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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze Vereniging,

Wat een fantastisch verenigingsjaar hebben we in 2015. Naast 
het 50 jarig jubileum van ‘Onze Drent’ met speciale interviews 
ook veel goed bezochte evenementen. In het bijzonder wil ik u 
attenderen op het feit dat we een nieuw erelid mogen verwel-
komen, dhr. Henk Companjen. Op de laatste Algemene Leden-
vergadering (ALV) is Henk onder groot applaus benoemd.

De maand september was uitzondelijk. Naast een fantastische 
reuendag waren vrijwilligers in hetzelfde weekend aanwezig 
op de Landlevenfair in het Openluchtmuseum in Arnhem. 
Naast een informatiestand ook mooie demonstraties, een 
topvertegenwoordiging van het ras namens onze vereniging.

Op de reuendag waren ruim 50 honden present, zelfs iets meer 
dan 2 jaar geleden. Naast de dekbeperking die op de laatste 
ALV in aangenomen, is dit een andere, belangrijke, pijler van 
het gezondheidsbeleid. Hoe meer verschillende reuen er wor-
den ingezet, hoe beter we met elkaar zorgen voor een verbre-
ding van de genenpool en daarmee verlaging van het risico op 
de ontwikkeling van erfelijke afwijkingen.

Het gezondheidsbeleid verder vormgeven, is het belangrijkste 
speerpunt van het Bestuur voor de komende periode. Van 
de reeds gemaakte stappen en resultaten blijkt niet iedereen 
goed op de hoogte; vandaar in deze uitgave hierover een 
apart stuk van het bestuur. Ook in de komende uitgaven zul-
len we, samen met de FBC, u regelmatig(er) op de hoogte hou-
den van de acties en vorderingen op het gezondheidsgebied. 

Tip: kijk ook eens naar de uitgave van 
‘Onze Drent’ van augustus 2014. Hier-
in staan twee interessante artikelen 
over verwantschap, erfelijke aandoe-
ningen en DNA-ontwikelingen van 
Myrthe Maurice (Stichting Zeldzame 
Huisdieren) en Bart van der Pol.

Wat hebben we nog in petto dit jaar... 
De 2de fokdag met als bijzonder mo-
ment: het 40-jarig jubileum van dr. Stades bij onze vereniging; 
verderop in deze  uitgave een uitgebreid interview met hem.

Ook is er op 8 november a.s. de najaarswandeling in het 
mooie Rockanje. 

Als laatste is het goed om te weten dat we in november ook 
een aparte bijeenkomst organiseren voor alle (kandidaat)
keurmeesters van ons ras. Hiermee bieden we de gelegenheid 
om nog eens goed met elkaar te discussieren over de (gewens-
te) raskenmerken.

 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 herfst toe!

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

Foto-thema december-editie van ‘Onze Drent’: ?????????????

sdf
sdf

Foto’s graag in groot formaat (onbewerkt, direct van fototoestel) mailen aan: 
redactie@drentschepatrijshond.ORG (uiterlijk 22 november 2015).

Bestuursmededeling
Rob v.d. Meer heeft ons meegedeeld, dat hij met ingang van 1 januari 2016 wil gaan stoppen met de werkzaamheden voor de 
redactiecommissie.  Het 6 maal per jaar in elkaar zetten van ‘Onze Drent’ werd langzamerhand een te grote belasting, mede 
door zijn veranderde werkomstandigheden. 

Als bestuur vinden wij het spijtig dat Rob gaat stoppen en het zal een hele uitdaging worden hem te vervangen. Maar, met 
een bloeiende en actieve vereniging als de onze, moet dat toch lukken!

We wensen hem alle goeds toe voor de toekomst en zullen hem ongetwijfeld nog regelmatig tegenkomen op verenigings-
evenementen.
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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.

Gezondheidsonderzoek
Een zaak van gedegen voorbereiding en lange adem

Het zal de meeste Drenten liefhebbers niet zijn ontgaan dat onlangs op initiatief van enkele bezorgde Drenten eigenaren/
fokkers een werkgroep is opgericht die zich tot doel stelt middels Amerikaans onderzoek stappen te zetten in het in kaart 
brengen van erfelijke afwijkingen bij de Drentsche Patrijshond. Uit diverse reacties, onder meer in de sociale media blijkt dat 
een aantal leden van mening is dat binnen de vereniging weinig of geen concrete actie wordt genomen. Het tegendeel is 
echter waar.

Binnen onze Vereniging is de gezondheidsontwikkeling van het ras een van de leidende thema’s. Het is  een onderwerp dat 
zich niet eenvoudig laat omschrijven. Natuurlijk hebben we onze Rasstandaard en het Verenigingsfokreglement, echter over 
de wenselijkheid en impact van bepaalde ontwikkelingen rond erfelijke aandoeningen wordt regelmatig verschillend ge-
dacht. Dit is ook niet vreemd, want enerzijds hebben we gepassioneerde eigenaren en fokkers en anderzijds is de materie heel 
complex. Als je praat over de gezondheid van het ras, dan zit je vaak op de scheidslijn van (begrijpelijke) emoties en weten-
schappelijke feiten en haalbaarheid van onderzoeken.

In de vereniging zijn we hier al lang mee bezig. In de afgelopen jaren zijn er stappen gezet in het inzichtelijk krijgen en trans-
parant presenteren van de gezondheidsgegevens van het ras. Je moet hierbij denken aan:

• Register ontsloten d.m.v. ZooEasy (elk lid kan tegen betaling een leesaccount krijgen)

• Aangescherpt fokbeleid m.b.t. maximaal aantal dekkingen per reu

• Informatieavonden door wetenschappers van Stichting Zeldzame Huisdieren (SZH). Presentaties van SZH staan op leden-
deel van onze site.

• Deelname aan het project verwantschap van de Raad van Beheer. Hierover heeft Laura Roest nog een uitstekende toe-
lichting gegeven op de laatste Algemene Ledenvergadering

• Gezondheidsenquêtes onder Drenteneigenaren

Een ander belangrijk aspect, dat is ingevoerd door de Raad van Beheer, is de DNA-afname bij pups en ouderdieren. Hoewel 
momenteel nog alleen gebruikt voor het vaststellen van de afstamming van pups, is dit een goede en belangrijke stap. 

Kunnen we nu rustig afwachten? Natuurlijk niet! De vereniging gaat door met haar samenwerking met de Raad van Beheer 
voor het project verwantschap en met de wetenschappers van Stichting Zeldzame Huidieren (SZH). Vanuit de Fokbeleidscom-
missie (FBC)  zullen er verdere voorstellen voor maatregelen komen, die we kunnen nemen om ons gezondheidsbeleid te 
versterken. Daarnaast zal de vereniging de fokkers blijven wijzen op de belangrijke rol en verantwoordelijke taak die zij hierin 
hebben.

In de uitgave van ‘Onze Drent’ van Augustus 2014 staan over dit onderwerp twee interessante artikelen van Myrthe Maurice 
(SZH) en Bart van der Pol.

De gezondheid van ons mooie ras behouden en verbeteren is iets waar we met zijn allen aan moeten werken.

Marc Massaar van Schaik
Voorzitter Vereniging De Drentsche Patrijshond
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Keurmeesterexamen 2016
Samenwerking Vereniging De Drentsche Patrijshond en Drentsche Patrijshonden Club Nederland 

Mede op verzoek van de Raad van Beheer is er op 22 september jl. een eerste bijeenkomst geweest tussen de Vereniging De 
Drentsche Patrijshond (VDP) en de Drentsche Patrijshonden Club Nederland (DPHCN). Doel van deze bijeenkomst was om 
met elkaar te bespreken hoe we gezamenlijk het keurmeesterexamen, dat plaats zal vinden op 12 november 2016, kunnen 
voorbereiden en organiseren. Het is immers in het belang van het ras dat (kandidaat) keurmeesters een zo volledig mogelijk 
beeld hebben van de raskenmerken en diversiteit in ons ras.

We kunnen hierbij melden dat er een commissie keurmeesterexamen (CKE) is samengesteld met de volgende leden:

Namens de VDP:

• Jorden de Boer (voorzitter Fok Beleidscommissie) -  Voorzitter

• Madelien Atema (lid bestuur VDP)   -  2de Secretaris

Namens de DPHCN:

• Janny Offereins (lid commissie Fokkerijzaken) -  Secretaris

• Wim Wellens (lid commissie Fokkerijzaken)  -  Opleidingen

Deze commissie wordt nog uitgebreid met twee keurmeesters. Beide Verenigingen doen hiervoor binnenkort een gezamen-
lijk voorstel aan de Raad van Beheer. 

Nadat de Raad van Beheer de keurmeesters voor de CKE heeft vastgesteld kunnen we de voorbereiding concreet maken met 
data, uitnodigen kandidaat keurmeester voor de opleiding ed. Een examen kan natuurlijk niet zonder honden (en goede 
voorbrengers). De commissie zal dan ook een aantal van u gaan benaderen met het verzoek of u tijd wilt vrijmaken om uw 
hond te tonen op een praktijkdag of (proef )examen.

Als laatste is het leuk om te weten dat de kandidaat keurmeesters, als onderdeel van hun opleiding, ook een actieve rol krijgen 
bij de diverse Verenigingsactiviteiten in 2016 (fokdag, nakomelingendag, clubmatch en bij voorkeur ook een veldwedstrijd). 

Wij zien uit naar een goede samenwerking.

Marc Massaar van Schaik

Voorzitter Vereniging De Drentsche Patrijshond

Henk Kamperman

Voorzitter Drentsche Patrijshondenclub Nederland
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Dekkingen

Dek- en geboorteberichten

12-09-2015
Reu: Jaap v.h. Bergse Veld, NHSB 2795159, HD A
Teef: Hanne Lauwers, NHSB 2895145, HD A
J.H. Boersma, Kollumerpomp

12-09-2015
Reu: Maron, NHSB 2796372, HD A
Teef: Mayra fan de Indo-Anjoho, NHSB 2681992, HD A
J. Kerkhof, Dongen

07-09-2015
Reu:      Hannes Hay van de Sebastiaanshoeve, NHSB 2874458, HD A
Teef:     Gasha Fiona van ’t Patrieske, NHSB 2814193, HD A
R. Schouten, Woerdense Verlaat

Geboorten

18-08-2015
4 pups (3 reuen en 1 teef )
Reu: Duco Pyppa v.d. Bezelhonk, NHSB 2854223, HD A
Teef: Gipsey Gil v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB 2847662, HD A
L. Punselie, Sinderen

29-08-2015
6 pups (4 reuen en 2 teven)
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

07-09-2015
3 pups (2 reuen en 1 teef )
Reu: Quibus, NHSB 2652596, HD A
Teef: Jinske Jiba van Hermesheem, NHSB 2876651, HD A
H. van Norel, Zuidlaren

07-09-2015
6 pups (3 reuen en 3 teven)
Reu: Floris Horus fan ’t Patrijzenbos, NHSB 2651654, HD A
Teef: Isah Loeka v.d. Krikheide, NHSB 2783267, HD A
W. Klijnstra, Nieuwehorne

17-09-2015
10 pups (2 reuen en 8 teven)
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

25-09-2015
8 pups (4 reuen en 4 teven)
Reu: Fergus fan ’t Patrieske, NHSB 2791539, HD A
Teef: Shanti, NHSB 2799083, HD A
L.K.F.L. v.d. Heijning, Goirle

• Windwijzers

• Uithangborden

• Naamborden

• Kennelnaamborden

Frieling Jonkersvaart

S.J. Frieling
Jonkersvaart 53
9366 TB Jonkersvaart

Tel.: 0594 631 399

Mobiel: 06 55 732 893

Email: info@frisianhorsesouvenirs.com

Website: www.frisianhorsesouvenirs.comHandgemaakt - Materiaal: aluminium
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Evenementen-commissie

Nieuwjaarswandeling zaterdag 16 januari 2016
Een vroege aankondiging voor de nieuwjaarswandeling, zodat u de datum alvast in de agenda kunt zetten. 

Deze wandeling vindt plaats in de mooie provincie Drenthe, omgeving Diever.

Meer informatie volgt in het decembernummer van ‘Onze Drent’.

U kunt zich opgegeven via het mailadres: nieuwjaarswandeling@drentschepatrijshond.org. Heeft u vragen, belt u dan ge-
rust naar Marjan de Raad (06-30489391) of Laetitia Boer (06-12780422). Het is goed te weten op hoeveel mensen/honden 
we kunnen rekenen. 

We hopen op veel enthousiaste mensen en honden.

Zutphenstraat 6a
7575 EJ  Oldenzaal 

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

Adres

Postcode en Plaats

Telefoon

E-mail

Website
De Specialist in full color

VERHAAG
Drukkerij

liggende adv Onze Drent 185x135verhaag 2013 new.indd   1 28-01-14   12:18
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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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Fokbeleidscommissie
Actualiteiten
• We hebben een geslaagde reuendag achter de rug. U leest hier meer over in deze uitgave van ‘Onze Drent’. 

• We zijn bezig met het verder uitwerken van de keurmeestersbijeenkomst in november. 

• Het verwantschapspercentage is van de reuenlijst verwijderd. Dit was een verwantschapspercentage ten opzichte van 
de populatie. Omdat wij dit percentage (nog) niet zelf kunnen berekenen en het steeds iets verandert (als gevolg van het 
tijdsverloop), was het niet mogelijk het goed up-to-date te houden. 

• We hebben plannen om een fokkers / belangstellenden avond te organiseren. Graag willen we hiervoor ideeën aangedra-
gen krijgen.

• Binnenkort worden de gezondheidsenquêtes voor honden van 3 en 6 jaar verstuurd. Hoe meer enquêtes terug komen, 
hoe beter! We proberen zoveel mogelijk per e-mail te versturen, geeft u daarom wijzigingen van uw e-mailadres ook door 
aan de vereniging. 

Inge Hoekstra, Fokbeleidscommissie

Reuendag 13 september 2015 
Wat een prachtige dag was het zondag de 13de septem-
ber. Een aangename nazomerse temperatuur, zonnetje 
erbij en 52 reu-eigenaren die de moeite hadden genomen 
om naar Dieren te komen, geweldig!

Het terrein lag er mooi en verzorgd bij. De ruimte voor het 
voorbrengen van de honden was omzoomd door ruime 
tenten, waar exposanten en belangstellenden een goed over-
zicht hadden en ook eventueel een bench voor de hond neer 
konden zetten. Verder was het op het omliggende gras ook 
goed toeven in het zonnetje.

Onze voorzitter, Marc Massaar van Schaik opende het evene-
ment en heette iedereen van harte welkom. Hierna begon-
nen de keuringen. De keurmeesters waren mevrouw Rees-
kamp-Blok en mevrouw Colaris. Iedere reu die voorgebracht 
werd, werd door de beide keurmeesters bekeken. Mevrouw 
Reeskamp besprak via de geluidsinstallatie voor alle aanwe-
zigen de hond en mevrouw Colaris dicteerde het keurrap-
port voor de schrijver/schrijfster. Het was voor iedereen heel 
leerzaam en interessant om te horen hoe de honden bekeken 
en beoordeeld werden.

Eerst kwamen zes jonge honden in de ring die nog niet op 
een fokdag geweest waren en vervolgens de overige hon-

den. Er werd gekeurd op volgorde van leeftijd.

Er waren 59 inschrijvingen, waarvan 7 absent. Van de 52 
reuen kregen 27 een Uitmuntend, 17 een Zeer Goed, 8 een 
Goed. Mevrouw Reeskamp en mevrouw Colaris waren en-
thousiast over de kwaliteit van de getoonde reuen.

Naast het keuren van de reuen was het tijdens deze reuen-
dag ook mogelijk om de hond op de foto te laten zetten door 
Anita van der Meer (fotografie) zodat deze kunnen worden 
opgenomen in het Register.

Nu is het aan de eigenaren van de reuen om verder actie te 
ondernemen om hun hond op de dekreuenlijst te geplaatst 
te krijgen om zo een genetisch zo divers mogelijke lijst te 
verkrijgen waar fokkers uit kunnen selecteren. Zijn er vragen 
over? Neem contact op met de FBC via fbc@drentschepatrijs-
hond.org. Wij helpen u, waar mogeljik, graag verder.

Wij kijken terug op een heel geslaagd evenement, geslaagd 
door de komst van zoveel deelnemers en door de inzet van 
de medewerkers van de KC Dieren. Bedankt!

Namens de Fokbeleidscommissie,
Inge Hoekstra-Dekkers en Marjan de Raad-Hemminga
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Impressie van een reu-houder
Dit soort dagen zijn voor mij helemaal nieuw. Bij de aan-
schaf van onze eerste Drent hebben we nooit de insteek 
gehad om er verder mee te gaan. Hij is vooral onze huis/
gezinshond.

Dan blijkt dat wij toch wel in het bezit zijn van een mooie 
reu en het zou zonde zijn om daar verder niks wat mee 
te doen, maar ik schrijf dit stukje 
vooral als leek.

Pluspunt van de Reuendag is, dat 
het buiten was en gelukkig hadden 
we heel veel geluk met het weer. 
De informele opzet spreekt mij ook 
zeer aan.

Bij binnenkomst zie je eigenlijk 
alleen maar hele mooie honden, de 
een wat forser, de ander wat witter 
of wat meer krullen. Eén ding heb-
ben ze allemaal gemeen, ze zijn zo 
lekker aanhankelijk.

Om tien uur begon de keuring. Eén voor één moesten de 
honden de ring in (wij waren nummer 30, dus dat werd een 
lange zit). De keurmeester legde na elke hond uit wat de 
plus- en min punten waren en waar je dan met een even-
tuele toekomstige combinatie op moest letten. Wat enorm 
leerzaam. 

Er was een prachtige hond, bijna perfect, bleek het gebit 
niet in orde. Een enorme domper voor de eigenaar natuur-

lijk maar wat goed dat er zo streng op gelet word, zodat 
het ras sterk en gezond blijft.

Zo heb ik enorm veel geleerd, wat belangrijk is in bouw en 
uiterlijk van de hond (‘Mag niet te elegant zijn’ vond ik zo’n 
grappige uitspraak).

En al komen er drie reuen uit hetzelfde nest, dan wil dat 
niet zeggen dat ze allemaal geschikt 
zijn als dek-reu.

De ochtend vloog om en de meeste 
honden gedroegen zich voorbeel-
dig (zoals het hoort natuurlijk ;) ).

De middag keuringen verliepen iets 
sneller en gelukkig waren we vrij 
snel aan de beurt.

Nadat die van onszelf was geweest, 
hebben we onze spullen wel inge-
pakt, omdat we nog een ritje voor 
de boeg hadden. Over het verdere 

verloop van de dag kan ik dus niets zeggen.

Maar voor ons was het een enorm leerzame leuke dag, met 
gelukkig een goed rapport voor onze hond (laat de teefjes 
nu maar komen :). Op de eerstvolgende clubmatch zijn we 
zeker van de partij.;)

Louise Meijeringh en Mailo
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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 najaar 2017
De volgende reuendag wordt in het najaar van 2017 ge-
houden. Dit betekent dat de reuen die de komende fokdag, 
zaterdag 10 oktober a.s., een Zeer Goed of een Uitmuntend 
krijgen, uitgenodigd worden. Tevens de reuen met die kwali-
ficaties die op de fokdagen komen in 2016 en voorjaar 2017.

De reuendag wordt georganiseerd om meer reuen op de 
dekreuenlijst te krijgen om nog meer genetische diversiteit in 
ons ras te krijgen. 

Natuurlijk hoeft men voor een tweede kwalificatie en ge-

zondheidsonderzoeken niet te wachten tot de reuendag, 
om op de dekreuenlijst te komen. Op onze clubmatch en op 
shows kunnen ook kwalificaties gehaald worden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge 
Hoekstra-Dekkers (0511-476131) of Marjan de Raad (06-
30489391), ook kunt u mailen naar reuendag@drentschepa-
trijshond.org

Namens de Fokbeleidscommissie
Inge Hoekstra-Dekkers Marjan de Raad
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Gebruikshondencommissie (GBC)

Meervoudige Apporteerproef te Bentelo
Al jaren heeft onze vereniging een samenwerking met 
de Nederlandse vereniging Langhaar, voor de organisa-
tie van een Meervoudige Apporteerproef ook wel MAP 
genoemd. Voor de “oude rotten” zegt Ambt Delden vaak 
meer dan de nieuwe locatie in Bentelo. 

Het is een proef met ervaren staande-honden-keurmeesters, 
die begrijpen hoe deze categorie werkt. Dit komt de sfeer en 
werkplezier ten goede. Toch staat de proef bekend als één 
van de zwaarste proeven van Nederland.

In het Algemeen Reglement Jachthondenproeven staat om-
schreven wat de toelatingseisen zijn en wat een MAP is.

Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het B-
diploma, moet de hond voorafgaande aan de MAP, tenminste 
twee B-diploma’s op een jachthondenproef hebben behaald. 
Eén van deze B-diploma’s moet tenminste een score van 68 
punten hebben.

Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het A-
diploma, moet de hond voorafgaande aan de MAP, tenminste 
twee A-diploma’s op een jachthondenproef hebben behaald. 
Eén van deze A-diploma’s moet een score van tenminste 85 
punten hebben.

De MAP bestaat uit zes meervoudige, niet gestandaardiseer-
de apporteerproeven op B-niveau en twee meervoudige, niet 
gestandaardiseerde apporteerproeven op A-niveau.

Het doel van de MAP is het beoordelen van het werk na 
het schot van de deelnemende honden onder jachtpraktijk 
gerichte omstandigheden. Hierbij vormen de elementen 
gehoorzaamheid, veldverstoring, effectief en zelfstandig wer-

ken, een zwaarwegende factor in de beoordeling. Daarnaast 
worden in wedstrijdverband de prestaties van de deelne-
mende honden met elkaar vergeleken.

De MAP is en uitdaging voor elke hond en voorjager, want 
mist de hond één van de twaalf stukken wild, dan is er geen 
diploma. Gemiddeld behaalt slechts één derde van de voorja-
gers zijn diploma bij een MAP. Vorig jaar was er in het gehele 
seizoen slechts één Drent met een MAP B diploma en één 
met een MAP A diploma.

Dat gezegd hebbende, terug naar Bentelo, 28 september 
2015. De Duitse Langhaar is daar altijd met meer deelnemers 
vertegenwoordigd dan de Drent. Dit keer Die dag waren er 
vijftig deelnemers waarvan tien Drentsche Patrijshonden, 
twee gingen op voor de MAP A. Er werden vijf MAP A diplo-
ma’s en twaalf MAP B diploma’s behaald. Van die twaalf waren 
er vijf MAP B diploma’s voor de Drent, een unieke prestatie!

Vanuit de GBC-training waren er vier Drenten aanwezig, 
waarvan er drie succesvol waren en de Benjamin van de 
groep volgt vast snel. 

De bekers worden doorgaans verdeeld onder de Langha-
ren, dit jaar ging er ook één naar een Drentsche Patrijshond: 
Stone met de derde prijs. Als voorjager van Stone ben ik 
enorm trots en als voorzitter van de GBC heb ik genoten van 
een prachtige wedstrijddag voor ons ras. Tot slot feliciteer 
ik iedereen graag nogmaals met zijn behaalde prestatie van 
formaat.

Namens de GBC,
Olaf Geerse

Vlnr: Fred met Fleur, Alexander met Douwe, Michelle met Tessa, Olaf met Stone, Madelien met Dirkje
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Ad van der Snee, hondenman pur sang

Zoals u in de afgelopen uitgaven hebt kunnen lezen, 
zijn we bezig met het afnemen van interviews bij de 
prominenten van onze vereniging. Dit zijn leden die een 
belangrijke rol gespeeld hebben in de geschiedenis van 
onze vereniging. Enkelen zijn de revue al gepasseerd, 
zoals de heer Booij, mevrouw van Nuffelen, mevrouw 
Cremer en mevrouw Offereins. Helaas komt het ook voor 
dat een gesprek met iemand die je graag zou willen in-
terviewen niet meer tot de mogelijkheden behoort. Dan 
moet je proberen om dit specifieke lid, toch in het zonne-
tje te zetten. Dat gebeurt nu ook. Deze keer kan ik helaas 
niet “MET” een icoon spreken maar moet ik “OVER” hem 
spreken. En wel, over ons erelid de heer Ad van der Snee. 

Mijn eerste kennismaking met deze Drentenkenner was op 
de allereerste vergadering, die ik als lid van deze vereniging 
bijwoonde. Ad gaf toen een kleine lezing (ik weet niet eens 
meer waarover) en ik zat met gespitste oren en vol aandacht 
naar hem te luisteren. Mijn man, die honden heel lief vindt, 
maar zich er verder niet al te veel in verdiept, zei: “Deze man 
weet waar hij het over heeft!” Het grappige is, dat hij dusda-
nig onder de indruk was van de kennis van deze man, dat hij 
nu nog steeds weet wie Ad van der Snee is. Een unicum!

Ad van der Snee! Een hondenman pur sang en een Drenten-
keurmeester die een voorliefde heeft voor het “oude” type 
Drentsche Patrijshond. Als je van hem op een fokdag, een 
clubmatch of een tentoonstelling, een ‘Zeer Goed’ of een ‘Uit-
muntend’ kreeg, dan wist je dat dit werkelijk een verdiende 
kwalificatie was.

De heer van der Snee is niet alleen een zeer gerenommeerde 

Drentenkeurmeester, hij heeft ook in het Bestuur van de 
vereniging gezeten, in de Redactie en de Fokbeleidscommis-
sie (FBC). Ook kwam hij als nestbezoeker bij de fokkers thuis 
om pasgeboren pups te bekijken; veel fokkers hebben zijn 
adviezen opgevolgd. Wat dat betreft heeft Ad zijn sporen in 
de vereniging wel verdiend en het erelidmaatschap dat hem 
verleend werd, kwam hem dan ook ten volle toe. Het boek 
‘De Drentsche Patrijshond’ werd uitgegeven onder redactie 
van A.J. Booij en A.H. van der Snee. Aan het boek van mw. Of-
fereins heeft hij ook zijn medewerking verleend. Zelf schreef 
hij het boek ‘Koning der Honden’, over de Afghaanse Wind-
hond.

Dat hij niet alleen door de vereniging van de Drentsche 
Patrijshond werd geëerd, blijkt uit het feit dat hem het ‘ere- 
keurmeesterschap’ werd verleend door de Raad van Beheer. 
Dit is een onderscheiding die aan niet zo heel veel keurmees-
ters wordt uitgereikt.

Zoals gezegd heeft Ad van der Snee heel veel voor de vereni-
ging van de Drentsche Patrijshond betekend. Hij had echter 
ook heel uitgesproken ideeën over gezondheid en fokken, 
wat hem niet altijd in dank afgenomen werd. Dat hield in 
dat er botsingen ontstonden tussen hem en het toenmalige 
bestuur. Dit heeft er toe geleid dat Ad zich heel teleurgesteld 
teruggetrokken heeft van onze vereniging. Hij heeft hier heel 
veel last van gehad, zoals hij me ooit vertelde.

Omdat het niet mogelijk was zelf nog met Ad te spreken, heb 
ik aan zijn kinderen gevraagd iets over hun vader te vertellen. 
Hier volgt het verhaal van Carina, mede namens haar broers 
Hans en Bart van der Snee.
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Wat is het spijtig dat ik deze markante man zelf niet meer 
heb kunnen spreken en wat is het toch jammer dat de vereni-
ging hem niet wat meer in het zonnetje heeft gezet. Maar zo 
lopen de zaken helaas vaak.

J. Broekman – Dekker
correspondent

Mijn vader is sinds zijn vroege jeugd 
een grote dierenvriend geweest.

Van jongs af aan had hij een hond als 
kameraad. Voor zover ik weet was de 
eerste hond een Herder, gevolgd door 
enkele Afghaanse windhonden. 

 Toen ikzelf zo’n 10 jaar oud was kre-
gen we de eerste Drentsche Patrijs-
hond-pup, een gul cadeau van mijn 
ouders hun beste vriend. Het begin 
van een warme belangstelling, die zou 
uitgroeien tot een levenslange passie 
voor het ras en het keurmeesterschap 
daarvan. Door de jaren heen heeft 
mijn vader ontzettend veel kennis 
verworven aangaande dit hondenras. 
Later heeft hij zich ook nog verder ge-
specialiseerd in zijn welhaast nog gro-
tere passie, nl. de windhondenrassen. 
Eerst vooral de Afghaanse Windhond, 
later de Saluki.

Ik weet niet beter of hij ging geregeld 
ergens in het land keuren, of in het 
buitenland (tot aan Australië toe), 
wat soms wel betekende dat andere 
dingen op een tweede plan kwamen. 
Je kon het geen hobby meer noemen, 
het was zijn levenslange liefde!

Ik weet dat mijn vader ook ‘vocht’, 
misschien soms als een Don Quichot, 
tegen misstanden in bv. de fokkerij. 
Misschien was hij weleens te fana-
tiek, maar hij werd gedreven door zijn 
liefde voor een bepaald hondenras, 
de schoonheid alsook het ’gezond’ 
houden ervan...

Eigen status en eer waren daaraan 
toch ondergeschikt. Er zijn tal van 
artikelen van zijn hand verschenen, 
hij was co-auteur van enkele boeken 
over de Drent, alsook schrijver van 
een standaardwerk over de Afghaanse 
windhond.

Zijn voornemen was al langere tijd 
zo’n zelfde boek te schrijven en te 
publiceren over de Saluki, maar zeer 
spijtig is hij daar, door persoonlijke 
omstandigheden nooit echt aan toe 
gekomen. Mijn vader geniet nu elke 
dag van het wandelen met zijn grote 
vriend Rufus, een Saluki, die samen 
met hem en mijn moeder woonachtig 
is in zorgcentrum Felixoord. Voor veel 
medebewoners is de hond een graag 
geziene ‘gast’.  Ze hebben mijn vader 
leren kennen als iemand die, nog 
steeds, waar en wanneer ook, graag 
zijn kennis wil delen. En wij, als naaste 
familie, zijn trots op hem voor wat hij 
heeft betekend voor al die andere lief-
hebbers van de Drent en de verschil-
lende windhondenrassen!

Carina Elijzen, Hans en Bart van der 
Snee
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Medisch
Heupdysplasie
Als er één aandoening is bij onze 
kwispelende viervoeters, die tot de 
verbeelding spreekt, dan is het heup-
dysplasie ofwel HD.

Over weinig gezondheidsproblemen 
worden er ook zoveel meningen, mis-
vattingen en fabels op na gehouden.

Wat is Heupdysplasie?
Heupdysplasie is een grotendeels er-
felijk bepaalde aandoening, waarbij de 
heupkom en de heupkop qua formaat 
of vorm niet bij elkaar passen.

Meestal is het de heupkom, die niet 
diep genoeg is. Daardoor ligt de heup-
kop niet stabiel en diep genoeg in de 
heupkom. Er worden dan ongewenste 
krachten uitgeoefend op de gewrichts-
kapselbanden, spieren en andere struc-
turen van het heupgewricht. Er zal een 
proces optreden dat we artrose noe-
men. Hierbij zien we enerzijds verval en 
aantasting van het gewrichtskraakbeen 
en anderzijds een proces van botnieuw-
vorming. Artrose is een onomkeerbaar 
proces dat in elk gewricht kan plaats-
vinden. Een door artrose aangetast 
gewricht functioneert minder goed en 
is pijnlijk.

Naarmate de heupen van een hond 
met HD meer worden belast, zal er 
meer artrose optreden. Hierbij is het 
een gegeven dat springen, wenden en 
keren voor meer reactie in het gewricht 
zullen zorgen dan rechtlijnig bewegen 
in een rustig en regelmatig tempo. Ook 
overgewicht kan ervoor zorgen dat er 
in kortere tijd meer artrose optreedt in 
een hond met aanleg voor HD.

Artrose kan echter ook optreden in één 
of twee heupgewrichten zonder dat 
de hond een grote mate van (erfelijke) 
aanleg voor heupdysplasie heeft.

Door een ongelukje (trauma), bijvoor-
beeld een glijpartij of een botsing, kun-
nen er ook reacties in het gewricht op-
treden die artrose tot gevolg hebben. 
Soms wordt het ontstaan van trauma 
niet opgemerkt, bijvoorbeeld doordat 
het al in het nest op zeer jonge leeftijd 
is opgetreden en de hondjes dan nog 
niet echt (kreupel) lopen. Bij heupdys-
plasie ten gevolge van trauma is er wel 

heel vaak maar één kant aangetast! 

Symptomen
Honden met HD kunnen dat op diverse 
manieren uiten. Vooral bij jonge hon-
den zijn er vaak weinig klachten. Maar 
rond de leeftijd van 6 à 7 maanden zien 
we regelmatig honden met pijnklach-
ten tengevolge van HD. 

Ze zijn niet altijd even gemakkelijk her-
kenbaar, maar bekende signalen zijn: 

• veel liggen
• snel moe
• afwisselend (licht) mank aan een of 

beide achterpoten
• problemen met opstaan (startpijn)
• slappe achterhand
• een afwijkende stand, bijvoorbeeld 

een opgebogen rug
• slechte bespiering van de achter-

hand
Herkent u bij uw hond een van bo-
vengenoemde problemen dan is het 
raadzaam om de heupen van uw hond 
te laten onderzoeken.

De jonge hond met HD
Jaarlijks bezoeken honderden honden 
onze kliniek om onderzocht te worden 
op vooral heup- en elleboogproblemen. 
Bij een te groot aantal honden vinden 
wij afwijkingen, die deze honden onge-
schikt maken voor de sport of voor de 
fokkerij.

Veel eigenaren zijn onaangenaam 
verrast door de informatie die door de 
röntgenopnames wordt verkregen. 
Zij hadden niet gezien dat de hond 
een afwijkende motoriek had. Tijdige 
diagnostiek kan echter erg veel ellende 
voorkomen. Het is belangrijk om de 
aanleg voor HD vroeg te signaleren. 
Met bewegingsadviezen of chirurgie 
kan veel ellende op oudere leeftijd 
voorkomen worden. Is er nog geen 
artrose, maar wel heupdysplasie, dan 
kan een bekkenkanteling een fantas-
tisch resultaat geven. Hierbij wordt de 
kom als het ware meer over de heup-
kop heen geplaatst en ligt de heupkop 
stabieler (beter aangesloten), en dieper 
in de heupkom. De kans op de ontwik-
keling van artrose en pijn in de heupen 
is dan veel kleiner. Deze operatie heeft 
alleen zin als er nog geen of minimale 
artrose is. Meestal ontstaat er al artrose 

bij heupdysplasie vanaf 6-8 maanden 
en daarom is het belangrijk om een pup 
die symptomen laat zien, die kunnen 
wijzen op HD, tijdig röntgenologisch te 
onderzoeken.

Bij honden waarbij op jonge leeftijd 
heupdysplasie wordt aangetroffen, 
maar waarbij niet gekozen wordt voor 
een bekkenkanteling, geven wij het 
advies om de hond beperkt, maar 
wel regelmatig en rechtlijnig te laten 
bewegen. Er kunnen pijnstillers gege-
ven worden en met een gebalanceerd 
dieet moet de vorming van overge-
wicht voorkomen worden. Er zijn zeer 
veel supplementen op de markt die bij 
artrose geadviseerd worden. Hiervoor 
geldt over het algemeen: ”Baat het niet, 
schaadt het niet.”  Wondermiddelen 
bestaan helaas niet. Pas in elk geval op 
met het geven van kalkhoudende pro-
ducten! Als een hond met HD op 12-14 
maanden beter bespierd is, dan kunnen 
de eventuele klachten soms gedurende 
lange tijd verdwijnen.

Achtergrond ontwikkeling HD
HD komt meer voor bij grote honden-
rassen en zeker bij bepaalde rassen, 
maar ook kleinere honden en niet ras-

HD -A
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zuivere honden hebben regelmatig HD.

Heupdysplasie is een aandoening met 
een multi-genetische en multi-factori-
ele achtergrond. Met multi-genetisch 
bedoelen we dat er meerdere genen 
zijn die de vorming van het heupge-
wricht bepalen. Daarnaast zijn er per 
ras weer verschillende genen die een 
rol spelen bij HD. Bedenk dat het bek-
kenkommetje gevormd wordt door de 
3 bekkenbeenderen, het schaambeen, 
het zitbeen en het darmbeen. Groeit 
een van deze botten te langzaam dan 
ontstaat er een ondiepere heupkom 
dan gewenst. Ook voor de vorming en 
groei van de heupkop en de heuphals 
zijn verschillende genen verantwoor-
delijk.  Dat is de reden dat er  nog geen 
goede DNA-test is op HD. Er zijn teveel 
genen betrokken bij de vorming van 
een heupgewricht om een betrouwbare 
DNA test te ontwikkelen.

Wel is er tegenwoordig een zoge-
naamde Hip Laxity DNA-test. Hiermee 
wordt bepaald of de structuren die 
helpen de heupkop in de heupkom te 

houden meer of minder elastisch zijn. 
Bij een hogere laxiteit is er een grotere 
kans op de ontwikkeling van HD. Maar 
het is naar mijn mening niet zinvol om 
deze test als enige screening op HD te 
nemen. Als een hond een goede Laxity 
test heeft, maar een ondiepe heupkom 
dan zal er toch artrose ontstaan. Een 
foto is daarom altijd nodig.

Naast multi-genetisch is HD ook multi-
factorieel. Dat wil zeggen dat bewe-
ging, voeding en gewicht ook een rol 
spelen in de ontwikkeling van HD. Maar 
over het algemeen mag je stellen dat 
als een hond in aanleg goede heupen 
heeft en er geen extreme bewegingen 
worden gemaakt, er normaal/goed 
voedsel gegeven wordt en er geen 
extreem overgewicht is, de kans op de 
ontwikkeling van HD klein is. Gene-
tische factoren zijn belangrijker dan 
omgevingsfactoren!

Daarom is het zo belangrijk dat fokdie-
ren goed op HD gescreend worden met 
röntgenopnames. Het beste is om de 
foto's op 1 jaar leeftijd te maken en te 
laten beoordelen door het panel van de 

Raad van Beheer. Door een klein aantal 
vaste en ervaren beoordelaars krijg je 
een systematische, consistente beoor-
deling. Natuurlijk blijft het mensenwerk 
en verbaas ook ik me wel eens over een 
uitslag, maar ik denk dat er in Neder-
land goed werk verricht wordt door de 
HD- en ED-commissie. Ook ten opzichte 
van het buitenland is de beoorde-
ling consistent. Vroeger hoorde je wel 
eens dat we in Nederland strenger 
waren dan de rest, maar ik denk dat de 
beoordelingen in de Europese landen 
en in de USA/Canada nu grotendeels 
overeenkomen. 

Omdat HD een multi-genetische ach-
tergrond heeft, waarbij een cocktail van 
genen de aanleg bepaalt is het altijd 
mogelijk dat er uit een kruising van 2 
honden met  HD-a (= perfecte) heupen 
een of meer nakomelingen met HD d 
(= slechte heupen) komen. Dat is dan 
pure pech! Als het zo zou zijn dat je 
door 2 HD-a dieren te kruisen altijd een 
nakomeling met HD-a heupen kreeg, 
dan zou je kunnen stoppen met scree-
nen... Helaas kan dat dus niet. De kans 

Norbergwaarde

Informatie over de diepte van de heupkommen en de aan-
sluiting van de koppen in de kommen wordt onder andere 
verkregen uit de zogenaamde ‘Norbergwaarde’. De Norberg-
waarden van linker- en rechter-heupgewricht worden bij 
elkaar opgeteld en geven samen de op het rapport vermelde 
‘som Norbergwaarden’.

Bij een normaal heupgewricht is de Norbergwaarde min-
stens 15, de som van de Norbergwaarden van beide heupen 
dus minstens 30. Honden met een te lage Norbergwaarde 
hebben dus ondiepe heupkommen en/of een slechte 

aansluiting van de gewrichtsdelen. Deze honden zullen een 
minder gunstige HD-beoordeling krijgen.

Een normale of zelfs hoge Norbergwaarde betekent echter 
niet zonder meer dat de betreffende hond goede heupge-
wrichten heeft. Een combinatie van diepe heupkommen en 
incongruentie van de gewrichtsspleet (een niet overal even 
brede gewrichtsspleet) of onvoldoende aansluiting van 
de gewrichtsdelen kan, zelfs bij een hoge Norbergwaarde, 
leiden tot een (licht)-HD-positief beoordeling.

Deze informatie is afkomstig van de website van de Raad van Beheer. U vindt daar nog veel meer interessante informatie over dit onderwerp.
www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-welzijn/gezondheidsonderzoeken/

HD-B HD-C HD-D
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Bepalen van de Norbergwaarde

• Van beide heupkoppen (1) wordt het middel-
punt bepaald en deze middelpunten worden 
verbonden door een lijn. 

• In beide heupgewrichten wordt vanuit dit mid-
delpunt een lijn langs de voorste rand van de 
heupkom (2) getrokken. 

• De hoek (3) die beide lijnen in het middelpunt 
van de heupkop met elkaar maken, minus 90, 
geeft de Norbergwaarde van het betreffende 
heupgewricht.

• De Norbergwaarden van linker en rechter 
gewricht bij elkaar opgeteld geeft de ‘som Nor-
bergwaarden’, die op het rapport vermeld is.

op honden met minder goede heup-
gewrichten wordt kleiner naarmate er 
langer en strenger geselecteerd wordt. 
Door jaren alleen HD-a honden in te 
zetten wordt de kans op een nakome-
ling met HD-b, HD-c of hoger steeds 
kleiner. 

De oudere hond met HD
Heeft een ouder dier pijn- en bewe-
gingsklachten tengevolge van HD, dan 
is er altijd al veel artrose. We kunnen 
dan grofweg kiezen uit 3 behandelin-
gen.

• Een conservatieve behandeling 
Met medicijnen; eventueel afslan-
ken en een bewegingsvoorschrift 
wordt geprobeerd om de klachten 
zoveel mogelijk te beperken.

• Een heupkopresectie 
Hierbij wordt de heupkop operatief 
verwijderd. Bij lichte honden, tot 
25 kg lichaamsgewicht, geeft deze 
operatie zeer goede resultaten. Er 
ontstaat een pijnvrij, zogenaamd 
kunstgewricht van bindweefsel.

• Een kunstheup 
Voor honden, zwaarder dan 25 kg 
lichaamsgewicht, is een kunstheup 
een goede, maar kostbare oplos-
sing.

Tekst en foto’s: 
Daan Kranendonk
Dierenkliniek Putten
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Drentsche Patrijshonden-dag in Drenthe
Actief met je Drent
Op zaterdag 26 September heb ik voor de zesde keer een 
Drentsche patrijshonden dag georganiseerd in Drenthe. 
Ik had deze dag hulp van Sjoukje ter Meulen, die haar 
huis en tuin beschikbaar stelde.

’s Morgens om 09.30 verzamelden de mensen en hun Dren-
tjes zich in De Kiel, waar ze getrakteerd werden op koffie met 
taart. De dochter van Sjoukje had  twee slagroomtaarten ge-
maakt waarop foto’s te zien waren van alle honden die deze  
dag aanwezig zouden zijn.

Na de koffie vertrok iedereen naar een losloopgebied in 
Ellertshaar, waar in twee groepen door het bos werd ge-
wandeld. Aansluitend konden de honden zwemmen in een 
prachtig hondenmeertje.

Na de lunch begon het middag programma. Voor dit middag 
programma had ik hulp van Manuela Plaisier, Mary Relou en 
Herma Nijland, die net als ik als keurmeester bij een proef 
stonden. Op een dagrecreatie terrein in De Kiel hadden we 
namelijk vier verschillende proefjes in petto voor de baasjes 
en hun Drentjes.

De eerste proef was een sleep. Voor elke hond werd een 
nieuw  sleepje getrokken met een eend. Aan het einde 
van de sleep lag een dummy met vleugeltjes, die de hond 
moest apporteren en natuurlijk naar zijn baasje terug moest 
brengen. De honden die dit vaker hadden gedaan, mochten 
dit ‘los’ doen, de honden die het nog nooit hadden gedaan 
gingen aan de lange lijn.

De tweede proef bestond uit een behendigheid-parcours. De 
honden moesten o.a. door een ‘tunnel’.  Ook moest het baasje 
een lepel met daarop een ei in zijn mond houden, terwijl de 
hond netjes moest volgen zonder te trekken, zodat het ei niet 
op de grond zou vallen.

De derde proef was een uitdaging voor baas én hond. Het 
baasje moest namelijk proberen om een tennisbal in een 
grote emmer te gooien. Als dat gelukt was, moest de hond er 
heen en de tennisbal uit de emmer halen en naar zijn baasje 
brengen. Het gooien van een tennis bal in een (grote!) em-
mer viel voor de meeste baasjes niet mee!

De laatste proef was een verloren apport. In het bos werd 
een dummy verstopt (of opgegooid voor de honden die nog 
nooit eerder een verloren apport hadden gehaald). De hond 
moest dan zoeken en de dummy naar zijn baasje terugbren-
gen.

De deelnemers kregen voor elke proef punten en ’s avonds 
bij de afsluitende BBQ kregen de nummers 1, 2 en 3 een 
leuke prijs. 

Ook was er nog een verloting, waarvoor we van verschillende 
sponsors leuke prijzen hadden gekregen. Aan het einde van 
de dag gingen alle deelnemers met een goed gevulde ‘goody 
bag’ naar huis.

Tekst:   Sonja Weijer
Foto’s : Sjoukje Ter Meulen
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Een dag uit duizenden
De laatste zaterdag in september was eindelijk aange-
broken.  Zo'n dag waar je maanden naar uitkijkt. Zo'n dag 
waar je van alles bij kunt bedenken en dromen en hopen. 
En ineens zit je in de auto, op naar Drenthe - op naar de 
Drentendag in De Kiel.

Sinds 1,5 jaar hebben wij een Drent. Nog nooit zijn wij zo 
actief geweest voor een hond. Trainingen, 
shows, de verenigingsda-
gen. De impact die Duko 
heeft op ons en ons sociale 
leven is enorm. Wat een 
plezier om hem op te zien 
groeien. Eén brok geluk!

Intussen groeit de Facebook-
vriendschap met Drenten-
eigenaren gestaag. Ineens 
was daar die veelbesproken 
Drentendag, georganiseerd 
door Sonja Weijer Kort en 
Sjoukje ter Meulen. Natuurlijk 
wilden wij daarheen om Drenten 
en mensen te zien.

Dromen komen uit. Wat een warm onthaal in De Kiel. Sjoukje 
en Eric waren zo gastvrij om hun mooie huis en enorme 
tuin open te stellen voor deze dag. We werden verwelkomd 
alsof we elkaar al jaren kenden. En wat een feest was het 
ook de andere deelnemers te begroeten. 26 honden en hun 
bevlogen eigenaren - dat is toch net een warm bad? Enkele 
zuiderburen waren de dag ervoor al met caravan en al vanuit 
Brussel gekomen. Anderen maakten er een Drenthe-week-
end van. 

Je herkent de gezichten van Facebook en je hebt al heel wat 
heen en weer 'gekletst', maar dan blijkt dat de vriendschap - 
gebaseerd op de liefde voor de Drent - gemeend is. Later op 
de dag hoorde ik dat anderen ook datzelfde gevoel kregen. 

Natuurlijk begon deze zonnige dag met die twee enorme 
taarten waarop de foto's van alle deelnemende honden ston-
den. Dat eet je toch niet op? Maar Sonja zette onverbiddelijk 
het mes erin. Smullen!

Na de koffie was het wandelen door de bossen van Ellerts-
haar. De honden sjeesden door de modderplassen en de 
reuen probeerden elkaar af te troeven bij de mooie teefjes. 
Vooral Eska lag goed bij de kerels. Tja, zo'n Belgische schone, 
welke Drenten-vent valt daar niet voor?

Bij het meertje renden niet alleen de honden het heldere 
water in. Spontaan dook Henri Smit en zijn vriend achter hun 
Siep aan. Een heerlijk waterfestijn. 

De middag stond in het teken van activiteit. Herma Nijland-
Rabe had in het bos een heel parcours aangelegd met 
hekjes, tunnel, bogen etc. Iets verderop was Sonja Weijer Kort 
keurmeester bij het zoek/apport. Een perceeltje verder had 
Mary Relou een sleep getrokken met een eend. Zo goed dat 
zelfs na 23 honden over de sleep heen, Duko nog de eend 
in no-time had gevonden en geapporteerd. Dan was er het 

tennisballen gooien in een emmer. Elke bal moest door je 
hond worden opgehaald. We hebben zo vreselijk gelachen! 
Ooit geprobeerd? In je ene hand je hond vasthouden (die 
enthousiast achter de ballen aan wil gaan) en met de andere 
gooien? Mikken in een emmer die een kilometer 
verderop staat! Okay, okay, 

geen kilometer, 
.... iets dichterbij. 
Spontaan schoten 
ballenjongens te 
hulp en wedstrijd-
leidster Manuela 
Plaisier lag meer 
in een deuk dan 
dat ze de ballen 
in de emmer zag 
verdwijnen.

Voor alle 
onderdelen 

samen ging de 1e prijs naar 
Perro (Mariella en Waldo Bominaar), de 2e prijs naar 

Shantii (Simone Graver) en de 3e prijs naar Maud (Paulien en 
Marcel Planting). Wat een prachtige resultaat. En wat vreselijk 
leuk om dit allemaal samen te doen. Er was tijd om elkaars 
honden actief bezig te zien, maar ook tijd om met elkaar te 
praten en beter te leren kennen.

Nogmaals dank aan allen die ervoor hebben gezorgd dat dit 
een onvergetelijk dag is geworden. Jullie hebben een bos-
sige pluim verdiend! Ook dank voor de goedgevulde 'goody 
bag' die we als afscheidcadeau meekregen met speeltjes en 
lekkers voor de honden.

Ingrediënten voor een Drents recept voor een geslaagde 
Drenten-dag: LIEFDE voor onze honden, boswandeling met 
zwemfestijn, sport en spel, en plezier in het serieuze speur-
werk. Dit alles plus de gastvrijheid en ultieme verzorging 
door gastvrouwen Sonja en Sjoukje en niet minder Herma, 
maakt deze dag tot een recept om je vingers bij af te likken!

Tekst: Irene van Hulzen
Foto’s: Sjoukje ter Meulen

PS: 
Duko wil zich nu vast inschrijven voor volgend jaar, kan dat?
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Thema foto’s
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Thema foto’s
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De drie Kwakelse dames

Nadat wij de naam van Tooske (onze pup) hadden veran-
derd in Jaycee, voelde het bij mij in ieder geval goed en ik 
was er heel gauw aan gewend. 

Anderen hadden meer tijd nodig, maar die hadden ook niet 
elke dag met haar te maken. Jaycee had vanaf een week of 
10 elke keer een rode buik. Na verschillende dierenartsen te 
hebben bezocht, kwamen we er achter dat het een contact-
allergie was, maar de vraag was waarvoor? Haar wereldje 
werd beperkt en elke keer met hele kleine stapjes groter ge-
maakt. Later bleek het een allergie voor gras te zijn geweest. 

Toen we dat eindelijk wisten, raakte ze vlak erna tijdens het 
spelen geblesseerd aan haar voorpootje. Naar de dierenarts. 
Er werden foto’s gemaakt en die werden doorgestuurd naar 
‘Utrecht’. De uitslag was, dat er wel ‘iets’ was, maar het was 
niet duidelijk te zien, wat. Dus nog maar een foto maken. 
En anders 3 weken in een spalk. Nou, dat vond ik wel heel 
moeilijk, omdat het om een jong pupje ging en er niets 
gebroken was. Het gaf mij geen goed gevoel, dus de foto’s 
doorgestuurd naar Sleeuwijk voor een ‘second opinion’. Ook 
daar konden ze op grond van de foto geen duidelijkheid ge-
ven. Dus ‘s avonds, hup, in de auto en meteen naar Sleeuwijk 
gereden. Daar werden nieuwe foto’s gemaakt, maar nu van 
beide pootjes, om te kunnen vergelijken. Er bleek, dat wat op 
het ene pootje te zien was, ook op het andere pootje zat. Het 
bleek iets van kraakbeen te zijn, dat er op een foto wat don-
kerder uitziet. Dus niets geen spalk meer, maar wel minimaal 

4 weken echte rust. Geen goede start voor een pup in haar 
socialisatie periode maar ‘t is niet anders.

Het ging heel goed in die weken en toen ze dan ook einde-
lijk los mocht, was het best een beetje eng. We begonnen 
ook meteen met de  jachttraining. De eerste keer dat ze echt 
andere pups (broertjes) zag, was geen leuke kennismaking. 
Ze vond alles heel eng en beet van zich af. Dit is dus niet 
wat je wil, dus de volgende dag alleen in de auto en richting 
de Reeuwijkse plassen gereden. Nou daar heeft ze kennis 
gemaakt met andere honden in alle soorten en maten, van 
groot naar klein, van jong naar oud. Wat was dat een goede 
les voor haar. Binnen ‘no time’ was het weer een pup die met 
alles wilde spelen. 

We hebben met de boot gevaren met de drie dames. Blos-
som heeft vaker gevaren, maar voor Gioya en Jaycee was het 
de eerste keer. Het ging heel goed. In het begin vonden ze 
het eng en moesten ze aangelijnd in de boot zitten, maar na 
een uurtje gingen de riemen los en stonden ze met hun voor-
pootje op de rand rond te kijken. Vooral de eendjes waren 
erg leuk.

Op de jachttraining gaat het goed, samen met Bubba en Frits 
doet Jaycee het heel goed. Ik heb er zoveel plezier in als ik zie 
hoe leuk ze het vindt. Genieten met hoofdletters is het! 

Inmiddels hebben we de pups die in Nederland wonen al-
lemaal gezien; sommige hebben zelfs hier weer een aantal 
nachtjes doorgebracht. Heerlijk, om dat van zo dicht bij mee 
te mogen maken. Onze speciale pup, want dat blijft Tule toch 
wel - ze blijft onze little lady - doet het zo verschrikkelijk goed 
daar in dat verre Amerika. Elke dag krijg ik van Jenna foto’s 
of een filmpje van haar toegestuurd, lang leve Facebook. 
We zien haar elke dag mooier worden. Zo bijzonder wat er 
daar allemaal gedaan wordt met haar en ook zo leuk om te 
zien wat een passie er in dat hondje zit. Hadden Manuela en 
Marry en ik dat toch goed gezien! 

Selma en ik stappen begin september in de auto om bij de 
schilder Felix het schilderij van Luna op te halen. We kwamen 
binnen en daar was ze! Ze ‘sprong’ uit het doek en ik stond 
daar aan de grond genageld, de tranen stroomden over mijn 
wangen. Voor Felix was dat de bevestiging dat het goed was. 
Luna ging mee naar huis en hangt nu boven de bank. Elke 
keer als ik de kamer inkom, kijkt ze mij aan. Soms blijf ik staan 
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kijken en raak ik nog steeds ontroerd. Er 
rollen geregeld tranen over mijn wangen; ik 
mis haar nog steeds zo erg. Vaak vraag ik mij 
af, wanneer dat stopt, omdat ik het wil. Dan 
denk ik, zij was zo speciaal, dit hoort erbij, 
ik zie wel wanneer het een keer over gaat. 
Mijn maatje, mijn allessie is ze en dat blijft zo, 
ook al hebben we hier drie prachtige lieve 
dames lopen. Zij heeft mijn hart geraakt op 
die speciale manier die veel mensen kun-
nen begrijpen, omdat ze dat ook zo op die 
manier voelen.

Op 13 september de reuendag. Wat een 
mooie, gezellige en goed georganiseerde 
dag was het. En wat zijn wij er toch trots op 
dat twee van onze pups uit het eerste nestje 
daar ook rondrenden en op de prachtige verslagen die ze 
beiden hebben gekregen. 

Geregeld gaan we met de drie ‘dames’ tege-
lijk op pad, maar ook nemen we er vaak maar 
twee of eentje mee. 

Nog een kleine twee weken, dan hebben 
we de fokdag waar we met een compleet 
‘Bloske-nest’ staan. We hebben nog heel vaak 
contact met elkaar en we kijken allemaal 
naar deze dag uit. Zoals ik altijd zeg: we gaan 
er een feestje van maken. De week erna gaan 
we met  het ‘BlosJar-nest’ naar de Hoorne-
boegse heide voor de 6 maanden wandeling. 
Zoals het er nu naar uitziet met ‘alle’ pups, op 
onze Little lady na, maar we maken genoeg 
foto’s en filmpje. Ik zeg weer: lang leve Face-
book.

Jolanda Huijsing

1 Welk soort gebit heeft de hond?

2 Wat betekent dit?

3 Wat is de functie van de sterke hoektanden?

4 Wat is de functie van de grote knipkiezen?

5 Wat wordt als de normale ‘beet’ beschouwd en hoe ziet dat eruit?

6 Wanneer ontwikkelt zich het gebit van een hond?

7 Wanneer komen bij de pup de eerste elementen van het melkgebit door?

8 Wanneer komen de hoektanden door en wanneer de Premolaren en Molaren?

9 Hoeveel gebitselementen heeft de hond?

10 Hoe opgebouwd?

A
ntw

oorden op pagina:  ?????

Drent-en-kennis: Vragen

Tineke v.d. Feijst
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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?
Sinds 1990.  Mijn man haalde  zijn jachtakte in 1988 en vond toen het moment rijp om een jachthond aan te schaffen (ik 
had het al veel eerder gewild). Hij is een Drent, een Drentsche Patrijshond lag – ook gezien het jachtveld – in de lijn der 
verwachtingen. Een teefje kwam ons gezin toen verrijken.

2 Welke eigenschap van de Drent spreekt je het meeste aan?
Wat mij het meest aanspreekt in de Drent, is zijn loyaliteit naar baas en gezin. Ook zijn intelligentie is een heel waardevolle 
eigenschap.

3 Welke raseigenschap komt je weleens wat minder goed uit?
We hebben twee teefjes en één reu. Als de reu de kans krijgt, gaat hij zelfstandig op jacht en neemt de jongste teef mee in zijn 
kielzog. Zo zijn ze samen wel eens een nacht van huis geweest, het hart klopt je dan in de keel.

4 Hoe sta je tegenover de Drent en de jacht?
Ja, de jacht is natuurlijk een belangrijk aspect van de Drentsche Patrijshond. Het zit van nature in zijn genen. Dit mag niet 
verloren gaan, hoewel de jacht steeds moeizamer wordt. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid, dat we met alle drie de 
honden jagen. We hebben ook met alle drie jachtopleidingen gevolgd. Als je dan tijdens de jacht gecomplimenteerd wordt 
voor het goede werk van je hond door medejagers, ben je best een beetje trots.

5 Hoe sta je tegenover de Drent en het showen?
Bij mij begon het showen toen ik op hondengebied nog zo groen was als gras. In een catalogus van de vereniging had ik 
foto’s zien staan van honden die prijzen haalden of hoog scoorden. Toen vond ik dat mijn reu er ook best goed uit zag en 
schreef hem in, in de Jeugdklasse van de Martini Dogshow. Na vele fijne mensen getroffen te hebben, die mij op diverse 
punten wezen, stapte ik de ring in. Ik eindigde als tweede, achter een grote fokker! Ik wist echt niet wat mij overkwam. Zo is 
het showen begonnen. Bovendien, als je plannen hebt om te gaan fokken, moet je shows lopen voor de kwalificaties.

6 Heb je gefokt? Heb je plannen in die richting?
Vanaf 2007 hebben we af en toe een nestje gefokt. Op het moment dat ik dit schrijf, liggen er 6 mooie pups groot te 
worden. Als het goed gaat met de dracht van je teefje, wat niet altijd van zelfsprekend is, en er worden gezonde pups 
geboren, geeft dit zoveel blijdschap; die kleine hulpeloze hondjes, die al heel snel het reilen en zeilen in je gezin door 
hebben.

7 Wat zijn je mooiste Drentenmomenten?
Ons tweede teefje, Bo v.d. Heidehoogte, was na elke loopsheid erg schijnzwanger. We lieten haar daarom dekken in 2007. 
De reu werd ‘Dorus van ‘t Olde Hemelriek’. Na de echo van 4 weken dracht, bleek Bo ‘vol’ te zitten, volgens de dierenarts. 
Keurig op de 63e dag werden er elf pups geboren, gezond en wel. Het gevleugelde gezegde: “We hebben het voor Bo ge-
daan, maar wat hebben we haar aangedaan” maakt altijd weer emotie bij mij los.

8 Heb je een belangrijk punt, waarop de vereniging zich zou moeten proberen te verbeteren?
Dit vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk dat de vereniging enorm zijn best doet om de Drent zo gezond mogelijk de nabije toe-
komst in te laten gaan. Dit is een proces, elk proces kost tijd.

9 Wat vindt je een waardevolle functie van de vereniging?
Het zich bewust zijn van de gezondheid van ons geliefde ras, waarbij diverse onderbouwde beslissingen al zijn genomen. 
Bovendien spreekt mij het bindende karakter van de vereniging erg aan.

10 Wat wil je verder nog kwijt?
De hele vereniging wordt draaiende gehouden door vrijwilligers en dat zijn er nog al wat!  Altijd hebben we gezegd: we 
doen het voor de leden. Laten we daarom met elkaar de goede sfeer die er is vasthouden en gaan voor een gezond ras en 
een gezonde vereniging.

Tineke is sinds 2009 lid van de Redactiecommissie. Naast het algemene 

redactiewerk is ze de secretaris van de commissie, verzorgt ze de aquisitie 

van advertenties voor ‘Onze Drent’ en de website en maakt ze de rubriek 

met 10 vragen en antwoorden over kynologie, uiteraard speciaal gericht op 

Drenten.

Profiel:  Tineke van der Feijst
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Dr. F.C. Stades dierenarts ECVO
Hoe was het ook al weer? Als je 25 jaar 
ergens in dienst was dan kreeg je geloof ik 
vanwege je trouwe diensten een gouden 
horloge? Nu is onze oogarts dr. Stades niet 
in dienst bij de Vereniging van de Drent-
sche Patrijshond, maar hij is wel heel trouw 
gebleken. Tijdens een gesprek dat ik met 
hem op de fokdag had, kwam naar voren dat 
hij ongeveer 40 jaar lang, de ogen van de 
Drenten keurt.

Hij wist het niet meer precies. Ik heb dit na-
gevraagd en inderdaad blijkt dat Dr. Stades al 
sinds 1975 de ogen van de Drenten keurt. Dat 
vind ik wel een interview waard en ik hoop de 
lezer ook. Op een goede dag rijd ik dus naar Wa-
geningen, naar het Veterinair Specialistisch Cen-
trum ‘De Wagenrenk’. Dr. Stades doet daar en in 
de Dierenkliniek ‘Den Dolder’ in Den Dolder nog 
steeds voor ca. 2,5 dag per week praktijk.

Achter de naam F.C. Stades staat: Diplomate 
European College of Veterinary Ophthalmo-
logists (ECVO) Wat heeft u doen besluiten om 
deze specialisatie te nemen?
Toen ik heel jong was (1972) moest ik opeens op 
eens oogheelkunde gaan doen op de faculteit Diergenees-
kunde in Utrecht. Echter in die tijd bestond er in Europa nog 
geen opleiding voor oogspecialisten. Ik heb toen van een 
Amerikaanse hoogleraar uit Missouri een opleiding gekregen 
dr. Harlan Jensen. Deze heeft mij ongeveer een jaar privé les 
gegeven. En verder ben ik naar het Ooglijders Gasthuis van 
de Universiteit  Utrecht gegaan. In 1973 is mijn voorganger 
met pensioen gegaan en toen moest ik ineens ogen gaan 
doen. De Europese specialisatie is echter pas van 1992. Deze 
specialisatie richting is mede door mij opgericht en ik was de 
eerste voorzitter van de ECVO. Alle huidige dierenartsen, spe-
cialist oogheelkunde in Nederland  heb ik mogen opleiden..

Zoals reeds gezegd keurt u de ogen van de Drenten vanaf 
1975?
Ja dat klopt. De Drenten en de Cocker Spaniëls waren de 
eerste rassen waarbij we zijn gaan screenen op progressieve 
retina atrofie (netvlies degeneratie of PRA). Dat was al heel 
vroeg voor zowel Nederland als Europa. In de USA werd het 
College (ACVO) al in 1970 opgericht. In de 80er jaren werden 
er op de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht al wel de eer-
ste specialisatierichtingen ingesteld. In Europa was dit nog 
ver weg!  Daar werd het pas veel later gerealiseerd.

Dus nu wordt zo langzamerhand elk ras op ogen gecon-
troleerd?
Nee, is het antwoord, nog lang niet alle rassen. Sterker nog; 
de rassen die het het meest nodig hebben doen het niet, 
zoals Sharpei, de Chow Chow en de Bloedhond. Maar onder 
meer de Drenten en de Engelse Cocker, alsook de Schapen-
does zijn er heel vroeg mee begonnen.

Hebt u in de tijd dat u ons ras keurde veel aangetroffen? 

Specifieke afwijkingen etc.?
De Drenten, de Engelse Cocker en de Schapendoes hadden 
in het begin ongeveer 5-6% PRA. Doordat deze honden zo 
langzamerhand uitgeselecteerd zijn, is dit natuurlijk sterk 
verminderd, omdat er niet meer mee gefokt wordt. Het is wel 
zo, dat als je de lijders uitsluit, je dan nog steeds de dragers 
over houdt en het percentage dragers is veel groter dan dat 
van de lijders. Als je in een kleine gesloten gemeenschap 
5% lijders hebt, dan heb je ongeveer 30% dragers. Pas na ca. 
15 generaties is het dan tot onder de 1% gedaald. Je moet 
natuurlijk wel het type overhouden. 

Verder zijn er een beperkt aantal gevallen met Cataract, Reti-
na Dysplasie en een groter aantal met Distichiasis gevonden. 

Moet je die honden ook uitsluiten?
De kans dat de kleinkinderen van dergelijke honden weer lij-
ders worden, is groot. Het is dus verstandig om deze honden 
- als je je de ‘luxe’ kunt permitteren - van de fok uit te slui-
ten. Ook is het belangrijk, aldus Stades, om zoveel mogelijk 
verschillende reuen te gebruiken, zodat je het genenbestand 
groot houdt.

Moet je dan alles uitsluiten?
Nee, maar voor een jachthond is het wel onhandig wanneer 
hij een ernstige oogafwijking heeft. Als een Pekinees blind 
is, kan hij nog steeds alles doen. Bij een jachthond is dit niet 
echt handig (zegt hij glimlachend)! Het is dus laveren tussen 
behoud van het type en het zoveel mogelijk uitsluiten van - 
voor de hond irriterende of tot blindheid leidende - erfelijke 
afwijkingen.

Zijn er in die 40 jaren dat u de Drent gezien hebt, veel ver-
anderingen opgetreden? Bijvoorbeeld in het exterieur?
Daar kijk ik niet naar. Alleen naar de ogen en ook naar het 
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karakter. Of de hond wel of niet op de tafel wil staan. En dan 
bedoel ik, dat er toch behoorlijk wat honden geweest zijn 
waar ik een kruis op het formulier moest zetten. Soms lukte 
het zelfs met 3 of 4 man niet om de ogen van de hond na te 
kijken! Zowel fokker als eigenaar kunnen hier veel aan doen 
voor wat betreft de socialisatie. De Drent heeft een gedegen 
opvoeding nodig. De Labrador is wat dat betreft een veel 
gemakkelijker hond.

De Drent krijgt een beetje de naam dat hij ‘scherp’ is, heb 
ik gemerkt.
Dat is waar, terwijl hij het van oorsprong niet is. Maar het is 
inderdaad geen hond voor beginners. Als de baas zegt dat de 
hond ‘braaf’ is, terwijl hij zich met hand en tand verzet, dan is 
men verkeerd bezig.

U bent nu gepensioneerd. Wat als u besluit om te stoppen 
met de keuringen?
Dan is mevrouw van de Sandt waarschijnlijk degene die die 
de controle gaat doen. Ze is al een paar keer mee geweest. Zij 
is Nederlands specialist oogheelkunde, maar ze is geen ECVO 
lid. Er zijn een paar panelleden die zo langzamerhand gaan 
stoppen, maar zijn ook een paar collegae in opleiding tot 
oogspecialist. Zij moeten nog wel het ECVO-examen afleg-
gen.

De Wagenrenk is een specialistisch centrum. Welke speci-
alismen hebt u hier? 
Ik krijg een folder waarin de volgende specialismen staan ver-
meld:

• Orthopedie en Neurochirurgie
• Algemene chirurgie en KNO (diagnostiek & chirurgie) 
• Interne geneeskunde
• Neurologie
• Oncologie 
• Oogheelkunde 
• Diagnostische beeldvorming (Röntgenologie en echo-

grafie) 
• Tandheelkunde 
• Urologie
• Dermatologie.
• Gedrag

Mogen wij u nog een poosje blijven verwelkomen om de 
keuringen te doen?
Als de vereniging mij nog wil hebben, blijf ik dit nog even 
doen. Ik werk nu 2,5e dag in de week en vind het nog steeds 
leuk. Als ik gezond blijf, niet tril en mijn ogen goed genoeg 
blijven, dan blijf ik dit nog doen.

Ik verzeker dr. Stades dat wij hem nog steeds graag zien komen. 
Hij wordt door ons zeer gewaardeerd! Ik bedank hem voor zijn 
tijd en het interview en ik weet zeker dat ik voor veel Drentenei-
genaren spreek, wanneer ik zeg dat hij wat ons betreft nog heel 
lang blijft.

J. Broekman – Dekker
Correspondent



28 - Onze Drent

 

Canicrossen

“Canicrossen is hardlopen in de natuur met een aange-
lijnde hond, die naar hartenlust mag trekken, zodat baas 
en hond samen zo snel mogelijk een parcours over onver-
harde paden afleggen.” 

Deze vorm van hardlopen met je hond is ooit in de slede-
hondenwereld bedacht om de honden búiten het seizoen 
te trainen. Ondertussen is canicrossen in Nederland een snel 
groeiende sport met een eigen vereniging: Canicross Neder-
land; met veel canicross-(facebook)-groepen door Nederland, 
die gezamenlijk trainen en met veel kleine en grote wedstrij-
den, die overal in Nederland georganiseerd worden.  

De basis is nogal eenvoudig: je hebt nodig een hardloper 
met een speciale heupgordel, een hond in een ‘harnas’ en 
tússen de loper en de hond een elastisch koord. Daarna ga je 
samen hardlopen: canicrossen. In sommige gevallen loopt de 
hond heerlijk naast de baas. Er zijn ook combinaties, waarbij 
de hond de baas zó voorttrekt, dat de baas heel veel harder 
loopt dan normaal…En voor sommige bazen lijkt het zelfs 
meer op vliegen! 

Ook al is de basis nogal eenvoudig, er komt echt wel een 
beetje gezond verstand bij kijken;-) Een ongeoefende hard-
loper achter een doldriest enthousiaste Ridgeback zetten, is 
niet zo handig. Ook een doorgewinterde hardloper achter 
een kleine Border Terriër zetten, is niet de ideale combinatie. 
Het zoeken naar en het vinden van een goede balans tussen 
de loper en zijn of haar hond, is een fascinerend gebeuren. 
Lopers en honden komen in alle soorten en maten voorbij.  

Er zijn een paar simpele regels waar je binnen het canicrossen 
aan moet denken. Je hond mag voor het eerst meedoen aan 
een canicross funrun, als hij of zij tien maanden oud is. Als 
een hond een jaar oud is, mag hij mee doen aan de wedstrij-
den. De wedstrijden canicross worden meestal gehouden 
met vier vaste onderdelen:

• De cross: de langste afstand, meestal een kilometer of 6. 

• De run: de kortere wedstrijd van ongeveer 3 kilometer. 

• De funrun: een parcours van ongeveer 1 kilometer, waar-
bij iedereen heerlijk ongedwongen voor de fun meedoet, 
bijvoorbeeld om uit te proberen hoe een combinatie 
werkt of om een jonge hond te trainen. 

• De kidsrun: een parcours van een kilometer waar de 
jongste hardlopers, meestal onder begeleiding van een 
oudere, hun wedstrijd lopen.

Op de kalender op de website van Canicross Nederland 
(www.canicrossnederland.nl) vind je (bijna) alle wedstrijden 
van het seizoen. Je kunt je voor de meeste wedstrijden 
aanmelden door middel van een voor-aanmelding. Op de 
dag van de wedstrijd meld je je bij het secretariaat (waar je 
mij, Selma, regelmatig treft;-) met je inschrijfformulier en het 
hondenpaspoort. Je krijgt dan je startnummer(s) met meestal 
nog een verrassingstasje. Bij sommige wedstrijden moet je 
je met je hond vooraf melden bij de dierenarts. Die doet dan 
een kleine keuring van de hond.

In het canicros-
sen wordt een 
klassement 
opgemaakt na 
de wedstrijd, 
gebaseerd op de 
leeftijd van de lo-
per. Er worden in 
die klassen ook 
prijzen uitgereikt.

Voor mijn echt-
genoot Richard 
was hardlopen 
altijd al een 
hobby. Hij liep 
alle afstanden, 
van een lokale 
wedstrijd van 
5 kilometer tot 
aan de marathon 
van bijvoorbeeld 
Rotterdam. Toen 
onze Okke in 
2010 bij ons 
kwam, was het 
dus duidelijk 
de bedoeling, 
dat dat Drentje 
op Richards 
trainingen mee 
zou gaan.  In 
april deden 
Richard en Okke 
voor het eerst 
mee aan een 

 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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canicrosswedstrijd en het was al snel bekeken: we kregen er 
een nieuwe verslaving bij! Richard heeft ondertussen met 
Okke zijn sporen verdiend in de run en de cross. Er staan/
hangen heel wat bekers en medailles bij ons in huis. We zijn 
de afgelopen vier jaren op heel wat wedstrijden geweest in 
binnen- en buitenland, o.a. in  Groot Brittannië, België, Frank-
rijk, Duitsland.  De combinatie Richard/Okke is in 2013 zelfs 
Nederlands Kampioen geworden in hun klasse.

Sinds een half jaar loopt Richard ook wedstrijden met Abe, 
onze jongste Drent. Abe blijkt een erg enthousiaste door-
douwer te zijn, die heerlijk fanatiek zijn canicrosswedstrijden 
loopt. Richard denkt er over na om met Abe te gaan dog-
scooteren, maar dat is weer een heel ander verhaal.

Was Okke in 2011 nog een van de weinige Drenten in de 

canicrosswereld, we zien er ondertussen regelmatig een 
handvol op de wedstrijden voorbij komen. Ontzettend gaaf 
om te zien!

Alle informatie over canicrossen vindt u op de eerder ge-
noemde website van Canicross Nederland. Ook op Facebook 
is Canicross Nederland actief, net als een behoorlijk aantal 
canicross trainingsgroepen bijvoorbeeld Canicross Dwingel-
derveld, Canicross Utrecht, Canicross Castricum. Mocht u nog 
vragen hebben (over een goed passend tuigje, over tempe-
raturen, over leeftijdsklassen, over trainingen, enz. enz. enz.), 
meldt u zich dan bij die trainingsgroepen of stuur ons een 
mailtje met uw vragen: r.tiemeijer@casema.nl

Graag tot ziens op een van de wedstrijden!

Selma Tiemeijer

Je hond verdient beweging!

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

Voor een Drent zijn er vele mogelijkheden. Deze keer 
kunt u iets lezen over de CANICROSS 

Als u ook zulke leuke activiteiten onderneemt met uw 
Drent, zien wij uw verslag daarvan heel graag tege-
moet!
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In Memoriam
Sammie 18-09-2000  -   31-08-2015

Op de respectabele leeftijd van bijna 15 jaar hebben we 
afscheid moeten nemen van onze Sam (vader: Sjoel v.d. 
Meerpoel, moeder: Setha v.d Heidehoogte).

13,5 jaar geleden kwam je bij ons als overplaatste Drent. Wij 
waren het derde gezin waar je in huis kwam. Bij het eerste 
gezin werden de kinderen allergisch, het tweede echtpaar 
ging scheiden en dan ben je als hond de dupe: veel te weinig 
aandacht.

We hebben je opgehaald in Emmen, een echte Drent dus! Je 
was onhandelbaar, sloopte van alles in huis en at alle schoe-
nen op als je de kans kreeg. Autorijden vond je verschrikkelijk 
en dat is altijd zo gebleven; je liep met een grote boog om de 
auto heen als je maar dacht dat we gingen rijden. We wisten 
niet precies wat je allemaal al meegemaakt had in je jonge 
leventje, maar je werd al snel dikke maatjes met onze, toen 6 
jarige, zoon Dennis.

Binnen een jaar voelde jij je helemaal bij ons thuis, had je ons 
geaccepteerd en had je het vertrouwen dat je hier mocht 
blijven. Vanaf dat moment ging het allemaal veel beter. Af en 
toe was je nog wel ondeugend en als je vrij was, gebeurde 
het vaak dat je zorgde dat je vrij bleef, ondanks bidden en 
smeken van ons. Als je dan eindelijk terug kwam werd je  ‘de 
hemel in geprezen’, maar dat wist je ook precies, je zat dan al 
te wachten op een lekker koekje.

Je was een hond van vaste tijden en rituelen. Buiten tijdens 
het wandelen overal je neus insteken. Je zag elk vogeltje 
vliegen. 

Waar je ook was in huis, Sam kwam altijd enthousiast kwispe-
lend naar je toe. Als je bij het aanrecht stond: direct naast of 

achter je voeten. Als je niet oplette, kon je zo over hem val-
len. Als je aan tafel zat, kreeg je een korte duw met zijn neus 
onder je arm om duidelijk te maken dat hij er ook nog was en 
liefst iets van je bord wilde hebben. Zaten we op de bank TV 
te kijken, dan lag Sam het liefst bovenop onze voeten.

Bij het wandelen kregen we vaak complimenten dat je zo’n 
prachtige hond was.

We kwamen veel in onze vakantiewoning in Ouddorp en we 
hebben daar vele kilometers gewandeld. Zwemmen in zee 
heb je nooit gedaan, hooguit tot aan het water, een slokje 
nemen en dan snel weer terug. Als het geregend had, liep je 
zelfs om de plassen op straat heen om maar te zorgen dat je 
poten niet nat werden. Nee, een waterrat was je als jacht-
hond beslist niet!

Tot op zeer hoge leeftijd bleef je actief, maar door artrose 
werkten je rug en poten op het laatst niet meer mee. Pijnstil-
lers/ontstekingremmers en injecties met anabolen hielpen 
steeds minder. Af en toe wat verbetering, maar uiteindelijk 
steeds een stapje terug. Je werd mager en sliep bijna de hele 
dag. Veel vetbulten, op je borst één zo groot als een sinaasap-
pel, maar gelukkig goedaardig. Staar aan beide ogen en stok-
doof. Je reageerde niet meer op onweer of vuurwerk, terwijl 
je daar altijd erg bang voor was. Je ging ook dementeren. Je 
wist soms niet meer waar je was, of je al uitgelaten was, aan 
de verkeerde kant de deur door. Als je mee ging voor een 
korte wandeling, dan bleef je stokstijf staan op straat als je er 
genoeg van had. Je keerde om en ging dan zo snel mogelijk 
naar huis. Het maakte je angstig, vooral ’s morgens vroeg als 
wij nog  lekker lagen te slapen.

Bach-bloesem-therapie heeft je in de laatste maanden nog 
heel goed geholpen. Helaas kreeg je steeds meer pijn. Er was 
geen zicht meer op verbetering. Je was ‘op’ en moe. We wil-
den je niet zo zien lijden en daarom hebben we de beslissing 
moeten nemen om je in te laten slapen.

We kijken met heel veel liefde terug naar onze lieve en 
mooie, unieke Drent. We missen je heel erg Sam! Het is 
verschrikkelijk stil in huis, de mooie herinneringen zullen 
het verdriet moeten overwinnen. Je hebt nog 13,5 jaar een 
heel fijn leven bij ons gehad. We zijn blij dat we zo lang van 
je hebben mogen genieten. We kijken terug met een traan 
maar ook met een grote glimlach.

Jij was onze lieve, trouwe, mooie, eigenzinnige Sam zoals er 
maar één in de hele hondenwereld heeft rondgerend.

Machiel en Jacqueline de Keijser                                                                                                                 
Barendrecht
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In een half jaar is zijn drie van onze Drent overleden. Twee 
was al niet overheen te komen, maar drie Drenten in zo’n 
korte tijd is voor een mensenhart toch iets te veel. Het zo 
fijne gezin met 8 honden is echt uit elkaar gerukt. Als je ma-
tje echter niet meer kan, dan moet je loslaten, maar ‘t blijft zo 
hard.

Joost was echt een super Drent: vanaf pup al. Altijd bezig, 
altijd druk met iedereen: een ADHD-Drent noemden we hem 
altijd. Hij vond altijd alles leuk, behalve op vakantie gaan. 
Dan zat alles en iedereen al in de auto, behalve Joost. Die lag 
dan nog in huis zo van “Laat mij maar hier”. Het liefste was hij 
gewoon thuis.

Behalve dan in de zomer op ‘t strand als de caravan er stond 
en de tafeltjes en vooral de koelboxen, die hij dan met z’n 
neus zo open kon maken. Ook de koekjes op de tafeltjes 
waren van hem, maar iedereen hield van Joost en lachte er 
dus ontzettend om. De mensen zaten zomers al te wachten 
op Joost: leuk toch!

De meeste pups heeft hij opgevoed 
met veel geduld en liefde. Joost kon 
je zo vrolijk maken met zijn drukke 
gedrag; hij heeft mij ook door een 
hele zware periode in mijn leven 
geholpen.

Joost heeft redelijk wat ziektes ge-
had, kanker, e-collie in zijn blaas en 
vestibulaire ataxie. Desondanks heeft 
hij, dankzij medicijnen en therapie, 

nog zo’n twee jaar extra gekregen. Het overlijden van Joost 
was zo jammer, omdat hij nog pit had en goed bij geest was. 
Maar door die laatste ziekte wilden vooral zijn achterpoten 
niet meer. Op 11 mei kon hij helemaal niets meer en moesten 
we weer beslissen ook Joost te laten gaan. Na drie Drenten 
denk je weleens houdt het nu dan eens op. We hebben nu 
nog één Drent over en vier Cavaliers;  ons gezin is flink uitge-
dund. Honden zijn ons leven en er komt ook zeker nog een 
Drent bij. Maar eerst even bijtanken van dit grote gemis en 
verlies.

Lieve Joost, wat een genot was jij gedurende bijna 15 jaar. 
Met je vrolijkheid toverde je altijd een glimlach op ons ge-
zicht, zelfs in de meest moeilijke tijden.

We missen je gedrentel nog iedere dag en dat zal nog wel 
even blijven. Je was een ‘Drenten Engel’, een ‘model-Drent’ en 
zo blijf je ook in ons hart geprent: voor altijd, lieve Joost.

Dank voor alle fijne jaren met jou. Nu 
is en blijft het stil in huis en in ons 
hart, zonder onze drie zo lieve Dren-
ten-jongens. De vele tranen worden 
wel iets minder, maar ’t blijft zwaar. 
Ons Drentenhart moet nu helen. 

Mees, Giel, Joost. Fijn dat jullie bij ons 
zijn geweest gedurende zoveel fijne 
jaren. Jullie waren toppers.

Marry & Moos 
Nora, Lisa, Thijs, Siem & Hanna

Onze tweede Drent, in een halfjaar tijd. Onze 
zo lieve Giel is niet meer. Zo kort op elkaar 
is zo’n harde klap, maar Giel kon en wilde 
niet meer. Hij was zo moe en klaar met alles: 
lopen en eten. Gewoon levensmoe dus dan 
moet je voor je maatje een beslissing nemen, 
hoe moeilijk ook. 

Giel was een hele drukke pup waar eigenlijk 
geen land mee te bezeilen viel. “Nou” dach-
ten we “als dit zo blijft!” Maar na 6 maanden 
was het de meest relaxte Drent geworden die 
we ooit hebben gehad: zo rustig en kalm! 

Giel was ook het vismaatje van mijn man en 
zodra de hengels dan ook uit het schuurtje 
kwamen zat hij al bij en het liefst in de auto 
want je mocht hem eens vergeten.

Giel had nog een grote hobby en dat was zwemmen en dan 
vooral in het zwembad van ‘t huis dat we altijd huurden in 
Frankrijk. In het zwembad - uit het zwembad en trapje op - 
trapje af. Hij vond het heerlijk om heel de dag in en om het 
zwembad te hangen.

Vanaf zijn vierde jaar zijn we erachter 
gekomen dat hij zware HD had maar door 
medicijnen en speciaal eten is een operatie 
gelukkig uit gebleven.

Wat hem tenslotte wel genekt heeft zijn de 
vele tia’s; soms lichte soms hele zware van 
wel drie dagen. Dit heeft hem zo uitgeput en 
het maakte hem zo moe dat we op 4 mei uit-
eindelijk hebben besloten om hem te laten 
gaan. Maar wel met verschrikkelijk veel pijn 
in ons hart. De herinnering aan Giel zal ech-
ter voor altijd in ons hart gegrift staan want 
wat was dit een Super Drent. Blij dat we Giel 
toch bijna 13 jaar in ons gezin mochten heb-
ben. Giel we hebben van je genoten!

Voor jou hebben we de goede beslissing gemaakt, voor ons 
blijft ‘t een groot gemis. We zullen je nooit vergeten dat kan 
ook niet na zulke fijne jaren met jou, lieve Giel.

Marry & Moos
Joost , Nora, Lisa, Thijs, Siem en Hanna.

Giel van ‘it Frije Fjild 01‐06‐2002 - 04‐05‐2015

Joost van ‘it Frije Fjild 27‐05‐2000 - 11‐05‐2015
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Onze 2e Drent
14 jaar hebben we onze eerste Drent-
sche Patrijshond gehad: Tascha, ge-
boren op 10 oktober 1986 en overle-
den op 11 november 2000. De vader 
was Kamp. Oscar van Groevenbeek, 
de moeder was Lizy en de fokker was 
G. Kamperman Hoogkamp uit Laag 
Keppel.

Tascha was een perfecte hond voor ons, 
ze luisterde prima en hebben met haar 
heel plezier gehad en veel liefde terug 
gekregen. Maar voor de KNJV proeven 
was het minder. Het grote nadeel was 
voor ons was dat ze het water in ging 
en dat ze, als jachthond, bang was van 
het schot ( Drenten-probleempje zullen 
we maar zeggen). Dus het werd een 
huishond voor ons. 

Toen ze er niet meer was werd het tijd 
om er op uit te trekken zonder hond. Ik 
was al met vervroegd pensioen gezon-
den en had  dus heel veel vrije tijd. Wij 
gingen lekker genieten van onze vrij-
heid. De kinderen woonden op zichzelf 
en wij gingen met de caravan en onze 
racefietsen op pad. We zijn heel veel 
in Zuid Frankrijk geweest, we hebben 
daar vele bergen beklommen met onze 
racefietsen.

In 2011 ging het wat minder met onze 
gezondheid en bleven we meer in 
Nederland met de caravan. Na 12 jaar 
geen hond gehad te hebben, begon 
het weer te kriebelen: wat zullen we 
gaan doen? Onze vrienden hadden pas 
weer een pup gekocht:  een Heide-
wachtel. 

Op een avond waren onze kinderen en 
kleinkinderen bij ons op visite en mijn 
zoon was aan het zoeken op de tablet 
naar hondjes; natuurlijk Drentsche 
Patrijshondjes. Plotseling zei hij: hier 
staat een Drent-advertentie en er staat 
dat je je nog kon aanmelden voor een 
pup. Ja, het moest wel een Drent wezen 
na onze ervaring met Tascha. Ik zei “Doe 
maar”. Mijn schoondochter gelijk aan 
het typen en de mail verzonden naar 
de fam. Nap voor eventueel een teefje. 
De volgende dag hadden we al een 
mail terug, wij konden als laatste op de 
lijst worden bijgeschreven. Wij had-
den die avond heel veel lol, omdat wij 
misschien weer een hondje kregen. We 
moesten wel eerst even kennis komen 

maken met de Fam. Nap daar ze hun 
pups niet zomaar aan iedereen toever-
trouwen. Wij naar Winterswijk, op visite 
en warempel het klikte met ons en met 
Berna en Tjark Nap. Achteraf, nu ik ze 
beter ken, is dat niet zo moeilijk.

Op 21 september 2012 kregen wij een 
telefoontje dat Siska pups had gekre-
gen en dat wij konden komen om alvast 
te kunnen bekijken welke pup wij even-
tueel zouden willen. Wij wilden graag 
een teefje en met weinig wit op haar 
lichaam. Wij uitzoeken en de eerste pup 
die naar Rina (mijn vrouw) kwam, was 
een donker teefje (Dit was met onze 1e 
Drent ook zo, en dat was goed uitge-
komen). “Die wil ik:  riep ze gelijk. “Ho 
ho ho” was het antwoord, eerst mogen 
de anderen hun voorkeur laten weten,  
want wij stonden als laatste op de lijst. 
Daarom alvast een tweede uitgekozen. 
Toen maar afwachten, wat zou het 
worden. 

En werkelijk, twee weken later een te-
lefoontje: jullie kunnen je eerste-keus-
hond nemen. Wij blij, weer een afspraak 
gemaakt om te komen kijken. Ditmaal 
ging onze oudste kleindochter en onze 
dochter mee. Daar aangekomen, was 
weer de pup die wij zouden krijgen en 
uitgezocht hadden, het eerste bij Rina. 
Haar naam: Laika Siska van ‘t Sleeswijck 
(vader Quinto fan ’t Suydeveldt en moe-
der Siska Serah van het ’t Sleeswijck).

Na enkele weken konden we haar 
ophalen. Nadat we alles hadden door-
genomen met Tjark en Berna en de 
koopovereenkomst hadden getekend, 
konden we richting huis met zak voer, 
speelgoedje en een stukje doek uit het 
nest. 

Er was ons uitdrukkelijk aangeraden om 
een gehoorzaamheidscursus te vol-
gen. Nou, dat heb ik goed in mij oren 

geknoopt en ben gaan zoeken naar een 
opleiding voor jachthondenpups. Ik 
kwam terecht bij Multi Dog in Dinte-
loord. De cursus was op donderdagoch-
tend van 9 tot 10 uur. Mooie tijd voor 
ons. Wij wilden een hond krijgen die 
net zo goed luisterde als Tascha, onze 
eerste Drent. Na de eerste cursus kon-
den we al zien dat ze dit graag wilde le-
ren. Na 2,5 jaar training op deze school, 
heb met Laika Siska van ’t Sleeswijck 
een hond die voor ons perfect is, op 
de jachttraining uitstekend presteert, 
graag werkt en daar veel plezier aan 
beleeft. Laika doet graag waterwerk 
en is niet bang van het schot. Ze is een 
echte werkhond geworden. Het is ook 
wel een echte Drent hoor, ze kan soms 
heel koppig zijn en iets anders doen 
dan jij wilt. Maar daarom is het ook 
een hond en dat mag en moet ze ook 
blijven. Ze gaat goed en zacht om met 
onze kleinkinderen van een half jaar en 
ze is vriendelijk en trouw naar Rina. Het 
is een echet allemansvriendin.  

Ik heb dit jaar 5 proeven gelopen en 
heb daarmee vier KNJV B-diploma’s 
behaald  (70, 71, 72 en 74 punten) en 
één KNJV C-diploma (het ging mis met 
het ‘markeer’, te veel bovenwinds gelo-
pen). Dus Laika is voor mij een stabiele 
jachthond. We zijn nu in training voor A 
en we kunnen nu ook MAP gaan lopen. 
Lijkt me leuk meerdere apporten op-
halen. Laika is nu 3 jaar oud en wij zijn 
heel blij met onze 2e Drent.  

Tjark en Berna, nogmaals bedankt 
voor jullie goede keuze van de ouder-
combinatie en alle goede zorgen voor 
het nest. Zij is voor geen goud te koop, 
onze Laika. Ha ha.

Cor en Rina Kortsmit Zevenbergen

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

Op een mooie dag in maart ging ik 
met Lindy wandelen in een natuurge-
bied bij Elp. We namen de Veenpluis-
route; daar zijn veel vennen en open 
gebieden.  Ik had  mijn fototoestel 
mee en heb Lindy geregeld op de 
foto gezet. We kwamen bij een bos-
pad waar veel water lag.

Ik  heb daar in die plassen nog wat 
foto’s gemaakt van kikkervisjes. We 
zijn verder gelopen langs het pad en 
Lindy stopte haar neus in een struik met 
heide en meteen gaf ze een gil.

Ik zag dat er aan haar lip iets hing, 
maar door het schudden van haar kop 
liet het los. Ik keek wat het was en zag 
toen een adder die zich weer oprolde. 
Inmiddels zag ik ook bloed aan Lindy’s 
lip zitten. We moesten  nog een dik 
kwartier lopen naar de auto en Lindy’s 
lip werd steeds dikker en ze begon ook 
te piepen van de pijn.

We bereikten gelukkig de auto. In de 
tussentijd probeerde ik onze dieren-
arts te bellen, maar ik was zo van slag 
dat ik het nummer niet kon vinden. Ik 

weet niet hoe hard 
ik heb gereden, 
maar we zijn goed 
aangekomen. Bij 
de dierenarts brak 
ik. Huilend ver-
telde ik wat er was 
gebeurd.

Ze hebben Lindy 
gelijk aan een  in-
fuus gelegd om te 
spoelen en zo het 
gif te verdunnen, 
zodat ze niet in 
shock zou raken.

De dierenarts  
heeft het gifcen-

trum gebeld om te overleggen. Er 
waren 2 opties: Het serum laten komen 
(dat zou zeker 2 uur duren, omdat het 
uit De Bilt moest komen) of kijken hoe 
ze  reageerde op het infuus en rust en 
of ze niet benauwd  werd. Daar sta je 
dan met je goede gedrag. Wat te doen? 
Als je het tegen gif ging halen duurde 
het erg lang en als je het haar zou ge-
ven, dan weet je ook niet hoe haar lever 
en nieren er op zouden reageren. Het 
tegengif is ook niet zonder risico’s. Er 
is eerst bloed afgenomen om te kijken 
of het gif van de adder in het bloed 
was gekomen en, als het wel zo was, 
hoeveel schade er bij lever en nieren 
was. Gelukkig was het gif nog niet 
naar de lever en nieren gegaan en haar 
benauwdheid nam af.

We hebben toen de gok maar gewaagd 
om geen tegen gif te halen. Na 3 uur bij 
de dierenarts te zijn geweest hebben 
we onze Lindy mee naar huis genomen 
en daar verder de 24 uur die kritiek 
zijn, afgewacht. De nacht zijn we goed 
doorgekomen, maar haar lip was nog 
erg opgezwollen. Er zat ook een vocht-

ophoping bij haar keel; dat was wel een 
naar gezicht. We waren bang dat het 
haar luchtpijp werd dichtgedrukt door 
het vocht. Gelukkig is dat niet gebeurd 
en heeft onze Lindy het overleefd.

Zo zie je maar een ongelukje zit in een 
klein hoekje. Deze adder was net uit 
zijn winterslaap en lag zich lekker in het 
zonnetje op te warmen.

Sjoukje ter Meulen

Slangen
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Slangenbeten
Toen ik dit artikel enige jaren gele-
den schreef, was het nog niet mo-
gelijk om een antidote (serum) te 
krijgen wanneer je hond door een 
adder gebeten was. Sinds 2013 is 
hier echter verandering in gekomen, 
wellicht ten gevolge van het artikel 
dat ik geschreven had en dat door 
verschillende instanties en dieren-
klinieken is overgenomen. Daarom 
plaats ik dit artikel dat ik herschre-
ven heb opnieuw. Ik hoop dat u het 
nooit nodig zult hebben.

De adder is een koudbloedig reptiel, 
dat zich voornamelijk op de hei en 
aan de rand van de bossen ophoudt . 
Je kunt deze slang herkennen aan de 
driehoekige kop en de zigzag streep 
over de rug. De adder is de enige giftige 
slang die in Nederland in de vrije natuur 
voorkomt. Het is niet nodig om nu in 
de stress te schieten en nooit meer op 
de heide te gaan wandelen, want ik 
kan u verzekeren dat deze slang heel 
erg schuw is en banger voor u, dan 
andersom.

Desalniettemin is het verstandig op te 
letten en je hond aangelijnd te houden. 
Vooral wanneer je met de hond op 
de heide gaat wandelen. Als de hond 
de adder verstoort, dan kan deze zich 
bedreigt voelen, de aanvalshouding 
aannemen en sissen. Voor de hond vaak 
een uitnodiging tot nadere kennisma-
king, met als gevolg dat de slang zich 
soms verdedigt door te bijten. Nog 
steeds geen reden tot paniek, want 
wanneer je beschikt over een tegengif, 
is er verder weinig aan de hand. Echter, 
nadat ik op de dagelijkse wandelin-
gen met mijn twee honden meerdere 
malen een adder had gezien die lag 
te zonnen, rees bij mij de vraag of de 
dierenartsenpraktijken op de Veluwe 
en in Drenthe of Limburg, hier wel eens 
over nagedacht hadden. Wanneer je 
een oudere hond perfect onder appel 
hebt, is er geen enkel probleem. Deze 
hond reageert immers (als het goed is) 
onmiddellijk op je commando om te 
komen. Dit is echter (nog) niet het geval 
met een jonge hond. Die luistert vaak 
wel, maar wanneer er iets heel interes-
sants is, niet direct. En daar ligt het 
gevaar. De hond vindt de slang interes-
sant en de slang voelt zich bedreigd. 

Nadat ik dus enkele malen adders had 
waargenomen die lagen te zonnen, 
belde ik mijn dierenartsen met de vraag 
of zij een serum in huis hadden tegen 
de beet van de adder. 

Het antwoord? Nee, want het is nog 
nooit voorgekomen dat een hond door 
een slang gebeten is en de houdbaar-
heid van het serum speelt een rol. Vol-
gende vraag. Is het wel eens voorgeko-
men dat een hond enkele uren na een 
wandeling over de hei op onverklaar-
bare wijze is gestorven? Vraagtekens!! 
Misschien moet je net zoals ondergete-
kende uit de tropen komen om over dit 
soort dingen na te denken. 

Wanneer je huisdier na de wandeling 
op de heide of elders waar je de adder 
kunt verwachten, plotseling ziek wordt 
en enkele van de hierboven beschreven 
verschijnselen vertoont, dan kun je je 
afvragen of de hond het slachtoffer van 
een slangenbeet is geworden. Kijk in 
dat geval de hond goed na, vooral de 
poten en de neus en zoek naar twee 
kleine gaatjes naast elkaar en een rode 
zwelling. Als je dit ziet, dan kun je er 
gevoeglijk van uitgaan dat de hond 
gebeten is. Dan is er nog steeds geen 
reden tot paniek, vooropgesteld dat de 
hond behandeld zal kunnen worden. 
Overigens is het zo, dat wanneer de 
slang net gebeten heeft, het enkele 
dagen duurt voor er weer gif is aange-
maakt, dus het tijdstip waarop de slang 
bijt is van belang. Bovendien is er een 
verschil tussen een droge beet en een 
natte beet. Bij de droge beet wordt er 
geen gif gespoten via de holle tanden. 

Het antwoord dat ik van onze dieren-
arts kreeg, zat me toch niet lekker en ik 
heb verder geïnformeerd. Ik heb gebeld 
met het nationale vergiftigingennum-
mer. Wanneer je gebeten wordt en je 
hebt een antidote nodig kun je bellen 
met de bij dit artikel vermelde institu-
ten. Dit geldt ook voor mensen.

J. Broekman - Dekker

TELEFOONNUMMERS 
Wanneer u of uw dierenarts serum 
nodig heeft dan kunt u contact 
opnemen met de navolgende 
instanties:

• Nationaal Vergiftigingen Cen-
trum (NVIC) 
Telefoon: 030-274888

• Rijks Instituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) 
Telefoon: 030 – 2749111

Zij adviseren wat verder te doen en 
waar dit serum te krijgen is.

Werking van gif
Slangengif is onder te verdelen in 
twee groepen: haemotoxine en 
neurotoxine.

Haemotoxine komt vooral voor 
bij slangen met het solenoglyfe 
gebit(d.w.z. dat de giftanden voor 
in de bovenkaak staan en in rust 
ingeklapt tegen de bovenkaak 
aanliggen), ratelslangen en adders. 
Dit gif veroorzaakt afbraak van rode 
bloedcellen en kan de volgende 
verschijnselen veroorzaken: zwel-
lingen, verkleuringen, daling van 
de bloeddruk, weefselbloeding, 
klontering van het bloed en uitein-
delijk hartstilstand.

Neurotoxine komt vooral voor bij 
slangen met het proteroglyfe gebit 
(de giftanden staan vooraan in de 
bek; cobra’s en zeeslangen). Dit 
gif verhindert dat prikkels in het 
zenuwstelsel worden doorgegeven. 
Met als gevolg verlammingen. Door 
verlamming van ademhalings-
spieren kan uiteindelijk verstikking 
optreden.
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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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De proef!

Sinds maart dit jaar volgde ik de cursus ‘Zelfafrichting 
van de Jachthond’ via de Jachthondencommissie KNJV 
gewest Limburg. Bij een cursus hoort een proef of exa-
men. Vijf september was het zover. Deze datum stond al 
een tijdje met dik rood potlood in mijn agenda gekrab-
beld.

De ORWEJA-hondenproef Gewest Limburg werd dit jaar 
gehouden in Paarlo, een pareltje langs de Roer. Op het land-
goed van de gastheer werden de proeven afgenomen,  een 
terrein waarop de honden en voorjagers konden laten zien 
dat ze een verbond voor het leven hebben gesloten geba-
seerd op vertrouwen en inzet.

Om 7.15 uur meldden mijn training-genoot met Spinone 
Italiano,  Lennaert de Drent en ik ons al bij het secretariaat. 
De honden moesten eerst gekeurd worden door een dieren-
arts en alle gegevens werden gecontroleerd, zo ook de chip. 
Bij Lennaert is dat altijd even zoeken, want de chip is afgezakt 
vanuit zijn rug naar de voorkant. Meestal klinkt het verlos-
sende piepje dan net op het moment dat het ongemakkelijk 
gaat aanvoelen, omdat de chip niet lijkt te worden gevonden. 
De dierenarts voelde ook nog even aan zijn ballen en werd hij 
in orde bevonden… een flinke, gezonde reu, klaar voor het 
betere werk.

Onze instructeurs vormden tevens de ‘jachthonden-commis-
sie’ voor die dag en ze waren druk doende alles in goede ba-
nen te leiden. Bij het parkeren, het uitreiken van de looprou-
tes met proeven, de nummers, het verdelen van de eenden, 
het begeleiden naar de proeven, overal doken de bekende 
gezichten op. Dankzij de geruststellende klopjes en knipoog-
jes voelde ik me toch niet alleen in deze voor Lennaert en mij, 
onbekende wereld.

Het werk van de instructeurs zit erop, ze kunnen nu niet meer 
bijsturen en ingrijpen, maar wel blij met je zijn als de eerste 

goede score binnen is. De plek van samenkomst vulde zich 
met jagersgroen… ik had me voorgenomen me niet al te 
voorbarig groen uit te dossen en zo stond ik daar in een spij-
kerbroek met blauwe regenjas en halfhoge Dunlop-laarzen. 
Mijn tas was wel groen, leger camouflage groen, gekocht 
voor een paar euro op een rommelmarkt in Frankrijk. We 
moesten ons eerst maar eens bewijzen!

Er werden mooie openingswoorden gesproken en daarna 
schalde door de vroege ochtend een voelbaar, rond, harmo-
nieus geluid van jachthoorns. Tot groot vermaak van ieder-
een ‘zongen’ vele honden mee en raakten de juiste toon. Zo 
begonnen we allemaal met een glimlach aan de proeven…

Op het routeblaadje had ik al gezien dat we moesten begin-
nen met één van de moeilijkste B-proeven: ‘Apport over diep 
water’.

Ik dacht aan wat mijn Belgische trainingsmaatjes altijd tegen 
me zeggen:  ‘De hond voelt via de lijn jouw spanning’. Maar 
bij deze proef was er geen lijn nodig. Inzetten en je hond 
moet het zo’n vijf minuten alleen doen. Overzwemmen, eend 
zoeken in dekking, teugzwemmen en een model-apport.

De honden voor me hadden het moeilijk, ze moesten her-
haaldelijk worden ingezet om over te zwemmen, ze konden 
de eend niet direct vinden. Een paar voorjagers kregen te 
horen dat ze al uit de wedstrijd lagen voor een B-diploma, 
maar nog mochten doorgaan voor een C-diploma.

Lennaert was rustig en attent. Hij had al in de gaten wat de 
bedoeling was. Ik zette hem in met één woord en hield daar-
na vijf minuten mijn mond. Hij kwam terug en terwijl ik nog 
met de afwerking bezig was hoorde ik al achter me: ‘Proficiat 
mevrouw, u krijgt van mij de eerste tien vandaag.’

In de drie opvolgende proeven scoorden we twee achten 
en een negen… en toen werd ik toch zenuwachtig! Ik moest 
nog ‘volgen’ ,‘uitsturen’, ‘markeer-apport’ en’ verloren’. Len-



Drent-en-kennis: Antwoorden

1. De hond heeft een carnivoren-gebit (voor vleeseters).

2. Dat het gebit geschikt is om een prooi mee te vangen.

3. De sterke hoektanden spelen een belangrijke functie bij het vangen van de prooi.

4. De grote knipkiezen spelen een belangrijke rol bij het verscheuren van de prooi.

5. Een scharend gebit, waarbij je een horizontale “beet” ziet. De kiezen van de bovenkaak en onderkaak wis-
selen elkaar af. De onder snijtanden raken net de achterkant van de boven snijtanden. De onder-hoektan-
den gaan netjes voor de boven-hoektanden langs.

6. Dit vindt al plaats in de baarmoeder, hier ontwikkelt zich zowel het melk- als het blijvende gebit.

7. Ongeveer 2 – 4 weken na de geboorte.

8. De hoektanden komen in de periode van 3 – 5 weken door. De premolaren (voorste ofwel ‘valse’ kiezen) in 
de leeftijd van 4 – 12 weken en de molaren (achterste ofwel ‘ware’ kiezen) 4 – 7 maanden.

9. De hond heeft 42 gebitselementen.

10. Als volgt opgebouwd: 12 snijtanden, 4 hoektanden, 16 premolaren en 10 molaren (totaal voor boven- en 
onderkaak).
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naert is en blijft een stuiterbal 
en het zou toch niet gebeu-
ren dat ik met ‘volgen’ eruit 
zou vliegen… De spanning 
kwam dan toch op het lijntje. 
Lennaert rook van alles op 
het uitgezette parcours… zijn 
neus maakte overuren en hij 
‘speelde’ dat hij aandacht had 
voor mij, maar in werkelijk 
registreerde hij dat wat fa-
zanten een zandbad hadden 
genomen. Halverwege het 
loslopen besloot ik hem toch 
tot rust te manen, dan maar 
puntenaftrek. Beter dan dat hij niet meer zou volgen… pfff… 
gelukkig toch nog een zeven. Met uitsturen vertrok hij voort-
varend, de moleculen in de lucht achterna van het wild… en 
nu nog influiten. Hij dacht waarschijnlijk toch aan de stuk-
jes kleingesneden frikandel, die ik in mijn jas had zitten ter 
beloning… Hij maakte rechtsomkeer en kwam terug, zijn kop 
van links naar rechts en neus aan de grond. De keurmeester 
kon zijn niet te verbloemen jachtinstinct toch waarderen en, 
hoewel niet perfect uitgevoerd, toch een acht.   Whahh!! Al 
zeker van een C diploma!

Het markeer-apport  gaat tijden het oefenen of fout, of goed,  
nooit iets daar tussen in. Vandaag bleek dit de proef te zijn 

waaraan de meeste honden 
ten onder gingen. Een zeer 
strenge keurmeester wist 
me te melden dat je niet 
vaak Drenten ziet op een 
KNJV proef en ik voelde zijn 
cynisme… Ik deed net alsof ik 
zijn opmerking niet hoorde, 
maar wist natuurlijk wat hij 
bedoelde, Drenten zijn eigen-
wijs en laten zich niet altijd 
makkelijk vooruit sturen. Ook 
laten ze het wel eens afweten 
op waterwerk. Lennaert deed 
zijn ding zoals een Drent het 

doet: met z’n neus. Niet perfect zoals een retriever, maar toch 
een zeven. ‘Hoe sta je ervoor?’,  vroeg de keurmeester. Ik kon 
het niet nalaten ‘nog altijd in de race voor een B en het water-
werk: een tien en een acht. Niet slecht voor een Drent hè?’.

De laatste proef, ‘verloren apport te land’ en maar twee 
minuten tijd. Lennaert was uit het zicht, hij moest het doen, 
ik hoorde en zag hem niet. De seconden tikten weg… Rustig 
kwam hij terug met de eend en een model-apport. Toch 
‘maar’ een negen wegens plassen in het bos… 

YES!!!!!! Morgen naar de winkel: groene kleding kopen!

Jeanny Bustin
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Veldwerk training Frankrijk

Deze keer was al weer de 6de maal, dat we afreisden naar 
Noord Frankrijk voor 2 dagen veldwerktraining. We gaan 
al een aantal keren met dezelfde groep en dat bevalt ons 
prima!

Dit keer was Aart met zijn Heidewachtel Witty er helaas niet 
bij en waren we met een groep van 7 Drentsche Patrijshon-
den en 1 Epagneul Picard: Astrid met Floortje, Hans met 
Emma, Ine met Rebelle, Jan met Maddoc, Roswitha met Lana, 
Joke met Hanne, Willeke met Wieske en Kees met Ivanhoe de 
Epagneul Picard. Eén vreemdeling erbij was nog wel te doen! 

Gezien de geringe mogelijkheden voor veldwerktraining in 
Nederland, wijken we uit naar Frankrijk, waar de gelegenheid 
om te trainen ideaal is of in ieder geval ideaal gemaakt wordt. 
De velden zijn enorm en ook niet onbelangrijk, veilig en het 
wild wordt uitgezet. Goede fazanten die ook goed willen 
vliegen! Er is dus voor elke hond die loopt, wild. Dat traint 
natuurlijk erg prettig, want de honden kunnen altijd succes 
hebben. 

Wim van Remortel die deze dagen organiseert, begeleidt 
ons in het veld.  En dat doet hij goed, hoewel ik weleens 
denk dat hij ’s avonds een extra borrel nodig heeft van al die 
opmerkingen en flaters, die sommige van ons in het veld nog 
steeds maken! Want het is best wel moeilijk, dat veldwerken! 
Gelukkig hebben we een aantal ervaren veldwerkmensen in 
de groep, die wel weten hoe het moet en die de anderen ook 
willen helpen en zo de last voor Wim wat verlichten! Ine en 
Kees zijn kundiger en meer ervaren en hebben ons ook goed 
geholpen. 

En dan moet ik ook nog zeggen dat de conditie van Kees echt 
top is, want die liep met ons allemaal mee en dan ook nog 
met zijn eigen hond: 3 keer de afstand die wij liepen! Knap 
hoor! Ik doe het hem niet na!

In het voorjaar wordt er getraind op patrijzen, in het na-
jaar op fazant. Deze keer dus fazanten in het veld. We gaan 
natuurlijk in eerste instantie om te trainen, maar hebben 
wel het motto dat het zeker ook gezellig moet zijn! Ik vind 
het dan ook altijd heel gezellige dagen, waar we veel leren 
door zelf te lopen, maar ook door te kijken naar elkaar en te 

bespreken wat er wel en niet goed gaat.

De eerste dag moesten we er weer even inkomen, 
mijn hond en ik dan toch. Wieske en ik hadden 
nog weinig getraind dit seizoen en dan is het toch 
weer even wennen in die bieten. Dat loopt ook 
niet echt makkelijk en het was nat en glibberig;  
het kostte me al moeite om overeind te blijven.

De eerste loop dus maar wat korter en snel succes 
op fazant, zodat ze weer weet wat we hier eigen-
lijk gaan doen. Dat duurt niet lang. De meeste 
honden hebben er niet veel voor nodig, als ze 
van de voorgaande hond de fazant hebben zien 
vliegen, gaat de knop direct om!

Wim kijkt samen met ons deze eerste ochtend 
wat er nog te sleutelen valt, waar op getraind 

moet worden, wat wel en niet goed gaat en waar we dus de 
komende dagen aan zullen gaan werken.

De ene hond is niet steady bij het voorstaan, de ander niet 
steady bij het opgaan van de fazant, de andere hond is te 
voorzichtig, weer een ander wil niet goed lopen en daar gaan 
we allemaal aan werken. Genoeg te doen dus. Je ziet in de 
loop van de dagen de honden weer groeien en beter worden. 
Iedere loop leren ze weer wat bij en wij ook. En ook al ligt het 
niveau van honden en ook van de voorjagers best wel wat 
uit elkaar, iedereen leert weer bij en wordt er beter van en 
daar doen we het voor. En natuurlijk voor het plezier van de 
honden, want die vinden het geweldig!

Twee dagen trainen in Frankrijk is natuurlijk niet genoeg om 
je goed voor te bereiden op de wedstrijden, maar het geeft 
velen van ons in ieder geval wel de gelegenheid om in mooie 
velden met wild te trainen. Iets wat we hier in Nederland 
(bijna) niet meer kunnen. Helaas.

Voor het voorjaar staat in ieder geval al weer een weekend 
gepland en we kijken er weer naar uit!

Willeke Loots

Willeke met Wieske

Ine met Rebelle
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Tentoonstellingen
Show Maastricht 26 en 27 september

Show Maastricht - 26 september 2015

Show Maastricht - 27 september 2015

Keurmeester: dhr. A. Linneweber (DE) Beste van het ras (BOB): Ella V.d. Olinckhoeve  

Teven Stamboek nr.

Jeugdklasse CAC en BOB 1U Ella V.d. Olinckhoeve 2960856 G.B. Olieman

Open klasse Res CAC, CACIB 1U Wiwi V.d. Maasduinen 2924549 P.C.C. Peters

Keurmeester: mw. G.M.L. de Wit-Bazelmans (NL) Beste van het ras (BOB): Sophie Amy v.d. Lage Nesse  

Reuen Stamboek nr. Eigenaar

Puppyklasse Beste pup 1 VB Kaleb Saku Van ‘t Roerdal 3002507 N.C.A.M. Vossen

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

Teven Stamboek nr.

Puppyklasse 1 VB Cera Fan ‘t Suydevelt 2991710 A.C.M. Duijvelaar & C.T.M. Franssen

Jeugdklasse Jeugd-CAC 1U Ella v/d Olinkhoeve 2960856 G.B. Olieman

Tussenklasse Res. CAC-CACIB 1U Wiesje Wyneke Fan ‘t Suydevelt 2947557 G.A.C.M. Duijvelaar

Open klasse CAC-CACIB BOB 1U Sophie Amy v.d. Lage Nesse 2926061 T. de Reus-de Haan

‘Sophie Amy v.d. Lage Nesse’ mag zich nu Nederlands Kampioen noemen. Van harte gefeliciteerd!

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



42 - Onze Drent

 

Hanzeshow Zwolle 2015

Wat een dag beloofde het te worden voor ons. Met het 
jachtgroepje, waar wij elke week gezellig mee trainen, 
hadden wij in augustus besloten om ons allen in te 
schrijven voor de Hanzeshow die op 4 oktober in Zwolle 
georganiseerd zou worden. 

Met 5 jeugd-teefjes, 1 openklasse teefje en 2 jeugd-reutjes 
waren wij vanuit twee kennels vertegenwoordigd. Verder 
waren er nog 17 andere Drentjes aanwezig, dus dat was zeker 
gezellig! Nadat alle Weimaraners voor ons in onze ring klaar 
en gekeurd waren, begonnen we met de reuen. Het was aan 
onze 2 jeugd-reutjes Hidde vd Bezelhonk en Borys vd Huet-
sche Grave om het spits af te bijten. Voor Hidde en Borys was 
het de eerste show die ze ooit deden. Borys was ook wel een 
beetje zenuwachtig, maar dankzij de ervaring van zijn voor-
brengster Romy v Ditzhuyzen mocht hij met een Uitmuntend 
bij het bordje met de grote twee erop gaan staan. Hidde liep 
en stond voortreffelijk, hij deed en keek ook alsof hij al jaren 
op allerlei shows rondliep. Hierdoor mocht hij met Christel 
met ook een Uitmuntend bij het bordje met de grote één 
gaan staan. Wat een begin! 

En de huidige eigenaars waren allemaal erg trots en verbaasd 
dat hun hondje dit in zich had! Na de andere reuen werd 
het spannend, alle nummer 1 reutjes tegen elkaar, Hidde vd 
Bezelhonk, V.I.P fan’t Suydevelt en Karu fan’t Suydevelt. Wat 
een verrassing was het voor ons toen Christel een hand kreeg 
van de keurmeester! Hidde was de ‘Beste Reu’ van de Dren-
tjes! En dat voor een eerste keer op show, wat waren we trots 
op hem!

Hierna mochten wij met onze 5 meiden van het jachtclubje 
de ring in en werd het spannend… Kyra, met als roepnaam 
Eefke, uit een combinatie van Bezelhonkjes kreeg een goede 
Uitmuntend en werd hiermee dus 5e. Knap van haar, want ze 
is pas 9 maandjes jong en dus 4 maanden jonger dan de rest 
van onze honden! Ik liep zelf met Luna en mocht met een Uit-
muntend bij bordje 4 gaan staan, mijn doel was behaald. In 
België op de clubmatch, één maand eerder, kreeg ik een ZG 
met haar vanwege haar ‘iets te goede voertoestand’. De keur-
meester wilde haar graag in een ‘verbeterde voertoestand’ 

nog eens weerzien, dus hier waren we. Ik en haar baasje 
Corné waren ook zeer tevreden met dit mooie resultaat! Yetty 
vd Huetsche Grave mocht bij bordje 3 met Romy en haar 
zusje Keety vd Huetsche Grave bij bordje 2 met haar baasje 
Alma. Bij bordje 1 mocht Christel weer staan, ditmaal met 
Sammy-Flo vd Bezelhonk. In de Open Klasse won Sophie Amy 
vd Lage Nesse van Thea de Reus met een mooie Uitmuntend. 
Zij is hierdoor nu ook officieel Nederlands Kampioen gewor-
den. Sophy Jytka vd Bezelhonk mocht hier ook in deelnemen, 
maar werd niet gekozen vanwege het feit dat ze ‘uit vacht’ 
was en iets aan de zware kant.

Daarna was het weer aan Christel met Sammy-Flo, op voor 
beste teef. Sophie Amy vd Lage Nesse werd reserve beste 
teef en onze Sammy-Flo, met haar 13 maanden werd ‘Beste 
teef’! Wat een ongeloof, weer mocht Christel bij dat bordje 
met de 1 gaan staan! Onze trots, maar ook ons ongeloof bleef 
groeien! 

En toen moest de BOB gekozen worden. De keus lag tussen 
‘Hidde Lynde van de Bezelhonk’ en zijn zusje ‘Sammy-Flo 
Lynde van de Bezelhonk’. Volle broer en zus, 13 maanden 
jong! Christel liep met Sammy, omdat ze geen twee honden 
tegelijk kan voorbrengen, en ik met Hidde. We moesten flink 
lopen van de keurmeester, ze had moeite om een keus te ma-
ken! Uiteindelijk was ik het die de hand van de keurmeester 
ontving en in mijn hoofd dacht ik dat ze zou zeggen “Dank-
jewel voor je deelname”. Echter zei ze dit niet, ze zei “Gefeli-
citeerd, u heeft gewonnen.” en weer steeg het ons boven het 
hoofd. Lieve Hidde, nog nooit op show geweest, met zoveel 
mensen, geuren, geluiden en honden om hem heen en nog 
zo jong. Maar hij mocht het zijn, Hidde werd BOB op de Han-
zeshow 2015! Ik mocht hem nog één keer in stand zetten en 
met de keurmeester, mevr. Eekman-Lampio, op de foto. Wat 
een dag voor mij, maar ook voor Christel en Hidde’s baasjes. 

En toen moesten we wachten op de erering. Hier zou Christel 
dan nog ‘even een rondje lopen’ met Hidde. Nou dat duurde 
iets langer dan we verwacht hadden. De keurmeester die in 
de eindkeuring onze rasgroep, rasgroep 7 voorstaande hon-
den, zou keuren was namelijk in haar ring nog niet klaar. We 

Hidde Lynde v.d. BezelhonkHidde Lynde v.d. Bezelhonk (Beste reu) en
Sammy Flo Lynde v.d. Bezelhonk (Beste teef )
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IJsselshow Zwolle - 3 oktober 2015

IJsselshow Zwolle - 4 oktober 2015

Keurmeester: mw. D.L. Striegel-Oskam Beste van het ras (BOB): ???????????????????  

Reuen Stamboek nr. Eigenaar

Open klasse CAC-CACIB 1U Puk van Zoterbék 2930205 J.W. Hoeksema en A.G.J. Breunis

Teven Stamboek nr.

Puppyklasse 1 VB Cera fan ‘t Suydevelt 2991710 C.A.C.M. Duivelaar

Jeugdklasse 1U Ella V.d. Olinckhoeve 2960856 G.B. Olieman

Tussenklasse CAC-CACIB 1U Wiesje Wyneke fan ‘t Suydevelt 2947557 C.A.C.M. Duivelaar

Open klasse 1U Renske fan ‘t Suydevelt 2930148 F.J. Glasstra van Loon

Veteranen klasse 1U Britt fan ‘t Suydevelt 2630893 M.A. Hoeksema

Keurmeester: mw. L. Eekman-Lampio Beste van het ras (BOB): Hidde Lynde v.d. Bezelhonk  

Reuen Stamboek nr. Eigenaar

Puppyklasse 1 VB Eelco fan ‘t Suydevelt 3002295 J.W. Hoeksema

Jeugd klasse CAC, BOB 1U Hidde Lynde v.d. Bezelhonk 2977330 G.D. Nobel

Tussenklasse 1U V.I.P. fan ‘t Suydevelt 2942480 M. Straalman en H.H.F. Woestenenk

Open klasse Res. CAC-CACIB 1U Karu fan ‘t Suydevelt 2872052 A. Van Erp

Res. CACIB 2U Us Speyk fan ‘t Suydevelt 2938255 B.H. Büter

Teven Stamboek nr.

Puppyyklasse 1 VB It’s Zusje uit de Drentsche Streek 3003907 M.A. Hoeksema

Jeugdklasse CAC 1U Sammy Flo Lynde v.d. Bezelhonk 2977333 C.M. Schulte

Open klasse Res. CAC CACIB 1U Sophie Amy v.d. Lage Nesse 2926061 T. de Reus-de Haan

Res. CACIB 2U Viva la Vida fan ‘t Suydevelt 2942483 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Veteranenklasse 1U Britt fan ‘t Suydevelt 2630893 M.A. Hoeksema

mochten daarom als aller, allerlaatste rasgroep aantreden. 
Met 18 verschillende rassen in rasgroep 7 en een Ierse keur-
meester hadden we onze hoop niet hoog liggen, maar we 
bleven toch maar. We waren er toch, dus waarom ook niet? In 
de voorkeurring kwam de keurmeester nog naar Christel toe. 
“Isn’t this a Dutch Patridgedog?” vroeg ze, waarop het ant-
woord “Ja” was. Toen de grote erering in. Een stukje rennen en 
dan in stand zetten. Alle lichten en geluiden, zelfs de micro-
foon van de speaker, het deed Hidde helemaal niets. Hij liep 
en stond als een gewinterde showhond. Echt heel mooi! De 
beste 6 honden zouden worden geplaatst en een beker krij-
gen. De keurmeester koos natuurlijk voor een drietal Setters, 
een Perdigueiro Português, een Duitse Staande Draadhaar en 
onze Drentsche Patrijshond ‘Hidde vd Bezelhonk’! De span-
ning gierde door onze lijven, een buitenlandse keurmeester 
die uit 18 honden een Drent kiest voor de top 6? Ongelofelijk 
gewoon! Dus mocht Christel blijven staan. Weer een rondje 
rennen, heen en weer en weer in stand zetten. De 6de plek 
ging naar de Duitse Draadhaar en de 5de plek naar een Set-
ter en de 4de plek mocht dan voor Christel en Hidde zijn. 
Zomaar even 4de in de rasgroep, wat een winst! Op de 3de 
plek de Português en de 2de en 1ste plek waren weer Setters. 
Maar wat waren wij blij zeg! Nog even langs de Kynoweb 
stand geweest voor de foto van onze BOB, en gelijk maar een 

leuke foto laten maken van Hidde en zijn zusje Sammy. Wat 
een dag, een dag om goed te onthouden. Ook nog gefelici-
teerd aan alle andere winnaars en winnaressen, er zijn een 
heel aantal mooie Drentjes geweest op de Hanzeshow!

Susan van Ommen

Sammy Flo v.d. Bezelhonk

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.
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Beleef Landleven 2015

Van 11 tot en met 13 september 2015 vond in Arnhem 
Beleef Landleven plaats, een groot evenement voor 
iedereen die van buitenleven houdt. In de sfeervolle 
entourage van het Openluchtmuseum kon een ieder drie 
dagen lang genieten van een veelheid aan activiteiten, 
proeverijen en demonstraties.

Omdat wij als Drentenvereniging natuurlijk het állermooi-
ste Nederlandse hondenras vertegenwoordigen, had ons 
bestuur van de organisatie een uitnodiging ontvangen om 
op deze fair aanwezig te zijn om de Drentsche Patrijshond te 
promoten. De evenementencommissie heeft de organisatie 
hiervan op zich genomen.

En zo kwam het dat wij op zondagochtend 13 september 
2015 in alle vroegte richting Arnhem reden, samen met onze 
16 weken oude pup Tara. Het oorspronkelijke plan was om 
ons complete drietal mee te nemen, het spreekwoord zegt 
immers ‘hoe meer Drenten, hoe meer vreugde’, nietwaar? 
Aangezien echter de beide volwassen teefjes anderhalve 
week voor de fair loops waren geworden, durfden we het 
risico niet te nemen dat de vreugde nét wat te uitbundig zou 

worden. Kari en Saku mochten dus – onder de 
hoede van zoonlief – thuisblijven.

De rit naar Arnhem verliep voorspoedig en het 
zag ernaar uit dat we keurig op tijd zouden 
arriveren. Toen de gele borden ‘Landleven’ het 
straatbeeld begonnen te bepalen, legde ik 
de uitgeprinte P die we van tevoren hadden 
ontvangen, alvast op het dashboard. Dat leek 
hartstikke handig te zijn, want toen we stap-
voets aansloten in de rij naar een parkeerplaats, 
wenkte een van de verkeersregelaars ons dat wij 
niet linksaf hoefden, maar rechtdoor mochten 
rijden. Tevreden keken we elkaar aan. Zó hoorde 
het. Wij waren tenslotte standhouders. Triom-
fantelijk reden we in de aangegeven richting 
en volgden de borden ‘Landleven’. Een hele 
tijd. Nét toen we ons begonnen af te vragen of 
dit wel klopte, werden we opnieuw naar een 
parkeerterrein geleid. Het was er bepaald niet 

druk, er stonden meer verkeersregelaars dan auto’s, en het 
Openluchtmuseum leek in geen velden of wegen meer te 
bekennen. “P8” stond er op de bordjes, dat klonk eigenlijk bij 
nader inzien ook bepaald niet als een voorrangspositie. Het 
leek ons verstandig om toch maar even een van de heren in 
de gele hesjes te raadplegen. De meneer in kwestie glim-
lachte breed en wees naar een pendelbusje dat op het punt 
stond om weg te rijden. “Als jullie dáár achteraan rijden, kom 
je vanzelf op de goeie plek terecht.”

En zo was het. Even na tienen wandelden we het terrein op, 
waar het al een drukte van belang was. Bij de ingang werden 
appels uitgedeeld en een heleboel bezoekers voor ons had-
den die aangenomen en opgegeten, waarna ze het klokhuis 
achteloos hadden weggegooid. Heel slordig van ze, vond 
Tara, dus die beschouwde het als haar Drentenplicht om al 
die half opgegeten appels te verzamelen en te zijner tijd op 
te ruimen.

Godzijdank bleek Sandra Pastoor, met wie we die dag de 
Drentenstand zouden bemannen, alles perfect onder con-
trole te hebben. Vrolijke vlaggetjes wapperden in een aange-
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naam briesje, en de Drentenspulletjes 
lagen al keurig uitgestald. Niets aan de 
hand. De dag kon beginnen. 

En wat een heerlijke dag werd het. We 
vonden koffie en de toiletten, daarna 
kon er weinig meer misgaan. Puppy 
Tara eiste uiteraard alle aandacht op, op 
sommige momenten was haar lijfje niet 
omvangrijk genoeg voor alle aaiende 
handen. 

Sandra, Harry en ik hadden leuke 
gesprekken met elkaar (heel belangrijk) 
én met de bezoekers van de fair (nog 
veel belangrijker). Het was bijzonder 
plezierig om te constateren dat een he-
leboel mensen toch heel goed naden-
ken, alvorens tot de aanschaf van een 
pup over te gaan. 

Ondertussen werden in de andere Drentenstand door Rienie 
Rap en Alexander Veldhuis demonstraties gegeven van wat 
een Drent zoal kan, mits goed opgeleid. Onvermoeibaar 
stortten de hondjes zich tientallen malen in het groene 
struikgewas en het niet minder groene water, om dummy’s 
op te halen. 

’s Middags werden in de grote ring de diverse 
Nederlandse hondenrassen gepresenteerd: 
de Saarlooswolfhond, Friesche Stabijhoun, 
Hollandse Herder en – last but not least -  de 
Drentsche Patrijshond maakten hun opwach-
ting. 

Tot mijn grote opluchting was het niet nodig 
om, zoals ons eerder was verzocht, zelf iets 
te vertellen over onze geweldige hondjes. 
Want, hoewel Rienie al heel behulpzaam de 
Jägermeister had laten rondgaan, zat er in 
die kleine glaasjes niet voldoende moed om 
onvoorbereid ‘en plein public’ een spontane 
presentatie te houden.

Hoewel de weerberichten niet heel erg posi-
tief waren, mochten we ons bíjna de hele dag 
in een heerlijk zonnetje koesteren. Toen even 
na vieren de eerste voorspelde regendruppels 

Arnhem bereikten, was dat voor veel bezoekers aanleiding 
om hun zondagse uitje af te ronden en tevreden huiswaarts 
te keren. Ook wij namen de gelegenheid te baat om lang-
zaam op te breken en in te pakken en terug te kijken op een 
zeer geslaagd dagje Landleven!

Yvonne Franssen

Ledenadministratie
Naam Adres Voorgesteld door

1 Dhr. N. Boxstart Vendelstraat 1 Babberich

2 Dhr. M. Bron Groenewal 8 Heukelum

3 Mw. G.E. Engel Gorbatsjovstraat 4 Gouda E.J.F. Duifhuizen-v.d Scheur

4 Mw. C.G. Hoen p/a Godsdalstraat 8 Munstergeleen Y. Franssen

5 Mw. J.H.M Jansen-Bourgonje Blikakker 10 Deventer C. Schulte

6 Mw. L.M.S. Meijeringh Oosterveldsestraat 85 Emmen I. Hoekstra

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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Evenementenkalender 2015

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).

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

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

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

Brokken Vers
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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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