze twee Dren-
ten. Zij vinden het heerlijk om in wisselend tempo langs de 
fiets te mogen draven. Onze oudste Drent, Roef van 4 jaar 
oud, kan zowel los als vast prima langs de fiets mee. Met 
Roef willen wij dit jaar proberen om aan een UV-proef deel 
te nemen bij Kynologenclub KC de Kempen in Geldrop. Wij 
hebben er het volste vertrouwen in dat hij hiervoor prima in 
conditie is!

Jo en Mirjam van Hoef

Draven of rennen?
Vooral met een harde ondergrond vangen de gewrichten 
van een hond veel klappen op tijdens het rennen. Als je hond 
in draf naast je fiets loopt is dat minder belastend. Draven 
is daarom aan te raden. Hoe herken je draf? Draf zit tussen 
lopen en rennen (galop) in. Tijdens de draf worden linksvoor 
en rechtsachter tegelijk opgetild en neergezet, afwisselend 
met rechtsvoor en linksachter.

Snelheidsmeter
Het is handig om een snelheidsmeter te gebruiken. Je kunt 
dan de afstand en de snelheid in de gaten houden. Zeker bij 
het hanteren van een trainingsschema is dat erg handig. 
Tegenwoordig kun je natuurlijk ook een app zoals Runkeeper 
installeren op je smartphone. Deze kan via GPS de route vol-
gen en maakt na afloop zelfs een mooi kaartje met informa-
tie m.b.t. snelheid, afstand en calorieverbranding.
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Het avontuur van Gioya
Nadat we op 4 april de werpkist hadden 
neergezet, heeft Gioya die een aantal keren 
goed geïnspecteerd. Languit er in gelegen, 
alleen en ook samen met Blossom. 

Blossom begint mooier en mooier te worden, 
maar ze heeft het ook zwaarder dan de vorige 
keer. Gioya eist natuurlijk ook gewoon haar aan-
dacht op. Daarom zijn we op 14 april nog even 
heerlijk naar het strand geweest met haar en 
met broer Duko en het baasje van Duko, Irene, 
mocht ook mee.

Het begint spannend te worden en de datum 
komt steeds dichter bij. De temperatuur van 
Blossom daalt en stijgt en daalt en stijgt weer;  
er is eigenlijk geen touw aan vast te knopen als 
voorspeller van de worp. Maar op 18 april is de 
temperatuur echt aan het zakken. We bellen Ma-
nuela (reu-houder) die ook bij de bevalling zal 
zijn. Gioya is heel anders, heel rustig en aanhankelijk, alsof ze 
weet dat er iets gaat gebeuren. Manuela komt, we eten met 
elkaar een hapje en dan begint het wachten. 

Om half 1 gaat het gebeuren en gaan Blossom en ik de werp-
kist in. Om 2 uur heb ik het eerste pupje, een teefje, in mijn 
handen. Ik ben meteen verliefd en zeg dan ook: “Deze blijft 
bij ons wonen”. Marry zegt nog: “Er komen er nog 6”, maar, 
nee mijn gevoel zegt, dat zij het is. Hetzelfde heb ik gehad 
toen ik bij de bevalling van Luna aanwezig was en ook die 
keuze is goed gebleken. Mijn maatje mijn allesie, mijn herin-
neringen aan haar kwamen meteen weer boven.

Een uurtje  later wordt er, met een stuitbevalling, een reu 
geboren met een gewicht van 460 gram en een half uur later 
weer een reu. Deze is nog zwaarder en weegt 466 gram. Ook 
dit is een stuitbevalling. Daarna gaat het gemakkelijker en 
zijn de pups niet zo zwaar meer. 15 minuten later een reutje, 
weer een uurtje later een teefje, 30 minuten later komt er 
weer een teefje en dan om half 6 wordt de laatste door 
Manuela op de wereld geholpen en zijn we 7 pups rijker: 4 
reutjes en 3 teefjes, die de oer-Hollandse namen Joop, Sjaak, 
Jan, Klaas, Tooske, Trudy en Teuntje hebben gekregen. 

De hele nacht met zijn we met zijn viertjes druk bezig ge-
weest  met de bevalling en vliegt de tijd voorbij. Alles is goed 
gegaan en Blossom doet het goed. De pups drinken meteen 

goed bij Blossom. De webcams gaan aan en wij duiken nog 
een paar uurtjes ons bed in.

Als we later die ochtend weer bij de werpkist staan, lijkt het 
weer een wonder hoe alles gebeurt. Blossom is weer de echte 
‘moeder’, Gioya komt nieuwsgierig kijken en zo gauw ze haar 
kop te dicht bij de pups doet, geeft Blossom een waarschu-
wing en gaat Gioya weer netjes terug. We maken ons wel 
zorgen om Blossom, die niet wil eten. Alle trucs worden uit 
de kast gehaald, maar niets helpt echt.

De volgende dag mag Gioya weer dichterbij komen en vanaf 
dag 3 krijgt ook Gioya het heel druk met het poetsen van de 
pups. 

Dag 4: Blossom heeft gespuugd en eet nog steeds slecht, dus 
bel ik de dierenarts en die komt langs. Hij kan niets vinden, 
maar geeft haar uit voorzorg een spuit met een pijnstiller een 
ontstekingsremmer en iets tegen de misselijkheid. 

En dan ligt Gioya ineens bij Blossom in de werpkist en heeft 
het heel druk met poetsen en Blossom laat het ook toe. Ge-
lukkig is het spugen gestopt, maar het eten wil nog niet echt.

Een dag later begint voor Gioya de jachttraining weer. Ze 
gaat dit jaar samen met haar twee broers Abe en Cas trainen.  
Ze is op de training door het dolle heen en doet het goed. 
Ook zij is de laatste tijd minder in het bos of op het strand te 
vinden geweest, maar de jachttraining wilden wij gewoon 
laten doorgaan. Het vergt wat voorbereiding, maar dat moet 
dan maar. Zo mag ze de eerste keren niet met andere honden 
in contact komen en niet met wild trainen en wordt ze als ze 
thuis komt goed schoongepoetst met Dettol. Op die manier 
maken we de kans zo klein mogelijk op een besmetting van 
de pups van Blossom.

Een week na haar bevalling begint Blossom met eten, wel 1,5 
á 2 kilo per dag. Wat zijn we opgelucht! De pups groeiden 
gewoon goed, die kwamen niets tekort, maar het is toch wel 
fijn als de moeder gewoon goed eet. 
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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

Op 10 mei komen de eerste toekom-
stige pup-eigenaren op visite om 
heerlijk te genieten van dat mooie 
7-tal. De pups gaan ook voor het eerst 
naar buiten. Niet heel lang, maar het 
weer is goed en de temperatuur is 
lekker. Ook knippen we voor de eerste 
keer de nageltjes en ontwormen we 
de pups. 

We halen de werpkist weg op 12 mei 
en zetten een bench neer. Ook de 
plasplaat wordt in gebruik genomen. 
Na 4 weken gaan we bijvoeren met 
de geitenmelk. Gioya en ik gaan eerst 
heerlijk wandelen in het Amsterdamse 
Bos en op de terugweg pikken we de 
geitenmelk op bij de geitenboerderij 
die daar is. Twee dagen later doen we 
er een heel klein beetje vlees bij,  heel 
langzaam steeds wat meer vlees en minder geitenmelk.

We zien de pups veranderen en hun karaktertjes groeien.  
Gioya doet het zo goed, ze is een heel mooi aspirant-moeder-
tje geworden. Buiten speelt ze heel voorzichtig met de pups; 
we genieten hier zo van.

We hebben een paar eenden-vleugeltjes en twee ganzen-
vleugels voor de pups en kijken wie wat ermee doet. De twee 
kleinste meiden gaan ermee aan de haal, de mannen laten 
het de eerste keer afweten. 

Eind mei passen ze niet meer op de 
huishoudweegschaal. We kopen een 
babyweegschaal, zodat we zo nog 3x 
per week kunnen wegen. Alle toe-
komstige eigenaren zijn op bezoek 
geweest en iedereen heeft wel een 
favorietje, maar pas in het laatste 
weekend van mei maken we - na een 
paar gesprekken - de keuze welke pup 
in welk mandje gaat liggen. Van één 
pup weten we het zeker: dat mandje 
blijft bij ons staan.

Van de Raad van Beheer krijg ik 
bericht dat er op 1 juni DNA wordt 
afgenomen, de pups krijgen dan ook 
hun chip. Daarna kunnen we naar de 
dierenarts voor de APK keuring van 
ons 7-tal. 

Wat gaat het toch allemaal snel voor-
bij. De tijd gaat er al weer aankomen dat ze gaan uitvliegen. 
Maar tot die tijd is het genieten met hele grote hoofdletters 
van onze mooie lieve Blossom, die weer zo’n lieve moeder is 
voor deze pups en van Gioya die ook zo lief is voor de pups.

De volgende keer is het niet meer de ‘avonturen van Gioya’ 
maar zal het iets gaan worden als ‘Het Trio (Blossom, Gioya en 
Tooske) uit de Kwakel’. 

Jolanda en Marry Huijsman
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In Memoriam
Joost Floor v.d. Zuyderzee Veste   09-12-2002 - 18-04-2015

Onze Joost ging slecht lopen en zakte steeds door zijn poten. 
Op het laatst kon hij niet meer staan en had hij veel pijn. 

Zaterdag 18 April hebben we de dierenarts gebeld. Die kwam 
en zei: “Alleen sterke pijnstillers helpen nog een beetje, maar 
een hond die niet meer lopen kan, wordt doodongelukkig”. 

Maar zijn koppie was nog zo goed! Met veel tranen de beslis-
sing genomen om Joost in te laten slapen. Ons leven is nu in 
de war en het is zo stil in huis. We missen je knuffels. Iedere 
ochtend pakte je zelf de sleutel, als je naar buiten wilde. 

Joost wist ‘s avonds: ‘thee-tijd’ is ‘koekjes-tijd’. Dan zat je al 
op de mat te wachten. Hij nam nooit een koekje aan uit 
de linkerhand, alleen vanuit rechts. Wij wisselden wel eens 
om, maar daar trapte hij niet in, al kostte dat wel moeite. Je 
hoefde hem maar één keer iets uit te leggen, hij snapte het 
direct. Het was een slimme, stoere, mooie hond!

Je blijft altijd in ons hart

Han en Marianne Ceulen

Drent-en-kennis: Antwoorden

1. Dit betekent dat het type beantwoordt aan de eisen van de rasstandaard.

2. Wanneer de hond langer van lijf is dan de poten hoog zijn.

3. Wanneer de plaats van inplanting van de staart wat laag is.

4. Het bekken loopt dan wat af.

5. De croupe is het kruis van de hond.

6. Dat is de gang waarbij gelijktijdig beide rechterbenen naar voren gebracht worden en daarna beide linker-
benen. Dit is op een show niet gewenst.

7. Wanneer de voorvoeten naar buiten gedraaid worden/zijn.

8. De borstdiepte, verticaal gemeten, vanaf de schoft tot de onderzijde van het borstbeen. Ook wel borst-
hoogte genoemd.

9. De stop is de overgang van de neusrug naar het voorhoofd.

10. Een hond die zich gemakkelijk laat betasten, het gebit fijn laat zien en o.a. daardoor een plezierig ringge-
drag heeft.

Elke hond kan speuren!
Een Duitse winkeldievegge in het Duitse Ludwigshafen heeft niet lang van haar buit kunnen genieten. De vrouw stormde een modewinkel uit met 
bovenstukjes in de hand en liet daarbij haar trouwe viervoeter in de zaak achter, maakte de politie vrijdag bekend. Een agent die was ingeseind door de 
winkel maakte van de nood een deugd en zette het beestje doodleuk in als speurhond.

De hond leidde de politie vervolgens feilloos naar de woning van een bekende waar de vrouw verbleef. De dievegge was er niet maar kwam niet veel 
later argeloos aanzetten en kon worden ingerekend. 
De gestolen goederen zijn terugbezorgd bij de boetiek.
nu.nl, 24 april 2015
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De hondengriep … of die nare parasiet giardia?
Wees alert! Wanneer je hond griepklachten vertoont, kan 
er misschien wel wat meer aan de hand zijn dan alleen 
de hondengriep. Ze zouden ook besmet kunnen zijn met 
een enorm vervelend en ziekmakend eencellig parasietje: 
giardia. 

Daarom wil ik jullie dringend adviseren om bij een dag of 
drie tot vier heftige diarree, slechte eetlust en misschien ook 
wel overgeven of bij onbedoeld gewichtsverlies, a.u.b. een 
uitgebreid ontlastingonderzoek te laten doen. Is je hond 
ziek, neem dan over 5 dagen van iedere keer ontlasting 
deponeren een monstertje mee; zet de datum op het zakje; 

en laat alles onderzoeken door 
de dierenarts en vraag om een 
groot onderzoek, niet alleen 
de snaptest laten doen! Het 
kan echt enorm veel ellende 
voor je hondje(s) en voor jezelf 
schelen, als je op tijd een goede 
diagnose hebt kunnen stellen !!! 
Dierenartsen denken niet snel 
aan dit irritante beestje.

Bij het delen van onze vervelen-
de ervaring met dat monstertje 

giardia, wisten heel veel mensen (waaronder verschillende 
fokkers) niet waar ik het over had. Vandaar dat ik hierover wil 
schrijven; om jullie alert te maken op de mogelijke aanwe-
zigheid van dat akelige kleine beestje, dat de conditie van 
je hond enorm kan ondermijnen. Hieronder een uiteenzet-
ting en een link naar meer informatie over deze eencellige 
parasiet.

Giardia is een eencellig parasietje (protozo) dat:
• zich maar moeilijk laat bestrijden
• leeft in de dunne darm
•  zich met tentakels c.q. zuignapjes in de darmen hecht 

aan de darmwand. Hierdoor raakt de darm beschadigd 
en voeding kan niet meer optimaal opgenomen worden 

• zich bij langdurige besmetting in de galwegen kan 
nestelen

• zeer besmettelijk is
• zich snel en gemakkelijk voorplant
• veel voorkomt in de wereld, ongeveer 10% van de we-

reldbevolking is besmet met de parasiet 
• een levenscyclus van drie tot vier weken heeft
• resistent is tegen schoonmaakmiddelen
• blijft leven in water
• alleen kapot gaat bij een temperatuur hoger dan 70 

graden Celsius!

Besmetting
Giardia plant zich voort via cysten; deze ronde ‘balletjes’ zijn 
met het blote oog niet te zien en bij geringe besmetting 
ook moeilijk met de microscoop waar te nemen. Eén celletje 
kan zorgen voor een besmetting, uitbreiding van het aantal 
parasieten gaat snel. 
De cysten waar de parasiet in zit, verlaten het lichaam via de 
anus en de ontlasting. Ze hangen in de broek van de hond en 
rond de anus, zitten in de ontlasting. De besmetting kan op 

de volgende manieren worden overgedragen:

• door snuffelen aan een besmette hondendrol, 
• door het meenemen aan de poot van een cyste die eraf 

gevallen is, 
• door het schoonlikken van de vacht, het likken bij be-

groeting van een andere hond, het drinken van besmet 
water. De hond kan dus ook zichzelf weer herbesmetten

De besmetting is overdraagbaar van dier op andere diersoort 
en ook op de mens. Dat laatste komt echter zelden of nooit 
voor, maar met kleine kinderen is het verstandig extra voor-
zichtig te zijn.

Ziekteverschijnselen
• geen eetlust hebben; kan dagen duren
• soms ook niet meer willen drinken
• enorme vermoeidheid / lusteloos / lamlendig
• heftige diarree-aanvallen; tot wel 20 keer op een dag/

nacht naar buiten
• enorm stinkende en geelgekleurde ontlasting (ouder-

wetse stopverfkleur van de ontlasting; en wat stank 
betreft: understatement …, zelfs met twee zakjes er 
omheen rook je de lucht nog) 

• braken (kan)
• bloed in de ontlasting
• bloeding vanuit de darm; bij zware besmetting en aan 

het einde van de levenscyclus laten veel parasieten in 
één keer los, wat met een enorm bloedverlies vanuit de 
darmen gepaard kan gaan

• gewichtsverlies

Bestrijding in leefomgeving 
• alle ontlasting opruimen
• anus direct na deponeren ontlasting goed schoonmaken 

met een babydoekje
• dagelijks de broek van je hond wassen met shampoo en 

met zo heet mogelijk water
• poten goed schoonmaken na een wandeling
• de vloeren in je huis iedere dag goed stofzuigen
• gladde vloeren dagelijks reinigen met een stoomappa-

raat: is het enige dat helpt! 

Giardia maakt zich met een zuignap vast 
aan de darmwand.

Daar doe je het allemaal voor!
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Giardia-cysten zijn resistent tegen warm water en pro-
dukten als Dettol en chloor. Een stoomreiniger heeft een 
temperatuur van 100 gr. Celsius en doodt alles. Het is de 
investering meer dan waard!

• verplaats alle meubels van de wanden en neem alle meu-
bels, muren, plinten en deuren tot een hoogte van één 
meter af met een stoomreiniger. De eerste week dagelijks; 
vervolgens twee keer per week totdat besmetting voorbij 
is. Op die manier krijg je alle cysten te pakken, ze rollen 
overal heen … 

• alle knuffels op de kookwas wassen of intensief behande-
len met de stoomreiniger

• alle ligplaatsen van de hond dagelijks met de stoomreini-
ger behandelen

• ligbedden/kleden iedere dag op de kookwas wassen; op 
60 graden wassen heeft geen effect op de cysten!

• is de besmetting voorbij, blijf dan toch nog een maand 
lang twee keer per week de vloeren reinigen met de 
stoomreiniger

Behandeling
• Geef een Panacur-kuur van 5 dagen of een kuur Metro-

nazol. Dit is een middel tegen wormen  en parasieten; bij 
het ene dier werkt Metronazol of Metrazol beter, bij een 
ander Panacur.

• Heb je meerdere dieren, dan moeten alle dieren een-
zelfde kuur krijgen.

• Finidiar tegen de diarree.
• Emperid tegen de misselijkheid.
• Geef twee lepels Isogel-granulaat (= een natuurlijke 

voedingsvezel) door iedere voeding.  
Deze vezels brengen een gel-laagje om de ontlasting en 
zorgen ervoor dat de darmwand als het ware schoonge-
poetst wordt; de ontlasting wordt wat harder wordt en 

neemt flink toe in hoeveelheid.
• Laat na een maand de ontlasting weer onderzoeken 

(grote test, geen snaptest!); één achtergebleven en open-
gebarsten cyste zorgt weer voor toename van het aantal 
parasieten in de darm, daarom moet je altijd een tweede 
keer geven.

• Houd je hond tijdens de besmettingsperiode weg van 
andere honden (dus niet in een groep trainen, niet naar 
shows, geen wedstrijden lopen, niet met andere hond-
jes/dieren laten spelen, houd kleine kinderen bij je hond 
weg.

• Er bestaat ook een Chinese kruidenmix die zou helpen, 
maar ik ken niemand die daar ervaring mee heeft.

Jullie zullen begrijpen dat wij ons in dat ruim halfjaar abso-
luut niet verveeld hebben in onze vrije tijd … en nu zo blij 
zijn dat we weer overal heen kunnen en weer lekker met hem 
mogen trainen!

Mochten jullie nog meer willen lezen, dan kom je bij uitge-
breidere artikelen via de links: 

• msd-animal-health.nl/nieuws/hond/ 
wormen_en_giardia/giardia.aspx

• huisdierendokter.nl/giardia-lamblia 
• parasitologie.nl
• rivm.nl
• giardia.nl

Het is een heel epistel geworden, maar ik hoop dat jullie het 
gelezen hebben en dat de naam giardia een beetje blijft han-
gen, zodat jullie er aan zullen denken wanneer jullie lieveling 
onverhoopt ziek is. Ik wens niemand deze onaardige logee 
toe.

Manuela Plaisier

Giardia lamblia bestaat in twee vormen, een actieve vorm die ‘trofozoiet’ genoemd wordt en een inactieve vorm die 
een ‘cyste’ wordt genoemd. De actieve trofozoiet hecht zich aan het slijmvlies van de dunne darm met een ‘zuignap’ en 
is verantwoordelijk voor het veroorzaken van de symptomen van giardiasis.

De trofozoiet kan niet lang in leven blijven buiten het lichaam. De infectie kan dus niet verspreiden naar anderen via 
trofozoieten. De inactieve cyste, daarentegen, kan   langdurig buiten het lichaam bestaan. Wanneer het wordt inge-
nomen, activeert het maagzuur de cyste, en ontwikkelt de cyste zich tot een ziekte-veroorzakende trofozoiet. Het 
innemen van slechts tien cysten is al genoeg om een infectie te veroorzaken.
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Gelukshormonen: kijken en blij worden 
Het is heerlijk weer, zit met een Macchiato 
en krantje in de tuin van de eerste lentezon 
te genieten en kijk mijn Drent indringend 
aan. Zij kijkt even indringend terug en ik 
voel me heerlijk, maar hoe komt dat? Is het 
de koffie, de zon of toch….. die trouwe ogen 
van mijn alweer 10-jarige Drente-mevrouw?

Sinds een paar dagen weten we het: het zijn 
die ogen die me aankijken! De afgelopen 
dagen hebben verschillende dagbladen (NRC, 
Volkskrant) bericht over het onderzoek van 
Japanse onderzoekers van de Azabu University 
(Science, 17 april 2015) waarin werd duidelijk 
gemaakt dat het oxytocine, het zogeheten 
Knuffelhormoon, door ons lijf giert als onze 
honden ons lang aankijken: hoe meer oogcontact tussen 
hond en baas, hoe hoger bij beiden de concentratie van het 
knuffel- ofwel vertrouwenshormoon oxytocine! Dit is een ver-
gelijkbaar effect dat kinderen, met hun relatief grote ogen, 
op mensen hebben: door naar ze te kijken voelen we ons 
gelukkiger en gaan we meer van ze houden.

Meer kijken -> meer oxytocine
In het eerste experiment (30 honden en 11 tamme wolven) 
werd urine van zowel de bazen, de honden als de wolven 
verzameld: zowel vóór het experiment als 30 minuten na het 
experiment. De urine werd gebruikt voor het meten van de 
hoeveelheid oxytocine in het bloed. De bazen moesten drie 
verschillende dingen doen (in verschillende trials van de ex-
perimenten):

• kijken
• aaien
• praten

De opzet van de experimenten was eenvoudig:
1. Meet de hoeveelheid oxytocine bij mens en hond
2. Stop ze in een kamertje en meet hoe vaak en hoe lang ze 

elkaar echt aankijken als je: 
• Naar ze kijkt
• Ze aait
• Met ze praat

3. En meet weer bij beiden de hoeveelheid oxytocine.

Dit doe je dan bij een groot aantal combinaties en je kijkt of 

er een verband is tussen de hoeveelheid ‘aankijktijd’ door de 
hond en de hoeveelheid oxytocine.

Verandering van het knuffelhormoon
De koppels bazen en lang-starende honden vertoonden de 
grootste verandering in de hoeveelheid oxytocine. Bij de ba-
zen werd 3,5 keer zo veel oxytocine gemeten en bij de lang-
starende honden 1,3 keer zo veel. Bij de kortstarende honden 
en de wolven werden geen tot nauwelijks veranderingen in 
de hoeveelheid hormonen aangetroffen.

De resultaten lijken te suggereren dat wolven nauwelijks 
naar hun bazen kijken. Ze gebruiken het ‘wederzijds’ sta-
ren voor hun onderlinge sociale communicatie, maar niet 
voor die met ‘ons’ mensen; daarmee vermijden ze juist het 
oogcontact. Het wederzijds staren tussen mens en hond is 
waarschijnlijk langzaam geëvolueerd tijdens de domesticatie 
van de hond. Honden die veel staarden riepen, net als kleine 
kinderen ‘warme’ gevoelens op bij de mensen en werden 
wellicht beter behandeld en beter gevoed: honden die staar-
den, hadden dus waarschijnlijk een hogere overlevingskans! 
Opvallend is nog dat zowel het aaien van en het praten tegen 
wolven ook een groot effect heeft; alleen aankijken heeft 
geen zin als je de wolf gelukkig wilt maken.

Helemaal verrassend was de uitkomst van dit experiment ook 
weer niet, want al langer is bekend dat honden en hun bazen 
via de ogen communiceren. Bij een eerdere studie moes-

Afbeelding 1: Hier de grafiek met de hoeveelheid ‘aankijk-
tijd’: 110 sec voor de lang-staarders, 37 sec voor de kort-
staarders en ongeveer nul voor de wolven. 

Blauw voor staren naar, rood voor aaien van, grijs voor 
praten tegen de hond.

Afbeelding 2: De verandering van de hoeveelheid oxytocine. 
1 is geen verandering.

Rood is de verandering in de dieren, blauw in die van de 
bazen.
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ten in verschillende experimenten honden en wolven een 
moeilijke taak uitvoeren. Als het niet 1-2-3 lukte ‘vroegen’ de 
honden hulp aan hun bazen door ze aan te kijken: hoe nu?

Meer oxytocine -> meer kijken
Uit het eerste experiment bleek dus dat het wederzijds staren 
met honden die daar gevoelig voor waren, zowel bij de hond 
als bij de baas een lekker gevoel geeft. Maar werkt het ook 
andersom? Gaan de honden ons meer aankijken als je ze 
wat extra knuffelhormonen geeft? En zo ja, krijgen dan ook 
andere mensen dan de baas meer van dat knuffelhormoon? 
Omdat uit te zoeken werd een tweede experiment gedaan 
met 27 vrijwilligers met hun honden en menselijke deelne-
mers die geen relatie met de honden hadden.

De honden kregen een dosis oxytocine of een gelijke dosis 
zoutoplossing (placebo effect) en gingen de kamer binnen 
waar hun baas en een aantal voor de hond vreemde mensen 
zaten. De mensen mochten de hond niet bewust aaien en 
niet praten tegen de hond of met elkaar. Bij de mensen werd 
zowel voor als na het experiment de hoeveelheid oxytocine 
in het bloed gemeten. Van de honden werd gemeten hoe 
lang ze naar hun baas of naar de andere mensen staarden.

Het effect van toegevoegde oxytocine was significant, maar 
opvallend genoeg waren het de “dames” die na een snufje 
vaker naar hun baas gingen zitten kijken – op de heren had 
geen noemenswaardig effect (waarover later meer).

Het is opvallend dat de teven sowieso meer naar de baas 
kijken maar of dat significant is, is niet duidelijk.

Het sexe-verschil werd niet gevonden bij het eerste expe-
riment maar daar waren geen vreemde mensen bij. Van 
oxytocine is bekend dat het mogelijkerwijze de agressie/
waakzaamheid stimuleert en een mogelijke verklaring voor 

het afwijkend gedrag van de reuen is daarom dat het toe-
gediende hormoon behalve meer affectie richting baas ook 
meer waakzaamheid richting vreemdelingen veroorzaakte. 
Maar de proef was te kleinschalig om hier een duidelijke 
uitspraak over te doen.

Conclusie
Het elkaar aanstaren van honden en hun bazen leidt bij 
beiden tot een verhoging van het knuffelhormoon oxytocine 
en versterkt de hechting tussen mens en hond. Bij de wolf,  
de dichtstbijzijnde familie van de hond, werkt dit sociale 
hechtingsmechanisme blijkbaar niet; zelfs niet als de wolven 
door mensen zijn opgevoed. Het systeem moet dus zowel bij 
de honden als bij de mensen tijdens de domesticatie van de 
hond (laatste 30.000 jaar) zijn ontstaan. Het gevonden effect 
is min of meer gelijk aan dat bij ouders en kinderen. Ook daar 
wordt de onderlinge band versterkt door het knuffelhor-
moon oxytocine, dat geproduceerd wordt door het aankijken 
van elkaar. Een reden te meer om uw Drent maar weer eens 
flink aan te kijken 

Arjan van Hessen

Afbeelding 3: Aankijktijd in seconden van de baas met 
(blauw) en zonder (rood) oxytocine en van vreemden met 
(grijs) en zonder (geel) oxytocine voor reuen en teven.

Een (niet) te verklaren ontmoeting op Ameland
Dit verhaaltje heeft geen Drentsche Patrijshond in 
de hoofdrol, maar is wel heel leuk te vertellen. 

Het gaat over een jonge Duitse Staande Langhaar  
Loebas (ken uw 
klassieken!), die in 
Groningen-Zuid 
woont en vaak met 
zijn baasje Jacques 
en gezin op Ame-
land komt. 

We kennen elkaar 
van de jachthon-
dentraining, waar 
hij dit verhaal 
vertelde.

Tineke v.d. Feijst

“Loebas groeit op met diverse hondenrassen o.a. een Rhode-
sian Ridgeback, waar hij dikke maatjes mee is. Om elke andere 
Ridgeback loopt hij met een boog heen. Tijdens de Pinksterdagen 

op Ameland werden er vele heerlijke strandwandelingen 
gemaakt met natuurlijk Loebas.

Op een van deze wandelingen kwamen ze een Rhodesian 
Ridgeback tegen, beide honden waren los. Na een korte 
aarzeling stormde Loebas erop af. O jee, hoe wordt dat, wij 
aan de vloedlijn en de andere baasjes aan de duinenrand. 
Maar heel bizar, alles ging goed en na verloop van tijd kwam 
Loebas rustig terug bij zijn ietwat in verwarring geraakte 
eigenaren.

Thuisgekomen ontmoette Jacques bij een uitlaatrondje het 
baasje van de Rhodesian Ridgeback en vertelde haar het 
bijzondere verhaal van Ameland. Al gauw werd een en ander 
duidelijk: Opa en oma hadden de Ridgeback voor een week-
endje meegenomen naar Ameland en de honden hadden 
elkaar op grote afstand herkend...”
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Een eigen ligplaats
Honden hebben een eigen, veilige 
ligplek nodig. Hier kunnen ze slapen, 
uitrusten, hun kluif opeten of zich te-
rugtrekken als het hen te druk is. Bij 
het kiezen van een geschikte ligplek 
voor de hond is er een aantal zaken 
om rekening mee te houden. Er zijn 
allerlei verschillende mogelijkheden 
om uw hond een eigen plek te geven.

Bench
Voor een pup is een bench vaak het 
meest geschikt. Dit is een soort ‘kooi’ 
van metaal of van kunststof. Hoewel 
sommige mensen dit zielig vinden, is 
het voor de hond vaak een heerlijke ei-
gen plek, afgeschermd van de rest van 
de kamer, waar ze zich kunnen terug-
trekken. Sommige honden vinden het 
prettig als er een kleed over de bench 
ligt, zodat ze een lekker donker ‘hol’ 
hebben. Bijkomend voordeel is dat de 
bench dicht kan. Als u een pup heeft, is 
dat ideaal, want zo heeft de pup geen 
kans om, als u even geen tijd heeft om 
op te letten, op onderzoek uit te gaan 
in uw huiskamer. U voorkomt zo, dat hij 
binnen plast of overal zijn tanden in zet. 

Maar ook voor een ‘nieuwe’ volwassen 
hond is een bench heel handig als u 
even geen oogje in het zeil kunt hou-
den. En als u jonge kinderen heeft, dan 
is een bench een manier om te zorgen, 
dat uw kind niet zomaar bij de hond 
kan komen. Ook bij zindelijkheidstrai-
ning is het een handig hulpmiddel, 
omdat honden hun eigen slaapplek zo 
lang mogelijk droog zullen houden.

Een bench moet zo groot zijn dat uw 
hond er goed in kan liggen en staan 
zonder klem te zitten en zich gemak-
kelijk kan omdraaien, maar moet  ook 
weer niet te groot zijn. Dat laatste 
geldt zeker, als u de bench gebruikt bij 
zindelijkheidstraining: een pup in een 
te grote bench zal deze verdelen in een 
gedeelte om te slapen en een gedeelte 
om te plassen. Wilt u de bench ook blij-
ven gebruiken als uw hond volwassen 
is en koopt u hem op de groei, gebruik 
dan een schot om de bench kleiner te 
maken zolang de pup nog klein is.

U moet uw hond wel leren wennen 
aan de bench voordat u hem er in kunt 
laten met het deurtje dicht. Zorg ervoor 

dat de bench een leuke plek wordt. 
Geef de hond zijn eten en kluifjes in 
de bench, leg er een speeltje en een 
kleedje in. Als een pup bijna in slaap 
valt, is dat een ideaal moment om hem 
in de bench te leggen. Eerst houdt u het 
deurtje gewoon open, later doet u het 
deurtje even kort dicht. Doe de deur 
open voordat de hond zelf, door bij-
voorbeeld piepen of krabben aangeeft 
dat hij er uit wil, anders leert hij dat zijn 
pogingen succes hebben en blijft hij 
dit doen. Bent u te laat en gaat de hond 
toch piepen of krabben, negeer dit dan 
totdat hij een aantal tellen rustig is. Haal 
hem er dan uit en beloon hem.

Mand
Voor een volwassen hond, waarvan u 
weet dat hij zich netjes gedraagt in huis, 
is een mand vaak een lekkere ligplek. Er 
zijn allerlei soorten manden, van plastic, 
riet of van stof met een polyether ma-
traskern. Kies liefst een mand die goed 
schoon te maken is (denk daarbij ook 
aan vlooienbestrijding) en van stevig 
materiaal. Sommige honden vinden riet 
lekker om op te kauwen en trekken een 

al 15 jaar een begrip

            Zuiderzeestraatweg West 24d    Doornspijk
T. (0525) 68 53 20   E. info@klompenburg.eu
                                          I. www.klompenburg.eu
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stoffen mand kapot. Zorg dat de mand groot genoeg is voor 
uw hond om comfortabel in te liggen.

Stretcher/hondenbed
Een stretcher kan een handige en gemakkelijk mee te nemen 
ligplaats zijn voor uw hond. Een voordeel is dat de hond een 
eindje van de grond ligt, zodat kou en tocht langs de grond 
geen vat op hem krijgen. Een nadeel kan zijn, dat er geen 
zijranden aan zitten, waardoor tocht van opzij niet wordt te-
gengehouden. Het is verstandig om een deken of hoes over 
de stretcher te doen, zodat u deze goed kunt wassen.

Kleed/kussen
Sommige honden hebben voldoende aan een kleed of een 
kussen om op te liggen. Met een kleed moet u er wel reke-
ning mee houden wat voor type vacht de hond heeft, want 
voor een kortharige hond is alleen een kleed op een harde 
ondergrond soms wat te hard. In dat geval kunt u beter een 
hondenkussen nemen. 

Neem altijd een kussen met een afneembare hoes die je 
makkelijk kunt wassen. Veel kussens hebben om die reden 
gelukkig een afneembare hoes. Een kussen zelf is lastig 
schoon te maken. Soms kan het handig zijn om de hond 
zowel een kleed als eigen plek (mand of bench) aan te leren. 
Een kleedje kunt u immers gemakkelijk meenemen als u 
eens uit eten of op visite gaat, zodat u ook in een vreemde 
omgeving de hond op zijn eigen vertrouwde plek kunt laten 
liggen.

Op de grond
Sommige honden, zoals de grote langharige berghonden, 
vinden het niet zo prettig om ergens op te liggen. Zij hebben 
het in huis al snel warm en liggen het liefst op koude plavui-
zen. Zorg er dan voor dat er voor hen een goede ligplaats is, 
zodat ook zij hun eigen plek hebben.

Kies een geschikte plek
Vervolgens moet u bedenken waar de ligplek van de hond 
komt. Houd er hierbij rekening mee dat een hond graag in 
het gezelschap van zijn groep is en vaak alles in de gaten wil 
houden. 

Maar de plek moet ook zodanig liggen dat de hond niet in de 
doorloop ligt, want dan komt hij niet tot rust. Een hoekje van 

de kamer is vaak een goede keuze, zodat hij zich kan terug-
trekken maar toch overzicht kan houden. Zorg ook voor een 
plek uit de zon, niet naast de verwarming (tenzij u een oude 
en kouwelijke hond heeft, deze vindt een warm plekje vaak 
wel prettig) en niet op de tocht. Vlak naast de televisie of 
naast de luidsprekers van de stereo is geen goede plek.

Bij een hond die te sterk aan de eigenaar gebonden is, kan 
het zinnig zijn de mand zo te plaatsen, dat er afstand tussen 
de hond en de eigenaar wordt gecreëerd.

Op commando
Het is erg handig als u de hond op commando  naar zijn plek 
kunt sturen. Doe dit overigens nooit voor straf: de hond zal 
zijn ligplek dan als strafplek gaan zien in plaats van als zijn 
eigen, veilige rustplek.

Neem iets lekkers, loop naar de plaats van uw hond en roep 
hem naar u toe. Met het lekkers in uw hand lokt u hem  op 
het kleed of in de mand of bench en u zegt het woord ‘plaats’. 
Zodra hij er op of in staat, geeft u hem het lekkers. Later kunt 
u hem met behulp van het lekkers in een zittende of liggen-
de houding sturen voor u de beloning geeft. Vervolgens kunt 
u dit vanaf een kleine afstand gaan oefenen door een duide-
lijke wijzende beweging naar de plaats te maken terwijl u het 
woord ‘plaats’ zegt. U kunt deze oefening ook goed aanleren 
met behulp van een clicker. Vraag uw hondeninstructeur om 
advies.

Geef hem rust
De ligplek van uw hond is een plek voor hem alleen. Laat 
hem dan ook met rust als hij er ligt. Leer kinderen dat ze de 
hond niet mogen aaien en niet naar hem toe mogen gaan als 
hij in de mand of bench ligt. Een slapende hond kan schrik-
ken van een plotselinge aanraking.

Laat uw kind nooit zelf in de hondenmand of bench gaan zit-
ten! Wilt u iets van uw hond en ligt hij in zijn mand, roep hem 
dan liever naar u toe dan dat u naar hem toe gaat.

S. Ober, LICG

Dit is prima. Dit is overdreven 
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Mijn eerste Drent, mijn eerste clubmatch!
Al vanaf mijn 9e wist ik dat ik ooit een Drentsche Patrijs-
hond zou hebben. Ik spaarde alle hondenbeeldjes, als ze 
maar op bruin-witte jachthonden leken. 

Maar vonden mijn ouders dat ik, als fanatieke 
amazone, geen tijd zou hebben voor een hond. Op 
19-jarige leeftijd moest ik als gevolg van een ern-
stig ongeluk stoppen met paardrijden en mocht ik 
een hond aanschaffen. Wel een bruin-witte, maar 
gezien de grootte van het ras, werd mijn eerste 
hond een Heidewachtel. Een fijne en lieve hond, 
maar ... geen Drent.

Pas 15 jaar later, toen ik 34 jaar oud was, kwam 
mijn eerste Drentsche Patrijshond in mijn leven. 
Max, een reu met een bijzonder (soms gecompli-
ceerd) karakter. Helaas niet aangeschaft via de 
Puppy-bemiddeling van de vereniging, omdat 
de wachtlijst destijds erg lang was en ik, na de 
dood van mijn Heidewachtel, echt niet nóg een jaar wilde 
wachten op een Drent. In die tijd, 1997, had je nog geen 
Marktplaats of Doggynet, nee toen zocht je nog in o.a. het 
krantje ‘De Vondst’. Er was een nestje Drentsche Patrijshon-
den geboren in een naburig dorp. De fokker was varkens-
houder en wilde wel eens een nestje fokken en toevallig 
had de overbuurman, ook varkenshouder, een jonge reu 
gekocht. 1 + 1 = 2, dus er had een dekking plaatsgevonden, 
geen goedgekeurde fokaanvraag (Vereniging? Nooit over 
gehoord! HD en PRA? Wat is dat? Ze zijn kerngezond hoor!) 
en het teefje was drachtig van 4 pups. 

Op de leeftijd van 4 weken gingen we met het complete ge-
zin kijken naar de pups en hadden ons voorgenomen om bij 
twijfel de aankoop uit te stellen. Maar helaas, bij het zien van 
dit nestje, vielen we als een blok voor één reutje. Deze hond 
moest het worden. Het duurde nog enkele weken en bijna 
elk weekend waren we welkom om met de pups te spelen. 
Erg leuke tijd!

Met Max ben ik meteen gestart met puppy-training, door-
gestroomd naar de vervolgcursussen, nog even een omweg 
gemaakt via de jachttraining om uiteindelijk met een GG-2 
diploma te starten in de Breitensport. Tussendoor hebben 

we ook nog een cursus Showtraining gedaan, omdat ik Max 
toch wel heel mooi vond. Ondanks de kritiek van enkele 

Drentenmensen, dat Max niks bijzonders kon zijn, 
want hij was buiten de vereniging om 
gefokt, trok ik de stoute schoenen aan 
en schreef hem op 2-jarige leeftijd in in 
de Open Reuenklasse van de Kampioens-
clubmatch. Ik wilde persé weten wat een 
keurmeester van mijn Max vond.

Op 26 juni 1999 vertrok ik met Max naar 
de Markthal in het centrum van Barneveld. 
Wat een drukte was het en, voor mijn ge-
voel, wat een chaos bij het afhalen van je 
inschrijfnummer. De chaos lag niet alleen 
aan de organisatie hoor, maar ook aan mij; 
zenuwen gierden door mijn lijf, hond in 
toom houden, papierwerk meenemen en 
’n rustige plek opzoeken. Daarna kon het 

genieten beginnen. Wat een geweldige ervaring was het om 
zoveel Drenten, mijn felbegeerde ras, bij elkaar te zien en om 
te ervaren hoe enthousiast de deelnemers waren. Veel men-
sen kenden elkaar en ik was eigenlijk een ‘vreemde eend’. Als 
iemand mijn nummer kon lezen, zag je dat ze in de catalogus 
gingen kijken uit welke lijn mijn Drent kwam, maar helaas: 
totally unknown! 

Na de muzikale opening door een 
jachthoornkorps, begon de keuring. 
Er waren 32 reuen ingeschreven en 
we mochten als nr. 17 de ring in. Goed 
voorbereid door de Showtraining wist 
ik wat er verlangd werd en de keu-
ring verliep naar wens. Onze eerste 
beoordeling ‘Uitmuntend’ hadden we 
binnen. Trots! We mochten nog terug-
komen voor de tweede ronde, om een 
plaatsing in de erering te verdienen, 
maar helaas dat zat er niet in. Eénmaal 
buiten de ring ben ik verscheidene 
malen aangesproken over Max: mooie Drent, goede verhou-
dingen e.d. Vol lof en ….“Je moet hem echt eens inzetten 
voor de fokkerij; we hebben altijd nieuw bloed nodig! Is goed 
voor het ras”. Helaas vond ik dat Max zijn karakter iets te ge-
compliceerd kon zijn en dat wilde ik hem niet laten vererven. 
Karakter is belangrijker dan uiterlijk. Maar dat ik trots was op 
mijn mannetje, moge duidelijk zijn! Eindelijk was voor mij 
bevestigd dat ik een echte Drentsche Patrijshond aan mijn 
lijntje had.

Nu, anno 2015, roepen we nog steeds om nieuw bloed en 
nieuwe aanwas op o.a. de Dekreuenlijst. Dus als u ook zo 
trots bent op uw reu en wilt eens weten hoe hij scoort op een 
show, schrijf hem dan eens in op een Kampioensclubmatch. 
Het is echt een leuke ervaring!

Mirjam van Hoef-Vervaart

Max 1997

Max 2001
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Dekkingen

Dek- en geboorteberichten

02-05-2015
Reu: Fergus van ’t Patrieske, NHSB 2791539, HD A
Teef: Loeki, NHSB 2691306, HD A
L. Vogels, Best

15-05-2015
Reu: Geof George v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB 2847658, HD A
Teef: Sanne Barobke v.d. Veenhuizen, NHSB 2756746, HD A
E.J.F. Duifhuzen- v.d. Scheur, Stolwijk

Geboorten

19-04-2015
7 pups (4 reuen en 3 teven)
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

23-04-2015
10 pups (6 reuen en 4 teven)
Reu: Thybo Sanne v. Drienermarke, NHSB 2743418, HD A
Teef: Saku van ’t Roerdal, NHSB 2860899, HD A
Y. Franssen, Echt

27-04-2015
6 pups (4 reuen en 2 teven)
Reu: Oscar Phébe van Groevenbeek, NHSB 2635613, HD A
Teef: Kari van ’t Wijdseland, NHSB 2752088, HD A
Y. Franssen, Echt 

29-04-2015
2 pups (2 teven)
Reu: Cisco Cas van de Sebastiaanshoeve, NHSB 2772138, HD A
Teef: Joppy, NHSB 2678493, HD A
G. Vriend, Hauwert 

06-05-2015
10 pups (2 reuen en 8 teven)
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

13-05-2015
6 pups (1 reu en 5 teven)
Reu: Hannes Hay v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB 2874458, HD A
Teef: Blossom van ‘t Patrieske, NHSB 2694287, HD A
J. Sportel-Roeland, Steenderen 

Oproep aan onze fokkers

Soms hoor je dat iemand die een pup heeft gekocht bij 
een fokker van onze vereniging, geen lid is en er eigen-
lijk ook niet over heeft nagedacht om dit te worden. 

Als zo’n Drenteneigenaar dan hoort wat onze vereni-
ging allemaal doet, welke voordelen je hebt als lid 
van de vereniging en hoeveel je ook leert van je mede 
Drenteneigenaren, dan wordt hij of zij vaak maar al te 
graag lid.

Wij vragen aan onze fokkers (en natuurlijk aan alle 
andere leden) uw pupkopers en/of Drenteneigenaren 
te stimuleren om lid te worden van de vereniging ‘de 
Drentsche Patrijshond’. Hoe meer leden wij krijgen, hoe 
sterker de vereniging!
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Uw hond en de warmte in de zomer!

De zomer komt er weer aan. Op het moment dat ik dit 
artikel schrijf, brandt bij mij de verwarming en heb ik een 
warme trui aangetrokken. Maar, de zomer is onderweg. 
En met de warmte van de zomer kom je elke keer weer 
dingen tegen, waarvan je zegt; hoe is het in vredesnaam 
mogelijk.

Mensen die hun hond in de auto achtergelaten hebben, vaak 
hermetisch afgesloten, terwijl ze zelf boodschappen gaan 
doen, of, erger nog, op een terrasje iets koels gaan drinken.  
Zelfs al staat de auto in de schaduw, dan nog kan de tempe-
ratuur in de auto oplopen tot ver boven de 30º C. Als er geen 
maatregelen getroffen worden door omstanders, door de 
politie te bellen of een ruit in te slaan (dat is op dat moment 
niet strafbaar, maar wordt gezien als ‘zaakwaarneming’), be-
staat er een grote kans, dat je bij terugkomst je hond overle-
den vindt. Heel verdrietig, maar dat heb je dan helemaal aan 
jezelf te wijten.

De normale lichaamstemperatuur van honden ligt rondom 
de 38 - 39º C. De hond kan zijn warmte alleen kwijt via hijgen 
en de voetzolen. Wanneer de lichaamstemperatuur oploopt 

tot boven de 42º C, dan veranderen de 
eiwitten in het bloed en de celstructuren 
zodanig dat het bloed stroperig wordt, 
waardoor het niet meer goed door het 
hart kan worden rondgepompt. De hond 
zal in coma raken en onherroepelijk 
sterven.

Mocht uw hond of die van een ander 
oververhit zijn, haal hem dan uit de 
warmte en breng hem in de schaduw of 
een koele plek en koel hem dan onmid-
dellijk af met natte koude doeken die u 
elke 5 minuten ververst. Geef hem kleine 
slokjes water te drinken.

Wat ik ook regelmatig zie, is dat mensen 
(met alle goede bedoelingen van dien) 

in de zomer met een hond fietsen. Er bestaat dan een grote 
kans, dat de hond met verbrande voetzolen thuis komt. Om 
te weten hoe dit voelt, moet je eens met blote voeten op 
het hete asfalt gaan lopen, dan weet je gelijk wat ik bedoel. 
Mocht na controle blijken dat de hond beschadigde voetzo-
len heeft, koop dan een paar schoentjes voor hem. Die kun 
je in elke goede dierenzaak krijgen. In de zomer kun je beter 
heel vroeg gaan lopen met de hond, of in de avond als de 
ergste hitte voorbij is.

Als je naar het strand gaat, kijk dan eerst of je met de hond 
op het strand mag komen. Neem voldoende water voor hem 
mee en een paraplu of parasol waar hij onder kan liggen. 
Niet iedere hond houdt van water, dus kun je je afvragen of 
je hem een plezier doet door hem mee naar zee of strand te 
nemen.

Als alle maatregelen getroffen zijn om de hond goed de 
zomer door te helpen, dan hoop ik dat zowel baas als hond 
van dit jaargetijde zullen genieten en plezier zullen hebben 
in bos, duin en/of strand.

J. Broekman - Dekker (correspondent)

Aquarellen 

van de hand van 

Evelien Bösing
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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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Nieuwe regels als uw hond de grens over gaat
Vanaf 29 december 2014 zijn een aantal regels over het 
reizen met huisdieren veranderd.

EU-paspoort
Er is een nieuw EU-dierenpaspoort. Dit is beter bestand 
tegen fraude. Het nieuwe paspoort mag bovendien alleen 
nog maar door dierenartsen worden meegegeven. De uit-
gever van de paspoorten houdt bij welke paspoorten (met 
welke paspoortnummers) aan welke dierenarts zijn geleverd. 
Blanco paspoorten worden niet meer verstrekt, waardoor bij-
voorbeeld fokkers niet meer zelf een paspoort kunnen invul-
len van hun dieren. De nieuwe paspoorten hebben nummers 
die beginnen met 528-NL.

In het nieuwe paspoort moeten de gegevens van het 
dier inclusief het chipnummer worden 
vermeld. De pagina met deze gegevens 
wordt vervolgens ‘gelamineerd’ door de 
dierenarts. Pas daarna mag het paspoort 
aan de eigenaar van het dier worden 
meegegeven. Ook de vaccinatiestickers 
moeten met een speciale lamineersticker 
worden afgeplakt door de dierenarts, 
tenzij niet-verwijderbare vaccinatiestickers 
worden gebruikt. Op die manier kunnen 
de identificatiegegevens en de vaccinatie-
gegevens niet worden veranderd.

Als uw huisdier al een EU dierenpaspoort 
heeft en de identificatie van het dier is voor 29 december 
2014 hierin ingevuld, dan mag u dat gewoon blijven gebrui-
ken voor reizen naar het buitenland. Krijgt uw huisdier na 29 
december 2014 een paspoort en wilt u met het dier reizen, 
dan moet dit een nieuw EU dierenpaspoort zijn.

Invoereisen
Zoals al eerder bekend 
werd gemaakt, is het 
bovendien na 29 de-
cember 2014 niet meer 
mogelijk om ongevac-
cineerde pups mee te 
nemen naar Nederland. 
Elke hond die ons land 
binnenkomt moet dan 
een geldige rabiësvacci-
natie hebben. Deze mag gegeven worden vanaf een leeftijd 
van 12 weken en is pas 21 dagen daarna geldig. Dit betekent 

dat pups jonger dan 15 weken niet geïmporteerd mogen 
worden. Wilt u een pup van een buitenlandse fokker 
aanschaffen, dan moet u daar dus goede afspraken over 
maken omdat de pup langer dan gebruikelijk bij de fok-
ker zal moeten verblijven!

Ook België verandert zijn invoereisen, net als in Neder-
land mogen daar vanaf 29 december 2014 geen pups 
zonder geldige rabiësvaccinatie worden ingevoerd. 
Dat heeft gevolgen voor pups die van een Nederland-
se fokker naar een Belgische eigenaar zullen gaan.

In een aantal andere EU landen was het meenemen 
van een pup zonder geldige rabiësvaccinatie al niet 
toegestaan, zoals in Frankrijk, Italië, Spanje, het Ver-

enigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Zweden en 
Malta. U vindt de invoereisen van diverse landen elders op de 
website: www.licg.nl.

Voor u gelezen op de website van het 
Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG)

Reactie Raad van Beheer op veranderde invoereisen

De Raad van Beheer ziet het belang van de nieuwe regeling in het kader van de bescherming 
van Nederland tegen de invoer van rabiës. Daarnaast is de verwachting dat deze regel, mits 
goed gehandhaafd, een positief effect zal hebben op het tegengaan van de grootschalige 
import van pups uit de rest van Europa. Nederland staat  bekend als een belangrijk afzet- en 
doorvoerland voor de import van pups uit Oost Europa. Ca. 90.000 pups per jaar vinden via de 
handel een nieuwe baas in Nederland.

Wel vraagt deze regel meer inspanningen van de fokker, zowel in het buitenland als in Neder-
land, op het gebied van socialisatie van de pups.  Door de verschuiving van verantwoordelijk-
heid van de socialisatie van pupkoper naar fokker, kan deze regeling mogelijk negatieve invloed 
op de socialisatie van de jonge honden hebben.

De extra drempel die dit betekent voor het importeren en exporteren van rashondenpups en de beperkingen voor een 
mogelijke verbreding van de fokbasis ziet de Raad van Beheer als zeer onwenselijk. 

 De Raad van Beheer is daarom bezig een reactie voor te bereiden richting het ministerie van EZ en de Europese Unie. 
Tevens hebben wij het punt binnen het overleg van de FCI breeding commission besproken.  De Raad van Beheer wil 
weten of er vanuit de FCI en vanuit de diverse buitenlandse kennelclubs mogelijkheden zijn om voor rashondenpups 
met FCI stamboom uitzonderingen op de EU verordening mogelijk te gaan maken.
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Tentoonstellingen
Pinkstershow Arnhem - 25 mei

Keurmeester: mw. G.J.E. Colaris Beste van het ras (BOB): Cisco Cas van de Sebastiaanshoeve  

Reuen Stamboek nr. Eigenaar

Open klasse Res. CAC, Res. CACIB 1 U Nyka-Tessa van Klein Elsholt 2862111 A.H.L. Kamperman - van Remmen en
K. Boerrigter

Kampioensklasse CAC, CACIB 1 U Cisco Cas van de Sebastiaans-
hoeve

2772138 K.Th. Wiegert

Teven

Babyklasse 1 VB Cera fan ‘t Suydevelt 2991710 G.A.C.M. Duijvelaar en C.T.M. Franssen

Jeugdklasse Jeugd CAC 1 U Isis 2961401 M. Swanenberg - van Ewijk

Tussenklasse CAC, CACIB 1 U Wiesje Wyneke fan ‘t Suydevelt 2947557 G.A.C.M. Duijvelaar en C.T.M. Franssen

Open klasse Res. CAC, Res. CACIB 1 U Eefje uit de Drentsche Streek 2899648 A.H.L. Kamperman - van Remmen

Veteranenklasse Veteranen CAC 1 U Flora Haidy fan ‘t Patrijzenbos 2651658 W. Klijnstra en B. de Jong

Het was alweer bijna een jaar geleden dat Cisco zich ver-
toonde op een grote show. Dat was begin september 
2014 op de Benelux Winner te  Rotterdam. Daar 
werden we, ik spreek in zo’n geval van ‘we’, 
want baas en hond moeten het samen 
doen op een show, tweede met een ‘1 
Uitmuntend’ en ‘Res CAC/Res CACIB’.

Een reden te meer om of en toe eens 
op ringtraining te gaan bij de plaatse-
lijke Kynologen Club, daar de keurmees-
ters het een stuk eenvoudiger wordt ge-
maakt wanneer de hond goed ringgedrag 
vertoond. Dan zijn er verschillende redenen 
om weer eens te showen. Zoals de belangrijkste: 
Karel vindt het gewoon leuk om een mooie dag te 
hebben met drentenmensen van velerlei pluimage. Boven-
dien kwamen op de Pinkstershow in Arnhem ook een zoon 
en een nichtje van Cisco dus een kleine familiereünie van 
kennel ‘van de Sebastiaanshoeve’!

Nog een reden zou kunnen zijn dat je als reu-eigenaar met 
een reu op de dekreuenlijst toch voor de promotie van je 
kind af en toe eens je neus ( in dit geval zijn neus) laat zien. Je 
bent dan gewoon een beetje aan het daten; sommigen zeg-
gen ‘aan het pimpen’!

Wie er keurt speelt natuurlijk ook een rol: Cisco is ongeveer 
dertig keer op shows geweest bij 25 verschillende keurmees-
ters. Ik vind het dan leuk om naar een show te gaan met een 
keurmeester (m/v) die hem nog niet eerder in de ring heeft 
gehad. 

En, ‘last but not least’, op de komende Kampioenschapsclub-
match en de Nederlandse Rassen show in Zwolle kunnen we 
(u ziet het weer ‘we’) niet aanwezig zijn  De baas zit dan op 
zee! En Cisco in pension.

Dus op naar Arnhem. Dauw op onze ogen, de Landrover ge-
start en samen voorin, altijd gezellig. Prima hal met een voor 
Drenten wat te kleine ring. We weten allemaal dat bij ons ras 
het gangwerk belangrijk is, dus dat willen we dan ook graag 
laten zien. De ring was daar te klein voor. Jammer, maar het 

is niet anders. Dan maar veel kleine rondjes. Helaas waren 
er maar 15 Drenten ingeschreven, om wat voor reden 

dan ook. 

De familie ‘van de Sebastiaanshoeve’ werd 
in hun klasse tweede, telkenmale met een 

Uitmuntend. En ‘wij’ werden beste reu en 
later ook nog BOB.

Iets wat mij aangenaam verraste was 
de prestatie van een heel klein Drentje 

met haar baasje. ‘Cera fan ’t Suydevelt’ 
werd 1VB in de baby-klasse. Oké, zeg je 

dan, maar later op de dag ging de 1e prijs 
met een beker van de KC Arnhem in de klasse 

Jongste Pups naar dit jonge dametje. Een in mijn 
ogen prachtig en terecht resultaat.

Bonny en Wietse (met ‘Flora Haidy fan ’t Patrijzen Bos’ ) en on-
dergetekende bleven over voor de eindkeuring. Flora kwam 
uit in de veteranen-klasse en Cisco in rasgroep 7, de ‘voor-
staande honden’. We waren na de voorkeuring eigenlijk weer 
snel de erering uit. Jammer, maar het is zo. Rasgroep 7 werd 
gekeurd door een Ierse dame, die ik nog gepoogd heb uit te 
leggen wat een ‘Dutch Partridge Dog’ is. Het leverde echter 
geen eremetaal op.

Een heel leuke dag met een mooi resultaat. Wie weet gaan 
we in juli naar Echt. Een buitenshow, altijd leuk!!

Karel Wiegert
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Keurmeester: dhr. W.F. Arxhoek Beste van het ras (BOB): Sander fan de Indo-Anjoho (‘Okke’)

Reuen Stamboek nr. Eigenaar

Jeugd klasse 1 ZG Abe Bloske v. ‘t Dreske Kwinne 2956884 S. Tiemeijer-Wisman

Open klasse Res. CAC, Res. CACIB 1 U Brisco Baraysa the Gloucester 2889094 G. & G.W. Paardekooper

Kampioensklasse CAC, CACIB, BOB 1 U Sander fan de Indo-Anjoho (‘Okke’) 2790062 S. Tiemeijer-Wisman

Teven

Jeugdklasse 1 ZG Gioya Bloske v. t. Dreske Kwinne 2956888 J.C. & M. Huijsman

Tussenklasse CAC, CACIB 1 U Wiesje Wyneke fan ‘t Suydevelt 2947557 G.A.C.M. Duijvelaar en C.T.M. Franssen

Open klasse Res. CACIB 1 U Demi fan ‘t Suydevelt 2822664 G.A.C.M. Duijvelaar en C.T.M. Franssen

Veteranenklasse Res. CAC, 
Veteranen CAC

1 U Flora Haidy fan ‘t Patrijzenbos 2651658 W. Klijnstra en B. de Jong

Oss - 6 juni

Alweer een zaterdag: het is 6 juni en er is een show in Oss. 
Onze kleine Abe is ondertussen 15 maanden oud en is heel 
langzaam puppy-af aan het raken;- ) Geweldig om mee te 
mogen maken, hoe verschillend de ontwikkeling bij Drentjes 
kan gaan. Abe ‘doet’  het echt heel anders dan zijn vader.

In Oss keurt meneer Arxhoek; die heeft al eerder een keuring 
van Abe verzorgd en dat geeft ons dan een mooi, doorlo-
pend beeld. Doen? Doen! En dus staat Abe met Richard in 
de ring, als enige jeugdhond. Abe loopt zijn rondjes, laat zijn 
tanden inspecteren, laat zich probleemloos over zijn hele lijf 
betasten. Altijd best spannend voor die kleine, maar we heb-
ben het goed getraind bij hem;-) Abe krijgt een ‘zeer goed’ en 
een mooi rapport met alleen maar pluspunten en een heel 
duidelijke afsluitende zin: “Hond heeft nog wat tijd nodig”.
Daar zijn we blij mee, heel blij!! Laat die kleine maar heerlijk 
de tijd krijgen om de Drent te worden, die er in hem zit. Vol-
gens ons een heel mooie, maar we zullen zien;-)

Abe’s pap Okke staat ook in zijn eentje in de ring in de kampi-
oensklasse. Zo heel af en toe laten we hem nog eens mee-
doen; hij heeft immers zijn titels al. De belangrijkste zin uit 
Okke’s mooie rapport:  “Prima karakter”. Okke krijgt een 1ste 
plaats, Uitmuntend, CAC, CACIB en BOB.

En daar staat het dan meteen: Okke won eerst de ‘kleine 
reuenronde’. Zijn kampioenspunt wordt, omdat hij al kam-
pioen is, doorgeschoven naar de nummer 2: Brisco van de 
familie Paardekooper. Grappig om nu punten dóór te kunnen 
geven....Okke heeft zo ook een aantal punten gescoord in zijn 
jongere jaren. 

In de slotronde, waarin Okke tegenover het beste teefje 
stond, dat was uiteindelijk Wiesje van de familie Duijvelaar/
Franssen geworden, koos keurmeester Arxhoek voor onze 
Okke: Okke werd de BOB. Het is en blijft bijzonder om mee te 
maken, dat je eigen hond (die jij natuurlijk de mooiste van de 
hele wereld vindt) als beste van het (aanwezige) ras uitgeko-
zen wordt. 

En dus bleven we nog maar even hangen in Oss. Richard 
mocht met Okke de erering in met alle groep 7 winnaars, 17 

honden deze keer. Het was voor onze Drent dit keer geen 
‘rondje er in en meteen weer er uit’. Richard werd met Okke 
bij de top 8 verkozen. Uiteindelijk werd Okke niet geplaatst, 
maar ze kregen een keurige zevende plaats! Nog veel bijzon-
derderder!

De show in Oss was voor de Drentjes een kleine; er waren 
maar 9 honden ingeschreven. Het was behoorlijk druk, maar 
niet ongezellig. We hebben alleen wat moeite met die verr…. 
gladde kartonvloer in de gangpaden; glibberig en ook voor 
de honden biedt die vloer weinig houvast. Maar de showrin-
gen waren groot en het parkeren was gratis. Bedankt aan 
allen, die voor een heel gezellige dag hebben gezorgd. En 
natuurlijk ook voor iedereen felicitaties voor de behaalde 
resultaten!

Selma Tiemeijer

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 schrij-
ven, zijn we nog blijer! S.v.p. insturen naar email-adres: redactie@drentschepatrijshond.org
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Overval op klaarlichte dag
Dit jaar brachten we Hemelvaart en Pinksteren door op 
de camping. En we waren niet de enigen. Het was goed 
weer, de camping goed bezet en onze familie was uitge-
nodigd. Ook onze honden Semhra (teefje van 8 jaar) en 
Jelle (reu van 4 jaar, zoon van Semhra) waren mee.

We hadden de camping uitgezocht op de geschiktheid voor 
kleinkinderen en honden (volgorde is willekeurig!). Nou, dat 
was prima voor elkaar. Tegenover de ingang van de Veluwse 
camping was een losloopgebied voor honden, dat zich uit-
strekt over een flink stuk bos (voor Nederlandse begrippen). 
Voor de honden hadden we een ruime ren in elkaar gezet en 
de benches stonden in de voortent. Voor de kleinkinderen 
was er een leuke speeltuin en een (openlucht) zwembad.

We konden er heerlijk wandelen, wel 3 keer per 
dag een flink stuk en steeds een andere route. 
Voor ons als Randstad-bewoners mooi om weer 
eens wat meer van de natuur te zien en te bele-
ven. Heel veel sporen van de nachtelijke activi-
teiten van de wilde zwijnen. (Waar blijven die zwijnen 
overdag? De honden crossen flink door het bos, maar ook die 
komen ze nooit tegen!?). Eekhoorns, konijnen en zelfs herten. 
En natuurlijk de vogels, die ons (en de honden!) al om 5 uur ’s 
morgens wekken met een geweldig concert.

Op Eerste Pinksterdag maken we ook weer mooie wandeling, 
dan ziet de familie ook eens hoe de honden zich in het bos 
amuseren. Op een gegeven moment fluiten we de honden 
en doen ze even aan de lijn, want we lopen wat dicht bij een  
weg. Al gauw zijn we weer midden in het bos, maar dan zien 

we opeens een auto op een plek waar je die helemaal niet 
verwacht. Dichterbij gekomen zien we dat het een bevoor-
radingspost voor een wandeltocht is. Een tafel met flessen, 
bekertjes en etenswaren. En een paar kinderen op een kleed 
met een bord met daarop beschuit en broodjes.

We lopen langs, zeggen gedag en ik zeg nog voor de grap: 
“Maar goed dat de honden aan de lijn zijn, anders zouden 
ze ook wel een hapje lusten”.  We lopen het pad af, hoek 
om, nog een stukje doorgelopen en dan kunnen de honden 
wel weer los. Als ze zitten en de lijntjes gaan er af, drentelt  
Semhra rustig voor ons uit (andere honden schijnen ook te 
kunnen drentelen, maar Drenten zijn er natuurlijk meester 
in). Jelle blijft even zitten, spitst zijn oren en …maakt rechts-
omkeert. Hij spurt de kant op waar we vandaan kwamen.

We realiseerden ons direct: die is op weg naar de broodjes. 
We hebben nog een paar keer gefloten, maar dat had natuur-
lijk geen enkele zin. Er achteraan dan maar. Na een flink stuk 
lopen (zeker 150 meter), kwam ik bij de bevoorradingspost. 
Geen Jelle te zien. Ik vroeg: “En, kwam de hond jullie nog 
even gedag zeggen?” De man achter de tafel:  “Ja, en hij heeft 
een hele zak met broodjes meegenomen”. Hij zei het lachend, 
dus ik hoopte nog even dat het een grapje was en zei: “Nou, 
daar zie ik hem best voor aan”.  De man van de ravitaillering: 
“Ja, het is ook echt waar. Hij is ermee het bos ingedoken. 
Kijk daar staat ie”. Tussen het groen door zag ik inderdaad 
een bruin-wit beest dat iets uit elkaar stond te trekken. Een 
meisje zei bezorgd: “Er zat wel een plastic zak om heen, dat is 
toch niet goed voor hem?”

Dat was op dat moment even niet mijn eerste zorg. Ik 
riep Jelle en hij kwam al snel bij me (brood was ze-
ker op…). Boos worden heeft dan geen zin meer 
(hij is toch netjes bij je gekomen), heb ik wel eens 
gehoord, dus rustig lijntje erom. 

Ik bood de mensen van de post aan om nieuwe 
broodjes te halen. Dat was niet nodig, alle wandelaars waren 
al langs geweest. Fantastisch als mensen niet meteen in de 
stress schieten, als een hond iets doet wat niet zo goed past 
in de ‘moderne’ maatschappij. Ik was er erg blij mee, want 
het is natuurlijk geen prettig gevoel als je hond zo’n overval 
pleegt op klaarlichte dag. Bij de familie is Jelle voortaan ‘be-
kend als de bonte hond’.

Rob van der Meer
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Reuendag op zondag 13 september 2015
Op zondag 13 september a.s. wordt door de Fokbeleids-
commissie (FBC) de 2-jaarlijkse reuendag georganiseerd 
op het terrein van de Kynologenclub ‘Dieren en omstre-
ken’, Admiraal Helfrichlaan 93a, 6952 GD te Dieren.

Het doel van deze dag is om meer reuen beschikbaar te 
krijgen voor de fokkerij. Voor een nationaal ras als het onze 
is het heel belangrijk om zoveel mogelijk reuen in te zetten 
voor de fokkerij zodat de genenpool zo groot mogelijk blijft. 
Deze genenspreiding is belangrijk voor het voortbestaan 
en de gezondheid van het ras. De Vereniging ‘de Drentsche 
Patrijshond’ heeft de belangrijke taak om ons ras als natio-
naal erfgoed te bewaken, te bewaren en waar mogelijk te 
verbeteren.

De eigenaren van de reuen die op de fokdagen van het 
najaar 2013, voor- en najaar 2014 en voorjaar 2015 de kwali-
ficatie ZG (Zeer Goed) of U (Uitmuntend) hebben gekregen, 
ontvangen persoonlijk een uitnodiging met een inschrijf-
formulier. Ook reuen die niet geselecteerd zijn op een van 
deze fokdagen, maar die later een ZG of U hebben behaald  
kunnen zich aanmelden. Eigenaren van reuen die al op de 
dekreuenlijst vermeld staan, kunnen hun reu ook inschrijven 
en presenteren.

De honden zullen door een erkende keurmeester worden 
beoordeeld en zullen een officiële kwalificatie krijgen. Samen 
met de kwalificatie die verkregen is op de fokdag of een an-
dere hondenshow telt deze kwalificatie (mits tenminste ZG) 
mee voor de eisen zoals die in het verenigingsfokreglement 
zijn opgenomen. De FBC vraagt u, in het belang van het ras, 
om deel te nemen aan deze dag. 

Ook de fokkers, die fokken met goedkeuring van de vereni-
ging, zullen persoonlijk per mail een uitnodiging voor deze 
dag ontvangen. Het is namelijk een vaak gehoorde klacht, 
dat er wel geschikte reuen zijn, maar dat je ze nooit ziet! Deze 
reuendag is bij uitstek de gelegenheid om kennis te maken 
met deze onbekende reuen.

Naast het belangrijke doel van de dag is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en zo samen 

bezig te zijn met onze gezamenlijke passie: de Drentsche 
Patrijshond.

Het inschrijfformulier voor deze dag wordt samen met de 
uitnodiging per mail toegezonden aan de eigenaren van de 
reuen die op de fokdagen zijn geweest. 

Overige reu-eigenaren kunnen via de website van onze 
vereniging: www.drentschepatrijshond.org  het inschrijf-
formulier downloaden en opsturen naar Marjan de Raad, 
Hertenweg 2, 8317 PN Kraggenburg of mailen naar fbc@
drentschepatrijshond.org.

Namens de Fokbeleidscommissie,
Inge Hoekstra-Dekkers
Marjan de Raad

We kijken er naar uit!

2013 2013
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Ledenadministratie
Naam Adres Voorgesteld door

1 Mw. R.H.J.M. van Beerendonk Driehoekweg 3 Best H.P.N.M. Bukkems

2 Dhr. E.S. Booi Reaal 49 Hoorn J.C. Huijsing

3 Dhr. L.F.K.M. Boon Akendoren 19 Bevel (België)  

4 Mw. R. Ceusters Bund 75 Ekeren  (België) J. Faes

5 Dhr. L.S. Demarteau Middelweg 124 Wassenaar J.C. Huijsing

6 Mw. R.M. Gosschalk-Harms Torenweg 1 Epe J.C. Huijsing

7 Mw. E.W  van Hoeven Molenweg 63 Harskamp H.T. Bösing

8 Mw. G.B. Korf - van den Boom Leehoeve 36 Delft J.C. Huijsing

9 Mw. M.H.P. Maaskant De Donk 11 Schaijk  

10 Mw. E. Nieuwenhuis-Janse P.J. van Dijklaan 32 De Kwakel J.C. Huijsing

11 Dhr. G.C.L.M. Peeters Ravelijnstraat 19 Philippine  

12 Mw. Rebbers Weebossenweg 16 Bergeijk  

13 Mw. L.E. Schöne Lange Muiderweg 514 Weesp M.A de Raad

14 Dhr. R.M.H.W. Schwillens Napoleonsweg 62 Neer W. de Graaff

15 Dhr. H.P.W.E.J. Verwey Rading 23 Hilversum  

16 Mw. M. Weststrate Eduard van Beinumlaan 96 Dieren  

17 Dhr. A.J. Wissink Veenweg 6 Aalten C.M. Schulte

Bezwaren tegen het toetreden van de nieuwe leden kunt u ter kennis van het secretari-
aat brengen, mits binnen 2 weken na het verschijnen van dit blad.
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Teken en Lyme
Ik kan me niet 

voorstel-
len dat 
er nog 
mensen 
zijn die 

niet van 
de ziekte 

van Lyme ge-
hoord hebben. Het is genoeg in het 
nieuws geweest en sommigen onder 
u zullen helaas al in aanraking geko-
men zijn met een besmette teek. Je 
ziet soms een volgezogen teek op de 
grond liggen, wanneer je deze over 
het hoofd gezien hebt bij het nakij-
ken van je hond.  Er ligt dan een grijs 
bolletje ter grootte van een erwt op 
de grond. De ziekte van Lyme oftewel 
Borreliose wordt veroorzaakt door 
de beet van deze besmette teek.

Voorzorgsmaatregelen
Wat je dus moet doen om te kans op 
besmetting zo  klein mogelijk te maken, 
is je hond (en natuurlijk ook jezelf ) 
goed na te kijken na een wandeling. 
Meestal haal ik zelf even een kam door 
de vacht van de honden en vaak valt 
het spinnetje dan op de grond. Omdat 
de teken zich gaan roeren op het mo-
ment dat het warmer wordt, is het zaak 
om nu extra alert te zijn. Er zijn verschil-
lende middelen op de markt die je aan 
de hond kunt geven ter bescherming, 
maar het blijft noodzakelijk om de 
hond goed na te kijken. Zorg voor goed 
afsluitende kleding en in gebieden 
waar je de kans loopt dat er veel teken 

zitten, kun je het beste laarzen dragen 
waarbij de broek in de laars  gestopt 
wordt. Er bestaat ook een spray waar-
mee je de kleding kunt impregneren.

Als je een teek over het hoofd gezien 
hebt en deze heeft zich al vastgezogen 
in de huid, kun je die verwijderen met 
een z.g. tekentang.  Ga niet in de weer 
met een pincet of met je nagels want 
dan loop je de kans dat het kopje van 
de teek achterblijft in de huid en dan 
heb je de kans op een ontsteking. En 
gebruik ook geen alcohol of watten 
met zeep doordrenkt. Bij langharige 
honden zoals de Drent moet je oppas-
sen dat je geen plukken haar meetrekt 
bij het verwijderen van de teek.

Besmetting
Als je na de beet van een teek een 
klein rood plekje op de huid ziet dat na 
enkele dagen verdwenen is, dan is het 
niet waarschijnlijk dat je besmet bent. 
Wanneer het ronde plekje echter groter 
wordt en er zich een kring vormt dan is 

het zaak de (dieren)arts te raadplegen.

Kijk vooral op warme plekken. De lies 
of in de oren. Ga met je handen langs 
de hond en je voelt al snel een verdik-
king, die er op duidt dat er een teek kan 
zitten.

Wanneer je onverhoopt toch de ziekte 
van Lyme opgelopen hebt, dan zijn 
veel geziene symptomen; kreupel-
heid, ontsteking van één of meerdere 
gewrichten, koorts vermoeidheid etc. Er 
kunnen ook neurologische klachten op-
treden. Bij onzekerheid altijd je (dieren)
arts raadplegen. 

Behandeling
De ziekte van Lyme wordt behandeld 
met antibiotica.  De duur van de kuur is 
minimaal een maand en het is be-
langrijk dat de behandeling zo vroeg 
mogelijk gestart wordt.  Ik hoop voor u 
dat het nooit zover zal moeten komen.

J. Broekman - Dekker (correspondent)

Afbeelding van een beet door een 
besmette teek bij de mens.

Afbeelding van een beet door een 
besmette teek bij een hond.

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

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

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

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).

Het foto-thema was ‘Iets in de bek’. Seija heeft echter iets 
UIT de bek. Een heerlijk sullig gezicht vinden wij.

Jansje Faber

Mijn hond Morris is geopereerd aan zijn poot. Daar heb ik  
deze foto van genomen. Ik vond ‘m zo grappig dat ik ‘m bij 
deze even doorstuur. Wellicht is het een leuk foto-thema: 
geblesseerde Drenten!

Marion Beerhorst, Loosdrecht
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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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