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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze Vereniging,

Alweer de zesde en laatste editie van ‘Onze Drent’ van dit jaar. 
En wat een mooi jaar, waarin we het 50-jarig jubileum van 
‘Onze Drent’ hebben gevierd met speciale interviews en veel 
interessante artikelen en persoonlijke ervaringen.

 De laatste grote verenigingsactiviteiten zijn inmiddels 
geweest. De tweede fokdag met als bijzonder moment: het 
40-jarig jubileum van dr. Stades bij onze vereniging, een 
mooie Drentenwandeling in Rockanje en een belangrijke 
keurmeesteravond.

Een bijzonder woord van dank aan Rob van der Meer; dit is de 
laatste uitgave van ‘Onze Drent’ die tot stand komt onder zijn 
voorzitterschap. Rob heeft veel tijd en energie aan onze ver-
eniging besteed en een grote bijdrage geleverd aan de verdere 
professionalisering van dit magazine, de website en nu ook 
onze Facebook-pagina. 

Leden en vrijwilligers zijn het bestaansrecht van onze vereni-
ging, laten we dit met elkaar voortzetten en zo een actieve, 
open en belangrijke rasvertegenwoordiging blijven.

In deze uitgave opnieuw informatie 
over het gezondheidsbeleid van 
de vereniging, onder meer over de 
(aspirant)keurmeesters-avond die 
door de FBC is georganiseerd. Veel 
genodigden waren aanwezig en het 
is erg belangrijk om met elkaar in 
een dialoog vast te stellen aan welke 
kenmerken een ‘goede Drent’ moet 
voldoen; vooral qua gezondheid. 

Bij het verschijnen van deze uitgave 
is het al december en namens het 
bestuur en alle commissies wens ik u en uw dierbaren een 
gedenkwaardige Kerst toe en een 2016 waarin gezondheid, 
levensplezier en genieten van ons mooie ras een plek zullen 
hebben.

 Afsluitend hoop ik velen van u te mogen begroeten bij een 
van de komende activiteiten in 2016!

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

Foto-thema  ‘Onze Drent’ februari 2016:
Knusse huiselijke foto’s van de Drent

• Foto’s graag in groot formaat (onbewerkt, direct van 
fototoestel) 

• mailen aan:  redactie@drentschepatrijshond.ORG 
• uiterlijke instuurdatum: 1 februari 2016

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 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.

Inge Hoekstra Dekkers stuurde deze 
mooie foto’s van een winters Neder-
land (januari 2015). Hopelijk mogen 

we ook deze winter genieten van 
de sneeuw. De Drenten kunnen niet 

wachten!
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Afscheid Bert Jacobs als secretaris Gebruikshondencommissie

Na zich 10 jaar te hebben ingezet voor de Gebruikshondencommissie, heeft Bert Jacobs afscheid genomen van de GBC op de 
commissievergadering van 19 november 2015. Namens de vereniging wil ik Bert hartelijk bedanken voor zijn inzet voor de 
GBC als secretaris en trainer. Wij kijken met veel plezier terug op onze samenwerking en zien Bert graag terug op één van onze 
wedstrijden. Zijn opvolger is Mirjam Stuijvenberg die al deel uitmaakt van de GBC.

Fred van der Meulen (bestuurslid)

Mededelingen

Ronald Verhulst, nieuw lid van de Evenementencommissie 

Ronald Verhulst is sinds oktober officieel lid van de EVC, maar hij was al veel eerder betrokken bij evenementen. Ronald is 
ICT specialist en heeft de digitale keurverslagformulieren ontworpen die de EVC gebruikt op de clubmatch en de fokdagen. 
Vele leden zullen hem op die evenementen al hebben gezien bij het secretariaat ter ondersteuning en om problemen met 
de digitale werkwijze op te lossen. Na het overlijden van hun vorige hond hebben Ronald en Silvia Verhulst gekozen voor 
een Drentsche Patrijshond en hebben zij Famke in hun gezin opgenomen. De volgende stap was om lid te worden van de 
Vereniging De Drentsche Patrijshond en daadwerkelijk lid te worden van de EVC. Wij zijn erg blij met zijn komst en er is nog 
genoeg te doen op ICT-gebied. Bijvoorbeeld het gebruik van een netwerk tijdens evenementen, waardoor de keurverslagen 
nog sneller beschikbaar zijn bij het secretariaat. Andere voorbeelden zijn het per email versturen van keurverslagen en het 
automatisch innen van inschrijvingskosten bij de clubmatch. Wij heten Ronald van harte welkom en we kijken uit naar de 
verdere samenwerking.

Otto Atema (voorzitter Evenementencommissie)

De traditie van de Kerstkrans
Al in de Klassieke oudheid werd de kerstkrans gebruikt 
in de zogenaamde midwinterperiode. Een traditioneel 
gebruik bij de  nieuwjaarsvieringen van 31 december 
tot 4 januari. In het oude Rome was er de uitwisseling 
van geschenken, met name takken van groenblijvende 
bomen.

Deze takken werden Strenae genoemd, vernoemd naar de 
Godin van de Gezondheid Strenia. Het schenken van dit 
soort takken stond voor de Romeinen symbool voor het 
toewensen van gezondheid. 

Deze kransen werden aan de deur ge-
hangen om te laten zien dat men dit als 
geschenk had gekregen. Dit zou de kans 
op een goede gezondheid vergroten. 
Deze Romeinse ceremonie schreef min 
of meer voor, dat je een Kerstkrans 
alleen aan je voordeur mocht hangen, 
als je die had gekregen.

Later in de geschiedenis werd het een 
Christelijk gebruik om een kerstkrans 
aan de deur te hangen, voor een periode 
van 12 dagen.

Men geloofde ook dat de cirkelvormige krans 
kwade geesten, boze heksen en duivels zou afschrik-
ken. Klimop (hedera), hulst en maretak behoorden in die tijd 
tot het kerstgroen van de kerstkrans en hadden een symboli-
sche betekenis.

De klimop stond symbool voor de komende lente en moest 
het wintergevoel enigszins uit de woning verdrijven.

De maretak stond symbool voor mystieke krachten, toege-
kend door de Keltische druïden en zou geluk in huis brengen. 
De kerk verbood echter het gebruik van de maretak, het zou 
een heidens ritueel zijn.

De hulst werd de vervanger. De scherpe punten van de hulst 
werden gezien als symbool voor de doornenkroon en de 

rode bessen als de bloeddruppels van Jezus tijdens de 
kruisiging. 

Onbewust wordt hulst vaak nog steeds 
traditioneel in kerststukjes gebruikt. Ook 

de kerstkrans is, als kerstdecoratie of 
kerstversiering, een traditioneel onder-
deel van de kerstviering gebleven en 
wordt als welkom voor de gasten aan 
de deur gehangen, min of meer als 
aankondiging dat de kerstdagen voor 

de deur staan.

De kerstkrans is niet alleen een mooie 
decoratie, maar heeft bovendien sym-

bolische waarde om aan iemand cadeau 
te doen. Je wenst diegene immers een goede 

gezondheid toe.

Fijne Kerstdagen en een harmonieus en gezond 2016!

Redactie
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Actualiteiten
Stand van zaken Project Verwantschap
Vanwege het feit dat het belangrijk is om inzicht te hebben in 
de opbouw van een raspopulatie, wat het inteeltpercentage 
is en hoe verwant de dieren onderling 
zijn, heeft de Raad van Beheer 
in samenwerking met het minis-
terie van Economische Zaken, 
de WUR (Wageningen Universi-
teit) opdracht gegeven software 
te ontwikkelen om dit inzicht 
te verkrijgen. Het gaat om een 
monitoringsmodule, een sturings-
module en een paringsmodule. 
Met de monitoringsmodule kan een 
analyse van de populatiestructuur 
van een ras gemaakt worden. Met de 
sturingsmodule kan men vervolgens 
allerlei fokmaatregelen ingeven en de consequentie hiervan 
op populatieniveau voorspellen. Het is bijvoorbeeld mogelijk 
om te zien wat er gebeurt als je alle lijders uitsluit voor de 
fokkerij of als je een dekbeperking invoert. Tenslotte kan met 
de paringsmodule nagegaan worden wat het effect is als een 
bepaalde reu en een bepaalde teef worden ingezet voor de 
fokkerij. De Raad van Beheer biedt hiermee tools aan aan de 
rasverenigingen voor een verantwoord fokbeleid. De gege-
vens van ons ras liggen bij de Raad van Beheer en we kunnen 
aan de slag als hiervoor het sein op groen gaat.

Dierenarts
De heer Gert-Jan Suurd, dierenarts, is bereid gevonden onze 
vereniging te versterken. Wij kunnen zijn hulp inroepen waar 

nodig. Het was een hele prettige ken-
nismaking tussen bestuur, FBC en de 
heer Suurd. We heten hem van harte 
welkom bij onze vereniging.

Gezondheidsenquête
De gezondheidsenquêtes zijn inmid-
dels verzonden aan de eigenaren van 
3-jarige en 6-jarige Drenten. Het is 
heel belangrijk voor ons ras om veel 
goed ingevulde formulieren terug 
gestuurd te krijgen. Hoe groter het 
aantal geretourneerde formulieren, 
hoe zuiverder de resultaten. Vol-

gend jaar worden de resultaten van deze enquêtes gepubli-
ceerd in ‘Onze Drent’.

Mededelingen van de Raad van Beheer
Per 1 januari 2016 wordt het Verenigingsfokreglement aan-
gepast. Het betreft een artikel dat door de Raad van Beheer 
is aangepast en geldt voor alle rashonden:

 Was: Art. 3.5 Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maan-
den na de dag van een dekking van een vorig nest van die teef.

Wordt per 01-01-2016: Art. 3.5 Een teef mag niet gedekt worden 
binnen 12 maanden na de dag van een dekking van een vorig 
nest van die teef.

Fokbeleidscommissie

Floris Phébe v. Groevenbeek
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Keurmeesters-avond 18 november 2015
Op 18 november 2015 is er een keurmeestersbijeenkomst 
in Woudenberg geweest, georganiseerd door de FBC. Ook 
aspirant keurmeesters waren hiervoor uitgenodigd. In totaal 
waren er 33 personen aanwezig, waaronder 18 keurmeesters, 
een aantal aspirant keurmeesters en op uitnodiging 3 perso-
nen van de DPCN.

De nieuwe rasstandaard, die op verzoek van het Bestuur 
is gemaakt door de heer W. Wellens, mevrouw J. Offereins-
Snoek en de heer A. Booij, is besproken onder leiding van de 
heer W. Wellens aan de hand van een presentatie. De rasstan-
daard is goedgekeurd door de Raad van Beheer en ligt nu ter 
goedkeuring bij de FCI. Deze rasstandaard staat in een format 
dat is aangeleverd aan de rasverenigingen door de FCI, om 
zo meer uniformiteit te krijgen in de rasstandaard van alle 
hondenrassen.

Zodra de nieuwe rasstandaard goedgekeurd is door de FCI 
(wordt in april 2016 besproken) wordt deze gepubliceerd en 
de keurmeesters zullen volgens deze standaard keuren.

• Toegevoegd is het item: ‘Belangrijke verhoudingen‘, 
de lengte van het opperarmbeen is iets minder dan de 
lengte van het schouderblad.

• De oude tekst over de wigvormige snuit is nu veranderd 
in ‘Het hoofd is wigvormig’. De heer Wellens geeft met 
behulp van een foto uitleg waarom gekozen is voor deze 
bewoordingen. Benadrukt wordt dat de Drent zich juist 
onderscheid van andere rassen door het hoofd. 

• Bij het kopje ‘Vacht’ wordt van gedachten gewisseld over 
de term ‘schimmelkleurige vlekken’. Men is het eens over 
de interpretatie hiervan. Men zou dit graag veranderd 
zien in de term ‘marmer’ of ‘gemarmerd. 

• Bij het gebit wordt uitgebreid stil gestaan. Wat wordt 
verstaan onder een krachtig schaargebit? Als er meer-
dere elementen ontbreken waardoor niet meer over een 
‘krachtig’ gebit gesproken kan worden, dan  moet dit ook 
in de kwalificatie tot uiting komen. Het gaat dan over het 
missen van meerdere P2-, P3- en M-elementen.

De FBC wil graag kunnen inventariseren hoe het nu werkelijk 
gesteld is met de gebitten van de Drent. We vragen of de 
keurmeesters er goed naar willen kijken en het ook willen 
benoemen in het keurverslag. Pas daarna kan gekeken wor-

den of het een probleem is en zo ja, wat voor maatregelen er 
genomen moeten worden. 

In de rasstandaard zijn nu in aparte kopjes zaken genoemd die 
vallen onder:
• ‘Minder gewenst’
• ‘Ernstige fouten’
• ‘Diskwalificerende fouten’

Over de vermelding dat een reu twee ogenschijnlijk normale 
testikels moet hebben, wordt nog gesproken over wat te 
doen bij reuen die chemisch gecastreerd zijn en hoe die te 
kwalificeren. Er is geen eenduidig antwoord op.

Tot slot wordt de keurmeesters gevraagd wat hen opvalt bij 
het keuren. Genoemd worden:
• te ver naar voren geplaatste voorhand
• te elegant
• te hellend bekken
• uitdrukking van de hond ‘niet Drent-achtig’
• op fokdagen: verschillende honden ‘flink aan de maat‘ 

(een aantal jaren geleden waren ze vaker ‘te klein’)
• type verlies -> te elegant
• zware lippen, al dan niet samen met keelhuid en wam-

men
• te fors hoofd,  dogachtig

De heer Wellens werd bedankt voor zijn presentatie over de 
nieuwe rasstandaard. Voorzitter Jorden de Boer bedankte 
allen voor hun aanwezigheid en inbreng.

15-weken-regeling import pups gehandhaafd
Uit de NIEUWSBRIEF van de RAAD van BEHEER, november 2015

Zoals wij al eerder mededeelden in Raadar, voeren wij 
intensieve gesprekken met de politiek om te komen tot een 
aanpassing van de 15-weken-regeling voor het importeren 
van pups naar Nederland. Hierbij een update.

Zoals u weet stuurden wij op 17 juni een brandbrief naar 
staatssecretaris Sharon Dijkstra. Daarin stelden wij haar voor 
artikel 7 uit de Europese Verordening 576/2013 van kracht te 
laten worden, waarmee een uitzondering voor Nederlandse 

fokkers zou worden gemaakt. Onder andere Finland heeft 
laten zien dat deze uitzondering zonder risico mogelijk is.

Helaas heeft de staatssecretaris onlangs aangegeven geen 
uitzondering op de 15-weken-regeling te willen maken. 
De Raad van Beheer is zeer teleurgesteld in deze reactie en 
beraadt zich op verdere stappen. In ieder geval zullen wij ons 
met een herhaald verzoek richten tot de nieuwe staatssecre-
taris van Economische Zaken, de heer Martijn van Dam.



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

Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond
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De fokdag van 10 oktober 2015
Deze fokdag had een speci-
aal en feestelijk tintje. Zoals 
u in de vorige uitgave van 
‘Onze Drent’ hebt kunnen 
lezen, keurt Dr. Stades al 40 
jaar de ogen van ons ras. 

Dit was aanleiding om hem 
eens in het zonnetje te 
zetten. Dit werd door onze 
voorzitter, Marc Massaar 
van Schaik, gedaan met een 
passende toespraak. Als blijk 
van waardering overhan-
digde Marc dr. Stades een 
speciaal ontworpen stropdas 
met daarop het logo van de 
vereniging. De stropdas werd 
door een stralende heer Sta-
des in ontvangst genomen, 
die er zichtbaar blij mee was 
en de stropdas meteen om 
zijn hals knoopte.

Ook werd de nieuwe adviserende dierenarts de heer G.J. 
Suurd bij het bestuur en de Fokbeleidscommissie (FBC) 
geïntroduceerd. De heer Suurd is bereid om indien nodig 
medische vragen van Evenementencommissie (EVC) en FBC 
te beantwoorden.

Er werden 13 nesten beoordeeld door mw. Mensink en de 
heren Horstenbach en Rutten. Bij deze keurmeesters zuig ik 
de beoordeling en het commentaar als een spons op. Ook 
gisteren weer. Ik zat mee te luisteren bij een nest dat door 
de heer Rutten beoordeeld werd.  Deze keurmeester weet 
heel goed uit te leggen waarom hij een hond een bepaalde 
beoordeling geeft.

Ik heb ook hier weer veel geleerd. Wist u trouwens dat als je 
hond een beetje een slappe pols heeft, je dit kunt versterken 
door hem regelmatig in los zand (strand en/of duinen) te 
laten lopen? Dat werd me ook even tussen neus en lippen 
door verteld! 

Zoals de laatste tijd steeds het geval is,  was de sfeer ook nu 

ontspannen en gezellig. De EVC had de organisatie weer he-
lemaal tip top in orde en alles verliep gesmeerd. De pupeige-
naren waren zoals altijd wel een beetje gespannen, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Ze genoten van het (weer)zien 
van de nestbroertjes en -zusjes.

Ook deze keer mocht ik de ringtraining verzorgen en het is 
altijd leuk om te zien hoe de mensen tips en adviezen ten 
aanzien van het voorbrengen van de hond ter harte nemen.

Zoals altijd, is het mijn gewoonte om aan het einde van zo’n 
dag een evaluatie-gesprek te hebben met de keurmeesters, 
want ik ben altijd benieuwd naar hun bevindingen. Zo ook 
deze dag. Ik vroeg hen wat zij van de door hen gekeurde 
Drenten hadden gevonden. 

Alle drie waren het met elkaar eens op de volgende punten: 
Er moet aandacht besteed worden aan de vacht, die soms te 
dun en te sluik was met weinig bevedering, aan de voorborst 
die soms te iel was en aan de gebitten. Er waren helaas en-
kele honden met gebitsproblemen, ontbrekende tanden en/
of kiezen. Ook de staartdracht van sommige honden  baarde 
hen zorgen. Deze stond bij verschillende honden veel te 
hoog en dan heb je het hier over jonge honden van tussen 
de 15 en 22 maanden! Het moeilijk laten betasten van de 
honden, is ook iets dat steeds weer terug komt. Alle keur-
meesters waren het er over eens dat dit iets is, waar de fok-
kers goed op moeten letten, wanneer zij een reu uitkiezen. 
Ook kan de eigenaar van de hond veel doen aan het sociali-
seren. Laat de hond gerust door heel veel mensen aanraken 
en betasten. Wen hem er aan dat er naar zijn tanden gekeken 
wordt en bij de reuen ook naar de testikels. De hond vindt 
het dan gewoon, heeft minder stress en de bloeddruk van de 
eigenaar schiet daardoor niet omhoog.

Voor de rest, geen enkele wanklank gehoord. Ik heb genoten 
en kijk uit naar de volgende fokdag. 

Nogmaals de complimenten aan de EVC voor het vele werk 
dat zij verricht hebben. Ze doen het toch maar weer, elke 
keer met veel inzet. Hiervoor heel veel dank!

J. Broekman-Dekker (correspondent)
Foto’s: Mirjam van Hoef
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Evenementen-commissie
Nieuwjaarswandeling 16 januari 2016

Het is zover, de eerste Nieuwjaarswandeling van de ver-
eniging ‘De Drentsche Patrijshond’ wordt een feit! Deze 
eerste Nieuwjaarswandeling met onze Drenten gaat, 
natuurlijk, plaatsvinden in de provincie Drenthe!

We verzamelen rond 10.30 uur bij het Holthingerveld aan het 
einde van de Schipslootweg in Wapserveen (nabij Havelte) en 
u wordt ontvangen met een kopje koffie. 

Om 11.00 uur start de wandeling door het heidegebied. Het 
is een open landschap waar we door heen zullen lopen, de 
honden kunnen heerlijk rennen en snuffelen. Ook komen we 
langs een meer en een vennetje.

De wandeling zal ongeveer anderhalf uur in beslag nemen 
en zal eindigen bij het beginpunt en de auto’s. Bij Theehuis 
’t Hunebed kan men terecht om te lunchen (let wel: honden 
mogen niet naar binnen, maar zijn wel welkom op het terras).

U kunt zich opgeven via mailadres: 
nieuwjaarswandeling@drentschepatrijshond.org of bellen naar 
Laetitia Boer-Wolters (06-12780422) of Marjan de Raad (06-
30489391).
Bij opgave graag aangeven met hoeveel personen en met 
hoeveel honden u deelneemt en of u meegaat voor de lunch 
en met hoeveel personen.

Aan deze wandeling kunnen ongeveer 25 honden deelne-
men, dus wilt u meewandelen, meld u dan snel aan!

Let op: Er is geen toiletgelegenheid bij de parkeerplaats, hier-
voor kunt u terecht bij Theehuis ’t Hunebed, ca. 5-10 minuten 
rijden vanaf startpunt wandeling.  

We hebben er veel zin in! Tot de 16e januari!

Laetitia Boer-Wolters 
Marjan de Raad

Adressen:

• Parkeerplaats einde Schipslootweg, Wapserveen 
(bij einde doorrijden over zandpad)

• Theehuis ’t Hunebed, Van Helomaweg 47, 7973 JC 
Darp (T: 0521-342417)
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Najaarswandeling 2015 op strand van Rockanje

Vanochtend, 8 november, al vroeg op. Madelien met Dirk-
je naar de show in Bleiswijk en zelf met Teuntje onder-
weg naar Rockanje. Dat mooie plaatsje aan de Noordzee 
onder de Maasvlakte met aan de overkant van het water 
Goeree Overflakkee, een Zuid-Hollands eiland.

In Nieuw-Vennep (onze woonplaats) was het prachtig weer, 
dus ik fronste mijn wenkbrauwen toen ik een e-mail van 
Jan Faes kreeg, dat hij niet kwam vanwege de dikke mist. 
Nauwelijks 10 minuten onderweg zat ik zelf in de mist. Nee 
hè, waarom nu juist vandaag? We verwachtten meer dan 50 
mensen en meer dan 30 honden, maar zou dat doorgaan met 
deze mist? Na Rotterdam, het volgende struikelblok: Botlek 

tunnel richting Rockanje afgesloten. Met een kleine omweg 
was ik om half tien op de parkeerplaats. Snel de tafels uitstal-
len, vlaggen ophangen en koffie gereed zetten. Oeps, de 
limonade, Marsjes en Kittekatjes voor de kids vergeten.

Na 10 minuten arriveerde al de organisatorische versterking 
en vanaf tien uur begon het vol te lopen met deelnemers. 
Veel meer mensen en honden dan we verwachtten. Geluk-
kig hadden we wel genoeg koffie en thee, zodat iedereen 
een bakkie kon doen voor de wandeling. Silvia had mooie, 
felkleurige hesjes gemaakt zodat de mensen van de Evene-
mentencommissie (EVC) beter herkenbaar zouden zijn op 
het strand. Ik had eerst twijfels, maar het werkt toch wel erg 
goed en dankzij het  ‘one size fits-all’-model paste het zowel 
Yvonne als Martin.

Na de gebruikelijke groepsfoto zijn we gaan wandelen. 45 mi-
nuten heen en 45 minuten terug. Opwindend? Jazeker, want 
elk moment wordt je ‘gevangen’ door een hond, een ruiter, 
een mountainbiker of gewoon door die prachtige wolk aan 
de horizon. Beelden zeggen zoveel meer dan woorden, dus 
ik adviseer jullie te gaan kijken naar de prachtige foto’s die 
op Facebook en op de website te bewonderen zijn (dankzij 
Ronald Verhulst).

Na anderhalf uur en zo’n 4 km zat de wandeling erop en was 
het tijd voor koffie, borrel, lunch of combinatie van alles. 
Dit keer niet op het strand, maar bij ‘Beach West’ naast de 
parkeerplaats. Sommige honden gingen mee naar binnen, 
anderen genoten van de rust in de auto. Het was weer zo’n 
super dag, die je niet wil missen.

Otto Atema
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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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Dekkingen

Dek- en geboorteberichten

11-10-2015
Reu: Snuf v. ‘t Hoage Gors, NHSB 2893550, HD A
Teef: Perdiguero Barasya the Gloucester, NHSB 2889098 ,HD A
J. Maliepaard, Den Bommel 

07-11-2015
Reu: Hannes Hay v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB 2874458, HD A
Teef: Joy Siwa v. ’t Patrieske, NHSB 2898086, HD A
J. Sportel- Roeland, Steenderen

23-10-2015
Reu: Niek fan ’t Suydevelt, NHSB 2717869, HD A
Teef: Gina Lauwers, NHSB 2815959, HD A
J.H. Boersma, Kollumerpomp 

Geboorten

07-11-2015
2 pups (2 reuen)
Reu: Hannes Hay v.d. Sebastiaanshoeve, NHSB 2874458, HD A
Teef: Gasha Fiona van ‘t Patrieske, NHSB 2814193, HD A
R. Schouten, Woerdense Verlaat 

Rechter bepaalt dat vrouw zes honden weg moet doen
De bewoonster van een bovenwoning in Amsterdam-Zuidoost moet van de rechter zes van haar acht honden wegdoen. De vrouw woont in een wo-
ning van 68 vierkante meter en houdt hier acht honden. Naar eigen zeggen kreeg verhuurder Eigen Haard hier veel klachten over, onder meer over het 
aanhoudende geblaf en de stank in het trappenhuis van de flat. 

Meerdere gesprekken met de huurster leverden weinig op en dus stapte Eigen Haard onlangs naar de rechter. Die gaf de verhuurder gelijk en oor-
deelde dat de vrouw zes van haar acht honden weg moet doen. Een van de redenen voor de rechter om de vordering van Eigen Haard toe te wijzen, 
was dat de bewoonster verklaarde de bloedlijn van de Samojeedhonden veilig te willen stellen; mogelijk zou het aantal honden dus nog toenemen. 

Wel krijgt de vrouw een ruimere termijn om de honden weg te doen of te verhuizen. Eigen Haard eiste een periode van zeven dagen, maar de vrouw 
krijgt van de rechter een half jaar de tijd.
Bron: Nu.nl

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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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! 

Ledenadministratie
Naam Adres Voorgesteld door

1 H. Bouwman Het Weeme 8 Nijeveen  

2 H. Bruinenberg Kotter 9 Alphen aan den Rijn  

3 P.M. Datema Lageweg 13 a Thesinge  

4 R.B. de Groot Tullekensbocht 9a Beekbergen W. Klijnstra

5 R. Haasnoot Rolklaver 7 Katwijk  

6 H. van Heerde Zomerweg 6 a Ambt-Delden H. van Norel

7 J.H. Kremers Tongelaar 20 Mill L. Vogels

8 P. Kwakernaak Lijsterbes 30 Krimpen aan den IJssel G.M. van der Feijst

9 H.J.A. Meisen Rijksweg 176 Berg en Terblijt  

10 M. Oppelaar Agaat 14 Zoetermeer W. Klijnstra

11 T.N. Rehwinkel In der Looren 56 Zürich (Zwitserland)  

12 L. Scheuter-Maas Klaproosstraat 11 Arnhem H. Bukkems

13 Y.H. Snellen van Vollenhoven Hoekstraat 70 Nuenen L. Vogels

14 E.M. Tichelaar Oude Hoevenweg 87 Vriezenveen G.M. van der Feijst

15 A.W.B. Verhoeff Woestijgerweg 160 Amersfoort  

16 G. Wiedijk Spilstraat 116 Alkmaar G.M. van der Feijst

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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Gebruikshondencommissie

Veldwerk Oefendag
Voor de jonge Drent zal de GBC een oefendag Veldwerk 
organiseren. Deze oefendag is bestemd voor de jonge 
Drent en zijn (onervaren) voorjager. 

Een veldwerkwedstrijd is een wedstrijdvorm, waarbij uit-
sluitend het werk van de staande hond in het veld, ‘voor het 
schot’, wordt beoordeeld. De ideale loop is die waarbij de 
hond volkomen in de hand is, zijn veld in raseigen stijl gron-
dig afzoekt, alle daarop voorkomende patrijzen of fazanten 
voorstaat, daarbij respect toont voor alle wild en fel, vlot en 
niet al te ruim jaagt.

De dag zelf bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.

In de theorie krijgen de voorjagers meer informatie over het 
‘spel op de wind’. Daarna gaan wij het veld in om onder het 
toeziend oog van een ervaren keurmeester het geleerde in 
de praktijk te brengen.

Wil je graag mee doen? Dan kan dat, maar we vragen je om 
rekening te houden met het volgende: Je hond is minimaal 
9 maanden. Bij overinschrijving hebben honden tot 2 jaar 
voorrang. Wij hebben plek voor maximaal 10 honden en hun 
voorjagers. De locatie en definitieve datum zullen aan de 

deelnemers te zijner tijd door gegeven worden, maar onder 
voorbehoud verwachten wij 13 februari 2016 op Goeree-
Overflakkee deze dag te houden. 

Mits voldoende deelnemers en de weersomstandigheden 
het toe laten. Op de website kunt u zich aanmelden.

Olaf Geerse

Kerst- en nieuwjaarswens
In 2015 hebben wij voor onze vereni-
ging weer tal van wedstrijden mogen 
organiseren. Zo hebben wij veldwerk-
wedstrijden in het voor- en najaar 
gehouden, de KNJV proef te Beesd 
en een MAP. Wij kijken terug op een 
succesvol jaar en danken iedereen 
die dit voor ons mede mogelijk heb-
ben gemaakt.

Ook in 2016 gaan wij verder met het 
stimuleren van het gebruik van de 

Drentsche Patrijshond voor de 
jacht(wedstrijd). Wij wensen u heel 
fijne kerstdagen en een knallend 
oudjaar met al het beste voor het 
nieuwe jaar.

Namens de Gebruikshondencommissie, 
Hans, Klaas, Willeke, Mirjam en Olaf

Een paar weken geleden zat op ons 
terras een roodborstje. Jago ging 
naar buiten, maar het roodborstje 
vloog niet meteen weg. Ik heb deze 
foto’s kunnen maken van binnen 
uit, door het glas. 

Heel bijzonder om te zien hoe voor-
zichtig onze Jago met zo’n klein 
vogeltje omgaat. Op de rechter 
foto kijkt Jago me vragend aan: Wat 
moet ik ermee? Uiteindelijk vloog 
roodborstje weer weg...

Wenzel Kaspar
Valthermond
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Weet naar wie je toegaat!
Enige tijd geleden werd ik geconfron-
teerd met een vrij trieste geschie-
denis. Een jong Drententeefje van 
ongeveer 10 maanden oud, bleek een 
verkeerde stand te hebben van de 
voorvoeten. 

Doordat de eigenaar zich daar zorgen 
over maakte, consulteerde zij haar 
dierenarts. Deze dierenarts geeft op 
zijn website aan dat hij dierenarts-or-
thopeed is. De dierenarts adviseerde de 
eigenaar om de hond te laten opereren. 
Hij zou dan aan de binnenkant van de poot een wig plaatsen 
in de voorvoet, zodat de stand gecorrigeerd werd.

De eigenaar volgde het advies op. Het vervolg werd echter 
een drama. Niet alleen is de operatie volledig mislukt, de 
hond kreeg tot overmaat van ramp een ontsteking ten ge-
volge van een bacterie en werd hoe langer hoe zieker. 

Gelukkig besloot de eigenaar van de teef een tweede dieren-
arts te consulteren, die niet alleen constateerde dat er een 
volledig verkeerde operatie was uitgevoerd, ook de nazorg 
en de manier van verbinden van de voet waren volkomen 
verkeerd. De term ‘kunstfout’ viel meerdere keren.

De tweede dierenarts heeft met intensieve zorg voorkomen 
dat de poot van het hondje geamputeerd moest worden. 
Ook heeft hij een ‘geregistreerde’ orthopedische dierenarts 
geconsulteerd. Deze heeft ook de term ‘kunstfout’ meerdere 
keren in de mond genomen en dit ook schriftelijk bevestigd. 
Ze gaf aan dat door de deskundige en intensieve verzorging 
door de tweede dierenarts, nog meer ellende was voorko-
men, want het voetje was anders zeker afgestorven.

Bij nadere controle blijkt nu, dat de dierenarts die de ingreep 
heeft verricht, geen geregistreerde orthopeed is. 

Er is een register, dat je kunt raadplegen om te bekijken of 
de zich voor specialist uitgevende dierenarts, werkelijk als 
zodanig geregistreerd staat.

De eigenaar van het hondje (10 maan-
den oud) moet haar nu de eerstkomen-
de 6 maanden aan de lijn uitlaten. De 
hond mag niet rennen en niet springen, 
ze moet voorzichtig op een loopband 
trainen. Er is een speciale brace voor 
haar besteld die, ter ondersteuning van 
het polsgewricht en de voet, aange-
bracht moet worden, zodat de kans op 
blessures wordt verminderd. Er is geen 
garantie dat het in orde komt. Er werd 
een gezonde hond naar een dierenarts 

gebracht en het resultaat was als beschreven.

Waarom nu dit verhaal? Net als bij de humane artsen, kun je 
bij twijfel gerust naar een tweede dierenarts gaan voor een 
‘second opinion’.  Controleer bij twijfel of de dierenarts een 
werkelijk bevoegd en geregistreerd specialist is. Hiermee kun 
je veel ellende voorkomen!

J. Broekman-Dekker (correspondent)

Is uw dierenarts een specialist?

Ga naar de site van de KNMvD:
https://www.kwaliteitdiergeneeskunde.nl
Dan via Kwaliteit, via KD (Kwaliteitsorgaan Dierenart-
sen), via kopje Sectorregisters en op die pagina onder-
aan klikken op ‘Nederlands Veterinaire Specialistenregis-
ter’. Er wordt dan een bestand gedownload waarin je de 
naam van een dierenarts kunt opzoeken.

Als een dierenarts nergens bij staat (je hebt verschillen-
de specialismen) dan mag hij/zij zich ook geen ‘specia-
list’ noemen.

Een specialist wordt in het register geplaatst en elke 5 
jaar opnieuw getoetst of hij/zij nog aan de voorwaarden 
voldoet.

Twee foto’s van onze 

lieve Morris. 

Altijd trouw wach-

tend op z’n baasjes. 

Conrad Talbot & 

Rowan van Steen

Rotterdam



16 - Onze Drent

 

Funäsdalen, Zweden 10-09-15
Zweeds Jacht Kampioen

Waarom naar Funäsdalen in Zweden? Onze resultaten op 
veldwerkwedstrijden behaald in de elite-klasse in 2014 
te Gotland (Zweden), waren van dien aard dat er een 
mogelijkheid was om Zweeds Jacht Kampioen te worden. 
Daarvoor moest nog wel het een en ander aan kwalifica-
ties worden behaald. Een showresultaat van minimaal 
‘Zeer Goed’ en een zweetwerkkwalificatie. 

Het showresultaat kon behaald worden in Nederland, maar 
de zweetwerkkwalificatie moest in Zweden worden behaald.

Onze Zweedse vrienden, Elisabeth Gilek en Jack Koert, had-
den aangegeven dat er bij hun in de bergen veldwerkwed-
strijden begin september zouden plaatsvinden. Dit is qua na-
tuurlijke omstandigheden totaal anders dan op Gotland. Het 
zijn wel koppelwedstrijden, maar er wordt dan voornamelijk 
op sneeuwhoenders gejaagd in een uitgestrekt moeras/
bosachtige omgeving op een hoogte van zo’n 800 meter. Het 
was tevens mogelijk om in deze omgeving het zweetspoor te 
lopen.

Na goed te hebben overlegd met mijn vrouw wat de moge-
lijkheden zouden zijn, kwamen we uiteindelijk tot het vol-
gende stappenplan: aan twee shows in Nederland meedoen, 
zweetspoor trainen en we gaan met de auto naar Zweden.

Qua tijdspanning, rekening houdend met de voorjaarsveld-
werkwedstrijden in Nederland, heb ik ingeschreven voor 
twee shows. De Nederlandse Rashondenshow op 27 juni en 
op 5 juli in Echt (deze laatste show ging vanwege de warmte 
niet door).

Op zaterdag 27 juni dus naar Zwolle. Aram de week ervoor 
helemaal op show niveau gebracht. Hier en daar wat overtol-
lige haartjes weggeknipt, goed geborsteld en in de shampoo. 
Daarna het uitlaten alleen maar aan de lijn, stel je voor dat hij 
een dag ervoor nog even een modderbad neemt.

Uiteraard was hij ingeschreven in de Gebruikshondenklasse.  
We eindigde als tweede met een ZG (zeer goed). Later in 
de middag moesten wij  terugkomen in de erering met  alle 
geplaatste Nederlandse werkhonden van die dag.

Opnieuw dus rondjes lopen. Na enige tijd werden er een paar 
honden naar voren gehaald, waaronder Aram. Weer  rondjes 
lopen. De keurmeester komt naar mij toe geeft mij een hand 
en zegt: “Gefeliciteerd, een derde plaats”. Derde plaats Neder-
landse werkers. Zo, stap één is gezet!

Nu komt de moeilijkste stap, het zweetspoor trainen. Van 
Elisabeth krijg ik de regels waar een hond op een zweetspoor 
in Zweden aan moet voldoen. Het is kort dag, nog zo’n 6 we-
ken en dan zouden we vertrekken. Ik benader Kees Gosens 
voor hulp. Hij is bereid mij te helpen en de eerste keer bij 
Kees thuis legt hij mij uit wat een zweetspoor inhoudt en wat 
er van de hond en voorjager wordt verwacht. Er wordt ook 
geoefend, maar dat leek nergens naar. Aram is veel te druk 
aan de lijn. Met heel veel informatie en materiaal ga ik terug 
naar huis. De twee weken erna ga ik aan de slag. Mijn oudste 
dochter legt alles op video vast. Het beeldmateriaal zenden 
we naar Elisabeth en naar Kees. Van beiden krijg ik commen-
taar. Kees vraagt zich af waar ik eigenlijk mee bezig ben. We 
spreken twee weken later opnieuw af, nu in Leiderdorp. Het is  
een week voor vertrek. 

Het spoor wordt in de Vlietlanden gelegd, drie uur wachten 
en dan kijken wat er gebeurd. Nou, ik kan het kort houden, 
het leek nergens op. Aram trok mij aan de lijn alle kanten op, 
slingerde mij zo nu en dan om een boom, maar een zweet-
spoor lopen…

Pauze, nogmaals proberen, nu door Kees. Dat ging wat beter,  
maar nog steeds niet echt een spoor lopen zoals bedoeld is. 
Het laatste stuk heb ik het opnieuw geprobeerd en dat zag er 
enigszins uit als het lopen van een zweetspoor. Alles was op 
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video vastgelegd. Terecht vroeg Kees zich af wat ik ging doen 
in Zweden? “Kijk dagelijks de videobeelden” was zijn advies 
en verder “Ik wens je veel succes en: niet meer trainen hè!”

Zaterdagochtend 5 september in de vroege ochtend vertrek-
ken wij naar Funäsdalen. Het is twee dagen rijden, ongeveer 
2000 km. We overnachten in de buurt van Götenburg. De 
volgende dag gaan we weer vroeg op pad.

De natuur waar we doorheen rijden is overweldigend. Uitge-
strekte velden en uren door naaldbossen. Er komt geen eind 
aan. Onderweg zien we enkele elanden en vele rendieren, 
wat een prachtbeesten. Zondagavond 21.00 uur zijn we aan-
gekomen bij ons hotel.

Maandagochtend worden we, door Elisabeth en Jack bij hun 
thuis hartelijk ontvangen. We nemen het programma voor de 
komende dagen door. Vandaag in de omgeving trainen om 
te wennen aan de drassige ondergronden,  de bossen met 
dichte dekking. Dit alles in een bergachtig landschap. Mis-
schien kan Aram tot voorstaan komen op een sneeuwhoen-
der. Dinsdag is het zweetspoor, woensdag een trainingsdag, 
donderdag de verplichte apporteerproeven, vrijdag een 
rustdag en in het weekend de mountaintrails. Het wordt een 
drukke week.

We vertrekken naar het trainingsgebied. Vanaf de plek waar 
we de auto’s parkeren is  het nog 45 minuten lopen, voordat 
we met de trainingen starten. Aram is snel gewend aan de 
omgeving en jaagt goed, maar vindt geen sneeuwhoenders. 
De honden van Elisabeth wel. Hierdoor raakt Aram wel be-
kend met de geur van de vogels.

De dag eindigt minder rooskleurig. Mijn 
vrouw is op de terugweg ongelukkig 
gestruikeld in het drassige gebied en met 
haar arm op een steen terecht gekomen. 
Op woensdag toch maar even naar de 
ziekenhuispost, resultaat pols/onderarm 
op drie plaatsen gebroken. Dat werd gips 
en pijnstillers.

Dinsdagochtend had de keurmeester het 
zweetspoor uitgezet. Wij moesten om 
11.00 uur op de plek aanwezig zijn. Mocht 
het geen resultaat opleveren, dan zou er 
in de middag een nieuw spoor worden 
gelegd. De keurmeesters in Zweden moe-
ten vaak honderden kilometers rijden om 
op de locatie te komen. Logisch dat men 
dan niet een paar dagen later nog een 
keer komt voor één deelnemer die een  
zweetspoorkwalificatie wil behalen.

Voordat ik met Aram van start ga, wordt 
alles nogmaals uitgelegd wat er wordt 
verwacht van voorjager en hond.

Het is zover, we gaan op pad naar het 
begin van het zweetspoor (lengte 600 
meter, 4 haken en een stuk van 15 meter 
zonder zweet ). Ik ben zelden of nooit 
zenuwachtig voor een proef, maar nu 
gieren de zenuwen door mijn lijf. Met een 

strak gespannen gezicht, stijf van de zenuwen en denkend 
aan alle aanwijzingen van Kees, lopen we richting het zweet-
spoor. Ik leg Aram af, loop naar de aanschotplaats, bekijk de 
plek en zie wat bloeddruppels en wat haar. Zo’n 20 meter 
recht voor ons hangt een lintje; dat is dus de richting waar 
we heen moeten. Ik loop terug naar Aram, doe in alle rust de 
zweetlijn bij hem om en neem hem mee naar het beginpunt. 
Leg hem opnieuw neer, zodat hij de geur goed in zich kan 
opnemen. Dan is het zover, we gaan van start. Met zijn neus 
aan de grond, loop ik met een slappe lijn achter hem aan. We 
passeren het lintje en dan moet ik Aram vertrouwen.

Wat is dit ongelofelijk spannend, hij loopt een stuk rechtdoor, 
buigt naar links af, gaat links, dan weer rechts langs bomen 
en door struiken naar beneden het dal in. Een stuk verder 
volg ik hem naar rechts en even later weer naar links verder 
het dal in. Aram gaat nu met zijn neus omhoog en loopt in de 
wind, na enkele meters roept de keurmeester. We zijn van het 
spoor af. Je mag maximaal één afroep hebben. We worden 
teruggebracht naar het punt waar het fout ging. Ik laat Aram 
even tot rust komen. Dan laat ik hem rustig de grond besnuf-
felen, hij loopt een richting op met zijn neus aan de grond. 
Dat moet het zijn denk ik en loop weer achter hem aan. We 
gaan een stuk rechtdoor, dan opnieuw naar rechts, weer een 
stuk rechtdoor, ik zie bloeddruppels op een kei. Dat gaat 
goed denk ik en we lopen door. Opeens komt er iets meer 
tempo in Aram, niet dat de lijn strak komt te staan,  maar 
hij versnelt zijn pas, gaat nogmaals naar rechts en vindt na 
enkele meters het reepoot. Wat een fantastisch gevoel! Ik sta 

te trillen op mijn benen en krijg tranen in 
mijn ogen. Gewoonweg niet te geloven. 
Nu afwachten wat de keurmeester ervan 
vindt. Het zijn 20 lange minuten, maar 
dan doet de keurmeester verslag van het 
zweetspoor en komt er een brede lach op 
haar gezicht. Een uitgestrekte hand, “Ge-
feliciteerd jullie zijn nu officieel Zweeds 
Jacht Kampioen”.  Blijdschap en opluch-
ting dat het in één keer is gelukt! De 
champagne wordt door Jack later op de 
avond opengetrokken en met zijn vieren 
proosten wij op het behaalde resultaat.

Woensdag nogmaals getraind op de 
koppelwedstrijden en donderdag de 
verplichte apporteerproeven (apport uit 
water op 40 meter in een dikke rietkraag 
en sleepspoor van 300 meter met konijn). 
Dit leverde geen enkel probleem op, 
tweemaal een tien. We konden daardoor 
(net als vorig jaar) meedoen aan de kop-
pelwedstrijd in de elite-klasse.

Zaterdag de eerste veldwerkwedstrijd. 
Harde wind en regen. Aram heeft fan-
tastisch werk laten zien, breed gelopen 
en continu aan het jagen. Tweemaal een 
loop gehad in koppel van ruim 20 minu-
ten. In de tweede loop komt hij van een 
heuvel af het bos uit met wind mee. In de 
luwte onder aan de heuvel flusht hij een 

Aram is de eerste Nederlandse 
Drent met dit resultaat. 

Alleen Elisabeth Gilek heeft dat 
eerder met één van haar honden 

bereikt.
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sneeuwhoen. Hij draait een paar maal op de plek rond waar 
de vogel heeft gezeten en maakt de cirkel groter. Ik krijg hem 
niet onder controle, wilde hem laten zitten en tot rust laten 
komen. Helaas, door zijn onstuimige gedrag op dat moment 
flusht hij de tweede vogel. Einde oefening. Zondag zouden 
we nog een herkansing hebben.

Zaterdagavond tijdens het diner met de deelnemers bij 
Elisabeth en Jack thuis, besluiten wij om zondag niet deel 
te nemen om zodoende op ons gemak de reis terug aan te 
vangen. Het was de afgelopen dagen een hele ervaring. Het 
beoogde resultaat, waarvoor wij zoveel hebben gedaan om 
het te bereiken, is binnen.

Dank aan Elisabeth en Jack die mij de afgelopen drie jaar 
hebben begeleid om tot dit succes te kunnen komen. Aan 
Kees voor de zweetspoor aanwijzingen. Maar natuurlijk ook 
aan mijn vrouw, die mij alle ruimte heeft gegeven qua tijd en 
bijkomende investeringen in Aram de afgelopen jaren, om 
o.a. tot dit resultaat, Zweeds Jacht Kampioen, te komen. 

Peter Doderer
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Uniek en onweerstaanbaar

Met écht 
vers vlees
Fokker +Fresh Meat is bijzonder. Bijzonder smaakvol, gezond en verant-
woord. Met zorg en  aandacht bereid, met echt vers vlees en zonder 
onnodige toevoegingen. Met +Fresh Meat kunt u erop vertrouwen dat u 
uw hond de beste basis en de juiste ingrediënten geeft voor een fi t leven.

+Fresh Meat is de nieuwe standaard voor vers in high premium hondenvoeding. 
Het is hét goede en gemakkelijke alternatief voor het geven van vers vlees. 
Volledig vrij van granen, vrij van kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoff en en 
vol gezonde  ingrediënten en energie. Bij Fokker bereiden we het beste van het 
 beste, zodat u uw maatje elke dag weer kunt trakteren op topvoeding. 
Gezond, verantwoord en ook nog eens  onweerstaanbaar lekker.

Wilt u meer weten over hondenvoeding die met zorg, aandacht én liefde is 
gemaakt?  Kijk dan op www.fokkerpetfood.com

GRAANVRIJ

Friends for life

®

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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Jacht, hobby landgoedbezitters
De jacht was in het verleden een van de grote hobby’s van de 
landgoedbezitters. Ook G.J. van Heek jr. (1880-1958) was een 
fervent jager. Hij hield elk jaar in de maanden november en 
december enkele grote drijfjachten, waarbij hij zijn jacht-
vrienden uit Twente en de Achterhoek uitnodigde om deel 
te nemen. De meesten van hen waren textielfabrikant. De 
jachtopziener, in die tijd Corrie Spikker, zorgde ervoor dat vol-
doende ‘kloppers’ werden opgetrommeld bij de boerderijen 
in de omgeving. ‘s Morgensvroeg verzamelde het gezelschap 
zich bij de Koepel (Lillesjöen), om van daaruit te vertrekken; 
de jagers met hun auto’s en de kloppers op de platte boeren-
wagen, waarop ook het geschoten wild werd verzameld. 

In het Rijksmuseum Twenthe zag ik een schilderij van de 
heer G.J. van Heek. Hij is erelid sinds 1948, het jaar waarin 
onze vereniging is opgericht. 

Hij was een voorvechter van de erkenning van de Drent-
sche Patrijshond als ras, hetgeen in 1942 succes had.

In 1969 is mevrouw A.E. Crol-van Heek erelid geworden 
van onze vereniging. Zij is de dochter van de heer G.J. van 
Heek en was secretaris/penningsmeester van het eerste 
bestuur van de vereniging. Zij is overleden in 1995.

Onderstaand verhaal is geschreven door het Historische 
Kring Haaksbergen. Mijn dank hiervoor.

Evelien Bösing

Dhr. G.J. van Heek en mw. A.E. Crol-van Heek

Jachtgezelschap met ‘Lasso van Liljesjön’ (Van Heek 1938)

Dhr. van Heek met Pronto op jacht in Buurse (november 1956)

Dhr. Van Heek met Clever, Roany en moeder Lasso van Liljesjön (1941). 
De honden wachten op een teken om over te steken.
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Er werden ’s ochtends diverse driften gehouden, waarbij de 
kloppers het wild voor zich uit opjoegen in de richting van de 
jagers, die dan vanaf hun post het wild konden afschieten.

De middagpauze werd meestal gehouden bij ‘De Pingel’ (erve 
Groot Lankheet). De jagers verbleven in de 1939 gebouwde 
jachtkamer van de boerderij, waar zij genoten van een heer-
lijke maaltijd. De kloppers aten op de deel van de boerderij 
hun meegebrachte boterhammen op. Na ongeveer een uur 
rust was de tijd om verder te gaan met de drijfjacht.

De kloppers namen hun plaats op de platte wagen weer in 
en kregen dan van meneer Van Heek (‘n Heer) persoonlijk een 
‘oude klare’ ingeschonken, allemaal uit hetzelfde glaasje! Na 
dit hartversterkertje kon het gezelschap weer het bos in. Aan 
het eind van de middag werd het geschoten wild uitgestald 
bij de Koepel, het wildtableau.

Als er genoeg konijnen geschoten waren, kregen de kloppers 
als beloning naast hun zakcentje een konijntje mee naar huis. 
De rest van het tableau werd onder de jagers verdeeld. 

De huidige jacht in Nederland is opgesplitst in enkele types. 
Wanneer men spreekt over jacht heeft men het meestal over 
de jacht op vijf diersoorten, namelijk haas, konijn, fazant, 
houtduif en wilde eend. De jacht is er ook voor beheer 
en schadebestrijding. Bij het edelhert, reewild, damwild, 
moeflons en wilde zwijnen spreekt men over beheer, bij de 
overige soorten over schadebestrijding. Mw. A.E. Crol-van Heek met haar honden in 1963. 

v.l.n.r.: Tilfred’s Felizian (alias Feliet) , Vroni, Vesla en Pronto
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7575 EJ  Oldenzaal 
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info@verhaag.nl
www.verhaag.nl
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Drenten in Kerstsfeer
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Drenten in Kerstsfeer
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Het nest van Blossom en Okke op de Fokdag

10 oktober was het dan DE dag waar wij, samen met de 
reueigenaren Selma en Richard, al heel lang naar uit heb-
ben gekeken. De fokdag van de vereniging.

We wilden er vroeg zijn om ook nog andere nestjes te be-
kijken en bij te kunnen kletsen met verschillende mensen. 
We stonden vroeg op om alle hondjes in te laden. Ook onze 
jongste, Jaycee, ging mee om te wennen aan wat misschien 
voor haar ook nog eens gaat komen: shows lopen. 

Zenuwachtig waren we niet, omdat we al onze pups heel 
regelmatig zien. Ook hebben enkele van onze pups al een 
paar shows gelopen. Spannend was wel welke keurmeester 
ons nestje keurde en dat was dhr. W. Hochstenbach, die wij 
kennen van diverse shows. Hij staat bij ons bekend als een 
keurmeester die uitleg geeft waarom hij iets vindt en eerlijk 
keurt.

Ons hele nestje was aanwezig en dat was voor deze keur-
meester het eerste ‘complete nest’ van die dag, terwijl wij 
toch als laatste aan de beurt waren. Jammer is dat toch, dat 
veel pupkopers verstek laten gaan op zo’n belangrijke dag 
voor de fokker en het ras. Het komt bij ons in het eerste ken-
nismakingsgesprek al ter sprake: “Wij verplichten jullie één 
ding en dat is op de fokdag komen”. Desnoods halen wij de 
pup op, maar de pup hoort daar te zijn. Door de vele wande-
lingen en contacten,  keken de pupkopers er net zo naar uit 
als wij.

Er was gezorgd voor wat lekkers bij de koffie en het goede 

humeur was ook duidelijk aanwezig. Nou, toen mochten we 
de ring in als fokker en dat is toch net even iets anders dan als 
pupeigenaar. Ik ging met Blossom in de ring en aan de fokker 
van Okke, Inge, was de eer om haar ‘pup’ in de ring te bege-
leiden. Marry had onze Gioya aan de lijn en Richard bracht 
hun Abe voor. Verder was Mirjam er met haar Jara, Joël met 
zijn Siep, Annebet met haar Duko en Mariska met haar Cas. 
De hondjes deden het erg goed en de keurmeester was dan 
ook in staat om de hondjes goed te onderzoeken. We heb-
ben mooie beoordelingen van elke pup gekregen, maar het 
mooiste was de nestbeoordeling: 

Mooi nest met veel kwaliteiten voor de toekomst, hopelijk gaat 
deze fokker op deze voet verder. Er zitten nog een paar teven in 
die zeer goed voor de fokkerij te gebruiken zijn en natuurlijk de 
reuen voor gepaste teven ook.

En dit voor ons eerste nestje, met alle tegenwerking die we 
hebben ondervonden. Wij zijn toch ons gevoel blijven volgen 
en dat heeft goed uitgepakt. Wij, Marry en ik en Selma en 
Richard zijn beretrots op dit nestje.

We sloten de dag traditioneel af met een heerlijk onderonsje 
bij het bekende ‘restaurant’ met die mooie gele M. Daar werd 
meteen de volgende afspraak gemaakt om met elkaar op 6 
december een mooie strandwandeling te gaan maken. 

Jolanda Huijsing

De Fokdag door de ogen van fokkers
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Fokdag, een dag met een gouden randje
Op 10 oktober 2015 waren we al vroeg op pad. Onderweg 
vanuit Limburg  naar Barneveld met ons hele gezin. En 
we hadden er zin in!

We gingen naar de Fokdag! Daar aangekomen zagen we de 
mooie vlaggen al hangen. Effe ‘n foto maken! Wowww, zoveel 
mooie Drentjes! Zoooo leuk!

We ontvingen een warm welkom met heerlijke Limburgse 
vlaai van onze lieve fokkers Chris en Margo Wielders (kennel 
‘van ‘t Limburgsland’). Natuurlijk waren ook de lieve baasjes 
van de vaderhond Roef aanwezig: Mirjam en Jo van Hoef.

Zoooo leuk om de broertjes en zusjes van onze Lucky weer te 
zien en gezellig bij te kletsen met hun baasjes!

Dan krijgen we tekst en uitleg van Mirjam en mogen we 
oefenen in de ring. Ondertussen loop ik rond te neuzen bij de 
leuke stands die er staan. 

Dan is het moment aangebroken dat we voor ‘de echt’ moe-
ten. Op volgorde van geboorte moeten we in een rij gaan 
staan. Keurmeester Rutten bekijkt de Drentjes om de beurt. 
Ondertussen vertelt Chris aan ons waar ze allemaal op letten. 

Het eindresultaat was super! Twee hondjes kregen een ‘Goed’, 
twee een ‘Zeer goed’ en 2 hondjes scoorden ‘Uitmuntend’.
Wow, en trots dat we waren!

De Drentjes kregen nog cadeautjes van de baasjes van hun 
ouders. Nadat we nog een groepsfoto hadden gemaakt, 
gingen we met een fijn gevoel naar huis!

Ik vind het super dat deze keuring plaatsvindt om het ras 
gezond te houden. Maar voor ons als baasjes maakt het resul-
taat niet uit, want voor ons is Lucky toch het allerliefste en 
mooiste Drentje!

Het was een dag met een gouden randje!!!!

Elly Neven
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Roerdals Sixteen

In den beginne was er niets. Zoals altijd in het begin. In 
welk begin dan ook. In het oude testament kon je dat nog 
heel letterlijk nemen. Er was geen zon, er was geen maan, 
er was geen aarde om op te staan. 

Zo erg was het bij ons niet. Eigenlijk hadden we van alles. 
Maar we hadden geen Drent. Dat veranderde in de zomer 
van 2009. Toen verwelkomden wij Kari van ’t Wijdseland in 
ons gezin, en daarmee traden we toe tot het rijk der Drenten. 

Het was gezellig, een Drent in huis. Het bracht leven in de 
brouwerij. We genoten van de lange wandelingen en de 
speelsheid en aanhankelijkheid van ons hondje. Na een jaar 
of twee realiseerden we ons dat, als één Drent ons al zoveel 
plezier bezorgde, twéé Drenten waarschijnlijk dubbel zoveel 
vreugde zouden opleveren. Logisch. Dat kun je uitrekenen. 
Eén en één is twee. Daar hoef je geen wiskundige voor te zijn. 

En toen was daar ineens het idee om zélf een nestje te fok-
ken. Spannende tijden braken aan. Kennelnaam. Gezond-
heidsonderzoeken. Dekreu. Fokaanvraag. Loopsheid. Dek-
king. 

Op 13 november 2011 werd een nestje prachtige Roerdal-
pups geboren. Eén teefje, Saku, bleef bij ons. 

In de jaren die volgden, leerden we dat je als fokker een he-
leboel mooie plannen kunt maken, maar dat moeder natuur 
zich niet laat dwingen. In de zomer van 2013 bracht Kari via 
een keizersnede één niet levensvatbaar reutje ter wereld, de 
zomer erna bleef Saku na twee keurige dekkingen simpelweg 
leeg. Eén heel verdrietige gebeurtenis en één flinke domper. 
Hoe nu verder?

Begin 2015 realiseerden we ons dat het enige juiste ant-
woord op die vraag was: met hernieuwde moed en optimis-
me ertegenaan! In tweevoud!

Eind februari was het juiste moment aangebroken. Hoewel 
zowel Saku als Kari zich niet zomaar zonder meer lieten ver-
leiden, zwichtten de beide dames uiteindelijk voor de char-
mes van hun mannen. Vier weken later bleek dat Thybo en 
Oscar zich uitstekend van hun taak hadden gekweten; Saku 
en Kari waren drachtig. Zes of zeven pups telde de dierenarts 
bij Saku, en bij Kari vijf of zes. 

In de late namiddag van 23 april dienden Saku’s pups zich 
aan. Het was een bevalling volgens het boekje. Met keurige 
tussenpozen werd telkens een hondje geboren, door Saku 
schoongemaakt en verzorgd, waarna het beestje de kortste 
route naar een tepel zocht om te drinken. Wij zaten er als 
toeschouwers bij en waren getuige van het wonder van de 
geboorte. Rond middernacht werden nummer zeven en acht 
kort na elkaar geboren, en daarmee leek de ‘oogst’ compleet. 
Tijd voor een borrel!

Toen ik uiteindelijk Saku ging uitlaten, gewapend met een 
zaklamp om te kunnen checken of er nog iets van placenta 
zou meekomen, zag ik inderdaad iets glibberigs tussen haar 
achterpoten. Ik gooide de zaklamp opzij en was precies op 
tijd om puppy negen op te vangen, voordat hij in de berm 
zou belanden. Met het bloederige hoopje leven in mijn han-
den en Saku in opperste verontrusting achter me aan, haastte 
ik me naar binnen. De pup, een prachtig reutje, kuchte een 
paar keer verontwaardigd, en ging op zoek naar de melkbar. 
Wij leunden voldaan achterover. Negen gezonde pups, wat 
een weelde! 

Inmiddels liep het tegen tweeën, hoogste tijd om de boel 
schoon te maken en te gaan slapen. Toen de werpkist er weer 
keurig uitzag, en moeder en pups tevreden lagen te slapen, 
ging Harry naar bed. Ik zou de nacht op de bank doorbren-
gen, om een oogje te kunnen houden op het kersverse 
hondengezin. Het was stil in huis, en donker, op een klein 
schemerlampje bij de werpkist na. Na de enerverende mid-
dag en avond was het lastig om in slaap te komen, dus ik lag 
wat te doezelen en te genieten van de aanblik van al die pup-
pyweelde, toen Saku ineens opstond. Voordat ik in de gaten 
had wat er gebeurde, plensde een enorme straal bloed naar 
buiten. Een halve seconde baalde ik enorm. Verdorie! Hadden 
we net alles proper, en nu was de hele boel weer doorweekt. 
Kennelijk nog een achtergebleven placenta. Saku was er al 
druk mee. Ik pakte een flinke hoeveelheid papier om de erg-
ste troep bijeen te rapen, en constateerde toen tot mijn grote 
verbazing dat die viezigheid puppy nummer tien was, een 
mooi stevig teefje. Saku keek me laconiek aan, alsof ze wilde 
zeggen, ‘Wat dacht jij dan, dat we al klaar waren?’
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1 Wat is een maagtorsie, maag verdraaiing of  maagkanteling?

2 Wat gebeurt er dan?

3 Wat is het gevolg?

4 Wat is de oorzaak van een maagtorsie, welke factoren kunnen een rol spelen?

5 Kan voeding ook invloed hebben op een maagtorsie?

6 Wat zijn de symptomen van een maagtorsie? Wat merkt u aan uw hond?

7 Hoe behandelt een dierenarts een maagtorsie?

8 Als uw hond een maagtorsie heeft gehad bestaat er dan kans op herhaling?

9 Er bestaat een lichamelijk mogelijkheid om een maagtorsie te voorkomen, welke?

10 Er bestaat een voedingsstrategie om de kans op maagtorsie te verkleinen, met welke 
maatregelen gaat dit gepaard?

A
ntw

oorden op pagina:  39

Drent-en-kennis: Vragen

Tineke v.d. Feijst

Saku zorgde niet voor nóg meer verrassingen, dus toen Kari 
op Koningsdag het leven schonk aan vier reutjes en twee 
teefjes, was ‘Roerdals Sixteen’ compleet.

De weken die volgden waren hectisch. Op zijn zachtst 
gezegd. Maar wat hebben we plezier gehad met ons leger 
gremlins. En wat werd het stil in huis toen acht weken later 
vijftien pups naar hun nieuwe baasjes gingen. Gelukkig bleef 
Tara bij ons, en zorgde ze met haar ongebreidelde energie en 
enthousiasme voor meer dan voldoende afleiding.

Het werd herfst. De pups waren inmiddels een half jaar oud, 
en hoewel we persoonlijk en via social media prima op de 
hoogte werden gehouden van hun welvaren, vonden we dat 
het moment was aangebroken voor een terugkomdag. En 
zo verzamelden zich 15 november jongstleden een heleboel 
Drenten met hun baasjes op het strand van Rockanje voor 
een gezamenlijke wandeling. Bijna iedereen was aanwezig, 
zelfs papa Thybo en de grote broers/ooms uit Kari’s eerste 
nest, dus het was een waar Roerdal-feest.  

Na een beker koffie en een stuk cake of zelfgebakken ap-
peltaart (met dank aan Hilde), marcheerde de hele meute 

richting strand. Het weer was verre van perfect, maar dat leek 
niemand te deren. Mens en dier genoot van zee en strand 
en elkaar, en voor Harry en mij was het geweldig om daar, te 
midden van al die Roerdal-Drenten, vast te kunnen stellen 
dat ‘onze’ pups zonder uitzondering een liefdevolle plek bin-
nen hun gezin hadden gevonden. 

Iedereen was het erover eens dat het jammer zou zijn om het 
bij deze ene terugkomdag te laten, dus wij verheugen ons nu 
al op een vervolg van deze fantastische dag!

Yvonne Franssen
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Iets veranderd in 30 jaar?
Zelf had ik al bijna 13 jaar een Drentsche Patrijshond en 
die nam ik wel eens mee naar mijn werk, een verpleeg-
huisafdeling met dementerende bejaarden. Een me-
vrouw van mijn afdeling vertelde dat zij ook een Drent 
heeft gehad.

Met deze mevrouw en haar dochter is het verhaal op pa-
pier gezet. Echt ‘uit de oude doos’. Is er in die dertig jaar iets 
veranderd?

Mevrouw was op haar zestigste, in 1987, voor de derde keer 
weduwe geworden en vond het niet fijn om alleen te zijn, 
het was te stil. Ze ging wel veel weg naar 
clubs en verenigingen, maar de stilte 
bleef.

Met haar zoon ging ze op vakantie 
naar Overijssel en ze had besloten 
om na de vakantie een klein hondje 
te nemen. Tijdens haar vakantie las 
ze in de krant alle advertenties waar 
hondjes te koop waren. Zo kwam ze 
in die periode terecht bij een boer 
met een nest jonge hondjes. Het 
waren kleine Drentjes. En ja hoor, ze 
was verkocht. Het pupje mocht aan 
het eind van haar vakantie worden 
opgehaald. Dit gebeurde op bijna de 
laatste dag. Samen haalden mevrouw 
en haar zoon de pup op.  Ze werd Tasja 
genoemd. De eerste nacht werd dus 
doorgebracht in het vakantiehuisje.  
‘s Nachts moest Tasja plassen en de 
zoon zette haar buiten. Maar Tasja kon nog niet luisteren 
en liep weg. Dus moest er midden in de nacht flink worden 
gezocht. Gelukkig voor Tasja en haar bezorgde bazin,  kwam 
ze weer boven water.

De reis terug met de auto was ook een avontuur. Tasja vond 
autorijden niet zo leuk, ze moest overgeven.

Mevrouw kwam dus thuis van vakantie met een klein Dren-
tje. Haar dochter was verbaasd, ma zou toch een klein hondje 
nemen? Dit zou toch wel een flinke dame worden.

Mevrouw ging met Tasja naar een puppy-cursus en deed 
ook nog een vervolg-cursus. Nog steeds luisterde Tasja niet 

zo goed. Ze liep nooit los, want haar baasje was bang dat ze 
weg zou lopen. Ze was voor mevrouw superlief en zij had er 
geen last van dat Tasja niet zo goed luisterde. Ze kon geen 
weerstand bieden aan de ogen van Tasja. Haar Drent kreeg 
dus ook vaak wat lekkers toegeschoven.

Tasja groeide op met haar eigen ondeugende dingen. Me-
vrouw had haar maatje gevonden. Als ze terug kwam van 
boodschappen doen, dan ging Tasja altijd even kijken wat er 
in de tassen zat. Ze was erg nieuwsgierig.

Regelmatig ging mevrouw met een vriendin op vakantie in 
Chaam. Dan ging Tasja mee. Heerlijk 
vonden alle 3 de dames dat. Tasja mocht 
thuis nooit op bed slapen, maar in de 
vakantie mocht dat wel van de vriendin. 
Mevrouw vond dat niet goed, ze vond 
dat vies. Alleen het autorijden vond 
Tasja nog steeds niet leuk, dan moest 
ze toch soms weer overgeven.

Als mevrouw naar het buitenland op 
vakantie ging, had Tasja een ander 
thuis gevonden. Ze ging dan naar de 
zus van mevrouw of naar haar dochter. 
De dochter ging dan lekker wande-
len met Tasja in het bos. Helaas had 
ze haar ook eens losgelaten. En een 
Drent gaat dan op zoek. Tasja trok 
haar eigen plan en nam de benen. 
Dat leverde wel benauwde momen-
ten op voor de dochter, want het 
duurde wel even voordat Tasja weer 

veilig aan de riem zat.

Tasja werd 14 jaar. Mevrouw had veel verdriet toen haar 
trouwe maatje was overleden. Ze huilde en haar buurvrouw 
vroeg wat er aan de hand was. Mevrouw vertelde dat haar 
hond was overleden en haar buurvrouw zei: “Je gaat toch niet 
om een hond huilen?”

Mevrouw is hier na zoveel jaren nog steeds verontwaardigd 
over. Ze zegt: “Het was mijn hond en maatje. Ik mis haar nog 
steeds”. 

Petra Kwakernaak

Hond in huis verlaagt risico op astma’
Dit blijkt uit een onderzoek van de Zweedse Uppsala universiteit. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat opgroeien op een boerderij het risico op 
astma ongeveer halveert. De wetenschappers wilden weten of een huisdier hetzelfde effect heeft.

De onderzoekers gebruikten gegevens over alle kinderen die in Zweden geboren werden tussen 1 januari 2001 en 31 december 2010: in totaal ruim 
een miljoen jongens en meisjes. Ze keken naar het gebruik van astmamedicatie en de diagnose astma en combineerden deze informatie met gegevens 
over geregistreerde honden en boerderijen.

Ze ontdekten dat kinderen die opgroeien met een hond in huis, 15 procent minder kans hebben op het ontwikkelen van astma dan kinderen uit een 
gezin zonder hond. De studie bevestigde ook de resultaten van het eerdere onderzoek waaruit het ‘boerderijeffect’ naar voren kwam: ook kinderen die 
op een boerderij woonden, kregen minder vaak astma.

Het is nog niet duidelijk waarom een hond in huis ervoor zorgt dat kinderen minder vaak astma krijgen. Mogelijk zorgt de blootstelling aan microben 
bij aan de ontwikkeling van een gezond immuunsysteem. Het positieve effect geldt overigens alleen voor kinderen die nog geen astma of allergie heb-
ben. Als kinderen eenmaal allergisch zijn voor honden, kunnen ze deze beter vermijden.
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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?
Toen ik in 1995 “de strijd” in het gezin “verloren” had of we überhaupt een hond zouden nemen, heb ik bedongen dan wel 
het “merk en type“ te mogen bepalen, omdat ik geen zin had met een juffershondje in de buurt de straat op te moeten.

Met als uitgangspunt dat ik een Nederlands ras wilde, zijn we door de  Toepoel encyclopedie gegaan en sprak de Drent mij 
meteen erg aan. Daarna een Clubmatch bezocht en de definitieve keuze gemaakt. Dus kwam in najaar 1995 onze eerste 
Drent, Mozart, in ons leven.

In de loop van deze 20 jaar hebben wij 8 Drenten gehad, waarvan er nu nog 5 bij ons zijn. Ik neem aan dat het duidelijk is 
dat dat ook wel het maximale aantal is dat ik ooit wil hebben. J

2 Welke eigenschap van de Drent spreekt je het meeste aan?
De veelzijdigheid van de Drent, het duidelijke verschil tussen de Drent buiten en de Drent binnen in huis, de humor, de aan-
hankelijkheid maar meteen ook zijn eigenwijsheid.

3 Welke raseigenschap komt je weleens wat minder goed uit?
Zijn eigenwijsheid, de dichtgeklapte oren in het veld op de meest ongelukkige momenten

4 Hoe sta je tegenover de Drent en de jacht?
De Drent is een jachthond en bij aanschaf moet je je dat ook realiseren. Ik sta positief tegenover de jacht en de Drent en 
had graag meer tijd gehad om daar met onze honden meer invulling aan te geven.

5 Hoe sta je tegenover de Drent en het showen?
Aanvankelijk nooit aan showen gedacht, maar toen Mozart hier en daar toch wel complimenten kreeg, zijn we er eens mee 
begonnen en van lieverlee hebben we vrij intensief met al onze honden jarenlang shows bezocht. In het begin vond ik de 
verplichting de hele dag aanwezig te blijven en groot minpunt, dus de wijziging hierin spreekt mij erg aan.

6 Heb je gefokt? Heb je plannen in die richting?
Ja, begonnen met Mozart als dekreu leidde dat tot de aanschaf van onze eerste teef, Phébe, waarmee we een eerste nest 
met Mozart als reu hebben gehad. Daarna met verschillende teven nog meerdere nesten gehad. Aangezien we met onze 
jongste teef niet kunnen fokken ligt dat nu stil.

7 Wat zijn je mooiste Drentenmomenten?
Met zoveel Drenten zijn dat er vele, uiteraard. Het eerste nestje van onze eigen reu en teef, het behalen van Nederlandse 
Kampioenschappen, de humor-momenten, een teef op tafel die de eieren (echte) uit de voorjaarsmand plukt, geen schil-
letje achter laat en het bloemwerk intact laat, het al voorproeven van de appeltaart, terwijl je het bezoek binnen laat. Zoals 
mijn dochter zegt “You can trust your dog to guard your house, but not your sandwich or applepie”

8 Heb je een belangrijk punt, waarop de vereniging zich zou moeten proberen te verbeteren?
Als FBC zijn we druk bezig om voorzichtig, met beleid en zonder al te veel emotie, maatregelen te nemen die er voor moe-
ten zorgen, dat we nog vele generaties aan gezonde Drenten tegemoet kunnen zien.

9 Wat vindt je een waardevolle functie van de vereniging?
De bindende factor zijn tussen al die verschillende meningen, ideeën, standpunten etc. die er tussen Drenteneigenaren be-
staan. Daarom zou ik het zeer waardevol vinden als we in de komende tijd in een open dialoog weer de saamhorigheid bin-
nen het gehele ras kunnen bewerkstelligen.

10 Wat wil je verder nog kwijt?
Niets.

Profiel: Jorden de Boer

Jorden is bestuurslid (vice-voorzitter) geweest van 

2008 tot en met 2011 en is sinds 2015 voorzitter 

van de Fokbeleidscommissie.
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Mijn leven met onze Drentsche Patrijshonden
Heel mijn leven ben ik al dol op honden geweest, in mijn 
jeugd had ik een Teckeltje, later een Bouvier, een Herder 
en een Schapendoes. Maar je jeugd gaat voorbij, je gaat 
trouwen en dan is het leven weer heel anders. Op dat 
moment was er even geen ruimte voor een hond, maar o 
wat miste ik zo’n viervoeter.

Het werd 1984, dat was het jaar waarin ik kennis maakte met 
de Drentsche Patrijshond. Mijn man had al meerdere pogin-
gen gedaan om te stoppen met roken, helaas zonder succes, 
op een zondagavond kwam het stoppen weer ter sprake, en 
ging hij met mij hierover een weddenschap aan.

Hij zou per direct stoppen, en als het hem niet zou lukken om 
het vol te houden...dan zou ik een hond krijgen. Heel lang 
heb ik daar niet op hoeven wachten, want al na een paar 
weken ging het mis. Mijn man hield zich aan zijn woord. Een 
voorwaarde had hij wel, het moest een jachthond wor-
den. Hij belde met een bevriende jachtopzichter, 
en die wist een aantal nestjes te liggen. En zo 
mocht ik dus op zoek naar een lieve pup.

Mijn keus viel op... Ja hoe kan het ook 
anders? Een Drentsche Patrijshond. Ik wil 
zeker mijn eerdere honden niet tekort 
doen, want ook van hun heb ik heel veel 
gehouden, maar dit ras had voor mij 
meteen iets heel speciaals. Heel lief, be-
trouwbaar, maar ook grappig ondeugend, 
en er altijd op uit om lekkere dingen te stelen. 
We genoten van ‘onze Boef’.

En toen we ook nog eens gezinsuitbreiding kregen, met de 
komst van onze eerste zoon Thim, was het plaatje compleet. 
Thim en Boef groeiden samen op, en hoe lief en zorgzaam 
was onze Drent voor Thim, echt geweldig.

Een van de liefste herinneringen aan Boef was een aantal 

jaren later. Inmiddels hadden we ook een dochter. We waren 
even voor de gezelligheid bij de buren. En zoals de meeste 
ouders dan doen, ga je met regelmaat even kijken of alles 
thuis nog rustig is. We hadden eigenlijk net ons controle-
momentje gehad, toen ik nog even terug naar huis ging om 
iets te halen. Bij het binnenkomen trof ik onze Boef, die me 
meteen richting haar mand duwde. Ik volgde haar, en vond 
daar onze dochter die lekker in haar mand lag te slapen! 
Waarschijnlijk was ze wakker geworden, en naar beneden 
gekomen, en Boef had haar opgevangen en naar haar mand 
gebracht. Wat een zorgzaamheid!

Boef was 15 jaar en 9 maanden, toen ze ineens stopte met 
eten. Biefstuk, filet american, enz. enz., we hebben alles ge-
probeerd, maar ze was op. Op 29 juni 2000, hebben we haar 
thuis moeten laten inslapen. Ziek van verdriet waren we, dat 
hoef ik, denk ik, niemand uit te leggen. Maar het leven gaat 
verder en al heel snel wisten wij als gezin, dat we niet zonder 
Drentsche Patrijshond wilden.

Via onze dierenarts kwamen we terecht bij de vereniging, 
waar ze ons wisten te vertellen dat er een nestje aan zat te 
komen bij kennel ‘Van de Haeckpolder’ van de fam. Alberts in 
Woerdense Verlaat.

We besloten meteen te bellen, en in het gesprek wat toen 
volgde was er meteen “de klik” waarop je hoopt.

Zoveel liefde voor het ras, en zoveel begrip voor ons verdriet. 
We kwamen op de lijst en in augustus 2000 mochten we 
onze nieuwe pup ‘Roos’ gaan ophalen.

Roos was in haar jonge jaren heel onstuimig, trok de kerst-
boom om, was dol op schoenen (vooral die net nieuw waren) 
Ze hapte in verftubes, zodat alles een ander kleurtje kreeg, 
kortom een zeer bewerkelijk hondje. Maar na verloop van tijd 
verloor ze haar wilde haren, en werd ze steun en toeverlaat 
voor het hele gezin. Iedereen deelde lief en leed met Roos! 
En dat is heel wat met drie opgroeiende pubers, en heel veel 
vrienden en vriendinnen, die ook allemaal dol waren op 

Roos. Roos was er altijd en overal bij.

Maar ook de puberjaren gaan voorbij, en 
de jeugd maakt zich op om uit te gaan 

vliegen. Een hele gezonde situatie na-
tuurlijk, maar voor ouders ... vreselijk.

Onze dochter was de eerste die ver-
trok, en wat heb ik toen ‘n traantjes 
gelaten. Maar zij was het ook die met 

de super oplossing kwam: een pup 
erbij, goed voor mama als afleiding, 

en een gezellig maatje voor Roos. Wij 
vonden het een prima idee, belden meteen 

met kennel ‘Van de Haeckpolder’ en, of het zo 
moest zijn, er was een nestje op komst. En zo hadden we, na 
10 weken, ineens twee Drenten.

Roos was vanaf het eerste moment, een op en top moeder 
voor ‘Fleur’. Aan de opvoeding hebben we eigenlijk heel wei-
nig hoeven doen, Roos nam die taak volledig op zich. Voor 

Roos

Fleur en Fiene
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ons was het alleen maar genieten. Of het door het goede 
voorbeeld van Roos is gekomen, of omdat het gewoon haar 
karakter is weet ik niet, maar Fleur is altijd een heel rustig 
hondje geweest en dat is ze nog steeds.

Roos en Fleur zijn 7 jaar dikke maatjes geweest, totdat onze 
Roos geheel onverwacht afgelopen februari een fatale her-
senbloeding kreeg. Ook dat werd een familiegebeuren.

Het gebeurde ‘s avonds om 23 uur, je neemt meteen contact 
op met de dierenarts, die het vervolgens toch nog even af 
wil wachten, maar je eigen gevoel zegt meteen: dit komt niet 
goed meer.

Zoals afgesproken heb ik onze oudste zoon gebeld, die is 
meteen gekomen. De eerste nacht dat Roos bij ons was, heeft 
hij naast haar geslapen en haar vastgehouden, dat heeft hij 
ook de laatste nacht gedaan. Hoe liefdevol kan een afscheid 
zijn.

De volgende dag zijn de andere kinderen meteen gekomen 
om afscheid te nemen. We hebben rondom haar gezeten en 
mooie herinneringen opgehaald. Er volgden dagen waarin 
we niet aan een nieuw hondje konden denken.

Maar het verdriet en de eenzaamheid van Fleur maakten dat 
we ons met kleine stapjes toch weer open konden stellen 
voor een nieuw hondje. Heel anders dan de vorige keren  
volgden we nu via de website van de vereniging waar nestjes 
op komst waren.

Iedere avond was het kijken, kijken en nog eens kijken. Maar 
hoe raar het ook klinkt, je zoekt naar iets bekends in de va-
der- of de moederhond. En laten we dat nou helemaal vinden 
bij kennel ‘Van t’ Roerdal’. Nog diezelfde avond heb ik gebeld 
en toen ging het verdrietige bloed toch weer sneller stromen 
bij het denken aan een nieuw hondje.

Ik ben helemaal niet van Facebook e.d., maar vanaf dat eerste 
telefoontje, zat ik dagelijks te kijken of er nog nieuwe bericht-
jes waren. En dat was eigenlijk altijd raak, want Yvonne hield 

ons geweldig op de hoogte van alle ontwikkelingen. We zijn 
8 weken mee zwanger mogen zijn met Kari en Saku.

Vlak voor de dames gingen bevallen zijn, mochten we zelfs 
nog langs komen, om kennis te maken. Wat hebben we 
meegeleefd en hoe blij waren we toen alle puppies gezond 
en wel ter wereld gekomen waren.

We volgden alle foto’s en berichtjes op Facebook. Na een 
paar weken mochten we de hondjes in levende lijve aan-
schouwen. Hoe vertederend! En dat één van die hondjes, dan 
jouw hondje mag worden.

Eigenlijk had ik vanaf dag één al een voorkeur. Waarom? 
Geen idee, maar het was zo. En dat is ook ons hondje gewor-
den: ’onze Fiene’. Ze is heel aanhankelijk, lief maar... soms ook 
heel ondeugend. Staat boven op de banken, haalt alles uit de 
fruitschaal, sloopt manden, steelt zoals al onze Drenten dat 
doen en heeft bovendien energie voor 10. Maar haar oogjes 
doen ons smelten. Gelukkig is Fleur, ook heel blij met haar. 
De lieve surrogaat-moeder, die Roos voor Fleur was, is Fleur 
nu voor Fiene.

Vorige week hebben we onze eerste ‘terugkomdag’ gehad 
van kennel ‘Van het Roerdal’. Meer dan geweldig, wat hebben 
we genoten van alle baasjes en pups van Kari en Saku. En 
Yvonne en Harry, wat een geweldige organisatie. Bedankt, en 
zoals wij dan in ons gezin zeggen: ”Het was een dag met een 
gouden randje”.

Voor ons, dat mag wel duidelijk zijn, gaat het gezegde 
eenmaal ‘n Drent, altijd ‘n Drent helemaal op. Voor ons nooit 
meer een ander ras. 

Wij wensen iedereen heel gezellige feestdagen en alle goeds 
voor 2016.

Nency van de Kuinder
Foto’s: Jesse Senf van Senf Photographs

Fleur en Fiene
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Onze 5e Drent
Wij hebben inmiddels onze 5e Drent. Alles begon onge-
veer 45 jaar geleden toen ik met een Drentsche Patrijs-
hond opgroeide. Mijn vader was destijds fokker onder de 
naam ‘van ‘t Viaductzicht’.

Toen ik getrouwd ben moest er ook een Drent komen, mijn 
vader had toen geen nestje dus gingen we op zoek naar een 
andere fokker. Dat werd Jan Schroir uit Hardenberg, waar we 
een reu uitzochten die de naam Nimrod kreeg. Zijn vader 
heette Arno. Nimrod mocht de leeftijd van 14,5 jaar bereiken.

Na zijn overlijden moest er weer een nieuwe Drent komen. 
Dat werd dit keer een herplaatser, ‘Two Pascha’ genaamd. We 
kregen haar in ons bezit door bemiddeling van Jan Schroir 
en kwamen toen terecht bij Janny Offereins te Ermelo. ‘Two 
Pascha’ heeft de leeftijd van 11 jaar en 4 maanden bereikt; ze 
is overleden aan ouderdom.

We wilden heel graag opnieuw een Drent. Deze werd bemid-
deld door Thea de Reus, die tevens de fokker was. Wij hebben 
hem opgehaald uit Oud Turnhout in België, hij had de naam 
Arco.

Jeanine zag toen in diezelfde tijd op de Drentensite een 
mooie Drent staan met de naam Astor. Wij waren op slag 
verliefd op deze mooie Drent. Toen zijn wij gaan bellen en 
kwamen uit bij Tjark Nap in Winterswijk. Hij was de fokker 
van deze hond en tevens bemiddelaar. Wij hebben toen 
een afspraak gemaakt en gingen op bezoek bij Astor en zijn 
bazin. We zagen een mooie grote reu (een schofthoogte van 
ongeveer 60 cm), die ons erg aansprak. Het was een heel 
lieve hond, die moest het worden. Helaas mocht Astor maar 
8 jaar worden, hij is overleden aan een acute hartstilstand, 
volgens de dierenarts komt dit zelden voor!

Dus wij weer opzoek naar een reu en die vonden we via Mar-
jan de Raad. Dit reutje was 9 maanden toen hij in juli 2015 
bij ons kwam en is nu inmiddels 14 maanden (november) 
en heeft de roepnaam Abbe. Abbe heeft inmiddels al 2 zg’s 

gehaald. De eerste op de Reuendag in Dieren en de tweede 
bij de Hanzeshow in Zwolle.

De laatste 4 Drenten waren overplaatsers:

• Nimrod van Clara Feyoena Heem 
geboren 27-08-1983 - overleden 08-01-1998

• Two Pacha Kathinka van Groevenbeek 
geboren  12-04-1994 - overleden 04-08-2005

• Arco Donna van de Lage Nesse 
geboren  19-02-2004 - overleden 17-12-2014

• Astor van ‘t Sleeswyck 
geboren  26-03-2007 - overleden 13-05-2015

• Bomi Quilou v.d. Smalle EE (Abbe) 
geboren  09-09-2014

Fam. Veldman, Meppel

Two PachaNimrod Arco Astor

Abbe
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Waarvoor is een DNA-test bruikbaar?
Met de aandacht voor genetica en erfelijke ziektes groeit 
ook het aanbod van DNA-testkits op de hondenmarkt. 
Veel hondeneigenaren zien zo langzamer hand door de 
bomen het bos niet meer: welke test moet je nu uitvoe-
ren?

Peter Leegwater heeft hier onderzoek naar gedaan. Allereerst 
natuurlijk de vraag of de DNA-test die elke rashondenfokker 
moet overleggen bij geboorte van nieuwe pups kan helpen. 
“Nee”, zegt Leegwater. “Een dergelijke test kijkt slechts naar 
19 of 21 punten op het DNA en is alleen goed om uitsluit-
sel te geven over het ouderschap. Dat werkt niet voor het 
bepalen van erfelijke ziektes. Om een goede gezondheidstest 
op erfelijke eigen schappen te doen moet je eigenlijk naar 
ongeveer 100.000 punten kijken, anders weet je nog niets. 
Dat is dan ook gelijk een stuk duurder, in plaats van 30 euro 
betaal je al snel 180 euro of meer.” 

Maar welke tests zijn dan betrouwbaar? Hoe moet je kiezen? 
Leegwater legt uit: “Een betrouwbare test is in ieder geval 
gebaseerd op de oorzaak van een ziekte. Veel nu verkrijgbare 
tests kijken naar een naastgelegen marker (een stukje DNA,  
dat in de buurt ligt van het gen dat de erfelijke ziekte ver-
oorzaakt) en niet naar de oorzaak zelf. Dat kan, dat is gemak-
kelijker, maar ook minder betrouw baar. Belangrijk is dat de 
oorzaak, de exacte locatie van het aangetaste gen of genen, 
beschreven is in de weten schappelijke literatuur.” 

En dan ook nog op een goede manier. Er zijn verhalen be-
kend van artikelen die door een mede werker van een testen-
leverancier zelf waren geschreven. Een test moet ook geldig 
zijn voor het ras, waarop de test wordt uitgevoerd. Een ziekte 
kan in het ene ras een andere oorzaak hebben dan in het 
andere ras. Een test voor hondenras A zal dus voor hondenras 
B onbetrouwbaar of zelfs helemaal niet geldig zijn. Het gaat 
bijna altijd om een mutatie, die bij een bepaald ras is opge-
treden die voor de aandoening zorgt; een mutatie die bij een 
ander ras (mits raszuiver) dus niet voorkomt. 

De universiteit van Pennsylvania heeft een uitgebreide 
database met zeer veel - betrouwbare - DNA-tests op haar 
website staan (research.vet.upenn.edu). In Nederland is het 
Van Haeringen Labo ratorium bekend om zijn tests. DNA-tests 
zijn bijna zonder uitzondering mono genetisch. Met andere 
woorden, alleen afwijkingen die op een enkel gen zitten 
worden ermee opgespoord. 

Soms komen er genetische afwijkingen alleen in ‘nationale’ 
lijnen voor, zoals het ARVC-gen bij Boxers dat alleen in Ame-
rikaanse lijnen voorkomt (ARVC is een hartaandoening). Je 
Nederlandse Boxer testen op ARVC heeft dus geen zin. Het 
blijft zaak, aldus Leegwater, om vooral met verstand en niet 
blindelings te testen.

Tekst: Marjolein Roosendaal
Met toestemming van uitgeverij Compasso Media overgenomen 
uit ‘De Hondenwereld’,  september 2015

Voor binnen, buiten en op pad! 

Kerkweg 170B 
Ouderkerk aan den IJssel 

0180-446965    
www.tiendhoek.com 

 

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

 

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

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

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

In een van de mooiste streken van Nederland,

Westerwolde vindt u in Bourtange

herberg restaurant

de “Staakenborgh”

De herberg is landelijk gelegen, een ideale plek voor een

wandelvakantie met uw hond. De hotelkamers zijn gelijkvloers,

vrijstaand met eigen opgang en een terras met  uitzicht op het

platteland, direct gelegen aan vrije wandelpaden.

Voor lezers van dit blad hebben wij  een

HONDEN WELKOM ACTIE/AANBIEDING

lees meer op

WWW.STAAKENBORGH.NL

telefoon 0599354216
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Aquarel - geschilderd door Evelien Bösing

De hond en Kerst

De gezellige kersttijd breekt weer aan, een tijd van de kerstboom, 
kaarsen en andere versieringen. Wist u dat de dennennaalden, 
taxus, hulst en ook de kerstroos allemaal giftig zijn, niet alleen 
voor de hond, maar ook voor de baasjes? De ziekteverschijnse-
len bij vergiftiging zijn: braken, diarree. Vergiftiging 
kan ook tot verlammingsverschijnselen, ja zelfs tot de 
dood leiden.

Glazen kerstballen, ze zijn vaak zo mooi, maar ook een 
gevaar voor de hond. U hebt vast wel eens ervaren hoe 
deze heerlijk uiteen kunnen spatten als ze vallen. De 
scherven zijn erg scherp en je moet er niet aan denken 
dat de hond ze binnen krijgt. Ze kunnen de darmen 
beschadigen. Trapt hij er met zijn poot in, dan kunnen 
er wondjes aan de voetzolen ontstaan.

Gelukkig zijn er tegenwoordig ook kerstballen in de handel  die 
lekker kunnen stuiteren op de grond zonder kapot te gaan.  
Ideaal!

Denkt u ook nog even aan het snoer met elektrische lampjes 
dat door de boom heen wordt geweven? Het zal niet de 
eerste keer zijn dat er iets gebeurt en de hond pardoes 
tegen de boom loopt of eronder door, daarbij de hele 
boom meenemend met alle gevolgen van dien. Doe de 
lampjes van de boom a.u.b. niet uit door een lampje los 
te draaien, er blijft dan stroom op staan en vooral pups 
en jonge honden knagen en bijten op van alles en nog 
wat.

Natuurlijk let u erop dat brandende kaarsen hoog 
genoeg staan voor de vrolijk kwispelende staarten van onze 
vrienden, zodat ook de staart geen brandgevaar loopt.
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In Memoriam
Sep (Gezinus van ’t Drentsche Geluck) 02-02-2010 - 28-09-2015

Op vrijdag 26 maart 2010 hebben wij onze Sep opgehaald bij 
de fokker en we waren direct in de wolken van onze tweede 
Drent. Sep kwam erbij omdat onze Beau (eerste Drent) al 
aardig op leeftijd was. Zo hoopten wij dat het de pijn wat 
zouden verzachten als Beau er niet meer zou zijn. Niets bleek 
minder waar te zijn. Toen we Beau op bijna 15 jarige leeftijd 
moesten laten gaan, was het verdriet heftig.

Beau had last van epilepsie. Dit was met medicijnen prima 
te behandelen en Beau groeide er gelukkig op latere leeftijd 
overheen.

Wat wij nooit verwacht hadden, was dat onze Sep al voor 
zijn eerste jaar ook last van epilepsie zou krijgen. Helaas was 
dit op een veel extremer niveau. Bij Sep werden de doses 

alleen maar hoger, echter de aanvallen niet minder. Hierdoor 
werd het leven voor hem niet gemakkelijk. Om de 4 weken 
kwamen de aanvallen terug, waarmee hij dan wel een aantal 
dagen zoet was. Wat een vreselijke ziekte!

Tussen de aanvallen door was Sep echt een wereldhond. Je 
merkte niets aan hem. Naar de bossen, het strand of er lekker 
met hem op uitgaan was echt zijn favoriete ding. Ook was 
Sep de grootste knuffelbeer die je maar kon wensen. Heel de 
dag bij je zitten of met je knuffelen; niet alleen hij, maar ook 
wij genoten daar enorm van.

Sep luisterde zeer goed. Op de training was het een voor-
beeld hond. Wat een prachtige Drent was het.

Na 5 jaar werden de aanvallen steeds heftiger. Op 28 septem-
ber was het voor hem zo zwaar, dat wij met vreselijke pijn in 
ons hart hebben moeten beslissen om hem te laten inslapen. 
Onze lieve Sep is dezelfde avond nog vredig ingeslapen. Het 
hele gezin was erbij. 

Het doet ons veel verdriet dat we maar 5 jaar van deze ge-
weldige Drent hebben mogen genieten. Het waren 5 jaren 
om nooit meer te vergeten. Het is huis is leeg, geen getrippel 
en gedrentel meer. Sep is voor ons altijd een hele bijzondere 
hond geweest en zal altijd in onze gedachten voortbestaan.          

Lieve Sep bedankt voor alle mooie jaren. Je was een wereld-
hond.

Jan, Jacqueline, Remco, Mandy en Mitchell
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Drent-en-kennis: Antwoorden

1. De maag ligt tussen de slokdarm en de dunne darm. Bij een maagtorsie draait de maag om zijn as.

2. De ingang en de uitgang van de maag worden beide afgesloten, waarbij de bloedvaten ook afgekneld 
raken.

3. De bloeddruk en hartwerking worden verlaagd en het lichaam krijgt te weinig zuurstof. De gassen die ont-
staan, door gisting, kunnen niet ontsnappen doordat de maag afgesloten is. De maag wordt steeds boller. 
Door deze uitzetting kan het middenrif niet goed meer bewegen, met als gevolg een beperktere ademha-
ling, waardoor nog minder zuurstof in de weefsels komt. De maagwand begint af te sterven, bacteriën 
in de darmen gaan giftige stoffen afscheiden, de nieren en lever worden aangetast en uiteindelijk zal de 
hond overlijden.

4. Het is niet precies bekend waardoor er een maagtorsie optreedt. Kenmerken van de hond die meespelen bij 
het risico van een maagtorsie zijn:
• Grote rassen, honden met een diepe borstkas of honden die voor hun ras erg groot zijn, lopen meer 

risico
• Reuen lopen meer risico dan teven
• Maagtorsie komt het meeste voor op middelbare leeftijd
• Honden die snel nerveus zijn, lopen meer risico
• Honden met ondergewicht krijgen eerder een maagtorsie
• Medisch gezien kunnen andere maagdarmproblemen het risico ook verhogen

5. Er is meer risico bij:  snel eten, te veel eten, veel drinken, onrust of activiteit voor en na het eten, één type 
voer eten, kleine brokjes eten, hoge hoeveelheden plantaardige vetten in het voer.

De voedselvorm (brokken, blikvoer of vers vlees) blijkt geen invloed te hebben op het ontstaan van een 
maagtorsie. Ook verandering van voer speelt waarschijnlijk geen rol, hebben testen uitgewezen.

6. Rusteloosheid, hij zal proberen te braken zonder dat er iets terugkomt, kwijlt veel, heeft een opgezette 
buik, vooral aan de linkerkant, heeft pijn waardoor hij in vreemde houdingen gaat staan of liggen. Hij 
wordt zwak, ademt snel, heeft een snelle hartslag en bleke slijmvliezen.

7. Een maagtorsie is ALTIJD een spoedgeval. De dierenarts zal meestal eerst proberen het gas uit de maag te 
laten ontsnappen door een slang via de bek in te brengen.

Als de maag al helemaal gedraaid is lukt, dit vaak niet meer, de maagingang is immers afgesloten. De die-
renarts zal  door de buikwand een holle naald in de maag brengen om op die manier het gas weg te laten 
stromen en daarna proberen of de slang nu wel via de bek ingebracht kan worden.

Als dit ook niet lukt moet de hond geopereerd worden, de maag wordt hierbij zoveel mogelijk terugge-
draaid zodat er via de bek alsnog een slang in de maag kan worden gebracht.

8. Ja, schrik niet, die is er wel degelijk, zelfs 80%. Als de maag aan de buikwand wordt vastgezet, wat Gastro-
pexie heet, wordt dit percentage van  risico teruggebracht naar 10%.

9. Bij honden met een verhoogde kans, bijv. door hun bouw, kan de maag uit voorzorg worden vastgezet 
aan de buikwand. Tijdens een castratie van een ‘risico-hond’ wordt dit vaak gedaan, omdat deze dan toch 
al onder narcose is.

10. Deze bestaat uit de volgende maatregelen:
• Voer uw hond in een rustige omgeving
• Voer meerdere keren per dag
• Voer grote brokken en zet de voerbak op de grond, niet op een verhoging
• Het kan helpen om vleesvoer/blikvoer en brokken te mengen
• Voorkom activiteit 1 uur voor en 2 uur na het eten
• Als u van voer wilt wisselen, kunt u het oude en het nieuwe voer mengen

Onze Drent - 39

 

Tineke v.d. Feijst
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Tentoonstellingen

Dogshow Bleiswijk - 7 en 8 november
De Hondententoonstelling van Bleiswijk werd dit jaar gehouden 
in de Plantarium van Hazerswoude-Dorp. Op zondag 8 novem-
ber werden de Drentsche Patrijshonden gekeurd door de dhr. 
R. Doedijns. De honden werden `s middags gekeurd, er waren 4 
Drenten aanwezig: 2 reuen en 2 teven. Dhr. Doedijns keurde vlot 
en goed.

De open klas reu ‘Matthijs Emie van de Neerbosche Wateren’ 
kreeg een Zeer goed; de kampioensreu ‘Brisco Barasya the Glou-
cester’ kreeg een Uitmuntend en hoefde niet meer te lopen voor 
Beste Reu.

Het jeugd-teefje ‘Jynthe v.d. Haeckpolder’ kreeg een Zeer goed, 
de gebruikshond ‘Dirkje fan `t Getsewold’ kreeg ook een Zeer 
goed. Brisco werd daardoor automatisch B.O.B.

Voor de eindkeuring moesten we lang wachten. Dhr. Z. Silva uit 
Portugal deed Rasgroep 7, dat betekent dat hij het Nederlandse 
ras niet kent. Dat was ‘erin’ en nog sneller ‘eruit’.

Toen mocht Brisco nog voor de Nederlandse Rassen, die gekeurd 
werd door de dhr. R. Doedijns, waar hij een mooie tweede plaats 
behaalde. Brisco verloor van een hele mooie Schapendoes, die 
terecht winnaar werd. Het was een leuke, gezellige dag.

Grada Paardekooper

Keurmeester: dhr. R. Doedijns Beste van het ras (BOB): Brisco Barasya the Gloucester  

Reuen Stamboek nr. Eigenaar

Open klasse 1 ZG Matthijs Emie v.d. Neerbosche 
Wateren

2832093 J. Broekman-Dekker

Kampioens-klasse CAC, CACIB en  BOB 1 U Brisco Barasya The Gloucester 2889094 G.W. Paardekooper en 
G.W. Paardekooper-Weenink

Teven

Jeugdklasse 1 ZG Jynte v.d. Haeckpolder 2992995 J.H. Alberts- Oets

Gebruikshonden 1 ZG Dirkje fan `t Getsewold 2882424 M.C. Atema-van Noort

Keurmeester: dhr. G. Mensink Beste van het ras (BOB): Jelle v.d. Olinckhoeve   

Reuen Stamboek nr. Eigenaar

Open klasse CAC, CACIB en BOB 1 U Jelle v.d. Olinckhoeve 2924342 M. Timmer

Kampioens-klasse Res. CAC, Res. CACIB 2 U Karu fan ’t Suydevelt 2872052 A. van Erp

Teven

Jeugdklasse 1 ZG Fenna Tarah v.d. Tienhont 2910564 H. van den Berg en J. de Wit

Zondag 8 november

Zaterdag 7 november

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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Maastricht 27 september (rectificatie)
In de oktober-editie van ‘Onze Drent’ is helaas ten onrechte gemeld dat ‘Sophie Amy v.d. Lage Nesse’ de B.O.B. is geworden 
op zondag 27 september 2015. Deze uitslag was onjuist vermeld op de website van de organisatie van de tentoonstelling. De 
B.O.B. was: Ella v.d. Olinckhoeve (tevens Jeugd CAC) van Gabe Olieman (evenals op zaterdag 26 september).

Verder hebben we inmiddels vernomen, dat Ella op 3 oktober in Zwolle opnieuw ‘1U’ heeft behaald in de Jeugdklasse en daar-
mee haar 3e punt binnenhaalde voor Nederlands Jeugdkampioen. Van harte gefeliciteerd.

BOB 26 september 2015
 Ella v.d. Olinckhoeve

BOB 27 september 2015
 Ella v.d. Olinckhoeve

Sint-Rombauts Mechelen - 22 augustus

Op de rechterfoto wordt Falcon geflankeerd

door zijn vader Ferron tijdens

 de ‘feestelijkheden achteraf’.

1U-CAC-CACIB-BOB: Vindhoj’s Falcon 

Keurmeester: Jean-Pierre Achtergael (BE)

Fokker:  Henning Wilstrup (DK)

Eigenaar:  Rudy & Simonne Vermaelen-Leysens
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Postzegel-Drent

Nederlandse hondenpostzegel

Wat zoveel anderen hebben geprobeerd, tevergeefs, is de 
Vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’ wel gelukt: een heuse 
postzegel met daarop de afbeelding van het uitverkoren ras. 
Op 22 september 1998 vond de officiële uitgifte plaats. 

‘Postzegels over je beste vrienden’. Onder deze noemer heeft 
de PTT drie zegels met als thema huisdieren uitgegeven, vlak 
voor dierendag. De afbeeldingen laten achtereenvolgens zien: 
drie kittens (van onbestemd ras), twee konijntjes (andermaal 
van onbestemd ras) en een hond, een ‘echte’, want een Drent-
sche Patrijshond. Het is de eerste keer in de geschiedenis van 
de Nederlandse filatelie dat er gekozen is voor een rashond als 
afbeelding. De waarde van de postzegels is tachtig cent. 

Vijf jaar
Aan dit succes voor de Vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’ 
zijn vijf jaar van voorbereiding voorafgegaan. In 1993 diende 
de secretaris van de club, mevrouw J. Offereins-Snoek, een 
verzoek in om postzegels van de Nederlandse rassen te laten 
maken. De aanvraag werd afgewezen. Ieder daaropvolgend 
jaar klopte mevrouw Offereins aan bij de PTT met dezelfde 
boodschap, en telkens kreeg ze nul op het rekest. 

Rose bot
Tot dit jaar dan. De PTT ging overstag. Weliswaar niet met 
zegels van alle Nederlandse hondenrassen, maar toch. Samen 
met de heer A. van der Snee, keurmeester van het ras, verricht-
te mevrouw Offereins de voorbereidende werkzaamheden. Als 
het aan de uitvoerders had gelegen, dan was het idee van op 
een blauw kleedje gedrapeerd hondje, kluivend aan een rose 
bot, tot uitvoering gebracht. Gelukkig hebben de twee kynolo-
gen dat kunnen voorkomen. Zie de zegel. 

Ermelo en Gieten
Op 22 september kreeg mevrouw Offereins als secretaris 
van de gelukkige rasvereniging de postzegels overhandigd. 
Dat mooie moment had plaats in het postkantoor van haar 
woonplaats Ermelo. Min of meer tegelijkertijd namen de heer 
en mevrouw Schuiling als eigenaren van de beroemde Nimrod 
ook een vel vol Drenten in ontvangst op het postkantoor van 
Gieten.

Omdat het clubblad ‘Onze Drent’ dit jaar zijn 50ste 
jaargang beleeft, halen we graag mooie herinnerin-
gen op uit de rijke historie van onze vereniging.

Daar hoort zeker ook het verhaal van de ‘postzegel-
Drent’ bij. 

Hieronder kunt u lezen hoe deze bijzondere gebeur-
tenis destijds werd beschreven in het blad ‘De Hon-
denwereld’ (nummer 10, jaargang 53, oktober 1998; 
tekst: Hadewich van Wessem).

De Drent die de eer had om op de postzegel te worden 
afgebeeld was Kamp. Buster Hesther van Groevenbeek 
JW ‘97 (31-08-1996  - 15-09-2010) van Vera en Ger de Hol-
lander. 

Hieronder een citaat uit het ‘In Memoriam’ van Buster: 
Wat hebben we eigenlijk allemaal wel niet meegemaakt 
met deze hond? Eigenlijk teveel om op te noemen, maar 
een paar dingen wil ik toch vermelden. Van welke hond kan 
je tenslotte zeggen dat hij heeft geprijkt op een postzegel 
(van toen nog 80 cent) en op de “1e dag enveloppe” van de 
Nederlandse posterijen. Hij lag letterlijk en figuurlijk naast de 
koningin op het postkantoor! Ook een optreden in het pro-
gramma “Alle dieren tellen mee” viel ons ten deel. Meedoen 
in een show van Ron Brandsteder en, last but not least, de 
hoofdrol in een reclamefilm voor Denkadog. Zodoende meer 
dan een maand bijna dagelijks op de televisie.
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Je hond en de winter

De winter komt er weer aan. Nu ik dit schrijf is het nog 
maar oktober, maar toch moet je al vooruit denken! In de 
tuin zie je al hoe langer hoe meer uitgebloeide bloemen 
en planten en voor het eerst heeft het hier aan de grond 
een graadje gevroren. Dit brengt me er toe om het vaak 
herhaalde advies voor de winter te geven: Hoe bescherm 
ik mijn hond het beste tegen vorst, sneeuw en kou?

Dit laatste kun je gemakkelijk doen, door de hond, hetzij in 
huis, hetzij in een koele, vorstvrije omgeving te laten liggen 
met eventueel een extra warm kleed in de mand. 

De voetjes van de hond, moeten goed verzorgd worden. Dat 
betekent, dat je de nagels kort moet houden, zodat ze niet 
gaan splijten. Je kunt de nagels het beste in een hoek van 45° 
knippen. Pas op dat je niet in het ‘leven’ knipt. Het haar tussen 
de tenen en onder de voetzolen wegknippen, zodat ze geen 
sneeuw tussen de tenen en onder de voeten krijgen. Er zijn 
speciale scharen in de handel met een ronde bek, waardoor 
de kans om in een voetkussen te knippen, wordt verminderd. 

Wat hier heel erg geldt: goedkoop is duurkoop. Je doet met 
goed materiaal je leven lang. En dan treedt de stelling in 
werking: Je vergeet de prijs, maar de kwaliteit blijft! Zorg voor 
soepele voetkussens van de hond, dit kun je bereiken door 
deze voor je naar buiten gaat in te vetten met ongeparfu-
meerde vaseline of een andere vette zalf.

Let op met zwemmen in koud water (koud-water-staart). Als 
de hond gezwommen heeft of  je jaagt met hem, droog hem 
dan goed en laat hem niet in een onverwarmde auto liggen 
terwijl zijn vacht nat is, en je zelf na de jacht heerlijk aan de 
Jägermeister zit. De hond heeft harder gewerkt dan jij, dus 
moet hij ook goed worden verzorgd. Bovendien voorkom je 
dat de hond al op jonge leeftijd last van reumatische aandoe-
ningen krijgt.

Leer de hond, dat hij pas het water in mag wanneer jij 
toestemming geeft. De hond ziet het verschil niet tussen 
bevroren- en open water. Het zal niet de eerste keer zijn, dat 
iemand met de dooi zijn eigen hond die onder het ijs gescho-
ten was, terug vindt in een sloot of meer. De honden weten 
niet wanneer het ijs sterk genoeg is om ze te dragen. Boven-
dien is uitglijden op het gladde ijs niet echt bevorderlijk voor 
de heupen en ellebogen.

Ik gebruik in de winter geen trimmateriaal waardoor de on-
dervacht van de hond uitgedund wordt. Gewoon de boven-
vacht goed borstelen en eventueel bij-knippen of -trimmen.

Sommige honden zijn precies sneeuwschuivers en vinden 
het eten van sneeuw heerlijk. Pas op, dat ze er niet teveel van 
binnenkrijgen. Je hebt dan kans op diarree en vooral in huis 
is dat niet zo geslaagd.

En, last but not least, laat de hond geen ijskoud water drinken 
(gevaar voor koliek), maar haal de kou er af door er een klein 
beetje heet water bij te doen.

Als dit alles voor elkaar is, dan kunnen jullie samen heerlijk 
(verder) gaan genieten van de winter.

J. Broekman-Dekker
Correspondent



46 - Onze Drent

 

Evenementenkalender 2016
Januari 10 Hond van het Jaar Show

De Flint, Amersfoort
Inschr. op uitnodiging

Hond van het jaar
Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

Tel.: 06 - 81314651
website@raadvanbeheer.nl
www.raadvanbeheer.nl

16 Nieuwjaarswandeling in Drenthe Evenementencommissie

22, 23, 24 Eindhoven
CAC-CACIB
Beursgebouw

E. Lahaye
Clematisstraat 1
5482 MH Schijndel

Tel./fax: 073-5492209
jalahaye@home.nl
www.kcdekempen.nl

Maart 5, 6 Martini Dogshow Groningen
CAC-CACIB
Martiniplaza

Martinidogshow
Postbus 3
9640 AA Veendam

Tel.: 06 - 31902238 (na 18 uur)
info@martinidogshow.nl
www.martinidogshow.nl

19, 20 Leiden
CAC-CACIB
Plantarium

H.M. Nieuwenburg-van Went
Morsweg 149
2332 EM Leiden

Tel.: 071-5318232
i.c.nieuwenburg@hccnet.nl
www.kvrijnland.nl

April 2 Voorjaarswandeling Ede Evenementencommissie

9, 10 Utrecht
CAC-CACIB
Beursfabriek Nieuwegein

C. Tilburgs
Mierikswortelstraat 11
3544 CM Utrecht

Tel.: 030-8785720 (17:30 - 19:00 uur)
Mobiel: 06-51545818
secretariaat@de-utrecht.nl
www.de-utrecht.nl

23 Eerste Fokdag Evenementencommissie

Mei 14, 15, 16 Pinkstershow Arnhem
CAC-CACIB

secretariaat@kynologenclubarnhem.nl
www.kcarnhem.nl

22 Jachthondenshow
CAC
Sportcentrum Papendal, Arnhem

M. Kok
Krumselaarseweg 16
3771 PG Barneveld

Tel.: 06-21865185
secretariaat@jachthondenshow.nl
www.jachthondenshow.nl

Juni 4, 5 Tilburg (Openluchtshow)
CAC-CACIB
Manege Thielen, Tilburg

I.A.G. Lodders
Nieuwstraat 128
5126 CH Gilzen

info@show-kcdebaronie.nl
www.show-kcdebaronie.nl

11 Kampioenschapsclubmatch Evenementencommissie

18,19 Uden (indoor - dubbelshow)
CAC-CACIB
Brabanthallen, ‘s Hertogenbosch

Mw. E. Lahaye
Clematisstraat 1
5482 MH Schijndel

Tel.: 073-5492209
jalahaye@home.nl
www.outdoor-uden.nl

23 t/m 26 FCI Worldogshow
Moskou (RU)

RKF

Augustus 26 t/m 28 FCI European Dogshow
Brussel (BE)

Société Royale St. Hubert www.europeandogshow2016.com

September 3, 4 Rotterdam (dubbelshow)
CAC-CACIB
Ahoy complex

www.dogshowrotterdam.nl

24, 25 Maastricht (dubbelshow)
25-09-2016: BENELUXWINNER
CAC-CACIB
MECC

Mw. F. Lochs-Romans
Grootgenhouterstraat 78
6191 NV Beek

Tel.: 06-53472152 (13.00 tot 21.00 uur)
htm.secretariaat@gmail.com
www.dogshowmaastricht.nl

Oktober 1, 2 Zwolle (dubbelshow)
CAC-CACIB
IJsselhallen, Zwolle

Mw. A.M. Lindeijer
Dijk 47
8131 VB Wijhe

Tel.: 06-28366483
info@ijsselshow.nl
www.ijsselshow.nl

8 Tweede Fokdag Evenementencommissie

November 5, 6 Dogshow Bleiswijk (dubbelshow)
CAC-CACIB
Plantarium Hazerswoude-dorp

Mw. T. Minnaard
Leuvehaven 52
3011 EA Rotterdam

Tel.: 010-4822440
cacib.bleiswijk@kcdordrecht.nl
www.dogshowbleiswijk.nl

6 Najaarswandeling Rockanje Evenementencommissie

December 9 Holland Cup
CAC-CACIB
Amsterdam RAI

Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

Tel.: 06-81314651
info@winnershow.nl
www.winnershow.nl

10, 11 Winner
CAC-CACIB
Amsterdam RAI
Winner/Jeugdwinner/Veteranenwinner

Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

Tel.: 06-81314651
info@winnershow.nl
www.winnershow.nl

16, 17, 18 Kerstshow
CAC-CACIB 
Evenementenhal Cuijk

Mw. A. van Bussel
Etudestraat 52
6544 RT Nijmegen

Tel.: 024-3786722
kerstshow@kcnijmegen.nl
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).
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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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