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Cover-foto Copyright 

• Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen of gebruikt zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’. 

• Betreft het artikelen die niet door de redactie zelf zijn geschreven, dan dient men toestemming 
te vragen aan de auteur van het betreffende artikel. 

• De vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’ draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van de ingezonden stukken en advertenties. 

• De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen niet te plaatsen, in te korten of 
aan te passen.Jeuris Jiba van Hermesheem (‘Mido’)

Eigenaar: Rony Poncelet
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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze Vereniging,

Inmiddels zijn we alweer de eerste maand van 2016 voorbij en 
staan we voor een jaar met veel verenigingsactiviteiten. Ook 
is er dit jaar een keurmeesterexamen. Op verzoek van de Raad 
van Beheer organiseren we dit gezamenlijk met de DPHCN. 
Slagen voor dit examen is zeker geen sinecure en we hopen 
van harte dat we na het examen in november 2016 een aantal 
nieuwe keurmeesters mogen verwelkomen.

Zoals al eerder aangegeven is Rob van der Meer gestopt als 
voorzitter van de Redactiecommissie. We zijn erg blij dat er 
zich enthousiaste leden bereid hebben getoond om de redac-
tie te versterken; dit zijn Willem v.d. Kolk (voorzitter) en Selma 
Tiemeijer (secretaris).

Nadat het vorig jaar wat ‘rustiger’ was op het pupfront, is er 
dit jaar een mooie toename van het aantal geslaagde dek-
kingen en dus nieuwe ‘Drentjes”. Voor veel mensen de eerste 
ervaring met een Drentsche Patrijshond en hopelijk aanlei-
ding om ook lid te worden van onze vereniging.

Belangrijk thema dit jaar is de voortzetting van het gezond-
heidsbeleid. Wellicht is het al opgevallen dat we nu regelmatig 

in dit blad de vorderingen en activi-
teiten op dit gebied terugkoppelen. 
Op het gebied van gezondheid zijn 
er geen snelle, eenvoudige oplos-
singen. Het is vooral belangrijk om 
trends te kunnen vinden, die een 
indicatie kunnen zijn voor structu-
rele ‘afwijkingen’. Daarvoor is ook 
uw feedback van groot belang! 
Heeft u interessante gezondheids-
indicaties van uw hond, meld het 
via het formulier op de website aan 
ons! Hoe meer gegevens we hebben hoe beter de analyse door 
de Fokbeleidscommissie (FBC) en externe deskundigen kan 
worden gedaan.

 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.

Ik zie u graag op een van de komende activiteiten dit jaar !

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

Foto-thema  ‘Onze Drent’ april 2016:
Drenten in de Lente

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

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

‘Onze Drent’ digitaal?
In de huidige tijd, waarin al veel mensen de krant digitaal 
lezen, vraagt het bestuur zich af, of er leden zijn die er 
de voorkeur aan geven om ‘Onze Drent’ digitaal te lezen. 
Het blad wordt als een bladerbare PDF aangeboden en 
is prettig leesbaar. Omdat wij als vereniging de kos-
ten goed in de hand moeten houden, zou het digitaal 
versturen een enorme verlichting van de portokosten 
betekenen.

Als het u wel wat lijkt en u het blad voortaan online wilt 
ontvangen, dan kunt u dit melden bij de redactie. Alvast 
hartelijk dank. Een voorbeeld kunt u vinden op de web-
site: drentschepatrijshond.org.

E-mail: redactie@drentschepatrijshond.org

Sponsoring
Het bestuur zoekt leden die de vereniging willen steu-
nen d.m.v. sponsoring.  Wij denken bijvoorbeeld aan het 
ophangen van een spandoek of vlag van uw bedrijf op de 
Fokdag en/of Clubmatch.

Als u vragen heeft over bovengenoemde mogelijkheden 
of nog andere ideeën heeft over de mogelijkheid van 
sponsoring, dan kunt u contact opnemen met Hanneke 
Alberts-Oets, secretaris.

E-mail: secretaris@drentschepatrijshond.org.

Oproep van de ledenadministratie
Zou u zo vriendelijk willen zijn om wijzigingen van adres 
en/of e-mailadres aan de ledenadministratie door te 
geven. Het doorgeven van adreswijzigingen is van belang 
i.v.m. het toezenden van het verenigingsblad ‘Onze Drent’. 
Het doorgeven van e-mailadreswijzigingen is van belang 
i.v.m. het toezenden van gezondheidsenquêtes, facturen 
voor de contributie etc.

Wanneer u nog geen e-mailadres heeft doorgegeven, 
verzoek ik u vriendelijk dit alsnog  te doen.

Tevens verzoek ik de leden die niet per incasso betalen, en 
nog geen contributie hebben betaald voor het jaar 2016, 
dit voor 1 maart 2016 over te maken op rekeningnummer 
NL88INGB0000854267 t.n.v. vereniging ‘De Drentsche Pa-
trijshond’. De contributie voor 2016 bedraagt € 37,50 voor 
leden en € 7,50 voor gezinsleden.

Ik dank u hartelijk voor uw medewerking.
Tjark Nap, Ledenadministrateur
E-mail: ledenadministratie@drentschepatrijshond.org
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Van de bestuurstafel

Evenementencommissie
Het bestuur heeft van Otto Atema vernomen dat hij met ingang van 1 februari om persoonlijke redenen zijn functie 
als voorzitter van de Evenementencommissie neerlegt.  Wij betreuren dit zeer, maar kunnen niet anders dan zijn besluit 
respecteren. Wij spreken onze grote waardering uit voor de werkzaamheden die hij voor de Evenementencommissie heeft 
verricht. We hopen hem nog vaak tegen te komen op bijeenkomsten van de vereniging en wensen hem veel goeds voor de 
toekomst.

OPROEP
Het bestuur roept kandidaten op voor de functie van voorzitter van de Evenementencommissie.  De voorzitter is samen 
met de overige leden van de EVC verantwoordelijk voor het organiseren en het zo goed mogelijk laten verlopen van alle 
door de vereniging georganiseerde evenementen (clubmatch, fokdag, wandelingen etc.). Daarnaast onderhoudt hij/zij  
contacten met derden over de huur van de locatie waar de evenementen gehouden worden. Hij/zij leidt de vergaderingen 
en ziet er op toe dat alle taken volgens het reglement worden verricht.

Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u contact op nemen met de secretaris van de vereniging, Hanneke Alberts.

Geen papier meer
Het bestuur heeft in samenspraak met de Redactiecommis-
sie besloten, dat er voortaan geen papieren bijlagen meer bij 
‘Onze Drent’ verzonden zullen worden.

Alle documenten en inschrijfformulieren zijn tegenwoor-
dig elektronisch beschikbaar via de website. Convocaties 
of bijlagen, zoals die voor de Algemene Ledenvergadering, 
kunnen worden gedownload en desgewenst worden geprint. 
Inschrijfformulieren kunnen op de site worden ingevuld. 

Natuurlijk zijn er mensen die geen toegang hebben tot het 
internet. Zij kunnen het best even contact opnemen met het 
bestuur, zodat bezien kan worden hoe we mogelijke proble-
men kunnen oplossen.

Het gaat bij de formulieren en documenten om: 
• inschrijfformulier voor de clubmatch 
• convocatie(s)
• bijlagen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
• jaarverslagen van bestuur en commissies

Redactiecommissie
Na het vertrek van Rob van der Meer als hoofdredacteur van ‘Onze Drent’ werd de spoeling wat erg dun: een redactie van 
2 mensen is eigenlijk niet werkbaar en je moet er niet aan denken dat er iemand een week met griep in bed ligt!

Allerlei mensen hebben hun best gedaan aspirant-redactieleden te vinden en het bestuur is zeer verheugd dat er twee 
nieuwe medewerkers binnen de Redactiecommissie verwelkomd kunnen worden:

• Willem van der Kolk is benoemd als lid van de redactie en zal de functie van voorzitter op zich nemen. Hij zal zich 
(voorlopig) bezig gaan houden met de voorzitter-taken en de samenstelling en opmaak van ‘Onze Drent’.

• Selma Tiemeijer is benoemd als lid van de redactie en zal binnen de Redactiecommissie de functie van secretaris gaan 
vervullen.

Verder zijn Yvonne Franssen en Merel van Dorp bereid gevonden om als correspondent te fungeren en te zorgen voor 
interessante artikelen. Ellen Bouwen zal gaan meedraaien in de correctie-rondes van de concepten.

Wij heten hen van harte welkom en wensen hen veel succes toe bij het vervullen van hun werkzaamheden.

Pupinfo en Herplaatsingen 
Met ingang van 1 januari 2016 heeft Madelien Atema haar werkzaamheden voor de commissie Pupinfo en Herplaatsingen 
beëindigd. Marja de Boer blijft commissielid maar neemt vanaf deze datum de volgende taken op zich:  het geven van 
pupinformatie, het beheren van de puplijst en het coördineren van de nestbezoeken. 

Als nieuw commissielid heten we Mirjam van Hoef welkom. Mirjam zal de bemiddeling bij over te plaatsen Drenten gaan 
verzorgen. 

We wensen Marja en Mirjam veel succes toe met hun nieuwe werkzaamheden.

Fokbeleidscommissie
Het bestuur heeft met ingang van 1 januari 2016 Laetitia Boer benoemd als lid van de Fokbeleidscommissie. Zij zal zich in 
het bijzonder gaan bezighouden met het Project Verwantschap van de Raad van Beheer. Wij heten haar van harte welkom.
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Convocatie fokdag 23 april 2016
Voor de fokdag op 23 april 2016 in de Markthal te Barneveld, wor-
den de volgende nesten uitgenodigd. 

Evenementen-commissie

Nesten met fokadvies die uitgenodigd worden

Naam hond NHSB HD Nest geboren Eigenaar/Fokker

Bart fan ‘t Suydevelt 2630889 A J.W. Hoeksema

x   Katie 2795643 A 02-10-2014 •  L. Hrouda

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

x   Mijn Cornelia v.d. Flevomare 2646117 A 27-09-2014 •   M.A. de Raad-Hemminga

Bo v.t Hoage Gors    2563303 A A.J.G.M. Peterse

x   Silke v. ’t Holtenbos 2622988 C 18-09-2014 •  K. de Vries

Marco-Maras an ‘t Landweggie 2855016 A E. Brinkman-van Ommen

x   Meike-Emie v.d. Neerbosche Wateren 2832090 A 15-09-2014 •  K. Groen

Quibus 2652596 A G.M. van der Feijst

x   Selma v. ’t Limburgsland 2762454 A 09-09-2014 •  S. Avezaat

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

x   Sjoeke Lobke v.d. Veenweide 2826797 A 03-09-2014 •  E.J.F. Duifhuizen-v.d. Scheur

Ascon-Maras an 't Landweggie 2741842 A W. Kroes

x   Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk 2845781 A 02-09-2014 •  A. van Ditzhuyzen

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

x   Isah Loeka v.d. Krikheide 2783267 A 29-08-2014 •  W. Klijnstra

Jelle Senna v. Selihof 2710339 A B. den Uijl

x Lynde Nynke v.d. Bezelhonk 2694400 A 24-08-2014 •  C.M. Schulte

Oscar Phébe v. Groevenbeek 2635613 A J. Broekman-Dekker

x   Fenna Jinte Basco v. 't Stieckelholt 2816899 A 20-08-2014 •  H. Boeve

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

x   Laima Nabar the Gloucester 2717396 A 09-08-2014 •  W.A.M. Donjacour

Mees Maud v. 't Roetslat 2880426 A R.A.M. Hummelink

x   Freya v. Muyzenberg 2843471 A 08-08-2014 •  J.O. Appelhof

Bono Serah v. 't Sleeswyck 2769214 A J.F.H. Vos

x   Aagje 2752912 A 05-08-2014 •  T.R. Zwarteveen-Dreijer

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

x   Marjon-Nelke-Guido v. 't Opgoande Slag 2738146 A 04-08-2014 •  H. Bakker-Muller

Youp fan 't Suydevelt 2783246 A G. Pol-Goossens

x   Loreen fan 't Suydevelt 2783246 A 03-07-2014 •  T.M.W.E.E. van der Breekel

Rinus v. 't Wilhoeckske 2833482 A A.A.M. Kogelman

x   Roosje 2664795 A 17-06-2014 •  E. Brinkman-van Ommen

x   Eline v. 't Arrêt 2764892 A 29-05-2014 •  W.C. Klijsen

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

x   Femke 2702019 A 06-06-2014 •  T.A.M. van der Laar-Kanters

x   Femke fan 't Suydevelt 2829889 A 20-05-2014 •  J.W. Hoeksema

Timo v.d. Haeckpolder 2598756 A J.W. Hoeksema

x   Indy fan 't Suydevelt 2864781 A 28-05-2014 •  A.C.M. Poppelaars

Joris Spot v. Carnisselande 2706023 A H.C. Lamers

x   Arda Selto v.h. Westersebos 2639717 A 11-05-2014 •  J.A. van Berkum

Maron 2796372 A M.A. Klein

x   Gaby fan 't Suydevelt 2850844 C 12-04-2014 •  G. Swanenberg

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

x   Nouvelle Annabel fan 't Suydevelt 2717871 A 11-04-2014 •  M.G.H. Turk
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De fokkers en reu-eigenaren krijgen in februari een uitnodi-
ging met inschrijfformulier per e-mail voor deze fokdag en in 
maart de ringindeling en het catalogusnummer. 

Pup-eigenaren krijgen in maart de uitnodigingsbrief met 
inschrijfformulier. Pup-eigenaren die geen e-mailadres heb-
ben, ontvangen de uitnodiging per post. Wilt u eventuele 
(e-mail/adres) wijzigingen 
doorgeven? 

Wanneer u als fokker een nest 
gefokt heeft tussen 11 april 
2014 en 23 oktober 2014 en 
niet vermeld bent in het over-
zicht of als er onjuistheden 
in staan, wilt u dan contact 
opnemen?

Kampioenschapstitels van ouderdieren en nakomelingen 
worden, in tegenstelling tot bij een clubmatch of een ten-
toonstelling, niet vermeld.

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

Op de fokdag is het mogelijk om de ogen van uw hond te 
laten onderzoeken (ECVO), ook wanneer u niet deelneemt 
aan de fokdag. Graag vóór de fokdag het aanmeldingsformu-
lier en een kopie registratiebewijs van uw hond mailen naar 
fokdagen@drentschepatrijshond.org of per post versturen 
naar Renate Schouten. Het aanmeldingsformulier kunt u 

downloaden van de website 
van de vereniging: www.
drentschepatrijshond.org 
 
De kosten van het onder-
zoek bedragen € 20,00 voor 
leden van de vereniging ‘De 
Drentsche Patrijshond’. Niet-
leden betalen € 30,00. Het 
bedrag a.u.b. bij aanmelding 
overmaken naar: NL22 RABO 

0328320021 t.n.v. De Drentsche Patrijshond te Berkel en 
Rodenrijs.

Namens de Evenementencommissie,
Renate Schouten/Yvonne Majolee

Contactpersoon: Renate Schouten

Adres: Bosweg 2, 3651 LV  Woerdense Verlaat

Tel.: 0172-407010

E-mail: fokdagen@drentschepatrijshond.org

De fokdag wordt gehouden in de Markthal te Barneveld.

Baron van Nagellstraat 158, 3771 LL Barneveld

Vanaf de A1 (afslag 16 Voorthuizen) wordt de route aangegeven met kleine, gele bor-
den met de tekst ‘Markthal’. De parkeerplaats bij de hal is te bereiken via de Harse-
laarseweg en de Industrieweg.

• Windwijzers

• Uithangborden

• Naamborden

• Kennelnaamborden

Frieling Jonkersvaart

S.J. Frieling
Jonkersvaart 53
9366 TB Jonkersvaart

Tel.: 0594 631 399

Mobiel: 06 55 732 893

Email: sjfrieling@outlook.com

Website: www.frisianhorsesouvenirs.comHandgemaakt - Materiaal: aluminium

C
od

e:
 F

C
J 2

24



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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Nieuwjaarswandeling 16 januari 2016
De eerste Nieuwjaarswandeling van de vereniging de 
Drentsche Patrijshond is een feit. Er waren veel aanmel-
dingen. Uiteindelijk liepen er ongeveer 30 honden en 55 
eigenaren mee. De weersverwachtingen waren niet zo 
goed: sneeuwbuien en gladheid. Desondanks was er een 
geweldige opkomst!

Vanaf 10.30 uur werden de deelnemers ontvangen met kof-
fie, thee en cake. De gezelligheid begon direct met enthousi-
aste mensen en nog enthousiastere Drenten. Om 11.00 uur, 
na een korte uitleg over fluitsignalen (aanlijnen en los laten), 
werd er eerst een groepsfoto gemaakt, daarna gingen we 
op pad. Er liepen 2 begeleiders voorop en 2 achteraan. Deze 
waren goed zichtbaar in oranje hesjes, mooi gemaakt door 
Sylvia Verhulst.

De wandeling werd gehouden in een prachtig gebied tussen 
Wapserveen en Havelte, het Holtingerveld. We liepen over 
een terrein dat in de Tweede Wereldoorlog deel uitmaakte 
van een vliegveld. Een deel van de wandeling ging over 
een voormalige landingsbaan en zo nu en dan kon men de 
bomkraters in het landschap nog zien, zichtbaar als ‘deuken’ 
in het heideveld. Het terrein was afwisselend heide met bos 
en water in plaats van paden. Soms wel heel veel water, maar 
dat hield Drent en baas niet tegen. De honden banjerden 
overal doorheen en de baasjes gingen er waar nodig om 
heen. Liefst waterdichte hoge laarzen, anders hoge water-
dichte schoenen en goede kleding bleek wel een must voor 
een Hollandse Nieuwjaarswandeling op de heide! 

De meeste honden waren niet gewend om met een zo groot 
gezelschap te wandelen. In het begin van de wandeling 
liepen enkele honden terug naar de auto’s, omdat ze de baas 
uit het oog verloren. Ook tijdens de wandeling liepen er zo 
nu dan honden heen en weer achter de wandelende groep 
mensen. Wanneer dat nodig was, werden de honden even 
aangelijnd en bleef de groep rustig wachten tot alle baasjes 
en honden elkaar weer gevonden hadden. Fijn, dat iedereen 
zo aan elkaar dacht en meewerkte. Tijdens de wandeling 
maakte Sjoukje ter Meulen prachtige foto’s die men ook op 
facebook heeft kunnen bewonderen.

Uiteindelijk hebben we ruim anderhalf uur gewandeld  en 
verschillende weertypen mee mogen maken. Natte sneeuw 
en echte sneeuw en dat gecombineerd met prachtige 
uitzichten en een leuk gezelschap. Ultiem voor een Nieuw-
jaarswandeling. We hebben genoten van al die uitbundige 
honden in dit mooie Drentse landschap!

Na afloop van de wandeling gingen ongeveer 20 deelnemers 
mee om gezellig en lekker te lunchen bij Theehuis ’t Hune-
bed op ca. 5 minuten rij afstand van het wandelgebied. De 
honden bleven in de auto’s. Een mooie en gezellige afsluiting. 

Kortom: het was een hele geslaagde wandeling, die we zeker 
volgend jaar weer gaan organiseren! Houd tegen het einde 
van dit jaar de website en het blad ‘Onze Drent’ in de gaten 
voor meer informatie.

Bedankt allemaal voor jullie komst!

Namens de Evenementen Commissie,
Laetitia Boer en Marjan de Raad
Foto’s: Sjoukje ter Meulen
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Dekkingen

Dek- en geboorteberichten

13-12-2015
Reu : Joris Spot van Carnisselande, NHSB 2706023, HD A
Teef : Jara-Fenna van ’t Roetslat, NHSB 2820428, HD A
R. Hummelink, Zieuwent

15-12-2015
Reu : Jelle Senna van Selihof, NHSB 2710339, HD A
Teef : Byke Lynde van Selihof, NHSB 2867255, HD A
C. Schulte,  Eefde

20-12-2015
Reu : Gabor Balou van Selihof, NHSB 2936137, HD A
Teef : Jytte Pyppa van de Bezelhonk, NHSB 2898764, HD A
C. Schulte,  Eefde

25-12-2015
Reu : Gabor Balou van Selihof, NHSB 2936137, HD A
Teef : Hilke He van de Sebastiaanshoeve, NHSB 2874461, HD A
L. Punselie,  Sinderen

30-12-2015
Reu : Govert Anjo van Drienermarke, NHSB 2617082, HD A
Teef : Lindy, NHSB 2918636, HD A
M.J.G. Rodenburg, Delft

Geboorten

11-12-2015
7 pups (6 reuen-1 teef )
Reu : Snuf van ’t Hoage Gors, NHSB 2893550, HD A
Teef : Perdiguero Barasya the Gloucester, NHSB 2889098, HD A
J. Maliepaard,   Den Bommel

11-12-2015
6 pups (3 reuen-3 teven)
Reu : Franky Pyppa van de Bezelhonk, NHSB 2854221, HD A
Teef : Lenny Tessy van de Bezelhonk, NHSB 2897947, HD A
C. Schulte,   Eefde

07-01-2016
6 pups (2 reuen-4 teven)
Reu : Hannes Hay van de Sebastiaanshoeve, NHSB 2874458, HD A
Teef : Joy Siwa van ’t Patrieske, NHSB 2898086, HD A
J. Sportel-Roeland,  Steenderen

19-01-2016
6 pups (2 reuen- 4 teven)
Reu : Cisco Cas van de Sebastiaanshoeve, NHSB 2772138, HD A
Teef : Brenda-Roosje an ’t Landweggie, NHSB 2741844, HD A
E. Brinkman-van Ommen,  Dalfsen

20-01-2016
7 pups (4 reuen-3 teven)
Reu : Maron, NHSB 2796372, HD A
Teef : Shanti, NHSB 2842546, HD A
L. Vogels, Best

27-01-2016
6 pups (4 reuen-2 teven)
Reu : Roef Bo van de Ruyghewaert, NHSB 2828504, HD A
Teef : Balou Senna van Selihof, NHSB 2828150, HD A
J.P.A. v.d. Zanden, Boxtel

28-01-2016
6 pups (2 reuen-4 teven)
Reu : Snuf van ’t Hoage Gors, NHSB 2893550, HD A
Teef : Dirkje fan ’t Getsewold, NHSB 2882424, HD A
M.C. Atema-van Noort, Nieuw-Vennep

Schilderij van Finn

Mijn vriendin ging op schilderles. Haar eerste schilderij 
was een hond. Heel mooi. Ik vroeg haar of ze een schil-
derij van onze Drent Finn wilde maken. Ze wilde dit wel 
proberen… Het resultaat is verbluffend! Wij willen jullie 
dit niet onthouden en daarom hierbij de originele foto en 
het schilderij. Het is echt prachtig geworden en wij zijn er 
super blij mee! 

We wilden haar 
via ‘Onze Drent’ 
nog even in het 
zonnetje zetten. 

Marja, nogmaals 
bedankt!

Erik en Ellen 
Verzijl, Dongen
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Gebruikshondencommissie

J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee 2016
Wanneer u in 2015 heeft deelgenomen aan en kwalificaties 
heeft gehaald op veldwerkwedstrijden, apporteerwedstrij-
den, KNJV- apporteerproeven, op de kampioenschapsclub-
match en /of tentoonstellingen, kunt u in aanmerking komen 
voor het winnen van de J.F. Baron van Hogendorp Wisseltro-
fee.

De hond moet op de volgende drie onderdelen punten heb-
ben behaald:
• exterieur
• prestaties op het werk voor het schot
• prestaties op het werk na het schot

Voor de genoemde drie criteria mag de beste prestatie mee-
tellen, die de Drentsche Patrijshond in 2015 heeft behaald.

U kunt de betreffende gegevens voor 1 mei a.s. opsturen naar 
mevrouw M. Stuijvenberg (secretaris van de Gebruikshon-
dencommissie), bij voorkeur digitaal naar het e-mailadres: 
gbc@drentschepatrijshond.org.

Indien u niet binnen een week een ontvangstbevestiging 
heeft ontvangen, vragen wij u contact op te nemen met de 
GBC. U kunt de uitslagen ook per post inzenden: Barmsijs 42, 
3435 BP, Nieuwegein.

De winnaar van de Wisseltrofee wordt uitgenodigd deze 
prijs tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2016 in 
ontvangst te nemen. De winnende hond is uiteraard ook van 
harte welkom.

 Loppersum betaalt vast bedrag voor zwerfdieren
De gemeente Loppersum gaat de Dierenbescherming per jaar 5. 815 
euro betalen voor vervoer en opvang van zwerfdieren. Het Lopster col-
lege sluit daartoe een overeenkomst voor drie jaar met de Nederlandse 
Vereniging Tot Bescherming Van Dieren. Naast de financiële bijdrage wil 
de gemeente voorlichting geven op haar website, zodat inwoners mee 

kunnen helpen het aantal gevonden beesten terug te brengen.

Vervoer en opvang van zwerfdieren is een gemeentelijke taak. De Die-
renbescherming doet dat al lange tijd en vangt ze op in het dierenasiel 
in Zuidwolde. De Dierenambulance Groningen regelt het vervoer. Lop-
persum betaalde tot nu toe een vast bedrag per gevonden dier.
Bron: Dagblad van het Noorden

Ledenadministratie
Naam Adres Voorgesteld door

1 Dhr. C. Bosman Stoombootweg 43 Amsterdam R. Hummelink

2 Mw. M.A. van Dorp Buys Ballotstraat 9 Amersfoort  

3 Dhr. K. Harbo Sandmosen 10 Holbaek (Denemarken)  

4 Mw. V. van der Horst Kolmschotlanden 87 Enschede J. Huijsing

5 Dhr. S.O.M. van Houtum Klabots 4 Best R. Hummelink

6 Mw. I.Y. de Jonge Gerrese Pieter de Hoochstraat 51 Maassluis  

7 Mw. J. Koedoot- de Kok Perentuin 6 Barendrecht W. en B. Klijnstra

8 Mw. A. Lidgren Snövägen 7 Karlskoga (Zweden)  

9 Dhr. J. Lidgren Snövägen 7 Karlskoga (Zweden)  

10 Mw. J.A. Pinkster Het Vossekamp 20 Almelo  

11 Mw. A.E. Tummers-Witting Daniel Eyndhoutsgaarde 2 Nuenen E.J.F. Duifhuizen- vd. Scheur

12 Dhr. R.J.B. Verhulst Schokker 119 Zeewolde  

13 Dhr. A. de Vries Waldhoornstraat 35 Spijkenisse  

14 Dhr. F.L. van Wouwe Opera 76 Zwijndrecht  

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.

Foto: Helmy en Ronnie van de Voort
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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! 

Zutphenstraat 6a
7575 EJ  Oldenzaal 

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

Adres

Postcode en Plaats

Telefoon

E-mail

Website
De Specialist in full color

VERHAAG
Drukkerij

liggende adv Onze Drent 185x135verhaag 2013 new.indd   1 28-01-14   12:18
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Gezondheidsenquêtes 2015
Eind 2015 zijn de gezondheidsenquêtes verstuurd naar 
alle Drenten die in 2015 drie of zes jaar zijn geworden. 
Deze enquêtes zijn verstuurd naar alle eigenaren van 
een Drent, ongeacht of ze lid zijn van de vereniging ‘De 
Drentsche Patrijshond’, om zo een zo breed mogelijk 
beeld te krijgen van onder andere de gezondheid van de 
Drentsche Patrijshond. 

We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk eigenaren de 
moeite nemen om de enquêtes in te vullen en retour te 
sturen. Van de 3-jarige honden zijn de meeste enquêtes per 
e-mail verstuurd maar een enkele via de post. Sinds de ver-
eniging ‘De Drentsche Patrijshond’, via de fokkers, de naam- 
en adresgegevens van de pup-eigenaren ontvangt, kunnen 
we de enquêtes per e-mail versturen. Het voordeel hiervan 
is een grote kostenbesparing en de mogelijkheid om een 
herinnering te sturen. Niet alle (e-mail)adressen bleken meer 
te kloppen, dus hebben we waarschijnlijk niet iedereen kun-
nen bereiken. Heeft u geen enquête ontvangen en wilt u nog 
deelnemen aan deze enquête, dan kunt u contact opnemen 
met de Fokbeleidscommissie (zie onder).

Bij de 6-jarige honden (geboren in 2009) zijn er veel enquêtes 
per post verstuurd. Een retour-envelop was bijgesloten. Van 
deze groep honden zijn minder e-mailadressen beschikbaar, 
omdat pas met ingang van medio 2009 de naam- en adres-
gegevens van de fokkers worden ontvangen.

In de enquête wordt gevraagd naar verschillende aspecten 
zoals gezondheid, gedrag en training. Niet alle ingevulde 
zaken worden verwerkt in het register (ZooEasy), omdat ze 
niet als feit te registreren zijn. Zoals bijvoorbeeld het gedrag. 
Hierbij kunnen verschillende termen aangekruist worden: 

lief, aanhankelijk, grommerig, angstig etc. Veel eigenaren 
geven daar uitleg bij, zodat het duidelijk is, wat er bedoeld 
wordt. Natuurlijk worden uitingen van extreem gedrag wel 
verwerkt. Gelukkig komt dit maar zelden voor. 

Aantal Operatie 
Ja/Nee/Onbekend

Zelf gefokt 2

Herplaatst 5

Castratie/ sterilisatie 45

Navelbreuk 6           2  /  3  /  1     

Epilepsie 3 met medicatie, 1?

Gebitsafwijking 2

Monorchide/
cryptorchide

1

Cataract 0

Knikstaart 0

Entropion 0

Overleden* 7

* Oorzaak van overlijden van de honden is: spontane dwarslaesie, botwoe-
keringen met erge, niet te bestrijden pijn, hernia, epilepsie 2x , long-fibrose/
long-emfyseem en een ongeluk.

Aantal Operatie 
Ja/Nee/Onbekend

Zelf gefokt 8

Herplaatst 7

Castratie/ sterilisatie 23

Navelbreuk 9           3  /  4  / 2

Epilepsie 3 met medicatie

Gebitsafwijking 4

Monorchide/
cryptorchide

3

Cataract 2

Knikstaart 1

Entropion 1 Ja

Overleden* 1

*Oorzaak van overlijden is niet genoemd.

Melding 3-jarige honden
In 2015 zijn 346 enquêtes verstuurd naar eigenaren van honden die in 
2015 drie jaar zijn geworden.
In totaal zijn er nu 133 ingevuld terug ontvangen en verwerkt in het 
register (38,4%).

Melding 6-jarige honden
In 2015 zijn in totaal 410 enquêtes verstuurd naar eigenaren van hon-
den die in 2015 zes jaar zijn geworden. 
Tot nu toe zijn er 112 enquêtes terug gekomen en verwerkt.( 27,3%).

Fokbeleidscommissie

Inge Hoekstra -Dekkers stuurde deze foto van haar honden.
Toch nog een beetje wintersfeer!
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Aandoening Aantal Omschrijving

Knikstaart 2

Entropion 1 Geopereerd

Niet ingedaalde 
testikels

4

Navelbreuk 4 2 x hieraan geopereerd

Baarmoederontsteking 2

Allergie 4

Epilepsie 1 Geen medicatie

Castratie 10

Puppyschurft 1

Gedrag Enkele opmerking over angstig of dominant 
gedrag van de hond

Aandoening Aantal Omschrijving

Gewrichten/botten/
pezen

4 Artrose, gescheurde pezen, gebro-
ken poot

Knikstaart 1

Hernia 2 Waarvan 1 is geopereerd

Navelbreuk 2 Onbekend of geopereerd is

Gebit 2 Missende elementen, dode 
tanden

Baarmoederontsteking 2 Beide geopereerd 

Prostaatproblemen 1

Allergie 1 Krijgt  medicatie

Ziekte van Addison 1 Met medicatie gaat het helemaal 
goed

Spijsvertering 3 Gevoelige darmen

Castratie 13

Epilepsie 3 2 x medicatie en 1 maal alleen 
indien aanval te lang duurt

Overleden 2 1x hartstilstand en 1 x Ectopische 
Ureter 

Gedrag Ook hier weer aantal opmerkingen dat de 
hond fel is of juist “bang”.

De term allergie is veelzijdig te interpreteren, soms geeft de 
eigenaar aan dat het probleem met een verandering van voe-
ding opgelost is, soms staat alleen het vakje allergie aange-
kruist. Ook hier geldt dat dit moeilijk te registreren is, maar de 
vraag wordt gesteld omdat het belangrijk is te weten of het 
vaak wordt gemeld. Ook hier geldt dat de meldingen waarbij 
medicatie-gebruik noodzakelijk is, verwerkt worden in het 
register.

In de overzichten hieronder staat een aantal zaken uit de 
enquête die we ‘geteld’ hebben. We zijn ons ervan bewust dat 
dit geen exacte weergave is van alle genoemde zaken in de 
enquêtes. Wel hebben we deze zaken in het register vermeld.

Bij de vragen over de fokker, zoals de informatie die men 
kreeg van de fokker bij aanschaf, of men bij de fokker terecht 
kan met vragen, zijn maar enkele opmerkingen geplaatst. De 
meeste eigenaren zijn tevreden over de fokker.

Veel eigenaren hebben geen ‘bijzonderheden’ te melden 
over hun hond en sturen gelukkig WEL hun enquête retour. 
Het is dus beslist niet zo dat alleen de eigenaren die wat te 
melden hebben over hun hond de enquête terug sturen. Dat 
is belangrijk want alleen zo krijgen we een juist beeld hoe het 
met het ras is gesteld.

Na het schrijven van dit stukje zullen er vast nog wel enkele 
enquêtes binnen komen, dus heeft u de enquête nog niet 
ingevuld, het kan altijd nog! Lukt het niet per e-mail, ook 
per post zijn ze welkom! Heeft u geen enquête ontvangen, 
dan hebben we, zoals hierboven al vermeld, niet het juiste 
(e-mail)adres van u. 

Wilt u de enquête alsnog ontvangen dan kunt u dat doorge-
ven aan de FBC:

• E-mail: gezondheidsenquete@drentschepatrijshond.org

Bij beide enquêtes meldt een aantal eigenaren dat de hond 
‘gevoelige darmen’ / voedselallergie heeft. Het eten wordt 
dan aangepast naar bijvoorbeeld andere brokken of vers 
vlees. Ook Giardia wordt 2x genoemd als mogelijke oorzaak 
van gevoelige darmen. Allergie van huid / haar wordt ge-
meld, niet altijd even heftig, maar wel moeilijk te behandelen.

Af en toe wordt gemeld dat de hond een ‘onverwacht fel’ of 
dominant gedrag laat zien. Dit wordt dan meestal getoond 
naar andere honden en niet naar mensen. Angstig gedrag 
wordt soms gemeld.

Bij de castratie worden verschillende redenen genoemd, 
zoals dominant gedrag, “uitlaatservice wil het” en voorhuid-
ontstekingen.

Bij sterilisatie worden onder andere de volgende redenen 
genoemd: “wil geen loopsheid”, preventief op advies van 
dierenarts en baarmoederontsteking. Het niet willen fokken 
met de teef, wordt het meest genoemd als reden om de teef 
te laten steriliseren. 

Het is goed om te lezen dat heel veel baasjes erg blij zijn met 
hun hond. Natuurlijk hopen we dat u ook zonder enquête de 
moeite wilt nemen om ons op de hoogte te houden over de 
gezondheid van uw hond. 

Inge Hoekstra-Dekkers, FBC

Enquête 2014
Vorig jaar zijn de uitkomsten van de gezondheidsenquête door omstandigheden niet gepubliceerd in ‘Onze Drent’. U treft ze 
hieronder alsnog aan.

Honden 3 jaar, geboren in  2011
305 enquêtes verstuurd, 103 retour ontvangen (33,77%)

Honden 6 jaar, geboren in 2008
370 enquêtes verstuurd, 127 retour ontvangen (34%)

Helaas zeer lage respons! Wat mij opvalt is toch regelmatig 
de opmerking dat de hond angstig is. Ook wordt er regel-
matig doorgegeven dat de hond last van de spijsvertering 
heeft. Sommigen noemen het allergie, anderen noemen het 
gevoelige darmen.

Madelien Atema
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Een bevlogen echtpaar!

Dit wordt weer zo’n gesprek waarbij ik zoveel informatie naar 
me toe krijg, dat ik twee uitgaven van ‘Onze Drent’ nodig heb 
om alles te kunnen verwerken. Het echtpaar Henk en Gerda 
Companjen. Op een grauwe herfstdag rijd ik naar Kamperveen 
om daar in de uiterwaarden van de prachtige rivier de  IJssel een 
bezoek te brengen aan Gerda en Henk. Ik noem dit dus geen 
interview, maar een gesprek met vele prachtige verhalen uit de 
lange periode dat ze honden (Drenten) hadden en een promi-
nente rol in de vereniging vervulden. Henk als voorzitter van de 
Gebruikshonden Commisse (GBC), keurmeester en erelid van de 
vereniging en zijn echtgenote Gerda als trainer/begeleider van 
Drenten/honden eigenaren. Buiten deze trainingen deed Gerda 
ook veel samen met Henk voor wat betreft het organiseren van 
proeven en veldwerkwedstrijden, maar daarover straks meer.

Ik hoef niet veel te vragen, want als Henk begint te vertellen weet 
hij niet van ophouden. Zijn verhalen worden aangevuld door 
Gerda.

Sinds wanneer zijn jullie lid van de 
vereniging?
Vanaf 1979. Vanaf die tijd zijn we samen 
lid van de vereniging. Het grote voordeel 
is, dat we vanaf het begin samen dezelfde 
hobby hebben gehad.

Hebben jullie vanaf het begin ook 
gejaagd?
Nee, antwoordt Henk, het jagen is alleen 
maar door de Drenten gekomen. We wa-
ren op zoek naar een hond met een nog 
natuurlijke aanleg en kwamen toen bij 
Arie Booij terecht.

Deze had een nestje gefokt specifiek voor 
de jacht. Er kwamen echter maar 2 reuen 
uit, één voor Roel van Dijk en de andere 
was voor ons. Dat werd ‘Boaike Astha van 
Birckemede’. Geboren in 1979.

Toen we Boaike kwamen ophalen, zei Arie Booij dat hij ons 
nog een keer zou bellen wanneer hij ging jagen. Na een jaar 
werden we inderdaad door hem opgebeld, hij vertelde dat 
hij de hond weleens wilde zien werken (dit was in 1980, dus 
het hondje was nog heel jong). Booij wilde zien of de hond 
voldeed aan de verwachtingen waarvoor hij hem gefokt had, 
voor de jacht, niet wetende dat er maar twee hondjes zouden 
worden geboren. 

We zijn toen samen met hem naar zijn jachtveld in Hasselt 
gereden. Dit was midden in een natuurgebied, dat toen nog 
helemaal in handen van boeren was. Er waren 5 ‘geweren’ en 
nog wat drijvers. Ik had geen idee wat er moest gebeuren, 
maar Booij zei: “Laat hier de hond maar los. De lijn eraf en laat 
hem maar langs het houtwerk lopen”. Zo gezegd, zo gedaan! 
De hond was nog geen 100 meter weg of “pats”, hij stond 
voor!  Ik mocht er niet naar toe gaan. Laat de hond maar 
staan! Hij heeft Boaike een kwartier laten staan, ondertus-

sen een shaggie rollend en kijken wat 
hij deed. De jachtmeester zei: “In die 
hond zit jacht. Hij komt zo in het veld 
en weet nergens van!” (Gerda glim-
lachend: en de baas ook niet).  Henk 
wordt nog enthousiast als hij vertelt 
hoe Boaike voorstond. Prachtige hoge 
kophouding de staart mooi stil naar 
achteren. En maar blijven staan zon-
der om te kijken! 

Ik zeg: Wat kun je dan trots zijn op zo’n 
hond! 

Gerda lacht! Dat waren we helemaal 
niet, want we wisten niet wat het was. 
Henk beaamt dit. Op een gegeven 
moment zegt Booij: “Loop er maar 
naar toe!” Ja... Loop er maar naar toe? 
Wat moet er dan gebeuren? Ik loop er 
dus naar toe en ik ben bij hem en hij 

Mijn mentor de heer A.J. Booij
(historicus van onze vereniging)
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kijkt om zo van: oh, ben je daar? En hij zet een paar passen 
vooruit en er komt een fazant uitgevlogen. En dat is die mid-
dag zeker 25 keer gebeurd!

Gerda: Aan het eind van de middag heeft hij ook nog geap-
porteerd, zonder dat het hem geleerd was. Een natuurlijke 
aanleg. We wisten natuurlijk wel dat we een jachthond 
gekocht hadden, maar we wilden een oerhond, een hond die 
dicht bij de natuur stond. We wisten niet dat Booij pups zou 
krijgen. We hadden alleen gevraagd of er iemand in de buurt 
een nest had en zo kwamen we bij hem terecht, zodat we 
hem in zijn huiselijke omgeving konden zien. Glimlachend: 
En zo is ’t gekomen!

Dan zegt Gerda lachend tegen Henk: Misschien is het dan 
toch wel goed om te vertellen hoe het de tweede keer is 
gegaan. 

De jagermeester van de jacht zei: “Jij mag de volgende keer 
terugkomen, want zo’n hond kunnen we goed gebruiken”. 
Dus ik er weer heen. Alles precies hetzelfde. Boaike komt uit 
de auto en denkt: Ik weet wat er moet gebeuren. Hij rende 
het veld in en alles vloog naar boven. Hij joeg er alles uit, zo 
van: Dat willen jullie toch?  We zijn de hele middag bezig ge-
weest om hem terug te krijgen! Moraal van deze anekdote? 
Het mag er allemaal dan wel in zitten, maar je zult je hond 
toch moeten trainen en onder appèl hebben. 

Gelukkig heeft Booij ons onder zijn hoede genomen, zegt 
Henk. Ik heb heel veel van hem geleerd. Ik mocht regelmatig 
met hem mee als voorjager en na een paar jaar kwam er een 
plaats vrij in de jachtcombinatie en mocht ik deze innemen. 
Dus jaag ik nu al zo’n 30 jaar en ben ik nu één van de oudsten 
in de combinatie.

De manier van jagen met een Staande hond is, aldus Gerda, 
heel anders dan het jagen met Retrievers. Nu kwam Boaike 
in een combinatie waar alleen maar met Staande honden ge-
jaagd werd. Henk: Er werd met 6 Drenten gejaagd. Gerda ver-
telt dat op een gegeven moment bijna iedereen een jonge 
hond had en daar werd dan speciaal mee getraind. Er werd 
dan alleen geschoten als een hond mooi had voorgestaan. 

Een leuke anekdote is dat Boaike zo goed was, dat iedereen 
naast Henk wilde lopen, want dan was het mogelijk om een 
fazant die uit een houtwal opvloog te schieten en te apporte-
ren. Dus zelf had Henk dan weinig of niets, maar de anderen 
des te meer.

Er werd ook op redelijk drassig terrein gejaagd en één van de 
honden stond een keer voor op een grote drijvende bente-
pol (een drijvende rietpol in het water, JBD). Hij bleef voor-
staan en zakte hoe langer hoe verder weg. Op een gegeven 
moment stak alleen zijn kop en zijn hals nog boven water uit, 
maar hij bleef voorstaan totdat de fazant ‘sprong’. Gelukkig 

Ned. en Int. Kampioen Boaike Astha van Bircmede Ned. en Int.  Kampioen Boaike Astha van Bircmede

Jachtcombinatie met 5 Drenten
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is hij er wel weer uitgekomen! Als dit een (voor)jager over-
komen was, dan had deze er zonder hulp niet uit kunnen 
komen. Henk benadrukt dan ook, dat het vanwege de veilig-
heid heel belangrijk is om altijd met minimaal 2 personen op 
jacht te zijn.

Het eenvoudige gegeven dat een Drentsche Patrijshond 
niet zo snel is, maakt hem bijzonder sterk bij de nazoek op 
aangeschoten wild. Menigmaal heb ik onze Drentsche Patrijs-
honden in alle rust sporen zien uitwerken die andere, snellere 
honden gemist hadden. De Drentsche Patrijshond bracht dan 
uiteindelijk het wild op het tableau!

Vanuit het jagen ben jij, Henk, in de GBC (Gebruiks-
honden Commissie) terechtgekomen?
Ja. Booij zat toen in het bestuur en hij vertelde daar, dat hij 
hele goede Drenten had. Alleen was zijn postuur niet zo ge-
schikt voor het lopen door de bietenvelden.  Zo’n jongeman 
als Henk Companjen kon wel door de velden heen. 

Booij vertelde dat er ook wedstrijden met Drenten waren. 
Toen Gerda jarig was, zei ze: “Ik hoef geen cadeau, maar een 
dag uit met jou, ik wil naar zo’n veldwerkwedstrijd”. Zo ge-
zegd, zo gedaan. Wij er heen. Pieter Rooijakkers keurde toen. 
De honden moesten door zware bieten- en aardappelvelden 
lopen en de ene na de ander brandde af. 

Nou zei ik, jammer dat ik mijn hond niet bij me heb, want 
die kan het wel. Oh ja? zei Rooijakkers, je hebt er zeker één 
van Booij? Ja, dat klopt. Helaas was er in die tijd maar één 
najaars- en één voorjaarsveldwerk-wedstrijd per jaar (pas in 
de 80er jaren is dit veranderd).  Ik wilde niet zo lang wachten, 
dus ik naar een voorjaarsveldwerk-wedstrijd toe. Dat werd 
een deceptie, want de hond was nog niet ‘hazenrein’ en wilde 
er dus wel achteraan jagen. Bovendien was de hond al 2 jaar 
oud en moest hij in de ‘Open klasse’ uitkomen. Daar moest op 
getraind worden. Die training leverde resultaat op. In 1983 
en ’84 behaalde Boaike onder verschillende keurmeesters de 
kwalificatie ‘Zeer Goed’, iets dat tot dan toe nog niet voorge-
komen was binnen het ras.

We zijn met Boaike ook naar de KNJV-proef in Beesd geweest. 
Daar ging het bij het markeren fout, want ik zei “Apport”, 
terwijl hij boven de eend stond en dat mag nu eenmaal niet. 
Maar dat zijn beginnersfouten die je maar één keer maakt, 
dat vergeet je nooit weer!

Joyce Broekman-Dekker
Correspondent

WORDT VERVOLGD - Deel 2 in ‘Onze Drent’ van april 2016

Dax met een sterke loper

Henk en Gerda op hazenjacht

Xylitol is een kunstmatige zoetstof die wordt verwerkt in snoep, kauwgom en tandpasta. Bij 
de hond zorgt xylitol ervoor dat de alvleesklier sneller gaat werken en er een grote hoeveel-
heid insuline wordt vrijgegeven in de bloedbaan, waardoor het suikergehalte in het bloed te 
veel daalt.  
30 minuten na opname kunnen er al verschijnselen optreden zoals: braken, lusteloosheid, 
zwakte, toevallen, leverfalen en coma waarna de hond kan overlijden. Indien de hond pas 
net xylitol heeft binnengekregen kunt u de hond nog laten braken, maar dit kan alleen als er 
geen symptomen merkbaar zijn. 
In sommige gevallen is het afdoende om regelmatig kleine hoeveelheden voedsel toe te 
dienen zodat de afname van suikergehalte in het bloed wordt tegen gegaan en in sommige 
gevallen is een infuus noodzakelijk. 
Alle bijsluiters dus nakijken voor je iets anders dan hondenvoer aan je hond geeft.

WEETJE

Xylitol en de hond

Voor u gelezen bij:

Dierenkliniek Hof

J. Broekman-Dekker  

(correspondent)
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Jachthondentraining in België
Nadat wij vijf jaar geleden onze Berner Sennen van 13 
jaar hadden moeten laten inslapen, besloten wij om voor 
een hond te kiezen die fysiek wel wat meer aankon om 
samen sportieve wandelingen mee te doen.

Na heel wat zoekwerk kwamen we er al snel achter dat de 
Drent wel iets voor ons zou kunnen zijn. Het was dan wel een 
jachthond en wij waren absoluut geen jagers, maar wij zagen 
daar niet meteen een probleem in. Het ras sprak ons zo aan, 
dat we er helemaal voor wilden gaan. Nu kon de zoektocht 
naar een goed nest beginnen en dankzij de website van de 
vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’ ging dat heel vlot.

Wij hadden geluk! Er was op 12 december 2010 juist een 
nestje geboren bij Ali Dooren in Leopoldsburg. Voor ons 
kwam dat mooi uit, want het was maar een half uurtje rijden 
van thuis dus konden we onze pup ook wekelijks gaan be-
zoeken.

Acht weken later was het eindelijk zover en konden we die 
schattige pup, die we Jambo genoemd hadden, mee naar 
huis nemen.

Toch kwam ik er al snel achter dat mijn klein ‘Jambooke’ best 
wel een pittig karakter had en ik iets te weinig ervaring met 
jachthonden. We gingen dan wel tweemaal per week naar 
de gehoorzaamheidstraining, maar toch zat ik regelmatig 
met mijn handen in mijn haren! Gelukkig kon ik steeds de 
‘noodlijn Ali’ bellen, want zij heeft al vele jaren ervaring 
met Drenten en zij had voor alles altijd wel een oplossing. 
Nogmaals erg bedankt hiervoor Ali, zo zijn we de moeilijkste 
periode toch goed door gekomen.

Maar toch bleef ik met het gevoel zitten dat mijn hond iets 
miste, aandacht kreeg hij meer dan genoeg, maar hij raakte 
zijn ei niet kwijt. Dus ben ik weer op internet gaan zoeken, 
neen niet naar een andere hond, maar dit keer naar jacht-
hondentraining. Ook al was ik er zelf niet echt voor te vinden 

want heel die jachtwereld vond ik maar niks, maar ja, alles 
voor een gelukkige hond hè. En dan is de baas natuurlijk ook 
gelukkig. Zo zijn we dan terecht gekomen bij ‘Jachthonden.
be’ in Hasselt (Kiewit) en daar zag ik mijn Drent helemaal 
opfleuren.

‘Jachthonden.be’ start ieder jaar met een cursus in januari en 
eindigt rond eind juli met een fijne clubwedstrijd, gekoppeld 
aan een lekkere BBQ. Er zijn twee trainingen per week en 
daarbuiten worden er ook nog regelmatig andere activiteiten 
georganiseerd.

Ik ben alvast héél blij dat ik deze club gevonden heb en blijf 
naar de trainingen gaan omdat Jambo en ik het nog steeds 
fijn vinden en ook nog altijd dingen bijleren. Want ook na de 
trainingen wordt er nog gezellig wat gedronken en gepraat 
en ook daar leer je veel van.

De kers op de taart was dat we sinds kort ook uitgenodigd 
worden op de échte jacht. Je hond met zoveel passie zien 
werken, is het mooiste wat er is! Onze jarenlange inspannin-
gen hebben dus echt wel heel veel opgebracht. En mijn idee 
over de jachtwereld ziet er intussen natuurlijk ook helemaal 
anders uit.

Daarom wilde ik graag in ‘Onze Drent’ de volgende bood-
schap meedelen aan alle Drenten-eigenaars: Het mooiste 
geschenk dat je je Drent in zijn leven kan geven, is dat hij de 
passie, waarmee hij geboren is, mag gebruiken.

Jambo en ik hopen in ieder geval nog jaren te kunnen door-
gaan en samen nog veel plezier te beleven.

Heb je een Drent (of andere jachthond) waar je jachtoplei-
ding mee wilt doen? Surf dan naar Jachthonden.be en mis-
schien zien wel elkaar binnenkort.

Kaat de Ryck & Jambo
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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 mini – all life stages (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 FC_Layout 1  4-11-2015  8:53  Page 1



Onze Drent - 19

 

De Zweedse Drentsche Patrijshonden Club verwelkomt je 
graag dit jaar van 16 – 23 juli op de grote Drenten-bijeen-
komst in Sälen.

Sälen is een prachtig dorp gelegen in de zuidelijke ber-
gen van Zweden. Het heeft een prachtige natuur en is een 
perfecte plaats om met je hond(en) te trainen of met je hele 
familie allerlei activiteiten te ontplooien.

De jaarlijkse Drenten-bijeenkomst is een leuke manier voor 
Drentenbezitters uit heel Scandinavië, Europa of van waar 
ook ter wereld, om kennis en plezier met elkaar te maken en 
ervaringen uit te wisselen. Tijdens deze week kun je op elk 
gewenst niveau de cursussen en trainingen volgen, waarin 
je geïnteresseerd bent. Je kunt naar keuze aan veel of weinig 
programma’s meedoen; je kunt de hele week blijven of een 
deel.

Het hele programma zal in het voorjaar bekend gemaakt 
worden, maar enkele voorbeelden van cursussen die je kunt 
volgen zijn: gehoorzaamheid Rally Obedience (een parcours 
lopen met je hond), je hond begrijpen, zweetspoor uitwer-
ken, mensenspoor uitwerken, verloren apporten, berg wan-
delen, apporteren, apporten uit water, wildsporen volgen en 
nog veel meer.

Als je dit leuk vindt, kun je deze week met je hond een of-
ficiële proef afleggen in het volgen van zweetsporen en 
apporteren (uit water en op land). Op zondag 17 juli is er een 
onofficiële show.

Tijdens deze week kun je met zijn allen dineren, lessen 
volgen en bijeenkomsten bijwonen over ras, competitie en 
beloningen. De clubtent is elke avond geopend voor koffie 
en koek (tegen betaling) en voor een gezellige tijd. 

En natuurlijk zal er ook een loterij gehouden worden met 
vele leuke prijzen.

Het is mogelijk betaalbare, moderne cabines te huren, die 
alle op loopafstand van elkaar en van alle activiteiten liggen. 
Het is natuurlijk ook mogelijk om met je eigen camper te 
komen of zelf voor logeergelegenheid te zorgen.

Dus waarom zou je dit jaar je vakantie niet in Zweden door-
brengen die je dan kunt combineren met alle genoemde 
activiteiten en waar je kennis kunt maken met de eigenaren 
van Drenten uit verschillende landen?

Inschrijvingsformulieren kun je vanaf mei vinden op de SDPK 
website; www.drentklubben.se 

Als je naar Zweden komt, gelden de EEG vaccinatie regels. Als 
je via Noorwegen komt, moet de hond ontwormd zijn tegen 
lintwormen (Echinococcus). Voor verdere regels kun je de 
Noorse autoriteiten raadplegen.

Inschrijfgeld : Alle lessen en cursussen zijn inbegrepen in het 
inschrijfgeld. Voor een doghandler (hondenbegeleider) wordt 
650 SEK gerekend. Volwassenen zonder hond betalen 350 
SEK ongeacht het aantal dagen dat je blijft en aan hoeveel 
evenementen je meedoet.

Zweedse Drentsche Patrijshonden Club

Voor meer informatie kun je terecht bij: 
Elisabeth Gilek
• e-mail: elisabeth@drentklubben.se 
• telefoonnr.: +46 707 95 43 82  

(Engels of Nederlands)

Informatie over  Sälen:
• www.skistar.com/en/Salen/About-Salen/Summer
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De drie kwakelse Dames

Eind augustus ben ik op vrijdagochtend met Jaycee 
begonnen met de puppy-jachttraining. Na eerst rond te 
hebben gekeken bij andere puppytrainingen, vond ik die  
net niet bij mij passen.

Mijn hart gaat toch uit naar jachttraining. En dat voor iemand 
die het jaar ervoor op jachttraining moest gaan om van haar 
panische angst voor dode dieren af te komen! Waar ik met 
Gioya had getraind, was voor mij geen optie. Via Manuela 
kwam ik bij Jantine Velthuyzen terecht. Duidelijkheid en geen 
ellenlange verhalen over je eigen hond aan te hoeven horen;  
ik had er meteen een goed gevoel bij. Ook broertjes Frits en 
Bubba zitten in dezelfde groep (arme Jantine: 3 Drentjes in 
één groep) en ook Vizsla Gijs en een Labrador-pup Pippa. Het 
is een gezellige groep en de hondjes doen het zo leuk. Heer-
lijk met Jaycee bezig zijn; ze wordt steeds meer mijn maatje. 
Soms denk ik, dat de band die ik met haar heb, 
veel lijkt op de band die ik met Luna had. Ik kan 
daar heerlijk van genieten. We gaan dan ook 
door met de jonge-hondentraining bij Jantine.

De fokdag, wat was dat een beleving! Zo gaaf 
om het nu vanuit fokkersogen mee te mogen 
maken. Zo trots op ons eerste nestje en wat 
een mooi rapport kregen we van de keurmees-
ter.

Op 18 oktober hebben we de BlosJar 6-maan-
den wandeling. Ook nu weer op de Hoorne-
boegse heide in Hilversum. Alle hondjes die 
in Nederland wonen, waren erbij en ook Blossom en Jarno. 
Gezellig met elkaar een wandeling maken; even aan ieder-
een vragen hoe het gaat. De meesten ‘spreken’ we wel via de 
Facebook-groep, maar live is toch altijd leuker. Na de koffie 
met wat lekkers, trokken we de hei op. Na ruim 1,5 uur gin-
gen we wat eten in het restaurant bij het vliegveld. Leuk om 
te zien hoe de hondjes het doen en hoe sommigen op elkaar 

lijken. Jenna van Tule kreeg de foto’s van de dag en heeft het 
op die manier een beetje meebeleefd.

Op 6 november alweer de laatste puppyjachttraining. De 
meesten gaan we op de volgende cursus terugzien. 

Jaycee is alweer 7 maanden en weegt 24,5 kilo. Ze is een 
mooie, grote en stevige dame; ze is niet te dik. Zo anders dan 
Gioya, qua bouw en qua karakter. Soms kijk ik Jaycee aan en 
dan zie ik Blossom in haar koppie, dan draait ze haar koppie 
om en dan zie ik Jarno. Laten we het erop houden dat ze een 
mooie mengelmoes is van beiden.

Dan is het alweer 6 december en hebben we de strandwan-
deling met de Bloskes. Wat een dag; een krachtige wind (8) 
en rond de 10 graden. Toch was iedereen er en na de heer-
lijke wandeling schoven we binnen bij Hoogies. Daar gingen 

we heerlijk aan de kibbeling en patat.

De dag erna krijgen we minder goed nieuws.  
Jackie, een pup uit het laatste nest, gaat niet 
goed in het gezin en de beslissing is gevallen: 
ze komt terug. Woensdag haal ik haar op. Wat 
een verdriet in het gezin, dat het niet gelukt is. 
Nu weet ik dat iedereen een oordeel heeft, maar 
wij weten gelukkig hoe alles in elkaar zit; we 
vinden het jammer, maar zeggen wel, dit is de 
juiste keuze die gemaakt is. Dan heb je ineens 
nog een pup van bijna 8 maanden in huis. Dat is 
even aanpoten, maar al heel gauw paste het al-
lemaal binnen onze roedel. Ook kwam Cas nog 

logeren, dus van 3 Drentjes werden het er heel gauw 5. Ook 
dat ging goed, al moesten we wel meer verplichte bench-rust 
in gaan passen, want twee Drentjes van bijna 2 jaar en twee 
van bijna een jaar, dat wil alleen maar spelen. Ondertussen 
hebben we allerlei lijntjes uitgegooid om op zoek te gaan 
naar een ‘gouden mandje’.
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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

Op een dag gaan we met Blossom op visite bij ‘Maran van’t 
Jasperspad’, de reu die we hebben uitgekozen voor het laat-
ste nestje van onze Blossom. Ook nemen we Jackie mee;  wat 
past ze zich goed aan.

We hebben inmiddels contact gezocht met Violet, die op de 
lijst stond voor een pup uit dat Blosjar-nest en wachtte op 
een pup uit het volgende nest. Er wordt erg blij op gerea-
geerd. Vlak voor de Kerst brengen we Jackie naar haar nieuwe 
‘gouden mandje’ en speelkameraadje Femke, een Drent van 
bijna 11 jaar. Voor de deur op de parkeerplaats leren ze elkaar 
kennen en de klik is meteen goed. Dus gaan we aan de koffie 
in huis. Ook daar levert de combinatie geen enkel probleem. 
Huisvriend Erik komt ook even kijken en zegt dat dit zeker 
geen probleem gaat vormen. Wat een mooi hondje. Komend 
voorjaar zal hij haar een keer meenemen op de ganzenjacht 
om te kijken of er meer in zit dan wat er nu uitkomt. We zijn 
er heel benieuwd naar en houden contact. 

Met Oud en Nieuw komen Okke en Abe heerlijk met hun 
bazen naar de Kerf en we vieren met elkaar de jaarwisse-
ling. Om 12 uur lopen de hondjes heerlijk buiten en kijken ze 
nieuwsgierig in de lucht en naar elkaar: wat is er nu allemaal 
weer aan de hand? Een dagje later is onze kleinste, Jaycee, in-
eens loops. We hopen dat de rest gewoon hun eigen ‘schema’ 
aanhoudt.

Dan is er op 10 januari de ‘Hond van het jaarshow’ in Amers-
foort. Manuela doet daaraan mee met Jarno, omdat hij de 
clubkampioen van 2015 is. Samen met José gaan we naar 

Amersfoort om te kijken, want wat een geweldige eer is het 
als je daarvoor wordt uitgenodigd!

De oliebollenwandeling met de Bloskes moet ik laten gaan, 
omdat Jaycee loops is. Er is ook een canicross-wedstrijd en 
iedereen gaat kijken. De verhalen waren echter weer heerlijk 
om te horen. De lol die er was met de smurfinnen-mutsen zal 
niet iedereen begrijpen, als wij het maar begrijpen.

Na een paar weken rust gehad te hebben, zijn we weer 
begonnen met de jonge-honden-traning bij Jantine. Jaycee 
en ik hebben echt heel weinig (lees: bijna niet) getraind, 
maar ze weet weer precies wat ze moet doen en Jantine is 
erg tevreden over haar. Ik ben dat natuurlijk ook, maar ik ben 
bevooroordeeld...

Jolanda Huijsing
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Drenten thuis



Onze Drent - 23

 

Drenten thuis
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Mijn Kyra 12 jaar!
Kyra, die ik eind november 2003 via 
Marktplaats vond, twee weken na het 
overlijden van Conan die slechts 4 
jaar mocht worden.

Kyra, die ik al met 2 weken oud moest 
uitkiezen uit een nest van 10 hondjes 
en die ik maar gekozen heb, omdat alle 
pups lagen te slapen, terwijl zij rond 
kroop in de kist.

Kyra, die we vlak na de Kerst ophaalden 
en die we met Oud en Nieuw overal 
mee naar toe sjouwden zo midden in 
de nacht en die dat geweldig vond bij 
al die mensen op bezoek. 

Kyra, die als pup alles behalve gemak-
kelijk was en die ik al huilend wel weer 
weg wilde doen als ik Conan er voor 
terug kon krijgen.

Kyra, die toen ze 12 weken oud was in 
de sluis viel waardoor ik achter haar aan 
het water in moest 
springen, omdat ze 
dreigde te verzui-
pen.

Kyra, met wie ik 
stug doorzette met 
de gehoorzaam-
heidstrainingen 
en het opvoeden, 
omdat Peter me 
telkens maar weer 
verzekerde dat ze 
echt wel een heel 
lief hondje is.

Kyra, met wie ik al 
fietstochtjes begon 
te maken toen ze 6 
maanden oud was, 
omdat ze zoveel 
energie had en ik 
haar al wandelend 
niet bij kon hou-
den en ik zo achter 
haar aan kon fietsen.

Kyra, die alles buiten leuker vond dan 
mij en voor wie het woordje HIER in 
haar jonge jaren echt niet bestemd was 
volgens haar en die al heel snel een 
echte puberende hond was.

Kyra, die me een hartverzakking 
bezorgde toen ze 9 maanden oud was 
en voor het eerst achter een haas aan 
rende richting een drukke autoweg en 

die me, toen ze terug was, zo voldaan 
aankeek.

Kyra, die me een tweede hartverzak-
king gaf toen ze 11 maanden oud was, 
omdat ze achter een eend aanzwom 
onder een weg door om aan de andere 
kant het water weer uit te gaan en de 
weg over te steken zonder uit te kijken 
en vervolgens door een auto net aange-
tikt werd.

Kyra, die het altijd met alle honden 
vinden kon (en nog steeds kan), die 
het liefst tikkertje met andere honden 
speelde en die tijdens ruzies van andere 
honden altijd als een blauwhelm func-
tioneerde.

Kyra, met wie ik na anderhalf jaar 
gehoorzaamheidstraining  overgestapt 
ben op jachttraining, omdat ze bij de 
gehoorzaamheidstraining gewoon 
helemaal niets meer deed.

Kyra, die nadat ze eenmaal koud wild 
had geapporteerd nooit meer een kale 
dummy wilde apporteren.

Kyra, die het altijd heel goed met onze 
logeer-Drenten heeft kunnen vinden, 
maar die altijd heel blij was als ze weer 
naar huis gingen en genoot van het 
enige-hond-in-huis zijn.

Kyra, die het heerlijk vond om eens lek-
ker op  zoek naar fazanten te gaan in de 

bieten, groenbemester of wintertarwe 
en die mij dan gewoon 10 minuten 
of een kwartier aan de kant liet staan 
wachten.

Kyra, die in de wintermaanden in het 
bos altijd wel een houtsnip weet te 
vinden en die me vroeger ook geregeld 
kadavers kwam brengen die ze ergens 
in de bosjes vond.

Kyra, met wie ik pas een band kreeg 
toen ze een jaar of drie was en toen ook 
pas naar mij begon te luisteren.

Kyra, die helaas schotschuw werd en 
daarom maar een keer in haar leven 
mee op jacht is geweest waardoor ik  
ook met de jachttraining ben gestopt in 
groepsverband maar met wie ik wel zelf 
door bleef trainen.

Kyra, waarmee ik 3 keer het UV-examen 
(uithoudingsvermogen-proef ) heb ge-

haald zonder daar 
voor te trainen, 
omdat ik elke dag 
met haar fietste,  in 
de zomerperiode 
zelfs wel 3 keer per 
dag.

Kyra, die samen 
met haar grote 
vriend Rieko er 
altijd vandoor ging 
tijdens de wande-
lingen  en die zelfs 
een keer met een 
nog warme fazant 
aan kwam zetten. 

Kyra, die dat gedrag 
met haar grote 
vriendin Donna ge-
lukkig nooit heeft 
gehad.

Kyra, die een keer 
bij grote vriend Rieko logeerde en toen 
bij de laatste boswandeling er weer 
eens met hem vandoor ging en een 
hele nacht en morgen wegbleef en die 
zich samen met Rieko bij de receptie 
van een camping meldden, omdat ze 
graag weer naar huis wilden.

Kyra, die haar kruisband scheurde een 
dag voor haar zevende verjaardag 
en die daarvoor geopereerd is op 11 
november 2010, maar die hiervan niet 
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goed herstelde en daarom honden fy-
sio- en aquatraining kreeg wat ook niet 
hielp en daarom in april 2011 naar een 
orthopeed is geweest die constateerde 
dat de operatie helemaal niet goed 
was gegaan en ze opnieuw geopereerd 
moest worden, die van deze operatie 
wel goed herstelde, maar de pech 
had dat ook haar andere kruisband 
scheurde, omdat ze die knie ondertus-
sen overbelast had en daarom in juni 
2011 voor de derde keer onder het mes 
moest.

Kyra, die door deze operaties een jaar 
lang uit de running is geweest en niet 
de jachthond mocht zijn die ze is, maar 
die dit allemaal gewoon onderging.

Kyra, die in de zomer van 2012 een 
logé in huis kreeg, die tot de dag van 
vandaag nog niet weg is, maar die dat 
eigenlijk wel heel leuk vindt, die Vesta 
heeft geleerd te zoeken naar houtsnip-
pen en te graven naar muizen.

Kyra, die door die operaties nu wel veel 
artrose heeft, maar ondanks dat toch 
nog elke dag een uur mee gaat naar het 

bos en die zich daar heerlijk vermaakt.

Kyra, die in de wintermaanden wat 
meer last van haar artrose heeft en 
daarom dan maximaal een half uur mee 
gaat in de kou en die in de wintermaan-
den gewoon lekker een halve pijnstiller 
krijgt zodat ze na die tijd wat minder 
last heeft.

Kyra, van wie ik nooit gedacht had 
dat ze 12 jaar oud zou worden na alle 
ellende met haar knieën en van wie ik 
hopelijk nog lang mag genieten.

Sonja Weijer

Februari: 
Maand van de gebitscontrole!

Aangezien gebitsproblemen bij huisdieren 
veelvuldig voorkomen, organiseren de dierenart-
sen in de maand februari op vele plekken gratis 
gebitscontroles.

Gebitsproblemen kunnen niet alleen met veel pijn 
gepaard gaan, maar kunnen ook levensbedreigend 
zijn, doordat bacteriën vanuit de bek ook ontstekin-
gen in het lichaam kunnen geven bij hart, lever en 
nieren. Onderhoud blijft dus noodzakelijk! Om een 
inzicht te krijgen in het gebit van uw huisdier kunt 
u bij veel dierenartsen langskomen voor een gratis 
gebitscontrole. 

Ook wordt er voorlichting gegeven over de verzor-
ging van het gebit. Door het kauwen van de hond 
op de brokken, ontstaat afhankelijk van de grootte 
en de samenstelling van de brok, een mechanische 
reiniging van de tanden en kiezen.

Dit voorkomt voor een groot deel dat er tandplak 
ontstaat, zodat er ook geen tandsteen gevormd kan 
worden. Ook is tandenpoetsen een goede manier 
om tanden en kiezen schoon te houden.

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

Teck is een pup uit het tweede nest van Jet, onze oudste Drent. Zij is nu bijna 7 jaar oud. Teck is de 
enige hond uit onze (3) nesten waar ook daadwerkelijk mee gejaagd wordt. Wij vinden het een 
geweldige hond. Ik kreeg deze foto’s van haar baasje en wilde  jullie deze niet onthouden.
 
Inez de Baar (eigenaar van Jet en Fien)
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1 Hoe is de Drent in jouw leven gekomen? Hoeveel Drenten had  je, heb je en hoeveel zou je er ooit willen hebben?
De eerste Drent is met een vliegtuig in mijn leven gekomen. Madelien en ik woonden tussen 2000 en 2003 op Curaçao 
toen we besloten om een hond te nemen. We hebben destijds heel bewust gekozen voor een Drent. Madelien is Sarah 
gaan ophalen in Friesland. Dus mijn eerste kennismaking met haar was in de aankomsthal van het vliegveld Hato op 
Curaçao. Nog voor onze terugkeer hebben we een tweede Drent met de naam Bente naar Curaçao gehaald. Bente is vrij 
snel na onze terugkeer in Nederland verongelukt . Met Sarah hebben we 1 nest gefokt. Uit dat nest, in 2005, hebben we 
Teuntje aangehouden. Met Teuntje hebben we 2 nestjes gehad. Het laatste nest was helaas klein met één pup, Dirkje 
genaamd, maar wat een geweldige Drent! Dirkje is bij ons blijven wonen. Sarah is 14 jaar en 3 maanden geworden en 
op 10 augustus 2015 overleden. Drie Drenten in huis is goed te doen en vind ik een mooi aantal, meer hoeft voor mij 
niet.

2 Welke eigenschap van de Drent spreekt je het meeste aan?
Met stip bovenaan: de combinatie van stoer- en knuffelgedrag spreekt mij het meeste aan. Daarnaast bewonder ik het 
lijntje tussen de hond en de baas en hoe de hond reageert op stemmingen. Tot slot laat ik mij elke keer weer verrassen 
door de onvoorwaardelijke trouw van de hond. Een Drent is je beste vriend en een makker voor het leven.

3 Welke raseigenschap komt je weleens wat minder goed uit?
Het blaffen naar voorbijgangers die langs de voortuin lopen, kan mij wel eens irriteren. Maar ja, het erf moet wel bewaakt 
worden!!

4 Hoe sta je tegenover de Drent en de jacht?
Madelien jaagt als voorjager met Dirkje en dat vind ik prima. Die jacht is kleinschalig bij boerenbedrijven bij ons in de 
polder om overlast te voorkomen vanwege te grote aantallen wild. De hond is in zijn element en vindt het prachtig. Ik 
vind het jammer wanneer de jacht alleen een vermaak is voor mensen die met aantallen willen pronken en geen enkele 
binding hebben met de natuur en haar wetten.

5 Hoe sta je tegenover de Drent en het showen?
Prima, we doen af en toe mee met een show, maar mijn voorkeur gaat uit naar outdoor activiteiten met de honden. Ik 
zou wel graag zien dat keurmeesters onafhankelijk zijn en meer rekening houden met de ras-eigenschappen en minder 
met hun persoonlijke voorkeuren. 

6 Heb je gefokt? Heb je plannen in die richting?
We hebben 3 nestjes gehad en Dirkje was drachtig toen ik het verzoek kreeg om dit te schrijven. Zij heeft op 28 
januari 4 teefjes en 2 reutjes gekregen. Dirkje is een goede en trotse moeder en de pups groeien als kool. Mooi, dat 
ik dit nog net kon melden vóór het inleveren van de kopij. Het krijgen van een nestje is prachtig. Het is wel erg druk 
maar wat een genot om het kroost te zien groeien en om je hond in een hele andere rol te zien. De natuur in optima 
forma. Een geweldige periode om te zien hoe de pups alles met elkaar gaan ontdekken, hoe ze zich ontwikkelen 
van hulpeloos en afhankelijk gedrag naar het uithalen van kattenkwaad en pionieren. 

Profiel: Otto Atema

Otto was tot 1 februari voorzitter van de Evene-

mentencommissie. Hij heeft in de afgelopen jaren 

veel voor elkaar gekregen, denk bijvoorbeeld aan 

het vinden van een nieuwe (betaalbare!) locatie voor 

de Clubmatch en de Fokdagen en het opzetten van 

een systeem om de keurverslagen digitaal te ver-

vaardigen, waardoor de uitslagen snel en zorgvuldig 

konden worden verspreid en veel handmatig werk 

werd bespaard. Verder kennen we Otto natuurlijk als 

inspirerende organisator en begeleider van de wan-

delingen.
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7 Wat zijn je mooiste Drentenmomenten?
Dat zijn onze vakanties in de Morvan in Frankrijk. We hebben daar een Gite “A la Paradis du Frontiere” in Champrobert 
ontdekt, waar we nu al vele jaren terugkeren. Het leven op het platteland, de eenvoud, de omgeving van bos en weiland 
en ’s nachts de prachtige sterren maken de plek een waar paradijs. We maken elke dag in de omgeving een mooie wande-
ling met de honden waarbij ze de meeste tijd los kunnen lopen. De honden zijn helemaal in hun element en wij zijn daar 
erg gelukkig. 

8 Heb je een belangrijk punt, waarop de vereniging zich zou moeten proberen te verbeteren?
De vereniging doet het goed en heeft veel aandacht voor de gezondheid van het ras. Soms zou ik willen dat processen en 
veranderingen sneller zouden verlopen. En soms lijken discussies meer om de mensen dan om de honden te gaan. Laten 
we elkaar accepteren zoals we zijn en de focus richten op dat wat we gemeen hebben: onze liefde voor dit prachtige ras 
en al die mooie honden. 

9 Wat vind je een waardevolle functie van de vereniging?
In mijn ogen heeft de vereniging meerdere functies. In de eerste plaats bewaakt de vereniging de gezondheid van het ras 
en het in stand houden van alle ras-eigenschappen zoals gezinshond, erfhond en jachthond. In de tweede plaats biedt 
de vereniging diverse activiteiten en evenementen aan waarbij de leden en hun honden welkom zijn om ervaringen te 
delen en om te showen, te werken en te trainen met je hond. Tot slot is een belangrijke taak van de vereniging: het delen 
van informatie in het blad ‘Onze Drent’ en op de website over de kynologie in het algemeen, over het ras in het algemeen 
en over die ene Drent in het bijzonder. De vereniging is een bindende factor voor de leden met een passie voor de Drent.

10 Wat wil je verder nog kwijt?
Aan sommige leden zou ik willen zeggen: laat het  verleden en gedane zaken rusten. Besteed je tijd, aandacht en energie 
aan zaken waar je invloed op uit kan oefenen. Blijf niet zinloos praten, maar sta op en ga dingen doen. De vereniging is 
altijd wel op zoek naar mensen voor bestuur en commissies, naar vrijwilligers bij activiteiten en evenementen en naar 
leden om het ras te promoten ergens in het land. Zulke werkzaamheden zijn leerzaam en nuttig en mijn ervaring is dat 
het ook erg gezellig kan zijn om samen dingen te ondernemen voor de Drent en de vereniging. 
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1 Waarom een fokdag?

2 Wat is de betekenis van de fokdag?

3 Wat is belangrijk op zo’n dag?

4 Wat is het doel van het fokken?

5 Welke honden worden uitgenodigd?

6 Wie keurt de honden?

7 Wat keurt /beoordeelt hij of zij? Hoe wordt dit vastgelegd?

8 Wat is uw rol daarin?

9  Wat is, als u onbekend hiermee bent, aan te bevelen?

10 Waarom?

A
ntw

oorden op pagina:  37

Drent-en-kennis: Vragen

Tineke v.d. Feijst

Overal ligt ijs en je wilt wat

Nederland was in het begin van het nieuwe jaar in 
tweeën gedeeld. Waar in het zuiden hoge temperaturen 
werden gemeten, was het daarentegen in het noorden 
letterlijk ijskoud. In de nacht van maandag op dinsdag 
(4 en 5 januari) viel de regen in de vorm van ijzel. Ramen 
aan de oostkant waren voorzien van een laag ijs, het leek 
wel matglas. Alles was ijs. 

Ook de honden ondervonden dit en glibberden, daarbij 
hun snelheid aanpassend, naar buiten. Dinsdag ben ik zelfs 
lopend naar het dorp gegaan, waar de kinderen schaatsten 
op niet gestrooide, onbelangrijke weggetjes. Woensdag 
werd het iets beter, maar nog steeds was de ‘code rood’ 

gehandhaafd. Honden maar weer de tuin in, wat was het een 
komisch gezicht, zoals ze door het be-ijzelde gras liepen; het 
was echt bittere nood(zaak).

Donderdag waren de honden er echt aan toe om er weer 
eens even lekker op uit te gaan en ik durfde het ook wel aan. 
Warm aangekleed, voetjes van de honden ingesmeerd, in de 
auto naar de ‘NAM locatie’, waar een asfaltweg – noord, oost, 
zuid - omheen ligt. De weg ernaar toe was prima en ook het 
eerste stukje op de noordelijke weg was ijsvrij tot en met de 
personeelsparkeerplaats.

Dit vond ik te dicht bij de openbare weg en ik reed door – 
twee wielen op het gras en twee op de be-ijzelde weg - tot ik 
geen grip meer had en de auto bleef staan waar we stonden. 
Auto in de ‘vrij’ gezet en al duwende geprobeerd deze in be-
weging te krijgen, wat niet lukte. Eerst maar een stuk lopen, 
dan kon ik bedenken wat te doen.

Ik kon naar huis lopen en morgen de auto ophalen, want er 
werd dooi voorspeld, maar zo’n eind lopen onder deze om-
standigheden was eigenlijk geen optie. Mijn telefoon lag nog  
thuis, erg handig, maar goed, er was toch niemand die mij 
hier uit kon halen zonder zelf in de problemen te komen.

Nu heb ik, gelukkig, gelukkig, altijd een oude deken en ju-
tezakken in de auto liggen. Die brachten de ‘redding’. Hon-
den weer in de auto, ze waren echt lekker aan hun trekken 
gekomen. Daarna de deken en jutezakken achter de wielen 
gelegd. Auto gestart en ... we reden! Weliswaar kleine stukjes, 
omdat steeds opnieuw de deken en de zakken moesten wor-
den verlegd, tot we de ingang van de parkeerplaats bereikt 
hadden.

Wat was ik blij en opgelucht! Eigenwijsheid wordt dan toch 
behoorlijk gestraft, maar zo beleef je ook nog eens wat!

Tineke v.d. Feijst
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Fietsen met de hond
Regelmatig krijg ik 
de vraag: Wanneer 
mag ik met mijn hond 
gaan fietsen? Mijn 
antwoord is dan: Hier-
over zijn de menin-
gen verdeeld en het 
hangt af van het ras.

In dit geval schrijven 
we over de Drentsche 

Patrijshond. De Drent 
is een middelgrote 

hond en deze 
is laat ‘af’. Dat 
betekent, dat de 
banden en de 
gewrichten van dit 

ras pas op een latere 
leeftijd de inspanning 

van het fietsen kunnen dragen dan bij  een kleiner ras.

In het geval van de Drentsche Patrijshond, adviseer ik om te 
beginnen wanneer de hond rond de 24 maanden is. Fiets dus 
alleen met een hond, die uitgegroeid is.  Begin dan voorzich-
tig met de opbouw. De fysiotherapeut die ik raadpleegde en 
die mijn honden kent, gaf hetzelfde advies!

Sommige honden vinden een fiets eng. Je kunt ze dan aan de 
fiets laten wennen door lopend naast de fiets de hond aan-
gelijnd mee te nemen. Ga dan zelf tussen de fiets en de hond 
in lopen, zodat deze niet direct naast de fiets hoeft te lopen. 
Je kunt ook een zogenaamde ‘springer’ gebruiken, waardoor 
je geen riem in de hand hoeft te houden.

Als het eenmaal zo ver is dat je met de hond kunt gaan fiet-
sen, bouw dit dan heel langzaam op.

De osteopaat Martine Burgers zegt hier het volgende over: 
“Gebruik de leeftijd van 12 tot 24 maanden om het fietsen 
aan te leren en ga pas vanaf 24 maanden de belasting echt 

opvoeren door de afstanden groter te maken. Het skelet van 
een hond is namelijk pas op de leeftijd van 24 maanden hele-
maal ‘af’ en is dus pas op die leeftijd volledig belastbaar.  

Het is belangrijk dat uw hond een frisse indruk maakt gedu-
rende de training. Forceer de hond niet, hij mag nooit van 
vermoeidheid gaan zitten of liggen. En al helemaal niet gaan 
manken. 

De rustdagen zijn net zo belangrijk als de trainingsdagen. 
Juist door rust en herstel gaat de prestatie vooruit. Als u ver-
moeidheid, stijfheid, veel behoefte aan slaap, lamlendigheid 
e.d. ziet bij uw hond, is hij overbelast.

In het algemeen geldt: wacht met conditietraining tot de 
hond één jaar oud is. Laat hem rustig wennen aan het lopen 
naast de fiets (met een Drent: vanaf ongeveer 24 maanden) 
en zorg ervoor dat hij het leuk blijft vinden.

Honden op leeftijd of met een medische aandoening kun je 
beter niet mee laten lopen naast de fiets.

Ik hoop dat u in bovengenoemd artikel nuttige informatie 
vindt. Raadpleeg bij twijfel altijd je dierenarts.

J. Broekman-Dekker
Correspondent

Dit raad ik niet aan!!

Op het internet vond ik het onderstaande schema van de hondenschool Zwolle.

Dit schema is bedoeld voor honden tussen de 1 en 2 jaar. De cyclus bestaat uit zes weken trainen met twee weken rust. 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7

Week 1 5 minuten rust 10 minuten rust 10 minuten rust rust

Week 2 10 minuten 10 minuten rust 10 minuten 10 minuten rust rust

Week 3 10 minuten 10 minuten 10 minuten rust 10 minuten 10 minuten rust

Week 4 15 minuten 10 minuten rust 15 minuten 10 minuten 5 minuten rust

Week 5 5 minuten 10 minuten 10 minuten rust 15 minuten 10 minuten rust

Week 6 15 minuten 10 minuten 10 minuten rust 20 minuten 10 minuten rust

Vervolgens kunt u overstappen op onderstaand onderhoudsschema voor de jonge hond, totdat de hond twee jaar oud is.

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7

20 minuten rust 15 minuten rust rust 15 minuten rust
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Tweede terugkomdag ‘pups’ van Roef en Teun

Op zondag 31 januari had de fokster, Marjan de Raad van 
Kennel v.d. Flevomare, een terugkomdag georganiseerd 
voor de nakomelingen van haar Teun en onze reu Roef Bo 
v.d. Ruyghewaert. 

De hondjes, 3 reuen en 2 teven, luisterend naar de namen 
Abel, Aksel, Tebbe, Sofie en Guusje, zijn dan ruim 16 maanden 
oud. Het leek Marjan een mooi moment om dan nog een 
keertje samen te komen en om dan ook nog uitleg te geven 
over de komende Fokdag van de vereniging in april. 

Uiteraard ga ik ook naar dit soort dagen; heerlijk om alle 
honden dan weer terug te zien en om de mensen te spreken 
over hun ervaringen met de Drentjes. Roef mocht ditmaal 
niet mee; hij had ze al gezien toen ze 6 maanden oud waren. 
Zodoende had ik mijn handen vrij en kon gaan en staan waar 
ik wilde.

De dag begon voor een aantal van ons erg vroeg, want we 
werden verwacht om 10:30 uur in de Flevopolder, bij het 
plaatsje Kraggenburg. Als je dan uit het zuiden van ons land 
moet komen, heb je al gauw 240-250 km enkele reis op je 
kilometerteller staan. Maar zoals beloofd: iedereen was aan-
wezig en allemaal hadden ze er reuze veel zin in!

We verzamelden op de parkeerplaats bij Pannenkoekenhuis 
de Strooppot alwaar ik voor alle hondjes een cadeautje had 
meegebracht namens onze Roef. Dit werd enorm gewaar-
deerd. Daarna gingen we een klein halfuurtje wandelen, 
zodat de honden konden rennen en hun behoeften konden 
doen. Wat hadden ze een plezier met elkaar en wat lukte het 

deze Drentjes weer om zo vuil mogelijk te worden. Soms viel 
hier en daar een brom, maar al snel was dit euvel weer opge-
lost, òf door henzelf òf door moeder Teun en halfzus Lobke. 

Na deze korte wandeling stond er koffie met heerlijk gebak 
voor ons klaar in het Pannenkoekenhuis, aangeboden door 
Kennel v.d. Flevomare. Voor degenen die dat wilden, moch-
ten de honden ook mee naar binnen. Absoluut geen pro-
bleem voor de bediening. Er werd volop bijgekletst over het 
wel en wee van de pubers. Het blijft heerlijk om rustig mee te 
luisteren en foto’s voorbij te zien komen. Alle eigenaren ken-
nen elkaar behoorlijk goed, mede doordat Marjan de Raad 
destijds een besloten groep op Facebook had aangemaakt, 
waardoor we met elkaar in contact konden blijven. 

Na een kleine 3 kwartier startte de ‘grote’ wandeling. De tocht 
ging door het Voorsterbos; hier mogen, op een bepaald stuk 
het gehele jaar door, de honden loslopen. Nou daar werd 
gretig gebruik van gemaakt. Gaaf om te zien hoeveel ple-
zier ze dan samen hebben. Onderweg hebben we nog een 
‘kort-apport’ geoefend, dat door alle Drenten netjes werd 
uitgevoerd. Met alle hondjes wordt ook nog steeds met veel 
enthousiasme getraind bij een hondenschool of een jacht-
honden-training. Dit stimuleert de onderlinge band tussen 
baas en hond en dat was ook duidelijk merkbaar. 

Na afloop van de wandeling hadden Marjan en ik bedacht 
om op de parkeerplaats een soort verkorte versie ‘show-trai-
ning’ te geven. Marjan gaf een korte toelichting over wat de 
mensen te wachten stond op de komende Fokdag (23 april 
2016). Met haar teefje Guusje (‘Mijn Augusta v.d. Flevomare’) 
liep Marjan door de ‘fictieve ring’ en ‘showde’ ze, hoe de hond 
moet lopen en wat het ‘staan en betasten’ door de keurmees-
ter inhield. Vervolgens hebben we samen alle vijf de honden 
nagevoeld en gecontroleerd en hebben we de eigenaren, 
indien nodig, nog tips gegeven over het voorbrengen van 
een hond.

De dag hebben we gezamenlijk afgesloten met een heerlijke 
lunch in het bovengenoemde Pannenkoekenhuis. Aan het 
einde van de middag keerde iedereen moe en voldaan huis-
waarts. Ons volgende treffen zal zijn op de Fokdag, zaterdag 
23 april 2016. Wij kijken er al naar uit!

Mirjam van Hoef-Vervaart en ’n pootje van Roef
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Onnodig overlijden door vaccinatie?

In de nacht van 17 op 18 augustus 
stierf onnodig onze kerngezonde, 
vrolijke en bijzondere Drentse Pa-
trijshond ‘Soeni Helianthe van Gorik’s 
Heem’, waarschijnlijk veroorzaakt 
door de jaarlijkse vaccinatie.

Soeni was begin augustus 2014 tegen 
leptospirose ingeënt met ‘Nobivac L4’. 
Aan de jaarlijkse oproepkaart van je 
dierenarts geef je trouw gehoor. Je 
wilt immers dat alles goed is geregeld. 
Zeker als je hond regelmatig meereist 
naar het buitenland. Er kwam dus begin 
augustus 2015 weer een sticker ‘Nobi-
vac L4’ in haar paspoort.

Een kleine twee weken later begon 
onze Drent slijm op te geven. Ze kon 
niet meer slikken. De beschikbare week-
end-dierenarts heeft haar uitgebreid 
onderzocht, ook operatief. De waarden 
van het bloedonderzoek waren perfect. 
Inclusief kalium-natrium. Echt argwaan 
kwam na deze onderzoeken nog niet. 
De laatste dagen waren we druk in de 
weer met sondevoeding om uitdroging 
te voorkomen. De toestand van onze 
gewoonlijk ijzersterke, nooit moe te 
krijgen en altijd een geweldige eetlust 
hebbende Soeni, werd de vierde avond 
zeer snel slechter. ’s Nachts gingen de 
haren van haar vacht plotseling recht 
staan en na een plotselinge jammer-
kreet was ze dood. Ze werd net geen 8 
jaar.

We hebben snel contact opgenomen  
met een bevriende dierenarts elders in 
het land en naar zijn gedachten hier-
over gevraagd. Zijn directe wedervraag 
luidde: wanneer heeft ze haar laatste 
inenting gehad en hoe zag die sticker 
eruit? Nou Nobivac L4 dus, geel met 
een rood stipje. Uit zijn verdere toe-

lichting bleek dat 
het een omstreden 
middel is.

Nu moet ook 
verteld worden 
dat onze eigen 
dierenarts dezelfde 
onheilsnacht direct 
kwam. “Dat dit jullie 
moet overkomen”, 
was haar eerste 
reactie. Zij gaf aan 
dat er een discussie 

gaande is betreffende vaccinatie tegen 
de ziekte van Weil. Het overlijden van 
Soeni lag in een functie-verstoring van 
het slikcentrum, waarschijnlijk veroor-
zaakt door de vaccinatie. Treurig voor 
alle partijen. We hebben geen sectie 
laten verrichten.

Met een titerbepaling had alles voor-
komen kunnen worden. Waar hadden 
we dat ook alweer gelezen? Juist, in het 
artikel ‘Vaccineren, zin of onzin’ door 
Tannetje Koning in het februari-num-
mer van ‘Onze Drent’. Goed artikel, maar 
niet voldoende om onze onmacht te 
laten voor wat die was. Verder speurend 
naar meer informatie stuitten we alras 
op de site ‘Vaccinatieschade en Beleid’. 
Na het lezen van het eerste stuk over 
‘het nieuwe vaccinatiebeleid: 3-jaarlijks 
vaccineren’ wordt je gevoel van on-
macht om wat je is overkomen steeds 
groter. De geïnteresseerde lezer vindt 
de nodige verwijzingen naar andere 
relevante sites. Lees vooral ook ‘omarm 
de tijger- vaccinaties honden’  (www.
omarmdetijger.nl).

Uit alles wat op de verschillende fora 
naar voren komt, valt op dat de lepto-
spirose-entstof 3 maanden bescher-
ming biedt en daarna in een aantal 
maanden sterk afzwakt en dat de eigen-
lijke boosdoener de adjuvans is; de stof 
die zorgt dat de enting gaat werken, 
d.w.z. dat het immuunsysteem wordt 
aangezet om antilichamen te produce-
ren. Juist voor de leptospirose adjuvans 
worden giftige stoffen gebruikt, die 
op het zenuwstelsel werken. De grote 
waarom-doet-niemand-hier-iets-tegen 
vraag doemt nu op. En hoe streef je nu 
bijv. naar een landelijke vaccinatie ma-
tigingsbeleidslijn door de toonaange-

vende instanties? Moet er een initiatief 
komen van de Partij voor de Dieren of 
moet een virologie student een scriptie 
schrijven die landelijke aandacht krijgt 
van de pers? Iemand die het weet, mag 
het zeggen.

Voor wat betreft de leptospirose inen-
ting voor onze andere Drent hebben we 
al een besluit genomen. Dat mag wel 
duidelijk zijn. Tenslotte zij nog vermeld, 
dat het om een aantal hectische dagen 
ging. Je vecht tenslotte voor het leven 
van je Drent. Omwille van de leesbaar-
heid is alles afgevlakt tot een naar wij 
hopen informatief en waarschuwend 
verhaal.

Ron & Valentina

Naschrift Redactie
De plotselinge ziekte en het overlijden 
van Soeni is uiteraard een hele droe-
vige en heftige ervaring. We wensen 
Ron en Valentina sterkte. Nog moei-
lijker wordt het als je hoort/leest dat 
het misschien te voorkomen zou zijn 
geweest. Over het genoemde vaccina-
tie-middel is een discussie gaande op 
internet en in de Social Media. 

De vereniging ‘De Drentsche 
Patrijshond’ kan en wil hier beslist 
geen standpunt in innemen. Het is 
natuurlijk aan te raden om u breed te 
informeren en te laten adviseren door 
deskundigen. Zoals bij zoveel onder-
werpen zal ieder Drentenbaasje zelf 
een beslissing moeten nemen.

We willen er ook nog met nadruk op 
wijzen dat het niet vaccineren tegen 
Leptospirose (ziekte van Weil) levens-
bedreigende risico's met zich mee 
brengt.
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Alle begin is moeilijk
Eigenlijk ben ik bang voor honden. Of dat was ik. Kwam 
ik een loslopende hond tegen dan liep ik het liefst een 
blokje om. Het ergste waren mensen die – als je bij hen 
thuis binnenkomt – een blaffende  hond op je af laten 
stormen en dan roepen: Hij doet niks hoor! Zouden zij 
nu echt denken dat iemand die bang is voor honden zich 
daardoor gerust gesteld voelt?

Toen een vriendin van mij een nieuwe hond wilde nemen, 
was dat een keerpunt in mijn leven. Haar vorige hond, een 
kleine bastaard, had mij al eens in mijn kuiten gebeten, 
dus mijn angst voor honden was in die tijd zo ongeveer op 
zijn hoogtepunt. Maar het diertje was dood en Lieke, die 
vriendin, wilde een nieuwe hond. Een Ierse Setter zou het 
worden. En ze was vastberaden mij van mijn hondenangst af 
te helpen. Dus ik mocht mee om een puppy uit te kiezen. En 
daar zit je dan bij zo’n fokker met een pasgeboren puppy op 
schoot. Tja, daar kun je als grote volwassen man natuurlijk 
niet bang voor zijn. En zo ben ik stapje voor stapje mijn angst 
kwijtgeraakt. Ik ben meegegaan om de pup na een paar we-
ken op te halen en ben heel vaak bij Lieke thuis geweest toen 
Sam – zo noemde ze de Setter – klein was. Samen wandelen 
en zelfs af en toe samen op vakantie. Ik liet Sam geregeld in 
mijn eentje uit, leerde andere honden en hun eigenaren ken-
nen en mijn angst verdween als sneeuw voor de zon. 

Op een gegeven moment, ik was samen met Lieke en Sam 
op vakantie in een huisje in Duitsland, was ik fors aan het 
stoeien met Sam. Hij was inmiddels een jaar of drie. Een grote 
prachtige roodbruine reu. Hij en ik hadden de grootste lol. En 
toen, ik weet het nog goed, stond hij opeens met vier poten 
over mij heen terwijl ik lachend op mijn rug onder hem op de 
grond lag. En ik wist het zeker. Ineens. Ik wilde ook een hond.

Maar ja, een hond nemen doe je niet zomaar. Allereerst 
moest manlief er mee instemmen. Maar gelukkig, dat viel 
mee. Hij was er wonderwel snel mee akkoord, want hij had er 
ook wel eens aan lopen denken. Het tweede probleem was 
welke hond bij ons zou passen. We waren geen honden ge-
wend, dus het moest wel een beetje gemakkelijk beest zijn, 
of op zijn minst goed trainbaar. Qua uiterlijk vonden we een 
Ierse Setter wel heel mooi, maar een tikkeltje te groot. An-
dere mensen die ik kende hadden Friese Stabijen. Die vond 
ik ook erg leuk, maar juist weer wat klein. Er werden boeken 
op nageslagen en websites doorgespit. Uiteindelijk 

kwamen we uit bij een Drentsche Patrijshond. Een mooie 
middelmaat, een lieve aandoenlijke kop met van die leuke 
hangoren en volgens alle boeken en websites een zachtaar-
dige allemansvriend en goed te trainen. Hij zou zelfs met een 
oogwenk te sturen zijn. Nou, zo’n hond wilden wij wel!  

Ons eerste hondje
Wat wij doen, doen we het liefste goed, en dus hadden we 
veel gelezen over het kiezen en opvoeden van een hond. 
Alom werd geadviseerd om een hond via de rasvereniging 
aan te schaffen om te voorkomen dat je terechtkomt bij 
inferieure broodfokkers. Zo leerden we dat er een puppy-
wachtlijst was, waar je je voor op kon geven. De vereniging 
zorgde dan dat je bij een goede fokker terecht zou komen. 
Ze hielden zelfs nestcontroles om te kijken of alles wel oké 
was. Zo gezegd, zo gedaan. We werden lid van de vereniging, 
schreven ons in op de puppywachtlijst en vervolgens begon 
het grote wachten. Na een maand of vier, het was eind maart 
2001, werden we gebeld. Er was een reutje beschikbaar. 
Eigenlijk was het hondje voor iemand anders bedoeld, maar 
die had zich op het laatste moment bedacht. Het beestje was 
al zeven weken oud en zou al de volgende week opgehaald 
kunnen worden. Dus wij, mijn man Paul, vriendin Lieke en 
ikzelf onmiddellijk naar de fokker toe, ergens in het oosten 
van het land. Het bleek een aardige al wat oudere man te 
zijn. Het nest puppy’s zat in de schuur. Dus wij kijken, en oh 
oh, wat een heerlijk gekrioel al die kleine beestjes. De fokker 
haalde er eentje uit het nest en gaf die aan ons. ‘Dit is ‘m’, zei 
hij. Nou, hij was het zeker. Wat een schatje! We waren op slag 
verliefd. Het liefste hadden we hem gelijk meegenomen, 
maar ja dat mocht nog niet. Nog een weekje wachten. On-

Drentenervaringen - deel 1
Vijftien jaar geleden kregen wij onze eerste Drent. Nu ik 
van plan ben over enige tijd een eerste nestje te fokken, 
realiseer ik mij dat ik nog veel nieuwe zaken moet leren. 
Ik loop voor het eerst tentoonstellingen en probeer op 
allerlei manieren kennis te vergaren. De komende maan-
den schrijf ik in ons clubblad over mijn ervaringen.
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dertussen raakten we wat aan de praat met de fokker. Hij had 
één teef waar hij af en toe een nestje mee fokte. Jazeker, hij 
had ook controle gehad van iemand van de vereniging. Die 
had gezegd dat hij af en toe een bandje moest afdraaien met 
geluiden van stofzuigers en geweerschoten. Nou, hij vond 
dat maar onzin. Maar ja, als dat moest van de vereniging dan 
wilde hij dat best doen hoor. 

Achteraf gezien hadden we op dat moment moeten weg-
lopen. Ik realiseerde me pas veel later dat de puppy’s waar-
schijnlijk helemaal nooit in huis waren geweest en geen 
enkele vorm van socialisatie hadden gehad. Ik heb sterk het 
vermoeden dat de pups gewoon in de schuur werden ge-
houden tot de nieuwe eigenaren ze kwamen ophalen. Maar 
wisten wij veel. We hadden hier totaal geen ervaring mee en 
gingen er vanuit dat als het via de vereniging liep, het alle-
maal wel in orde zou zijn. En dat hondje, oh wat een schatje. 
We waren verkocht. Nuchter nadenken was er niet meer bij. 
Dus een week later zijn we ons hondje op gaan halen.

Lawaaigevoelig
Oh, wat waren we blij met onze Job, zoals we hem noemden. 
Wat een schatje. Vier dikke pootjes met een superzacht lijfje 
daarboven. Beweeglijk als elastiek. Speels, druk en oh zo 
aandoenlijk. ’s Nachts ging hij in de bench, precies zoals het 
in alle boekjes werd aangeraden. Als hij de eerste nacht ging 
piepen en blaffen moest je hem vooral in zijn sop gaar laten 
koken, volgens diezelfde boekjes, want dan leert hij dat het 
snelste af. Nou, dat heb ik nog geen uur volgehouden. Wat 
vreselijk zo’n beestje dat beneden ligt te kermen terwijl jij 
in je bed je handen tegen je oren drukt om het maar niet te 
hoeven horen. Ik ben naar beneden gegaan en ben naast de 
bench gaan liggen. Ik heb ‘m er niet uitgehaald maar heb ‘m 
met het deurtje op een kier liggen aaien terwijl ik geruststel-
lende geluidjes maakte. Net zo lang tot hij rustig in slaap 
viel en ik me heel zachtjes kon terugtrekken. Daarna heeft ie 
altijd  probleemloos in de bench geslapen.

Overdag was het een ander verhaal. Oeioeioei, wat viel dat 
tegen. We woonden destijds midden in het centrum van 
Utrecht. Vlakbij de Domtoren. Dus buiten was er veel lawaai. 
Auto’s, snerpende brommertjes en vlak voor ons huis bussen 
die met piepende remmen tot stilstand kwamen, waarna met 
veel gesis de deuren van de bus opengingen. Nooit geweten 
dat dat zoveel lawaai maakt. Job vond het helemaal niks. 
Het beestje vloog alle kanten op en durfde op een gegeven 
moment nauwelijks meer de straat op. En als we hem zover 

hadden dat hij dat wel durfde dan schrok hij van het min-
ste of geringste. Op de heenweg kregen we hem bijna niet 
mee en op de terugweg sleurde hij ons mee naar huis. Van 
een schuur ergens in de Achterhoek naar het centrum van 
Utrecht. Het was hem gewoon teveel. 

Baasjestraining
Maar eerlijk gezegd was het voor ons ook af en toe teveel. 
Wat een hoop aandacht vraagt zo’n jong beestje. Voort-
durend opletten of ie niet in huis poept of piest, of ie wel 
genoeg eet en drinkt, of ie wel voldoende slaapt, niet te lang 
achter elkaar loopt, en zijn we niet te streng, of juist niet 
streng genoeg, hoe leren we af dat hij zo aan de riem trekt en 
wat moeten we dan doen etc. etc. etc. En we hadden gele-
zen dat de eerste maanden cruciaal waren en de puppy van 
alles en nog wat moest meemaken. Dus de bus in, de trein 
in, liften, winkels, de markt, het bos, we gingen overal met 
hem naartoe. Maar wat waren we onervaren en onzeker. En 
dat met een hondje dat nog nauwelijks gesocialiseerd was. 
Hoogste tijd voor een training.

Denk niet dat we niet dol op Job waren, of dat het allemaal 
kommer en kwel was. Integendeel, we genoten met volle 
teugen. Alleen wilden we alles te goed doen en laten we 
eerlijk zijn: Job was totaal geen gemakkelijk hondje en al 
helemaal niet met een oogwenk te ‘bedienen’. Klein als hij 
was, hadden we onze handen aan hem vol. Dus wij konden 
een training goed gebruiken. Via onze vriendin Lieke hadden 
we contact met een Nederlands echtpaar dat in de Arden-
nen woonde en daar privélessen gaf aan honden en hun 
eigenaren. Dat leek ons wel wat, en dus zijn we een paar 
jaar lang regelmatig naar België getogen om ons op te laten 
voeden. Want daar kwam het eigenlijk wel op neer. Het mag 
dan hondentraining heten, maar in feite kregen we baas-
jestraining. Want je kunt nog zoveel boeken over honden 
lezen, uiteindelijk moet je toch leren om het in de praktijk te 
brengen. Maar met de tijd kregen wij vertrouwen in onszelf 
en Job in ons. Langzaam maar zeker keerde de rust terug in 
ons leven. Job groeide uit tot een prachtige volwassen reu, 
stronteigenwijs dat wel, maar oh zo lief en aanhankelijk. Met 
de fokker van Job hebben we nooit meer contact gehad en 
ook ons lidmaatschap van de vereniging was van korte duur. 
Maar daarover de volgende keer meer. 

Marcel Senten

Kijk eens hoe groot ik mij kan maken!
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Mantrail

Een zaterdagmiddag in januari, ’s middags 14:45 u. Het is 
kil en nat. Ik sta met Bikkel (voluit ‘Bikkel Saku v.’t Roer-
dal’), mijn Drent van 9 maanden, midden op een verlaten 
grasveld. De open plek is omzoomd door een heuvelach-
tig bosje. Behalve gras en bomen is er alleen nog maar 
een handschoen te zien die op het gras ligt. De hand-
schoen van de ‘vermiste’ persoon, die wij samen moeten 
zoeken. 

Ik heb geen idee waar we heen moeten. De handschoen 
geeft mij geen enkele aanwijzing. Voor mij zijn er überhaupt 
geen aanwijzingen. Geen voetafdrukken, geen broodkrui-
mels en geen afgebroken takjes, waarmee ik iets kan. Dit 
wordt een moment om helemaal op de 
neus en vaardigheid van Bikkel te vertrou-
wen.

Bikkel ruikt aan de handschoen, houdt 
zijn neus eerst in de lucht en daarna op de 
grond. Ik loop met hem een rondje om de 
handschoen heen om hem een geurspoor 
op te laten pikken. Hij lijkt iets te vinden 
en loopt een paar meter verder. Ik krijg 
hoop, maar… dan keert hij om en snuffelt 
nog eens aan de handschoen. Het ritueel 
herhaalt zich nog twee keer. Mijn hoop gaat 
met elke poging omhoog en omlaag.

Uiteindelijk loopt hij resoluut van de 
handschoen weg. Ik moet meer en meer lijn 
vrijmaken totdat Bikkel zo’n 10 meter voor 

mij uit loopt. Hij maakt tempo en lijkt precies te weten waar-
heen. Ikzelf heb nog steeds ‘no clue’, maar loop braaf achter 
hem aan. De rollen zijn nu echt omgedraaid. Het is vaak nog 
moeilijk om de signalen van mijn eigen hond goed te zien en 
te interpreteren, maar deze keer is het niet nodig. Hij heeft 
overduidelijk een spoor en trekt mij mee in de richting die 
hij bepaalt. En hij heeft gelijk… niet veel later hebben we de 
‘vermiste’ spoorloper feilloos gevonden.

Bikkel staat te springen van enthousiasme. Natuurlijk ook 
omdat zowel ik als de ‘spoorloper’ hem uitbundig prijzen 
en hij als beloning de allerlekkerste hondensnoepjes krijgt 
die we kennen. Ikzelf ben trots en eerlijk gezegd behoorlijk 
onder de indruk. Dit was nog maar de 3e les ‘mantrailing’. En 
dan al zo’n resultaat! Het heeft iets magisch om het vertrou-
wen bij zo’n oefening voor 100% bij je Drent te leggen en 
hem de leiding te geven van hetgeen er moet gebeuren. 
Zeker als blijkt, dat hij het goed heeft gedaan.

Zelf had ik nog nooit van mantrail gehoord, maar wilde met 
Bikkel wat meer doen dan de voor de hand liggende ge-
hoorzaamheidstraining. Het lijkt een schot in de roos te zijn. 
De ‘spoortjes’ worden om de beurt door de 4 honden in de 
lesgroep gelopen. Als wij stilstaan, omdat de andere honden 
bezig zijn, dan staat Bikkel te stuiteren en te ‘jodelen’, omdat 
hij zelf nog een keer wil. Thuis is hij vaak erg rustig, maar daar 
is tijdens deze cursus niets van te merken.

Deze en veel andere sporen gaan al best heel goed. Ze wor-
den nu, na 5 lessen, wat langer en iets uitdagender en dan 
moet hij (en ik) er toch wat harder voor werken en dan lukt 
het ook niet altijd helemaal. Met zijn 9 maanden is Bikkel nog 
redelijk jong en onderweg soms wat afgeleid.

Het enthousiasme van hem en mijzelf neemt echter alleen 
maar toe. Wat een leuke manier om samen met je hond te 
werken! Het is eigenlijk nu al zeker dat we ook de vervolgcur-
sus gaan doen. Zodra de basis er goed genoeg in zit, kunnen 
we tijdens wandelingen ook op een juiste manier blijven 
oefenen en ons als team blijven ontwikkelen. Mantrail is echt 
een aanrader!

Marco Kooman
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Drent-en-kennis: Antwoorden

1. Er wordt op een fokdag voornamelijk gekeken naar de bijzondere kenmerken, zowel de positieve als de 
negatieve, die de ouderdieren aan hun nakomelingen hebben doorgegeven.

2. Omdat de beoordeling van het nest mede bepalend is voor de beslissing omtrent een eventueel volgend 
nest.

3. Dat het nest om een goede indruk te krijgen, zo compleet mogelijk aanwezig is.

4. Om de Drent te behouden in al zijn of haar hoedanigheden, zoals de rasstandaard voorschrijft.

5. De ouderdieren en hun pups, leeftijd vanaf 18 maanden. Alle pups zijn welkom, dus ook gecastreerde, 
monorchide (1 teelbal), cryptorchide( geen teelballen) reuen en loopse teven.

6. Een erkend keurmeester.

7. De keurmeester kijkt naar het totaalbeeld, voelt met de handen over de rug/ribben, langs de staart en 
voelt bij reuen naar de teelballen. Ook wordt er naar het gebit gekeken en de ogen. Dit gebeurt als u 
alleen met uw hond bij het keurmeesters tafeltje staat. Daarna wordt aan u gevraagd of u een rondje 
met uw hond in draf wilt lopen (geen galop!) en vaak diagonaal op en neer om het gangwerk te kunnen 
beoordelen. Zo worden alle honden uit het nest beoordeeld, te beginnen met de ouderdieren. Er wordt 
een verslag gemaakt waarop aangegeven de beoordeling, uitgedrukt in ‘U’ van Uitmuntend; ‘ZG’ van Zeer 
Goed, ‘G’ van Goed en de ‘M’ van Matig. De beoordeling op de fokdag telt al mee voor het geval dat u zou 
willen gaan fokken met de hond: met twee keer een ‘ZG’ is voldaan aan het exterieur-criterium van het 
Fokreglement.

8. Om uw hond te be- en geleiden. 

9. Ringtraining  wordt erg aanbevolen, zodat niet alleen u maar ook uw hond voorbereid wordt op zo’n Fok-
dag. Uw hond en u voelen zich een stuk zekerder.

10. Uw hond is door deze training rustiger en zelfverzekerder in de ring waardoor hij beter te beoordelen is. De 
kwalificatie is daar meestal ook naar.

Tineke v.d. Feijst

Examen zweetwerk
Vrijdag 8 januari 2016 was het zover. Na een zweetwerk-
training van 4 maanden mochten de Drenten Sam v. ’t 
Patrieske, Ascon v. ’t Patrieske, Django v. ’t Patrieske en 
Gijs fan ’t Patrijzen Bos samen met de voorjagers Karen 
Starink, Thea en Daan Brom en Michel Enklaar hun ‘kun-
nen/ kunsten’ tonen bij 
een nazoek.

Onder de bezielende 
leiding van Jan de Bes 
van zweetwerk-training  
Spoorvast is er hard ge-
werkt om de hond en de 
voorjager voor te berei-
den op dit examen, want 
nazoeken is een samen-
spel tussen voorjager en, 
in ons geval, de Drent. 

Het uit te werken spoor 
bestond uit, natuurlijk, 
een aanschotplaats, 

enkele haken en verwijspunten. Aan het eind van het spoor 
vonden de Drenten het ‘stuk’ (wild).

Gelukkig hebben alle combinaties, soms met vallen en 
opstaan, een certificaat gekregen en mogen we door naar de 
cursus voor gevorderden.

We hebben allemaal 
genoten van de vrijdag-
middagen met goed 
weer, koffie en een koek 
en soms soep, warme 
chocolade en een borrel.

Kortom voor iedereen 
een aanrader.

Karen, Thea, Michel en 
Daan

Van links naar rechts: Django, Ascon, Sam en Gijs
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Hond van het Jaar-show - 10 januari 2016
Je hebt een hobby of niet! Je bent gek op je 
Drentje, vindt het heerlijk om met je wit-
bruine vriend op stap te gaan en staat regel-
matig vroeg op in het weekend om te gaan 
genieten van een lekker lange trainingsdag. 
Of, zoals op zondagmorgen 10 januari, vroeg 
op pad om op tijd in Amersfoort te zijn. Een 
lange showdag wachtte Hennie, Jarno en mij.

Degenen die mij kennen, weten dat ik liever in 
het bos of op het strand loop of in een kleiveld 
banjer met Jarno, maar dit ging een heel speci-
ale dag worden. Jarno was in juni clubkampioen 
geworden van onze rasvereniging en namens 
het bestuur had Hanneke me gevraagd of ik onze vereniging 
met hem wilde vertegenwoordigen tijdens de ‘Hond van het 
Jaar-show 2015’. Het idee om echt in de spotlights te staan 
vond ik best eng, maar hé, als Drentenliefhebber laat je graag 
zien wat voor mooi ras de Drentsche Patrijshond is. Dus ik zei: 
Ja.

Een drukte van jewelste was het in Theater ‘De Flint’, overal 
benches, heel veel honden en heel veel begeleiders en 
uiteraard bezoekers, die plaats konden nemen rondom de 
grote ‘catwalk’ met podium. Jarno vond het verkennen van 
het theater geweldig. Bij mij sloegen de zenuwen enorm toe 
toen ik het grote groene podium met de catwalk en al die 
grote spotlights zag, de fotografen, al die mensen er omheen, 
het gilde keurmeesters. Pffff, wat had ik mezelf op de hals 
gehaald om ‘Ja’ te zeggen tegen deelname… Maar ja, wie A 
zegt, moet ook B zeggen, dus even diep ademhalen, extra 
pufje voor de luchtwegen en hopla gewoon er voor gaan. 
IK stond niet in de spotlights; onze Jarno was degene die 
zich mocht laten zien. Contacten zijn gauw gelegd, dus de 
praatjes leidden me af. Bekenden kwamen we tegen. Marjan 
de Raad mocht ook haar hond showen en was er met Laetitia. 
Jolanda Huijsing en José van der Greft kwamen ons aanmoe-
digen (de foto’s bij dit artikel zijn door Jolanda gemaakt).  
Nogmaals dank voor jullie support! 

In totaal deden er ongeveer 320 honden mee, van heeeeel 
klein tot heeeeel groot. Je weet dat er veel rassen zijn, maar 
als je vanuit 10 rasgroepen vertegenwoordigers voorbij ziet 
komen op de catwalk, verbaas je je over de verscheidenheid 
binnen de rassen! 

Heel veel honden vind ik leuk om te zien en de verschillende 
karaktereigenschappen kan ik waarderen. Voor mijzelf werd 

opnieuw bevestigd dat de Drent toch écht míjn ras is! Het 
motto ‘Eens een Drent, altijd een Drent!’ geldt ook voor mij 
en Hennie is het met me eens. Al dat gepoeder en gekam bij 
een aantal rassen, zelfs nog als men op het podium voor de 
keurmeester staat… Het mag hoor, ieder zijn ding, maar het 
verbaasde mij hooglijk. Het maakte mij weer eens duidelijk 
dat ik gewoon enorm blij ben met, en gelukkig wordt van, 
onze no-nonsense-Drent, die de dag ervoor nog in de velden 
rende, lekker getraind had, zwart van de bagger mee naar 
huis ging, in de avond even doorgekamd was en de volgende 
ochtend gewoon klaar was voor de Grote Show!

Achter de coulissen was ruimte voor de voorkeuring en per 
rasgroep werd je opgeroepen om te verschijnen. Dit jaar 
begon men met groep 10 en telde zo terug. Jaap Hoeksema 
was er met Jarak (Bart) om de andere Drentenrasvereniging 
te vertegenwoordigen. We hadden al vaker samen in de ring 
gestaan en wonnen wisselend. Toch weer spannend, hoe zou 
het vandaag gaan?! De keurmeester kwam langs en nog een 
keer, bekeek de honden vanuit iedere hoek, lette goed op de 
reacties en je kunt er geen peil op trekken. Afwachten maar, 
nog meer wachten, en nog even wachten, nog een keer de 
keurmeester bij de groep en dan het seintje dat je de loop-
plank op mag en plaats kan nemen op het podium, wachten 
tot je je showrondje mag gaan lopen. 

De catwalk leek groot, maar was toch wat klein en smal om 
goed snelheid te kunnen maken met lopen en een grote 
draai lopen was ook wat lastig (leuk al die vazen, en wat als 
ik er af val …, dus speel maar op safe). Dat lopen op zo’n 
catwalk en dan zo hoog is dus een aparte ervaring; je kunt 
door het licht niet goed de zaal in kijken, maar je weet dat ie-
dereen naar je kijkt. Maar na het eerste rondje ging het weer 
vanzelf. Een show is een show, ze vinden hem een mooie 
hond of niet. Niets dat je er aan kunt doen, de keurmeester 
beslist.

Jarno had weer zoiets van ”Waarom moet ik hier zijn …, 
wat dóe ik hier?!” Lage oren, beetje onderuitgezakt staan … 
Vrouwtje nerveus … Jarak mocht bij de raskeuring van groep 
7 door naar de finale. Het eerste deel zat er op. 

Het was nog niet klaar, opnieuw wachten want aan het eind 
van de middag moesten we nogmaals de ring in voor de 
keuring van de Hollandse rassen. Er was ondertussen genoeg 
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te zien om ons te vermaken. Doordat ik in de wachttijd wat 
vaker naar buiten gegaan was met Jarno (fijn die stromende 
regen in je goede kleding en meteen een natte hond) en tus-
sendoor even lekker met hem gespeeld had met een favoriet 
knuffeltje, kreeg ik mijn vrolijke Drentenvent weer terug. Bij 
de voorkeuring van de Hollandse rassen stond mijnheertje 
dan ook een stuk vrolijker in de ring en inmiddels was ik zelf 
mijn zenuwen echt helemaal kwijt (ja, ja, ik weet het, ALLES 
geven we door via dat lijntje). Op naar het podium! Het lopen 
ging beter en ook tijdens het wachten stond Jarno er mooier 
en alerter bij. Jarno mocht bij deze speciale keuring door naar 
de finale om de Drent te vertegenwoordigen en won dus van 
Jarak. Van de 17 Hollandse rassen-deelnemers werden er zes 
uitgekozen die de finale mochten lopen en daar zat Jarno 
bij. Vervolgens werd er een winnaar en een reserve-winnaar 
gekozen. Daar strandden wij bij de laatste zes. Jarno kreeg 

een leuk favoriet speeltje en een mooie rozet als bewijs van 
deelname aan de finale. Het Drentenkind was weer helemaal 
blij. En ik ook. We hadden het toch maar gedaan, daar in de 
Flint gelopen op het groene pluche en in de spotlights!

In de avond lag er een heel moe hondje op m’n schoot; zo-
veel indrukken en herrie tijdens de Hond van ‘t Jaar Show in 
Amersfoort, zoveel wachten, zoveel dicht op elkaar gepakte 
mensen en honden. Terugkijkend bedacht ik me dat het 
toch wel een enorme eer is en een heel bijzondere show om 
mee te mogen maken. Ik ben blij dat we zijn gegaan, want 
hoeveel mensen mogen zo’n ervaring beleven? Samen met 
Jarno hebben we die zondag weer een mooi Drentenhoofd-
stuk afgesloten. 

Manuela Plaisier

Bugs op een terras op Ameland - Joke Pluim Laika - Anita van der Meer

Wat 
klopt hier niet?

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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Keurmeester: Mw. G. Halff-van Boven Beste van het ras (BOB): Makker fan ‘t Suydevelt

Reuen Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1ZG Abe Bloske v. ’t Dreske Kwinne 2956884 S. Tiemeijer-Wisman en
R.H. Tiemeijer

Open klasse 1U Asra Tessa van Klein Elsholt 2903967 A.H.L. Kamperman van Remmen

Kampioens-klasse CAC-CACIB, BOB 1U Makker fan ‘t Suydevelt EST 02668-12 K. Säre en L. Säre en N. Hollender

Res. CAC-CACIB 2U Sander fan de Indo-Anjoho 2790062 S. Tiemeijer-Wisman en
R.H. Tiemeijer

Veteranenklasse 1U Bart fan ‘t Suydevelt 2630889 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Teven

Jeugdklasse 1ZG Puck-Tessa van Klein Elsholt 2997330 A.H.L. Kamperman van Remmen en
J.H. Kamperman

Tussenklasse 1U Ella v.d. Olinckhoeve 2960856 G.B. Olieman

Open klasse Res. CAC-CACIB 1U Wiesje Wyneke fan’t Suydevelt 2947557 G.A.C.M. Duijvelaar en
C.T.M. Fransen

Kampioensklasse CAC-CACIB 1U Kirsi fan ‘t Suydevelt 2872053 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema- Schuurman

Veteranenklasse Res. CAC 1U Tessel v. ‘t Wijdseland 2683651 G.B. Olieman

Holland Cup 11 december 2015

Makker fan ‘t Suydevelt Kirsi fan ‘t Suydevelt Abe Bloske v. ’t Dreske Kwinne

Een weekendje showen in Amsterdam
Voor ons is een show in Amsterdam een soort thuiswed-
strijd, slechts een 20 minuutjes rijden vanaf ons huis en 
dan ben je bij de RAI. 

Daarna hebben we bijna 45 minuten gewandeld: van kastje 
naar muur en weer terug om diezelfde RAI heen… Het was 
echt heel slecht aangegeven, waar je met je hondje nou 
precies moest zijn. Meerdere bazen en hun honden kregen er 
een slecht humeur van. Hou het er maar op, dat ik heel wat 
hoogstaand Nederlands heb gehoord. Niet dus!

Met onze heren zochten we een rustig plekje aan de kant, 
maar de rust was van zeer korte duur. Om ons heen werd 
het al snel ont-zet-tend druk. In ring 34 werden 12 Drentjes 
gekeurd door mevr. Halff-van Boven. De beste van de vijf 
aanwezige reuen werd ‘Makker fan ’t Suydevelt’; bij de zeven 

teefjes werd ‘Kirsi fan ’t Suydevelt’ eerste. Makker, uit Estland 
trouwens, werd de BOB. Onze Okke werd bij de reuen keurig 
tweede. En Abe kreeg een mooie ZG.

Op zondag gingen we weer. De Winner, deze keer. Okke werd 
weer keurig tweede achter de latere BOB. Abe kreeg vanwe-
ge zijn ‘geklooi’ in de ring slechts een ‘G’. Onze eerste  ‘Goed’ 
ooit behaald met één van onze heren. Die hebben we dus 
maar op gepaste wijze gevierd!

Aan iedereen onze hartelijke felicitaties met de behaalde 
resultaten. In het bijzonder aan Geert en Grada Paardekooper 
en hun ‘Winner’ Brisco.

Selma Tiemeijer-Wisman

Tentoonstellingen
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Winnershow Amsterdam - 13 December
Vandaag gaan we met Brisco naar de Winner in Amster-
dam. Er is een mooie inschrijving van 36 Drenten: 19 
reuen en 17 teven, die gekeurd werden gekeurd dhr. W. 
Arxhoek.

Zondagmorgen op tijd naar de RAI, waar we zaterdag als 
ringpersoneel hadden gewerkt. Zaterdagavond hadden we al 
even gekeken in de catalogus welke Drenten er mee zouden 
doen. Er waren in elk geval mooie reuen ingeschreven om 
tegen te lopen.

Zondagmorgen moest ik om 8 uur aanwezig zijn voor de 
laatste instructies als ringmeester. Ik heb Grada afgezet bij 
ring 23 en haar succes gewenst. Gelukkig was ik mooi op tijd 
klaar in ‘mijn’ ring om bij de Drenten te kunnen kijken; de 
keurmeester daar was een beetje uitgelopen.

Eerst de puppen, dan achtereenvolgens Jeugdklasse, Tussen 
klasse, Open klasse, de kampioenen en een veteraan. Er was 
zelfs een Drent uit Estland, die had op vrijdag de Holland Cup 
gewonnen bij de Drenten. Ik kende die hond niet, maar was 
er erg benieuwd naar.

De Kampioensklasse kwam in de ring in de volgorde: Makker, 
Sander (Okke), Dexter en Brisco. De keurmeester liet ze een 
rondje lopen. Daarna werden ze één voor één gekeurd en 
moesten ze weer een rondje lopen voor de eerste plaats. De 
keurmeester wisselde per ronde de hond die voorop liep.

Ik werd daar een beetje nerveus van en zei tegen Selma “Dat 
zal toch niet waar zijn, dat Brisco eerste wordt in de Kampi-
oensklas’?” Hij werd het wel!

Voor beste reu kwamen in de ring: Hidde (Jeugdklasse), Karu 
(Open klasse), Brisco (Kampioensklasse) en veteraan Bart. 
De spanning steeg: wie wordt het? Rondje lopen en weer 
stoppen. Meteen mocht Brisco voorop, met Bart als tweede. 
Weer twee rondjes. Daarna moesten Brisco en Bart recht op- 
en neer lopen om het gangwerk goed te kunnen bekijken. 
Brisco liet het betere gangwerk zien.

Het bordje ‘1’ werd neergezet. Ik kreeg het er warm van, wie 
wordt de beste reu: Brisco of Bart? Uiteindelijk werd Brisco de 
beste reu en kreeg hij de ‘Winner 2015’ - titel toegekend. Wat 
een verrassing was dat!

Daarna waren de teefjes aan de beurt en dat betekende een 
rust uur voor Grada en Brisco. Om ongeveer 14.30 uur moest 
er voor de ‘Beste van het ras’ gelopen worden. Brisco tegen 
Benthe. De keurmeester zei ‘Laat ze maar lopen’. Uiteindelijk 
werd onze ‘Brisco Barasya the Gloucester’ de BOB. Onze dag 
kon niet meer stuk. Wat een geweldige ervaring voor ons, 
voor ons Drentje, voor onze fokker en voor onze vrienden! 
Jammer, dat ons dat niet door iedereen werd gegund.

Voor de eindkeuring van rasgroep 7 was mevr. Cathy Delmar 
(IE) de keurmeester en het was ‘erin en eruit’. Bij de Neder-
landse Rassen kwam Brisco ook niet verder, maar voor ons 
maakte het niet uit: Brisco Barasya is de BOB en ‘Winner 2015’.

Geert Paardekooper



42 - Onze Drent

 

Keurmeester:  Hr. W. Arxhoek Beste van het ras (BOB): Brisco Barasya the Gloucester

Reuen Stamboek nr. Eigenaar

Puppyklasse Beste pup VB Eelco fan’t Suydenvelt 3002295 C. de Regt

Jeugdklasse Jeugd CAC
Jeugd Winner

1U Hidde Lynde v.d. Bezeldonk 2977330 G.D. Nobel en
F.A. Roozenburg

Tussenklasse G Abe Bloske van ‘t Dreske Kwinne 2956884 S. Tiemeijer-Wisman en 
R.H. Tiemeijer

Open klasse Res. CACIB 1U Karu fan ‘t Suydevelt 2872052 A. van Erp en M. van Wijngaarden

Kampioensklasse CAC-CACIB
Winner, BOB

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

Veteranenklasse Res. CAC 
Veteraan Winner

1U Bart fan ‘t Suydevelt 2630889 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Teven

Jeugdklasse Jeugd CAC en CAC
Jeugd Winster en 
Winster

1U Benthe Djenna van Drienermarke 2991066 H.T. Bösing en
E.M. Bösing-Dijkstra

Tussenklasse Res. CAC-CACIB 1U Ella v.d. Olinckhoeve 2960856 G.B. Olieman

Open klasse 1U Lindsey Li v.d. Sebastiaanshoeve 2947480 L. Punselie

Gebruikshonden Res. CACIB 1U Djenna Sanne van Drienermarke 2743422 H.T. Bösing en E.M. Bösing-Dijkstra

Kampioensklasse 1U Kirsi fan ‘t Suydevelt 2872053 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema- Schuurman

Veteranenklasse Veteraan Winner 1U Tessel v. ‘t Wijdseland G.B. Olieman

Kerstshow Cuijk – 18 december 2015
Ik had met mijn Drent, Roef Bo v.d. Ruyghewaert, al een 
tijdje geen shows meer gelopen. Omdat hij mooie rap-
porten had behaald op de Reuendag en de Fokdag, vond 
ik het tijd om hem maar weer eens ’n keertje in te schrij-
ven. 

Ik besloot om hem in te schrijven voor de Kerstshow in Cuijk; 
een niet al te grote show met een gemoedelijk karakter en 
meestal minder druk. De aanvliegroute naar de datum toe 
was allerminst ontspannen. Enkele dagen daarvoor was 
onze andere Drent, Rink, behoorlijk ziek en lag met ruim 
40°C koorts gestrekt op zijn kleedje. Ongeveer tegelijkertijd 
werd mijn vader met spoed opgenomen in het ziekenhuis en 
waren de berichten allerminst positief… Zucht, ik besloot om 
maar niet te gaan. Met veel spanning in je lijf en het risico om 
naar huis geroepen te worden, kun je niet lekker een show 
lopen. 

Echter op de ochtend zelf bleef het idee door mijn hoofd spo-
ken en dan hak je de knoop door: We gaan ervoor en zien wel 
hoe de dag loopt! Roef snel even ‘gepimpt’, enkele spullen in 
de rugzak gestopt en op naar Katwijk (omgeving Cuijk). Het 
startnummer kon nog worden opgehaald tot 11:45 uur; de 
Drentsche Patrijshonden zouden na 12:00 uur gekeurd wor-
den. Bij aankomst bleek dat er 18 Drenten waren ingeschre-
ven: hoezo “minder druk…”? Onder het genot van een kopje 
koffie en ’n broodje bestudeerde ik de deelnemerslijst en dan 
maak je een inschatting over je kansen.  Zou het vandaag 
dan toch lukken om nog een punt te scoren voor het Ne-
derlands Kampioenschap? Roef was deze dag de oudste reu 
(ruim 4,5 jaar oud), het was een Duitse keurmeester maar ook 
wel weer een sterk deelnemersveld. Met vertrouwen gingen 
we rond 13:30 uur de ring in.

Roef had er duidelijk plezier in en liep voorbeeldig. Ook het 
zich laten betasten ging prima, ik had ook niet anders van 
hem verwacht. Keurmeester Peper was dik tevreden over 
onze Roef: Uitmuntend! We waren dus in de race voor Beste 
Reu en ja hoor, Roef werd ook Beste Reu. Onze CAC- en 
CACIB-punten hadden we binnen.

Na de reuen werden de teefjes gekeurd. Er liepen mooie 
Drentjes tussen, maar helaas waren er ook 2 honden bij die 
zich niet of moeilijk lieten betasten. Na diverse mislukte 
pogingen van keurmeester Peper kregen ze NTB (Niet Te 



Onze Drent - 43

 

Keurmeester:  Hr. W. Peper (DE) Beste van het ras (BOB): Roef Bo v.d. Ruyghewaert  

Reuen Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse Jeugd CAC
Ned. Jeugdkamp.

1U Hidde v.d. Bezelhonk 2977330 G.D. Nobel en F.A. Roozenburg

Open klasse CAC-CACIB BOB 1U Roef Bo v.d. Ruyghewaert 2828504 M.M. van Hoef-Vervaart en
J.L.M. van Hoef

Res. CAC-CACIB 2U Renze fan ‘t Suydevelt 2930146 P. Hendriks en H. de Jong

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

Teven

Puppyklasse 1B Tara Kari van ‘t Roerdal 3002521 Y. Franssen

Jeugdklasse Jeugd CAC
Ned. Jeugdkamp.

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

Tussenklasse 1ZG Ella v.d. Olinckhoeve 2960856 G.B. Olieman

Open klasse Res. CAC-CACIB 1U Viva la Vida fan ‘t Suydevelt 2942483 J.W Hoeksema en F. Hoeksema-
Schuurman

Veteranenklasse 1U CAC 
Ned. Veteranenkamp.

1U Tessel van ‘t Wijdseland 2683651 G.B. Olieman

Rechts: Ned. Jeugdkampioen Hidde v.d. Bezelhonk

Boven: Ned. Jeugdkampioen Hidde v.d. Bezelhonk

Betasten) achter hun naam en ben je uitgeschakeld. Jam-
mer, maar netjes lopen is één, staan-en-betasten is twee en 
de totaalpresentatie is drie. Dan pas maak je kans op een 
winnende plek; dat leer je altijd op de showtraining. Op zo’n 
moment ben je blij, dat je een hele tijd samen met je hond 
elke week naar de showtraining bent gegaan. Netjes showen 
moet je hond ook leren, zowel als je hem zelf voorbrengt, 
maar ook als je het aan een ander overlaat. En dan nog: soms 
hebben ze hun dag niet… ’t blijft een Drent!

Daarna mochten we nog een keertje de ring in voor de titel 
‘Best of Breed’. En ja hoor, vandaag zat alles mee: Roef werd 
ook nog de BOB.

Roef mocht vandaag dus ons ras vertegenwoordigen in 
rasgroep 7. Wat een heerlijk gevoel en wat was ik trots op 
mijn Drent. De meeste deelnemers kwamen feliciteren; fijn 
dat je elkaar z’n eigen geluksmomentje gunt. Omdat we 

vrij laat klaar waren, hoefden we gelukkig niet al te lang te 
wachten op de keuring in de Erering. Helaas was het ook nu 
weer “erin-en-weer-eruit”, maar het mogen binnenstormen in 
de erering onder begeleiding van de bekende James Bond- 
sound was super om te mogen meemaken. 

Daarna mochten we nog even op de foto in de stand van 
Proplan en kregen we nogmaals de complimenten van de 
Duitse keurmeester Herr Peper. Hij vertelde, dat hij ons had 
gevolgd tot en met de eindkeuring en dat hij het bijzonder 
jammer vond, dat we geen podiumplaats hadden behaald. 
Nadat Roef een stevige knuffel van hem had gekregen, nam 
hij afscheid en togen wij, supertevreden, naar huis! 

Groetjes uit Best,
Mirjam van Hoef en ’n pootje van Roef

Wijziging in toekennen titel ‘Benelux Winner’

Tot en met 2015 was het mogelijk met een jeugdhond of een veteraan een 
dubbeltitel te halen op de Benelux Winner Shows, omdat de titel ‘Benelux 
Winner’ werd gegeven aan de beste reu c.q. beste teef van het ras. Dit 
wijzigt per 1 januari 2016. Vanaf die datum gaat de titel Benelux Winner 
naar de hond die ook het CACIB krijgt. 

Hiermee wordt aangesloten bij de internationale regels, zoals die van de 
sectieshows van de FCI (Europese- en Wereldshow).
De jeugdhond of veteraan kan nog steeds beste reu/teef en/of BOB 
worden, maar zal in de erering niet automatisch de CACIB/Benelux Winner 
zijn. Voor de goede orde: alle titels die tot 31 december 2015 zijn behaald, 
blijven gewoon staan. De volgende Benelux Winner Show in Nederland 
wordt gehouden op zondag 25 september 2016 in Maastricht.
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Eindhoven - 22 januari 2016
Voor het eerst naar een hondenshow!    

Afgelopen jaar besloten we onze Drent ‘Joeri van d’Ouw 
Knip’ op de lijst voor dekreuen te laten plaatsen. Ook 
wij willen namelijk graag een bijdrage leveren aan het 
opbouwen van een databank met grote variëteit in 
genetisch materiaal (veel verschillende dekreuen), zodat 
we nog decennia lang kunnen 
spreken van een gezond ras. 

Van verschillende Drentenken-
ners kregen we het advies om een 
keer aan een hondenshow mee te 
doen. Aanvankelijk zag ik daar flink 
tegenop: zoveel honden tegelijk in 
één hal. Hoe moest ik Joeri al die 
tijd rustig houden en hoe kon ik me 
het best voorbereiden? De eerste 
show in onze regio was die van de 
Kynologenclub De Kempen. De 
tentoonstelling zou op 22, 23 en 24 
januari 2016 in Eindhoven worden 
gehouden. Na de inschrijving in 
december startten we het oefenen 
van het ‘op draf lopen’ en het ‘in de 
bek laten kijken door vreemden’. 
Deze twee vaardigheden beheerste 
Joeri al spoedig. Ik borstelde hem 
ook vaker; dit vond hij heerlijk. 

Hierna volgde voor mij het opstellen van een adequate pak-
lijst voor de show. Ik besloot het dierenpaspoort, de brief van 
de dierenarts i.v.m. het trekken van één kies, de reis-bench, 
drinkbak, kauwstaaf, plastic zakjes en een borstel voor Joeri 
mee te nemen. Voor mijzelf nam ik veiligheidsspelden (voor 
het draagnummer), een lunchpakket en een kampeerstoeltje 
mee. 

Het was heel gezellig dat Ine Gimbrère besloten had om 
Rebèlle ook in te schrijven. Joeri en Rebèlle zijn uit hetzelfde 
nest en ‘mens en dier’ kunnen goed met elkaar overweg. 

Opeens was het dan toch vrijdag. Ik liet Joeri, voor het ontbijt, 
een flink eind lopen naast de fiets en de nodige behoeftes 
doen. Het kwam goed van pas dat het de dagen ervoor ge-
vroren had; daardoor werd de buik van Joeri niet vies. Na het 
ontbijt haalden we Ine en Rebèlle van huis. 

Ruim voor tienen arriveerden we bij het ‘Beursgebouw’ in 

Eindhoven.  Daar kregen we ons draagnummer en de catalo-
gus. Na het plaatsen van bench en stoeltjes besloten we met 
z’n vieren een wandeling over de beurs te maken. Joeri vond 
het reuze interessant en kwam ogen en neus te kort. Zo nu 
en dan was hij hyperactief, maar hij heeft beslist ook rustige 

momenten gekend. De kauwstaven 
kwamen goed van pas.     

Van de 21 inschrijvingen waren er 
20 honden daadwerkelijk aanwezig.

Joeri liep netjes in de ring. Ik vond 
het moeilijk om hem lang stil te 
laten staan; Joeri had tijdens de 
jachthonden-opleiding van het 
KNJV namelijk geleerd om altijd te 
gaan zitten zodra het vrouwtje stil 
staat.  Ook Mirjam van Hoef stond 
mij deze morgen bij met raad en 
daad en riep mij toe dat ik Joeri 
‘horizontaal’ kon houden door mijn 
hand onder zijn buik te houden.  
Inderdaad dat werkte!

We kregen een ‘ZG’ (Zeer Goed) als 
beoordeling. De keurmeester zei 
over Joeri:
Goed wigvormig hoofd en correcte 
verhoudingen in zijn lichaam. Mag als 

reu nog wat mannelijker worden. Goede vachtstructuur, nog een 
beetje kort. Goede constructie; mag nog wat uitzwaren. Gaat 
voor zijn leeftijd heel behoorlijk; het is een reu die nog wat tijd 
nodig heeft.

Ook ‘Rebelle van d’Ouw Knip’ kreeg een ‘ZG’ in de Gebruiks-
hondenklasse. Na het bewonderen van de kampioenen en de 
BOB (Best Of Breed), ruimden we onze spullen op en gingen 
huiswaarts. Joeri was de verdere dag héél moe en heeft, al 
slapend, zijn indrukken verwerkt.

De volgende morgen hebben we een flinke wandeling 
gemaakt en Joeri laten zoeken naar verstopt wild. Hij deed 
het ‘revieren’ heel netjes.  Voor deze bezigheid is hij super 
gemotiveerd! Komend voorjaar hopen we mee te doen aan 
enkele veldwerkwedstrijden in de novice-klasse.

Eigenaars: Berry Kock en Ellen Bouwen
Voorjager: Ellen Bouwen
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Keurmeester: Dhr. W. Wellens Beste van het ras (BOB): Katja 

Reuen Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse Jeugd CAC 1U Tallmora Mazzel SE 47960/2014 M.J.P. van de Laar

Open klasse CAC, CACIB 1U Tristan 2950004 R.L. Roode

Res. CAC, res. CACIB 2U Renze fan ‘t Suydevelt 2930146 P. Hendriks en H. de Jong

Teven

Jeugdklasse Jeugd CAC, CAC, BOB 1U Katja 2981569 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Res. CAC 2U Puck-Tessa van Klein Elsholt 2997330 A.H.L. Kamperman van Remmen en 
J.H. Kamperman

Open klasse 1U Viva la Vida fan ’t Suydevelt 2942483 J.W. Hoeksema en
F. Hoeksema-Schuurman

Gebruikshonden 1ZG Rebèlle Van d’Ouw Knip 2883290 E.G.J. Gimbrère-Staetmans

Veteranenklasse 1U Senna Kristel van Selihof 2621637 K. van Kuijk-Weijmans

Best of Breed: Katja

We plaatsen zo mogelijk van elke show een foto van de BOB en een impressie / verslag 

van de show. We zijn daarvoor echter afhankelijk van de mensen die de show hebben 

bezocht. Als u op een show de titel BOB heeft behaald, zijn we erg blij met een foto van 

uw kanjer.  Als u ook een stukje wilt schrijven, zijn we nog blijer! S.v.p. insturen naar 

e-mail-adres: redactie@drentschepatrijshond.org.

We zijn voor de uitslagen afhankelijk van de rapportage van mensen die bij de ten-
toonstelling aanwezig zijn geweest. Helaas worden de resultaten vaak niet of slechts 
met grote vertraging digitaal bekend gemaakt door de tentoonstelling organiserende 
verenigingen. 
We kunnen dan ook niet instaan voor de juistheid van de door ons gepubliceerde 
uitslagen.

In Memoriam
Maarten-Meike van Groevenbeek 24-11-2002 - 13-10-2015

Op 13 oktober 2015 heb ik tot mijn grote verdriet moe-
ten besluiten onze Maarten te laten inslapen. Hij was nog 
gezond, hij was nooit ziek. ‘s Avonds om 18 uur was er nog 
niets aan de hand en om 22 uur, diezelfde avond, kreeg ik bij 
de dierenarts na onderzoek te horen, dat hij de nacht niet 
zou doorkomen. Maarten lag zwaar te hijgen en was aan het 
leegbloeden, waarschijnlijk was zijn milt gescheurd. Ik moest 
daarom de moeilijke beslissing nemen om hem uit zijn lijden 
te verlossen.

Wij hebben bijna 13 jaar van deze geweldige fijne Drent 
mogen genieten. Hij was afkomstig van Janny en Anne Of-
fereins, was Winner en Jeugdwinner en al jong Nederlands 
kampioen. Maarten behaalde ook goede resultaten op de 
jachtproeven. 

Bovendien was hij een goede dekreu; hij heeft 8 keer voor na-
komelingen gezorgd. Zelf hebben wij zijn zoon ‘Govert-Anjo 
van Drienermarke’, die mist zijn vader ook. Ik mis Maarten ook 
en zal hem nooit vergeten. 

Maarten is altijd mee op vakantie geweest. Hij was een echte 

Drent: eigenwijs, maar buiten jachthond en ook ontzettend 
waaks. We hebben heel veel met hem gelopen en veel plezier 
aan hem beleefd.

Hans Borsje
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Evenementenkalender 2016

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
Planatarium

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 World Dogshow
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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dé huisdierenverzekering

Uw huisdier verdient toch 
ook het allerbeste?

Stel uw huisdier wordt ziek of 
krijgt een ongeluk. Dan wilt u de 
beste medische zorg. Ongeacht 
de kosten.

Petplan is de meest complete 
huisdierenverzekering, met uitge-
breide vergoedingen. Bovendien 
gaat declareren heel snel en ge-
makkelijk!

Optimaal gemak voor u en een  
geruststellende gedachte.

Ieder huisdier verdient

Aanbevolen door de dierenarts!

Kijk op www.petplan.nl



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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