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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze vereniging, 
De zomereditie van het clubmagazine! Dit betekent dat we 
de Kampioensclubmatch en de Algemene Ledenvergadering 
hebben gehad, net als een mooie KNVJ proef op landgoed 
Mariënwaerdt. 

Op de ALV is het voorstel voor een goed onderbouwde dek-
beperking aangenomen; een mooie en belangrijke stap in de 
gezondheidsontwikkeling van ons ras. 

Ook zijn op de ALV twee nieuwe bestuursleden benoemd: 
Harry Hilkens en Fred van der Meulen (penningmeester). Hier-
mee is het bestuur weer op volle sterkte.

Natuurlijk zijn er ook in de 2e helft van dit jaar nog volop 
activiteiten: de reuendag, 2e fokdag, de drentenwandeling en 
najaars-veldwerkwedstrijden.

Ook wil ik u graag attenderen op de geheel vernieuwde 

website! Hierin veel informatie voor u 
als lid, maar ook voor onze toekom-
stige leden! Daarbij wil ik graag Rob 
van der Meer en Arjan van Hessen 
bedanken voor alle tijd en moeite 
die zij hieraan hebben besteed. Om 
dit resultaat vast te houden en waar 
mogelijk verder te verbeteren, kun-
nen we zeker hulp gebruiken. Kent u 
iemand (of bent u dat zelf), die professionele ervaring heeft 
met webdesign & -webbeheer, geeft u zich op bij de redactie.

 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 (na)zomer toe!

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

Foto-thema oktober-editie van ‘Onze Drent’: De Drent in de herfst (van zijn leven)
Van een Drent geniet je alijd, tijdens alle seizoenen van het jaar. En: als het een pup is, als ie in de kracht van zijn leven is, 
maar natuurlijk ook als ie in de herfst van zijn leven is gekomen. Heeft u een treffende foto van uw Drent in de herfst, let-
terlijk en/of figuurlijk, dan nemen we die graag op in de foto-collage van het (herfst)nummer van oktober.

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

To all members living abroad

The vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’ has, until now, not 
charged any forwarding costs for sending the club magazine to 
our 60 members residing abroad.
The overseas postal rates however are so expensive (at least 
€ 34,50 per annum per member) that the board has decided 
to send ‘Onze Drent’ as from august 2015 digital to all our 
members living abroad. This means saving expenses of at least 
€ 2000,00 on extra (overseas) postal rates per annum.
Would you like to continue to receive the magazine ‘in hard 
copy’, this of course is possible. The extra postal rates will then 
be charged to you. 
We expect you understand this unpleasant measure and in 
spite of this, we still wish you much fun in reading ‘Onze Drent’.

Aan alle leden woonachtig buiten Nederland

Onze Vereniging heeft tot op heden geen kosten in rekening 
gebracht voor het opsturen van het clubblad naar de 60 leden 
die buiten Nederland wonen. 
De portokosten voor het versturen van ‘Onze Drent’ naar het 
buitenland zijn echter dusdanig hoog (min. € 34,50 per jaar 
per lid) dat het bestuur heeft besloten om met ingang van het 
augustusnummer 2015 het blad digitaal te versturen wanneer u 
woonachtig bent buiten Nederland. Dit betekent een besparing 
van ruim € 2.000,00 aan (extra) portokosten per jaar.
Wilt u het blad toch in ‘papieren vorm’ blijven ontvangen, dan 
kan dat natuurlijk. De extra portokosten zullen dan wel in reke-
ning worden gebracht.
Wij gaan ervan uit dat u begrip heeft voor deze onplezierige 
maatregel en wensen u desondanks nog veel leesplezier.

Rectificatie

In de vorige editie van ‘Onze Drent’ is abusievelijk vermeld 
dat Janny Offereins in ruim 30 jaar met 26 Drenten zo’n 
100 honden heeft gefokt.  Dat had moeten zijn: met 26 
nesten (van 11 verschillende honden, waarvan er 10 bij 
haar woonden en 1 ‘op naam’). Zoals Janny zei, als ze de 
nesten een letter had gegeven, wat veel fokkers doen, had 
ze precies het alfabet volgemaakt!

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

Foto’s zijn leuk als ze pas zijn gemaakt, maar het bekij-
ken van op oude foto’s is vaak ook heel boeiend. Heeft 
u nog oude (of nieuwe) Drenten-foto’s, wij zijn er blij 
mee! E-mail: redactie@drentschepatrijshond.org.
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Algemene Ledenvergadering - 15 juni 2015
Verslag van de Algemene Ledenverga-
dering van de vereniging ‘De Drentsche 
Patrijshond’ d.d. 15 juni 2015 te Wouden-
berg.
Aanwezige bestuursleden:  
de heer M. Massaar van Schaik (voorzitter), 
mevrouw J.H. Alberts-Oets (secretaris),  me-
vrouw A. Sportel-Roeland en mevrouw M.C. 
Atema-van Noort.
Leden afwezig met kennisgeving:  
mevrouw S. Knol, mevrouw I.  en de heer D. 
Hoekstra, mevrouw C. Schulte, de heer H. 
en mevrouw E. Bösing, de heer P. Doderer, 
mevrouw B. Groen, mevrouw T. Key, de heer 
H. en mevrouw N. Ploeger,  de heer E. en 
mevrouw I. Gimbrère, de heer B. Jacobs.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 
19:40 uur en heet allen hartelijk welkom. 
De afmeldingen voor deze avond worden 
voorgelezen. (De namen bevinden zich aan 
het begin van deze notulen).
Er zijn bij de opening 70 stemgerechtigde 
leden ter vergadering aanwezig.
De voorzitter gaat over tot de uitreiking van 
de verschillende trofeeën.
De J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee 
2014 is gewonnen door Dirkje fan ‘t Getse-
wold van mevrouw M. Atema met 5 punten, 
behaald op het werk voor het schot met de 
kwalificatie Goed, 7 punten behaald op het 
werk na het schot met het B-diploma, en 12 
punten voor exterieur met de kwalificatie 1e 
Uitmuntend; totaal 24 punten.
De beker moet, geheel volgens de wens 
van de schenker, J.F. Baron van Hogendorp, 
worden gewonnen door de beste allround 
Drentsche Patrijshond in een bepaald kalen-
derjaar. De hond moet op de volgende drie 
onderdelen punten hebben behaald: 1) het 
exterieur; 2) prestaties op het werk voor het 
schot; 3) prestaties op het werk na het schot.
De Perdixprijs voor de hoogst gekwalificeer-
de Drentsche Patrijshond op de Voorjaars-
veldwedstrijden Jeugdklasse 2014 gaat 
naar Nilsa Eline van ‘t Arrét van de heer A. 
Verbruggen met de kwalificatie 3e Goed. 

De Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van 
Doornenburg Trofee:  voor de hoogst ge-
kwalificeerde Drentsche Patrijshond op de 
Voorjaars-veldwerkwedstrijden Openklasse 
2014 is behaald door de heer W. Klijsen met 
Eline van ‘t Arrêt met 1e Zeer Goed en 2 
maal 2e Zeer Goed.
De Mariënwaerdt Wisselbeker: voor de beste 
Drentsche Patrijshond op de KNJV-proef 
2014, georganiseerd door de vereniging ‘De 
Drentsche Patrijshond’ en de vereniging van 
Stabij- en Wetterhounen is behaald door de 
heer A.H. Stamhuis met Douwe Nynke v.d. 
Bezelhonk met 96 punten. De beker is reeds 
in een eerder stadium uitgereikt.
De Suze Markvoortbeker: voor de beste 
Drentsche Patrijshond in de Najaars-
veldwerkwedstrijden Jeugdklasse 2014 is 
gewonnen door Fleur van ‘t Hoage Gors van 
mevrouw N. Wuite-Visbeen met de kwalifi-
catie 1e Goed. 
De Nimrodprijs: voor de beste Drentsche 
Patrijshond in de Najaars-veldwerkwed-
strijden Openklasse 2014 is behaald door 
Aram van ‘t Arrêt van de heer P. Doderer met 
de kwalificatie 1e Uitmuntend CACT en 1e 
Uitmuntend. 
De Van Bircmedeprijs: voor de beste 
Drentsche Patrijshond in de Najaars-veld-
werkwedstrijden Noviceklasse 2014 is niet 
uitgereikt.
De Drentsche Kei: voor de beste Drentsche 
Patrijshond op de apporteerwedstrijden 
2014 is niet uitgereikt.
De winnaar van de Clubmatch 2015 en Beste 
Reu was Tinus Jinte Basco van ‘t Stieckelholt  
van de familie H. Plaisier. Beste Teef was 
Jytte Pyppa v.d. Bezelhonk van C. Schulte.
De voorzitter geeft aan, dat alle regle-
menten, waaraan prijzen zijn gekoppeld, 
gepubliceerd zullen worden op de website 
voor de eerstkomende wedstrijd op 24 juli 
2015. Daarmee is het voor alle deelnemers 
inzichtelijk welke voorwaarden gelden voor 
de verenigingsprijzen. De prijzen dienen 
gewonnen te worden op wedstrijden geor-
ganiseerd door de vereniging.
Daarnaast merkt de voorzitter op, dat het 

overzicht van de prijzen in de bijlage van de 
agenda niet op alle punten correct is.

2. Erelidmaatschap Henk Companjen
De heer H. Companjen verlaat de vergade-
ring.
Op voordracht van de Gebruikshondencom-
missie stelt het bestuur voor om de heer 
Companjen het erelidmaatschap toe te 
kennen op basis van zijn verdiensten voor 
de vereniging in de afgelopen 30 jaar.
De heer J.O. Geerse licht de voordracht van-
uit de Gebruikshondencommissie toe.
De voorzitter vraagt vervolgens aan de ver-
gadering of iemand bezwaar maakt tegen 
een benoeming per acclamatie.
Onder luid applaus wordt de heer Compan-
jen, bij binnenkomst van de vergadering, 
benoemd tot erelid.
De heer Companjen bedankt de aanwe-
zigen voor de eervolle titel, die voor hem 
grote waarde heeft, omdat hij is toegekend 
op basis van zijn verdiensten en tekort-
komingen. De heer Companjen bedankt 
tevens zijn echtgenote en o.a.  de heren 
Klijsen, Mastenbroek en De Vries voor hun 
inzet hierbij.

J.F. Baron v. Hogendorp Wisseltrofee
M. Atema

Perdixprijs
A. Verbruggen

Jonkvr. A.J.M. v.d. Heijden v.  
Doornenburg Trofee

W. Klijsen

De Suze Markvoortbeker
N. Wuite-Visbeen

Winnaar van de Clubmatch 2015
Tinus Jinte Basco van ‘t Stieckelholt

van de familie H. Plaisier
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Als blijk van waardering schenkt de heer 
Companjen een bokaal aan de vereniging 
voor de beste Drentsche Patrijshond in de 
voorjaars-veldwerkwedstrijden in de Novice 
klasse georganiseerd door de vereniging. 
De heer Companjen overhandigt het daarbij 
behorende oud bronzen beeldje van een 
Staande Hond met een eend in de vang, 
dat verder zal gaan onder de Van Wind en 
Veerbokaal.
De heer Companjen geeft aan, dat hij een 
bijbehorend reglement heeft opgesteld, dat 
inmiddels in bezit is van de Gebruikshon-
dencommissie.
De voorzitter dankt de heer Companjen 
voor de prijs, die hij vervolgens uitreikt 
aan mevrouw M.C. Atema-van Noort en de 
heer J.O. Geerse, die dezelfde score hebben 
behaald. De prijs zal de eerste zes maanden 
in het bezit zijn van mw. Atema-van Noort, 
krijgt toegekend en de heer J.O. Geerse die 
de prijs de daaropvolgende zes maanden 
krijgt toegekend (beide winnaars hebben 
een gelijke score behaald).

3. Notulen vergadering van 13 jan. 2014
Bij agendapunt 2 in de alinea waarin de heer 
Van Bodegraven het tweede kernpunt be-
noemd, laatste gedeelte van die zin:  ‘...geeft 
de heer Hoeksema aan, geen goede fokker 
te zijn en deze actie heeft de vereniging 
geld gekost.’ te wijzigen in: ‘...had de heer 
Hoeksema beter moeten weten.’
Overigens worden de notulen zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd.

4. Notulen vergadering op 30 juni 2014
De notulen worden zonder op- of aanmer-
kingen goedgekeurd.

5. Ingekomen stukken en mededelingen
• Er is een brief ontvangen van mevrouw 

D. Uyterlinde waarin zij spreektijd 
vraagt op de Algemene Ledenverga-
dering. De voorzitter geeft aan, dat er 
reglementair geen specifiek agen-
dapunt is, waar deze brief is onder 
te brengen en derhalve zal de brief  
worden geplaatst op de agenda van 
de Algemene Ledenvergadering van 
2016. Dan wel, mevrouw Uyterlinde 
stelt bij de rondvraag een vraag.

• Het bestuur is benaderd door de 
Koninklijke Bibliotheek, onderdeel 
website archieven, met het verzoek om 
de website van de vereniging digitaal 
te mogen archiveren vanaf mei 2015. 
Het bestuur heeft hiermee ingestemd, 
zodat alle openbare zaken gepubli-
ceerd op de website voor het nage-
slacht worden bewaard.

• Het bestuur heeft uitgebreid naar de 
financiën gekeken en besloten dat de 
ca. 60 buitenlandse leden  het clubblad 
alleen nog digitaal zullen ontvangen 
vanwege de daarmee gepaard gaande 
portokosten. Hiermee wordt een be-
sparing van € 2000,- gerealiseerd.

• Er zijn correcties op de prijsuitreiking 
tijdens de Kampioenschapsclub-
match. De wisselbeker van de beste 
zelfgefokte hond is niet aan de juiste 
persoon uitgereikt. De huidige bezitter 
zal gevraagd worden om de prijs over 
te dragen aan de heer H. Bösing, aan 
wie de prijs toekomt. Daarnaast zijn 
bij de fokkerijklasse slechts 2 bekers 
uitgereikt. De heer H. Bösing heeft nog 
recht op de uitreiking van de beker die 
hoort bij de derde plaats en mw. J.C. 
Huijsing heeft nog recht op de beker 
behorende bij de vierde plaats.

• Er is een brief ontvangen van de Raad 
van Beheer over de mogelijkheid van 
een bezwaarprocedure tegen het 
lidmaatschap van een tweede Dren-
tenclub. Het bestuur heeft de brief 
besproken en daarbij het reglement 
van de Raad van Beheer ten aanzien 
van het bezwaar bekeken. Het bestuur 
heeft daarop naar de Raad van Beheer 

aangegeven, dat zij betreurt dat er een 
initiatief is tot een tweede vereniging, 
maar dat zij in het belang van het ras 
verdere polarisatie wil voorkomen en 
besloten heeft geen formeel bezwaar 
te maken. Het bestuur vindt de ge-
zondheidsontwikkeling van het ras be-
langrijker. De reactie van de Drenten-
club hierop naar de Raad van Beheer 
was, dat men zich niet helemaal heeft 
kunnen vinden in de reactie. Desal-
niettemin zal er samengewerkt gaan 
worden, waarbij de eerste concrete 
samenwerking plaats zal vinden bij de 
organisatie en de uitvoering van het 
keurmeestersexamen in 2016. 

• Op 13 september as. organiseert de 
vereniging een reuendag met het doel 
om meer reuen beschikbaar te krijgen 
voor de fokkerij teneinde de genen-
pool te verbreden. 

• De penningmeester heeft per 2014 
afscheid genomen van het bestuur. De 
voorzitter zal derhalve de toelichting 
bij de financiën verzorgen. Het bestuur 
zal nog op gepaste wijze afscheid 
nemen van Eenje ten Cate.

6. Jaarverslag penningmeester over 2014
De voorzitter geeft een korte toelichting op 
het financieel jaarverslag.
Het bestuur heeft overleg gehad met de Ge-
bruikshondencommissie en de Clubmatch 
commissie over de kosten. 
Geconcludeerd kan worden dat het negatie-
ve saldo is ontstaan door eenmalige zaken.
Het kapitaal is nog gelijk aan een jaar con-
tributie inkomsten en dat is vastgesteld als 
basis voor de continuïteit van de vereniging.
Er zijn geen vragen.

7. Verslag van de kascontrolecommissie
De heren P. Groen en J. de Boer hebben de 
kascontrolecommissie gevormd, aangezien 
de heer S. Soons zijn lidmaatschap van de 
vereniging heeft opgezegd.
De heer De Boer leest het verslag van de 
kascontrolecommissie voor. Samenvattend 
luidt dit als volgt: de kascontrolecommissie 
heeft een controle op de financiële adminis-
tratie over 2014 uitgevoerd; alle stukken zijn 
daarvoor ter beschikking gesteld; de kas-
controlecommissie heeft steekproefsgewijs 
de boekingen gecontroleerd; de adminis-

De eerste winnaars: 
Madelien Atema en Olaf Geerse

Henk Companjen schenkt de ‘Van Wind en Veerbokaal’ aan de vereniging

Henk Companjen komt onder luid applaus de ver-
gaderzaal  binnen, na zijn benoeming tot Erelid.
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tratie was overzichtelijk en goed verzorgd; 
op alle vragen is door de penningmeester 
helder en duidelijk geantwoord.
De kascontrolecommissie concludeert, dat 
uit niets is gebleken dat de jaarrekening een 
onjuist of onvolledig zicht biedt op finan-
ciën van de vereniging.
De kascontrolecommissie stelt dan ook 
voor om de penningmeester en het bestuur 
décharge te verlenen. 
Daarnaast heeft de kascommissie op 
verzoek van de voorzitter ten behoeve van 
de vergadering in het licht van de wisseling 
van de penningmeester ook de inkomsten 
en uitgaven over 2015 tot en met eind april 
2015 op steekproefbasis gecontroleerd. 
Ook daarin zijn geen onregelmatigheden 
geconstateerd. 
Er zijn geen vragen aan de kascontrolecom-
missie.

8. Décharge bestuur
Het  bestuur wordt unaniem en met applaus 
décharge verleend voor het gevoerde finan-
cieel beleid over 2014.

9. Verkiezing leden kascommissie en 
verkiezing reservelid kascommissie
De huidige kascontrolecommissie bestaat 
uit de heren P. Groen en J. de Boer; er is geen 
reserve lid meer. Beiden kunnen reglemen-
tair nog een jaar de kascontrole uitvoeren 
en hebben aangegeven dit te willen doen.
De voorzitter verzoekt om benoeming van 
een reservelid kascontrolecommissie. 
De heer W. van Essen stelt zich beschikbaar 
als reservelid.
De heer  W. van Essen wordt door de verga-
dering als zodanig benoemd.

10. Voortgang financieel jaar 2015
De voorzitter geeft aan, dat er een uitdraai 
is tot en met eind mei 2015. Daaruit blijkt, 
dat de daling van de inkomsten en uitgaven 
niet gelijk gaat.
Het bestuur is samen met de commissies 
goed op de kosten aan het letten.
Het grootste deel van de contributie is bin-
nen. Er worden nog 135 leden aangeschre-
ven met een herinnering. Het bestuur hoopt 
dat het aantal leden stabiel blijft en wellicht 
nog iets zal groeien in dit jaar.
De huidige cijfers liggen ter inzage bij het 
bestuur.
Er zijn geen vragen voor de voorzitter.

11. Vaststellen van de begroting 2016
De penningmeester heeft voor 2016 als 
uitgangspunt de begroting van 2015 geno-
men.  
De kosten voor de Gebruikshondencom-
missie dienen daarin verhoogd te worden 
naar € 3000,- , waardoor het resultaat € 950,- 
wordt. 
Er zijn geen vragen voor de voorzitter.
Voor wat betreft het keurmeestersexamen 
in 2016 zal de voorzitter de kosten van de 
vorige keer nakijken en corrigeren in de 
begroting. Daarbij zal de begroting zodanig 
worden aangepast, dat de begroting mini-
maal op nul zal uitkomen.
De vaststelling van de begroting 2016 wordt 
door de voorzitter in stemming gebracht. 
Het voorstel wordt onder applaus unaniem 
aangenomen en daarmee is de voorgestel-
de begroting 2016 goedgekeurd.

12. Jaarverslagen bestuur en commissies
a) Jaarverslag bestuur
Ter aanvulling: mevrouw I. Hoekstra was al 
benoemd voordat de heren K. Wiegert en B. 
v.d. Pol de Fokbeleidscommissie  verlieten. 
Beide heren ondersteunden de benoeming 
van mevrouw Hoekstra.
Het verslag wordt vastgesteld.
b) Jaarverslag Ledenadministratie
Het verslag wordt vastgesteld.
c) Jaarverslag Registerbeheerder
Toegevoegd moet worden, dat het de stand 
per 27 september 2014 betreft.
Het verslag wordt vastgesteld.
d) Jaarverslag Puppycontactadres en over te 
plaatsen Drenten
Het verslag wordt vastgesteld.
e) Jaarverslag Fokbeleidscommissie (FBC)
Het verslag wordt vastgesteld.
f ) Jaarverslag Fokaanvragen
Het verslag wordt vastgesteld.
g) Jaarverslag Evenementencommissie (EVC)
Het verslag wordt vastgesteld.
h) Jaarverslag Gebruikshondencom. (GBC)
Het verslag wordt vastgesteld.
i) Jaarverslag Drentenwinkel
Het verslag wordt vastgesteld. 
j) Jaarverslag Redactiecommissie
Het verslag wordt vastgesteld.

De voorzitter complimenteert de samenstel-
lers van de jaarverslagen.

13. Bestuursverkiezing 
Beide kandidaten hebben zich voorgesteld 
in ‘Onze Drent’ en nemen al enkele maanden 
deel aan de vergaderingen van het bestuur.
Eenje ten Cate heeft nog steeds de finan-
ciële administratie gevoerd, maar zal deze 
overdragen na de bestuursverkiezing, zodat 
ook de volmacht kan worden overgedragen.
De stemcommissie wordt gevormd door de 
dames Visbeen en Majolée.
Er zijn inmiddels 74 stemgerechtigde leden 
aanwezig.

14. Pauze
Er wordt een korte pauze ingelast, waarin 
tevens de stemcommissie de stemmen kan 
tellen.

15. Uitslag bestuursverkiezing
Nadat de stemcommissie de stemmen 
heeft geteld, maakt de voorzitter de uitslag 
bekend:

• De heer H. Hilkens is gekozen met 67 
stemmen voor, 3 stemmen tegen en 4 
onthoudingen.

• De heer F. van der Meulen is gekozen 
met 68 stemmen voor, 2 stemmen 
tegen en 4 onthoudingen.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor de 
benoeming van beide heren.

16. Aanpassing artikel 2.2 van het Vereni-
gingsFokReglement (VFR) betreffende 
herhaalcombinaties
Mevrouw Alberts introduceert mevrouw L. 
Roest, dierenarts werkzaam bij de Raad van 
Beheer en lid van de werkgroep Fokkerij 
en Gezondheid, die een uiteenzetting zal 
geven over dit onderwerp.
Na de presentatie van mevrouw Roest geeft 
de heer J. de Boer, voorzitter van de Fokbe-
leidscommissie een toelichting.
De voorzitter geeft aan, eerst agendapunt 
17 te willen behandelen en vervolgens bei-
de agendapunten in stemming te brengen.
17. Aanpassing artikel 2.4 van het VFR 
betreffende dekbeperking
De voorzitter verzoekt om bij de behande-
ling van deze aanpassing afscheid te nemen 
van emotionele overwegingen. De vereni-
ging neemt deel aan de pilot Verwantschap 
van de Raad van Beheer, waarbij een weten-
schappelijk onderbouwde simulatie over de 
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toekomst plaats vindt. Dit is geen kwestie 
van vrijblijvendheid, maar de verwachting 
is, dat er op basis van dit onderzoek zinnige 
maatregelen genomen kunnen worden om 
de populatie gezond en de genenpool zo 
breed mogelijk te houden.
Het magische getal 9 komt overigens ner-
gens vandaan. Het is een resultaat van een 
vergelijking op Google met andere Jacht-
hondenverenigingen. Door een absolute 
beperking in te voeren, is deze ook ontdaan 
van subjectieve elementen.
De Raad van Beheer is akkoord met het ge-
bruik van het uitgebreide ZooEasy-bestand 
van de vereniging als de data goed zijn en 
daarmee is het gegevensbestand van de 
Drenten op maximale grootte.
Naar aanleiding van vragen kan het vol-
gende gememoreerd worden:

• het aantal dekkingen is beperkt tot 
Nederland, omdat op buitenlandse 
dekkingen geen zicht is en hierop 
geen invloed kan worden uitgeoefend;

• het vaststellen van de dekbeperking 
geldt nog niet voor beide Drenten ver-
enigingen, maar de Raad van Beheer 
streeft daarnaar in de toekomst. Pro-
bleem zit in het feit, dat een fokker van 
te voren moet weten of er stambomen 
worden verstrekt. In de toekomst wil 
de Raad van Beheer een normenmatrix 
maken die voor beide verenigingen 
geldt, waardoor er dan stambomen, 
bij overtreding van de dekbeperking, 
verstrekt kunnen worden met de 
opmerking ‘voldoet niet aan gezond-
heidsvereisten’.

De voorzitter geeft aan, dat er geen over-
gangsregeling hoeft te komen, omdat op 
dit moment de beperking alleen een hond 
van mevrouw J. Broekman geldt en zij op de 
hoogte is gesteld.
De beperking zal gaan gelden voor alle 
nieuwe fokaanvragen.
Vervolgens brengt de voorzitter beide agen-
dapunten in stemming.

• 16) De aanpassing van artikel 2.2 van 
het VFR wordt aangenomen met de 
grootst mogelijke meerderheid.

•  17) De aanpassing van artikel 2.4 van 
het VFR wordt aangenomen met de 
grootst mogelijke meerderheid.

18. Herziening reglementen van de vol-
gende commissie
De voorzitter geeft aan, dat de reglementen 

zijn aangepast aan de huidige tijd op basis 
van ervaring en besprekingen.
a) Evenementencommissie: er zijn geen 
vragen en de wijzigingen zijn unaniem ak-
koord.
b) Fokbeleidscommissie: er zijn geen vragen 
en de wijzigingen zijn unaniem akkoord.
c) Register: er zijn geen vragen en de wijzi-
gingen zijn unaniem akkoord.
d) Fokken en Fokaanvragen: 
i. er moet een punt achter artikel 1a en 1c 
geplaatst worden;
ii. Namens mevrouw I. Hoekstra verzoekt 
mevrouw Selma Tiemeijer om aan artikel 
6 toe te voegen dat de pup-eigenaren en 
fokkers verplicht worden om aanwezig te 
zijn. De voorzitter geeft aan, dat dit nu nog 
niet tot de mogelijkheden behoort, maar 
wellicht een volgende stap is.
De wijzigingen zijn unaniem akkoord.
e) Nestbezoeken: 
De heer J. Faes vraagt of een fokker een 
nestkeuring aangewezen door de vereni-
ging kan weigeren.
De heer J. de Boer geeft aan, dat er met een 
fokaanvraag tevens toestemming wordt 
gegeven voor de nestkeuring.
De voorzitter merkt op, dat als een fokker 
een bepaalde nestbezoeker weigert, in 
overleg wordt gegaan zodat het nestbezoek 
toch op een goede manier kan plaatsvin-
den. Tevens geeft de voorzitter aan dat in 
artikel 6b het nestbezoek staat genoemd.
De wijzigingen zijn unaniem akkoord.
f ) Pupinfo / Over te plaatsen honden: er zijn 
geen vragen en de wijzigingen zijn unaniem 
akkoord.

19. Rondvraag
• De voorzitter geeft aan, dat de website 

verder is ontwikkeld naar een nieuwe 
opbouw, die voldoet aan de huidige 
standaarden, door de inzet van de heer 
A. van Hessen en de redactiecommis-
sie. Er is een betere leesbaarheid en 
informatie voor de leden. 
 
De voorzitter doet een oproep aan 
leden met affiniteit met websites om 
zich aan te melden bij de heren A. van 
Hessen of R. van der Meer, omdat alle 
hulp welkom is.

• De heer W. Klijssen vraagt waarom de 
Gebruikshondencommissie in overleg 
met het bestuur heeft vastgesteld, dat 
de verenigingsprijzen alleen op ver-
enigingsactiviteiten kunnen worden 
gehaald. Het doet geen recht aan de 
beste Drentsche Patrijshond, als een 
kwalificatie behaald op een 
andere veldwedstrijd, niet 
meetelt. 
 
De voorzitter van de Ge-
bruikshondencommissie 
geeft aan, dat deze bepa-
ling veelal door de schenker 
is bepaald. Er is ook altijd 
een voorkeur voor geweest, 
omdat het verenigingsprijzen 
zijn. Spreker neemt de vraag 
mee naar de commissie. 
 

De heer Klijssen merkt op, dat de 
competitieve competitie hiermee geen 
recht wordt gedaan. 
Mevrouw N. Visbeen wijst erop, dat het 
bijvoorbeeld gaat om de beste jeugd-
hond op de najaars-veldwerkwedstrij-
den en daarin geen beperking ligt dat 
de wedstrijden binnen de vereniging 
moeten vallen.

•  Mevrouw D. Uyterlinde merkt op, dat 
zij blij is dat er tijdens deze verga-
dering grote stappen zijn gezet ten 
aanzien van het fokbeleid in samen-
werking met de Raad van Beheer. Haar 
advies is ‘meten is weten’ en er moeten 
testen plaatsvinden op ouderdieren 
voordat er gefokt wordt. 
 
De heer J. de Boer geeft aan, dat de 
Fokbeleidscommissie de opmerking 
mee zal nemen; dat de vereniging 
ergens moet beginnen en de grootste 
problemen moet prioriteren om ver-
volgens beleid te ontwikkelen op prio-
riteit in relatie tot testen. De pupkoper 
wil een kwalitatief goede hond en de 
vereniging moet zich op die manier 
profileren, hetgeen vervolgens weer 
nieuwe leden zal aantrekken.

• De heer F. Willemsen heeft uit de ver-
slagen van het registerbeheer gehaald 
dat in 2009 de nestgrootte 6,16 was en 
deze in 2014 gedaald is tot 5,3. De heer 
Willemsen vraagt hoe dit kan. 
 
De heer J. de Boer geeft aan, dat over 
een langere periode blijkt, dat er 
geen tot weinig ontwikkeling is in de 
nestgrootte.

De voorzitter dankt allen voor de support 
en geeft de heer H. Companjen het laatste 
woord.
De heer Companjen  geeft aan, dat er in 
de historie van de prijzen geen mogelijk-
heid was om prijzen toe te kennen met het 
onderscheid van verenigingswedstrijden 
en andere wedstrijden. Hij verzoekt daarbij 
rekening te houden met het feit, dat niet 
iedereen de portemonnee heeft om aan alle 
wedstrijden deel te nemen en dat 4 van de 
6 wisselprijzen beschikbaar zijn gesteld voor 
één wedstrijd, omdat er niet meer waren 
en de schenker daar dus ook geen rekening 
mee heeft kunnen houden.
De heer Companjen verzoekt de commissie 
dit mee te nemen in haar besluitvorming.

20. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 
uur, dankt de aanwezigen voor de construc-
tieve bijdrage en wenst allen wel thuis.

Laura Roest van de Raad van Beheer
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Fokkerijklasse

Keurmeester: dhr. J. Andringa

Kind en Hond
Keurmeester: dhr. J. Andringa

Marijn Mud
Jet Freza v.d. Ykenhorst

Esther van Westerlaak
Lindsey Li v.d. Sebastiaanshoeve

6 - 9
jaar

10 - 12 
jaar

Kennel: 

‘van de Sebastiaanshoeve’

Linda Punselie

Kampioenschapsclubmatch 2015

Evenementen-commissie

Op 13 juni 2015 was het op de Kampioenschaps-clubmatch weer een fantastisch treffen van ruim 100 Drentsche Patrijshon-
den, hun trotse eigenaren (met vaak een gezonde spanning in het lijf ) en belangstellenden. Drenten kijken, bijpraten, oude 
bekenden tegenkomen, nieuwe contacten leggen. Een gebeurtenis waar de echte Drentenliefhebber van geniet.

En natuurlijk, als kers op de taart, een spannende strijd om het clubkampioenschap. Beste reu werd ‘Kamp. Tinus Jinte Basco 
van ‘t Stieckelholt’ (eigenaar mw. M.A.C. Plaisier), tot beste teef werd gekozen: ‘Kamp. Jytte Pyppa v.d. Bezelhonk’ (eig. mw. C.M. 
Schulte). Uit deze twee werd de clubkampioen gekozen: de reu ‘Kamp. Tinus Jinte Basco van ‘t Stieckelholt’.
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Reuen - Babyklasse: Bram Djenna van Drienermarke
NHSB 2991065, Geb. 04-01-2015, F: H.T. Bösing, V: Douwe Nynke v.d. Bezelhonk, M: Kamp. Djenna Sanne van Drienermarke, Eig.: H.T. 
Bösing & H.G.M. Belshof. 
5 maanden. Voor leeftijd stevige reu. Goed reuenhoofd. Prima oor. Gebit in wisseltoestand. Goed oog. Goede boven-en onderbelijning. Goed ge-
hoekt voor en achter. Voor leeftijd goed lichaam. Sterke benen en voeten. Goede staartaanzet en staart. Beharing in aanleg goed. Voor leeftijd 
vlot gangwerk. Veelbelovend.
Keurmeester: dhr. J. Andringa

Reuen - Puppyklasse: Bentho Silke van ’t Holtenbos
NHSB 2979806, Geb. 18-09-2014, F: Eigenaar, V: Bo van ’t Hoage Gors, M: Silke van ‘t Holtenbos, Eig.: K. de Vries
Bijna 9 maanden. Stevige reu. Goed type. Aantrekkelijk reuenhoofd, iets verstoord door ruime lippen. Goed oog, oor en gebit. Bovenbelijning 
mag strakker. Voor leeftijd goed lichaam. Bijpassende benen en voeten. Voor steil, achter voldoende gehoekt. Goede beharing. Bossige staart. In 
gangwerk nog wat los, wel voldoende uitgrijpend. Veelbelovend.
Keurmeester: dhr. J. Andringa

Reuen - Jeugdklasse: Mees Lynde v.d. Bezelhonk
NHSB 2977331, Geb. 24-08-2014, F: Kennel Van De Bezelhonk, V: Jelle Senna van Selihof, M: Lynde Nynke v.d. Bezel-
honk, Eig.: H. Spelier
Net 9 maanden. Uitmuntend type en formaat. Met mooie verhoudingen. Aantrekkelijk reuenhoofd. Goed oog, oor en 
gebit. Goede boven- en onderbelijning. Prima lichaam voor leeftijd. Evenredig gehoekt voor en achter. Goede beharing. 
Prima staart en staartactie. Voor leeftijd vlot en soepel gangwerk. Uitmuntend.
Keurmeester: dhr. J. Andringa

Reuen - Tussenklasse: Gabor Balou van Selihof
NHSB 2936137, Geb. 27-08-2013, F: J.P.A. v.d Zanden, V: Geoff George v.d. Sebastiaanshoeve, M: Balou Senna van 
Selihof, Eig.: J.F.M. Veenstra
22 maanden. Mooi type. Mooi belijnd hoofd. Mooi ovaal oog, dat iets schuin geplaatst is. Voor voldoende gehoekt, achter 
goed. Voldoende voorborst, mooi bone. Voor leeftijd goed lichaam. Goed beharing en staart, zuiver wit. Gaat vlot, maar 
gangwerk moet nog vaster worden. Uitmuntend.
Keurmeester: mw. Erhart

Reuen - Open klasse: Matthijs Emie v.d. Neerbosche Wateren
NHSB 2832093, Geb. 21-03-2011, F: B.N.J. Groen-Viergever, V: Keiko Nouka v.d. Neerbosche Wateren, M: Emie-Ba-
bien van Groevenbeek, Eig.: J. Broekman-Dekker
4 jaar. Krachtige reu van mooi type. Mooi hoofd. Voor voldoende gehoekt. Mooi bone. Voeten mogen iets rechter. Prima 
ribwelving. Achter goed gehoekt. Goede staart. Wat golvende beharing in nek, rug en staartaanzet. Mooie breedte in het 
front. Gaat vlot. Uitmuntend. 
Keurmeester: mw. Erhart

Reuen - Fokkersklasse: Dexter Sanne van Drienermarke
NHSB 2875163, Geb. 16-03-2012, F: H.T.Bösing, V: Kamp. Quinto fan ’t Suydevelt, M: Kamp. Sanne Anjo van Driener-
marke, Eig.: H.T. Bösing & G. Proper
3 jaar. Krachtige reu van mooi type. Mooi hoofd van goede verhoudingen. Goed gebit, oor en oog. Voor en achter goed 
gehoekt. Voldoende breedte in front. Uitmuntend lichaam, iets hellend kruis, goede staart. Wat golvende beharing in de 
nek, op de rug en de staartaanzet. Vlot en stuwend gangwerk. Uitmuntend.
Keurmeester: mw. Erhart



10 - Onze Drent

 

Reuen - Kampioensklasse: Tinus Jinte Basco van ‘t Stieckelholt
NHSB 2816898, Geb. 11-11-2010, F: J. Doornbos-Douma te Assen, V: Basco van ’t Holtenbos, M: Jinte-Senna-Guido 
van ’t Opgoande Slag, Eig.: M.A.C. Plaisier. 
4,5 jaar. Uitmuntend type. Fraai hoofd met mooi amberkleurig oog. Goed gebit en oor. Voor en achter goed gehoekt. 
Mooie breedte van front. Uitmuntend lichaam. Iets hellend kruis. Bossige staart. Goede beharing. Gaat vlot met strakke 
bovenbelijning. Uitmuntend. 
Keurmeester: mw. Erhart

Reuen - Gebruikshondenklasse: Quartel Daisy van Roopoorte
NHSB 2777141, Geb. 30-12-2009, F: J. Pluis, V: Bjergvejen’s Buster, M: Daisy Selma van Roopoorte, Eig.: S.S. Knol-
Borgeld
5 jaar. Mooi type. Fraai hoofd, goed gebit, oor en oog. Voor voldoende gehoekt, achter goed. Prima ribwelving, iets hel-
lend kruis. Goede staart, die iets bossiger zou mogen zijn. Voldoende beharing van goede structuur. Gaat vlot. Uitmun-
tend. 
Keurmeester: mw. Erhart

Reuen - Veteranenklasse: Oscar Phébe van Groevenbeek
NHSB 2635613, Geb. 08-12-2006, F: M.J.B. de Boer - van Herreveld, V: Kamp. Horus Meike van Groevenbeek, M: 
Kamp. Phébe Babien van Groevenbeek, Eig.: J. Broekman-Dekker
8,5 jaar. Krachtige reu van mooi type. Mooi belijnd hoofd. Goed gebit, oor en oog. Prima lichaam. Achter voldoende 
gehoekt. Middenvoeten kunnen iets vaster. Golvende beharing, goed staart. Gaat vlot met strakke bovenbelijning. 
Uitmuntend.
Keurmeester: mw. Erhart

Teven - Babyklasse: Jolien v.d. Haeckpolder
NHSB 2992954, Geb. 28-01-2015, F: Mevr. J. H. Alberts-Oets, V: Kamp. Tinus Jinte Basco van ’t Stieckelholt, M: Kelly Joeska van ’t Patrieske, 
Eig.: R. Schouten. 
4,5 maand. Aantrekkelijk pupje, dat het allemaal op haar gemak bekijkt. Mooi tevenhoofd. Goed oor, oog. Gebit in wisseltoestand. Voor leeftijd 
prima lichaam, met bijpassende benen en voeten. Evenredig gehoekt voor en achter. Beharing in aanleg goed. Echt puppy gangwerk, alles nog 
even los. Veelbelovend.
Keurmeester: dhr. J. Andringa

Teven - Jeugdklasse: Sammy Flo Lynde v.d. Bezelhonk
NHSB 2977333, Geb. 24-08-2014, F: Eigenaar, V: Jelle Senna van Selihof, M: Lynde Nynke v.d. Bezelhonk, Eig.: C.M. 
Schulte. 
9 maanden. Teef van uitmuntend type en formaat. Goede verhoudingen. Vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. 
Goede bovenbelijning. Prima onderbelijning. Prima lichaam voor leeftijd met sterke benen en voeten. Voor voldoende 
gehoekt. Achter goed gehoekt. Goede beharing. Mooie staart. Voor leeftijd fantastisch gangwerk. Uitmuntend.
Keurmeester: dhr. J. Andringa

Teven - Puppyklasse: Mijn Augusta v.d. Flevomare
NHSB 2981013, Geb. 27-09-2014, F: Eigenaar, V: v.d. Ruyghewaert Roef Bo, M: Mijn Cornelia v.d. Flevomare, Eig.: M.A. de Raad.  
8,5 maand. Aantrekkelijke teef van goed formaat en verhoudingen, die zeker niet dikker moet worden. Aantrekkelijk vrouwelijk hoofd, met 
goed oor en oog. Gebit ruim scharend. Voor leeftijd prima lichaam. Bijpassende benen en voeten. Goede boven- en onderbelijning. Evenredig 
gehoekt voor en achter. Vacht in aanleg goed. Goede staart en staartactie. Voor leeftijd voldoende vlot gangwerk, moet nog vaster worden. 
Veelbelovend.
Keurmeester: dhr. J. Andringa
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Teven - Tussenklasse: Lindsey Li v.d. Sebastiaanshoeve

NHSB 2947480, Geb. 05-12-2013, F: Eigenaar, V: Zodiac v.d. Sebastiaanshoeve, M: Birthe Be v.d. Sebastiaanshoeve, 
Eig.: L. Punselie. 
18 maanden. Knappe teef van een fraai type. Goede balans. Het enige wat nog ontbreekt is de beharing en bevedering. 
Zeer fraai hoofd. Goede wigvorm. Mooie zachte expressie. Prima schaargebit. Goede hoekingen. Prima ribben. Zeer 
fraaie boven- en onderbelijning. Goed uitgrijpend en stuwend gangwerk. Prima ringgedrag. Uitmuntend. 
Keurmeester: dhr. W. Wellens

Teven - Fokkersklasse: Kamp. Djenna Sanne van Drienermarke NJK, JWW’10,EW‘11
NHSB 2743422, Geb. 27-03-2009, F: H.T. Bösing, V: Jelle Babien van Groevenbeek, M: Kamp. Sanne Anjo van Driener-
marke, Eig.: H.T. Bösing & E.M. Bösing-Dijkstra. 
6 jaar. Substantievolle teef. Rastypisch belijnd. Goed wigvormig hoofd. Mooi amberkleurig oog. Zachte expressie. Vol-
ledig schaargebit. Goede hals. Prima ribben. Correcte hoekingen. Ietsje sterk hellend bekken. Licht golvende beharing. 
Bossige staart. Draait achter iets in het gangwerk en voor wat breed. Prima ringgedrag. Uitmuntend.
Keurmeester: dhr. W. Wellens

Teven - Open klasse: Repke Bo v.d. Ruyghewaert
NHSB 2828506, Geb. 18-02-2011, F: is eigenaar, V: Oscar Phebe van Groevenbeek, M: Bo v.d. Heidehoogte, Eig.: G.M. van 
der Feijst. 
4,5 jaar. Fraaie teef. Goede balans. Wigvormig hoofd. Mag iets droger. Goede wigvorm. Mooi attent gedragen oor. 
Volledig schaargebit. Prima ribben. Goede hoekingen. Zeer rastypische beharing. Bossige staart. Prima gangen. Zeer 
vriendelijk ringgedrag. Uitmuntend.
Keurmeester: dhr. W. Wellens

Teven - Veteranenklassen: Kariska Cirra van Wikatro
NHSB 2502765, Geb. 12-04-2004, F: A.B. van Leeuwen, V: Doerak the Gloucester, M: Cirra Amber van Wikatro, Eig.: M. 
van Oversteeg. 
11 jaar. Zeer rastypische teef in prima conditie. Zeer rastypisch belijnd. Mooie zachte expressie. Wigvormig hoofd. Prima 
schaargebit. Goede boven- en onderbelijning. Prima hoekingen. Mooi sterk bot. Staat prima op de benen. Zeer rastypi-
sche beharing en bevedering. Bossige staart. Uitmuntend.
Keurmeester: dhr. W. Wellens

Teven - Kampioensklasse: Kamp. Jytte Pyppa v.d. Bezelhonk
NHSB 2898764, Geb. 23-09-2012, F: Eigenaar, V: Thybo Sanne van Drienermarke, M: Pyppa Jytte v.d. Bezelhonk, Eig.: 
C.M. Schulte. 
2,5 jaar. Zeer fraaie teef. Mooie balans en zeer rastypisch belijnd in hoofd en lichaam. Mooie substantie. Fraaie halflange 
beharing, mooie bossige staart. Aangenaam ringgedrag. Uitmuntend.
Keurmeester: dhr. W. Wellens
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Convocatie fokdag 10 oktober 2015
Voor de fokdag op 10 oktober 2015 in de Markthal te Barne-
veld, worden de volgende nesten uitgenodigd. De fokkers 
en reu eigenaren krijgen in juli een uitnodiging met inschrijf-
formulier per e-mail voor deze fokdag en in september de 
ringindeling en het catalogusnummer. 

Pup eigenaren krijgen in september de uitnodigingsbrief 
met inschrijfformulier, voorzien van ringindeling en catalo-
gusnummer. Pup eigenaren die geen e-mailadres hebben, 
ontvangen de uitnodiging per post. Wilt u eventuele (e-mail/
adres)wijzigingen doorgeven?

Wanneer u als fokker een nest gefokt heeft tussen 26-10-
2013 en 10-04-2014 en niet vermeld staat in onderstaande 
lijst, of wanneer u onjuistheden in onderstaande lijst aantreft, 
wilt u dan contact opnemen met:

Renate Schouten

Adres: Bosweg 2, 3651 LV  Woerdense Verlaat

Tel.:  0172-407010

E-mail:  fokdagen@drentschepatrijshond.org

Naam hond NHSB HD Nest geboren Eigenaar/Fokker

Floris Horus fan ’t Patrijzen Bos 2651654 A J. Wegink

X    Tessa-Nouska v. Klein Elsholt 2681186 A 08-04-2014 A.H.L. Kamperman-van Remmen

Tinus Jinte Basco v. 't Stieckelholt 2816898 A M.A.C. Plaisier

X    Stelle Nynke v.d. Bezelhonk 2694402 A 07-04-2014 C.M. Schulte

Zodiac v.d. Sebastiaanshoeve 2593920 A L. Punselie

X    Bente v.'t Arrêt 2764894 A 05-04-2014 H. van der Berg

X    Birthe Be v.d. Sebastiaanshoeve 2633009 A 05-12-2013 L. Punselie

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

X    Tessel v.'t Wijdseland 2683651 A 05-04-2014 G.B. Olieman

X     Lizzie fan 't Suydevelt 2697129 A 25-01-2014 M.A. Hoeksema

Tobias v. Drentenpassie 2518819 A J. Dijkhuizen

X    Dinges fan de Indo-Anjoho 2626341 A 30-03-2014 J.W. Hoeksema

X    Ayla 2764183 A 27-12-2013 E.A.M. Helmer-de Jong

Eiso fan 't Suydevelt 2824382 A K. Croezen

X    Quispel fan 't Suydevelt 2734447 A 23-03-2014 J.W. Hoeksema

X    Zennah fan 't Suydevelt 2801815 A 12-12-2013 J.G. de Wit

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

X    Eefke Maud v.d. Meerpoel 2748738 A 09-03-2014 J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker

Sander fan de Indo-Anjoho 2790062 A S. Tiemeijer-Wisman

X    Blossom fan 't Suydevelt 2812138 A 05-03-2014 J.C. Huijsing

Ardin-Senna-Guido v.'t Opgoande Slag 2652614 A H. Bakker-Muller

X    Emy fan 't Suydevelt 2824384 A 25-02-2014 J. Hooge

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

X    Gasha Fiona v.'t Patrieske 2814193 A 21-02-2014 R. Schouten-van Driel

Bento Gina v.d. Haeckpolder 2660300 A J.H. Alberts-Oets

X    Blossom v.'t Patrieske 2694287 A 19-02-2014 J. Sportel-Roeland

Niels fan 't Suydevelt 2717868 A P. Steendam-Gerrits

X    Yesse 2726263 A 12-02-2014 W. Megens

Timco v.'t Arrêt 2673536 A Y.M. de Jong-van Oosten

X    Loeki 2691306 A 04-02-2014 L. Vogels

X    Asya the Gloucester 2612270 A 19-11-2013 L.K.F.L. v.d. Heijning

Roef Bo v.d Ruyghewaert 2828504 A M. van Hoef-Vervaart

X    Sera v.'t Limburgsland 2611683 A 05-12-2013 C.J.G. Wielders

Reno fan 't Suydevelt 2742634 A W.A. Ravenshorst

X    Jet fan 't Suydevelt 2694896 A 04-12-2013 J.W. Hoeksema

Argos Lobke v. Selihof 2643661 A G.C.J. Kellens

X    Josephine Tinke v. Groevenbeek 2735153 A 17-11-2013 M.J.B. de boer-van Herreveld

Nesten met fokadvies die uitgenodigd worden
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Titels
Kampioenschapstitels van ouderdieren en nakomelingen 
worden in tegenstelling tot een clubmatch of een tentoon-
stelling niet vermeld. 

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

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

versturen naar Renate Schouten. Het aanmeldingsformu-
lier kunt u downloaden op de website van de vereniging: 
www.drentschepatrijshond.org

De kosten van het onderzoek bedragen € 20,00 voor leden 
van de vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’. Niet-leden 
betalen € 30,00. Het bedrag a.u.b. bij aanmelding over-
maken naar: NL22 RABO 0328320021 t.n.v. ‘De Drentsche 
Patrijshond’ te Zuidbroek.

Locatie
De fokdag wordt gehouden in de Markthal te Barneveld.

Namens de Evenementencommissie,
Renate Schouten

‘Markthal Barneveld’

Baron van Nagellstraat 158 

3771 LL Barneveld

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

Beleef Landleven Fair – Vereniging neemt hieraan deel

‘Beleef Landleven’ is hét evenement voor iedereen die van 
buitenleven houdt, van vrijdag 11 t/m zondag 13 septem-
ber 2015 van 10.00 - 17.00 uur in het idyllische Nederlands 
Openluchtmuseum in Arnhem.

Onze vereniging heeft een stand aangeboden gekregen op 
deze fair en ons is verzocht of er ook Drentsche Patrijshonden 
aanwezig kunnen zijn. 

Wat een mooie gelegenheid om ons ras te promoten en 
demonstraties te geven. We zijn alle dagen aanwezig met een 
enthousiast team.

Alle informatie over de Landleven Fair vindt u op 

www.landleven.nl

Tot september!

Namens de Evenementencommissie

Laetitia Boer-Wolters

Marjan de Raad
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Met Fokker
een leven lang 
fi t en gezond

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

www.fokkerpetfood.com

®

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

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

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

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

GEPERST A5 liggend_Layout 1  28-5-2015  16:17  Page 1
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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! 

Reuendag 13 september 2015

De reuendag komt steeds dichterbij. Een interessante dag 
voor veel reu-eigenaren, fokkers en andere Drentenliefheb-
bers. Er is al een flink aantal reuen aangemeld, maar we kun-
nen er nog veel meer gebruiken. Misschien kunt u, als fokker, 
de eigenaren van een door u gefokte reu net dat zetje geven 
om met hun reu toch naar de reuendag te komen.

We hopen natuurlijk ook op de aanwezigheid van veel (toe-
komstige)  fokkers. Dit is een mooie kans om minder bekende 
reuen te zien. Een foto op de reuenlijst geeft niet altijd een 
goed beeld en honden blijven heel lang doorgroeien en 
ontwikkelen.

Twijfelt u nog of zult inschrijven of bent u het gewoon ver-
geten: schrijft u dan alsnog in. Dit kan via het formulier wat u 
per mail heeft ontvangen of via de website van onze vereni-
ging: www.drentschepatrijshond.org

Inschrijven kan tot uiterlijk 27 augustus. Voor meer informatie 
kunt u mailen of bellen. 

E-mailadres: reuendag@drentschepatrijshond.org

Contactpersonen FBC:
• Inge Hoekstra, tel.: 0511-476131
• Marjan de Raad, tel.: 06-30489391

We hopen u allen te zien op 13 september a.s. in Dieren!

Fokbeleidscommissie

Aanvang 10:00 uur

Locatie KC Dieren e.o.
Admiraal Helfrichlaan 93a 
6952 GD Dieren
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Gebruikshondencommissie (GBC)

KNJV-proef 2015 te Beesd

Wat is het toch fantastisch om de proef te mogen houden 
op het prachtige landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. 
Ook dit jaar waren wij welkom, waarvoor wederom dank 
richting de familie Van Verschuer.

Het komt niet vaak voor dat we het droog houden tij-
dens de proef. Dit jaar begonnen we met goede 
moed, maar in de middag vielen toch de 
druppels. Niemand zal daar rouwig om  zijn 
geweest, want het was redelijk benauwd 
die dag. 

Graag licht ik de B-onderdelen voor u toe. 
Op onze proef  ‘over water’ stond dit jaar de 
Zeeuwse keurmeester, de heer Piet Remijn-
se. Hij kon gelukkig veel voldoendes geven. 

De ‘markeer’ bij de keurmeester mevrouw José 
Huisman zorgde voor mooie resultaten, maar natuurlijk ook 
de beruchte nul zoals elk jaar. Ook vielen hier de enige twee 
diskwalificaties van dit jaar. Elke ‘D’ is er één teveel, maar in 
vergelijking tot andere jaren een flinke afname. 

Op de proef ‘verloren apport te land’ bij de Hooge Schuur 
stond de Belgische keurmeester de heer Luc Ferket. We 
gingen dit jaar ook internationaal met de deelnemers, zo 
waren België en Duitsland vertegenwoordigd. Onze officiële 
geweren, de heren Van Wingerden en Jacobs, hebben hun 
schietkunsten kunnen bewijzen. Wij houden de wedstrijd 
samen met de Stabij- en Wetterhoun; helaas waren er dit jaar 
minder deelnemers van deze rassen.

We startten de dag met 47 honden, 43 Drentsche Patrijshon-
den, 4 Stabij- Wetterhounen. In de middag werd bij het af-
roepen van de deelnemers duidelijk dat er 11 deelnemers op 
wilden voor het A-onderdeel: de ‘dirigeer’ beste. De strijd om 
de felbegeerde Mariënwaerdt-wisselprijs was losgebarsten. 
Hier kwamen meerdere honden op het stoppunt. Ook kwa-
men er honden terug met de duif, die nooit op het stoppunt 
waren geweest... Toch kwamen er drie combinaties succesvol 
door de ‘dirigeer’. De strijd om de wisselprijs werd beslecht in 
‘de sleep’; hier kwamen twee honden succesvol doorheen.

Bij de jachtkamer heeft iedereen kunnen genieten van een 
drankje. Na de proef-medewerkers en organisatieleden be-
dankt te hebben voor een geweldig verlopen wedstrijd, zijn 
we overgegaan tot de prijsuitreiking.

In totaal vielen er 5 C-diploma’s, 26-B diploma’s 
en 2 A-diploma’s. De C-beker is niet gewon-

nen dit jaar, de B-beker is gewonnen door 
mevrouw Willeke Loots met ‘Wieske van 
‘t Wilhoeckske’. De beste A-hond wint de 
Mariënwaerdt wisselprijs, welke dit jaar 
uitgereikt werd door mevrouw Lotje van 

Verschuer aan de Belgische winnaar Rony 
Poncelet met zijn reu ‘Jeuris Jiba van Herme-

sheem’.

De GBC kijkt terug op een succesvolle en sportieve dag, 
graag tot volgend jaar!

Namens de GBC,
Olaf Geerse

Wieske van ‘t WilhoeckskeJeuris Jiba van Hermesheem

Willeke Loots
B-Beker

Rony Poncelet
A-Beker
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Naam hond Voorjager Diploma en punten Plaats
Jeuris Jiba van Hermesheem Rony Poncelet A 89 1e Plaats A

Jessela the Gloucester Rob Kuggeleijn A 79 2e Plaats A

Wieske van ‘t Wilhoeckske Willeke Loots B 76 1e Plaats B

Floortje van ‘t Holtenbos Astrid Verhaar B 75 2e Plaats B

Lewis Serah van`t Sleeswyck Hans Thur B 74 3e Plaats B

Fleur Wietske v. d. Meerpoel A. Stamhuis B 80 Op voor A

Joksan Sainuke the Gloucester Fred van der Meulen B 77 Op voor A

Lewis Serah van`t Sleeswyck Nannie Vossen B 75 Op voor A

Pako-Duma v.d Meerpoel Thijs Evink B 74

Tessa Elsa van Klein Elsholt Michelle Weststrate B 73 Op voor A

Bella-Nouka van de Neerbosche Wateren Hans Stevens B 73 Op voor A

Jytte Pyppa v.d. Bezelhonk Albert Luttikhuis B 73

Camille van d’Ouw Knip Jac van Wees B 73

Stone Olaf Geerse B 73

Esra v ‘t Limburgsland Chris Wielders B 72 Op voor A

Barones Mika Gina van de Haeckpolder Herma van Boord B 72 Op voor A

Tarah Famke v.d. Tienhont Wilma de Graaff B 72

Jerom Jiba van Hermesheem Rony Poncelet B 71

Djenna Sanne v. Drienermarke Herman Bösing B 71 Op voor A

Laika Cor Kortsmit B 70

Snuf v. ‘t Hoage Gors Adrie Ruiter de B 69

Tinus Jinte Basco van ‘t Stieckelholt Manuela Plaisier B 69

Rif v.’t Voornsche Landt Roelof Alting B 68 Op voor A

Zepp Fenna van ‘t Roetslat Hette Grijpma B 63

Rinus van ‘t Wilhoeckske Annoek Kogelman B 63

Solana van Drentenpassie Roswitha Harmsen B 62

Inukshuk Nouska v.h. Beemdveld Koert Boelee B 62

Nilsa Eline v. ’t Arrêt Alain Verbruggen C 46

Joep Bashan the Gloucester Ton Beljaars C 45

Faith Tarah v.d. Tienhont Arno van Zelst C 45

Idde van “t Polderdijkje L.D. Mastenbroek C 41

Brutus van de Wildediek Hermann Hans C 38

Senna van ‘t Voornsche Landt Jettie Verhees Geen

Rebelle van d’Ouw Knip Ine Gimbrère Geen

Joeri van d’Ouw Knip Ellen Bouwen Geen

Bente Damita van Drentenpassie Irene van der Meulen Geen

Jelle v.d. Olinckhoeve Marjo Timmer Geen

Renske v. ‘t Limburgsland Martin Martens Geen

Quinten v.d. Maasduinen Ronald Aardse Geen

Emma Lady v.d. Blanke Biele Maas Nagelhoud Geen

Benthe van ‘t Hoage Gors Annemarie Westerhof-van Asselt Geen

Kato Mieka van Oud Willaer Wim van Essen Disk.

Eefje uit de Drentsche Streek A.H.L. Kamperman van Remmen Disk.

Hondenleven 
Wat doe je als je een flinke wande-

ling in de ‘Groene Weelde’ hebt 
gemaakt en heerlijk hebt 

gezwommen?

Dan ga je in de tuin lekker liggen 
zonnen en uitrusten, gezellig 

in de buurt van elkaar.

Anita v.d. Meer
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Miep Cremer - Bonjour, ici La Douce France

Voor het vraaggesprek met mevrouw Miep Cremer moet 
ik helemaal naar Frankrijk. Helaas krijg ik van de redactie 
geen toestemming om even naar Frankrijk te reizen, dus 
doen we het maar via Skype.

Ik hoor een dame met een hele jeugdige stem, waarvan 
je zou denken dat ze midden 60 is. Niets is minder waar, 
maar aangezien je een dame niet naar haar leeftijd 
vraagt, blijft het voor de lezer een raadsel hoe oud Miep 
Cremer is. Nu zult u zeggen: Miep Cremer? Wie is dat? 
Maar als ik zeg: Miep van Kralingen, dan weet de oudere 
garde ineens wie dit is. Oh.. Miep van Kralingen, die me-
vrouw van het borduren!

Niet alleen is mevrouw Cremer een hondenliefhebster, ze is 
ook fotografe en schildert en wel zeer verdienstelijk. Zoals 
je kunt zien op haar website: https://miepsatelier.wordpress.
com

U bent evenals mw. Wil van Nuffelen en de heer Arie 
Booij, vrij lang lid van onze vereniging. Wanneer bent u 
precies lid geworden?
Ik ben lid geworden in juni 1974. Van 1975 tot 1981 heb ik de 
‘Puppybemiddeling’ en ‘Over te plaatsen Drenten’ gedaan. Ik 
heb het overgenomen van Arie Booij. Frans van Dorp heeft 
het later weer van mij overgenomen.

Waarom is uw keuze op de Drentsche Patrijshond geval-
len?
Ik kende Wil van Nuffelen van de Kynologenclub de Hofstad 
in Den Haag. We volgden daar de AKK cursus o.l.v. Mevr. 
Brooimans, dierenarts. Ik had toen mijn eerste hond, een 
bastaard Boxer uit het asiel. Op de gehoorzaamheidslessen 
had ik ontdekt wat je allemaal samen met je hond kunt doen. 
Het leek me ook leuk een rashond te hebben om er mee naar 
tentoonstellingen te gaan. De volgende hond moest dus een 
rashond worden. Ik had ooit een foto gezien van een mooie 
rood/witte Ierse Setter. Zoiets had ik in mijn hoofd. Mijn man 
zei: “Waarom nemen we niet zo’n hond als Wil heeft.” Zij had 
een nestje, dus zo is het gekomen. 

Met Wil ben ik ook meegegaan naar een clubmatch van De 
Hofstad. Daar was John 
Dijker met zijn Drent 
Lobke. Hij durfde haar 
niet voor te brengen en 
dat heb ik toen gedaan. 
Ik vond het leuk haar 
zo mooi  mogelijk te 
showen. Dat keek ik af 
van anderen. Lobke werd 
kampioen en toen was ik 
ook in de wolken net als 
John.  (In het boek van 
Janny Offereins zegt John 
dat Hedi van Son Lobke 
heeft voorgebracht, dat 
was dus niet zo).

Welke Drenten hebt u zelf gehad?
Mijn Drenten waren:

1. ‘Solar Minta Diri’, is helaas maar 17 maanden oud 
geworden. 

2. ‘Winnie’,  kind van ‘Maras’ en ‘Tascha’ van de heer Kuipers 
uit Meppen. Was niet moeders mooiste en kreeg op de 
leeftijd van 5 jaar epilepsie. Is daaraan gestorven toen ze 
9 jaar was (epilepticus staticus).

3. ‘Kampioen Lodi’. Kind van ‘Clovis van ‘t Poldertje’ en ‘As-
trit’ van de heer Van Schaik uit Lienden. Heeft drie nesten 
gehad: één van ‘Ramses of Full House’ van de heer Hoorn 
en twee van ‘Vedor’ van de heer van Schaik uit Lienden.

4. ‘Kampioen Frone Natali de Kaninefaat’. Kind van 
‘Kampioen Lodi’ en ‘Vedor’. Heeft drie nesten gehad. 
Van ‘Dustin’, van ‘Eiso de Kaninefaat’ (van mijzelf ) en van 
‘Antar’ (van Leen en Hanneke Alberts). Mieps huis met 4 poezen en haar hondje, door haar geschilderd.
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5. ‘Eiso de Kaninefaat’. Kind van ‘Kampioen 
Lodi’ en Vedor. Op zesjarige leeftijd bij mij 
teruggekomen. Is mijn allerfijnste hond 
geweest. Is als dekreu gebruikt.

6. ‘In-Dureentje de Kaninefaat’. Kind van 
‘Kampioen Frone Natali de Kaninefaat’ en 
Eiso de Kaninefaat. Is niet mee gefokt om-
dat ik daar geen tijd meer voor had.

7. ‘Lester de Kaninefaat’. Kind van ‘Kampi-
oen Frone Natali de Kaninefaat’ en ‘Antar’ 
van Leen en Hanneke Albers. Is op drieja-
rige leeftijd bij mij teruggekomen. Is ook 
als dekreu gebruikt.

U hebt dus ook zelf honden gefokt. En ik be-
grijp dat uw kennelnaam ‘De Kaninefaat’ is.
Dat is juist. Ik wandelde vaak in de duinen, 
waar mijn honden regelmatig myxomatose-
konijnen apporteerden. Konijnenvatters dus. 
Vandaar De Kaninefaat.

Wat hebt u met het karakter van deze hon-
den? Wat vindt u leuk aan het karakter van 
de Drent en wat zijn de eventueel mindere 
karaktereigenschappen?
Het leuke van onze Drenten is, dat het echt 
fijne huishonden zijn. Ze zijn vriendelijk en 
betrouwbaar. Apporteren doen ze uit zichzelf. 
Al mijn Drenten hebben in de duinen vaak 
zieke konijnen bij me gebracht zonder ze te 
beschadigen. Dat heb ik ze niet geleerd. Twee 
van mijn honden hebben duiven en kippen, 
die in het water gevallen waren, netjes bij mij 
gebracht. Als ik nog goed ter been was, zou ik 
zo weer een Drent willen hebben. Ik doe het 
nu maar met mijn kleine oude poedeltje en 
vier poezen. Verder drie Muskus-eenden, drie 
dwerggeitjes, vijf kippen en een haan.

Hoe staat u tegenover de jacht en hoe 
tegenover het showen? Kan dit volgens u 
goed samengaan?
Jacht en showen gaan prima samen. Een kind 
van mijn Natali, ‘Kenzi the Gloucester’, is nati-
onaal en internationaal kampioen geworden 
en heeft jachtprijzen gewonnen. Zelf houd ik 
niet echt van de jacht. Ik weet dat het nodig is, 
maar ik houd er niet van om dieren te doden 
en helemaal niet als dat een sport geworden is.

Ik heb gehoord dat u veel van borduren 
houdt en daar ook iets mee gedaan hebt 
voor de vereniging. Kunt u daar iets over 
vertellen?
Mijn borduurkunst is ontstaan, nadat ik door 
een auto ben aangereden terwijl ik op de fiets 
zat. In het ziekenhuis werd mijn been met 
gewichten aan het bed vastgemaakt en daar 
lag ik de eerstvolgende acht weken. Thuis had 
ik Winnie van 1 jaar en Lodi van 3 maanden. 
Ik wilde alleen maar naar huis. De honden zijn 

in de week opgevangen door mijn vriendin 
Hedi van Son en in de weekends thuis bij mijn 
man. Al gauw stond er iemand van de welfare 
aan  mijn bed. Om iets te doen te hebben ben 
ik gaan borduren. Eerst dus maar mijn eigen 
honden en daarna nog meer Drenten. Daar 
heb ik een schellekoord van gemaakt. Toen de 
lap vol was ben ik begonnen met ontwerpen 
en borduren van andere staande jachthon-
den. Ik heb nog een Drent op een groter doek 
geborduurd met wol. Toen ik weer goed ter 
been was, heb ik nooit meer geborduurd. Het 
Drenten-schellekoord heb ik opgestuurd naar 
een wedstrijd van Ariadne. Het heeft wel op de 
tentoonstelling gehangen, maar viel niet in de 
prijzen omdat men dacht dat het ontwerpen 
van een bekende Scandinavische ontwerpster 
waren. Toen ik naar Frankrijk verhuisde, heb ik 
mijn patronen bij Wil van Nuffelen gebracht om 
ze aan de vereniging te geven.

Op dit moment is er een discussie gaande 
over inteelt-coëfficiënt en verwantschaps-
coëfficiënt. Dit in het kader van het zeer 
kleine genenbestand van de Drent. Hebt u 
hier een mening over?
Vroeger was ik wel voor inteelt en lijnteelt. Als 
er nare dingen uitkomen, dan weet je dat je 
fout zit, maar je kunt er ook goede eigenschap-
pen mee vastleggen. Nu zijn eigenlijk alle 
Drenten aan elkaar verwant en als het mis gaat, 
heb je geen alternatief. Ik weet ook niet hoe dat 
verder moet. Goed selecteren is belangrijk.

Wat is in uw opinie één van de belangrijkste 
taken van de vereniging?
De belangrijkste taak van de vereniging is om 
er voor te zorgen dat de gezondheid van de te 
fokken Drenten op de eerste plaats komt. Het 
gaat per slot van rekening om de honden.

U bent geen lid meer van de vereniging, 
maar bent u wel op de hoogte van de twee-
deling in de vereniging en de oprichting van 
een nieuwe club en zo ja, wat is uw mening 
hierover?
Het is niet handig om twee verenigingen te 
hebben. Is men niet een beetje te fanatiek 
bezig? Ook voor het verkleinde genenbestand 
is het niet goed.

Ik bedank mevrouw Cremer voor het interview 
en vertel haar dat ik best een beetje jaloers op 
haar ben. Ze woont in een prachtig deel van 
Frankrijk in een prachtig huis. Au revoir ma-
dame et je vous remercie.

J.Broekman - Dekker
(Correspondent)
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Clubmatch hondenschool Rinus Biemans
Op zaterdag 27 juni werd de jaarlijkse clubmatch voor 
jachthonden gehouden bij hondenschool ‘Rinus Biemans’. 
Alle cursisten van dit cursusjaar hadden een uitnodiging 
gehad en 51 voorjagers kwamen opdagen op deze schit-
terende zaterdagmorgen.

Om 08.00 uur was iedereen op de hondenschool aanwezig. 
Na een bakje koffie en de nodige instructies voor de nieuwe 
wedstrijdlopers, konden we om 09.00 uur vertrekken richting 
het  bos, waar een complete jachthonden-wedstrijd uitgezet 
was.

Erkende keurmeesters beoordeelden alle honden en baasjes. 
Als men een proef gedaan had, werd duidelijk uitgelegd wat 
niet goed was of beter kon en waar men op moest letten bij 
volgende wedstrijden.

Onder de deelnemers waren deze keer ook 5 Drenten, in de 
leeftijd van 9 maanden tot 5 jaar. De jongste Drent en haar 
baasje hadden last van heel veel wedstrijdspanning, waar-

door niet alle proeven met goed gevolg gelopen werden. 
De wat oudere en meer ervaren Drenten gingen met  2 C 
diploma`s en 2 B diploma`s meer dan tevreden naar huis na 
deze mooie wedstrijddag. Een fantastische afsluiting van een 
trainings-seizoen.

Hans Thur

Proef voor beginners, 13 juni 2015
Toen ik onze trainer vertelde, dat ik wilde onderzoeken of 
ik de jacht  zou kunnen uitbreiden, omdat  MR  Maran  As-
paswaan (geb. 12 april 2014 ) er zo blij van wordt, vroeg 
zij of ik niet mee wilde doen met de Jachthondenproeven 
voor beginners in Sevenum via Discendo.  

Deze dag wordt speciaal voor de beginnende voorjager geor-
ganiseerd. Keurmeesters hebben dan meer geduld en leggen 
meer uit. Klinkt goed. Zo kan ik mooi ontdekken of het iets 
is waar ik en Maran in verder willen of niet.  Sevenum is voor 
ons meer dan drie uur rijden dus regel ik een B&B  waar 
honden welkom zijn:  Hoeve Heidonk (een vette aanrader). 
Zij runnen ook een herberg, ‘De Nimrod’, en het blijkt dat zij 
ooit honden hebben gefokt. Dat geeft al meteen een soort 
thuis-gevoel. Google zegt dat  ik mijn tijd en route niet hoef 
aan te passen, er zijn geen blokkades. DUS NIET! Wanhopig 
werd ik ervan, iedere keer stuurde Tom mij weer de verkeerde 
kant uit, waar ik niet langs kon. Lokalen wisten ook geen al-
ternatieve route naar ‘De Schatberg’ van het bekende Landal 

Park. Uiteindelijk 
wist Eric van de 
organisatie mij 
via de telefoon, 
naar de ingang te 
loodsen en  kon 
ik ruim een uur te 
laat rennend naar 
mijn groep toe, 
die al in het veld 
stond.

 Leuk, er is nog 
een Drent. Er 

zijn 8 proeven. Vooraf was niet duidelijk welke proeven er 
gehouden werden. Er bleken twee  zwemproeven tussen te 
zitten die Maran nog nooit had gedaan: ‘Apport over diep 
water’ was er één van. Eerst wilde Maran het water al niet 
in. Ik mocht de man op het eiland een seintje geven dat de 
eend met een “Ppprrrt” omhoog gegooid werd. Toen Maran 
dat hoorde en zag, won zijn werklust het en ging hij naar het 
eiland. Daar begon hij meteen te zoeken en kwam vrij vlot 
trots met de eend in de bek naar de plaats waar hij het water 
uit was gekomen. Maar ja, hoe doe je dat, zwemmen met een 
eend  in je bek? Maran liet de eend los. Je zag hem nadenken. 
Ik riep: “Vast” en dat deed hij gelukkig. Vervolgens bleef hij 
met die eend in zijn bek naar mij staan kijken. Tja, pas de dag 
ervoor had hij voor het eerst met zijn grote vriend Jeroen de 
Vizsla echt gezwommen. En dan nu zwemmen met een eend 
in je bek is dan best een uitdaging. Toen ik zei “Kom voor”, 
ging hij vlot het water in en zag ik dat prachtige Drenten-
koppie net boven het water uit steken met een eend in zijn 
bek. Wat een prachtig gezicht! En wat was ik trots op hem. 
De keurmeester vond het heel jammer, maar ja geen punten, 
want Maran had daarvoor meteen het water in moeten plon-
sen, zoeken en terugkomen met eend, zonder commando’s . 
Mij boeide het niet. Ik kon alleen maar trots zijn. 

Het  ‘apport uit diep water’ had hij al wel geoefend, maar niet 
met schot vlak naast hem.  MR Maran was best geschrokken 
en wilde het water  niet  in. Na 2 keer neerzetten, aanmoe-
digen (de keurmeester en haar helper waren al een ‘plan de 
campagne’ aan het maken hoe die verdomde eend nu uit 
het water te kunnen krijgen), stapt MR Maran toch naar de 
plek toe, slim als Drenten zijn, waar de eend inmiddels naar 
toe was gedreven.  Hij loopt behoedzaam door het riet heen 
en apporteert alsnog de eend. Geen punten, jammer, maar 

Jachtproeven
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Maran heeft er wel een succes-ervaring bij en daar ben ik 
heel blij mee.

Het kijken naar de baas bij de proef ‘aangelijnd en los volgen’,  
kan beter. Dat werd een 6. ‘Houden van de aangewezen 
plaats’ vindt  Maran ook  (nog) maar niks en dus geen punten.

‘Verloren apport te land’, ‘markeer ap-
port te land’ en ‘apport te land’ gaan 
goed, daar krijgen we een 9 voor! ‘Vrij 
sturen en komen op bevel’ ging eigen-
lijk goed, maar vlak voor  mijn voeten 
had hij de eend neergelegd om er 
eens lekker aan te snuffelen. Een com-
mando “Vast en kom voor” was nodig 
en al met al hadden we daar 6 punten 
voor.

Geen diploma, maar toch  een ge-
slaagde dag. Zo lang trainen we nog 
niet (pas een half jaar); ik vind dat hij 
het geweldig heeft gedaan. De keur-
meesters nemen inderdaad de tijd 
voor je om dingen uit te leggen. Goeie 
tips als: zorg, voordat je begint, dat je het wild dat je krijgt, 
nakijkt. Als de eend door schot open ligt en je dit niet meldt, 
kun je op een KNJV-proef te maken krijgen met diskwalifica-
tie, omdat je hond het wild beschadigd zou hebben.

Tussen de regen door, is het gezellig en relaxed kletsen met 
de andere groepsleden.  Van de Drenten-eigenaar/fokker  
hoor ik, dat de proeven eigenlijk gemaakt zijn voor Retrie-

vers… Het zet mij aan het denken. Ik lees via de FaceBook-
pagina ‘Drentenliefhebbers’ meerdere keren dat eigenaren 
de tentoonstellingen gezellig vinden, maar veelal  is het 
ringgebeuren niet hun ding. Het mijne ook niet. En ik vraag 
mij af of onze Drenten ook iets anders leuker vinden, dan in 
een grote ruimte vol met prikkels /geluiden, commando’s uit 

moeten voeren die hun veel minder 
liggen, dan waar zij voor getraind 
worden. Even ‘out off te box’, (ik  begin 
pas net de jachtwereld te kennen, 
misschien zeg ik nu iets heel geks):  
misschien zou het wat zijn om eens 
na te denken om die keuringen eens 
in een ander jasje te gieten, iets 
gecombineerd met veldproeven? Lijkt 
me leuk om daar met anderen die ver-
stand van jachtproeven/keuren etc. 
hebben,  eens van gedachten over te 
wisselen. Anyway, de Drent-eigenaar 
en ik babbelen ook nog wat over de  
typische Drent-eigenschappen, zoals 
dat zij minder gecharmeerd zijn van 

water en eigenzinnig zijn. Ik krijg van hem ook nog de tip 
om mijn Drent eerst nat te maken voordat hij een waterproef 
moet doen. 

Al met al een lange vermoeiende en interessante dag. De 
eend mag mee naar huis, die ligt nu in een krant in de vriezer. 
En MR Maran Aspaswaan… die snurkt!

Anita Koopman

Zutphenstraat 6a
7575 EJ  Oldenzaal 
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1 Hoe is de Drent in jouw leven gekomen? Hoeveel Drenten had  je, heb je en hoeveel zou je er ooit willen hebben?
Vanaf 1958 ben ik opgegroeid met Drenten in huis. Tijdens een vakantie maakten we hier kennis mee en waren meteen 
verkocht. Op dit moment lopen er zeven en we houden nu een reutje aan van het nestje dat in mei geboren is.

2 Welke eigenschap van de Drent spreekt je het meeste aan?
Wat mij het meest aanspreekt in de Drent is, dat hij bij tijd en wijle zijn eigen plan trekt, maar daarnaast ook erg aanhanke-
lijk is.

3 Welke raseigenschap komt je weleens wat minder goed uit?
In het veld is het af en toe lastig, dat ze geen oren meer hebben als er een haas of fazant op gaat. Soms is het, vooral als je 
staat te koken, niet zo handig, dat ze altijd voor je voeten of voor de kastjes willen liggen.

4 Hoe sta je tegenover de Drent en de jacht?
Vanaf 1980 hebben we regelmatig met de honden gejaagd. Daarbij hebben we veel aan jachthondentraining gedaan en 
regelmatig KNJV proeven gelopen. De laatste jaren komt er niet veel meer van.  De jachteigenschappen van de Drent moe-
ten bewaard worden, het vormt wel  zijn karakter.

5 Hoe sta je tegenover de Drent en het showen?
Mijn moeder woonde bij ons in en kocht in 1975 haar reu ‘Ascon v.d. Smeelenberg’ en met hem hebben we jarenlang ge-
showd.  Vanaf die tijd hebben we ook onze eigen honden regelmatig uitgebracht.  Voor het ras is het belangrijk om te kunnen 
zien of de ras-punten behouden blijven.  Als je wilt fokken, heb je de kwalificaties nodig en weet je door de keuringen ook wat 
de zwakke punten zijn van je hond; daar kun je rekening mee houden met het uitzoeken van een reu.

6 Heb je gefokt? Heb je plannen in die richting?
Vanaf 1992 heb we af en toe een nestje gefokt en regelmatig een pup aangehouden om een lijn op te bouwen.  Op 13 mei 
is een nestje van onze Siwa geboren en hier houden we een reutje van aan. We hebben altijd gezegd dat de laatste pup die 
we aanhielden een reutje zou zijn, maar ja…wie weet.

7 Wat zijn je mooiste Drentenmomenten?
De geboorte van een gezond nestje en het plezier dat je daaraan beleeft, en het behalen van het Jeugd Kampioenschap en 
het Nederlands Kampioenschap van je honden.

8 Heb je een belangrijk punt, waarop de vereniging zich zou moeten proberen te verbeteren?
Het fokbeleid, met betrekking tot de gezondheid van het ras, dat we als vereniging en bestuur voorstaan, zou misschien 
beter aan de leden kunnen worden uitgelegd.

9 Wat vindt je een waardevolle functie van de vereniging?
De meest waardevolle functie van de vereniging is  fokkers, eigenaren en liefhebbers van het ras samenbrengen en te blij-
ven praten hierover. Er zullen altijd meningsverschillen zijn, maar die hoeven er niet toe te leiden dat er niet meer gecom-
municeerd wordt.

10 Wat wil je verder nog kwijt?
Hopelijk zijn we nu na een heel roerige periode in rustiger vaarwater gekomen en kunnen we alle doelen die we nog heb-
ben bereiken.  Voor de gezondheid en het voortbestaan van het ras belangrijk dat op de komende ledenvergadering over 
de aanscherping van de foknormen gestemd kan worden en hopelijk met positief resultaat. (redactie: dit is inmiddels 
gebeurd op de Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2015).

Profiel: Ans Sportel

Ans is sinds 2007 lid van het bestuur. Op dit moment is ze ‘bestuursafgevaar-

digde’ voor de Evenementencommissie en voor de commissie Pup-info & 

Overplaatsers. Ze heeft deze taak ook lange tijd vervuld voor de Fokbeleids-

commissie. 

Ans heeft veel ervaring met jacht(training) en fokken. Naast haar werk voor de 

vereniging is ze ook actief in de Kynologenclub van Dieren.
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Spreekbeurt
Spreekbeurt van onze kleindochter, Mascha (9 jaar)

Ik heb voor dit onderwerp gekozen, omdat ik erg van 
dieren houd. Ik ben dol op de honden van mijn opa en 
oma. Zij hebben 3 Drentsche Patrijshonden en een ken-
nel met de naam: Van ’t Sleeswijck. Met deze honden 
hebben mijn opa Tjark en oma Berna een aantal nestjes 
met pups gehad. Ik ga het vooral hebben over het laatste 
nestje van Siska; de jongste van de 3 honden. Siska is hier 
vandaag ook met één van haar baasjes; mijn opa.

1. Het ontstaan van de Drentsche Patrijshond
Het ras Drentsche Patrijshond ontstond vanaf de 16e eeuw 
uit de Spioenen (ook wel Spanjoelen genoemd), Het zijn 
staande honden die via Frankrijk uit Spanje komen. Staande 
honden zijn honden die tijdens de jacht het wild opzoeken, 
aangeven waar het wild ligt en het terugbrengen naar de 
jager (apporteren). In Nederland werden ze Patrijshonden 
genoemd. In het oosten van Nederland, vooral in Drenthe, 
werden deze honden raszuiver bewaard en niet gemengd 
met buitenlandse rassen. 

De Drentsche Patrijshond werd in Drenthe gehouden bij 
boeren(gezinnen) die vaak ook een jachtgebied hadden. Men 
had behoefte aan één hond die jachthond, erfhond en ge-
zinshond was. Op 15 mei 1943 werd het ras officieel erkend.

Het karakter van een Drentsche Patrijshond is: gevoelig, slim, 
nieuwsgierig, vrolijk en erg aanhankelijk.

2. De geboorte van de pups
Na een zwangerschap van 9 weken worden de pups geboren. 
In een nestje worden meestal meerdere pups geboren. Na de 
geboorte leven de pups samen met de moeder in de werp-
kist.

De werpkist is een kist, waarboven een warmtelamp hangt. 
Deze lamp zorgt voor voldoende warmte voor de pups. Deze 
warmte is nodig, omdat de pups zichzelf nog niet goed warm 
kunnen houden. De werpkist moet elke dag goed worden 
schoongemaakt. Iedere keer komt er een schone deken in te 
liggen en wordt de kist helemaal schoon geboend.

3. De verzorging van de pups van week tot week
Week 1: De eerste week slapen en drinken de pups heel veel. 
Je moet goed opletten of ze genoeg melk krijgen en daarom 
worden ze elke dag gewogen. Na 7 dagen moeten ze 1x het 
geboortegewicht zijn. Wanneer een pup niet genoeg groeit, 
krijgt deze extra melk uit een klein flesje. Ze hebben hun 
oogjes en oortjes nog dicht. De moeder is dag en nacht bij de 
pups.

Week 2: Na 10 dagen gaan de oogjes en oortjes open. De 
oogjes hebben eerst een blauwe kleur, pas na een paar 
maanden worden de ogen bruin (amberkleur). De moeder 
zorgt goed voor haar pups, ze likt ze telkens schoon en ook 
plasjes en poepjes likt ze op. De pups gaan nu ‘tijgeren’ door 
de werpkist.

Week 3: Langzaam gaan de pups op hun pootjes staan en 
proberen ze te lopen, dat is een leuk gezicht, want ze wie-
belen heel erg en vallen steeds opzij. Deze week krijgen ze 

ook een wormkuur (dit is een roze vloeistof ). De wormkuur 
zorgt ervoor dat de pups geen wormpjes in hun darmen 
krijgen. Vanaf week 3 mag er ook kraamvisite komen, zoals 
pupkopers, buren etc.  Wij mogen al eerder, omdat we heel 
voorzichtig doen.

Week 4: Nu krijgen de pups ook pap, ’s morgens en ’s avonds. 
Het is pap van bambix met roomboter, honing, roosvicee 
en melk. Ze moeten leren om uit een bak te eten, dat is 
wel moeilijk. De eerste keren lopen ze door de papschaal, 
ze zitten dan helemaal vol pap. In deze week beginnen we 
ook met het leren eten van vlees. Ze krijgen eerst 1 balletje 
tartaar, elke dag komt er een balletje bij. Na een paar dagen 
wordt de tartaar vervangen door mager gehakt. Ook hebben 
ze altijd een bak vers water staan. Ondertussen kunnen de 
pups steeds beter lopen en willen ze ook uit de werpkist. Ze 
lopen dan in een ruimte naast de kist, waar ze ook kunnen 
spelen. De pups krijgen nu ook puppyspeelgoed om mee 
te spelen, bijv. kleine beestjes, balletjes, een w.c.-rolletje en 
floss-touwtjes. De moeder is nu niet zo druk meer met haar 
pups, ze geeft ze nog wel melk( ongeveer 6 keer op een dag).

Week 5: In deze week worden de nageltjes een keer geknipt. 
Pups hebben heel scherpe nagels, het lijken wel naalden. In 
deze week wordt het gehakt vervangen door speciaal vlees 
voor pups (heel fijn gesneden) en beginnen we ook met het 
geven van geweekte puppybrokjes. De moeder geeft steeds 
minder vaak drinken. De pups moeten ook wennen aan al-
lerlei geluiden uit huis bijv. de deuren, stofzuiger, afwassen, 
de radio of t.v.  Dit noem je socialisatie.  Aan het eind van 
deze week komt de chipper, deze zet een chip (heel klein) in 
de nek van de pups. Hierop staat een nummer, waardoor ze 
altijd herkenbaar zijn.

Week 6: De pups zijn al flink gegroeid en spelen de hele dag 
samen. De moeder is bijna niet meer bij de pups, ze geeft ze 
nog maar 2x op een dag wat te drinken.  Ook gaan ze nu naar 
buiten in de ren, daar leren ze de geluiden en de geurtjes van 
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buiten goed kennen. We gaan ook 
met de pups naar een basisschool 
om de pups te laten wennen aan 
lawaai van kinderen en het optil-
len door kinderen. De kinderen op 
school vinden het altijd een feest 
wanneer we komen.

Week 7: Dit is de laatste week dat 
de pups bij elkaar zijn, aan het eind 
van de week en volgende week 
komen de pupkopers hun hondje 
ophalen. Ze moeten allemaal naar 
de dierenarts. Daar worden ze 
onderzocht en krijgen ze een prik 
tegen ziektes. Alle hondjes krijgen 
een eigen paspoort.  We brengen 
ook een bezoekje aan oude men-
sen die in een verpleeghuis wonen, 
die vinden het fijn om de pups te 
knuffelen.  Ook gaan we op bezoek 
bij mensen die een handicap heb-
ben. Iedereen geniet altijd heel erg van deze bezoekjes. We 
moeten de pups ook laten wennen aan het lopen aan een 
riempje, daar vragen we hulp bij. Als laatste gaan we naar het 
station om te laten wennen aan de trein en de mensen die in 
en uit de trein stappen.

4.De pups gaan naar de nieuwe baasjes
Wanneer de pups 8 weken oud zijn, mogen de pups naar de 

nieuwe baasjes. Deze nieuwe baas-
jes zijn al een paar keer geweest 
om te kijken en met de pups te 
knuffelen. Als ze opgehaald wor-
den, krijgen de baasjes een worst 
mee met puppyvlees en een lap 
die in de werpkist heeft gelegen, 
daar zit de geur aan van alle pup-
pies, zodat ze zich minder alleen 
voelen als ze alleen bij hun nieuwe 
baasjes zijn. Ook krijgen ze altijd 
een klein speeltje mee dat Mascha 
en Boris hebben gegeven voor hun 
geboorte.

5. Terugkomdag 
De terugkomdag is na een half 
jaar. Op de terugkomdag komen 
de pups samen met de baasjes en 
de moeder en vaderhond. Op deze 
dag kunnen de baasjes met elkaar 
praten over hoe het met de pups 

gaat. Wanneer de mensen vragen hebben, kunnen ze deze 
stellen aan de fokker. Dus aan mijn opa en oma. Op deze dag 
krijgen de baasjes ook de stamboom van hun pup. Op de 
stamboom kun je lezen wie de vader en moeder en de opa 
en oma van de pup zijn.

Trotse opa en oma, Tjark en Berna Nap

1 Komt bij de hond Suikerziekte voor?

2 Om welk type gaat het dan meestal?

3 Wat betekent  dit?

4 Wat betekent dit voor de hond en wat doet dit in het lichaam v.d. hond?

5 Wat zijn de symptomen van diabetes?

6 Wat zijn de gevolgen van niet behandelen of te laat ontdekken?

7 Waarom zijn structuur en regelmaat  belangrijk bij diabetes?

8 Waarom hebben teven meer kans op diabetes dan reuen?

9 Kunnen bepaalde  voorgeschreven medicijnen ook diabetes veroorzaken en welke zijn 
dat o.a.?

10 Waar worden deze o.a. tegen gegeven?

A
ntw

oorden op pagina:  43

Drent-en-kennis: Vragen

Tineke v.d. Feijst
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Je hond verdient beweging!

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

Voor een Drent zijn er vele moge-
lijkheden. Deze keer kunt u iets 
lezen over de BREITENSPORT 

Als u ook zulke leuke activiteiten 
onderneemt met uw Drent, zien 
wij uw verslag daarvan heel graag 
tegemoet!

Breitensport

Breitensport komt van oorsprong uit Duitsland, waar het 
al veel langer bestaat en meer verspreid is dan hier. Hal-
verwege de jaren ‘90 is deze sport in Nederland geïntro-
duceerd en sindsdien neemt de belangstelling toe. 

Breitensport is een combinatie van Gehoorzaamheid en 
Behendigheid met nog een aantal extra onderdelen. Van oor-
sprong is het programma uit de africhtingsport ontstaan om 
een meer toegankelijk en ontspannen programma te kunnen 
bieden. De ontwerpers hadden hier meer ontspanning voor 
baas en hond voor ogen. 

Het is een gezellige en sportieve sport die voor een breed 
publiek toegankelijk is. Doordat de basis van Breitensport 
eenvoudig van opzet is, leert men het programma snel. Voor 
de honden is het speels van opzet.

Breitensport lijkt misschien eenvoudig, maar uit de prak-
tijk blijkt dat niets zo moeilijk is als samen met je hond het 
parcours tot een goed eind brengen. De grote moeilijkheid 
bij de Breitensport is namelijk, dat de afstand tussen baas en 
hond gedurende al de disciplines nooit meer dan twee meter 
mag bedragen: een echte uitdaging dus!  

Breitensport is “sportieve prestaties leveren samen met je 
hond”. Met bijna alle honden, van groot tot klein, kan men 
deze sport beoefenen. Er zijn twee groepen te onderscheiden:
• Groep 1: honden met schofthoogte tot 50 cm
• Groep 2: honden met schofthoogte meer dan 50 cm

Onderdelen
 Breitensport bestaat uit verschillende onderdelen te weten:

1. Gehoorzaamheid
De hond moet hierbij in verschillende tempo’s kunnen Vol-
gen, afhankelijk van het niveau is dit aangelijnd of los. Gelet 
wordt op perfectie en de houding van de hond. Verder moet 
de hond blijven Liggen, Zitten, Voorkomen en Aan de voet 
komen. Een programma wordt in een bepaalde volgorde en 
manier gelopen. Voor elk verplicht onderdeel krijg je punten. 
Vrijvolgen levert bonuspunten op.

2. Hordenloop
Bij dit onderdeel, 45 m lang, moeten hond en geleider 
samen, op snelheid, over een uit drie horden be-
staand parcours lopen. Deelnemers van 41 jaar en ou-
der zijn niet verplicht zelf over de horden te springen. 
Vrijvolgende honden krijgen 10 bonuspunten. Tijdens 
een competitie loop je dit onderdeel tweemaal. Je 
start met 80 punten en je gelopen totaaltijd wordt 
daarvan afgetrokken. 

3.  Slalomloop
Bij de slalomloop, 75 m lang, moet men samen met de 
hond door een zevental poortjes heen lopen. Ook hier 
krijgen vrijvolgende honden 10 bonuspunten. Tijdens 
een competitie loop je dit onderdeel tweemaal. Je 
start met 100 punten en je gelopen totaaltijd wordt 
daarvan afgetrokken.

 4. Hindernisbaan
Misschien wel het leukste onderdeel van de Breiten-
sport is de hindernisbaan. De hond moet over een 

lengte van 75 meter acht hindernissen nemen nl.: een horde, 
schutting, tunnel, kattenloop, band, ton, breedtesprong en 
wederom een horde.

Uiteraard doet ook hier de baas mee, door naast de hinder-
nissen met de hond mee te lopen, waarbij weer de afstand 
tussen hond en geleider maximaal 2 meter mag zijn. Met 
andere woorden: de hond goed onder appèl houden of 
een hele snelle baas zijn! Tijdens een competitie loop je dit 
onderdeel tweemaal. Je start met 90 punten en je gelopen 
totaaltijd wordt daarvan afgetrokken.

5. Extra duurloop
De hele sportieve deelnemers kunnen een duurloop doen 
van 2 of 5 kilometer. Hierbij loopt de hond verplicht aan-
gelijnd mee. De maximale tijd voor 2 km is 13 minuten en 
voor 5 km is dat 35 minuten. De duurloop is geen verplicht 
onderdeel, maar 
uiteraard ook wel 
heel erg leuk.

Voor wie is 
Breitensport 
geschikt?
Voor alle hon-
denbezitters die 
sportief en gezond 
met hun hond 
bezig willen zijn. 
Om deze sport te 
kunnen beoefenen 
moeten de honden 
minimaal 1 jaar oud 
zijn. En de baas en 
hond moeten over 
een redelijke condi-
tie beschikken.
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Competitie
In 1994 is men gestart met een competitie die toegankelijk 
is voor iedere hondenbezitter en voor iedere hond. Doordat 
de geleiders in leeftijdsgroepen ingedeeld worden, is het mo-
gelijk dat iedereen aan wedstrijden deelneemt. Ook worden 
mannelijke en vrouwelijke deelnemers gesplitst in twee groe-
pen. Gestart kan worden in diverse deelnemersklassen, onder 
andere: 
• Aspirant: Elke nieuwe deelnemer start in de Aspiranten-

klasse. Na 2 geslaagde wedstrijden stroom je door.
• Recreatie: Als je wel wilt deelnemen aan wedstrijden, 

maar niet aan de competitie meedoet.
• Wedstrijd: Als je wedstrijden wilt lopen en deelneemt 

aan de competitie.
• Veteranen: Als je hond de leeftijd van 8 jaar bereikt 

heeft in het wedstrijdjaar, stroom je door naar de Vetera-
nenklasse, ongeacht conditie of vitaliteit van je hond.

Een wedstrijd is echt een dagactiviteit. Gemiddeld zijn er 
40 inschrijvingen en voordat die allemaal alle onderdelen 
gelopen hebben, heb je er een gezellige en ontspannen dag 
opzitten.

Breitensport in beweging…
Enkele jaren geleden heeft er een splitsing plaatsgevonden 
binnen Breitensport-land. Er bestaat tegenwoordig een Bond 
en een Stichting. Doordat Breitensport in Nederland nog 
niet officieel is gereglementeerd door de Raad van Beheer, 
hebben beide organisaties de wedstrijd- en trainingsonder-
delen enigszins veranderd / aangepast aan hun wensen. Zo 
is er bijvoorbeeld tegenwoordig een Vierkamp 1 en 2 en kent 
men ook een onderdeel CSC (Combination-Speed-Cup). Ook 
worden er onderdelen in estafette-verband georganiseerd, 
zijn er soms meerdere klassen bij wedstrijden, zoals een 
Jeugdklasse, en bestaat de Hordenloop meestal uit 3 en soms 
uit 6 horden.

Zo zie je maar weer; de Breitensport blijft in beweging en de 
uitdaging en de afwisseling wordt alleen maar groter!

Breitensporten met ’n Drent
In 1999 ben ik gestart met mijn eerste Drent Max (2 jaar). We 
volgden een Workshop Breitensport bij Kynocenter Tilburg 
onder leiding van Kees van Gorp; deze vereniging was de 
allereerste vereniging die Breitensport beoefende in Ne-
derland. Na deze dag waren we meteen verkocht; het was 
geweldig leuk om te doen! Tegelijkertijd startte onze eigen 
Kynologenclub 
in Oirschot ook 
met Breitensport 
en zijn we jaren 
trouw cursist 
geweest. Elke 
week gingen we 
eerst een uurtje 
Breitensporten 
om meteen 
daarna een 
uurtje Gedrag & 
Gehoorzaamheid 
(GG-1 en 2) te 
doen. Voor mijn 
Drent was dit 
ideaal; eerst even 
‘ontspanning 
door inspanning’ 
en daarna de vol-
ledige concen-
tratie voor het 
vrouwtje. Samen 
liepen we gemid-
deld 2 wedstrij-
den per jaar. Max 
heeft tot zijn 11e 
levensjaar actief 
deelgenomen 
aan Breitensport. 
Dit was ècht ‘Zijn 
Ding’!

Mirjam van Hoef 
met Max

 Jachthondentraining 

 - apporteerproeven

 - veldwerk, 

  - zweetwerk

 - workingtest

 Behendigheid (Agility) 

 Breitensport

 Flyball

 Obedience 

 GG B, 1, 2 en 3 / GH

 Showtraining 

 Canicross / Canilaufen

 UV fietsproef

 Steppen met je hond

 Speurwerk

 Reddingshondenwerk

 Hulphond

 Doggy-dance

 Treibball
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In Memoriam
Frouwke the Gloucester  9 mei 2001 – 22 juni 2015

Josh 5 april 2003 - 6 juli 2015

Ruim 14 jaar hebben wij intens mogen genieten van onze 
lieve Drent: Frouwke. Als pup hebben wij haar gehaald bij 
Rob en Tiny Key van kennel ‘The Gloucester’. Omdat het onze 
eerste hond was, hebben zij een belangrijke rol gespeeld bij 
het uitzoeken van de juiste pup. Een mooie mollige pup, met 
een rustig karakter en zichtbaar jacht-instinct.

Het was een schot in de roos voor ons. Vanaf het eerste 
moment waren we onafscheidelijk. Frouwke ging bijna overal 
mee naar toe. Diverse cursussen werden doorlopen, zodat 
ze mee op jacht kon. Nu heb je jachthonden en Drenten. En 
dit hebben wij dan ook naar hartenlust mogen ervaren (eens 
een Drent, altijd een Drent). Bij trainingen tussen de Retrie-
vers kost het met staande honden, en vooral met Drenten, 

meestal iets meer energie om hetzelfde resultaat te bereiken. 
Maar vaak kwam dan een bekroning, als het apport iets te 
lang duurde en Frouwke muurvast voorstond op een fazant.

Vele avonturen zouden volgen: jagen, vissen, vakantie. Ontel-
bare apporten heeft ze gedaan. Waarbij de mooiste apporten 
voor eeuwig op je netvlies blijven. Een enkele keer moest ze 
verplicht thuis blijven en kon ze niet mee op jacht. Hier was 
het gezin meestal niet zo blij mee. De hele dag stond Frouw-
ke dan nerveus op de uitkijk en ’s avonds bij thuiskomst, 
gunde ze je eerst geen blik waardig om haar punt te maken. 
Dit hield ze dan geen minuut vol, om je vervolgens enthousi-
ast te begroeten en de rest van de avond geen moment van 
onze zijde te wijken.

Voor kinderen was ze de liefste hond die je kon wensen. Altijd 
in voor een spelletje met de tennisbal en als ze haar wilden 
aaien, ging ze spontaan op haar rug liggen. Haar favoriete 
plekken waren zee en strand. Uren kon ze zich daar vermaken 
om ’s avonds uitgeteld aan onze voeten al dromend te liggen 
slapen.

Maar helaas volgen bij het ouder worden ook de nodige kwa-
len. Het zicht werd minder en op het laatst was ze bijna he-
lemaal doof. In februari kreeg ze last van evenwichtsstoornis 
(GVS) en bij uitgebreid onderzoek kwamen er nierproblemen 
naar voren. Vanaf dat moment ging het snel bergafwaarts. 

Tot het laatste moment was ze middelpunt van ons gezin. Op 
22 juni jl. is ze rustig ingeslapen. Frouwke, bedankt! Je was 
een hond uit duizenden!

Familie van Meeteren - Utrecht

Met groot verdriet hebben wij op 6 juli onze Drent Josh moe-
ten laten inslapen. Josh is twaalf jaar geworden. Josh kwam 
bij ons toen hij vijf jaar was, hij was onze eerste Drent en we 
hebben lief en leed met elkaar gedeeld, Hij was een volwaar-
dig lid van ons gezin.

Hij was een vrolijke, gemakkelijke hond die overal voor in 
was. Hij genoot van al het wandelen, was een goede reiziger 
en ging overal mee naartoe.

Samen hebben we heel wat beleefd. Wij zijn veel met hem 
naar Engeland geweest, we hebben daar familie wonen en 
je kunt er prachtige wandelingen maken. Josh was dan ook 
een “tweetalige” Drent, uniek van karakter, met humor en een 
hart van goud.

Zonder hem is het  stil en leeg in huis en opeens lijken we 
zeeën van tijd te hebben. Als de tijd rijp is, komt er weer een 
Drent in ons gezin, daar ben ik van overtuigd. 

Een opvolg(st)er voor Josh… hij zal het vast goedvinden!

Familie Bigby



Onze lieve jolige Mees is niet meer. Heel 
plotseling na eigenlijk nooit ziek te zijn 
geweest, behalve dan hele zware ED, 
wat we met medicijnen en speciaal eten 
goed onder controle hadden, heeft hij 
nooit iets ergs gehad. Gelukkig dan 
maar weer. 

Mees was eigenlijk een hele gekke jolige 
Drent, buiten heel onzeker en binnen 
was ‘t zo’n watje, hij mocht iedereen 
die bij ons binnenkwam. Maar buiten 
de poort en huis was hij een complete 
andere hond, dat maakte hem ook zo 
bijzonder. 

In de tuin pikte hij altijd alle vruchten 
van de planten, maar ook de pepers vrat 
hij op, zodat we alles een paar levels ho-
ger moesten hangen. Binnen waren de 
peren en appels op de fruitschaal ook 
niet veilig. Mijn man en ik gaven elkaar 
in ‘t begin de schuld, omdat we niet 
door hadden wat er gebeurde. Totdat 
we alle steeltjes terugvonden in zijn mand. Nou, ja hij wist 
wel wat gezond was.

Mees zorgde altijd wel voor hilarische toestanden met zijn jo-
lige gedrag. Altijd mee naar Frankrijk op vakantie met al onze 
andere honden. Daar mocht hij ook los lopen, waar hij dank-
baar gebruik van maakte. Thuis, met uitlaten op het strand, 
moest hij altijd aan de lijn vanwege zijn ED. Maar tijdens de 3 
weken Frankrijk, kon hij doen wat hij wilde. Met extra medi-
cijnen ging dat prima en had hij de tijd van zijn leven.

Tot ‘t laatst toe is hij gelukkig heel vrolijk geweest, weinig 
pijn. Alleen de laatste avond voor zijn overlijden was hij niet 
zo lekker. Het begon met een blaasontsteking, dus wij maak-
ten ons niet zo’n zorgen. Toen dit genezen was, bleven zijn 
bloedwaarden erg laag dus dacht de dierenarts toch aan iets 

anders. Dus een hoop testen gedaan 
en toen wilden ze Mees toch opereren 
om te kijken of het zijn milt was of iets 
anders, want goed was het niet. 

De diereenarts belde, dat het goed fout 
was en dat alles onder de gezwellen 
zat. Herstel was niet meer mogelijk. 
Eén gezwel was al open gesprongen 
vandaar het bloed in zijn buik en de 
lage bloedwaarden. Omdat hij toch al 
onder narcose was, vroeg de arts of wij 
hem nog wilden laten bijkomen. Nou 
nee, dat zou dan alleen voor ons zijn 
geweest, om hem nog even in leven te 
zien. Wij hadden ‘s ochtends eigenlijk al 
afscheid genomen. Dus hebben ze hem 
in de narcose laten inslapen. Wij waren 
helemaal in shock, nooit gedacht 
dat we Mees op deze manier zouden 
verliezen. Maar niemand heeft hier nu 
eenmaal iets over te zeggen. 

‘s Middags hebben we hem opge-
haald en in zijn mand gelegd, zodat de andere honden goed 
afscheid konden nemen. Op zondag is hij gecremeerd en nu 
staat hij bij onze 3 andere overleden honden.

We hebben intens van onze Mees gehouden en genoten en 
denken nu vooral maar aan de leuke herinneringen. Dat zijn 
er veel, van onze lieve jolige Mees.

Lieve Mees, we zijn dankbaar dat je 11 jaar onze lieve vriend 
bent geweest. Het gemis blijft nog wel even ook het verdriet, 
maar je zit voor altijd in ons hart gesloten. We zullen je nooit 
vergeten.

Marry & Moos
Joost, Giel, Thijs, Siem, Nora, Lisa en Hanna
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Mees fan it Frije Fjild 13 oktober 2003 - 13 november 2014

Niets zo heerlijk in de zomer, als een frisse duik! Ik zei frisse duik, Floor…

Eveline Steenaart
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De 3 Kwakelse dames

Wat gaat de tijd toch waanzinnig snel. Zo heb je de span-
ning van dekking, echo, dracht en bevalling en zo ben je 
bezig met welke pup gaat waar heen.  Als op 1 juni Annet, 
chipper van de Raad van Beheer, langs komt voor het 
chippen en het DNA-afnemen, hebben we 100% zeker-
heid waar het mandje van welke pup staat. Alle pups 
laten het over zich heen komen en geven geen krimp als 
de chip wordt gezet. 

De volgende dag meteen met z’n allen in de auto om richting 
Sleeuwijk te rijden voor de ‘APK’ van de pups. De eerste 1,5 ki-
lometer was geen lolletje; wat een gejank en gepiep achter in 
de auto waar alle pups veilig in hun bench zitten en Blossom 
er rustig naast ligt. Na 1500 meter gaan 1 voor 1 de ‘batterij-
tjes’ eruit en wordt het stiller en stiller in de auto.

Alle pups zijn goedgekeurd en bij alle reutjes is minstens 1 
balletje gevoeld; de dierenarts vond het een mooi en schoon 
nest. Alle pups keurig op gewicht en gezond, dus wat wil je 
als fokker nog meer. Ze kregen hun eerste enting (ook nu 
weer geen piepje gehoord) en dan mag nu ook papa Jarno 
eindelijk bij zijn puppy’s. Wat is dat toch een ‘zachte’ reu, die o 
zo voorzichtig met zijn pups omgaat en alles goedvindt wat 
de pups bij hem doen: zoals onze Tooske, die in een bench 
was gaan zitten en echt gromde tegen Jarno toen hij een 
kijkje kwam nemen.

Nu hebben we een kleine week voordat alle pup-eigenaren 
naar de Kwakel komen voor onze ‘knuffelmiddag’, die wij 
houden. Het is heerlijk weer en iedereen gaat lekker buiten 
in de ren op de grond bij elkaar zitten. Zo kunnen ze heerlijk 
met hun eigen pupje knuffelen, maar het belangrijkste is dat 
ze kennis met elkaar maken. Manuela en Hennie zijn er ook 
bij met Jarno. Er worden heel wat vragen gesteld, met elkaar 
gepraat en foto’s gemaakt. Ook staat onze webcam buiten 
aan, zodat Jenna die in Amerika zit zo ook mee kan genieten. 
Af en toe houden we haar pupje voor de camera. We gaan 
een klein stukje lopen om foto’s te maken. Manuela heeft  
een konijntje meegenomen om te kijken wat de pups er mee 
gaan doen. Sommige lopen er voor weg en kijken op een 

afstand, andere gaan met het konijn aan de haal. We zetten 
een klein sleepspoortje uit en er zijn er die het oppikken en 
het spoor volgen. 

Dan is er een klein buffetje en als om 20.30 uur de laatsten 
zijn vertrokken, praten we nog heerlijk na met Manuela en 
Hennie. Wat zijn het weer leuke mensen bij elkaar, waar onze 
pups heen gaan.

Nu gaat onze laatste week in en we krijgen geen visite meer. 
We gaan nog even heerlijk genieten en ons voorbereiden op 
het minst leuke gedeelte van het nestje: het afscheid nemen 
van de pups. Ook al weet je dat je hele lieve mensen hebt 
gevonden, dit is het moeilijkste gedeelte.

We hebben eerst nog een clubmatch, waar we heen gaan 
en waar 5 van de 6 pups uit het Bloske-nest ook meedoen. 
De dames en de mannen doen het goed en we zijn trots op 
de keuringsrapporten. Ook kwamen Marry en Richard op 
het idee om mee te doen in de fokkers-klasse en we konden 
nog inschrijven. Er werd wel gezegd: “We hebben dan niet 
genoeg bekers”, maar ach dat maakt helemaal niets uit. Het 
is toch geweldig als je als fokker daar aan mee kan doen. We 
werden vierde, maar dat mocht de pret niet drukken. Ik was 
ontroerd toen ik onze pups in de ring zag lopen samen met 
Marry en Richard; wat zijn we daar trots op en wat hadden 
we een gezellige middag met elkaar (‘n paar weken later 
kreeg ik op de EVC-vergadering alsnog een beker voor onze 
4e plek, die nu bij de andere bekers staat te pronken). 

Gelukkig spreken we elkaar veel via de Facebook-groep die 
we hebben gemaakt voor dit nest. Ook heb ik een groep 
gemaakt voor het BlosJar-nest, maar ineens kwam Selma op 
het idee om ze samen te voegen. Iedereen was enthousiast, 
dus werd de Bloske-groep en de BlosJar-groep samen de 
Bloskids-groep. Hier maakt iedereen gretig gebruik van om 
vragen te stellen, foto’s te plaatsen en vooral steun bij elkaar 
te vinden. De Bloskes hebben het eerste jaar achter de rug 
en steunen de BlosJars, die dit jaar ingaan. Ook de beide reu-
eigenaren zitten in deze groep.

Dan is het maandag 15 juni en gaat de eerste pup naar zijn 
nieuwe mandje en, ja hoor, de tranen vloeien weer rijkelijk. 
17, 19, 20 en 23 juni vliegt de rest uit en elke keer komen ze 
weer die tranen. Het blijft moeilijk om de pups weg te zien 
gaan, maar we weten dat ze het heel goed gaan krijgen. 

Op 22 juni gaan we met Trudy, die nu Tule heet, naar de 
dierenarts voor haar 9-weken-enting en een gezondheidsver-
klaring om naar Amerika te mogen vliegen. Alles is goed en 
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dat papiertje is ook binnen. 26 juni gaan we Jenna halen, die 
we nog nooit live hebben gesproken, alleen via Facebook en 
e-mail. Het is stressen als ineens blijkt dat haar vliegtuig een 
uur eerder is geland dan wat wij van haar hadden doorgekre-
gen. Gelukkig wonen we vlak bij Schiphol, dus hop Tule en 
wij de auto in en rijden maar. We staan op tijd bij de deur te 
wachten als Jenna via een andere 
deur ineens bij ons staat. Het klikt 
meteen en we geven haar dan 
eindelijk haar pupje in haar han-
den, nemen haar bagage over, 
zodat ze even heerlijk kan knuf-
felen met haar hondje dat ze al 
die tijd via de computer heeft zit-
ten bewonderen. We lopen naar 
de auto en gaan richting huis. 
Omdat Jenna bij ons blijft, totdat 
ze maandag weer terugvliegt, 
kunnen wij ook nog heerlijk van 
Tule genieten. Zaterdag rijden we 
samen met haar naar Zwolle, waar de Nederlandse Rassen-
show is. Dit wilde ze graag omdat het een mooie gelegen-
heid is om heel veel verschillende Drentjes bij elkaar te zien. 
We blijven een paar uurtjes kijken en gaan dan richting Put-
ten. Bij Irene en Annebet nemen Irene en ik samen met Gioya 
en Duko een duik in de vijver en ook een heerlijk drankje. 
Zo heeft ze ook Duko in het echt kunnen zien. Na een paar 
uurtjes gaan we richting huis. Zondag komt Manuela met 
Jarno op visite zodat ze ook Jarno in het echt kan ontmoeten 
en heerlijk met Manuela kan bijkletsen.

Dan gaat de laatste nacht in. De volgende ochtend is het 
vroeg op om de dames naar Schiphol te brengen en afscheid 
te nemen. Eerst het hondje naar de speciale balie om te 
kijken of ze niet te zwaar is. Nu is het maandagochtend je 
zal altijd zien dat er wat is en ja hoor: de computers werkten 
niet en dus moest alles met de hand worden ingevoerd en 
doorgebeld. Marry neemt Tule af en toe mee naar buiten en 
loopt daar wat met haar. Na bijna een uur is er dan eindelijk 
‘groen licht’. Ze mag mee, maar heeft nog maar 10 minuten 
om een ticket te kopen en door twee controles te gaan. Dus 
bijna geen tijd meer om afscheid te nemen en dat is maar 
goed ook, want die tranen stoppen echt niet. Het is moeilijk 
om te weten dat je je pupje voorlopig niet ziet, maar als alles 
goed gaat komt Jenna voor de fokdag weer naar Nederland 
en houden zij en Jared vakantie. Tule komt dan heerlijk bij 
ons logeren. Het afscheid is heel kort en hevig. We volgen 
haar op afstand, zien dat ze het ticket voor Tule koopt en naar 
boven gaat. Als ze bovenlangs loopt, dan is het nog een keer 
roepen en zwaaien. Als we naar de auto lopen kijken mensen 
ons aan, omdat de tranen rijkelijk vloeien. Marry zegt: “Dit 
is het laatste nestje, ik wil dit niet meer”. Ik zeg tegen hem: 
“Als wij niet meer huilen als de pups weggaan, dan is het 
voor ons tijd dat we gaan stoppen!” We komen thuis aan en 
krijgen een berichtje: “We zitten in het vliegtuig”. Marry heeft 
een programma op zijn laptop waarmee je het vliegtuig kan 
volgen en zo zien we ze vanuit onze tuin wegvliegen richting 
Amerika. Na een aantal uren krijgen we een berichtje dat de 
eerste vlucht heel goed was gegaan en dat ze nu aan het 
wachten was op de volgende vlucht. Tule had 7 uur geslapen 

en in het toilet op een inco-matje een plasje gedaan. Het 
volgende wat ik krijg, is een foto van Tule bij Jared in de auto, 
het bericht dat ze goed was aangekomen en dat ze nu met 
Jared richting huis gaan. Vanaf die dag krijg ik elke dag een 
foto, filmpje of een berichtje van Jenna en daar ben ik zo blij 
mee! Hoezo zie ik de pup voorlopig niet?

Boris is hier ook aan het logeren 
en begin juli komt onze Cas hier 
vakantie vieren, want dat doen 
de hondjes hier echt. Ze liggen 
op de bank binnen of buiten en 
slapen, spelen, eten een ijsje met 
het warme weer en zijn heerlijk 
lui. Indy, mijn kleindochter, loopt 
weer heerlijk hier rond op Oma-
dag en heeft het naar haar zin 
met de hondjes. Het blijft onge-
lofelijk dat geen van de honden, 
die hier zijn haar omver lopen; ze 

doen heel voorzichtig met haar. We gaan van alles doen en 
nemen als we naar het strand gaan een bolderkar mee voor 
Tooske. Ze blijft er netjes in zitten, maar als ze bij het water 
komt en de andere honden helemaal dol worden, dan is het 
moeilijk om haar in de kar te houden. We laten haar eerst 
lekker rondbanjeren rond de waterlijn en dan nemen we haar 
een aantal keren een klein stukje mee de zee in. Dat is toch 
best wel spannend en na een paar keer rent ze richting bol-
derkar, jumpt erin en gaat liggen met een blik van: “Laat mij 
hier maar heerlijk liggen”. Wat een bekijks hebben we daar 
mee en helemaal als we aan het einde met die vier (Cas is er 
ook bij) een ijsje gaan eten. Ook gaan we kijken in Hoofddorp 
of de genen van Luna en Blossom en Gioya ook in Tooske 
zitten en ja hoor, ze vindt zwemmen leuk, dus dat komt wel 
goed met haar. 

Als we op een zondag naar Zeewolde rijden om bij vrienden 
een dagje camping te doen, gaan we eerst even lekker op het 
strandje ravotten met onze Drentjes en hun bruine Labjes. 
Daar loop ik opnieuw tegen het probleem aan dat Tooske 
niet komt, als ik haar roep, ze hoort mij gewoon niet. Vol-
gens ons ligt het aan de naam, waar je geen kracht mee kan 
geven en de klank die niet aan komt. Al een paar weken loop 
ik er tegenaan en elke keer zeg ik: “Het ligt aan de klanken 
in haar naam, ik wil iets zoeken met een i”.  Na veel zoeken 
en vooral kijken naar betekenissen van namen, valt mijn 
oog op ‘Jaycee’. Klinkt helemaal goed en als ik de betekenis 
lees, is het duidelijk. Jaycee betekent net als Luna: maan. De 
kinderen zijn blij, ik ben blij, alleen voor Marry is het even 
wennen, maar hij vindt het het wel leuker klinken dan Tooske. 
En Tooske? Die begint al aardig naar haar nieuwe naam te 
luisteren. Dus vanaf nu heet onze Tooske (wat ik nog steeds 
een hele leuke en gave naam vind): Jaycee.

We gaan richting vakantie en ook richting de reuendag waar 
twee en misschien wel drie van de vier reuen uit het Blos-
kenest naar toegaan. Weer een heel leuk idee wanneer er 
inderdaad iets ‘van het Dreske Kwinne’ op de dekreuenlijst 
komt te staan.

Jolanda Huijsing
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De avonturen van onze Bubba
Maandag 15 juni 
was het dan einde-
lijk zo ver. De dag 
is gekomen dat wij 
onze Bubba (Klaas 
Blosjar van ’t Dreske 
Kwinne – zoon van 
Blossom en Jarno) 
mogen ophalen bij 
Jolanda en Marry.

Wat een bijzondere 
dag. Het was zowel 
voor ons als voor 
Jolanda en Marry een 
emotioneel moment. 
Wat hebben deze 
twee lieve mensen 
enorm veel liefde en 

zorg aan dit mooie nest gegeven! Wij zijn dan ook heel blij en 
gelukkig dat Bubba ons leven komt verrijken en dat we een 
hele leuke nieuwe periode zijn ingegaan in ons leven!

Bubba is onze eerste hond, dus een beetje spannend vonden 
we het wel. Gelukkig zijn we in aanloop heel goed begeleid 
door de fokkers en de reu-eigenaresse. Het beste advies wat 
we meekregen is: ‘Ga op je gevoel af, dan komt alles goed’. De 
eerste nacht was best even wennen, maar daarna ging 
het eigenlijk heel goed! De foto is genomen na 
een zeer korte nacht met een hoop gepiep 
en weinig slaap voor zowel Bubba als 
ons. Uiteindelijk lag hij buiten zijn 
bench tegen het hoofdeinde aan 
te slapen en maakte hij het baasje 
regelmatig wakker door een poot in 
zijn gezicht te planten.

De volgende nacht hebben we hem 
gewoon in de bench gelegd en zijn 
boven gaan slapen. Na enkele protesten 
heeft hij braaf de hele nacht geslapen en sinds-
dien gaat het perfect. We zijn Marry ook zeer dankbaar 
voor zijn intensieve zindelijkheidstraining, waardoor Bubba 
al precies wist wat de bedoeling was. We hebben het beeld 
nog steeds voor ogen dat Marry als een soort adelaar boven 
de puppies hangt om in de gaten te houden of er eentje van 
plan is iets te gaan doen! We ervaren het als een enorme luxe, 
dat hij van half elf in de avond tot half acht in de ochtend 
braaf en rustig in zijn bench slaapt. Zelfs tijdens het leukste 
moment van de dag, de ochtendknuffelsessie (als je voor 
het eerst beneden komt), houdt hij zijn plas nog in! Wat 
een kanjer. Hij neemt dan altijd iets mee uit zijn bench (zijn 
aap, dekentje of kussen) en gaat dan van blijdschap heerlijk 
brommen en al kwispelend met zijn kontje schudden!

We zijn nu inmiddels 5 weken verder en wat genieten we 
van onze kleine man (hij denkt zelf dat hij al heel groot en 
stoer is)! Elke dag is een feestje. Natuurlijk probeert hij uit 

te vinden waar de grenzen liggen, maar we kunnen de lol 
er wel van inzien. Zo probeerde hij laatst nog, door met een 
noodvaart aan te komen rennen en op de bank te springen, 
om het eten van het bord te jatten… De afstandsbediening 
en mobieltjes zijn de laatste tijd ook ‘hot’. Vooral als de baas-
jes even niet kijken.

Bubba is een ondernemend Drentje en voor niks of niemand 
bang, ook niet voor water. Bij Jantine Veldhuijzen heeft hij 
zijn eerste puppy jachttrainingen achter de rug. Met tien 
weken zwom hij zonder blikken of blozen met een hoop 
gespetter ruim vijf meter over naar zijn vrouwtje! Onze eigen 
Pietertje van den Hoogenband!  Ook de eerste apporten 
met de ‘schiet-eend’ op het strand en de konijnendummy 
gaan voorspoedig. De eendjes in de sloot begint hij ook erg 
interessant te vinden. 

We vrezen, zoals blijkt uit het volgende avontuur, dat ook  
die niet heel lang meer veilig zijn. Tijdens Bubba’s standaard-
rondje komt hij langs een brede sloot, waar altijd eendjes 
zitten. Het ritueel is dan, dat hij even gaat kijken. De eendjes 
gaan dan netjes de sloot in en Bubba snuffelt een beetje en 
verovert een paar veren. Een paar dagen na de zwemles bij 
Jantine was hij ook weer lekker aan het snuffelen en kwam 
hij braaf langs de waterkant naar de baas gelopen (en dat na 
‘slechts’ 35 keer roepen). Probleem was alleen dat hij langs de 
kant uitgleed en ondersteboven het water in kukelde! Maar 

in plaats van in paniek te raken dacht Bubba: Nu ik toch in 
de sloot lig, kan ik wel even achter de eendjes 

aan zwemmen! Flink spetterend zette hij de 
achtervolging in. Dat de baas lichtelijk in 

de stress aan de kant stond te roepen, 
was niet zo belangrijk. Gelukkig besloot 
Bubba net voordat het baasje dacht zelf 
ook het water in te moeten, dat het een 
hopeloze missie was en kwam hij lichte-

lijk uitgeput naar de kant gezwommen. 
Wij begrijpen dan ook niks van het verhaal 

dat een Drent in principe niet graag zwemt!

Bubba heeft al veel vriendjes gemaakt met andere 
honden, waarbij het staartje altijd eerst tussen de pootjes 

is, om vervolgens toch nieuwsgierig te gaan kijken. Als het 
sein veilig overgekomen is, speelt hij er lustig op los, hoe 
groot de andere hond ook is! Ook het gezellige bezoek van 
Papa Jarno was zeer geslaagd en na het spelen hebben ze 
heerlijk samen een tukkie gedaan onder de tafel in de tuin!

 Kortom we zijn dolgelukkig met onze ‘Kapitein Bullepees’ zo-
als zijn bijnaam inmiddels luidt (hij vindt zijn bullepeesjes het 
allerlekkerst)! Bubba is overigens vernoemd naar een beken-
de Amerikaanse golfer: Bubba Watson. Jeroen is golfleraar 
en we golfen graag samen. In Engeland en Schotland mogen 
honden mee de baan op en Bubba gaat in oktober dan ook 
zijn eerste trip naar de Eilanden maken! In Nederland is het 
inmiddels ook op een enkele baan toegestaan. Tot snel!

Jeroen, Georgette en Bubba!
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Prostaatklachten bij de oudere reu
Bij oudere mannen kan het gebeuren dat er prostaat-
klachten optreden en dat men last krijgt met plassen etc.  
Dit komt omdat de prostaat groter wordt, waardoor de 
urinebuis vernauwt. Vaak kan het met medicijnen opge-
lost worden, maar soms moet er operatief ingegrepen 
worden. Niet iets om je zorgen over te maken, maar lastig 
voor de patiënt. 

De prostaatklachten  waarmee oudere mannen soms te kam-
pen hebben, kunnen ook bij oudere reuen optreden.

Enige tijd geleden kreeg ik een telefoon-
tje van een zeer bezorgde reu eigenaar. 
Zijn hond  is 8 jaar oud en er druppelde 
ineens bloed uit het geslachtsorgaan. 
Hevig geschrokken is de eigenaar direct 
naar zijn dierenarts gegaan. Die schreef 
in eerste instantie een antibioticum voor, 
maar als dat niet zou helpen, dan moest 
er gecastreerd worden, want het lag aan 
de prostaat. Omdat er geen ontsteking 
was, hielp het antibioticum natuurlijk ook 
niet!

Toen ik het verhaal hoorde herkende ik 
het direct, want mijn reu Oscar (een in-
tacte reu, die nog steeds dekt) heeft deze 
klachten vanwege een vergrote prostaat 
1,5 jaar geleden ook gehad. Gelukkig 
heb ik een dierenarts, die zijn vak verstaat en hij kent mijn 
mening over castreren. Ik kreeg medicijnen mee en na enkele 
dagen was het probleem in feite verholpen.  (Wel even de 
kuur afmaken natuurlijk)! De dierenarts heeft wel gezegd dat 
de kwaal opnieuw kan optreden, maar dan krijg je gewoon 
weer een kuur mee! 

Ondertussen heeft Oscar met goed gevolg twee teven be-
vrucht, dus met de kwaliteit van het sperma is ook niets aan 
de hand.

Ik heb de eigenaar die me belde geadviseerd contact met 
mijn dierenarts op te nemen en ik heb hem bij de kliniek 
geïntroduceerd met het bovenstaande. Ik kreeg direct als 
antwoord: Dit doet me denken aan het Oscar-verhaal. Nu, mij 
dus ook. Nadat er een afspraak was gemaakt, heeft ook deze 
reu een kuur meegekregen en na enkele dagen waren ook 
daar de problemen verholpen.

Wat kunnen de klachten zijn:  Vaak plassen, heel erg moe-
ten persen bij het produceren van ontlasting, bloed uit het 

geslachtsorgaan.  Ook hier adviseer ik: ga 
naar je dierenarts, die kan via een rectaal 
onderzoek heel snel concluderen of het 
inderdaad de prostaat is. 

Waarom dit verhaal? Omdat er direct 
weer castratie geadviseerd werd, waar 
het in eerste instantie niet nodig was. U 
kunt zich voorstellen dat de eigenaar van 
de hond niet alleen reuze opgelucht was, 
maar ook blij dat hij niet direct gehoor 
gegeven had aan het voorstel van zijn 
dierenarts. En ik was blij dat hij er een te-
lefoontje aan gewijd heeft en dat ik hem 
bij mijn dierenarts kon introduceren.

Nogmaals, als er een medische noodzaak 
is, dan moet het gebeuren, maar als het 
even kan, toch maar eerst eens kijken of 

het ook op een andere manier opgelost kan worden.

Mensen gaan tegenwoordig heel vaak voor een second 
opinion. Wat is er op tegen om dit ook voor je hond te doen 
wanneer je er niet zeker van bent dat de eerste gestelde 
diagnose de juiste is?

J. Broekman – Dekker (correspondent)

Medisch

Roef:  uit de kennel van ’t Roerdal.  Hij doet zijn 

naam eer aan.  

Deze Drentenpup wordt al een volwaardig zeiler. 

Vanuit de kajuit houdt hij het allemaal goed in 

de gaten!

Annemarie en Kiki Hendriks



Onze Drent - 37

 

Oormijt bij de hond
De mijt is een spinachtig 
diertje dat zijn hele levenscy-
clus op de hond doorbrengt. 
De vrouwtjes leggen hun 
eieren in de huid van de 
uitwendige gehoorgang en 
zowel de uitgekomen larven 
als de volwassen mijten voe-
den zich met oorsmeer van 
de hond.

Omdat de Drent een jachthond is met hangende oren is hij  
gevoeliger voor oormijt dan honden met opstaande oren. 
Dat wil niet zeggen dat een Herdershond er geen last van 
kan hebben.

Hoe herken je oormijt? Wanneer je pup of de volwassen hond 
erg met het hoofd schudt en aan of achter de oren krabt, dan 
kun je denken aan een besmetting met oormijt. 

Ik zeg met opzet ‘besmetting’, want oormijt is zeer besmet-
telijk (het is een contactbesmetting). Je kunt er ook aan den-
ken, wanneer je ziet dat de hond zwarte rommel in zijn oren 
heeft, of wanneer hij zijn kop schuin laat hangen. 

Je kunt het eventueel zelf schoonmaken met wat gekookt en 
daarna tot lauw afgekoeld water. Doe dit op een doekje en 
niet met watten, want die pluizen. Er zijn speciale oorcleaners 
in de handel waar je de hond mee kunt behandelen, maar 
ik adviseer toch om bij een langdurige besmetting naar de 

dierenarts te gaan, omdat er ook een ontsteking kan zitten. 
De diagnose is goed vast te stellen met een oorkijker of oto-
scoop. Je kunt de mijten dan zien lopen.

Onderzoek wat de oorzaak is van de oormijt. Heeft de hond 
een grasaar in zijn oor zit-
ten? Is hij allergisch voor 
iets?

Nogmaals, bij twijfel naar de 
dierenarts, omdat je hond 
er niet alleen last van heeft, 
maar het kan ook pijnlijk 
zijn en dat wil natuurlijk 
niemand voor zijn hond.

J. Broekman – Dekker 
(correspondent)

Alle artikelen  die ik op medisch gebied schrijf, zijn geen 
alternatief voor de dierenarts. 

Uw dierenarts is - en blijft - de deskundige wanneer u 
problemen hebt.

Wat ik wel hoop, is dat ik u met bepaalde artikelen 
ergens op kan attenderen, zodat u eventuele problemen 
sneller herkent of onderkent.

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!  

In een van de mooiste streken van Nederland,

Westerwolde vindt u in Bourtange

herberg restaurant

de “Staakenborgh”

De herberg is landelijk gelegen, een ideale plek voor een

wandelvakantie met uw hond. De hotelkamers zijn gelijkvloers,

vrijstaand met eigen opgang en een terras met  uitzicht op het

platteland, direct gelegen aan vrije wandelpaden.

Voor lezers van dit blad hebben wij  een

HONDEN WELKOM ACTIE/AANBIEDING

lees meer op

WWW.STAAKENBORGH.NL

telefoon 0599354216
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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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GR4 Blanc-Martèlpad of is het Màrtel-pad?
Vele jaren achter elkaar trokken we tijdens 
de zomervakantie kris-kras door ons geliefde 
vakantieland Frankrijk. We reisden met de ca-
ravan en verbleven gemiddeld 5 tot 7 dagen op 
dezelfde camping. Dan hadden we de directe 
omgeving grotendeels verkend en moest er 
weer verkast worden op zoek naar een nieuwe 
uitdaging. Onze trouwe Drentsche Patrijshond 
Max ging ook altijd mee op deze trektochten. 

Zo ook in de zomer van 1999. We waren voor en-
kele dagen neergestreken in de Gorges du Verdon, 
ongetwijfeld bekend bij veel Medelanders, en 
wilden graag een wandeling maken. De omgeving 
van de Gorges du Verdon staat, naast de rivier,  
bekend om de wandelmogelijkheden. Wij hadden 
ons oog laten vallen op de wandeling die bij de 
Fransen bekend staat als ‘Le Sentier Martèl’; een 
tocht door een kloof van ongeveer 14-16 km lang 
(hoezo ’n beetje met de Franse slag), kleine 6 uur 
lopen. 

Op een informatiebord hadden we gelezen dat het een 
relatief, ongevaarlijke wandeling was, geschikt voor jong en 
oud, alleen minder geschikt voor mensen met hoogtevrees 
vanwege een lange, steile afdaling via 6 ijzeren trappen, 
‘escaliers’, totaal 240 treden. Onderweg zou je ook een paar 
tunnels passeren waarvan er ééntje 670 m lang was. Aan het 
einde van de wandeltocht was een berghut, Chalêt de La 
Maline, en van daaruit vertrok een bus terug naar de parkeer-
plaats. Goed geregeld dus! 

Nou dat leek ons wel leuk. Wat we helaas niet wisten is dat 
het Martèlpad (de speleoloog die in 1905 als eerste de kloof 
verkende, heette Martèl) ook maar al te gemakkelijk kan uit-
lopen op een Marteling! Het is een lange wandeling, het kan 
behoorlijk heet worden in de kloof, je hebt geen mogelijkhe-
den om een stuk af te snijden en dan die beruchte trappen… 

De volgende dag vertrokken wij (Jo, Mirjam, Rob 10 jaar, 
Paul 8 jaar en Drent Max 2 jaar) vanaf de parkeerplaats bij 

Point Sublime.  We gingen op pad met zaklampen, enkele 
stokbroden, flessen water, een touw, een summiere route-
beschrijving en een goed humeur. We hadden gekozen om, 
in tegenstelling tot de meeste wandelaars, de route berg-op 
te nemen, omdat Mirjam behoorlijk last kan hebben van 
hoogtevrees. Liever klimmen, dan afdalen! Het was inder-
daad een schitterende tocht en de eerste uren kwamen we 
weinig wandelaars tegen. We liepen door enkele tunnels, de 
zaklampen waren dus zeker niet overbodig. Daarna was het 
klimmen en weer afdalen. De tocht ging over smalle geiten-
paadjes; aan de ene kant keek je omhoog en zag je inder-
daad de geiten staan (dat vond onze Drent Max geweldig 
leuk), maar aan de andere kant keek je tientallen meters recht 
naar beneden. Op dergelijke paadjes werden de kinderen 
vastgebonden aan het touw. Als ze vallen, dan hebben we ze 
hopelijk nog!

Na ongeveer 3 uur klimmen, passeerden ons de eerste wan-
delaars. Zij haden gekozen voor de afdaling. Menigeen, veelal 
Fransen, wezen op onze Drent en begonnen dan over de ‘es-
caliers’. Heel zelfbewust zeiden we dan: Geen probleem; Pas 
de problème. Onze Max kon trappen lopen als de besten. De 
tocht werd wel al zwaarder. We moesten kruipen over grote 
rotsblokken en konden ons vasthouden aan ijzeren stangen 
of aan touwen. Max had hier geen problemen mee, in tegen-
stelling tot het vrouwtje. Als klap op de vuurpijl kwamen de 
6 ‘escaliers’ in zicht. Het waren niet allemaal ijzeren trappen, 
zoals we gedacht hadden, maar er zaten ook ladders tussen, 
waarvan eentje 70 m steil omhoog ging. Woow, dat kan onze 
Max niet. Omdraaien dan maar? Nee, ook dat was geen optie. 
We wilden persé de wandeling voortzetten en waren al ruim 
over de helft. Gelukkig was Jo in het dagelijks leven (vrijwil-
lig) brandweerman en getraind om met humane slachtoffers 
te sjouwen. Wij moesten eerst de ladder op om deze vrij te 
houden (tegenliggers konden we nu echt niet hebben) en 
toen nam Jo onze Drent van bijna 35 kg onder zijn arm en 
trok zichzelf én de hond 70 meter naar boven. Max hield zich 
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Dekkingen

Dek- en geboorteberichten

22-06-2015
Reu: Duco Pyppa v.d. Bezelhonk, NHSB 2854223, HD A
Teef: Gipsey Gil v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB, 2847662 HD A
L. Punselie, Sinderen

01-07-2015
Reu:  Andor fan de Indo-Anjoho, NHSB 2681989, HD A
Teef: Repke Bo v.d. Ruyghewaert, NHSB 2828506, HD A
G.M. v.d. Feijst, Grijpskerk

04-07-2015
Reu: Quibus, NHSB 2652596, HD A
Teef: Jinske Jiba van Hermesheem, NHSB 2876651, HD A
H. van Norel, Zuidlaren

06-07-2015                        
Reu Floris Horus fan ‘t Patrijzenbos, NHSB 2651654, HD A
Teef Isah Loeka v.d. Krikheide, NHSB 2783267, HD A
W. Klijnstra, Nieuwehorne

12-07-2015
Reu: Roef Bo v.d. Ruyghewaert, NHSB 2828504, HD A
Teef:  Eefke Maud v.d. Meerpoel, NHSB 2748738, HD A
J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker, Someren 

26-07-2015
Reu: Oscar Phébe van Groevenbeek NHSB 2635613 HD A
Teef: Siska Serah van ´t Sleeswijck NHSB 2769219 HD A
T. Nap, Winterswijk

Geboorten

14-06-2015
8 pups (4 reuen en 4 teven)
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 

01-07-2015
7 pups (3 reuen en 4 teven)
Reu: Fergus van ’t Patrieske, NHSB 2791539, HD A
Teef: Loeki, NHSB 2691306, HD A
L. Vogels, Best

12-07-2015
6 pups (4 reuen en 2 teven)
Reu: Kamiel Senna van Selihof, NHSB 2597101, HD A
Teef: Javana van ’t Jasperspad, LOSH 1088620, HD C
A. Dooren, Leopoldsburg (B)

 

gelukkig héél rustig, terwijl hij normaal niet zo van optillen 
hield. Eénmaal boven konden we, na een kwartiertje rust, 
onze weg weer vervolgen.

Ongeveer 2 uur later, na een behoorlijk lange beklimming, 
rond 15:00 uur, arriveerden wij bij de berghut Chalêt de la 
Maline. Wat waren we opgelucht; Bestemming bereikt! Na 
een korte pauze, een snelle hap en genieten van het uitzicht, 
gingen we op zoek naar de bus die ons terug zou brengen 
naar de parkeerplaats. Wat bleek… er reed inderdaad een 
bus, maar die vertrok alleen maar om 09:00 uur en om 18:00 
uur. Oeps! Dat werd lang wachten. Jo trok de stoute schoe-
nen aan en ging tussen de geparkeerde auto’s op zoek naar 
Nederlanders om te vragen om een lift, zodat hij onze auto 

kon ophalen. Wat bleek… een oud-cursist van één van zijn 
brandweeropleidingen, woonachtig in Den Helder, stond 
toevallig klaar om, na een koffiepauze bij het chalêt, door 
te rijden in de richting naar Castellane. Hij zou voorbij onze 
parkeerplaats komen, dus Jo kon meeliften. Wat een geluk! 

Wij kijken terug op een schitterende tocht, zo eentje van het 
kaliber, dat je hem nooit meer vergeet. Het is goed afgelo-
pen, maar ’t had ook anders kunnen gaan. We dachten dat 
we goed waren voorbereid, maar dat kan dus altijd beter. Een 
goede voorbereiding is (pas) het halve werk!

Fam. Van Hoef uit Best

Renovatie van de GR4
In de najaar van 2011 en 2012 is de route GR4 voor 1,5 
miljoen euro opgeknapt. 

Onder andere over de puinhelling aan de kant van het 
Chalêt de la Maline is nu een fatsoenlijk pad aange-
legd; je hoeft dus niet meer naar beneden te glijden of 
te rollen.

Het Martèl-pad is weer prima te bewandelen. Dat wil 
zeggen als je een redelijke conditie hebt en je je goed 
voorbereidt. Maar de tocht blijft een beproeving!
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Tentoonstellingen
Hollandse Rashondenshow, ‘de Nationale’ - 27 juni 2015
Het zou de laatste dag van onze kleine vakantie worden za-
terdag 27 juni. Aangezien we met de camper op pad waren, 
leek het ons een leuk idee om al vrijdagavond naar Zwolle te 
gaan en daar te overnachten. Konden we zeker niet te laat 
komen. 

Tot onze verbazing mochten we met de camper op het ter-
rein zo’n 30 meter van de ring staan waar de volgende dag 
gekeurd zou worden. Geweldig geregeld, zo luxe hadden 
we nog nooit gestaan.  Later die avond kwamen er nog 
een paar andere campers en mensen die vast de tentjes op 
kwamen zetten. Het was ook nog een mooie zomeravond, 
dus alles compleet voor een gezellig gebeuren. De honden 
vermaakten zich prima en we konden ze ook nog eens goed 
los uitlaten.

Volgende morgen begon iedereen binnen te druppelen en 
we konden ze verwelkomen met een kop koffie, de fluitketel 
maakte overuren. Bijna 100 inschrijvingen, mooi weer, mooi 
terrein, gezellige mensen die er zin in hadden wat wil je nog 
meer? In twee ringen werd er gekeurd door mevr. J. Heling 
en mevr. D. Striegel.

Wij hadden 3 honden bij ons: Hannes Hay, reu in de Open-
klasse, zijn moeder Birthe Be in de Veteranen klasse teven en 
Lindsey Li in de Tussenklasse teven. Zowel Birthe als Lindsey 
werden eerste in hun klasse (van de 10) en mochten terug 
komen in de eindkeuring. Hannes net niet. De keurmeester 
vond hem iets te grof, wat klopte, gezien de honden die 
ze wel plaatste. Bij de eindkeuring werden alle 1ste en 2de 
plaatsen (als reserve) opgesteld.

Bij de reuen koos de keurmeester als Beste reu voor ‘Bart fan 
‘t Suydevelt’ van J. Hoeksema en Beste teef werd ‘Lindsey Li 
van de Sebastiaanshoeve’, waar ik natuurlijk heel blij mee 
was. Als beste van het ras koos ze voor de reu.

Jammer  was alleen dat ze in de eindkeuring de honden  niet 
meer tegen elkaar liet lopen, zodat het publiek  het mooie 
gangwerk van de Drenten niet kon bewonderen. Al met al 
toch een heel succesvolle dag voor de Sebastiaanshoeve, alle 
andere winnaars van harte gefeliciteerd!

Linda Punselie

Keurmeester jeugdklasse: mw. D. Striegel-Oskam 
Keurmeester overige klassen: mw. L.J.M. Heling-van den Elzen

 
Beste van het ras (BOB): Bart fan ’t Suydevelt  

Reuen Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse Jeugd CAC 1U Bram fan ‘t Zuudbargerveld 2961809 B. Nieuwendijk

Tussenklasse 1U Tristan 2950004 A.B. Sloot

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

Gebruikshonden 1ZG Idde van ‘t Poldersdijkje 2745324 L.D. Mastenbroek

Kampioensklasse CAC / BOB 1U Bart fan ’t Suydevelt 2630889 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Veteranenklasse Res. CAC, Beste Vet. 1U Rinus fan ‘t Suydevelt S 15602/2006 E. Iversen

Teven

Puppyyklasse Beste Pup 1VB Benthe Djenna v. Drienermarke 2991066 H.T. Bösing, E.M. Bösing-Dijkstra

Jeugdklasse Jeugd CAC 1U Yetty-Yssy v.d. Huetsche Grave 2992955 C.T.M Beerendonk

Tussenklasse CAC 1U Lindsey Li van de Sebastiaanshoeve 2947480 L.C. Punselie

Open klasse 1U Demi fan ‘t Suydevelt 2822664 G.A.C.M. Duijvelaar

Gebruikshonden 1U Fenella van ‘t Poldersdijkje 2745327 J. Mastenbroek

Kampioensklasse Res. CAC 1U Jytte Pyppa v.d. Bezelhonk 2898764 C.M. Schulte

Veteranenklasse 1U Birthe Be van de Sebastiaanshoeve 2633009 L. Punselie

Beste Reu en BOB
‘Bart fan ‘t Suydevelt’
Eig.: Jaap Hoeksema

Beste teef
‘Lindsey Li van de Sebastiaanshoeve’

Eig.: Linda Punselie
Foto’s:  
Trudy Schoten
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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 e-mail-adres: redactie@drentschepatrijshond.org.

Dogshow Rotterdam 25 en 26 juli

Brisco Barasya the Gloucester (eig. Geert en Grada 
Paardekooper) is in Rotterdam  

Nederlands Kampioen geworden.

Kamp. Flora Haidy fan ‘t Patrijzen Bos (eig. Wietze 
en Bonnie Klijnstra) is Veteranen-kampioen 

geworden op de Dogshow Rotterdam.

Bij het ter perse gaan van ‘Onze Drent’ was de volledige uitslag nog niet bekend bij de redactie. Wel kunnen we vast melden 
dat op beide dagen ‘Sophie Amy v.d. Lage Nesse’ (eig. T. de Reus-de Haan) de BOB is geworden. Van harte gefeliciteerd!

Onze felicitaties gaan ook uit naar de eigenaren van de twee honden op de foto’s hieronder, die op deze show hun Kampioen-
schap behaalden!

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



Drent-en-kennis: Antwoorden

1. Ja, dit komt net als bij mensen voor.

2. Eigenlijk bijna altijd om type 1, type 2 en 3 komen sporadisch voor.

3. In deze situatie maakt de hond zelf geen insuline aan of als het afweersysteem onbedoeld de cellen die 
insuline  aanmaken, uitschakelt.

4. Het glucosegehalte in het bloed van de hond is dan te hoog, omdat het lichaam immers te weing of geen 
insuline meer aanmaakt. De lichaamscellen hebben juist een tekort aan glucose, zodat de hond minder 
energie of brandstof heeft.

5. Veel plassen, veel drinken, honger (meer eten), gewichtsverlies, lusteloosheid.

6. Latere symptomen zijn braken en grijze staar en uiteindelijk kan de hond in coma raken.

7. a. Belangrijk is om de insulineshots en het eten op dezelfde tijdstippen te geven. Ook het eten is speciale 
voeding. De insulineshot wordt direct na het eten gegeven. Eet je hond niet, dan moet de hoeveelheid 
insuline aangepast worden.

b. Honden met Suikerziekte moeten ook op vaste tijden uitgelaten worden. Doe je dat niet, dan gaat de 
bloedsuikerspiegel ook wisselen, waardoor ook de hoeveelheid insuline die de hond nodig heeft, wisselt.

8. Teven die de prikpil krijgen, waar het hormoon Progesteron inzit. Mede door een ander hormoon gaat 
dit de werking van insuline tegen. Na elke loopsheid maken teven Progesteron aan. Krijgt de teef na een 
loopsheid Suikerziekte dan is het mogelijk dat de Diabetes weer verdwijnt, als je de eierstokken zo snel 
mogelijk laat verwijderen.

9. Ja dat kan, bij langdurig gebruik. Het zijn de Cortisone preparaten (prednisolone en dexamethasone}

10. Tegen jeuk en diverse ontstekingen.

Onze Drent - 43

 

Show in Lommel
We werden gebeld door Geert Paardekooper met de 
vraag of wij naar de show in Lommel gingen, want Brisco 
had in Wieze zijn derde punt gehaald voor het Belgische 
kampioenschap. Als hij in Lommel zou winnen, was hij 
Belgisch Kampioen. Zelf konden ze niet, want ze moesten 
helpen op een show in Oss. Geen probleem, zeiden wij, 
dan schrijven we Asya  ook in.

Dus de 7de om half 6 ging de wekker, alles klaargemaakt 
voor de show, onze 3 dames in de auto en op naar Boxtel. In 
Boxtel aangekomen hebben we eerst lekker koffie gedronken 
met Tiny, Geert en Grada.

Shanti en Tumberly bleven bij Tiny, Brisco en Asya gingen 
mee naar Lommel. Er waren 5 Drenten  ingeschreven, dus het 
keuren ging vrij snel.

Brisco werd beste reu dus het punt was binnen, Asya werd 
beste teef en dan sta je daar: Luc met Asya en ik met Brisco. 
Het is zo bijzonder: moeder en zoon samen in de ring,  strij-
dend wie de BOB zou worden. De keurmeester, die uit Estland 
kwam, was zeer gecharmeerd van alle 2, waarop ik vol trots 
zei dat het moeder en zoon waren. Brisco werd gekozen tot 
BOB.

Dan is het wachten tot 15:00 uur, want je moet toch naar de 
ere-ring, wetend dat een Drent er aan de ene kant in mag en 
aan de andere kant weer uit. Maar wat een verrassing, Brisco 

stond bij de laatste 5, zo kort bij een podium plaats... Mis-
schien de volgende keer.

Superblij gingen we terug naar Boxtel. Geert kreeg kippenvel 
toen hij hoorde hoever Brisco gekomen was in de ere-ring en 
geloofde het eerst niet. 

Wat is er mooier dan een zelf-gefokt hondje, van een andere 
eigenaar, voor te brengen en zo’n uitslag te behalen! Moe 
maar zeer voldaan gingen we weer naar huis .

Luc en Gerrie
Kennel The Gloucester
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Van herplaatsertje tot werkdrent tot clubkampioen

Een flink aantal van jullie kent het 
verhaal al, maar voor degenen die 
mij en onze Jarno nog niet kennen, 
wil ik graag vertellen hoe hij bij ons 
kwam en hoe het allemaal begon.

Op 15 november 2010 overleed heel 
plotseling onze Drent Falko. Nog nooit 
had ik zoveel verdriet gehad! Het gemis 
was zo groot, wandelen was ineens 
helemaal niet meer leuk en al snel 
werd besloten, dat ik toch wel weer 
een Drent in huis wilde en Hennie, 
mijn man, vond dat gelukkig ook goed. 
Twijfelde ik bij onze eerste Drent wat 
we moesten kiezen, reu of teef, nu geen 
twijfel, een reu moest er weer komen.

Op zoek dus naar een fokker en om 
eventuele pechgevallen op te kunnen 
vangen en niet lang te hoeven wach-
ten, had ik me bij een viertal fokkers 
op een wachtlijst laten zetten. Tweede 
week januari 2011 belde Jos Baaijens 
mij, eigenaar van de helaas inmiddels 
overleden Basco van ’t Holtenbos. Hij 
wist van ons grote verlies, wilde weten 
hoe het ging en of ik alweer dacht aan 
een nieuwe Drent; ja dus. “Nou ga zitten 
en luister even wat ik te vertellen heb”. 
Het verhaal kwam dat ‘Basco Jinte-Sen-
na-Guido van ’t Opgoande Slag’ gedekt 
had en dat de nieuwe eigenaren van 
één van de pups na dag 1 al belden en 
dat het niet ging met de pup. De pup 
werd op de 2e dag na vertrek terugge-
bracht naar de fokker Henk en Johanna 
Doornbos in Assen en nu zochten ze 
een nieuwe eigenaar voor het reutje 

‘Tinus Jinte Basco van ’t Holtenbos’. Was 
het niet iets voor ons? Wilde ik de fok-
ker niet eens bellen?

Dat heb ik dezelfde avond nog gedaan 
en we hebben lang gepraat. Drie dagen 
later reden Hennie en ik naar Assen 
voor een kennismaking en de klik was 
er. Tinus-Jinte-Basco werd omgedoopt 
tot Jarno en ging met ons mee naar 
Dordrecht. Een nieuwe Drentenliefde 
ontstond al snel, het gemis van Falko 
bleef nog lang, maar Jarno bracht en 
brengt mij weer zoveel plezier!

Jos had me al gewaarschuwd: “Denk er 
om, je hebt heel wat anders in handen 
dan met jullie Falko, die kon werken, 
maar Jarno is en wordt anders: je zult 
veel moeten leren en stevig in je schoe-
nen moeten staan”. Nou hij heeft niets 
teveel gezegd. Gezworen had ik: NOOIT 
MEER KNJV-training! Maar Jos haalde 
me over bij KNJV Vught te komen kijken 
en daar vond ik het jachttrainingsple-
zier weer terug. Jos verzorgde samen 
met José Huisman de puppytraining en 
tot en met de jonge- hondentraining 
kon ik daar terecht. Daarna lukte dat 
niet meer met mijn werk en ben ik op 
andere plekken gaan trainen. Een heer-
lijke werkDrent is het, mét inderdaad 
een eigenwijs en eigenzinnig karakter, 
maar de klik tussen ons is gebleven en 
de aanhouder wint. Samen hebben we 
al veel mooie werkmomenten mogen 
beleven en het gaat ieder jaar beter. Al-
les op werkgebied vindt hij fantastisch, 
appèl iets minder. Zoals Jos en Christel 

zeggen: “Je hebt een echte MAP-hond 
in handen” en daar ga ik komend 
trainingsseizoen dan ook graag mee 
verder.

Maar goed, een pup die leuk kan wer-
ken, dat kwam uit. Veel mensen zeiden, 
dat Jarno een mooie Drent was, goede 
gezonde lijn, daar moest ik echt wel wat 
mee gaan doen, zou anders zonde zijn, 
genen niet verloren laten gaan. Toch 
maar eens kijken of dat klopte en wat 
keurmeesters van hem vonden.

Onze eerste show was de Clubmatch 
in juni 2011. We kregen een veelbelo-
vend en mooi keuringsrapport mee 
naar huis. Toen een keer in Arnhem een 
show, hetzelfde verhaal. Winner 2011, 
jeugd Winner en weer een prachtig 
rapport. Maar ja dat showen..., eigenlijk 
niets voor mij en Jarno kon er ook als 
een zoutzak bijstaan hoor, alle twee zijn 
we liever buiten. Maar de vele Dren-
tenmensen die mij wegwijs maakten in 
het showgebeuren en al langer bekend 
waren met de shows, motiveerden 
mij niet te stoppen. Jarno had al zulke 
mooie beoordelingen, zoveel CAC 
punten behaald. Waarom maak je hem 
geen kampioen, je hoeft nog maar zo 
weinig punten!?! 

Het is altijd gezellig tijdens een show, 
je spreekt veel mensen, hoort veel, 
leert veel van elkaar, dus een straf is 
zo’n dag echt niet. Zelf vond ik dat, als 
hij geschikt zou zijn als dekreu, ik het 
exterieur door zo’n vijf keurmeesters 
beoordeeld wilde zien. We schreven in 
voor nog ‘n paar shows. Iedere keer was 
de beoordeling ‘Uitmuntend’, lovende 
woorden over uiterlijk en ik wist inmid-
dels hoe goed hij kon werken.

Het jaar erop won hij iedere show waar 
hij inschreef. De grap werd al gemaakt 
van “Oh, daar heb je haar met Jarno 
weer, nou mensen, wij kunnen het 
vergeten vandaag!” Alles met een lach!  
Nederlands Jeugdkampioen, in 2012 
werd Jarno wederom winnaar op de 
Winner en won ook nog eens de titel 
Beste Hond Nederlandse Hondenras-
sen. Bizar gebeuren, loop je ineens in 
een ring met spotlights en pluchen 
tapijtje. De prijs was een prachtig schil-
derij waar ik nog dagelijks van geniet. 
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Bij de Belgische Drentenvereniging 
wonnen we eveneens de Clubmatch. 
Nog een kwart punt wanneer hij 19 
maanden was geworden en dan was 
hij ook Nederlands Kampioen, vooruit, 
proberen maar, nog een showtje lopen. 
Het lukte, een U-tje en 2e met reserve 
CAC tijdens de Kerstshow in Wijchen: 
Jarno mocht zich Nederlands Kampioen 
noemen.

En toen ineens werd Jarno heel erg ziek 
en tot twee keer toe waren we hem 
bijna kwijt geweest door een flinke 
darmbloeding, maar hij overwon de 
zware en te laat gediagnosticeerde 
Giardia-besmetting. Heel lang zag zijn 
vacht er niet uit, had hij nul-komma-nul 
conditie, maar met activiteiten doseren 
en veel rust kwam hij er weer bovenop. 
Zijn werklust is gelukkig 100% terug en 
hij ziet er weer goed uit. Onze Dren-
tenvent is weer helemaal de oude. Hoe 
gelukkig kun je zijn als groot Drenten-
liefhebber!

Dit jaar daarom maar ingeschreven 
voor de Clubmatch en tot onze grote 
verbazing werd Jarno eerste bij de 
reuen; toen winnaar van alle reuen; 
dus terug naar de eindkeuring. Wie zou 
winnen het teefje of de reu… ?! Heel 
bijzonder en totaal onverwachts voor 
ons werd Jarno tot winnaar benoemd, 

Clubmatchwinnaar, hoe bijzonder is 
dat! Men vindt dat wij de mooiste Drent 
van dit jaar hebben. Door iedereen 
werd je gefeliciteerd, mooie foto 
voor het clubblad, de website moest 
gemaakt worden, prijzen in ontvangst 
nemen.

Jolanda, Marry, Selma, Richard, Mirjam, 
Marian, vooral jullie enorm bedankt 
voor jullie motiveren om door te gaan 
met showen en de hulp in het begin 
met uitleggen hoe alles werkte, want 
anders hadden Hennie en ik dit mooie 
moment met Jarno niet beleefd!

Waar ik ook heel blij mee was, was dat 
Jos en Petra Baaijens er 13 juni jl. bij 
waren om die mooie prijs met ons mee 
te vieren en te delen. Een emotioneel 
moment, vooral omdat hun Basco pas 
was overleden, … aan de gevolgen 
van Giardia …. De prijs heb ik dan ook 
opgedragen aan Jarno’s vader ‘Basco 
van ’t Holtenbos’. 

De mooie bekers en de trofee van de 
Clubmatch en het mooie schilderij van 
Monique van Wijk staan te pronken in 
onze huiskamer. We genieten hiervan 
en zeker ook van Jarno, die er steeds 
trots voorbij loopt. 

We hopen nog heeeeel lang van Jarno 
te mogen genieten én van zijn na-
komelingen. Inmiddels heeft hij vier 
mooie nestjes voortgebracht en met 
een flink aantal pupeigenaren hebben 
we regelmatig contact. Ik geniet daar 
enorm van, ben trots op de streken, de 
werklust en het uiterlijk dat Jarno goed 
door lijkt te geven, gepassioneerde 
Drentjes met een eigenzinnig karakter. 
Zoals een keurmeester eens zei, dit is 
een Drent zoals een Drent hoort te zijn 
en waar ik enorm blij van word. Nou, wij 
dus ook!

Manuela Plaisier
en trotse mede-eigenaar Hennie Plaisier

Drie keer mis

Zo af en toe kom je heel onverwacht iets leuks tegen op Facebook. 
Zo ook enige tijd geleden, toen ik een foto zag die door Mw. Wiep 
Brink geplaatst was, met de navolgende tekst: “Ik kwam een oude 
foto tegen, deze is genomen op de set voor de opnames voor de tv 
serie : ‘In naam der Koningin’ uitgezonden in 1996.”

Ik vroeg haar of ik deze foto naar de redactie mocht sturen, omdat 
ik het zo goed vond passen in dit jubileumjaar. 

Ze vertelde me dat de foto door wijlen Leen Alberts genomen was, 
de man van Hanneke Alberts. Ik belde Hanneke. 

Ze wist nog precies wanneer deze foto geno-
men was en vertelde de volgende anekdote. 
Hun hond Fanny was ook bij de opnames 
aanwezig en die moest fazanten apporteren. 

Er werd op 3 fazanten geschoten en 3x 
gemist. Hanneke vertelde lachend, dat ze een 
hond nog nooit zo verbaasd had zien kijken!

J. Broekman – Dekker (correspondent)
Met dank aan Wiep Brink

Fanny v.d. Haeckpolder
Op de voorgrond  ‘Silke v.d. Pergenshove’ en  

achter haar ‘Tim v.d. Haeckpolder’.
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Evenementenkalender 2015

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).

Ledenadministratie
Naam Adres Voorgesteld door

1 Mw. S.C. van Bakel Oude Kruisweg 53 F Cruquius Y. Franssen en H. Hilkens

2 Dhr. M. Bezemer G. Callenburgstraat 49III Amsterdam  

3 Mw. M. Bominaar Kropaar 13 Zeewolde J. Rooms

4 Mw. N. van den Boogaard-Aleman Etty Hillesumstraat 39 Spijkenisse  

5 Dhr. M.A. Brinkhof Thomas à Kempisstraat 14 Doetinchem Y. Franssen en H. Hilkens

6 Dhr. A.J. Burggraaf Oosteindseweg 19 Sprundel  

7 Dhr. M. van Geest Henri Dunantpark 17 Huizen A. Sportel-Roeland

8 Dhr. A.H.C. Hendriks Galmeidijk 74 Roosendaal Y. Franssen en H. Hilkens

9 Mw. T. de Jong Haulerweg 42 B Wolvega I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers

10 Mw. G.J.J.M. Kleijngeld Heinis 2 Rosmalen Y. Franssen en H. Hilkens

11 Dhr. B. Klunder Koeleweg 11 Oldebroek  

12 Mw. W.F. Klunder van Veen Koeleweg 11 Oldebroek  

13 Mw. M.A.M. Kooman Everstraat 33 Einighausen Y. Franssen en H. Hilkens

14 Dhr. P.G.M. van de Kuinder Kromhout 31 Etten-Leur Y. Franssen en H. Hilkens

15 Dhr. M.J. Martens Geleenstraat 9 Puth  

16 Mw. M.M.J.J. Paulis-Wijnands Brikkenoven 17 Roermond Y. Franssen en H. Hilkens

17 Mw. J.I.J. Pes-Dijkgraaf De Fortuna 13 Winterswijk T. Nap

18 Mw. C.J.B.N. Picavet Clausstraat 26 Hulst J. Faes

19 Dhr. N.J. Schoonderwoerd Zanddijk 5 Dordrecht  

20 Dhr. J. Veldman Steenwijkerstraatweg 8 Meppel  

21 Mw. S.S.E. Verhulst-Lagrouw Schokker 119 Zeewolde  

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