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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.

Best presterende hond veldwerkwedstrijden
Eline van ’t Arrêt

Eigenaar: W.C. Klijssen
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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze Vereniging, 

Inmiddels zijn we (gelukkig) aan de lente begonnen en 
hebben we de eerste verenigingsactiviteiten alweer gehad: 
de voorjaarswandeling in Ede, de eerste fokdag op 23 april 
en enkele jachtactiviteiten.

Zoals eerder aangegeven organiseren we dit jaar op 
verzoek van de Raad van Beheer gezamenlijk met de 
Drentsche Patrijshonden Club Nederland (DPHCN), het 
keurmeester-examen. De eerste theorieavonden en proef-
examens zijn bij het verschijnen van dit blad al geweest. De 
komende tijd zullen de aspirant keurmeesters ook “stage 
lopen” bij diverse gelegenheden waar honden gekeurd 
worden. Voor hen zeker spannend. Het slagen voor dit exa-
men is zeker geen sinecure en we hopen van harte, dat we 
na het examen in november een aantal nieuwe keurmees-
ters mogen verwelkomen.

Het is mooi om te zien hoe mensen via sociale media aller-
lei leuke momenten met hun hond delen en daarop posi-
tieve reacties krijgen. Zo kan Facebook dus ook werken. Blij 
zijn met je hond en soms ook handige tips of herkenning 
van andere lezers krijgen. Een suggestie: kijk ook eens op 
de Facebookpagina van de Vereniging, naast de website is 
deze zeker de moeite waard.

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

matig in dit blad over de vorderin-
gen en activiteiten op dit gebied 
informeren. Ook op de komende 
ALV zullen we hier apart aandacht 
aan besteden.

Op het gebied van gezondheid zijn 
er geen snelle, eenvoudige oplos-
singen. Een belangrijke actie hier-
bij is de deelname van onze Vereni-
ging aan het project Verwantschap 
van de Raad van Beheer.

Daarbij zou ik u willen meegeven dat uw feedback van 
groot belang is! Heeft u interessante gezondheidsindica-
ties van uw hond, meld het via ZooEasy aan ons! Hoe meer 
gegevens we hebben hoe beter de analyse van de gezond-
heidsontwikkeling door de FBC en externe deskundigen 
kan worden gedaan.

Laten we er dit jaar met elkaar een mooi  jaar van maken 
en -met alle inzet van de leden en vrijwilligers- een actieve, 
open en belangrijke rasvertegenwoordiging blijven.

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

Met hartelijke groet, namens het bestuur, 

Marc Massaar van Schaik 
Voorzitter

Het bestuur vindt het heel jammer dat Madelien Atema- van Noort heeft besloten om persoonlijke redenen te stoppen als 
bestuurslid van onze Vereniging. We hebben de aflopen jaren intensief en met veel plezier en enthousiasme met elkaar 
samengewerkt. We zijn blij dat Madelien binnen de Vereniging actief zal blijven en zich daarbij zal richten op het Register-
beheer en de toepassing van de gegevens in het register (ZooEasy) voor het gezondheidsbeleid.   

Van de bestuurstafel

Foto-thema  ‘Onze Drent’ juni 2016:
            Mijn Drent op een bijzondere locatie....
• Foto’s graag in groot formaat (onbewerkt, direct van het fototoestel) 
• mailen aan:  redactie@drentschepatrijshond.ORG 
• uiterlijke instuurdatum: 1 juni 2016

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 toe op alle, volgens het reglement te verrichten taken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secre-
taris van de Vereniging, Hanneke Alberts-Oets.  Ook degenen die zich willen aanmelden kunnen zich tot haar richten.
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Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2016, welke gehouden zal worden op maandag 
13 juni 2016.

Tijd: Aanvang van de vergadering om 19.30 uur  (de zaal is open vanaf 18.30 uur)

Locatie: Hotel/Restaurant Schimmel, Stationsweg Oost 243,  Woudenberg

Telefoon: 033-2861213

 AGENDA 
 Opening

 Vaststellen aantal stemgerechtigden

 1. Uitreiking van: 
  • de J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee
  • de Perdix prijs 
  • de Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van Doornenburgtrofee
  • de Mariënwaerdt Wisselbeker
  • de Suze Markvoort Beker
  • de Nimrodprijs
  • De Van Wind en Veer Bokaal
  • de Van Bircmedeprijs 
  • Felicitatie voor de beste teef en beste reu van de Clubmatch 2016

    2. Notulen van de vergadering van 13 juni 2015 
      (gepubliceerd in Onze Drent no. 4 van augustus 2015)

  3. Ingekomen stukken en mededelingen
       (deze bescheiden zullen één uur voor aanvang van de vergadering ter inzage liggen op de
           bestuurstafel. Gelieve de bescheiden, na deze gelezen te hebben, ook aan anderen ter beschikking te   
                      stellen).

  4. Jaarverslag van de penningmeester over 2015

  5. Verslag van de kascommissie (wordt ter vergadering voorgelezen)

   6. Décharge bestuur

  7. Verkiezing kascommissie en reservelid kascommissie

  8. Voortgang financieel jaar 2016

   9. Vaststellen van de begroting 2016

                10. Jaarverslagen van bestuur en de commissies
  • Jaarverslag Bestuur
  • Jaarverslag Ledenadministratie
  • Jaarverslag Registerbeheerder 
  • Jaarverslag Puppycontactadres en Over te plaatsen Drenten
  • Jaarverslag Fokbeleidscommissie (FBC)
  • Jaarverslag Fokaanvragen
  • Jaarverslag Evenementencommissie (EVC)
  • Jaarverslag Gebruikshondencommissie (GBC)
  • Jaarverslag Drentenwinkel 
  • Jaarverslag Redactiecommissie
   Pauze

 11. Bestuursverkiezing: dhr. Marc Massaar van Schaik 
        (statutair aftredend en herkiesbaar)

 12. Toelichting op voortgang en resultaten van het Gezondheidsbeleid van de Vereniging

 13. Gebruikshondenverklaring:  toelichting op regels Raad van Beheer versus Internationale regels

 14. Lustrum 2018 - toelichting op opzet en samenstelling organisatie

 15. Rondvraag

 16. Sluiting

Algemene Ledenvergadering
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Evenementen-commissie

 KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH 2016 
Zaterdag 11 juni a.s. organiseert de Vereniging de jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch (Clubmatch) in de Markthal, 
gelegen aan de Baron van Nagellstraat 158, 3771 LL te Barneveld.

Inschrijving en inschrijfgeld
De inschrijving staat open voor alle Drentsche Patrijshonden:

              -  die op de dag van inschrijving zijn ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB);
              -  die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in een door     
 de FCI erkende stamboekhouding;
              -  waarvoor op de dag van inschrijving de eigenaar in het buitenland woonachtig is, de inschrijving in een door de FCI  
 erkende buitenlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd. De eigenaar dient een schriftelijk          
 bewijs van de aanvraag bij de inschrijving te overleggen.

Wij vragen u vriendelijk om uw hond(en) online in te schrijven via de website www.drentschepatrijshond.org. Op de website 
staat precies vermeld wat u hiervoor moet doen. Ook is het inschrijfformulier te downloaden. Wanneer inschrijven via de 
website of downloaden van het formulier niet mogelijk is, kunt u telefonisch contact opnemen met de organisatie (telefoon:              
06-30489391 of via e-mail: clubmatch@drentschepatrijshond.org). Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het inschrijven te 
worden overgemaakt. Monorchide of cryptorchide reuen kunnen niet worden ingeschreven.

Het inschrijfgeld van de Babyklasse en Puppyklasse bedraagt € 20,00 per hond. Voor alle andere klassen is het inschrijfgeld      
€ 35,00 per hond. De extra kosten voor de Fokkerijklasse zijn € 10,00 per groep. Voor deelname aan de Kind-Hond show vra-
gen wij een extra bijdrage van € 7,50 boven de normale inschrijfkosten. Volg a.u.b. nauwkeurig de aanwijzingen op het in-
schrijf- formulier.

Nb. In verband met de beperkte ruimte in het online programma kan bij de ingeschreven hond slechts een beperkt aantal 
titels worden vermeld. Van de ouders wordt, indien van toepassing, alleen de titel Kampioen vermeld. 

De inschrijving sluit woensdag 25 mei 2016!  
Schrijf, om teleurstelling te voorkomen, zo spoedig mogelijk in.

In de Fokkerijklasse kunnen minimaal 3- en maximaal 5 honden (reu en/of teef ) ingeschreven worden. Honden gefokt door 
dezelfde fokker, en mogelijk van verschillende eigenaren, worden in een groep voorgebracht door maximaal 2 personen. 
Voorwaarde voor deelname in de Fokkerijklasse is dat de honden ook in een andere klasse op de Clubmatch zijn inge-
schreven. In de Fokkerijklasse wordt gelet op het juiste type, homogeniteit en presentatie van de voorgebrachte honden. Dit 
alles gebeurt in de Erering tijdens het middagprogramma. 

Een hond mag maar voor één klasse worden ingeschreven, met uitzondering van de Fokkerijklasse en de Kind-Hond show. 
De leeftijd van de hond is over het algemeen bepalend bij de keuze voor een klasse. Het beslismoment met betrekking tot de 
leeftijd is de datum van de Clubmatch.

Honden ingeschreven in de Babyklasse en in de Puppyklasse krijgen een kwalificatie ‘Veelbelovend’, ‘Belovend’ of ‘Weinig Be-
lovend’. Zij worden ook geplaatst en komen in aanmerking voor een prijs. Zij kunnen echter niet meedingen naar Beste Hond 
van de Clubmatch.

Mocht het aantal ingeschreven honden per klasse aanleiding geven om keurmeesters andere klassen te laten keuren dan hier-
onder aangegeven, dan behoudt het Bestuur zich het recht voor om, in overleg met en na goedkeuring van de Raad van Beheer, 
in bovenstaande indeling wijzigingen aan te brengen.
Indien u meerdere honden inschrijft dan dient u er rekening mee te houden dat wij bij de keuringen moeten handelen volgens 
artikel 178 van het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer: “Wanneer een te keuren hond niet tijdig in de ring aanwe-
zig is, dan wordt deze hond gekeurd en gekwalificeerd, doch de hond komt niet meer voor plaatsing in aanmerking”.

Catalogus
Op vertoon van de bevestiging van inschrijving ontvangt u bij het secretariaat een catalogus en een draagnummer om de 
hond voor te brengen in de ring. Per inschrijver wordt één catalogus uitgegeven. In de catalogus staat vermeld in welke ring u 
wordt verwacht. 
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Veterinaire aspecten
Er is geen veterinaire keuring. Met de ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u dat de hond voldoende is ingeënt, 
middels reguliere vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is in het Europees dierenpaspoort. Bezoekers met honden 
zijn ook verplicht het Europees dierenpaspoort mee te nemen. Voor honden uit het buitenland is een bewijs verplicht dat de 
hond is ingeënt tegen Rabiës.

Opening en Exterieurkeuringen
De zaal is open vanaf 8.30 uur. Om 9.30 uur wordt de Clubmatch geopend, waarna de keuringen zullen beginnen.

Kind-Hond show
Evenals voorgaande jaren kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar zich opgeven voor de kind-hond show op het inschrijfformulier. 
Er wordt gekeurd in twee leeftijdsgroepen door een keurmeester. De Kind-Hond show vindt plaats na de lunch bij aanvang 
van het middagprogramma in de Erering. 

Bevestiging van de inschrijving
Ongeveer een week voor de Clubmatch ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en ook uw catalogusnummer staat 
erin vermeld. Deze moet u meenemen naar de Clubmatch. Heeft u op 6 juni nog geen bevestiging van inschrijving ontvan-
gen of heeft u andere vragen dan kunt u contact opnemen met  de organisatie via telefoon: 06-30489391 of via e-mail: club-
match@drentschepatrijshond.org.

Wij kijken uit naar uw inschrijving en naar een gezellige dag!

Namens de Evenementencommissie,
Laetitia Boer-Wolters 
Marjan de Raad-Hemminga

Klassenindeling en keurmeesters

Babyklasse reuen (4 – 6 mnd.) Mevrouw T. Adrichem Boogaert-Kwint

Puppyklasse reuen (6 – 9 mnd.) Mevrouw T. Adrichem Boogaert-Kwint

Jeugdklasse reuen (9 – 18 mnd.) Mevrouw T. Adrichem Boogaert-Kwint

Tussenklasse reuen (15 - 24 mnd.) Mevrouw L.J.M. Helling-van den Elzen

Openklasse reuen (vanaf 15 mnd.) Mevrouw L.J.M. Helling-van den Elzen

Fokkersklasse reuen (vanaf 9 mnd.) Mevrouw L.J.M. Helling-van den Elzen

Gebruikshondenklasse reuen (vanaf 15 mnd.) Mevrouw L.J.M. Helling-van den Elzen

Kampioensklasse reuen (vanaf 15 mnd.) Mevrouw L.J.M. Helling-van den Elzen

Veteranenklasse reuen (vanaf 8 jr.) Mevrouw L.J.M. Helling-van den Elzen

Babyklasse teven (4 – 6 mnd.) Mevrouw T. Adrichem Boogaert-Kwint

Puppyklasse teven (6 – 9 mnd.) Mevrouw T. Adrichem Boogaert-Kwint

Jeugdklasse teven (9 – 18 mnd.) Mevrouw T. Adrichem Boogaert-Kwint

Tussenklasse teven (15 - 24 mnd.) De heer G.H.A.H. Mensink

Openklasse teven (vanaf 15 mnd.) De heer G.H.A.H. Mensink

Fokkersklasse teven (vanaf 9 mnd.) De heer G.H.A.H. Mensink

Gebruikshondenklasse teven (vanaf 15 mnd.) De heer G.H.A.H. Mensink

Kampioensklasse teven (vanaf 15 mnd.) De heer G.H.A.H. Mensink

Veteranenklasse teven (vanaf 8 jr.) De heer G.H.A.H. Mensink

Fokkerijklasse Mevrouw T. Adrichem Boogaert-Kwint

Eindkeuring Mw. Helling-van den Elzen & Dhr. G. Mensink



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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Ledenadministratie
Naam Adres Woonplaats Voorgesteld door

1 Dhr. L. Baggerman Oosteinde 24 De Rijp W. Klijnstra

2 Mw. M.C.J.A. van Bergen-Vennix Paduaplein 11  Tilburg L.A.H. Vogels

3 Dhr. J.G.F.L. Beumers Seipgensstraat 57 Geleen J.W.J. Bukkems

4 Dhr. J. de Boer Aquamarijnpad 39 IJsselstein J. Maliepaard

5 Mw. A.J. Botz-Stofkoper Schoterlandseweg 4 Hoornsterzwaag

6 Mw. W. Bouter Kade 15 Zevenhoven E. Brinkman - van Ommen

7 Dhr. A.P.M. van Dorst Felix Timmermansstraat 1 Etten-Leur J. Maliepaard

8 Dhr. F.J. Frijns Ber Kraftstraat 3 Maastricht T.R. Zwarteveen

9 Mw. J.  de Groot Zevenhuisterweg 12   Noardurgum C. Schulte

10 Mw. A.H.M.J. Horvers A.H.M.J. Horvers Baarlo M. Atema - van Noort

11 Mw. R.A.L. Kronemeijer Dorpsstraat 23 Harmelen M. Atema - van Noort

12 Dhr. J.H. Lanting Slingerweg 2 Oldeholtwolde R. Hummelink

13 Mw. C. Miesch Rue Des Tourbières 2 Arlon (België) J. Maliepaard

14 Dhr. L.M. Murk Horstlaan 5 Driebergen J.W.J. Bukkems

15 Dhr. T.W.M. Sanders Westerstraat 43 Huijbergen

16 Mw. A.E.G. Steger Vierde Herven 42 Den Bosch L.A.H. Vogels

17 Dhr.  S. Storm  Møllevejen 33 A   Marstal (Denemarken)  L. v.d. Heyning

18 Dhr.  W. van Tarel  Appelschaseweg 2   Wateren  C. Schulte

19 Mw.  A. Terpstra  Botermolendrift 9 Groningen  T. Zwarteveen

20 Mw.  C.C.H.M. Vogels  Edeseweg 157 Ede  L.A.H. Vogels

Bezwaren tegen het toetreden van de nieuwe leden kunt u kenbaar maken bij het secretariaat, mits binnen 2 weken na het verschijnen van dit blad.

10 Vragen over de TEEK 
   1 Hoeveel soorten teken zijn er wereldwijd bekend?

   2 Hoeveel levensstadia heeft een teek en in welke kan een infectie plaatsvinden?

   3 Hoeveel poten heeft de teek in het larvenstadium?

   4 Hoeveel poten heeft de teek in het nimf en adult stadium?

   5 Hoe verandert dit diertje van het ene naar het andere actieve stadium?

   6 Hoe lang is de hele levenscyclus van een teek ongeveer?

   7 Waar leven teken en hoe detecteren ze hun gastheer?

   8 Hoe neemt hij het bloed van de gastheer op?

   9 Hoeveel procent van de teken is geïnfecteerd met Borrelia?

 10 Hoe raken de teken op hun beurt geïnfecteerd?

A
ntw

oorden op pagina:  39

Tineke v.d. Feijst

Drenten-kennis: Vragen

Uitspraken over honden:

“Als je een uitgehongerde hond liefdevol opneemt en hem gelukkig maakt, zal hij je niet bijten. Dat is het 

voornaamste verschil tussen een hond en een mens”.

Mark Twain

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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Dekkingen

Dek- en geboorteberichten

24-02-2016
Reu    : Puk van Zoterbek, NHSB 2930205, HD A
Teef   : Hanne Lauwers, NHSB 2895145, HD A
J.H. Boersma, Kollumerpomp

25-02-2016
Reu    : Bartje Lauwers, NHSB 2653838, HD A
Teef   : Marjon-Nelke-Guido van ’t Opgoande Slag, 
             NHSB 2738146, HD A
H. Bakker-Muller, Balkbrug

28-02-2016
Reu    : Thybo Sanne van Drienermarke, NHSB 2743418, 
             HD A
Teef    : Andra Lady van de Blanke Biele, NHSB 2749317, 
              HD C
H.D. Esselink, Barchem

05-03-2016
Reu   : Perro Serah van ’t Sleeswijck, NHSB 2825056, HD A
Teef  :  Mila Maud van ’t Roetslat, NHSB 2880432, HD A
R. Hummelink, Zieuwent

14-03-2016
Reu:    Sander fan de Indo-Anjoho, NHSB 2790062,  HD A
Teef:   Kelly Joeska v.‘t Patrieske, NHSB 2898825, HD A
J.H. Alberts-Oets

17-03-2016
Reu    : Sepp, NHSB 2940085, HD A
Teef   : Fardau fan de Indo-Anjoho, NHSB 2790064, HD A
I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers, Veenwouden

Geboorten

11-02-2016
6 pups (5 reuen-1 teef)
Reu    : Jelle Senna van Selihof, NHSB 2710339, HD A
Teef   : Byke Lynde van de Bezelhonk, NHSB 2867255, 
             HD A
C. Schulte, Eefde

13-02-2016
5 pups (2 reuen-3 teven)
Reu   : Joris Spot van Carnisselande, NHSB 2706023, 
             HD A
Teef  : Jara-Fenna van ’t Roetslat, NHSB 2820428, HD A
R. Hummelink, Zieuwent

Banketbakkers voor dieren
Onlangs besteedde het Dagblad van het Noorden aandacht 
aan een koekjesfabriek in Coevorden.  Bij  binnenkomst ruikt 
het er heerlijk naar de warme bakker. Het verschil is echter, 
dat hier lekkere tussendoortjes worden gemaakt voor hon-
den, paarden en knaagdieren.

Deze fabriek mikt op mensen die hun dieren verwennen. Een 
exquise snack met lasagnesmaak en een kaastopping? Roas-
ties met rijst en stukjes appel misschien? Het water zou je 
bijna in de mond lopen en dat doet het bij honden ook.

De producten worden hier gemaakt volgens de humane 
standaard. Met de humane standaard wordt bedoeld dat de 
koekjes en snacks kwalitatief niet minder zijn dan evenknieën 
voor de menselijke markt. En dat is precies het bestaansrecht 
voor deze fabriek. Daarom vind je het hier ook lekker ruiken.

De fabriek maakt 85 verschillende producten van de beste 
kwaliteit en speelt in op feest- en hoogtijdagen. Zo komen, 
op een lopende band paaskoekjes, gele haasjes, witte kip-
pen en meer voorbij. Als het baasje overigens van pindakaas 

houdt, kan hij pindakaaskoekjes voor zijn hond kopen. Zelfs 
als zijn gezin biologisch eet en hij biologische snacks voor 
zijn hond wil, kan het. Men wil op dit gebied voor elke wens 
een antwoord hebben. 

Bulk is er niet bij, want het gaat om relatief kleine orders. In 
een jaar levert de fabriek 6 miljoen kilo koekjes in dozen, em-
mers en zakken. Elk jaar groeit het bedrijf met zo’n 20% en de 
producten vinden hun weg naar meer dan 60 landen. Vooral 
het verre Oosten en het Midden-Oosten, opkomende markt- 
en, zijn een zegen voor het bedrijf. 

Net als bij andere producenten is marketing van levensbe-
lang. Nieuwe producten worden bedacht, waarbij aange-
sloten wordt op de trends in de voedingsmarkt. Het bedrijf 
maakt nu bijvoorbeeld koekjes met o.a. vanille-, mint- en 
yoghurtsmaak. Wat dacht u van wellness-biscuits? Allemaal 
voor de allergulste baasjes.

Tineke van der Feijst
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Gebruikshondencommissie
Oefendag veldwerk Vereniging Drentsche patrijshond 13 februari 2016
Na een aantal jaren geen oefendag veldwerk te hebben 
georganiseerd , was het dit jaar weer eens tijd om dit wel 
te doen.

Op 13 februari 2016 mochten we als Vereniging gebruik ma-
ken van de velden van Lieven Mastenbroek in Dirksland en  
het gezellige “bruine café”  van Jan Buth voor de ontvangst 
van de deelnemers, de theoretische uitleg over het veldwerk 
en de nabespreking. En niet te vergeten de lunch met zelfge-
maakte erwtensoep! 

Instructeur voor deze dag was Cor Woets. Cor Woets is 
veldwerkkeurmeester en geeft deze veldwerktrainingen al 
geruime tijd bij verschillende verenigingen.

Om elke voorjager met zijn/haar hond voldoende tijd en 
aandacht te kunnen geven, was besloten 10 voorjagers met 
hond te laten deelnemen en daarnaast was er plaats voor 
toeschouwers zonder hond die het geheel konden volgen.
Van luisteren en kijken kan men namelijk ook een heleboel 
leren! 

De leeftijdsgrens voor de honden lag tussen de 9 maanden 
en 2 jaar. De jeugdklasse voor het veldwerk dus. De groep 
bestond dit keer uit overwegend onervaren honden met 
evenzo onervaren voorjagers.  Op een enkeling na was dit 
voor hen een hele nieuwe 
tak van werken met je jacht-
hond en de eerste kennisma-
king met veldwerk. En er was 
een piepjonge toeschouwer, 
ik geloof 10 weken oud, die 
met haar baasje heel even 
mocht kennismaken met de 
kwarteltjes! Jong geleerd is 
oud gedaan!

Het weer, tja, het weer! Dat is 
voor zo’n dag toch altijd wel 
belangrijk maar helaas moeilijk te voorspellen en we hebben 
het er maar mee te doen. En het was koud die dag! Stevige 
wind, koud maar gelukkig grotendeels droog.

Na de ontvangst met koffie en een welkomstwoord van Hans 
Verhaar, nam Cor Woets het over. Cor begon met het theoreti-
sche gedeelte. Er werd uitgelegd wat veldwerk, het werk voor 
het schot, betekent.  
Met behulp van een flip-over werden diverse situaties in het 
veld geschetst en hoe daar mee om te gaan. Hoe zet ik een 
hond in, hoe gaan we om met de wind, welk deel van het 
veld, waar houdt het wild zich meestal op, hoe moet ik als 
voorjager lopen, wanneer en hoe moet ik als voorjager mijn 
hond ondersteunen.  Er konden vragen gesteld worden die 
door Cor beantwoord werden.

Na dit theoretische gedeelte, wat voor velen al behoorlijk wat 
te verwerken informatie bevatte, gingen we naar buiten, het 
veld in. Eerst wilde Cor de honden zien lopen. Willen ze weg, 

willen ze het veld in, hoe nemen ze het veld aan, enzovoorts.

Cor liep met alle deelnemers mee en gaf instructies hoe te 
lopen en hoe de hond aanwijzingen te geven en te onder-
steunen. Je ziet dan verschil tussen de honden. De ene hond 
neemt meteen de kuierlatten en vertrekt, de andere hond is 
wat voorzichtiger, wat onzekerder en weet niet direct wat te 
doen.

Het veld was zwaar! Natte klei, dat loopt niet echt vlotjes en 
lekker, maar na een eerste loop en vervolgens een tweede 
loop zag je al honden vrijer worden en meer ruimte nemen.
Ook de voorjagers moesten wennen aan het lopen op de 
natte kleigrond! Dat is wat anders dan een boswandelingetje! 
Het valt dan ook niet mee om op je hond te letten, je hond 
aanwijzingen te geven en jezelf overeind te houden! Maar 
iedereen is best goed overeind gebleven. Hierna was het 
tijd voor de lunch en keerden we terug naar het café van Jan 
Buth. 

Vervolgens weer het veld in en nu om de honden te laten 
lopen en kennis te laten maken met “wild”. Er werd gewerkt 
met Japanse kwartels in kooitjes. De kooitjes werden in het 
veld verdekt opgesteld, zodat ze niet of moeilijk te zien waren 
maar de honden ze op verwaaiing moesten vinden. Een 
eerste kooitje met kwartel werd op zo’n 50 meter in het veld 
gezet, een tweede kooitje een meter of 20 daar achter. 

Een voor een mochten de honden lopen en laten zien wat ze 
van de eerdere lopen in de ochtend al geleerd hadden en na-
tuurlijk hoe ze omgingen met de verwaaiing van de kwartel 
in het kooitje.

Ook hier zie je weer verschillen per hond; de ene hond rook 
de kwartel, spurtte naar het kooitje, sprong er op en pro-
beerde het uit te graven, een andere hond kwam in verwaai-
ing van de kwartel en ging daar voorzichtiger mee om. Een 
hond liet al op relatief grote afstand zien de verwaaiing van 
de kwartel op te vangen en weer een andere moest daarvoor 
dichterbij het kooitje komen. Ook zag je verschillen tussen 
honden die wel eerder of nog nooit onder veerwild geweest 
waren. Logisch, door ervaring leren ze veel. 
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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
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Nadat iedere 
deelnemer 
met hond 
twee keer 
gelopen had 
zijn we rond 
16.00 uur 
teruggegaan 
naar het café. 
Daar heeft 
Cor vervol-
gens bespro-

ken wat hij gezien heeft deze dag. Ook heeft hij uitgelegd 
hoe belangrijk het is, de hond vaak onder veerwild te bren-
gen zodat ze leren hoe dit veerwild zich gedraagt en hoe het 
veerwild te benaderen.

In mijn beleving was het een geslaagde dag. Ik heb onerva-
ren maar zeer enthousiaste voorjagers gezien. Er waren ook 
mensen die het leuk vonden om het een keer mee te maken, 
maar er waarschijnlijk niets mee gaan doen en dat is natuur-
lijk oké. Niet iedereen is er van gecharmeerd om door weer 
en wind, regen en blubber door de velden te ploeteren op 
zoek naar een patrijs of fazant! 

Toch heeft deze dag denk ik een aantal mensen laten beleven 
hoe leuk het is zo met je hond te werken.

Hopelijk gaan deze mensen er mee door en zien we ze eens 

terug op de veldwerkwedstrijden.Wij willen namens GBC van 
de Vereniging Drentsche Patrijshond de mensen die deze 
dag mogelijk hebben gemaakt nogmaals hartelijk bedanken:

Lieven Mastenbroek voor het beschikbaar stellen van de vel-
den, Jan Buth voor het beschikbaar stellen van zijn gezellige 
café en Cor Woets voor zijn uitgebreide instructies. 

Met vriendelijke groet, namens de GBC ,
 Willeke Loots

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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Koud water staart of Cold Water Tail
Koud water staart (cold water tail) staat ook wel be-
kend als 'broken tail' (gebroken staart), 'dead tail' 
(dode staart), of ‘Limber tail syndrome' (lamme staart 
syndroom) en is een aandoening die nogal eens gezien 
wordt bij honden, die vallen onder het type jachthonden 
of werkhonden. Echter ook andere honden kunnen de 
aandoening oplopen.

Symptomen
Honden die lijden aan Koud water staart zijn slomer dan 
normaal. Ze kwispelen niet meer (of nauwelijks) en kun-
nen piepen alsof ze pijn hebben. Daarnaast wordt de staart 
vreemd gedragen. De staartaanzet - het gedeelte bij de 
rug - loopt vaak horizontaal, terwijl de rest van de staart slap 
naar beneden afhangt. Bij het optillen van dat stuk valt op 
dat er geen kracht meer in zit, alsof de staart gebroken is. De 
aandoening is behoorlijk pijnlijk waardoor de hond zich niet 
lekker voelt en ook liever niet wil gaan zitten en/of liggen. 
Verder lichamelijk onderzoek toont meestal niets afwijkends. 
De ademhalingsfrequentie, pols en temperatuur zijn veelal 
niet afwijkend.

Oorzaak
Als een hond na een behoorlijke inspanning gaat zwemmen, 
kan hij sterk afkoelen en kan er een beschadiging van de 
staartspieren ontstaan die zich uit in een enorme spierpijn. 
Ook honden die intensief bezig zijn geweest - veel bewogen 
en gekwispeld hebben - kunnen door de aandoening worden 
getroffen. Een acute ontsteking van de staartspieren veroor-
zaakt de vervelende pijn.
 
Diagnose
De symptomen, vaak in combinatie met het verhaal ( zwem-
men in koud water na inspanning) geven meestal genoeg 
aanwijzingen die leiden tot de diagnose Koud water staart. 
Op röntgenfoto's is meestal niet meer zichtbaar dan een 
verdikking van de spieren en soms zelfs dat niet eens. Met 
bloedonderzoek is soms spierverval aantoonbaar. Het is 
echter maar zelden, dat er een röntgenfoto moet worden 
gemaakt of dat er bloedonderzoek nodig is om deze waar-
schijnlijkheidsdiagnose te stellen.

Behandeling
Hoewel de hond die met dit probleem te maken krijgt zich 

echt niet lekker kan voelen, is er meestal geen uitgebreide 
behandeling nodig. Rust is belangrijk. Daarnaast kan een 
combinatie van ontstekingsremmers en pijnstillers tijdelijk 
verlichting bieden. Mogelijk kunnen warme kompressen op 
de staartbasis ook verlichting geven.

Zelfs zonder medicamenteuze therapie zullen na ongeveer 
een week tot 14 dagen de pijn en afwijkingen verdwijnen en 
gaan honden hun normale gedragingen weer vertonen.

Prognose
Een hond met deze aandoening geneest over het algemeen 
geheel en zonder problemen. Honden die deze conditie 
eenmaal gehad hebben, kunnen het echter wel vaker krijgen. 
Naar men denkt keert het bij ongeveer 1/3 van de honden 
in meer of mindere mate weer terug. Een aantal honden 
(10-15%) houdt een iets andere staartstand over aan het Cold 
Water Tail.

Preventie
Om te voorkomen dat uw hond (opnieuw) Koud water staart 
krijgt, kunt u het beste de volgende zaken in acht nemen:

• Zorg voor geleidelijk opbouwen van de arbeid. Met name    
voor jachthonden is dit van belang. Dus goed aan de con-
ditie werken voordat het jachtseizoen start.

• Droog de hond goed af na het zwemmen en/of houd hem 
warm met een jacket. 

• Zorg voor een droog en warm ligbed; zowel op de terug-
reis in de auto als ook thuis. 

• Langdurig vervoer in een te krappe bench werkt Cold wa-
ter tail in de hand. Er moet altijd voldoende bewegings-
ruimte blijven.

• Let vooral op in het vroege voorjaar; de boventempera-
tuur is warm, een aangenaam voorjaarszonnetje dus, 
maar het water is nog verraderlijk koud. 

Mirjam van Hoef
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Een bevlogen echtpaar!         Deel 2

In 1983 ben ik in de Gebruikshondencommissie gekomen en 
dat heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Ik kwam voor 
mijn werk bij heel veel boeren. Ik wist dus ook, dat als je bij 
een boer op zijn erf komt, je in zijn koninkrijk komt waar hij 
de baas is. Heel veel mensen beseffen dit niet, maar het is 
belangrijk dat je je er doorlopend van bewust bent dat je een 
gast bent en je de regels van de boer dient te respecteren. 

Gerda, jij hebt trainingen gegeven. Hoe lang heb je dit gedaan 
en waarom?

Gerda: Dan zijn we al veel verder in het verhaal. Ik heb in 
eerste instantie altijd met Henk samengewerkt omdat hij veel 
werk in de commissie had. We houden beiden van organi-
seren, dus hielp ik mee met het organiseren van de KNJV-
proeven in Beesd. Dat hield in dat ik dan 50 diploma’s moest 
schrijven, want computers waren er in die tijd niet voor dit 
soort zaken. We hadden toen ook meerdere Drenten en 
deden mee aan wedstrijden, de jacht etc. En we hadden ook 
honden van andere mensen om af te richten of aan wedstrij-
den mee te doen. Omdat er voor Henk hoe langer hoe meer 
werk bij kwam, kreeg ik het daardoor ook drukker.

We wilden ook graag anderen helpen en Henk nam soms 5-6 
mensen mee voor het veldwerk. We waren dus al gewend om 
met andere mensen op te trekken. Met Boaike heeft Henk 
een A-diploma met 93 punten gehaald en is in 1986 naar de 
Nimrod geweest. We kregen er ondertussen meer Drenten 
bij en nadat we die de gelegenheid hadden gegeven om 
jonge hond te zijn, begonnen we met de trainingen om te 
apporteren. Met alle jonge honden hebben we het eerste jaar 
een B-diploma behaald en we hebben daarna ook kunnen 
trainen bij heel goede trainers. We vonden dat we die kennis 
moesten delen. Met Harda onze tweede Drent zijn we ook 
naar de Nimrod geweest.

Harda is tot nu toe de enige Drent geweest die een eerste 
Uitmuntend met CACT gehaald heeft op een apporteer veld-
werkwedstrijd. Hij was een Drent met Retriever talent.

Daarna kwam Maurits vanner Breeder Ae. Ook dat was echt 
een natuurtalent! Met hem heb ik een training gevolgd bij 
Tineke Antonisse en Rokus en Jannie van Stuyvenberg. Drie 
van de beste trainers van dat moment. Ik was toen al tot de 
conclusie gekomen dat je een Drent veel beter op de Retrie-
ver manier kon trainen, dus dat heb ik 2 jaar bij deze trainers 
gedaan. Ook met Maurits ben ik op de Nimrod geweest.

Een nakomeling van Maurits, Jelle van Zijpendaal State, 
kwam bij Bert den Uijl terecht en ook hij is naar de Nimrod 
gegaan en heeft ook het felbegeerde AA-diploma behaald. 
We vonden dat we de kennis die we ondertussen opgedaan 
hadden, moesten delen en zo ben ik aan het geven van trai-
ningen begonnen en heb dit 10 jaar gedaan. Het valt niet al-
tijd mee, omdat je verwacht dat de mensen die bij je komen, 
net zo gemotiveerd zijn als jij en dat is vaak niet zo.

Wat Henk ook een beetje een onzinverhaal vindt, is dat de 
Drent de naam heeft dat hij niet zwemt. Elke Drent zwemt 
zegt hij, als je er maar vroeg genoeg mee begint. Wanneer je 
een Drent op oudere leeftijd het water in stuurt, dan ben je 
meestal te laat!

Hebben jullie ook geshowd?

Stilte! Er wordt gelachen! Er was nog nooit een internati-
onaal kampioen binnen ons ras geweest. Wij hebben er 
drie; Boiake, Harda en Maurits. Dat betekent dat deze drie 
in de Kampioensklasse op een veldwerkwedstrijd gescoord 
moeten hebben en daarnaast in binnen- en buitenland een 
1e Uitmuntend met CAC-CACIB behaald moeten hebben. 
Dat betekent dus dat je moet weten wat je doet als je goed 
wilt fokken. Het is verschrikkelijk belangrijk om te weten 
welk “materiaal” je in huis krijgt en dat kun je alleen maar 
zien wanneer je je ook verdiept in wat er voor zit. De ouders, 
grootouders en overgrootouders. Als je goed wilt fokken 
aldus Henk, dan moet je weten wat er in de lijnen zit. Wat 
is het karakter, zit er jacht in. Hoe gedraagt hij zich naar de 
mensen, etc.  
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Wij hebben 25 jaar gefokt en we hebben altijd de ouders en 
de voorouders gezien en wisten wat en wie de overgrootou-
ders waren. Het exterieur is in deze tijd helaas belangrijker 
dan de jachtkwaliteiten. In de tijd van Booij waren er nog 
minstens 10 fokkers die werkhonden fokten en die met el-
kaar samenwerkten. Daar krijg je goede honden van. Helaas 
zijn deze mensen er niet meer. Men is nu toch veel individu-
eler ingesteld en werkt niet meer samen. Dus de toekomst-
visie van de Drent wordt dan toch wel moeizaam. Als ik na 
deze ca. 30 jaar terug kijk, dan is het belang van de jagende 
Drent achteruitgegaan. Als je nagaat dat het werkzame leven 
van een Drent circa 8 jaar is, dan kun je nagaan dat het ras 
veel ingeleverd heeft.

Gerda als trainer bij de GBC 

Gerda vult aan. In de tijd dat wij begonnen, waren de Dren-
ten nog “echte ”jachthonden met een natuurlijk aanleg. Het 
zat er gewoon in. Je hebt nu KNJV-regels, maar die honden 
brachten het wild gewoon binnen. Als het dood was, legden 
ze het 2 meter voor de baas neer en als het nog levend was, 
dan brachten ze het voor. Deze honden deden waar ze voor 
gefokt waren en ik denk niet dat er ooit iemand mee getraind 
heeft. Er was geen boer die ooit trainde, zegt Henk. Kom nou, 
ze hadden wel wat anders te doen. Lachend vult Gerda aan, 
dat toen zij met diploma’s aankwamen, ze aangekeken wer-
den van: “nou dat is dan mooi, maar we wisten toch dat die 
hond kon jagen en apporteren?”. En die natuurlijke aanleg 
zegt Gerda, is grotendeels uit het oog verloren. En ik kan niet 
genoeg benadrukken hoe belangrijk die is!

Gerda: Ik heb eens een keer aan mensen gevraagd die op 
de clinic kwamen, wie weet hoe de ouders van je hond 
zwommen! Niemand wist dit. Dit zegt Gerda, was een beetje 
tekenend voor de mentaliteit. Men kwam niet om een doel te 
bereiken (enkelen daar gelaten), maar omdat het zo gezel-
lig was op de zaterdagochtend. Er was geen doel en er werd 
vaak ook niet aan gewerkt. Alleen op die ochtend werd er 
dan getraind en voor de rest niet. Henk raakt er een beetje 
geëmotioneerd over. Men werkt niet meer voor de top, maar 
is al heel tevreden met een C-diploma met 36 punten. Ik 
moet het helaas met hem eens zijn!

Er zijn misschien nog maar een paar fokkers, die op jacht-
kwaliteit fokken! Wel is er een Deense dame geweest van 
Nederlandse afkomst, die graag honden wilde hebben die 
goed konden jagen. We hebben toen gedurende 10 jaren 
steeds de beste pups naar Denemarken laten gaan. Als deze 
honden nu terugkomen, zegt Henk, dan worden wij hier 
met onze Drenten ingemaakt. Helaas zijn er thans te weinig 
fokkers die bij het fokken de nadruk leggen op de jachtkwa-
liteiten. 

Henk vertelt nog een grappig verhaal. Hij zegt, als ik naar een 
wedstrijd ga, dan kom ik om te winnen. Niet om 2e 3e of 4e te 
worden; Ik ben meerdere keren naar “De Week van Anda-
lusië” in Spanje geweest, waar 400 honden aan deelnamen. 
Ook daar ging ik heen om te winnen en ik won daar ook, ze 
hadden daar nog nooit een Drentsche Patrijshond gezien!

Gerda zegt: Wat ik eigenlijk wil meegeven aan dit interview, 
is het belang van de lijnteelt. Dat geldt niet alleen voor de 
Drenten maar voor alle rassen. Daarmee kun je de gewenste 
(jacht-) eigenschappen veiligstellen.

Henk: Het probleem dat wij gesignaleerd hebben in de 
totale fokkerij, dus niet alleen de Drent, is dat er steeds weer 
nieuwe studenten komen die een afstudeerproject nodig 
hebben, maar niets hebben met ons ras. Ze bijten zich vast 
in de cijfertjes, maar weten verder niets van het ras dat ze 
onderzoeken. Dat zie je overal, ook bij de Golden Retrievers        

Gerda op de Nimrodproef 1998 
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of de Labrador, etc. Ze zijn alleen maar getalsmatig bezig om 
aan het eind een mooi proefschrift te kunnen maken, maar 
die zijn echt niet met het ras de Drentsche Patrijshond bezig. 
Dat is elke keer weer een groot probleem. Er is elke keer wel 
weer een hoogleraar, die studenten onder zich heeft, die een 
project zoeken om te onderzoeken. De ene keer moet hierop 
onderzocht worden en de andere keer daar op. Mensen moe-
ten zichzelf verdiepen in de afstamming, de karakters etc. 
en niet afgaan op dan weer het ene en dan weer het andere 
onderzoek van studenten met een afstudeerproject. Wij zijn, 
aldus Henk, voorstanders van lijnteelt en daar hebben we 
ook steeds aan gedaan. En dat is op zowel shows als werk van 
eminent belang. De heer Rooijakkers sr. heeft een keer tegen 
me gezegd: Je bent een missionaris voor het ras. Dat is zo ge-
lopen omdat we altijd goede honden wilden voortbrengen.

Je bent helemaal van de Drenten af. Hoe komt dit?

Henk: Dat is in verband met ons jachtveld. De boeren zijn 
geen baas over ons jachtveld, maar Staatsbosbeheer. En die 
stellen, dat je alleen nog maar op ganzen, reeën en op vossen 
mag schieten. Nu zij de jachtcontracten uitgeven, mag je al-
leen nog maar op de ganzen, de vossen en de reeën jagen. Al 
het andere klein wild mag nu niet meer bejaagd worden, dus 
geen fazant, eend, duif of haas.

Dit houdt eigenlijk in dat ik voor de jacht geen staande jacht-
honden meer nodig heb. Ik was toen al een tijdje verliefd 
op een Golden Retriever. En we hebben toen de beslissing 
genomen om een Golden Retriever te nemen.

En jij Gerda, jij hebt in Engeland veel succes gehad, heb ik begre-
pen? 

Ja, ik heb daar met meerdere honden de belangrijkste wed-
strijden gewonnen. Henk loopt in Nederland de wedstrijden 
waar hij heel veel A-diploma’s heeft gehaald met gemiddeld
93 punten en ik in Engeland. Daar zijn zoveel honden die 
meedoen, daar komt het op de vierkante meter aan en dan 
ben ik preciezer dan Henk. Gerda vult nog even aan, dat ze 
beiden met hun hond, “Nederlands Werkkampioen” gewor-
den zijn. Daar zijn we dan ook best trots op.

Henk Erelid van de VDP 2015

Met tegenzin moet ik een eind aan het gesprek maken. Er 
is nog zoveel te vertellen door dit echtpaar. Beiden zijn ze 
van groot belang voor de vereniging geweest en zijn dit nog 
steeds, alhoewel niet meer zo actief. Henk is het nieuwste 
erelid van de vereniging, maar wat mij betreft mag hij deze 
titel delen met Gerda!

J. Broekman-Dekker
Correspondent

Doede en de eenden
Op één van de eerste voorjaarsdagen van dit jaar maakten 
we een wandeling met onze pup Doede. Hij is nu 7 maanden 
oud en heeft behoorlijk veel energie. Het is een vrolijke hond 
die overal vrij en onbekommerd op af gaat. Hij speelt graag 
met andere honden en daagt ze dan uit. Wegrennen met een 
stokje of een bal en hopen dat die andere hond dan achter je 
aan rent.

Meestal mag hij los lopen, maar vandaag moest hij aan de 
looplijn meewandelen. We liepen deze keer langs een grote 
vijver waar eenden zwommen. Doede bedacht zich geen 
moment en sprong. Hij belandde met een grote plons in 
de vijver. Met dezelfde vaart sprong hij er ook weer uit. De 
eenden waren inmiddels gevlogen.

 Trudy Schoten
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De Drie Kwakelse Dames
Voordat je het weet, is de eerste maand van het nieuwe jaar 
voorbij en komt Jara logeren, onze pup uit ons eerste nestje, het 
zusje van Gioya. Binnen 5 minuten was het of ze al die tijd bij 
ons heeft gehoord. Ze draaide meteen mee in de roedel en het 
ging super. Ik moest er zelfs aan denken dat ik vier, in plaats van 
drie bakken vlees moest klaar maken, zo erg viel ze op….. 

Heerlijk mee naar het bos en ook toen Indy kwam, was het geen 
probleem; ze deed zo lief en zachtjes of ze niet anders gewend 
was. Op 21 februari kregen wij familieuitbreiding. Mijn zoon en 
vriendin kregen hun hondje, een Akita Inu, een reu. Ook met 
hem moet er kennis gemaakt worden. Twee weken later zitten 
we in Sleeuwijk. Zijn oogjes traanden heel erg en het ooglid was 
naar binnen gedraaid bij beide ogen. Conclusie van dierenarts 
Daan: zware, erfelijke entropion. De Akita krijgt meteen een 
roesje en meteen werden zijn beide ogen getackt. Dan een kap 
op dat kleine koppie en nu hopen, dat het tien weken blijft zit-
ten en dan ook nog hopen dat het heeft geholpen. 

Op 5 maart is het feest en zijn onze Bloskes twee jaar. Herinne-
ringen worden opgehaald met Selma over die bewuste nacht, 
dat we beiden voor het eerst mee maakten hoe de knop om 
ging bij Blossom. Op 6 maart hebben we onze twee-jaarswan-
deling met de Bloskes, compleet met smurfinnenmutsen en 
een heerlijke lunch. Het was weer zo gezellig met elkaar; ook de 
mannen waren er bijna allemaal bij. 

Op 10 maart is Blossom loops geworden en dus komt Maran 
twaalf dagen later richting de Kwakel. Voor hem vreemd terrein 
en er is teveel afleiding van Jaycee, dus rijden we de volgende 
dag terug naar België. De dekking lukte helaas ook in België 
niet.  Na de nodige onderzoeken bleken de honden helemaal 
in orde, maar de dierenarts vond Maran te jong en onervaren. 
Na drie dagen rij ik terug richting huis. Deze lieve Drentenman 
moet nog iets ouder worden, dan vallen alle puzzelstukjes zeker 
op zijn plaats. Hij blijft op ons lijstje staan voor de toekomst.  

Op 16 maart gaan we met Gioya naar dierenkliniek Putten 
om bij Daan Kranendonck HD en ED foto’s te laten maken. 
Alles gebeurt zonder roesje en het ziet er erg goed uit, 
volgens hem. Nu nog wachten wat de Raad van Beheer 
er van gaat zeggen. Ondertussen volg ik met Jaycee nog 
steeds jachttraining bij Jantine. Het is elke keer weer een 
feestje. Wat leuk is het toch leuk, terwijl ik er twee jaar 
geleden hardlopend en gillend vandoor zou zijn  gegaan 
als ik een dood beest zag liggen, nu pak ik alles aan met 
blote handen en denk er niet eens meer bij na. We trainen 
op verschillende locaties in Katwijk, Noordwijkerhout en 
Leidschendam en ook al doet Jaycee het niet perfect, wij 
hebben er heel veel lol in en genieten er erg van. 

En dan op de laatste dag van de maand krijg ik een be-
richtje van Felix Botman dat er iets leuks op zijn Felix 
Botman-art pagina staat. Omdat dit bericht vorige week is 
geplaatst, heb ik het gemist, maar door zijn persoonlijke 
contact vind ik het toch. Ik kijk en kijk in een paar ogen. 
Het lijken de ogen van Luna, maar dat kan niet . Ik heb 
Felix niets gevraagd, maar toch….. die ogen pakken mij. Ik 
bericht hem terug, dat ik weet dat het niet waar kan zijn, 
maar………… Felix was deze foto tegen gekomen op mijn 

facebook en was net zo geraakt 
door de ogen en is haar gewoon 
gaan schilderen als “tussendoor-
tje” met dit resultaat. Weer ko-
men mijn waterlanders en vraag 
mij af wanneer dit eens stopt. 
Heel soms lukt het mij zonder 
brok of tranen over Luna te pra-
ten. Er wordt gezegd, dat dit je 
een keer overkomt: dat een hond 
je zo diep raakt en zo in je hart 
gaat zitten. Dat heeft zij gedaan.  
Jullie begrijpen het, natuurlijk 
moet dit schilderij ook hier bij mij 
in de Kwakel komen hangen en 
dat gaat binnenkort gebeuren. 

Jolanda Huijsing
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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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 
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Op Schiphol werd ik gebeld door de eigenaar van één van 
onze honden uit het nestje Bo x Oscar (2011) met de vraag 
of ik de laatste VIVA nog in handen kon krijgen. Snel geïn-
formeerd waar een kiosk of boekenzaak te vinden was en de 
VIVA  gekocht. 

Wat bleek, hij had al een 
tipje van de sluier ge-
licht, er was een artikel 
gewijd aan drie jonge 
jagermeisjes en hun 
honden.  Een nichtje 
van hem, Phine Steene-
ken, was samen met zijn 
hond, de Drentsche Pa-
trijshond Emmy Bo v.d. 
Ruyghewaert, een van 
de jagermeisjes. Phine 
heeft een gastakte bij 
hem.

 Phine vertelt hoe ze 
vroeger als drijver met 
haar oom meeging, dat 
ze vorig jaar haar jacht-
akte haalde en dat ze 

sinds die opleiding heel anders in- en door de natuur loopt.  
De eerste keer dat ik een haas schoot, vertelt ze, vond ik dat 
heel bijzonder. Ik was met mijn oom in het veld, we hadden al 
drie uur gelopen en niks geschoten. Plots kwam er een haas 

voorbij. Er liepen  meer dan voldoende hazen rond, dus ik 
schoot en raakte de haas. Het klinkt misschien gek, maar het 
gaf me een voldaan gevoel. Ik heb hem een dag laten han-
gen in de schuur om het vlees te laten “besterven”. De dag 
erna lag hij in de pan en maakte ik er hazenpeper van. Alles 
wordt opgegeten, niets verspild.

Het werk van een jager bestaat maar voor tien procent uit 
het daadwerkelijke schieten. De overige tijd gaat op aan 
het beheer en onderhoud van de natuur en het veld.  De 
instandhouding van een goede wildstand hoort daar ook 
bij. Zo moet er bijvoorbeeld, om ongelukken te voorkomen, 
gezorgd worden dat er niet te veel reeën lopen in een gebied 
met autowegen.

Het maakt me niets uit dat ik onder de modder thuiskom van 
een dag in het veld. Ik vind het fantastisch om de hele dag 
buiten te zijn en als je dan ook nog wat schiet, geeft dat een 
voldaan gevoel, zeker in samenwerking met Drent Emmy, 
een echte jachthond. Wat ik zelf heb geschoten smaakt het 
allerlekkerst.

Het oorspronkelijke artikel van Merel Brons met foto’s van 
Maaile van Haaster is te lezen in de VIVA nummer 5 van 2016.

Tineke van der Feijst

Wist u dat van de  863 personen die in 2015 de jacht-
opleiding volgden, er 107 vrouwen waren? Meer info 
over jagen voor vrouwen op http://vrouwenjacht.com

Drenten in de media

Terwijl we in het voorjaar van 2012 mijn ouderlijk huis in 
Peize leegmaakten, vonden we in de bijkeuken enkele ac-
cessoires die mijn ouders gebruikten voor hun Drentsche 
Patrijshonden (1966-2007). Ik besloot het potje voor de belo-
ningen, de drink- en etensbak, de lange lijn en twee boeken 
over de Drentsche Patrijshond mee naar huis te nemen.  

Dit bleek al spoedig een 
voorbode voor een nieuwe 
fase in ons leven te zijn 
geweest want een half jaar 
later mochten we onze eer-
ste pup ophalen bij de fa-
milie Gimbrère-Straetmans 
in Diessen. De prachtige 
voerbakken werden onmid-
dellijk ingezet. In verband 
met de kwetsbaarheid van 
deze bakken van aardewerk 
besloten we voor uitstapjes, 
trainingen en vakanties een 
RVS bak aan te schaffen. 

We zijn gehecht geraakt aan de prachtige bakken van aarde-
werk. Bovendien zitten er hele mooie jeugdherinneringen 
aan. In één bak zit nu echter een barst. Ik moet er niet aan 
denken dat die bak in enkele stukken op de grond valt; dat 
wordt diepe droefenis. Een zoektocht naar een verkoopadres 
voor deze bakken in Nederland leverde helaas niets op. Wij 
willen onze Drent graag uit deze bakken zien eten/ drinken. 
Wie kan ons helpen?

Alvast hartelijk dank!  

Ellen Bouwen   ebouwen@planet.nl

Dierbare herinneringen
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Veldwerk - een passie
Verslag van de kennismaking met veldwerk. Op zaterdag 
13 februari 2016 was er een oefendag te Dirksland.

Daar reden wij  op een koude februari dag met Duko, onze 
bijna 2-jarige Drent, richting Goeree Overflakkee voor een 
kennismaking met het veldwerk. Behalve dat ik moest goog-
len waar Dirksland, de plaats van samenkomst, lag, moest ik 
ook het nodige over deze tak van hondensport opzoeken. 
Vreemd dat wij nooit eerder enthousiaste verhalen over 
veldwerk hebben gehoord in onze Drenten vriendenkring. 
Extra vreemd omdat wij toch actief jachttrainingen doen met 
Duko. 

Bij navraag aan andere Drenten eigenaars blijkt dat dit essen-
tiële onderdeel van de jacht niet algemeen bekend is. Ook tij-
dens de eerste uitleg bij een warm kopje koffie in Wouterkes 
Hof bij akkerbouwbedrijf Buth-de Roon, bleek dat sommige 
deelnemers geen idee hadden wat veldwerk inhield. Veld-
werk is het werk vóór het schot? Okay. Maar eh… wat bedoel 
je daar exact mee? 

De veldwerk oefendag voor Drenten, georganiseerd door 
Hans Verhaar van onze vereniging De Drentsche Patrijshond 
met de familie Mastenbroek voor veldbegeleiding, werd 
gehouden op een voor ons zeer  ‘open’ locatie.  Geen bomen, 
geen bossen met blijvend groen, zoals wij in het midden van 
het land zijn gewend, maar kilometers en kilometers kale 
akkerbouwgronden. Het was dus even ‘overschakelen’ voor 
ons. Want waar zat hier het wild? Goed gekleed tegen de kou 
hadden wij er op deze winterdag niet minder zin in om, als 
voorjagers, deze leuke hondenactiviteit mee te maken. Je 
hebt tenslotte een Drent en daar wil je actief mee bezig zijn. 
Daarbij kwam dat wij ons absoluut vereerd voelden, omdat 
wij met onze Duko waren uitverkoren om mee te doen.  Hij 
was namelijk  een van de slechts 10 deelnemende Drenten. 
Waarvoor als dank dit redactionele stukje.

Het ogenschijnlijk simpele spel met de wind.
In het clubhuis, behorende bij het akkerbouwbedrijf, vertelde 
Cor Woets met een ongeremde passie  wat deze tak van hon-
densport precies inhield. Veldwerk is het zelfstandig werken 
van de hond vóór het schot. Dit in tegenstelling tot het werk 
ná het schot, waarbij de hond alleen in opdracht van de 
voorjager gaat.  

Veldwerk is ook  het ogenschijnlijk simpele spel met de wind. 
Want daar draait alles om, de wind! Net als tijdens de jacht-
training is die wind de allereerste factor waar je rekening mee 
houdt. Bij veldwerk is het zaak om als voorjager de hond zo 
in te zetten en bij te sturen dat de hond optimaal onder de 
wind de gegeven ruimte (het veld) benut om het wild op te 
sporen.

Maar veldwerk is veel meer dan spelen met de wind. Het is 
een complete studie over wind! Maar ook over het gewas en 
het wild; hoe het zich gedraagt. Over de natuurlijke drijfveer 
van je Drent. Hoe hij werkt. En wat in zijn genen zit. Teveel om 
tijdens een kennismakingsdag te bevatten. Maar ontzettend 
leuk omdat het zo leerzaam is.

Cor schreef wel enkele ingrediënten op die nodig zijn bij goed 
jachtwerk: 
     - zoeklust (jachtpassie)
     - initiatief (dressuur)
     - jachtverstand ontwikkelen (hond heeft een intelligentie-  
       niveau in combinatie met ervaring)
     - samenwerking
     - stijlvol (ras eigen)

Ook liet Cor ons kennismaken met wat (Frans) vakjargon. 
Zoals het arrêt, het voorstaan van de hond, het aanwijzen 
waar het wild zich drukt. En dan is er couler, het samen opsto-
ten van het wild, waarna het wild wegvliegt en de jager kan 
aanleggen voor het schot. Dit laatste is zo’n moment waarbij 
de hond zich achter de jager opstelt (veiligheid!). 

Tot dit moment heet het werk dus veldwerk. Dit is wat de 
Drent eigenlijk in zijn lijf kreeg ‘ingebakken’ volgens Cor. 
Veldwerk, het opsporen en aanwijzen van het wild aan de 
voorjager. 

Hoe vroeger je begint met je pup, hoe beter hij zich ontwik-
kelt. Dat zagen we ook in de middag toen er een acht weken 
jonge Drent aan de rand van het veld werd gezet voor een 
eerste kennismaking met de jacht. Prachtig om te zien. Die 
eerste 16 weken zijn het allerbelangrijkst, vertelde Cor, daarin 
leg je de basis. Sla geen gelegenheid over in die periode om 
de pup te leren! 

Ja, denk ik dan, wij zijn braaf meteen met 8 weken naar pup-
pytraining geweest, inderdaad 1x per week. En mooi allerlei 
vervolgcursussen gedaan. Maar het veld in, meteen met de 
grote jongens mee… nee, zover ging onze kennis niet dat 
wij dit eigenlijk hadden moeten doen. Misschien dat wij (met 
deze kennis) t.z.t. met een volgend hondje bepaalde dingen 
heel anders aanpakken. Duidelijk werd verteld, dat een hond 
van 1 of 2 jaar al heel moeilijk is te leren wat er van hem 
wordt verwacht met het veldwerk. Onze Duko was met zijn 2 
jaren duidelijk ‘te oud’. 

Irene van Hulzen & Duko

De verdere ervaringen van Irene en Duko als deelnemer aan 
deze dag zijn te vinden op de website:
https://drentschepatrijshond.org.
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Enige tijd geleden 
stuurde ik een e-
mail naar de dochter 
van ons erelid Ad 
van der Snee. Ik 
vertelde haar, dat 
ik een paar hele 
aardige reacties had 
gekregen op het 
artikel dat ik over 
haar vader had ge-
schreven en vroeg 
haar hoe het nu met 
haar vader ging. 
Helaas was het ant-
woord een beetje 
verdrietig:  enige 
tijd geleden is zijn 
vrouw, die al lang 

hulpbehoevend was overleden. Ad heeft nu alleen nog maar 
zijn Saluki en de vraag is hoe lang hij nog voor zijn hond kan 
zorgen. Zijn geheugen gaat achteruit en ook zijn vermogen 
om woorden te vinden wordt snel slechter.

Ik vroeg haar of hij het leuk zou vinden als er af en toe eens 
een kaartje naar hem gestuurd zou worden. “Dat zou hij 

Een geweldige respons…
zeker fijn vinden” was het antwoord, “alleen zal hij niet 
meer weten om wie het gaat”. Juist oudere mensen vinden 
het fijn om aandacht in de vorm van een kaartje of tele-
foontje te krijgen. Dit laatste is niet meer mogelijk bij de 
heer van der Snee, maar een kaartje zal hij leuk vinden. Met 
dit in mijn achterhoofd, heb ik op Facebook in de groep 
‘Drentsche Patrijshonden liefhebbers’ de vraag gesteld of 
men de moeite zou willen nemen om de heer van der Snee 
een kaartje te sturen; het liefst natuurlijk van Drentsche 
Patrijshonden. De response was overweldigend! Op zoveel 
positieve reacties, ook van mensen die hem niet persoonlijk 
gekend hebben, had ik nooit durven hopen. Het bericht 
werd door de beheerders van de groep vastgezet en er 
werd massaal op gereageerd. Ons erelid heeft heel wat 
kaarten van de liefhebbers van ons mooie ras ontvangen.

De manier waarop jullie allen gehoor gegeven hebben aan 
de oproep doet me goed. Zo moet het: een man eren voor 
wat hij heeft betekend voor het ras en onze vereniging, 
zelfs als hij niet goed meer weet wie jullie zijn. Heel hartelijk 
dank aan iedereen die een kaartje gestuurd heeft, of dit 
nog zal doen.

Chapeau!

J. Broekman-Dekker
Correspondent

Honden zijn in staat om emoties van mensen te herkennen, 
zo melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappe-
lijk tijdschrift Biology Letters.

Volgens de onderzoekers gebruiken viervoeters verschillende 
zintuigen om de gemoedstoestand van personen te bepalen. 
Ze kijken bijvoorbeeld naar gezichtsuitdrukkingen en luiste-
ren naar de klank van stemmen.

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door hon-
den te confronteren met een tv-scherm waarop foto’s waren 
te zien van mensen die verschillende emoties uitten, zoals 
blijdschap of boosheid. Tegelijkertijd werden er ook geluiden 
afgespeeld van menselijke stemmen. 

Als de toon van het stemgeluid overeenkwam met de emo-
tie op de foto’s, bleven de honden veel langer naar het tv-
scherm kijken, dan wanneer de stemmen en de beelden niet 
overeenkwamen. Daaruit blijkt dat de dieren de emoties in 
zowel stemmen als in gezichten interpreteren, om de ge-
moedstoestand van een mens te bepalen. 

Volgens hoofonderzoeker Daniel Mills van de Universiteit van 
Lincoln tonen de bevindingen voor het eerst aan dat honden 
echt emoties kunnen herkennen. 

Bron: NU.nl/Dennis Rijnvis

Honden en emoties
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Borris, onze Drent
Nadat we in juni 2014, na 15 jaar, afscheid moesten nemen 
van onze Golden Retriever Glenn, dachten we voorlopig 
niet aan een nieuwe viervoeter. Want zo’n lieve, mooie hond 
kregen we toch nooit meer.

Maar toen de scherpe kantjes van het verlies wat minder 
werden, werd het ook erg stil, saai en schoon in huis.
In het voorjaar van 2015 gingen we op zoek naar een nieuwe 
vriend. Om niet te gaan vergelijken wilden we een ander ras 
dan een Golden Retriever. We hebben ook 12 jaar met veel 
plezier een Gordon Setter gehad en daarvoor Ierse Setters.
We zochten een ras met wat meer pit om lange wandelingen 
mee te kunnen maken. Zo kwamen we uit bij een Drentsche 
Patrijshond.

Na het eerste bezoek bij Harry en Yvonne waren we met-
een verkocht. In de auto terug naar huis, hadden we het 
beide over de trouwe blik van Saku en Kari. Het leek wel een 
combinatie van onze overleden Golden Retriever en Gordon 
Setter. We wilden graag een reutje, want meiden hebben we 
al genoeg in huis. De meisjes (toen 5 en 7 jaar) maakten een 
mooie aftelkalender en we haalden boekjes uit de bieb over 
puppy’s.

Op zaterdag 20 juni 2015 mocht Borris mee naar “huis”. Hij 
maakte kennis met konijn Bob, die  los loopt in de tuin en 
nu flink aan elkaar gewaagd zijn, ze kunnen ook leuk samen 
spelen (lees: gras omgraven). Slapen ging meteen prima; lek-
ker beneden in de bench met de mooie Kika-knuffel uit zijn 
puppynestje. Voor de kinderen was het natuurlijk ook een 
grote verandering. Rondslingerend speelgoed moest worden 
opgeruimd en boterhammen eten bij de tv was ‘s ochtends 
niet meer zo ontspannend als voorheen. Maar nu weet ieder-
een zijn plek. Ook al wil Borris nog wel eens een boterham-
metje pikken als de meisjes even niet opletten. 

Wat waren we blij toen de scherpe tandjes gewisseld waren. 
Deze werden ook trots in een potje meegenomen om op 
school te laten zien. De meisjes zijn veel vrijer geworden en 
wijzen hem ook terecht als hij niet luistert. Maar vooral willen 
ze lekker met hem knuffelen. Ik geniet zelf van de heerlijke 

wandelingen met Borris. Heerlijk je hoofd leegmaken na een 
lange werkdag of opladen aan het begin van de dag in een 
prachtig landschap ( Zuid-Limburg),  Borris rennend en snuf-
felend op onderzoek uit.

Sinds er weer warm water uit de douche in de garage komt, 
vindt meneer het geen probleem om erin te gaan, afdrogen 
is naast een worsteling, ook eigenlijk wel heel grappig. Meer 
dan eens horen we dat het zo’n mooie hond is!

Op de puppycursus is de basis gelegd voor de commando’s 
die wij vinden dat hij moet kennen. “Beter” en “plat” gaan 
voor ons te ver. Maar “kom hier” en “blijf” is natuurlijk erg 
belangrijk. Lange autoreizen gaan nu ook prima. Met een 
reistabletje gaat hij heerlijk liggen. We hoeven zelfs op weg 
naar Friesland niet te stoppen. Want als hond en kids, die 
krijgen dezelfde tabletjes, heerlijk liggen te slapen, rijden we 
lekker door.

Borris heeft ook voor de eerste keer sneeuw gezien en gege-
ten. De laatste zak puppybrokken is gekocht. Wat gaat de tijd 
snel. Erg leuk om via facebook de andere pups te volgen en 
handige tips te krijgen. En iedereen vindt zijn eigen beestje 
toch de mooiste! Dat is toch wel het grootste compliment 
voor onze lieverds.

Wij hebben er een geweldig kameraadje bij gekre-
gen. De maandagen na de vakanties, voelt Borris aan 
mij dat ik niet zo goed tegen het lege nest syndroom 
kan (of hoe je ‘t wilt noemen. Ha ha). Wandelen en 
knuffelen staan dan op nummer 1. Helpen in de huis-
houding kan hij ook goed. Hij probeert het in ieder 
geval. Kop in de afwasmachine, kruimels oplikken, 
blik en veger slopen, vuile was uit de mand halen, dat 
ruikt heerlijk. En als ik de stofzuiger pak, is meneer er 
ook als de kippen bij.
We hopen nog heel lang plezier te hebben met hem 
zodat we nog leuke verhaaltjes kunnen schrijven.

Gulpen 18-2-2016,
Groetjes, Lonneke, trots baasje van Borris
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Correspondent Joyce Broekman-Dekker, niet alleen liefhebber 
van Drenten, maar ook van schapen ontving van haar  
dierenarts, Maurits Bosgoed van Dierenartsenpraktijk Vaassen, 
onderstaand artikel. Hoewel de honden in het verhaal geen 
Drenten waren, kunnen ook eigenaren van Drenten, nooit 
zeggen “dat doet mijn hond nooit”.  Honden zijn jachtdieren en 
helemaal als ze met meerdere zijn, dan gaan ze “drijven”. Een 
hond die, als deze alleen is,  nooit een schaap zou aanvallen, zal 
dit meestal wel doen wanneer hij met meerdere soortgenoten is. 
“De gevolgen van dergelijk gedrag heb ik zelf ook een paar keer 
gezien en ik kan je verzekeren dat het op je netvlies gebrand blijft 
en daarom wil ik hier nog eens voor waarschuwen”, aldus Joyce.

“Dat doet mijn hond nooit!”

Slachtoffers in de mist
In de wintermaanden lopen koeien niet buiten, maar omdat 
er toch nog een grote hoeveelheid gras staat, is het voor het 
weiland goed dat er door dieren gegraasd wordt die het land 
niet kapot lopen. Schapen dus. In dit jaargetijde zijn ooien 
drachtig en hebben ze een flink pak wol; perfect om dag en 
nacht op grote stukken land te lopen. Maar helaas schuilen 
er ook nadelen van dergelijke kuddes in grote afgelegen wei-
landen.

Ik moest naar een spoedje, waar elke dierenarts wel een 
paar keer in zijn carrière mee te maken krijgt. Maar gelukkig 
meestal kleinschaliger dan dat ik in Groningen op een ex-
treem mistige dag had meegemaakt.

´Neem veel hechtdraad en euthanasiemiddelen mee, er 
hebben honden tussen mijn schapen gezeten’. zo belde een 
veehouder op met een gebroken stem, die ik tot dusver 

kende als een wat stugge man met veel, heel veel schapen. Ik 
spoedde mij naar de locatie waar de mist ervoor zorgde dat 
ik niet meer dan 50 meter zicht had en dus behoorlijk moest 
zoeken waar hij in het weiland hij zijn auto had geparkeerd. 

In de verte hoorde ik wat schapen roepen, die blijkbaar de 
rest van de kudde nog aan het zoeken waren. En ik bleef 
maar hopen dat de schade mee zou vallen. Helaas viel het 
níet mee en had de eigenaar al wat dieren verzameld, waar-
van ik dacht dat ze al dood waren. Maar nee, voor de helft 
van de arme schapen van het groepje van 20 was dit nog niet 
het geval. Ik begon met het euthanaseren van dieren waar-
van ik me afvroeg, hoe het mogelijk was dat ze nog leefden. 
Terwijl ik hiermee bezig was, hoorde ik dat dit zijn grootste 
koppel ooien was; namelijk 150 dieren die gemiddeld over 
een week of zes moesten gaan aflammeren. We maakten met 
een paar losse hekken een soort noodstal, waar we gewonde 
dieren in deden die nog een kans maakten op herstel. Dieren 
die ernstig aan het lijden waren, met maar een geringe kans 
op herstel, kregen gelijk hun verlossende spuitje. 

‘De honden zullen al wel vertrokken zijn’ zei ik, toen ik het 
zoveelste slachtoffer aantrof. Maar net na ik dit gezegd had, 
moest ik mijn snelle pas abrupt staken. Tien meter bij ons 
vandaan zagen we bij een liggend schaap 2 zwarte gedaan-
tes; honden, welke heftig begonnen te grommen toen ze 
onze kant opkeken. 

De veehouder herkende meteen van wie de honden waren 
en belde deze op zodat deze ze kon benaderen.  Het was 
ironisch om te zien, dat de honden een kwartiertje later 
kwispelend zonder problemen met hun baasje meegingen. 
Behalve de 35 doden, vonden we op het laatst nog 23 dieren 
die in de sloot verdronken waren. 25 dieren waren gewond, 

maar hadden het overleefd en 
in de weken erna werden er veel 
dode lammetjes te vroeg geboren 
als gevolg van stress. 

Voor zowel de schapen, eigenaar 
én de hondeneigenaar geeft het 
behalve een financiële, ook een 
behoorlijke emotionele schade. 
Veel honden, hoe lief ze ook zijn, 
kunnen ineens ‘een knop omzet-
ten’ als schapen beginnen te ren-
nen en als er één begint te bijten is 
het einde zoek. 

Zorg dat uw hond nooit in de ver-
leiding kan komen!

Maurits Bosgoed,
Dierenartsenpraktijk Vaassen
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Willem is sinds 1 januari 2016 voorzitter van de redactiecommissie en zorgt 

samen met de andere redactieleden voor de inhoud van ‘Onze Drent’.

Profiel: Willem van der Kolk

1 Hoe is de Drent in jouw leven gekomen? Hoeveel Drenten had  je, heb je en hoeveel zou je er ooit willen hebben?
Nadat we besloten hadden om een hond te nemen, zijn we op zoek gegaan naar een ras dat bij ons paste.  Het was al 
snel duidelijk dat het een jachthond zou worden.  Nadat we een paar tentoonstellingen hadden bezocht en met enkele 
fokkers hadden gesproken, kwam in 1990 de eerste Drent in ons leven. Tot voor kort was er maar ruimte voor  één, 
maar nu zou er wel eens een tweede bij kunnen komen.

2 Welke eigenschap van de Drent spreekt je het meeste aan?
Het zijn honden met een vriendelijk karakter en ze zijn ook initiatiefrijk. Daarbij is het ook geen hond die je overal tegen 
komt.

3 Welke raseigenschap komt je weleens wat minder goed uit?
Zeker toen mijn honden wat jonger waren, vond ik wel eens dat de eigen wil te dominant was. Dat was zeker bij onze 
eerste hond, een reu, het geval.

4 Hoe sta je tegenover de Drent en de jacht?
De jacht is door diverse oorzaken in de huidige samenleving tot een bekritiseerd gebeuren geworden. Het fenomeen 
plezierjacht overschaduwt het feit dat de jacht ook een nuttige functie heeft. Met mijn Drenten ben ik wel eens mee ge-
weest op een jacht en ik heb toen ook kunnen gezien hoe mijn honden hun natuurlijke aanleg in de praktijk brachten. 
Drenten zijn echte jachthonden.

5 Hoe sta je tegenover de Drent en het showen?
Het beoordelen van honden op basis van de rasstandaard is van belang voor het in stand houden van het ras. Het geeft 
fokkers immers aan of ze goed bezig zijn.  Met onze beide honden hebben we deelgenomen aan een aantal shows, maar 
showen is duidelijk niet mijn ding.

6 Heb je gefokt? Heb je plannen in die richting?
We hebben nooit gefokt en zijn dat ook niet van plan.

7 Wat zijn je mooiste Drentenmomenten?
Dat zijn er meerdere, maar mijn huidige Drent weet zich regelmatig zodanig te presenteren, dat volwassenen en vooral 
kinderen  zeggen “ wat een leuke hond”.  Ze weet iedereen voor zich te winnen. Dat is leuk!

8 Wat vind je een waardevolle functie van de vereniging? 
Naast het in stand houden van een gezond ras, dient de vereniging vooral de eigenaren, die niet goed ingeschoten zijn in 
de hondenwereld /het ras, te ondersteunen. Dat komt niet alleen het ras ten goede, maar is ook goed voor baas en hond. 

9 Heb je een belangrijk punt, waarop de vereniging zich zou moeten proberen te verbeteren?
De vereniging zou meer moeten doen om ook leden die niet jagen en/of fokken, maar de Drent als huishond hebben, een 
platform te bieden. Dat zal er toe leiden dat meer leden actief worden voor de vereniging.

10 Wat wil je verder nog kwijt?
Iedereen vindt zijn/haar eigen hond de beste en mooiste. Het is daarbij van belang dat er ook oog is voor de honden van 
anderen en dat men het belang van het ras centraal blijft stellen. Daarbij hoort dat het eigen belang zo nodig naar de 
tweede plaats verschuift. Als dat in goede harmonie met de anderen gebeurt, dan komt dat de vereniging ten goede, 
maar zeker het ras van de Drentsche Patrijshond.
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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



28 - Onze Drent

 

Beestenboel
In 1984 kwam onze eerste Drent, dat was Fem-
ke van de Lauwerspoel. Daar moeten jullie mee 
gaan jagen, zei de fokker. Dat hebben we niet 
gedaan, we waren nog onervaren hondenbe-
zitters.  De kinderen werden geboren en groei-
den op met Femke, de geiten, eenden, scha-
pen, kippen etc.  We hebben veel met Femke 
gewandeld, gespeeld en van haar gehouden.  
Nadat Femke net was overleden  kwamen wij 
heel toevallig  een Drenten puppy tegen. Ja 
en dan moet je die even aaien natuurlijk. Nog 
meer toeval… de eigenaresse deed des tijds 
de puppybemiddeling bij de vereniging. We 
schreven ons in voor puppybemiddeling en zo 
kwam Joika van ‘t Patrieske bij ons.

Joika paste prima in ons gezin en bij de andere 
dieren.De mooiste momenten zijn dan ook als 
we in de tuin zitten met ons allen en de kippen, 
de geit, het varkentje en de hond om ons heen scharrelen. 
Joika is bijna twaalf jaar bij ons geweest en na haar overlijden 
was het erg onwennig zonder een hond in huis. Het was op 
de morgen na de Kerstdagen dat ik nog een verloren nootje 
op de grond vond. Geen hond die het had opgegeten. Dat 
moest anders !! We zijn op de verenigingssite gaan zoeken 
naar een nieuw hondje.

Dat werd  Seija van de Erflanden, onze derde Drent. De 
kinderen zijn ondertussen groot en uitgevlogen en we heb-
ben meer tijd voor de hond. Er worden diverse cursussen en 
trainingen gevolgd, waaronder een hele mooie serie jacht-
trainingen in Drenthe. Ook kwam er een nieuw varkentje  bij 
in 2013. Omdat het  nog een heel klein beestje was, hebben 
we haar de eerste weken in huis gehad. Dit was voor Seija 
wel even inschikken. Varkentjes zijn heel zindelijk maar ook 
best stressgevoelig. Ze kon enorm gillen als iets niet naar 

wens was. We gebruikten 
de bench om haar af en toe 
op te sluiten. Wat Seija niet 
lukte, kon Knorrie dus wel, 
met haar snuit de bench 
open maken!! Als onze 
dochter een keer Knorrie op 
schoot neemt, springt Seija 
er pardoes ook bij. Maar ze 
is ook tolerant naar Knorrie. 
Knorrie mag aan haar nagels 
knabbelen.

Dat kleine biggetje is nu 
een paar maatjes groter 
gegroeid. Als het hondje van 
onze dochter het varkentje 
uitdaagt voor een spelletje, 
dan komt Seija ertussen 
staan, zo van afblijven hoor.

Jansje Faber  

Voedselbank voor dieren in Amsterdam.
Aan de  Loenermarkt in Amsterdam Noord is dinsdag 10 februari een bijzondere voedselbank geopend. Bij deze voedsel-
bank kunnen mensen aankloppen voor  voer voor hun dieren als zij het voedsel voor hun trouwe huisdieren niet meer 
kunnen betalen.

De dierenvoedselbank in Amsterdam is de vierde in Nederland. In Lelystad, Almere en Vught bestonden al vestigingen.
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Dierenarts Gert Jan Suurd stelt zich voor
Met het vertrek van dierenarts Bart van de Pol moesten 
wij op zoek naar een nieuwe dierenarts die bereid was 
om af en toe als adviseur op te treden en medische vra-
gen te beantwoorden. Deze hebben wij gevonden in de 
persoon van Gert Jan Suurd (“Met zonder streepje”, zoals 
hij zegt en met twee hoofdletters) van de dierenklinieken 
Heerde Epe. 

Kun je iets over jezelf vertel-
len?
Ik ben al 28 jaar met Mo-
nique getrouwd en heb 3 
kinderen; 1 dochter Leo-
nieke en 2 zonen Diederik  
en Olivier. Allen het huis 
uit en dus ik krijg weer 
wat meer tijd. Anders 
had ik “nee” leren zeggen 
glimlacht hij.

Hoe lang ben je al dierenarts?
Vanaf 4 december 1987 dus ook al ruim 28 jaar. 

Ben je toen gelijk in Epe begonnen?
Ja, iets eerder zelfs. Ben hier op 30 november 1987 begon-
nen, dus nog voor mijn afstuderen. Het was maar voor een 
jaar maar ik ben hier nooit meer weggegaan. Naar volle 
tevredenheid in Epe gebleven. 

Hebben jullie alleen kleine huisdieren of ook grote?
Ik doe sinds een aantal jaren alleen nog maar gezelschaps-
dieren. Het lammerenseizoen was altijd een hectische tijd. 
Het gebeurde wel dat ik een hele nacht bezig was geweest 
met verlossingen en keizersneden en dan de volgende och-
tend weer de kleine huisdierenpraktijk had. Soms had ik 24 
uur mijn bed niet gezien, omdat ik gewoon de diensten van 
de grote huisdieren meedraaide. Dus vanaf 1 januari 2014 
doe ik alleen nog maar honden, katten, cavia’s, konijnen etc. 
Zelfs kippen, ratten en muizen worden aangeboden.

Hoe groot is jullie praktijk?
De praktijk bestaat uit 3 dierenartsen en 6 assistentes. Het is 
normaal om op 1 dierenarts 2 assistentes te hebben.

Je hebt het al gezegd, jullie behandelen dus alleen kleine huisdie-
ren. Maar heb je ook een voorkeur voor bepaalde dieren?
Ik ben een hondenmens antwoordt Gert Jan volmondig, 
maar zegt hij lachend; na 28 jaar praktijk weet ik ook hoe ik 
een kip of een hamster vast moet pakken!

Wij zijn heel blij met het feit dat je bereid bent om als adviseur op 
te treden. Zoals je weet is de Drentsche Patrijshond geen groot 
ras.  Hoe sta jij tegenover het castreren van honden zonder me-
dische noodzaak?
Je hebt het over reuen en teven? Nu met teven kan het toch 
weleens een praktische oplossing zijn, wanneer je niet van 
plan bent om met haar te fokken. Een teef wordt 2x per jaar 
loops en het kan dan weleens misgaan door een ongewenste 
dekking of erger nog een frauduleuze dekking. Bij een reu 
kan het een oplossing zijn voor ongewenst (seksueel) gedrag 
indien dit door de eigenaar als hinderlijk wordt ervaren.

(Dan wordt het interview even onderbroken omdat er een 
spoedgeval binnenkomt. Ik mag meekijken in de praktijk 
en weer valt het me op hoe deskundig hij is en met hoeveel 
geduld hij werkt. Niet alleen naar de hond toe, maar ook 
naar de eigenaren, die zoals heel vaak het geval is, behoorlijk 
ongerust zijn).

Zijn er met betrekking tot gezondheid nog zaken waarvan jij 
vindt dat je erop moet letten?
Wat je nu ziet is dat er door de verbeterde technieken zoals 
DNA-onderzoek je een veel beter fokbeleid kunt voeren. 
Je kunt nu op zoek gaan naar genen die bepaalde ziekten 
veroorzaken. In ieder ras zegt Gert Jan, komen problemen 
voor. Dat zal ook in het ras van de Drentsche Patrijshond het 
geval zijn: HD, ED, Epilepsie. Dat is altijd zo geweest, maar 
met de huidige middelen kun je dit beter diagnosticeren. Al-
leen hebben we helaas nog niet het gen kunnen detecteren 
dat de epilepsie bij de Drentsche Patrijshond veroorzaakt. 

Het vak is niet zoveel veranderd, maar wel de technieken en 
onderzoekmogelijkheden zoals röntgen, echo, ECG, MRI etc-
Wat ik tevens te horen krijg, is dat in deze kliniek ook HD- en 
ED-foto’s gemaakt worden, digitaal en met of zonder sedatie. 
Dat laatste is voor mij belangrijk. Dat is het leuke van mijn vak 
zegt Gert Jan, want ik ben niet alleen internist, ook neuro-
loog, chirurg, anesthesist, wel niet gespecialiseerd, maar ik 
doe en kan het allemaal wel. Met andere woorden zegt hij 
lachend; ik ben all round.

J. Broekman-Dekker
correspondent
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Mack

Ik zal me even voorstellen: ik heet Sabrina, kom uit de 
Cruquius (vlak bij Haarlem) en ik ben het baasje van onze 
Mack.

Mack is een reu van 9 maanden en we hebben hem op 21 
juni opgehaald bij kennel van ’t Roerdal. Na een rit van twee 
uur kwam hij bij zijn nieuwe huis.

De eerste paar nachten waren pittig maar al snel kwamen we 
in een ritme: half 4 ‘s nachts een plasje en daarna hoorde je 
hem niet meer. Een week later kwam hij s ’morgens pas en dan 
was het feest als hij één van de baasjes zag. Als een stuiterbal 
door de woonkamer en dan haalde hij alle speeltjes van stal, 
om ze vervolgens met trots te showen. 

Na drie weken begon Mack slecht te eten en te drinken. Op 
een gegeven moment dronk hij helemaal niet meer en had 
hij diarree. De alarmbellen gingen af. Bij een bezoek aan de 
dierenarts werd al snel duidelijk dat de darmpjes van slag 
waren door alle nieuwe indrukken en door het opeten van 
alles wat op de grond lag. Een paar pilletjes later was hij 
gelukkig weer helemaal de oude.

Na 6 maanden zijn we gaan trainen om Mack af en toe uit de 
bench te laten als we even weg waren. Dit ging perfect, we 
waren erg trots op hem. Op een middag had ik een bood-
schap gedaan en troen ik thuis kwam, was tot mijn verbazing 
de woonkamer omgetoverd tot confetti-kamer. Mack had erg 
zijn best gedaan om voor de baas de woonkamer te versie-
ren. De gehele krantenbak lag door de woonkamer (was ik 
vergeten weg te halen). En met dat onschuldige koppie erbij, 
kon ik er erg om lachen.

Na het confetti incident lieten we Mack nog gewoon los. Op 
een andere dag kwam ik thuis en trof ik een woonkamer vol 
met glas aan! Dat vond ik niet zo grappig. Mack was op de 
één of ander manier op de keukentafel geklommen, had een 

waxinelichtjeshouder op de grond gegooid, had het kaarsje 
opgegeten en met het glas gespeeld. Ik twijfelde geen mo-
ment en belde de dierenarts. Die zei dat ik meteen ontbijt-
koek moest geven. Een paar uur later was Mack nog steeds 
gewoon en deed verder geen rare dingen. Ik was er dus 
gerust op dat hij niets had ingeslikt. Tot een uur of 9; Mack 
begon te kokhalzen en dus heb ik alles aan de kant gedaan 
en ben bij hem gaan zitten. Tot mijn verbazing kwam er een 
groot stuk glas mee. Ik heb meteen de dierenarts gebeld en 
die zei dat we het tot de ochtend moesten aankijken. Mocht 
er nog meer uitkomen dan weer bellen. Gelukkig heeft Mack 
daarna niet meer overgegeven en zag de ontlasting er goed 
uit.

Sindsdien deden we hem maar weer in de bench. Maar ja, 
Mack had de tijd buiten de bench geproefd en wilde echt 
niet meer in die bench.

Na een paar weken zagen Reijn ( mijn vriend) en ik in dat we 
wat anders moesten verzinnen. Voor de Kerst zijn we gaan 
oefenen om Mack ‘s nachts los te laten en dit ging erg goed. 
Dus begin januari zijn we ook gaan proberen om Mack in de 
gang te laten als we weg gaan en ook dit werkt top. We hou-
den de bench nog wel even aan voor noodgevallen, maar 
van Mack mag die de vuilnisbak in.

Mack is nu 9 maanden oud en is lekker aan het puberen. Zo 
heb ik af en toe het idee, dat ik een discussie met hem heb. 
Voorbeeld: Reijn en ik liggen op de bank lekker tv te kijken 
en Mack denkt, daar wil ik wel even tussen kruipen. Ik cor-
rigeer hem dan en stuur hem op zijn plaats. Hij kijkt me met 
een scheef gezicht aan alsof hij zegt: “mens, waar heb je het 
over”. Eigenwijs als hij dan is, blijft hij staan. Ik wijs hem nog 
een keer op zijn plaats en vervolgens doet doet Mack zijn 
kop omhoog en begint hij als een wolf te blaffen/janken. Ik 
heb het gevoel dat hij dat doet, omdat hij niet tussen ons in 
mag zitten. Ik kan er niets aan doen, maar ik krijg dan zo de 
slappe lach!

Af en toe kan ik hem wel achter behang plakken met wat hij 
uithaalt, maar daarna kan ik er meestal om lachen. Wij zijn gek 
op hem en wil hem voor geen goud missen. Het knuffelen 
met hem en de liefde die hij geeft: het is onbetaalbaar.

Sabrina van Bakel
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Als ik wel eens door wat exemplaren van ‘Onze Drent’ bla-
der, valt het me vaak op dat iedereen altijd zo waanzinnig 
positief is. De Drent is wel een heel geweldige hond. Eens 
een Drent, altijd een Drent, lees ik dan. En als ie wel eens 
eigenwijs is, dan moet je daar met een glimlach op reage-
ren. Nou, ik kan u  verzekeren dat dat glimlachen mij lang 
niet altijd lukt….

Maar ja, zoals u in mijn vorige artikel heeft kunnen lezen, 
waren wij ook wel wat erg onervaren aan onze eerste hond 
begonnen. Met wat boekenwijsheid kom je er niet bij een 
Drent. Voeg daaraan toe dat we op basis van allerlei rasbe-
schrijvingen een wat al te positief gekleurd beeld hadden 
gekregen van het karakter van een Drent, en dat ons eerste 
puppy waarschijnlijk niet of nauwelijks gesocialiseerd was 
en ja, je hebt een kookpot met potentiële problemen. Als ik 
daaraan terugdenk, is het eigenlijk wonderbaarlijk dat Job is 
uitgegroeid tot zo’n fantastische hond. Het heeft misschien 
even geduurd, maar blijkbaar hebben wij toch ook veel zaken 
goed gedaan. Toch moet ik eerlijk zeggen dat ik ook nu nog 
heel veel eenzijdig positieve verhalen over Drenten lees. Ik 
denk dat we daar een verkeerd beeld mee schetsen. Natuur-
lijk zijn Drenten hele zachtaardige, lieve en aanhankelijke 
honden. Dat neemt niet weg dat ze een harde kop hebben, 
hun eigen gang willen gaan, en als je niet uitkijkt gaan zij 
met het baasje op de loop in plaats van andersom. Je moet 
als baas echt baas zijn en liefst een wat rustig zelfverzekerd 
karakter hebben. Niet bang zijn om duidelijk de leiding te 
nemen. Voeg daaraan toe dat een Drent pas vrij laat zijn 
puberstreken verliest en je krijgt een schat van een hond, 
maar wel een die minder geschikt is voor goedbedoelende 
mensen zonder enige ervaring met honden. Zoals wij waren. 

Dus laten wij als drentenliefhebbers ophouden ons ras alleen 
maar de hemel in te prijzen. Dat schept volstrekt verkeerde 
verwachtingen bij mensen die op zoek zijn naar een hond die 
bij hen past. Een klein voorbeeldje. Op de website van de ver-
eniging staat letterlijk: “Wanneer de hond gecorrigeerd moet 
worden, is een afkeurend woord of een boze blik voldoende 
om hem te laten stoppen met het gedrag”. Ja, zo’n hond 
wil iedereen wel. Wat er niet bij staat, is dat daar heel wat 

training aan vooraf 
gaat. Een Drent is 
heus niet van na-
ture gehoorzaam. 
Zeer zeker niet!

Teveel druk
Dat ook Job, on-
danks wat ‘aan-
loopproblemen’ 
toch netjes in het 
gareel is gekomen, 
daar hebben onze 
trainingsweeken-
den in België veel 
aan bijgedragen. 
Ik zal nu namelijk 

nooit meer met de methode, die daar gehanteerd werd, 
aan de slag gaan. We hebben er heel veel van geleerd, 
maar voor een Drent werd er teveel druk uitgeoefend. 
Het was te hard, te streng. Niet dat ik een voorstander 
ben van trainingen waar je alleen maar positief mag zijn 
tegen je hond. Een Drent heeft duidelijke grenzen nodig. 
En de hond moet weten dat de baas stevig in zijn of haar 
schoenen staat. Maar leg er teveel druk op en het kan zich 
tegen je keren.

Maar goed, dat zijn allemaal inzichten van nu. Destijds 
waren we dolblij met onze trainers. Met hun begeleiding 
hebben we Job uiteindelijk op het goede spoor gekregen. 
Het enige advies dat we van onze fokker hadden gehad, 
was dat als de hond vervelend was, we hem maar even 
goed “over de kop moesten trekken”. Tot op de dag van 
vandaag weet ik niet precies wat hij bedoelde, en ik geloof 
ook niet dat ik dat wil weten. Eerlijk gezegd, vonden wij 
het erg teleurstellend, dat we via de vereniging bij deze 
fokker terecht waren gekomen. Wij dachten dat de vereni-
ging meer toezicht hield op nesten. Tja, dus niet. Uitein-
delijk blijf je als pupkoper zelf verantwoordelijk voor je 
keuze. Maar dat hadden wij toen als beginneling nog niet 
in de gaten. Al doende leert men!

Clubblad
Elke maand kregen we het clubblad van de vereniging 
toegestuurd. De eerste keer dachten we, oh leuk, eens kij-
ken wat ze over de Drent schrijven. Maar dat viel eigenlijk 
tegen. Het ging vooral over tentoonstellingen en welke 
hond kampioen was geworden. Daar hadden wij niks mee. 
Wie gaat er nu met een werkhond als een Drent op een 
show staan? Het zijn toch geen schoothondjes waar je de 

Drentenervaringen deel 2

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 tentoon-
stellingen en probeer op allerlei manieren kennis 
te vergaren. De komende maanden schrijf ik in ons 
clubblad over mijn ervaringen.

What the fokdag?!
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hele dag aan loopt te kammen? Maar blijkbaar was dat sho-
wen nodig om met je hond te mogen fokken. Wat wij destijds 
raar vonden. Een Drent x een Drent is toch een Drent? Zolang 
de ouders maar echte Drenten zijn en geen erfelijke aan-
doeningen onder de leden hebben, mocht wat mij betreft 
elke Drent gebruikt worden voor de fok. Tenminste, zo dacht 
ik er toen over en het zou me niet verbazen als er heel veel 
hondeneigenaren zijn die er zo over denken. Dat ik daar nu 
een ander beeld over heb en zelf shows loop, komt omdat ik 
een heleboel aan het bijleren ben. Maar eerlijk gezegd staat 
nergens op onze website goed uitgelegd, waarom je eerst 
tentoonstellingen moet lopen voordat je mag fokken. Ja, om 
het ras te behouden en te verbeteren. Maar waarom dat dan 
op deze manier moet? Ik denk dat als daar meer uitleg over 
zou komen, mensen eerder bereid zouden zijn hun honden 
(en dan vooral de reuen) beschikbaar te stellen voor het fok-
ken. En dat zou het ras goed kunnen gebruiken.

Ook artikeltjes in ons clubblad over de jacht las ik niet. Wie 
jaagt er tegenwoordig nog? In ieder geval niet mensen die 
midden in Utrecht wonen…. Het enige wat ik leuk vond in 
het clubblad waren de overlijdensberichten. Die gingen over 
de liefde van men-
sen voor hun hond 
en daar konden we 
ons van alles bij 
voorstellen. 

Fokdag?
Dus eigenlijk 
waren we niet 
zulke grote fans 
van de vereniging. 
We waren teleur-
gesteld over de 
pupbemiddeling, 
het beleid begre-
pen we niet en het 
clubblad vonden 
we niet boeiend. 
En toen, Job was 
zo’n anderhalf jaar oud, kregen we een brief van de Drenten-
vereniging. Daarin stond een dag, tijdstip en plaats genoemd 
waarop we geacht werden te verschijnen om Job te laten 
keuren door de vereniging op een zogenaamde fokdag. Fok-
dag? Nog nooit van gehoord. Werd dat uitgelegd in de brief? 
Absoluut niet. Werd ons duidelijk gemaakt waarom zo’n dag 
belangrijk is? Absoluut niet. Was het een vriendelijke uitnodi-
ging? Absoluut niet. Zijn wij gegaan? Absoluut niet.

Natuurlijk, de fokker had het ons al gelijk aan het begin 
moeten uitleggen. Dat heeft hij zeer zeker niet gedaan. En 
natuurlijk, wij waren al niet zo’n verenigingsliefhebber en dus 
ongetwijfeld extra kritisch. Maar een beetje vriendelijke uit-
nodiging met een fatsoenlijke uitleg had ons misschien over 
de streep kunnen trekken. De brief had in onze ogen, echter 
meer het karakter van een mededeling dan van een uitnodi-
ging en daar waren wij niet van gediend.

Ik weet het, een vereniging wordt gerund door vrijwilligers 
die allemaal hun uiterste best doen om alles goed te laten 

verlopen. Iedereen is van goede wil en ik sta vanaf de kant 
een beetje te roeptoeteren dat het niet goed genoeg is. En 
ongetwijfeld zijn dit oude koeien van 13 jaar oud en gaat het 
tegenwoordig een stuk beter. Maar oh, oh, wat een gemiste 
kansen! Achteraf gezien, begrijp ik dat Job een hele mooie 
reu was. Die had vast hoge ogen gegooid op een tentoon-
stelling. Als wij nou eens vriendelijk waren uitgenodigd voor 
de fokdag, als iemand ons had uitgelegd waarom zo’n fokdag 
belangrijk is, als iemand had gezegd hoe belangrijk het was 
dat zo’n mooie hond voor de fok gebruikt zou worden……. 
Maar ja, zo ging het niet. Zowel onze fokker als de vereniging 
heeft daar steekjes laten vallen. Dus wij kwamen tot de con-
clusie dat de vereniging ons niets te bieden had en hebben 
ons lidmaatschap opgezegd. En we leefden nog heel lang en 
gelukkig met onze fantastische Drent Job.

Tja, en nu ben ik weer lid. Sterker nog, ik schrijf zelfs deze 
stukjes voor ‘ons’ clubblad. Hoe dat zo gekomen is, vertel ik u 
de volgende keer. 

Marcel Senten 

Het bestuur is blij met de kritische bijdragen van Marcel 
Senten. Wel wordt opgemerkt dat hetgeen beschreven 
is, dateert van een aantal jaren geleden en dat, zoals 
Marcel zelf ook in zijn bijdrage stelt, het één en ander in 
de loop der jaren is verbeterd. Kritische opmerkingen 
van leden kunnen bijdragen aan het verbeteren van de 
Vereniging en daarom worden leden opgeroepen om 
deze kenbaar te maken bij het bestuur.

In een van de mooiste streken van Nederland,

Westerwolde vindt u in Bourtange

herberg restaurant

de “Staakenborgh”

De herberg is landelijk gelegen, een ideale plek voor een

wandelvakantie met uw hond. De hotelkamers zijn gelijkvloers,

vrijstaand met eigen opgang en een terras met  uitzicht op het

platteland, direct gelegen aan vrije wandelpaden.

Voor lezers van dit blad hebben wij  een

HONDEN WELKOM ACTIE/AANBIEDING

lees meer op

WWW.STAAKENBORGH.NL

telefoon 0599354216
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Herpes
Herpes is een onderschat risico bij het fokken. Met dit ar-
tikel wil ik aangeven hoe zinvol een Herpes behandeling 
bij een gedekt teefje is.

Bij het fokken met honden is het altijd vervelend als het niet 
gaat zoals gehoopt. Een mogelijke oorzaak hiervan is de 
besmetting van de teef met het Canine Herpesvirus (CHV). 
Hoewel niet zo bekend bij hondeneigenaren blijkt maar liefst 
40% van de onderzochte Nederlandse honden ooit met het 
virus in aanraking te zijn geweest. 

Toen mijn teefje voor de eerste keer gedekt zou worden, 
heb ik daarom niet alleen een swab van haar inwendige 
flora-huishouding laten maken, maar ook met de dierenarts 
overlegd hoe om te gaan met een Herpes behandeling. Hij 
vertelde onder andere, dat een Herpes-infectie of een “door-
stane Herpes-infectie” in het bloed is aan te tonen. 

Ik was alert op “Herpes” omdat er op ons terrein regelmatig 
andere honden lopen en je nooit weet of zij een besmetting 
over kunnen dragen. Bovendien kan het teefje besmet wor-
den door de reu als die Herpes heeft of heeft gehad.

Enfin, ik heb deze test bij mijn teefje laten doen en uit de re-
sultaten bleek, dat ze een infectie had doorstaan. Zo’n door-
stane infectie biedt echter geen bescherming en ik wist dat 
het juist zeer zinvol zou zijn om haar tegen nieuwe infecties 
te beschermen. Dat moet dan gebeuren na een dekking en 
bij gebleken dracht, zo’n 10 dagen voor het werpen. Bij elke 
dekking door mijn reu, adviseer ik de eigenaar van de teef 
overigens deze anti–herpes behandeling toe te passen. 

Gelukkig zijn er tot nu toe steeds gezonde pups geboren 
maar je weet niet hoe het zonder behandeling zou zijn ver-
lopen. Toch zijn er ook situaties bekend waar het, ondanks 
deze voorzorgsmaatregelen, toch fout is gegaan; maar daar-
aan liggen dan vaak andere redenen ten grondslag.

Een behandeling schaadt niet, omdat het een zogenaamd 
dood vaccin is. Dit wetende, denk ik dat je alles eruit hebt 
gehaald wat mogelijk is voor je teefje en haar nog ongeboren 
pups. Mocht er toch wat fout gaan, dan ligt het in ieder geval 
niet hieraan. 

Tineke van der Feijst                                                                                         

(Meer informatie: https://drentschepatrijshond.org)

Rauw vlees: hype of toch verstandig?
De laatste weken is in de media er een levendige discussie 
ontstaan over de vermeende vóór- en nadelen van rauw vlees 
als voedsel voor je hond. Dit sluit aan bij een al jaren groei-
ende tendens voor een rauw voedseldieet voor honden.

De discussie begon met een artikel van Aliëtte Jonkers in de 
Volkskrant, dat snel werd overgenomen door de Vlaamse 
krant de Morgen. Jonkers haalt Tjerk Bosse, specialist interne 
geneeskunde der gezelschapsdieren in Amsterdam, aan. Bos-
se zegt, dat er een trend is onder hondeneigenaren om hun 
hond een zelf samengesteld dieet van rauw vlees en botten 
te geven. Ze doen dit onder het mom van: “In de natuur eten 
honden ook rauw vlees, de natuur is goed, dus is rauw vlees 
goed en in ieder geval beter dan dat commerciële diervoer”. 
Dit alles gaat gepaard met hoog oplopende discussies in de 
spreekkamer bij de dierenarts! Het is natuurlijk zo, aldus Bos-
se, dat die mensen de beste bedoelingen hebben, men gaan 
te gemakkelijk mee met allerlei de voedingshypes, zonder 
de gevaren te kennen. Maar dierenartsen kennen de gevaren 
wel: darmklachten, vergroeiingen en botbreuken. “Ik vrees 
dat we in de kliniek slechts het topje van de ijsberg zien.”

Botresten kunnen bijvoorbeeld obstipatie veroorzaken, 
waarna de darm onder narcose moet worden leeggespoeld. 
Of nog erger, ze kunnen de slokdarm afsluiten. Volgens Bosse 
is er dan soms zoveel schade aangericht, dat deze dieren niet 
meer geholpen kunnen worden. 

Blijkbaar wierp het Volkskrantartikel veel stof op, want op 11  
april jl.,  werd in een uitzending van “EenVandaag”, door een 
aantal dierenartsen min-of-meer hetzelfde gezegd. Steeds 
vaker krijgen deze namelijk zieke honden op hun spreekuur, 

met o.a. botvergroeiingen, hart- en huidproblemen, die zij 
wijten aan (deze) voeding.

Wat is er nu aan de hand? Het is toch zo dat de hond, als 
rechtstreekse afstammeling van de wolf, juist rauw vlees zou 
moeten kunnen eten? Is dit dan niet waar of ligt het genuan-
ceerder?

Waarschijnlijk het laatste. Ronald Jan Corbee, specialist kli-
nische voeding van gezelschapsdieren aan de Universiteit 
Utrecht, zegt hierover: “Uit wetenschappelijk onderzoek 
weten we, dat veel mensen vanuit hun overtuiging dat vers 
vlees gezond is, de risico’s lukraak negeren. Dierenartsen 
moeten daarom de verantwoordelijkheid nemen en hun 
“klanten” daarover beter voorlichten”. Hij geeft in de TV-
uitzending aan, dat wolven in het wild weliswaar veel vlees 
eten, maar dat diezelfde wolven vaak niet heel oud worden. 

Rauw vlees kan allerlei verkeerde bacteriën bevatten waar-
door een hond ziek kan worden, of zelfs kan overlijden. Ook 
bestaat de kans dat met alleen rauw vlees, er een tekort aan 
bepaalde nuttige mineralen en vitamines optreedt. In die-
zelfde uitzending pleit een verkoopster van diervoeding pleit 
dan ook voor een “schijf van 5”  voor honden, waarbij rauw 
vlees gecombineerd wordt met de noodzakelijke mineralen 
en vitamines, die niet in het rauwe vlees zitten. 

Het betreft hier duidelijk een controversieel onderwerp en 
wij wilden u bovenstaande informatie niet onthouden bij het 
maken van uw eigen afwegingen.

De redactie
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Martini Dogshow 5 maart 2016
Keurmeester: dhr J. Andringa Beste van het ras (BOB): Us Speyk fan’t Suydevelt

Reuen Rersultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 U res. CAC Bram Djenna van Drienermarke NHSB 2991065 H.T. Bosing en H.G.M. Belshof

Jeugdklasse 2 ZG Eelco fan’t Suydevelt NHSB 3002295 J.W. Hoeksema

Jeugdklasse 3 ZG Dirk fan’t Suydevelt NHSB 3002302 H. Sikkema

Jeugdklasse 4 ZG Dries fan’t Suydevelt NHSB 3002301 A.B. Sloot

Jeugdklasse ZG Forever Zuko fan’t Suydevelt NHSB 3007125 S.M. Doumont

Tussenklasse G Fedor van Muyzenberg NHSB 2975266 A.J. Appelhof

Openklasse 1 U CAC/CACIB BOB Us Speyk fan’t Suydevelt NHSB 2938255 B.H. Bűter

Openklasse 2 ZG Tristan NHSB 2950004 A.B. Sloot

Openklasse 3 ZG Xavier fan’t Suydevelt NHSB 2959421 E. Bouwkamp

Teven

Puppyklasse 1 VB Ursi Repke van de Ruygehweart NHSB 3016868 J.A.M. Meijer-Wensveen

Jeugdklasse 1 U Ziїva fan de Indo-Anjoho NHSB 3003685 I. Hoekstra-Dekkers

Jeugdklasse 2 U Benthe Djenna van Drienermarke NHSB 2991066 H.T. Bösing en E.M. Bösing-Dijkstra

Jeugdklasse 3 U Puck-Tessa van Klein Elsholt NHSB 2997330 A.H.L. Kamperman van Remmen

Jeugdklasse 4 ZG Mijn Augusta v.d. Flevomare NHSB 2981013 M. de Raad

Tussenklasse 1 U CAC  CACIB Sammy-Flo Lynde v.d. Bezelhonk NHSB 2977333 C.M. Schulte

Tussenklasse 2 U Mayke NHSB 2961814 J. Smink

Openklasse 1 U  res. CAC/CACIB Querine fan’t Suydevelt NHSB 2914680 J. Mulder

Openklasse 2 ZG Silke Cornelia v.d. Flevomare NHSB 2913695 L. Boer-Wolters

Openklasse 3 ZG Stella NHSB 2925536 J. Poll

Openklasse 4 ZG Sophy-Jytka v.d. Bezelhonk NHSB 2908706 P.W.H.M. de Bruijn

Openklasse ZG Renske fan ‘t Suydevelt NHSB 2930148 F.J. Glastra van Loon

Veteranenklasse 1 U Lynde Nynke v.d. Bezelhonk NHSB2694400 C.M. Schulte

  In de koppelklasse is Dhr. H.T. Bösing met Bram en Benthe van Drienermarke 3e geworden.

Leiden 20 maart 2016
Keurmeester: mw. F.L. Mensink Beste van het ras (BOB): Bram Djenna van Drienermarke

Reuen Resultaat Naam van de hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 U CAC BOB Bram Djenna van Drienermarke NSHB 2991065 H.T.  Bösing en H.G.M.  Belshof

Jeugdklasse 2 ZG   Flip fan’t Suydevelt   NHSB 3007127   C. Bol en C. Bol-La Grand

Open klasse 1U  res .CAC / CACIB Renze fan ’t Suydevelt NSHB 2930146 P. Hendriks en H. de Jong

Open klasse 2 U   Asra Tessa v. Klein Elsholt   NHSB 2903967  A.H.L. Kamperman-v. Remmen en R. Hogeland

Open klasse 3 U  Udo fan’t Suydevelt   NHSB 2938256   M. van der Burg en F.N.E. Riddersma

Open klasse 4 U  Timo Jarno v. Parkendijk   NHSB 2908463   V. Haasnoot en R. Haasnoot

Open klasse U   Karu fan’t Suydevelt   NHSB 2872052   A. v. Erp

Veteranenklasse 1 U Govert Anjo v Drienermarke NSHB 2617082 H.J. Borsje–v.d. Does en J.A. Borsje

Teven

Puppyklasse 1 VB Go Else fan ’t Suydevelt NSHB 3022888  K. Zanen-Kranse en J.L. Zanen

Jeugdklasse 1 U res. CAC Ziiva fan de Indo-Anjoho NHSB 3003685  I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers

Jeugdklasse 2 U   Katja   NHSB 2981569   J .W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Jeugdklasse 3 U   Benthe Djenna v. Drienermarke   NHSB 2991066   H.T. Bösing en E.M. Bösing-Dijkstra

Jeugdklasse 4 U   Puck Tessa v. Klein Elsholt   NHSB 2997330   A.H.L. Kamperman-v. Remmen

Open klasse 1U CAC / CACIB   Mayke   NHSB 2961814   J. Smink

Open klasse 2 U res. CACIB   Lindsy Li v.d. Sebastiaanshoeve   NHSB 2947480   L.C. Punselie

Open klasse 3 U   Fardau fan de Indo-Anjoho   NHSB 2790064   I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers 

Open klasse 4 U   Ivana Isah fan ‘t Patrijzen Bos   NHSB 2931372   W. Klijnstra en B. de Jong 

Tentoonstellingen
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              Bram Djenna van Drienermarke
                                                   Mayke                                   Ziiva fan de Indo-Anjoho

We zijn voor de uitslagen afhankelijk van de rapportage van mensen die bij de tentoonstelling 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.

Leiden-Hazerswoude-Dorp 20 maart 2016 (verslag)
Op zondagmorgen staan we vroeg op. Eerst de schapen en 
de paarden voeren, met de honden een blok om en dan wat 
spullen in de auto. Om zeven uur rijden we weg. “We” zijn in 
dit geval; Douwe en ik, Fardau fan de Indo-Anjoho en haar 
dochter Ziiva fan de Indo-Anjoho. Voor één keer heb ik onze 
Fardau nog ingeschreven. Ze zitten samen rustig in de auto, 
de reis verloopt vlot. We zijn dan ook ruimschoots op tijd.

De “hal” is erg groot en er is veel ruimte om te zitten, lopen 
en de benches allemaal te plaatsen. Er zijn veel bekende 
“Drenten-gezichten”. 

De Heidewachtels worden eerst gekeurd en dan zijn de 
Drenten aan de beurt om gekeurd te worden door  Mw.  F.L. 
Mensink.

Onze Ziiva vindt het allemaal prima, tanden kijken, een keur-
meester die aan haar zit en vriendelijk tegen haar praat. Ook 
een rondje lopen wil ze wel. We staan met 4 jeugdteven in de 
ring en onze Ziiva wordt eerste ! Wat zijn we blij en trots. Haar 
tweede show en haar tweede jeugdpunt !

Onze Fardau wordt heel netjes derde met een U. 

Ziiva mag dus terugkomen voor de Beste teef. Ze wordt 
reserve en heeft hiermee haar eerste kwart punt voor het 

kampioenschap. Wat zijn we trots op onze kleuter van 10 
maanden, de jongste van de teven die dag. Beste teef werd 
Mayke, Beste reu en BOB werd Bram Djenna van Driener-

marke.

Daarna zijn we weg 
gegaan, fijn dat je niet 
meer verplicht tot 15 
uur moet wachten 
voordat je naar huis 
mag. Op de terugweg 
genieten we nog 
na van een mooie 
dag met onze twee 
fijne honden. Geluk-
kig heeft Michael v.d. 
Burg foto’s gemaakt, 
waarvoor mijn harte-
lijke dank ! 

Op naar de volgende keer.

Inge Hoekstra

          Ziiva fan de Indo-Anjoho

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
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Welk prijskaartje hangt 
er aan uw hond?

Gebroken poot 

€ 1.250

Huid
alle

rg
ie

€ 2.5
10

Gebitsbehandeling € 413

Voorkom hoge kosten, verzeker uw hond.
Al vanaf € 11,64 per maand. 

dé huisdierenverzekering

 Verzeker uw pup en 
ontvang een puppybox 
t.w.v. €50,-. Ga naar 
petplan.nl/puppybox.
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Drent-en-kennis: Antwoorden

  1. Er zijn nu 820 soorten teken geïdentificeerd, waarvan er zo’n 100 in staat zijn om bacteriën, virussen en 
ook vergiffen over te brengen op mensen.

  2. De teek kent 4 levensstadia, de larve, nimf en adult zijn hiertoe in staat. In het laatste stadium kunnen 
zowel mannetjes als  vrouwtjes infecties verspreiden.

  3. Ze hebben in dat stadium slechts 6 poten.

  4. In dat stadium hebben ze 8 poten.

  5. Het diertje vervelt, werpt het oude skelet af en ontwikkelt een nieuw skelet, dat past bij de nieuwe                
lichaamsstructuur. Het vervellen gebeurt direct nadat de teek zich heeft gevoed en duurt meestal een 
paar dagen.

  6. De levensduur varieert van 1 tot wel 3 jaar, maar is gemiddeld 2 jaar en is afhankelijk van de beschikbaar-
heid van voedsel.

  7. Teken leven in bossen en duinen maar ook in tuinen. Ze gedijen goed in een vochtige omgeving. Ze  klim-
men in grassen, struiken en kreupelhout en wachten tot een gastheer langs komt. Ze grijpen zich daaraan 
vast. Larven en nimfen kiezen vaak de kleinere zoogdieren. De volwassen teken kiezen vaak grotere zoog-
dieren, waaronder mensen. Een teek kan niet springen en blijft gewoonlijk lager dan een meter boven 
de grond. Ze reageren op uitgestraalde lichaamswarmte, uitstoot van kooldioxide en waarschijnlijk ook 
geuren.  

  8. De teek zuigt bloed met een speciale steeksnuit, die van weerhaken is voorzien. Deze steeksnuit wordt in 
de huid gebracht en de teek verankert zich hiermee. De palpen, die aan beide zijden van de steeksnuit zit-
ten, beschermen deze als ze niet worden gebruikt.

  9. Uit een recent onderzoek is gebleken dat inmiddels 23,6% van de onderzochte teken besmet is met         
BORRELIA BURGDORFERI.

10. Teken raken geïnfecteerd door zich te voeden met geïnfecteerd bloed van een gastheer. Vooral de nimfen 
die al een keer bloed hebben gezogen en daardoor een grotere kans hebben geïnfecteerd te zijn, vormen 
een groot risico (voor mensen). Een gesignaleerde teek moet zo snel mogelijk en heel precies van de huid 
verwijderd worden. Hiervoor zijn speciale apparaatjes in de handel.

Tineke v.d. Feijst

Foto: Dierenartsenpraktijk ‘t Amsterdamse Bos Foto: Richard Bartz, Munich
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Onafscheidelijk
Wij hebben twee fantastische Drenten. Van de oudste, Jet, hebben we twee nesten gehad. Vooral het eerste nest was voor ons 
fantastisch. De bevalling verliep volgens het boekje. Heel bijzonder was, dat toen de eerste pup geboren werd, er iets veran-
derde in de blik van Jet en zij opeens moeder werd. 
Daarna hebben we dat nooit meer opgemerkt.

Toen Jet zes was, besloten wij er een tweede hond 
bij te nemen en zo kwam Fien (Kirra) in ons leven. 
Een heel ander karaktertje. Veel stouter en zeer 
aandoenlijk. Na een eerste kennismaking, oh, wat 
eng, werden die twee al snel onafscheidelijk. Fien 
kopieerde  veel van Jet, wat gemakkelijk was met 
de opvoeding de eerste maanden. 

Nog steeds, Fien is nu vijf en heeft ook een nest 
gehad, zijn de twee dames onafscheidelijk. Deze 
foto’s geven een klein inkijkje in het leven van onze 
twee Drenten.

Inez en Jaap de Baar uit Hazerswoude 
Dorp
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Een nieuwe wereld….
Een nieuwe wereld ging voor mij open toen jij op 9 decem-
ber 2013  bij ons kwam. 

Vanaf de eerste dag hadden we het goed samen, na een dag 
aangelijnd te hebben gelopen, kwam ik iemand tegen die 
tegen me zei: Laat Floris maar los, als hij niet wil komen dan 
zijn we met z’n 2-en om hem weer aangelijnd te krijgen. En 
dat was de rode draad in ons 2 jaar samenzijn, er was altijd ie-
mand die tot je aangetrokken werd. En het weer terugkomen 
bij mij die tweede dag, je kwam altijd bij mij. Je week niet van 
mijn zijde, bij iedere kruising keek je om of ik er nog wel was. 
En dan ging je weer verder, je bent ook nooit weggelopen, je 
was er altijd.

Het eerste half jaar was ik erg ziek en moest ik beter worden, 
daar heb je me bij geholpen. Je was nu bij ons en het hebben 
van een hond geeft verantwoordelijkheid en vergt discipline.

We hadden zo samen, met 
Marja,  onze rituelen, opstaan 
om 06.15 uur, een spelletje van 
je om niet meteen te komen, 
maar er moest eerst geknuf-
feld worden door Marja. Marja 
schiet vlug haar gemakkelijke 
broek aan, een klein rondje 
voor een piesje en poepje, 
daarna kreeg je eten.

Dan kwam ik beneden, en dat 
was het volgende ritueel, elkaar 
lang aankijken, knuffelen, een 
poot geven om nog even door 
te gaan. Als het genoeg was, 
ging je of op je kussen of op 
de bank liggen en wij gingen 
ontbijten.

Na het ontbijt gingen we 
samen wandelen, meestal zo’n 
anderhalf uur (7,5 km) bij ons 
door het bos en de Hoornboeg-
se Heide; het was je wandel-
gebied. Aan het einde van de 
wandeling gingen we samen 
even zitten op onze boom-
stronk, jij keek voor je uit, met je achterste tegen me aan. Als 
ik koude handen had, kon ik me lekker aan je warmen. 

Tussen de middag liepen we een uur, in dezelfde bossen, en 
de heide. Tegen een uur of vier weer een drie kwartier. Als 
Marja thuis kwam, na het eten nog een goed half uur en voor 
het slapen gaan nog even een rondje. Dagelijks bij elkaar tus-
sen de 15 en 18 kilometer in weer en wind.

We hebben mazzel dat we in zo’n mooie omgeving voor 
mens en hond wonen. En overal mocht je loslopen.

We hebben zo samen in de afgelopen jaar, 12.000 kilometer 
gelopen, vijf paar schoenen versleten, want wist ik veel dat 
wandelschoenen maar een goede 2500 kilometer mee gaan.

Een nieuwe wereld ging voor mij open: tijdens het wan-
delen hebben we met zo veel mensen en honden gelopen 
en hebben we zoveel mensen ontmoet. We werden warm 
welkom geheten in de Collie-family. Een roedel van 7 Schotse 
en Amerikaanse Collies van Rob en Joan. Joan liet me allerlei 
leuke routes zien die we later vaak hebben gelopen. En jij liep 
bij de roedel altijd voorop. Je liep een rondje om de honden 
heen, en van achter naar voren kregen alle honden een duw-
tje van je kop om te laten zien dat je er was en je ging weer 
naar voren.

Uiteraard kwamen we ook allerlei Drenten tegen, Oscar, Fin-
ley, Biebie, Morris. Zelfs afgelopen week hebben we nog met 
Thessa en Morris over de hei gelopen, en jij, was de mooiste, 
stoerste, liefste, en meest eigenwijze….maar ja, dat zijn toch 
eigenlijk alle goede eigenschappen van een Drent?

Een nieuwe wereld ging voor 
mij open, ik ontmoette buren 
die ik nooit had gesproken, 
want ik was de 8 jaar daar-
voor alleen maar aan het 
werk. Maar door jouw komst 
moest ik wel naar buiten en 
heb ik mooie vriendschap-
pen aan deze contacten 
over gehouden. Er kwamen 
nieuwe buren, Max, Gouke 
en hun drie meiden bij ons 
in de wijk wonen, samen met 
je grote vriendin Boris. Boris 
en jij? Twee honden die als 
ze bij elkaar waren, alleen 
maar aan het stoeien waren, 
jij nam haar kop in je bek, 
beet zachtjes in haar nek, echt 
mooi om te zien. Sinds Thessa 
bij ons als logeetje is, deed 
Boris wat afstandelijk, even 
een korte knuffel en Boris 
liep om Thessa heen, en ging 
verder. Echter gisteravond 
toen ik even bij Max een kop 
koffie ging doen, sloeg ook bij 
Boris en Thessa een vonk over 

en hebben zij samen over de vloer lopen rollen…alsof Floris 
er was. Heel mooi om te zien….

Een nieuwe wereld ging voor mij open, het bezoeken van 
een dierenarts. Jij vond het maar niets, een grommetje hier, 
een grommetje daar, dan maar een snuitje om. En dan ging 
het redelijk..alleen de eerste vijf weken zijn we drie maal naar 
de dierenarts geweest. Het begon met kennelhoest, toen 
kwam die lompe Duitse Herder die je helemaal om ver liep, 
en je begon mank te lopen. Daarna ging het steeds beter. We 
veranderden op een gegeven moment van dierenarts, je had 
je met het kluiven van een bullepees verslikt in een huid. 
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Die bleef in je keel hangen, we hoefden echter niet naar de 
dierenarts want op een gegeven moment schoot de huid uit 
je keel. Was wel even schrikken.

Daarna zijn wij naar de nieuwe dierenarts gegaan, en daar 
was een nieuwe dame die haar witte jas uit deed, en je 
voelde je bij haar op je gemak. Ze mocht alles doen, wel voor 
alle zekerheid een snuitje om, maar eigenlijk hoefde dat niet. 
Deze dierenarts heeft je ook tot het laatste moment gehol-
pen en dat was goed….

Een nieuwe wereld ging voor mij open, de wereld van een 
dierenwinkel. Iedere maand een zak voer, en ik kon het niet 
laten om ook iedere maand een speeltje mee te nemen. Er 
werden veel speeltjes gesloopt, want je was niet zo van het 
spelen. Behalve met de juiste bal waar je snoepjes in kon 
doen, daar sjeesde je mee door het huis. En verder kluiven op 
pezen en zeker op de soepkluiven van oma. Als zij binnen-
kwam, werd je helemaal door het dolle, oma had kluifjes met 
nog stukjes vlees eraan, je rende de tuin in en begon lekker 
te kluiven…... Nieuwe kussens werden aangeschaft, je had op 
drie plaatsen in het huis een kussen, twee beneden en één 
boven, onder de trap naar zolder, waar je ’s nachts sliep. En 
natuurlijk de bank. In het begin kwam je ’s nachts iedere keer 
even bij me langs of ik er wel was, een kwispel tegen het gor-
dijn, en ik zei: ga maar slapen, en dan ging je lekker slapen. 
Als ik boven aan het werk was, kwam je maar lekker bij mij 
liggen, want waar ik was, was Floris! 

Een nieuwe wereld ging voor mij open, ik veranderde van 
baan. Niet meer dagen van 14 uur werken, nee, ik nam een 
baan waar mijn maatje Floris centraal stond. Werken vanuit 
huis zodat jij altijd bij mij kon zijn. Ik nodigde klanten en 
vrienden uit om samen met mij en Floris te wandelen. In 
plaats van een uur op kantoor te zitten, had ik klantgesprek-
ken op de heide, je kwam veel meer te weten en de mensen 
genoten ervan. En jij, je had weer iemand voor de Floris Fan 
Club.

Een nieuwe wereld ging voor mij open, je maakte zo gemak-
kelijk met iedereen contact. Van jong tot oud, kleine meisjes 
van drie, vier, vijf jaar, en zelfs mijn schoonmoeder van 93 
jaar was je grote fan. Als je bij de kleine meisjes langs kwam, 
daag Floris, en je moest even geaaid worden…Als we bij oma 
kwamen, even met Floris knuffelen en oma was even haar 
pijn kwijt.

Mevrouw Kruining die we met haar demente man tegen 
kwamen. Er was geen contact meer met hem mogelijk, hij 
kon niet praten, maar hij zag jou….en er vloeide een traan 
over zijn wang. Zijn vrouw vertelde dat zij vroeger ook een 
Drent hadden gehad en dat dit toch een herkenning gaf. 
Later zijn wij mevrouw Kruining nog een keer tegengeko-
men, haar man was net overleden, en bij het opruimen van 
zijn spullen kwam zij het boek “Onze Drent” tegen, dat had 
zij in haar auto gelegd en wist dat we elkaar een keer zouden 
ontmoeten. En bij onze ontmoeting na onze middagwande-
ling kwamen we haar tegen en kregen we het boek. Dat was 
zo mooi, en ja, dat was toch weer een Floris ontmoeting.

Een nieuwe wereld ging voor mij open, na een minder 
prettige ervaring met een kennel wist ik het, en samen met 

Marja: we gaan niet meer zonder Floris op vakantie. We zijn  
met een Stoere Camper, een oude Mercedes Benz 508,  naar 
Limburg en de Ardennen geweest. We hebben lange wande-
lingen gemaakt, niets was te veel, want we waren samen. We 
zijn samen naar Spanje geweest, in november was het nog 
mooi weer, daar heb je de Spaanse familie van Marja ont-
moet, en ja hoor, weer een paar leden voor de Floris Fan Club. 

En als je niet mee kon, dan waren er Marianne en Marco die 
alleen op jou mochten passen. En wij, we wisten niet hoe snel 
we thuis moesten zijn, om weer bij jou te zijn.

Afgelopen jaar ben je mee geweest toen wij in ondertrouw 
gingen, we ontmoetten familie die we lang niet hadden 
gezien, en ja hoor, weer fans van de Floris Fan Club.

Met ons trouwen hebben Max en Boris op je gepast, Max 
werd toen ook gek op je, dus weer een lid voor de Floris Fan 
Club.

Deze zomer zijn we door alle feesten rond ons trouwen thuis 
gebleven, maar ja dat thuis blijven was voor ons niet erg. We 
konden iedere dag lekker met je wandelen.

En naar huis gaan, niet meer zo vaak uit eten, was geen pro-
bleem, want jij was er voor ons, en we wisten niet hoe snel 
we naar huis moesten….En als we ergens gingen eten, dan 
namen we je soms mee, want je was erg makkelijk.

Een nieuwe wereld ging voor mij open. Een heerlijk relaxte 
hond, heerlijk op je gemak. Je was niet bang voor vuurwerk, 
want ik was met mijn eerdere honden wel anders gewend. Jij 
niet, je was lekker onverstoorbaar. 

Een nieuwe wereld van Drentsche Patrijshonden ging 
open, We kwamen 10 Drenten op de hei tegen en door deze 
ontmoeting werden we  lid van de pagina Drentsche Patrijs 
honden liefhebbers.  We hebben een wandeling gemaakt in 
Drenthe met allemaal Drenten erbij. Heel leuk, maar datzelf-
de weekend verdwaalden we ook in het bos achter het park 
waar we sliepen. En jij, werd niet moe, en bleef lekker mee 
lopen, en je vond het allemaal prima. Als je maar bij ons was.

Een nieuwe wereld ging open toen wij besloten om tijde-
lijk een opvanghuis te zijn voor je vriendin Thessa. Vanaf de 
eerste dag lagen jullie bij elkaar en na een week zij aan zij aan 
de riem elkaar een beetje uitdagen. Samen wandelen, Thessa 
moest wel wennen aan de lange wandelingen, maar dat ging 
goed. Op de laatste dag toen jij niet meer verder kon, raakte 
ze je aan, maakte een bokkesprong en wilde je nog oppep-
pen, maar dat ging niet meer. De rest is geschiedenis.

Een nieuwe wereld is opengegaan, en jij bent er niet meer…..
ik moet verder…maar het is nu al zo moeilijk….Ik mis je nu al 
zo, je warmte, onvoorwaardelijke liefde, je eigenwijsheid, 

En dank zij jou is voor mij een hele nieuwe wereld openge-
gaan en wat hebben wij de afgelopen twee jaar, exact 2 jaar, 
van jou genoten.

Dag mijn lieve Floris, dag maatje, vriendje, 

Harm Verwey
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In Memoriam
Hado Tobio van Gorik’s Heem 28-9-2007 - 5-3-2016

Sam
“Sam, grote vriend”. Dat was de term die we in één adem 
gebruikten als we thuiskwamen en je ons vol enthousiasme 
kwam begroeten. 

Want een grote vriend ben je altijd geweest. Altijd was je er. 
Je bracht blijheid, vrolijkheid, troost, afleiding. 

Wat waren we blij met je toen we te horen kregen dat we uit-
verkoren waren om jou als maatje mee te mogen nemen uit 
het puppynest van papa Forka’s Airco van Oudsher  en mama 
Frida van Gorik’s Heem.  
Een echte “Drent” uit 
1e Exloërmond.

Wat hebben we 
genoten van je 
eigenwijze karakter. 
Dat begon al bij de 
puppycursus, waar je 
voor álles aandacht 
had. En pas daarna 
op de gedachten 
kwam:  “o, ja, het 
baasje was er óók 
nog om op te letten.”.

Je jachtinstinct was 
geweldig. Tijdens de 
jachttraining volgde 
je een getrokken 
spoor feilloos. Nooit 
zullen we vergeten 
dat je, tijdens de apporteeropdracht met dummy’s, keihard 
wegrende naar de groep gevorderde jachthonden, daar een 
eend vastpakte en keurig bij je baasje apporteerde. “Kijk eens, 
wat ik voor je meegebracht heb….”.

Thuis was je een geweldige hond. Een vriend van kinderen 
en (later) kleinkinderen. Je enthousiaste begroeting zullen 
ze nooit meer vergeten. Het stoeien, het samen uit het raam 
kijken met de koppen op de vensterbank, het languit liggen 
op de benen van de kinderen. Onvergetelijke herinneringen.

Onvergetelijk waren ook de vakanties. Naar Italië en San 
Marino bijvoorbeeld. Waar je op een vol plein in San Marino 
aan de haal ging met de terrasstoel waaraan we je hadden 
aangebonden. En toen de kinderen “internationaal” gingen 
leerden ze je zelfs commando’s in het Frans en Russisch. Je 
vond het allemaal prachtig.

Wat in je laatste week met je gebeurde is onbegrijpelijk. Je 
kwam ziek terug van het hondenpension waar je wekelijks 
een dagje ging spelen. Dit weekeinde mocht je langer blijven 
want het baasje en het vrouwtje gingen een weekeinde weg.  
Maandag haalden we je op en je was die dag niet lekker 

geweest. Dat gebeurde meer. Je maag en darmen waren je 
zwakste schakel.  
Een virus, dachten we, en we zetten je op licht verteerbaar 
voedsel. Dat hielp meestal goed.  
Je herstelde echter niet. Een controle bij de dierenarts leek 
onze conclusie echter wel te bevestigen. Hart en longen 
waren immers in orde, je darmen pruttelden wat. Met een 
spuitje en pillen leek je vrijdag weer redelijk op te knappen. 
Je staart stond weer beter, er kon weer een kwispel af zelfs. 
En het baasje kreeg weer een “boks”. Toch waren we bezorgd 
om je apathische, afwezige momenten. Die kenden we niet 

van je.  Vrijdagavond 
ging je echter weer 
achteruit. Na een 
onrustige nacht heb-
ben we ’s-morgens 
de dierenarts gebeld. 
Je leek epileptische 
aanvallen te krijgen. 
Het bleek echter je 
doodsstrijd te zijn. In 
je mand, achter in de 
auto, we stonden op 
het punt om weg te 
rijden naar de dieren-
arts, stokte je adem. 
Je had waarschijnlijk 
méér onder de leden 
dan alleen een virus. 
Veel te jong, 8 jaar, 
hebben we je af 

moeten geven. 

Grote vriend, we gaan je enorm missen!  

We bedanken iedereen die betrokken is geweest bij de zorg 
om Sam. Allereerst zijn eerste baasjes: Ad en Coby de Kuijper 
die hem in de eerste acht weken zo fantastisch hebben op-
gevoed. En die óns het vertrouwen schonken. Daarnaast ook 
de medewerkers van de Rashof, Dierenziekenhuis Tilburg, die 
altijd klaar stonden voor hem. En hem met zorg begeleidden 
na zijn overlijden. En zéker ook danken we de medewerkers 
van Dierenhotel Alert waar hij wekelijks te gast was en ook 
tijdens vakanties verbleef. Hij heeft het er altijd geweldig 
naar de zin gehad.

Sam heette officieel Hado Tobio van Gorik’s Heem. Hij was 
de zoon van Forka’s Airco van Oudsher en Frida van Gorik’s 
Heem.  
Geboren 28 september 2007, gestorven 5 maart 2016. 

Peter en Lieke Smulders
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Lady Fleur
Na 14 jaar en 4 maanden hebben wij afscheid moeten nemen 
van onze Lady-Fleur!

Lady Fleur heeft lang veel plezier in het leven gehad en wij 
hebben van haar levenslust genoten! Het laatste jaar moest 
zij echter veel inleveren. Ze kreeg suikerziekte en langzamer-
hand verdwenen haar krachten. Tot het laatste toe was zij 
zeer geliefd in heel Puttershoek.

Ze kon zich nog goed voordoen. Vooral de reutjes maakte ze 
het hoofd op hol, maar kwamen ze te dichtbij, dan kregen ze 
een terechtwijzing.

Lady was onze derde Drent  en er is nu een eind gekomen 
aan 35 jaar Drentsche Patrijshond in ons gezin. 

Lady Fleur is rustig ingeslapen. Het is nu stil in huis, maar  wij 
hebben fijne herinneringen aan haar!

 Jos & Ria Alebregtse

Douwe Jasmijn van Bosandoor 7-12-2002 -   6-3-2016

Lieve Douwe, 

Het is leeg in huis zonder jou, mijn lieve vriend. En niet alleen 
in huis, maar ook in ons leven. 

Ruim 13 jaar geleden kwam jij bij ons. Je was een drukke, 
ongeduldige pup. Je wilde alles doen wat Rintje deed, onze 
andere Drent en jouw grote voorbeeld. 

De eerste keer dat je mee ging naar de jachttraining van 
Rintje blafte je de boel bij elkaar. Dat je een grote passie had 
werd al gauw duidelijk. Als heel jonge pup  apporteerde je 
dode spinnen en muisjes. En tijdens onze eerste vakantie 
dook je tussen een paar jonge duiven en kwam er trots 
één brengen. Toch bleek je niet geschikt voor jachttraining. 
Tijdens het wachten stond je te blaffen en als je aan de beurt 
was bleek dat je helemaal niet opgelet had. Dan stond je met 
vragende blik naar mij te kijken.

Daarentegen was je heel rustig en lief met kinderen. Alle 
kindjes uit de buurt wilden je aaien en knuffelen en dan 
stond je er blij en geduldig bij. Ook picknicken met de 
kleuters deed je fantastisch. We zien je nog zo zitten tussen 
de kleuters, je torende hoog boven hen uit, met  een kopje en 
bordje voor je! En je genoot er van. 

Hoe ouder je werd, hoe liever en rustiger je werd. 

Toen je grote vriend Rintje overleed was je 6 weken uit je 
doen, je lag lusteloos in je mandje, at minder en ook kwispe-
len deed je maar matig. Van de ene op de andere dag was je 

Lady Fleur Van ‘t Trappel-end 11-10-2001 -  17-2-2016
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er weer en hoe! Je was zelfverzekerder en stabieler dan ooit 
tevoren. In de buurt waren alle honden (en hun baasjes) dol 
op je. 

Plotseling, na een strandwandeling met veel gestoei met 
andere honden, kreeg je midden in de nacht een zware 
hernia. Dagenlang had je veel pijn en zat je onder de morfine 
en andere middelen. Bijna hadden we je laten inslapen, de 
afspraak met de dierenarts was al gemaakt, toen je toch weer 
wat opknapte.

Uiteraard ging de afspraak met de dierenarts niet door. Wel 
kreeg je daarna dagelijks een stevige dosis pijnstillers.

We hebben nog 2 jaar met elkaar van het drentenleven 
genoten. Op het eind ging je weliswaar steeds slechter lopen 

en werden de wandelingetjes kleiner. Maar we bleven toch 
naar je favoriete uitlaatgebieden gaan, met veel andere 
honden. 

En toen, heel plotseling, kreeg je een hersenbloeding, 
waardoor we je in hebben moeten laten slapen. We hebben 
afscheid van je genomen in de Schoorlse duinen, op dezelfde 
duintop waar we 2 jaar eerder, samen met jou, afscheid 
namen van je grote vriend.

Dank je wel lieve Douwe, voor al die mooie jaren samen met 
jou!

Arthur en Marjolein Ritsma

Bo v.d. Heidehoogte 23-2-2004 - 7-12-2015

Onze tweede Drentsche Patrijshond Bo, hebben we maandag 
7 december laten inslapen. Bo was een bijzondere hond. 
Bijzonder was ze  op jacht, hoe ze geschoten fazanten uit de 
groenbemester haalde en binnen bracht. Niet terug deinsde 
om zware hazen te apporteren en eenden uit het water te ha-
len. Bijzonder was ze naar andere honden als er iets dreigde. 
Bo kwam er tussen staan, deed niks, maar door haar autoriteit 
werd dit gebaar feilloos begrepen en klaar was het. Bo was 
onze Alfa-teef wat ze duidelijk aan haar dochter Repke liet 
blijken door  over haar heen te gaan staan. Dit bleef zo tot 
het laatste moment.

Bo was zo bijzon-
der; ze wierp in 
twee nesten 20 
jongen, een nest 
van 11 pups en het 
andere nest 9 pups, 
waarvan er helaas 
twee dood ter 
wereld kwamen. 
Bo was bijzonder in 
haar moederschap, 
zorgzaam voor de 

pups, vriendelijk naar bezoek en steeds vol vertrouwen.

Bo was zo bijzonder om hoe ze was, altijd bij je, trouw, zacht 
van karakter. Zelfs als ik het toilet schoonmaakte, stond ze 
bij je. Altijd aan de voet met je meelopend zelfs op de vos-
senjacht in Klazienaveen mocht ze mee. En dan te bedenken 
dat ze ons als pup tijdens trainingen wel eens tot wanhoop 
bracht. Niks te apporteren, voor de kraam langs van kijk mij 
eens?

Het leven kabbelde voort tot in juni van 2015  er een smalle 
reep, een vlies van de binnenkant van haar ooghoek  over de 
oogbol trok, waarschijnlijk een allergische reactie, zalfje mee 
en dan zou het over moeten zijn. Maar dat ging niet over. Er 
werden foto’s gemaakt zonder echt afwijkingen hierop. Bij de 
eigen dierenarts werd al een verdikking achter in het verhe-
melte geconstateerd, doorgestuurd naar een bekende kliniek 
in Roden, waar alles opnieuw werd bekeken en onderzocht; 
haar ogen waren prima – totaal geen afwijkingen, gebit idem 

dito. Ook hier werd die verdikking gesignaleerd en onder 
narcose is er toen een biopt van genomen en opgestuurd 
naar een patholoog.  De uitslag was ernstig. Bo had een fibro-
sarcoom, een kwaadaardig kankergezwel in haar verhemelte. 
Met een levensverwachting van maximaal zo’n drie maanden 
kregen we te horen. Met pijnstillers zou het te hanteren zijn. 

Bo bleef vrolijk, at 
haar harde brokken 
braaf, ging steeds 
heerlijk mee uit  en 
genoot eind augustus 
van de pups van haar 
dochter Repke, die 
ze mee verzorgde 
en opvoedde. Het 
gezwel woekerde 
voort en werd nu 
ook zichtbaar op 
haar neusvleugel, die 
vervormde, het zocht via haar oogkas een uitweg naar bui-
ten, maar werd keurig door de oogleden, waar een enorme 
spanning op moest staan, op zijn plaats gehouden, een rot 
gezicht. We zijn nog voor  feedback naar Roden geweest, 
waar de dierenarts ervan op keek dat Bo nog leefde. Zij gaf 
het advies haar niet veel langer te laten lijden. Toen ik de 
afspraak maakte om haar thuis in te laten slapen, bij onze 
oude dierenarts, had ik nog het gevoel dat dit te vroeg was, 
zo kranig was ze. ’s Middags heb ik met haar en haar dochter 
Repke nog heerlijk in haar geliefde park gewandeld, haar 
laatste keer. Het voelde als verraad naar haar toe, omdat ik 
wist, wat zij niet wist. De andere honden, je zoon en dochter 
hebben ruim afscheid genomen en rustig hebben we haar 
ruim een dag later, begraven in de tuin, bij haar pups en onze 
vorige Drent, Ayla.

Lieve, bijzondere, dappere Bo, je was een kanjer, nooit ziek 
geweest, geen enge dingen, een gezonde Drent, we hebben 
van je genoten. We prijzen ons gelukkig met je nageslacht, je 
bent inmiddels 60 keer oma en daar blijft het niet bij. 

Dank, heel veel dank voor alles!!

Jans Middeljans en Tineke v.d. Feijst
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Evenementenkalender 2016

Mei 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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Royal Canin Nederland BV • Postbus 63 - 5460 AB Veghel 
Royal Canin Kenniscentrum • Tel. 0413 318 400 • info.nld@royalcanin.com 

royalcanin
.nl

Iedere hond verdient zijn eigen Royal Canin
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Voor moeder en pup
Voor volwassen honden met 

specifi eke kenmerkenVan pup tot en met oudere honden

Voor jouw trouwe en levendige Drentsche Patrijshond de juiste voeding. 

Het Royal Canin assortiment bevat gezondheidsvoedingen die naadloos aansluiten 

op de specifi eke voedingsbehoeften van jouw Drentsche Patrijshond. Voor zowel de 

drachtige en zogende teef, de opgroeiende pup, de volwassen en de oudere hond.

Jouw 
Drentsche 

Patrijshond
trouw 

en levendig



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

A4 VDM advert nieuw.indd   1 21-01-2010   15:06:22


