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Kamp. Sammy-Flo Lynde van de Bezelhonk 
Eigenaar: C.M. Schulte
Foto: J. Broekman-Dekker
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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze Vereniging, 

Wát een enerverende maanden hebben we achter de 
rug in onze Vereniging. Er is een hoop enthousiasme, 
dat vooral goed zichtbaar is bij evenementen zoals de 
Drentenwandeling, de Fokdag en natuurlijk de Kam-
pioenschapsclubmatch. Op  zaterdag 11 juni jl. waren 
veel mensen weer naar Barneveld gekomen voor een 
spannende dag. Het was een gezellige drukte, met 
zeer trotse winnaars in de verschillende categorieën. 
De Beste Reu en Beste Teef, die ook winnaar van de 
clubmatch is,  zijn op de Algemene Ledenvergadering 
van 13 juni nog een keer in het zonnetje gezet.

Op de clubmatch is de mooie diversiteit van ons hon-
denras goed te zien. Daarnaast is de Kind-Hond show 
een leuk onderdeel. Trotse kinderen, met soms best 
al grote honden, doen super hun best en maken met 
een geconcentreerde blik een rondje in de ring. Wel-
licht zitten er toekomstige fokkers bij.

In het najaar zal de Fokbeleidscommissie een bij-
eenkomst organiseren voor fokkers, reu-eigenaren 
en andere geïnteresseerden, om te bespreken welke 
volgende stappen in ons fokbeleid mogelijk zijn. Ook 
is het ‘Project Verwantschap’ van de Raad van Beheer 
nu echt gestart en kunnen we analyses maken van de 
impact van bepaalde maatregelen voor het ras. Dit is 
uitermate belangrijk om op de langere termijn te zor-
gen dat het ras gezond blijft.

Ook is er een eerste bij-
eenkomst geweest van het 
bestuur met afvaardigingen 
van alle commissies. Thema 
was hoe de communica-
tie, onderling maar zeker 
ook met alle leden, te verbe-
teren. We hebben natuurlijk 
dit mooie magazine, onze 
website en sinds kort ook 
een nieuwsbrief, echter in 
het gebruik van sociale me-
dia liggen nog veel mogelijkheden en kansen.  
Daarom gaan we aan de slag met het project VDP 3.0. 
Het doel is, om onder meer via Facebook, actief infor-
matie te delen en ook ruimte te geven voor reacties, 
om zo voor alle leden een platform te bieden, waar 
iedereen zijn/haar betrokkenheid met de Vereniging 
kan tonen.

Hierbij kunnen we zeker hulp gebruiken. Als u affini-
teit heeft met sociale media en wilt bijdragen aan de 
communicatie tussen bestuur/commissies en de le-
den, meld u zich dan aan bij het bestuur.

Ik wens u een mooie zomerperiode toe.

Met hartelijke groet, namens het bestuur, 

Marc Massaar van Schaik 
Voorzitter

Foto-thema  ‘Onze Drent’ augustus 2016:
Mijn Drent op vakantie op een bijzondere locatie . .

• Foto’s graag in groot formaat (onbewerkt, direct van het fototoestel) 
• mailen aan:  redactie@drentschepatrijshond.ORG 
• uiterlijke instuurdatum: 1 augustus 2016

Oproep

Wie wil als secretaris of ambtelijk secretaris de Evenementencommissie komen helpen. We vragen hem/haar de vergade-
ringen (ca. 5 x per jaar) te notuleren en alle voorkomende administratieve werkzaamheden binnen de commissie te 
verrichten.
Enige kynologische kennis is een pré. Voor informatie en eventuele aanmelding, kunt u zich wenden tot de secretaris van 
de Vereniging, Hanneke Alberts-Oets.
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Van de bestuurstafel
Naar aanleiding van het besluit van het Bestuur en de Evenementencommissie om de Fokdag van oktober 
af te gelasten, ontstond discussie op de Facebookpagina van de Vereniging. Eén en ander was het gevolg 
van het feit dat de betrokkenen fokkers hierover al per e-mail waren geïnformeerd, maar dat over de 
redenen van de afgelasting, nog geen (volledige) communicatie had plaatsgevonden.  Op de website 
van de Vereniging is vervolgens een bericht geplaatst, waarin nader op de redenen van de afgelasting is 
ingegaan. Hoewel het niet gebruikelijk is dat berichten twee keer worden vermeld, bijvoorbeeld zowel op 
de website als in ‘Onze Drent’, volgt hieronder nogmaals de uitleg van het Bestuur. Dit vanwege het feit dat 
(nog) niet alle leden met enige regelmaat de website bezoeken en het Bestuur er waarde aan hecht dat alle 
leden geïnformeerd zijn over de redenen die tot dit besluit hebben geleid.

Afgelasting van de tweede fokdag 2016

Deze week kregen de fokkers die met hun nest op de tweede fokdag in oktober 2016 hadden moeten 
verschijnen een mail van de EVC, dat deze fokdag niet doorgaat en naar het voorjaar van 2017 wordt 
verschoven. Als reden werd opgegeven dat er te weinig nesten waren voor deze fokdag.

Maar dat is helaas niet de enige reden. Als bestuur hebben wij dit besluit moeten nemen omdat:

 1.  de Markthal vanaf 1 juli niet meer beschikbaar is en afgebroken wordt. Een nieuwe locatie voor  
       een gunstige prijs werd  op korte termijn helaas niet gevonden.

 2.   zoals al eerder gemeld, er veel minder nesten uitgenodigd konden worden.

 3.  de vereniging wegens het teruglopen van het ledenaantal minder kosten kan maken en probeert  
       op alle fronten te bezuinigen. Het organiseren van slechts 1 fokdag per jaar scheelt behoorlijk in                  
      de uitgaven.

We beseffen terdege dat het voor de fokkers en dekreu-eigenaren heel vervelend is, mede omdat de 
meesten de datum voor de fokdag al aan de pupeigenaren zullen hebben doorgegeven. We hebben 
echt geprobeerd om een locatie te vinden die qua oppervlakte en prijs voldeed om deze fokdag zoals 
gewoonlijk in het najaar te organiseren, maar helaas is dat niet gelukt. Voor volgend jaar hebben we al wel 
een locatie vastgelegd die groot genoeg is om alle nesten te keuren, met voldoende ringen en voldoende 
keurmeesters.

Wel is het de bedoeling dat we vanaf volgend jaar één fokdag per jaar gaan houden vanwege het 
kostenplaatje en het teruglopend aantal nesten. Natuurlijk is het wel zo dat, al zijn de pups die dan op de 
fokdag moeten komen tussen de 1½ en 2½ jaar oud, ze allen een officiële kwalificatie zullen krijgen.

Het spijt ons zeer dat we de fokkers en dekreu-eigenaren niet eerder konden informeren en we hopen dat 
een ieder begrip kan opbrengen voor dit besluit.

Mochten er nog vragen leven, dan vernemen wij dat graag.

Namens het bestuur,

Hanneke Alberts-Oets
Secretaris
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Impressie van de Kampioenschapsclubmatch 2016
Op zaterdag 11 juni vond de jaarlijkse Kampioenschaps-
clubmatch weer plaats in Barneveld. Er waren ruim honderd 
Drentsche Patrijshonden ingeschreven; we zagen naast de 
bekende gezichten, ook heel veel nieuwe gezichten. De drie 
keurmeesters, mw. Adrichem Boogaert-Kwint,  mw. Helling- 
van den Elzen en de dhr. Mensink zorgden op deze dag voor 
de keuringen. 

Na het ochtendprogramma waren van elke categorie gekeur-
de honden, vier honden geplaatst voor de eindkeuringen, 
die na de lunch in de erering plaatsvonden. Het middag pro-
gramma begon overigens met de leuke Kind-Hond show.
In de eindkeuringen kozen de keurmeesters in elke klasse de 

beste hond en werd het steeds spannender! Eerst kwamen 
de reuen aan de beurt die in hun klasse de eerste plaats had-
den behaald. Daaruit werd de Beste Reu gekozen. Dat werd 
de veteraan Jordie the Gloucester, (geboren op 28 juli 2004) 
van de fam. Paardekooper. Hierna hetzelfde draaiboek voor 
de teven. Verrassend was de uitslag. Het jonge teefje Sammy- 

cFlo Lynde van de Bezelhonk (geboren op  24 augustus 
2014) van Christel Schulte, werd de Beste Teef.  Daarna werd 
uit deze twee honden door de keurmeesters mw. Helling- 
van den Elzen en de dhr. Mensink de Clubkampioen geko-
zen……..het werd nr. 74 in de catalogus: Sammy-Flo Lynde 
van de Bezelhonk. 

Het was een sportieve, zeer geslaagde, goed georganiseerde 
dag, waar veel leden van hebben genoten.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd en de organisatie nog-
maals hartelijk dank voor deze bijzondere dag!

Tineke v.d. Feijst
Redactie
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Rechts: Winnaar van de Kampioenschapsclubmatch 2016: Sammy-Flo Lynde van de Bezelhonk (eigenaar: C.M. Schulte).                                         
Links Beste Reu: Jordie the Gloucester (eigenaar: G.W. Paardekooper en G.W. Paardekooper-Weenink).
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Impressie van de Algemene Ledenvergadering 2016

Maandagavond 13 juni 2016 vond de Algemene Ledenver-
gadering in het bekende etablissement in Woudenberg weer 
plaats. Er waren 72 leden naar de vergadering gekomen. 
Zoals gebruikelijk werden eerst de behaalde prijzen in de 
Gebruikshondenklasse uitgereikt. Daarna werden de prijzen 
voor de Beste Reu, de Beste Teef en de BOB van de Kampi-
oenschapsclubmatch van dit jaar uitgereikt.

Nadat daarna de diverse verslagen aan de orde waren ge-
weest, deelde de voorzitter onder andere mede, dat het 
Bestuur de social media (meer) wil gaan gebruiken voor de 
communicatie met de leden.

Na de pauze was de bestuursverkiezing aan de orde; de voor-
zitter was aftredend maar herkiesbaar. Voordat tot stemming 
kon worden overgegaan, heeft de voorzitter desgevraagd 
uitgelegd waarom alleen de verkiezing van de voorzitter 
aan de orde was. Hoewel statutair ook de verkiezing van de 
secretaris plaats zou moeten vinden, wilde het bestuur voor 
een pragmatische oplossing kiezen, waarbij het aftreden 
gespreid wordt over een periode van drie jaar. De reden voor 

deze keuze is gelegen in het feit dat het bestuur nu slechts 
uit vijf personen bestaat en continuïteit noodzakelijk is. Om-
dat de leden zich konden vinden in deze uitleg, werd hierna 
overgegaan tot de herverkiezing van de voorzitter; er was 
geen tegenkandidaat. Met 59 stemmen voor, 6 onthoudin-
gen en 1 stem tegen, is Marc weer tot voorzitter gekozen. 
Gefeliciteerd!
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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

Vervolgens is er nog gesproken over het Gezondheidsbeleid 
van de Vereniging en over de regels van de Raad van Beheer 
voor de Gebruikshondenverklaring. 

Op 21 juni 2018 bestaat de Vereniging “De Drentsche Patrijs-
hond” 70 jaar. Omdat het  zaak is vroegtijdig met de voor-
bereidingen te beginnen, worden leden opgeroepen om te 
helpen bij de organisatie van de viering hiervan. Als eerste 
bood de GBC aan medewerking te verlenen. Wordt vervolgd!

Al met al kan teruggekeken worden op een in ontspannen 
sfeer verlopen vergadering.

In de volgende editie van “ Onze Drent”  vindt u het volledige 
verslag van deze ledenvergadering. 

Tineke v.d. Feijst
Redactie
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Gebruikshondencommissie

Op vrijdag 29 juli a.s. wordt de jaarlijkse jachthondenproef 
van de Vereniging weer gehouden. Net als in voorgaande 
jaren wordt deze wedstrijd in samenwerking met de Neder-
landse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen georgani-
seerd op het prachtige landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt 
te Beesd. Nieuw is echter de naam van deze proef. Sinds 
2016 is de naam van deze proef voor jachthonden: Standaard 
Jachthondenproef (SJP).  

De Gebruikshondencommissie nodigt iedereen van harte uit 
om deel te nemen aan de SJP 2016, voor Drentsche Patrijs-
honden en Stabij- en Wetterhounen te Beesd.  

Inschrijven kan tot 7 juli 2016 via de site:
 http://my.orweja.nl 

De inschrijvingskosten bedragen € 52,50 per hond voor le-
den van de Vereniging de Drentsche Patrijshond en € 55 voor 
niet-leden. Indien u bent ingeschreven en/of opgeroepen 
tot reserve bent u ook verplicht tot betalen. Indien er een re-
serve geplaatst kan worden, wordt bij afmelding een bedrag 
van  €15 voor administratiekosten in rekening gebracht. 

Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het verschul-
digde inschrijfgeld. 

Standaard Jachthondenproef

 De molen, op landgoed Mariënwaerdt in Beesd

Het inschrijfgeld dient u over te maken op rekeningnummer 
NL87RABO0177475315 t.n.v. W. Loots.

Tot 29 juli!

Namens de Gebruikshondencommissie,
Olaf Geerse

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kijk en bestel online: 
www.drentschepatrijshond.org 

 

 
 Boeken 
 Jachtbenodigdheden 
 Kaarsen 
 Mokken 
 Body-warmers 
 Caps 
 Polo-shirts 
 T-shirts 
 en nog veel meer! 
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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

Redactiecommissie
De redactie streeft er voortdurend naar om de inhoud van 
‘Onze Drent’ af te stemmen op de interesses van zo veel mo-
gelijk leden. Daarom is het nodig dat u als lid aangeeft wat 
u als lid graag wilt lezen. Om daaraan te kunnen voldoen, is 
het van belang dat lezers zelf artikelen en foto’s, bijvoorbeeld 
over hun belevenissen met hun Drent, aanleveren. Daarom 
blijven we een beroep op u doen, onder het motto: “Samen 
kunnen we meer”.

In elk nummer van ‘Onze Drent’ staan op de middenpagina’s 
door leden ingestuurde foto’s, passend bij het thema van dat 
nummer. De redactie is nu op zoek naar nieuwe thema’s en 
kijkt uit naar uw leuke, originele ideeën!!!

Op ingestuurde foto’s zien we heel vaak de allerleukste 
situaties van kinderen met hun grote vriend, de Drentsche 
Patrijshond. Daar zullen vast en zeker vaak ook leuke verhaal-
tjes aan verbonden zijn. Het lijkt de redactie een leuk idee 
om verhaaltjes, opgetekend door kinderen, over hun beleve-
nissen met hun hond, de buurhond of de hond van opa en 
oma enz., op te nemen in ‘Onze Drent’. Het zou leuk zijn als 
we hier een nieuwe rubriek van kunnen maken. Misschien 
dat u of één van uw kinderen ook een titel voor deze rubriek 
kan bedenken.

We rekenen op u en zien uw reacties heel graag tegemoet!
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

De Redactie



12 - Onze Drent

 

10 Vragen over artrose
   1 Wat is artrose bij de hond?
   2 Waardoor wordt dit veroorzaakt?
   3 Waaruit bestaat een gewricht?
   4 Hoe ziet kraakbeen eruit?
   5 Waardoor worden kraakbeencellen afgebroken? 
   6 Hoe wordt nieuw kraakbeen aangemaakt?
   7 Welke signalen kunnen duiden op bewegings-/gewrichtsproblemen bij uw hond?
   8 Hoe wordt artrose bevestigd?
   9 Is er een therapie mogelijk?
 10 Wat nog meer om uw hond te ontlasten van pijn?

A
ntw

oorden op pagina:  34

Tineke v.d. Feijst

Drenten-kennis: Vragen

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

Ledenadministratie
Naam Adres Woonplaats Voorgesteld door

1   Mw.   P.W.H.M. de Bruijn-van Remundt   Koolweg 4 Heelweg   C. Schulte

2  Dhr.   H.R. Bruinenberg   Dorpsplein 19   Zuiddorpe   J. van der Zanden

3 Mw. C.H. Eikelenboom-Paree   Dorenstraatje 20 Etten-Leur   J. van der Zanden

4 Dhr. P. Euser   Serenadelaan 43 Barendrecht   L. Punselie

5   Mw. G.H. Hoekstra   Leussinkweg 11 Neede   R. Hummelink

6 Dhr. J. Koetse   Gruythuysenlaan 3 Hoogeveen Fam. Bakker

7 Mw.   Y.E. Ledderhof - de Vries   Oegstgeesterweg 231 Rijnsburg   L. Punselie

8 Mw.   H.M.C. Ligteringen   De Alpen 14 Helmond   M. Atema

9 Dhr.   H.B.C. Pieper   Kymmelskampen 7   Dalen   C. Schulte

10 Mw. D. van der Pol Delta 166 Huizen   L.K.F.L. van de Heijning

11 Mw. A. Polderman   Kaaiweg 24 Borssele

12 Dhr. F.J. Potharst   Loedelsweg 54 Bergen (NH)

13 Dhr.   H.C. Tankink   Pashegge 50 Winterswijk   W. Klijnstra

14 Dhr. G.E. Tulp   Ganzekooisweg 5 Diepenveen   L. Punselie

15 Dhr. A. Verstrepen   Edward Claessenslaan 10 2845 Niel (België)   L.K.F.L. van de Heijning

16 Dhr.   I.   van der Vlis   Cartier van Disselstraat 19 Breda

17 Mw.   S.H.  de Weerd   Eendrachtstraat 28   Zwartbroek

Uitspraken over honden uit “Souvenier voor een hondenvriend”:

  Dieren zijn toch zulke aangename vrienden

  Ze stellen geen vragen en leveren geen kritiek

  George Elliot
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Eline van ‘t Arrêt op voorjaars-veldwerkwedstrijden
Op 2 maart 2016  begonnen de voorjaars-veldwerkwedstrij-
den voor Eline en wel in Chaam. Het verschrikkelijk slechte 
weer met ontzettend veel regen in de voorgaande dagen, 
had de velden rond Chaam veranderd in modderpoelen. 
Slechts twee van de deelnemende honden wisten patrijzen 
te vinden. Eline had een fatsoenlijke loop, maar een non 
classé was het resultaat. Ik was hier niet tevreden mee.

Op 19 maart op naar Diessen; de omstandigheden waren be-
ter en Eline liep een heel fraaie eerste loop, maar hierin geen 
patrijzen.  Helaas ook niet in haar tweede loop. Het resultaat 
was een PO (pas d’ occasion). Dit betekent, dat als er een cor-
rect punt gescoord was, er een hoge kwalificatie gegeven 
zou zijn (CACT). Toch een hele mooie vertoning. 

Op 20 maart naar Evergem in België, een veldwerkwedstrijd 

met als resultaat: eerste plaats met een Goed.

Op 24 maart was de volgende veldwerkwedstrijd in Alphen, 
Noord Brabant. Schitterende velden, waarin veel patrijzen 
zitten. Vijftien koppels patrijzen in de wedstrijd en 9 hon-
den hadden een goede kans om te scoren. Eline startte op 
een maisstoppel, waarnaast net auto’s geparkeerd werden. 
Eline startte zeer agressief jagend en meteen in de eerste 
slag kwam ze tot voorstaan. Terwijl ik onderweg was naar de 
hond, sprongen de patrijzen. Eline was steady op het vliegen 
en op het schot van het alarmpistool en ging direct zitten, 
zodat ik haar kon ophalen en aanlijnen. Dat hoort namelijk zo 
na het maken van een arrêt en punt. Er was nog geen mi-
nuut verstreken, dus moest er nog 9 minuten gelopen wor-
den. Eline vervolgde haar loop weer zeer agressief en toen 
vertrok er een haas. Normaal is dit geen enkel probleem 
voor Eline, maar terwijl het haas al uit zicht was, meende ze 
toch even ongehoorzaam te moeten zijn en maakte ze een 
hele grote slag naar links. Gelukkig had ik haar op tijd weer 
terug.
Later kwam ze weer overtuigend tot voorstaan en liet weer 
los. Rechts van Eline sprong een koppel patrijzen, dat Eline 
te slim af was. Nu is het zo dat er in een CACT-wedstrijd een 
koppel gemist mag worden, maar dat is wel erg jammer, 
want dan kan het resultaat niet hoger zijn dan Zeer Goed. 
Hierna vervolgde Eline het parcours groots en agressief. 
Toen was de tijd verstreken. Later bleek dat Eline die dag 

de enige hond was die tot resultaat was gekomen. Gezien de 
grote hoeveelheid kansen die er waren, was dat wel jammer.
Resultaat: eerste plaats met een Zeer Goed.

 Op 28 maart (Tweede Paasdag) zijn we in alle vroegte rich-
ting de Champagne in Frankrijk gereden, waar Kees Gossens 
en ik ingeschreven hadden op een heel grote wedstrijd. Meer 
dan 200 honden deden daaraan mee. Maar eerst stond er 
voor de maandagmiddag een training op het schema. Storm 
en felle regenbuien teisterden de honden en ons. De patrij-
zen waren zo ril, dat ze op meer dan 100 meter sprongen 
en niet te benaderen waren. Dinsdagochtend was het weer 
iets beter, maar weer waren de patrijzen niet te benaderen. 
Op woensdag 30 maart op naar de internationale veldwerk-
wedstrijd  voor alle continentaal staande honden, CACIT. Dat 
houdt in, dat het een stuk strenger is dan bij CACT. De hond 
moet alle patrijzen correct voorstaan en moet bij het sprin-
gen en het schot, op de plaats blijven, ook als de patrijzen 
springen voordat de voorjager geheel is genaderd. Doet de 
hond dit niet, dan volgt onmiddellijke uitsluiting.

Eline moest als tweede lopen. Terwijl we over het pad naar 
het veld liepen, zagen we een koppel opvliegen uit het veld, 
waar Eline moest starten. Eline ging weer zeer agressief van 
start en kwam vrijwel meteen tot voorstaan waar het koppel 
zojuist opgevlogen was. Ook de keurmeester had het kop-
pel zien vliegen en omdat het nog in de eerste minuut was, 
dan tellen fouten niet, was het geen probleem. Als een hond 
overigens meer dan drie keer voorstaat zonder resultaat, leidt 
dit tot uitsluiting. Eline vervolgde haar parcours in een heel 
mooie stijl, snel, agressief en duidelijk op zoek naar patrijzen. 
Dan in de laatste minuut even een dipje, maar gelukkig kon 
ik Eline weer snel op gang krijgen. Daarna maakte ze een 
grote slag naar rechts en ging ze met een hoge kophouding 
in de aanval. Ongeveer 35 meter verder kwam ze tot een zeer 
overtuigend arrêt in een heel fraaie houding en met veel au-
toriteit. Toen ik dicht bij de hond aangekomen was, sprong er 
een koppel patrijzen. Eline was volledig steady op het vliegen 
van de patrijzen en op het schot. De keurmeester was onder 
de indruk van de afstand waarop Eline de verwaaiing had op-
gepakt en de manier waarop ze het koppel blokkeerde. 
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De keurmeester zei gelijk dat dit een uitmuntende vertoning 
was. Omdat er nog meer honden moesten lopen, kon hij 
natuurlijk niet zeggen welke plaatsing het zou worden. Span-
nend dus. Later bleek dat er drie kwalificaties Uitmuntend 
waren en twee keer Zeer Goed.

Een Duitse Staande Korthaar won deze wedstrijd met de 
kwalificatie 1 Uitmuntend CACT, gevolgd door Eline v. ‘t Arrêt 
met 2 Uitmuntend en een Epagneul Français met 3 Uitmun-
tend. Vierde en vijfde werden een Duitse Staande Korthaar en 
een Epagneul Breton, beiden met de kwalificatie Zeer Goed.

De Franse opponenten waren zeer sportief en zeker onder de 
indruk van de Epagneul Hollande, zoals ze Eline noemden.

Al met al heeft Eline zich uitstekend geprofileerd en gewel-
dige wedstrijden gelopen in binnen- en buitenland.

Walter Klijsen

Dekkingen

Dek- en geboorteberichten

19-04-2016
Reu  : Tinus Jinte Basco van ‘t Stieckelholt, 
            NHSB 2816898, HD A
Teef:  Jona Yuna van de Jannahoeve, 
            NHSB 2934042, HD A
J. Pluis, Kolham

20-04-2016
Reu  : Dexter Sanne van Drienermarke, 
            NHSB 287516, HD A
Teef :  Sylke-Nynke van de Bezelhonk, 
            NHSB 2845783, HD A
B.D. Nijhof-Roessink, Eefde

24-04-2016
Reu  : Hidde-Lynde van de Bezelhonk, 
            NHSB 2977330, HD A
Teef : Sophy-Jytka van de Bezelhonk, 
           NHSB 2908706, HD A
A. de Bruijn, Heelweg

27-04-2016
Reu  : Timo Jarno van Parkendijk, 
            NHSB 2908463, HD A
Teef :  Tarah Famke van de Tienhont, 
            NHSB 2747914, HD A
W. de Graaff, Rijswijk

Geboorten

24-04-2016
4 pups (4 reuen)
Reu   : Puk van Zoterbek, NHSB 2930205, HD A
Teef  : Hanne Lauwers, NHSB 2895145, HD A
J.H. Boersma, Kollumerpomp

26-04-2016
6 pups  (2 reuen-4 teven)
Reu   : Thybo Sanne van Drienermarke, NHSB 2743418,  
             HD A
Teef  : Andra Lady van de Blanke Biele, NHSB 2749317,                        
            HD C
H. Esselink, Barchem

06-05-2016
8 pups  (5 reuen-3 teven)
Reu   : Perro Serah van ’t Sleeswijck, NHSB 2825056, HD A
Teef  : Mila-Maud van ’t Roetslat, NHSB 2880432, HD A
R. Hummelink, Zieuwent

16-05-2016
10 pups (5 reuen-5 teven)
Reu   : Sepp, NHSB 2940085, HD A
Teef  : Fardau fan de Indo-Anjoho, NHSB 2790064, HD A
I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers, Veenwouden

16-05-2016
4 pups  (1 reu-3 teven)
Reu   : Sander fan de Indo-Anjoho, NHSB 2790062, HD A
Teef  : Kelly Joeska van ’t Patrieske, NHSB 2898825, HD A
J.H. Alberts-Oets, Woerdense Verlaat

Opmerking van de redactie: het woord agressief in 
deze tekst heeft niets met de algemene betekenis van 
dit woord te maken; het zegt hier iets over de manier 
van Jagen. Leest u dan ook agressief jagend, dan be-
tekent dit pittig, gemotiveerd etc.



16 - Onze Drent

 



Onze Drent - 17

 

Onze Bodhi, ‘schapenredder’
Op Texel, waar wij het genoegen hebben te wonen, 
barst het van de schapen. Er zijn meer schapen op 
het eiland dan inwoners en dat is geen grap. Onze 
Bodhi is eraan gewend, toch laten wij haar nooit los 
lopen daar waar de schapen grazen, want met een 
Drent weet je het immers nooit.

Laatst liepen we met Bodhi aangelijnd ‘s avonds nog 
een rondje langs de schapenweide om de hoek. Tus-
sen de berm en de schapenweide is een sloot. Vaak 
blijft Bodhi even staan om naar de schapen te kijken, 
voor haar een dagelijks tafereel. 

Deze keer echter, kroop ze door het hoge gras naar 
de slootkant en bleef daar staan, niet voorstaan maar 
gewoon, alsof ze wilde zeggen “baas, hier is iets wat 
je moet zien”. Wij zagen zo gauw niets en wilden 
doorlopen maar Bodhi was niet in beweging te krij-
gen. Toch maar even gekeken wat er te zien was. Dichterbij 
de sloot  gekomen hoorden we een zacht “mèèèh”. Tot onze 
schrik zagen we een volwassen schaap in de sloot staan, met 
de bovenkant van de rug en de kop nog net boven water. 

Pogingen om het schaap op het droge te krijgen lukten na-
tuurlijk niet, de (dikke) vacht van het onfortuinlijke beest was 
volgezogen met water.  

We wisten waar de eigenaar van het schaap woont. Dus eerst 
maar even een opgewonden Bodhi thuisgebracht en vervol-
gens de auto genomen om naar de boerderij van de eigenaar 
te rijden. Deze was uiteraard blij dat we kwamen waarschu-
wen en hij zou er meteen heen gaan en hulp meenemen.

Onze verdere hulp was niet meer nodig, dus zijn we terug-
gegaan naar huis. Later die avond werden we gebeld door 
de eigenaar, die vertelde dat het ze gelukt was met touwen 
en drie man sterk het beest op het droge te krijgen. Gelukkig 
gezond en wel. De eigenaar roemde en bedankte Bodhi voor 
haar daad. Die had van ons inmiddels al een kluif gekregen 
als beloning.

De volgende ochtend zagen we het schaap weer in de wei; 
gemakkelijk te herkennen aan de ‘duo penotti’ tekening. Vies 
van onder, schoon van boven. En tot op de dag van vandaag 
worden we herinnerd aan Bodhi’s ‘heldendaad’, want het 
duurt nog wel even eer de vacht weer helemaal schoon is.

C. van Wijngaarden, 
Oosterend (Texel)
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De koning is dood, lang leve de koningin
Waarom wil ik zo nodig een nestje fokken? Tja, geef daar 
maar eens antwoord op. Waarom wilde ik destijds zo 
graag kinderen? Dat was in ons geval (twee mannen) niet 
zo vanzelfsprekend. En toch kregen we twee prachtige 
kinderen en zijn we inmiddels opa. Ik denk dat er een 
soort biologische noodzaak is – het leven moet doorgaan 
– in combinatie met een persoonlijke behoefte om te 
zorgen en lief te hebben.

Ik lees wel eens dat je alleen honden moet fokken als je 
dat doet vanuit de motivatie om het ras te behouden en 
te verbeteren. Dat zou voorop moeten staan. Nou, ik vrees 
dat als dat het geval moet zijn, er heel wat minder honden 
zouden zijn. Natuurlijk moet je bij het fokken van honden het 
rasbelang zwaar laten wegen. Maar dat hoeft echt niet per sé 
je primaire motivatie te zijn. Maar goed, ik sla een paar stap-
pen over. Ik sloot het vorige relaas af met het beëindigen van 
ons lidmaatschap van de Drentenvereniging. Dat was denk 
ik ergens in 2002 of 2003. We waren niet boos, hadden geen 
ruzie, maar zagen het nut van het lidmaatschap niet in. Met 
Job, onze hond, ging het prima. In 2005 verhuisden we van 
de stad naar de bosrijke omgeving van de Utrechtse Heu-
velrug. Vanuit ons huis lopen we nu zo het bos in, of tussen 
weilanden door naar heidevelden. We worden omgeven door 
prachtige natuur waar we tot op de dag van vandaag enorm 
van genieten. En voor Job was het natuurlijk helemaal het 
einde. Een grote tuin en heel veel wandelgebied direct om 
ons heen. Dat is nog eens wat anders dan het centrum van 
Utrecht.

Twee problemen
Toen Job een jaar of negen was, begon hij af en toe last te 
krijgen van zijn gewrichten. Hij had gelukkig geen heupdys-

plasie, maar wat 
het wel was, wist de 
dierenarts niet. Hij 
trok soms een paar 
dagen wat met zijn 
ene achterpoot, 
maar gelukkig ging 
dat ook weer over. 
Helaas gebeurde 
het wel steeds 
vaker en kreeg hij 
er in de loop der 
jaren meer last van. 
Rond diezelfde tijd 
begon ik te denken 
over een tweede 
hond erbij. En dan 
een teefje, want 
ooit wilde ik een 

nestje fokken. Dat stelde me wel voor twee problemen. Ten 
eerste Job. Hoe doe ik dat, een loopse teef en een reu in één 
huis? Job was niet gecastreerd en dat waren we ook niet van 
plan. En als ik een nestje wilde dan zat ik natuurlijk wel vast 
aan de voorschriften van de vereniging, inclusief tentoonstel-

lingen lopen en wat daar allemaal bij komt kijken. Daar had ik 
zo mijn vraagtekens bij. Dat was probleem 2.

Die tweede hond is er echter nooit gekomen. We durfden het 
niet aan, omdat Job meer en meer last kreeg van zijn botten 
en spieren. Wat zouden we hem aandoen door zo’n speelse 
pup in huis te nemen?Zou hij dat aankunnen? Ik weet dat er 
oude honden zijn die daar juist weer van opleven, maar wij 
hebben ervoor gekozen om hem op zijn oude dag niet lastig 
te vallen met een drukke pup. Uiteindelijk heeft Job het nog 
behoorlijk lang volgehouden. Op 14 december 2014 hebben 
we hem op bijna veertienjarige leeftijd moeten laten insla-
pen, nadat hij kort achter elkaar een paar hersenbloedingen 
had gehad. En hoe moeilijk het ook voor ons was, een paar 
dagen later hadden we een nieuwe pup uitgekozen. Onze 
Eefke, geboren exact op de dag dat Job overleed. Job was 
dood. Lang leve Eefke. Maar man, man, wat was dat moeilijk. 
Job, onze lieve lieve trouwe Job. Wat snijdt dat door je ziel om 
zo’n fantastische 
metgezel te laten 
gaan. We hadden 
ook nog wat meer 
tijd kunnen nemen 
om te wennen aan 
Job’s overlijden, 
maar ik zag het 
niet zitten om een 
half jaar in een 
leeg huis te wo-
nen. En dus werd 
het Eefke. 

Uitleg graag!
Nou, dat klinkt wel wat simpeler dan het was. Want ik wist dat 
ik dit keer een goede fokker moest uitkiezen. Eentje die me 
ook wilde begeleiden bij het fokken van een nest en me alles 
wilde leren wat daarbij komt kijken. Dat betekende research 
doen en de eerste toegang tot meer kennis is natuurlijk de 
vereniging. Dus zijn we een paar jaar geleden weer lid gewor-
den. Dit keer met een heel duidelijk doel: van alles leren over 
de Drentenwereld. Want ja, een nestje fokken betekent wel 
verantwoordelijkheid nemen. En ik kon er wel van alles van 
vinden, maar op zijn minst zou ik moeten begrijpen waarom 
de regels van de vereniging zijn zoals ze zijn. Nou, ik moet u 
zeggen, dat is niet eenvoudig. Ik kende helemaal niemand in 
de Drentenwereld en dus moet je het doen met de informatie 

Drentenervaringen deel 3

Vijftien jaar geleden kregen wij onze eerste Drent. Nu ik 
van plan ben over enige tijd een eerste nestje te fokken 
realiseer ik mij dat ik nog veel nieuwe zaken moet leren. 
Ik loop voor het eerst tentoonstellingen en probeer op 
allerlei manieren kennis te vergaren. De komende maan-
den schrijf ik in ons clubblad over mijn ervaringen.
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die je op internet en in ons clubblad vindt. En daar schort het 
nog weleens aan uitleg. De regels staan goed beschreven 
hoor, maar ik wil weten waarom. Waarom moeten honden 
tentoonstellingen lopen? Waarom is het zo belangrijk dat 
het jachtinstinct behouden blijft? Waarom is de ene hond 
‘mooier’ dan de andere hond? Nou ja, daar kom ik nog wel 
op terug. Blijkbaar zijn een heleboel zaken vanzelfsprekend. 
Maar ik leer niks van zogenaamde vanzelfsprekendheden, 
ik wil weten wat de argumenten zijn. Dan kan ik er zelf een 
mening over vormen.

Hoe dan ook, hoeveel ik ook las, het was voor mij onvoldoen-
de. Dus ik moest op zoek naar mensen die me meer konden 
vertellen. En naar een goede fokker. Ik volgde al een tijdje de 
puplijst op de verenigingssite en keek op de websites van 
verschillende fokkers. Hoe kon ik nou weten wie wel en niet 
deugde? Tot ik stuitte op een advertentie van de Drentenken-
nels. Die werkten vanuit het gedachtengoed – en de nako-
melingen – van de kennel van Janny Offereins, erelid van 
de vereniging. Tja, ik mag toch aannemen dat daar in ieder 
geval kwaliteit werd geleverd. In die advertentie stonden een 
stuk of zes kennels, dus heb ik iene miene mutte gedaan en 
heb vervolgens contact opgenomen met Herman en Evelien 
Bösing van kennel de Drienermarke met de vraag of ik eens 
met hen mocht komen praten. Dat was goed en er werd een 
afspraak gemaakt. Helaas kon die op het laatste moment 
niet doorgaan en datzelfde gold voor de volgende afspraak. 
Daarna had ik het ineens heel druk met mijn werk en kwam 
het er even niet van. Job’s overlijden zette er echter weer 
spoed achter.

Verenigingsleven
Ondertussen had ik de stoute schoenen aangetrokken en 
was ik een keertje wezen kijken op een clubmatch. Tjonge 
jonge, ik had nog nooit zoveel Drenten tegelijk gezien. Wat 
me vooral opviel, was de enorme verscheidenheid. Steil haar, 
krullend haar, bijna zwarte vlekken tot meer oranjebruin, 
hele grote maar ook vrij kleine reuen, brede koppen, smalle 
koppen, dikkere honden, magere honden, wat een variatie. 
Ik heb een tijdje naar die keuringen staan kijken, maar het 
systeem daarachter kon ik niet doorgronden. Wie had er nou 
gewonnen? Soms gingen honden de ring uit, die er later 
weer ingingen… ik begreep er niks van. Of een eigenaar 
kreeg een hand van de keurmeester, dus ik dacht: die heeft 
gewonnen. Maar nee hoor, het betekende dat ze de ring juist 
moesten verlaten omdat hun hond geen prijswinnaar is. Na-
tuurlijk, ik had zo maar een wildvreemde kunnen aanspreken 

met de vraag om uitleg, maar daar had ik het lef niet voor. 
Na nog geen uur ben ik weer vertrokken met veel indrukken 
maar vooral met meer vragen dan antwoorden. 

En oh ja, op een gegeven ogenblik kwam er ook een brief 
van leden die boos waren op het bestuur. Nou, dat ging er 
even hard aan toe, dat werd me wel duidelijk. Wederom bleef 
het hoe en waarom wat vaag voor mij als leek, maar blijkbaar 
kon men niet meer met elkaar door één deur. En dan was er 
nog gedoe over het aantal maal dat een reu gebruikt mag 

worden voor de fok. Dit allemaal met als resultaat dat er een 
andere Drentenclub werd opgericht. Nou, ik kan u zeggen, ik 
heb echt even nagedacht of ik het hele plan van een nestje 
fokken maar moest laten varen. Of dat ik moest overstappen 
naar een ander ras. Ik heb echt geen zin in dit soort gedoe op 
de achtergrond. Uiteindelijk heb ik besloten wel door te gaan 
met mijn nestplannen, maar me absoluut niet te bemoeien 
met het verenigingsleven, van welke vereniging of club dan 
ook. 

Goed gehoekt?
En ineens werd Job ziek en binnen een paar dagen was hij 
dood. En wilde ik zo snel mogelijk een nieuwe hond. Ik heb 
mij onmiddellijk aangemeld bij alle fokkers die op de puplijst 
stonden. Althans bij iedereen die een eigen website had, 
zodat ik op zijn minst een indruk kon krijgen van de zorgvul-
digheid waarmee ze werkten. En ik heb Evelien Bösing weer 
gebeld. Die vertelde mij dat er een nestje was bij een vrien-
din van haar, Christel Schulte, van kennel van de Bezelhonk. 
Ik heb direct contact gezocht met Christel en ja hoor, er was 
nog een teefje vrij. Het was niet een nestje van Christel zelf, 
maar wel van honden die zij gefokt heeft. Het nestje was bij 
een echtpaar in hetzelfde dorp als waar Christel woonde. En 
zo kwamen wij terecht bij Dinie en Ben Nijhof. Twee schatten 
van mensen die voor het eerst een nestje hadden van hun 
teefje Sylke van de Bezelhonk. Daar leerden we ook Christel 
kennen die ons probeerde uit te leggen waarom de  ene pup 
beter gehoekt was dan de andere. Gehoekt? Daar hadden we 
nog nooit van gehoord. Het heeft iets te maken met de stand 
van de botten ten opzichte van elkaar. Dat was onze eerste 
les van Christel. Er zouden er nog vele volgen, maar daarover 
meer, de volgende keer.

Marcel Senten
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Mijn Drent op een bijzondere locatie . . .
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Mijn Drent op een bijzondere locatie . . .
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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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Tjark Nap verzorgt de Ledenadministratie van de vereniging.

Profiel: Tjark Nap

1 Hoe is de Drent in jouw leven gekomen? Hoeveel Drenten had  je, heb je en hoeveel zou je er 
ooit willen hebben?

Mijn eerste Drent heb ik als verjaardagscadeau gekregen. We hebben 3 Drenten, die alle 3 nog in 
leven zijn. Voor mij/ons is dat i.v.m. de ruimte, voldoende.

2 Welke eigenschap van de Drent spreekt je het meeste aan?

De vriendschap en genegenheid die je van de Drent krijgt.

3 Welke raseigenschap komt je weleens wat minder goed uit?

De eigenwijsheid van de Drent kan je weleens irriteren, maar uiteindelijk komt het weer goed.

4 Hoe sta je tegenover de Drent en de jacht?

Ik/wij jagen zelf niet, maar kunnen genieten wanneer we eigenaren met hun Drenten zien jagen.

5 Hoe sta je tegenover de Drent en het showen?

Ik/wij zijn geen showmensen.

 6 Heb je gefokt? Heb je plannen in die richting?

We hebben een aantal jaren met heel veel plezier gefokt. We zijn nu gestopt.

7 Wat zijn je mooiste Drentenmomenten?

Dat zijn er vele. Wanneer je buiten in het bos loopt en ziet hoeveel plezier je Drenten hebben met 
elkaar, maar ook wanneer je een net geboren pup in je handen houdt. Vooral het eerste nestje pups.

8 Wat vind je een waardevolle functie van de vereniging? 

 Geen idee, gewoon doorgaan.

9 Heb je een belangrijk punt, waarop de vereniging zich zou moeten proberen te verbeteren?

Contact van Drentenliefhebbers onderling en informatie en kennis doorgeven.

10 Wat wil je verder nog kwijt?

Een goede toekomst voor de vereniging.
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De Drie Kwakelse dames
Twee maanden nadat we HD en ED foto’s  hebben laten ma-
ken van Gioya krijgen we de uitslag van de Raad van Beheer 
(RvB) . Na eerst een fiks bedrag € 183,05 te hebben moeten 
betalen bij de dierenarts en ook nog eens € 112,90 bij de RvB 
krijgen we dan eindelijk de twee A5 papiertjes binnen. HD 
A 28 en ED vrij aan beide kanten. Wij zijn heel blij en de knip 
is weer een stuk lichter. Spannend, vooral omdat Gioya nog 
nooit een brokkenmaaltijd heeft gehad en altijd enkelvou-
dige KVV  (kant- en klaar vlees) zonder vitaminepremix heeft 
gegeten. Voeding en beweging zijn belangrijk voor de HD en 
ED. 

En dan gaan we op 9 april vreemd: we gaan puppysnuiven bij 
een Beagle-nestje van Miss Red. Een collega van Marry fokt 
met Beagles en Miss Red (een twee-kleur ) heb ik als puppy 
gezien en heeft mijn hart gestolen. Wat een schatjes zijn het 
die puppy’s en wat een lieve koppies,  zo anders dan Dren-

tjes. We hebben 
een gezellige 
middag en ja 
hoor aan het 
eind van de 
middag zit er 
een Beagle bij 
ons in de auto 
om mee naar 
huis te gaan. 
Na een aan-
tal keren een 
“leendrentje” in 
huis te hebben 
gehad, is nu de 
“leenbeagle” 
Dolly in huis. De 

drie Kwakelse dames vonden het meteen goed en het was 
dikke pret.  Ook kleindochter Indy vond haar helemaal leuk 
en andersom ook. 

Selma en ik hebben ondertussen ook het schilderij van Luna 
opgehaald bij Felix. In het echt is het nog mooier dan op de 
foto. Luna volgt je met haar ogen door het huis. Als ik met 
Indy op schoot op de bank zit, en ik vraag: “waar is Jaycee, 
Gioya, Blossom of Dolly”, dan wijst ze die perfect aan. De na-
men kan ze ook zeggen, behalve Blossom, dat is Blos. Luna 
hoort er ook bij, ook haar naam kent ze.

Voordat je het weet is het 17 april en hebben we de eerste-
jaarswandeling van het BlosJar-nest. We gaan wandelen in 
Epe, waar Renée en Jacob een mooie wandelroute hebben 
gevonden. Wat zijn de pups mooi en wat doen ze het goed. 
Stuk voor stuk zijn het mooie, sociale, puberende pups en 
wat ging de wandeling goed. Mooie positieve berichten ook 
van de pupeigenaren, die hun leven totaal zagen veranderen 
met de komst van een Drentje in huis. Jackie was er jammer 
genoeg niet bij, maar ik krijg genoeg foto’s om te zien dat 
ook zij duidelijk een nazaat is uit deze combinatie. Tule is 
er niet bij, omdat ze in Amerika woont en om dan voor een 

wandeling in het vliegtuig te stappen is een beetje teveel 
gevraagd. Eén jaar zijn ze alweer; wat gaat de tijd toch snel. 
Na de wandeling hebben we heerlijk met elkaar geluncht in 
het pannenkoekenhuis. Nadat we bijgekletst hadden, ging 
iedereen weer richting huis. 

Op 9 mei rijden we met de drie dames richting Sleeuwijk om 
bloed te laten prikken voor  Von-Willebrands Disease Type 1. 
Ik weet, dat het niet verplicht is bij de Vereniging en ook dat 
er voor- en tegenstanders zijn. Het zou daarom fijn zijn, als de 
Vereniging hier eens goed uitleg over zou geven aan (begin-
nende en ook ervaren) fokkers.  Ik was er ook zo’n tegenstan-
der van, maar door veel praten en lezen hebben wij besloten 
om toch te testen. Je kunt op twee manieren testen: wang-
slijm en bloedafname. Als ik het doe, dan doe ik wel de meest 
zekere test en dat is met bloedafname. We wilden Gioya en 
Jaycee laten testen. Dus weer een rondje bellen, net zoals bij 
de Puppy check, het enten en met HD en ED onderzoeken. 
Er zijn heel grote verschillen tussen de ene en de andere die-
renarts. Bij mijn eigen dierenarts kostte het € 350 voor twee 
hondjes. Na verteld te hebben dat het onderzoek bij het Van 
Haeringen Laboratorium gedaan moest worden en ik daar 
de factuur van zou krijgen, kostte alleen de bloedafname 
bij de twee dames rond de €150. Nu komen we heel vaak in 
Sleeuwijk, hebben we dus ook daar maar even naar toe ge-
beld. En ja hoor, daar kostte het voor alle drie mijn dames € 
45,00……… Dus meteen een afspraak gemaakt en nu laten 
we meteen ook Blossom testen. We wachten op dit moment 
nog op de uitslag en factuur. 

Ook hebben 
we contac-
ten gelegd 
met de ei-
genaren van 
de reuen, die 
wij zouden 
willen gaan 
gebruiken 
voor onze 
dames. We 
hebben ook 
met elkaar 
gekeken of 
ze elkaar 
wel aardig 
vinden. Nu, dat was geen probleem, dus hebben we ook de 
fokaanvragen klaargemaakt en ingestuurd. Nu wachten we af 
en laten we de natuur zijn gang gaan. 

Ondertussen volgen we met Jaycee en Gioya jachttrainingen 
en die gaan heel goed. Heerlijk, zo bezig te zijn met je hond-
je! Het geeft zoveel voldoening.  

En dan is het 22 mei en gaan wij weer eens een show lopen: 
de Jachthondenshow op Papendal. We hebben alle drie de 
dames ingeschreven. Ook Selma en Richard waren er met 
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Okke. Ook de zonen van Blossom x Okke, Abe en Duko, 
waren met hun baasjes Irene en Annebet van de partij. De 
weersvoorspelling was niet echt fijn, maar met een partytent 
en een tarp lukte het ons om gezellig en lekker droog te zit-
ten. 

Jaycee die was ingeschreven  in de jeugdklasse, mocht als 
eerste van de drie de ring in. Mijn stuiterbal, die nooit eens 
rustig kan lopen (want aan elk grassprietje links of rechts 
moet geroken worden), deed het goed. Ook voor mij was 
het een hele tijd geleden dat ik in de ring stond, maar ik heb 
genoten. Wat was ik trots op haar 4e plek en een mooie ZG. 
Toen was het de beurt aan Gioya, die samen met Marry de 

ring in ging. Ook zij deden het goed: een hele mooie 2e plek 
met een dikke U en ik natuurlijk weer zo trots. 

Blossom was als enige in de  Kampioensklasse ingeschreven 
en ging ook de ring uit met een dikke U. Het lag vandaag niet 
aan de hondjes, maar aan ons, omdat wij niet zo goed had-
den gelopen. 

De mannen hebben het ook goed gedaan. Abe een hele 
mooie ZG met een heel mooi rapport en Duko 4e met een 
dikke U. Ook Okke kreeg een dikke U. Okke werd later ook 
de BOB. Ik had Gioya, Jaycee, Abe en Duko ook ingeschreven 
in de Fokkerijklasse. Als je er dan toch bent, dan ook maar 
eens kijken of dit goed was en tot onze stomme verbazing 
werden we tweede.  Ongelofelijk blij waren we hiermee en zo 
verschrikkelijk trots op de twee mannen, die samen met  het 
kwartetje Drenten het zo goed hadden gedaan. Wat een dag, 
deze kon al niet meer stuk!! Nou was het nog niet helemaal 
afgelopen, want Okke ging met bijna alle prijzen naar huis: 
derde in rasgroep 7 en eerste bij de Nederlandse hondenras-
sen. Wat een dag, wat een dag. Een dag die we natuurlijk met 
elkaar weer traditioneel afsloten in dat bekende restaurant 
met die mooie gele bogen. De dagen erna was het nog nage-
nieten. De rozetten zijn een mooi aandenken aan een mooie 
show. En nu op naar de clubmatch waar ook alle drie de da-
mes aan mee gaan doen. 

Jolanda Huijsing

Houd het droog
Dieren gaan slim om met hun energie. dat geldt ook als 
een dier nat is en het zich droogschudt. Een dier stemt 
zijn “schudsnelheid” namelijk dusdanig af dat het zo 
droog mogelijk wordt zonder tijd en energie te verspil-
len. 

David Hu en zijn collega’s van het Georgia Institute of Tech-
nology in Atlanta bestudeerden dit droogschudden bij 
zestien diersoorten, waaronder muizen, honden, tijgers en 
beren. Uit dit onderzoek is gebleken, dat kleine dieren het 
snelst (moeten) schudden om de kracht te genereren die 
nodig is om de oppervlaktespanning te overwinnen, die het 
water aan hun vacht doet kleven. Grote dieren, waarvoor het 
gemakkelijker is om voldoende kracht te genereren, bewe-
gen langzamer om een vergelijkbare droogheid te bereiken. 
“Sommige harige honden worden geholpen door hun losse 
huid, waardoor het vocht veel sneller wegwaait dan wanneer 
de huid strak is,” zegt Hu. “Dit genereert een kracht die zo’n 
10 tot 70 keer zwaarder is dan het gewicht van het dier”. Ook 
bleek, dat een hond tijdens het schudden zijn ogen sluit om 
zijn ogen tegen de kracht van het rondschietende water te 
beschermen.

De wetenschapper hoopt dat het inzicht over het droog 
schudden van dieren van invloed is op de ontwikkeling van 
apparaten. “Zelfs de makers van de simpelste wasmachine 

zouden kunnen leren van de manier waarop dieren water 
afstoten,” aldus Hu.

Op internet staan meerdere informatieve filmpjes. Kijk bij-
voorbeeld op: http://dekennisvannu.nl/site/media/De-schud-
dende-honden-van-Andrew-Dickerson/5945

De Redactie
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Frieling Jonkersvaart

S.J. Frieling
Jonkersvaart 53
9366 TB Jonkersvaart

Tel.: 0594 631 399

Mobiel: 06 55 732 893

Email: sjfrieling@outlook.com
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De veelzijdige Drentsche Patrijshond
Bij het wisselen van de seizoenen neig ik tot terugblik-
ken. Dus zittend in de voorjaarszon beschouw ik de voor-
bije winter. Het was een mooie en drukke winterperiode. 
Helaas weinig vorst, maar genoeg activiteiten met mijn 
Drentsche Patrijshond Quartel (Quartel Daisy van Roop-
oorte), een 6 jarige reu. Wij waren een aantal keren te 
vinden in het jachtveld, op uitnodiging, en hij heeft daar 
mooi werk laten zien. Ik hoop, dat we volgend jachtsei-
zoen terug mogen komen. 

Daarnaast hebben we een nieuw hoofdstuk geopend in het 
werken met een Drent. Na onze  verhuizing van de Utrechtse 
Heuvelrug naar Salland ben ik dijkwachter geworden. Dit 
als reactie op het hoge water van de winter  ‘95/’96. In de 
streek, waar we toen woonden, zijn we bijna overvallen door 
een dijkbreuk. Dat wilde ik niet nog een keer mee maken. 
Vandaar dat ik dijkwachter werd. Per waterschap is de 
dijkcontrole anders geregeld. Het waterschap Groot Salland 
(nu Drents Overijsselse Delta) heeft daarvoor een dijkleger 
aangesteld, bestaande uit vrijwilligers. In koppels inspecteren 
wij de dijken en controleren die op afwijkingen en beschadi-
gingen tijdens extreem hoog water.  Iedere twee jaar wordt 
dit geoefend. 

Ik had al eens geïnformeerd of mijn hond mee mocht op 
patrouille. Dat mocht uiteindelijk, op voorwaarde dat hij zich 
gehoorzaam en gezeglijk zou tonen. 

Zijn eerste optreden was tijdens een publieksavond in Dalf-
sen op 6 november 2014. In die regio was een grote oefening 
gaande. Om de bevolking meer over de ins en outs  van dijk-
bewaking te vertellen, was er een discussieavond georgani-
seerd met een aantal prominenten. We waren met een viertal 

dijkwachters van buiten de regio (de eigen mensen waren 
nodig voor de oefening) gevraagd publiek te verwelkomen 
bij de ingang van de locatie waar de avond plaats vond. En 
wat werkt er nu beter dan een Drent! 

Afgelopen februari was het ernst. Wij hadden onze 2-jaar-
lijkse oefening en Quartel zou voor het eerst mee gaan. Best 
een beetje spannend: op mijn dijkvak (het stukje dijk waar ik 
mijn patrouille loop) ligt een provinciale weg en het is daar 
dus best druk. Maar gelukkig lopen we op de heenweg aan 
de binnenkant (landzijde) en de onderzijde van de dijk. Van 
daaruit kun je, kijkend tegen de groeirichting van het gewas 
in, eventuele schade het beste zien. Dan zie je vervormingen, 
sporen van dieren en scheuren in de dijk het best. Dat zijn de 
zaken waar we op letten, naast eventueel uittredend water. 
Op de terugweg nemen we de rivierkant en bij hoog water 
loop je dan natuurlijk over de kruin van de dijk, dus op de 
weg.

Mijn dijkmaten waren op de hoogte en hadden zo hun be-
denkingen: zo’n jachthond is vast niet geschikt voor serieus 
werk want hij zit alleen maar met zijn neus in de lucht te 
speuren naar fazanten. Vol goede moed gingen we op weg 
en al gauw bleek, dat Quartel precies wist wat er van hem 
verwacht werd en was gehoorzaam en gezeglijk. Keurig aan 
de lijn liep hij mee. Onderweg kwamen we van alles tegen: 
ganzen in de uiterwaarden, de door het waterschap uitgeleg-
de incidenten (om ons scherp te houden), en diverse holen 
van onder andere mol en muis. Quartel wist ons duidelijk te 
maken welke van die holen bewoond en vers en welke verla-
ten waren. En dat was precies wat ik gehoopt had.

In de evaluatie twee weken later kwam deze actie van Quar-
tel ook ter sprake. Vanuit het waterschap is er 
zeker interesse in het herkennen van bewoning. 
Holen in de dijk verzwakken de dijk en dienen 
zo snel mogelijk gedicht te worden, zeker met 
hoog water. Het zijn niet alleen bisamratten die 
daar huizen, maar ook vossen, otters en bevers. 
En daar zit een probleem. Bevers en otters zijn 
beschermd! Het gevolg is dat er eerst een Bui-
tengewoon  Opsporing Ambtenaar (BOA) moet 
komen kijken, om vast te stellen welk dier het hol 
bewoont, voordat er maatregelen getroffen kun-
nen worden. Bij vos en bisamrat is dat niet nodig, 
maar bij beschermde dieren wel. In de praktijk 
komt het er op neer dat de BOA eigenlijk niet 
had hoeven komen controleren, omdat het geen 
bever- of otterhol betreft.  Vossen- en rattenholen 
kunnen zondermeer gedicht worden. Zou het 
niet mooi zijn als Quartel al kan aangeven om 
welk dier het gaat? Volgens mij is dat met gerich-
te training wel te doen… En daarmee heeft deze 
Drent de functie van dijkwachtershond gekregen. 
Mogelijk de enige in Nederland! Hoe veelzijdig is 
mijn Drentsche Patrijshond! 

Sieka Knol-Borgeld
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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
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De Rasspeciale (België)
Zaterdag 28 mei jl. werd er in Heurne (Oudenaarde)  de 2e 
“Rasspeciale met CAC” gehouden. Dit is de opvolger van de 
Belgische clubmatch.  Als keurmeester had de Belgische Ver-
eniging Drentsche Patrijshonden mevrouw Gertie Colaris ge-
vraagd. Zij werd bijgestaan door de stagiaire Linda Weijnans.

De Belgische Rasspeciale wordt altijd in de buitenlucht geor-
ganiseerd en het weer zou wel eens spelbreker kunnen zijn. 
Op een mooi terrein verzamelden zich 36 honden. Opvallend 
was toch wel het grote aantal Nederlandse inschrijvingen. 
Maar dat is ook de insteek van de show, “een ontmoetings-
dag voor Drentenliefhebbers uit België en Nederland, waar 
ideeën en ervaringen kunnen worden uitgewisseld”, las ik in 
de catalogus.

Zelf had ik Nova-Hera en Lennaert ingeschreven. Nova kwam 
uit in de “Intermediair klas”, samen met haar zus Nazca-Hera. 
Allebei behaalden ze een mooie U en de plaatsing 1 en 2. 
Nazca ging door naar de erering.

Lennaert moest het opnemen tegen acht andere reuen in de 
Openklasse en werd met een fraaie U uiteindelijke 2e achter 
Udo fan’t  Suydevelt. 

Voor de keuringen werd uitgebreid de tijd genomen, alles 
werd goed bekeken en betast en de keurmeester speelde in 
op het enthousiasme van de honden.

Het evenement was goed geregeld met veel ruimte in en 
rondom de ring. Er stonden tenten voor het geval het zou 
gaan regenen, maar de regen bleef gelukkig uit . We moesten 
juist de schaduw opzoeken aangezien de temperatuur flink 
opliep.

Na een vlot verlopen dag begon de eindkeuring en uiteinde-
lijk ging het tussen de jonge teef Nazca-Hera van 17 maan-
den en 3 jaar oude reu Udo.

Udo fan’t  Suydevelt  die we allemaal kennen als Cooper van 
Michael van der Burg, werd uiteindelijk de clubmatchwinnaar. 
Ze waren net terug van vakantie uit Zweden en hadden daar 
een show meegepikt en ook de Openklasse gewonnen en 
een kampioenspunt vergaard!

Maar wat te zeggen over de jonge Nazca-Hera afkomstig uit 
de Faesroedel.  Ze had nog nooit een show gelopen samen 
met  haar bazin Ann Stremerch, maar ze bleven overeind en 
dat resulteerde in Beste Teef en Reserve kampioen.

De keurmeester sprak lovende woorden over de aanwezige 
honden. Ze waren allemaal vriendelijk van karakter en het 
deed haar goed toch zoveel nieuwe veelbelovende honden 
gezien te hebben die ze nog nooit eerder ergens was tegen-
gekomen. Ook de Belgische vereniging kreeg de complimen-
ten over de organisatie maar ook de kwaliteit van de Belgi-
sche Drentsche Patrijshond!

Jeanny Bustin
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Je hond wel/niet conditioneren en trainen op de fluit
Als bij ons een nieuwe pup zijn intrede doet, maakt hij vanaf 
het begin kennis met de fluit. Ik fluit om hem bij me te roe-
pen, of om hem te laten eten. Ik fluit voor ik hem een com-
mando geef om te zitten of te gaan liggen. Zo wennen mijn 
honden eraan dat ik eigenlijk alleen maar met de fluit werk. 
Waarom? Omdat ik eigenlijk geen zin heb om mijn stem te 
verheffen als de hond verder bij me vandaan is of om te gil-
len dat hij moet komen, terwijl hij al puberend “Oostindisch 
doof” is. 

Ook is de fluit dwingender dan een stemcommando en 
draagt het geluid veel verder. Als de hond enkele honderden 
meters bij je vandaan is, kun je hem niet meer beroepen, 
maar de fluit hoort hij wel. Jaren geleden liep ik met één van 
de honden ergens waar zelden of nooit auto’s komen en de 
hond liep daar heerlijk te snuffelen. Op een bepaald moment 
kwam er toch een auto aan. Ik kon hem niet meer op tijd bij 
me terugroepen en gaf hem op afstand het commando met 
de fluit om te gaan zitten. Dat deed hij keurig en hij wachtte 
tot de auto voorbij gereden was.

Verleden jaar liep ik met mijn honden op de hei waar ze los 
mogen lopen. Meestal ga ik een heuvel over om ze daar vrij 
te laten spelen. Als ze uitgedold zijn, fluit ik ze in en komen 
ze de heuvel weer op om verder te trekken. Echter deze keer, 
kwam alleen de oudste hond de heuvel op. De jongste rende 
er omheen, kon me niet meer vinden en schoot volledig in 
paniek weg, richting waar de auto stond. Deze stond op een 
drukke weg, waar veel verkeer is. De hond in paniek, vrouwtje 
nog veel meer. Ik heb gefloten en gefloten en eindelijk kon ik 
hem op ca. 250 meter bereiken. Hij keerde om en rende me 
bijna ondersteboven zo blij was hij om me weer te zien. Ik 
ben dat moment zeker 10 jaar ouder geworden want ik zag 
hem al onder een auto rennen. Een hond die vluchtgedrag 
vertoont, zal niet meer reageren op je stem. Die fluit is dan 
toch het middel om hem te  bereiken.

Regelmatig spreek ik hondenbezitters die het niet nodig 
vinden om de hond op de fluit te conditioneren. Vaak geef ik 
ze dan het advies om het toch maar te gaan doen omdat je 
het leven van je hond kunt redden wanneer hij ver weg is en 

vluchtgedrag vertoont en omdat het zoveel prettiger is om 
niet te hoeven gillen, terwijl Fikkie toch niet komt. Ook als je 
geen jachttraining volgt kun je je hond op de fluit trainen.

Er zijn verschillende soorten fluiten, dubbele fluiten, hoge to-
nen fluiten etc. Je kunt je het beste in een dierenspeciaalzaak 
oriënteren welke fluit je wilt gebruiken.

J. Broekman-Dekker
Correspondent 

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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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.

Tentoonstellingen

Jachthondenshow  22 mei 2016 op Papendal
Keurmeester: Hr. W. Arxhoek Beste van het ras (BOB): Sander fan de Indo-Anjoho

Reuen Rersultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jongste pup-
pyklasse

1VB Jarno-Eefje v. Klein Elsholt NHSB 3028461 A. v. Erp en M. van Wijngaarden

Puppyklasse 1VB Fokke Roosje v.h. Bergse Veld NHSB 3023823 T.H. Peereboom en M. Peereboom- de Jong

Jeugdklasse 1U Beste Jeugdhond Bram Djenna v. Drienermarke NHSB 2991065  H.T. Bösing en H.G.M. Belshof

Openklasse 1U Hannes Hay v.d. Sebastiaanshoeve NHSB 2874458 L. Punselie

Kampioensklasse 1U Beste reu / CAC / BOB Sander fan de Indo-Anjoho NHSB 2790062 S. Tiemeijer-Wisman en R.H.Tiemeijer

Kampioensklasse 2U Res. CAC Brisco Barasya The Gloucester NHSB 2889094 G.W. Paardekooper en G.W. Paardekooper-
Weenink

Veteranenklasse 1U Jordie The Gloucester NHSB 2519335 G.W. Paardekooper en G.W. Paardekooper-
Weenink

Teven

Jongste pup-
pyklasse

1VB Beste pup Abby v.d. Olinckhoeve NHSB 3029845 M.H.A. Post-de Graaf en R.J. Post

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

Jeugdklasse 1U Res.CAC Benthe Djenna v. Drienermarke NHSB 2991066 H.T. Bösing en E.M. Bösing-Dijkstra

Openklasse 1 U Beste teef / CAC Querine fan ‘t  Suydevelt NHSB 2914680 J. Mulder

Kampioensklasse 1U Blossom fan ‘t Suydevelt NHSB 2812138 J.C. Huijsing en M. Huijsman

Veteranenklasse 1U Beste veteraan Tessel v. ‘t Wijdseland NHSB 2683651 G.B. Olieman

    

Sander fan de Indo-Anjoho (Okke) eindigde op de derde plaats in rasgroep 7 en werd eerste bij de Nederlandse rassen. 
In de Koppelklasse werd dhr. H.T. Bösing met Bram en Benthe van Drienermarke tweede. In de Fokkerijklasse werden de 
honden van kennel van ‘t Dreske Kwinne van dhr. en mevr. Huijsman-Huijsing ook tweede.
  

De Utrecht 9 april 2016
Keurmeester: Mevr. A.M. Reeskamp-Blok Beste van het ras (BOB):   Benthe Djenna van Drienermarke

Reuen Resultaat Naam van de hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1U Beste reu / CAC   Bram Djenna v. Drienermarke   NHSB 2991065    H.T. Bösing en H.G.M. Belshof

Tussenklasse 1ZG   Bram fan ‘t Zuudbargerveld   NHSB 2961809   B. Nieuwendijk

Openklasse IU Res.CAC / CACIB Asra Tessa van Klein Elsholt NHSB 2903967 A.H.L. Kamperman-van Rennen

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

Veteranenklasse 1U  Govert Anjo van Drienermarke NHSB 2617082 H..J. Borsje-v.d. Does en J.A .Borsje

Teven

Jeugdklasse 1U BOB / CAC Benthe Djenna van Driermarke NHSB 2991066 H.T. Bösing en E.M. Bösing-Dijkstra

Jeugdklasse 2U Res. CAC   Flo fan ‘t Suydevelt   NHSB 3007130   J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Openklasse 1U CACIB   Ella v.d. Olinckhoeve   NHSB 2960856   G.B. Olieman

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

Rectificatie: in de uitslagen van de Martinishow in Groningen van 5 maart 2016  (OD april/mei 2016) is een kleine, maar 
storende fout geslopen. In de Jeugdklasse kreeg Dries fan ‘t Suydevelt de klassering 4ZG.  De eigenaar van Dries stond 
verkeerd gemeld: dat moet L.R.  Roode zijn.
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We plaatsen zo mogelijk van elke show een foto van de BOB en een impressie / verslag van de show. We zijn daarvoor 
echter afhankelijk van de mensen die de show hebben bezocht. Als u op een show de titel BOB heeft behaald, zijn we 
erg blij met een foto van uw kanjer.  Als u ook een stukje wilt schrijven, zijn we nog blijer! S.v.p. insturen naar e-mailadres: 
redactie@drentschepatrijshond.org.

Verslag van de Jachthondenshow 22 mei 2016 op Papendal
Heel veel shows ‘lopen’ we tegenwoordig niet meer. Okke 
heeft zijn kampioenschappen binnen, zowel nationaal als 
internationaal, en heel eerlijk gezegd vinden de heren (Okke 
en Abe) het ook niet zo heel erg leuk om te doen. Op zon-
dag 22 mei werd echter op Papendal in Arnhem de Jachthon-
denshow georganiseerd. Een buitenshow; gewoon lekker 
in de buitenlucht op écht gras..... Dat blijft de beste plek om 
je Drentjes te showen en dus hebben we Okke en Abe weer 
eens  ingeschreven. De weersvooruitzichten waren ronduit 
verschrikkelijk, maar gelukkig viel de regen best mee en was 
het een prima temperatuurtje. Wel waren we wát blij met 
de partytent en de tarp, die maakten dat we redelijk droog 
konden blijven. Het werd een zeer bijzondere dag. Héél 
bijzonder, om precies te zijn. Om te beginnen werd Okke de 
beste in zijn Kampioensklasse en daarna werd hij zelfs de 
Beste Reu. In de slotronde tegen het Beste Teefje, Querine fan 
’t Suydevelt, koos keurmeester meneer Arxhoek weer voor 
Okke. Okke werd de BOB. Daar ben je dan al zo ongelooflijk 
happy mee. We vierden ons feestje, droog in de partytent. 

Daarna kwamen de ere-keuringen. Marry en Richard brachten 
in de Fokkerijklasse vier Dreske Kwinne hondjes voor: 
Gioya, Jaycee, Duko en Abe. Jaycee komt uit de combinatie 
Blossom/Jarno en de andere drie uit de combinatie Blossom/
Okke. Keurmeester mevrouw Sluiter zette de Drentjes op 
een prachtige tweede plaats. Fantastisch!!! Vooral voor 
Jolanda en Marry Huijsman, de fokkers. Alweer een feestje!! 
Ondertussen moest Richard met zo’n dertig Bob‘s de ring 
in voor de keuring van rasgroep 7. Dat is meestal dezelfde 
drill wat Drentjes aangaat: de erering in en de erering weer 
uit. Maar vandaag was alles anders: Okke werd eerst bij de 
beste zes geplaatst, daarna zelfs in de beste vier. Uiteindelijk 
werd Okke in die groep door keurmeester meneer Kips op 
plaats drie gezet........Uitzonderlijk!! Een Drent in de top drie. 

Ónze Drent in de top drie. En dan was er nog een keuring 
van de Nederlandse rassen en daarin zette keurmeester 
meneer Rutten Okke op de eerste plek. Het hield niet op. 
Geweldig om zo iets mee te mogen maken! Ik wist echt zo 
langzamerhand niet 
meer waar ik het 
moest zoeken.

Het meest trots zijn 
we op het totale 
plaatje van die dag. 
Okke lijkt me wel 
duidelijk. Blossom 
kreeg een ‹dikke 
dikke U›, woorden 
van de keurmeester. 
Duko werd 4e in zijn 
ronde en Gioya zelfs 
tweede met elk een 
geweldige U. Jaycee 
en Abe kregen een 
prachtige ZG. Vier Dreske Kwinne hondjes werden tweede 
in de Fokkerijklasse.  En er waren nog meer successen in 
de ere-keuringen voor de Drentjes: veteraan Jordie (van 
familie Paardekooper) werd tweede in de goed bezette 
veteranenronde en er werden ook nog twee Drentjes (Bram 
en Benthe van Drienermarke van de families Bösing en 
Belshof ) tweede in de Koppelklasse ..........Het was een zeer 
bijzondere dag voor de Drenten in het algemeen en voor 
die van ons in het bijzonder. Aan iedereen nogmaals onze 
oprechte felicitaties! En dan nog een hartelijk dank voor 
alle mooie, lieve, warme woorden; persoonlijk, in mails, in 
berichtjes, op de sociale media. Wat zijn we trots op onze 
allround Drent!  

Selma Tiemeijer
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“ De Baronie” Tilburg 6 juni 2016
Keurmeester:  A.R.R. Doedijns Beste van het ras (BOB):   Brisco Barasya The Gloucester

Reuen Resultaat Naam van de hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1U Res. CAC  Rintje Indy v.h. Bergse Veld   NHSB  2969879  E. Poppelaars

Jeugdklasse 1ZG  Kedron   NHSB 2997294  J.E. v. Maanen 

Kampioensklasse   1U CAC-CACIB BOB  Brisco Barasya The Gloucester NHSB 2889094  G.W. Paardekooper 

Teven

Jeugdklasse 1VB  Go Else Fan’t Suydevelt NHSB 3022888  K. Zanen-Kranse 

Openklasse   1ZG  Sam   NHSB 2831457  C. de Wilde 

 Veteranenklasse 1U CAC Beste Veteraan  Senna Kristel van Selihof   NHSB 2621637  K. van Kuijk 

Drent-en-kennis: Antwoorden

  1. Artrose of gewrichtsslijtage is een aandoening die kan voorkomen in alle gewrichten. Bij artrose is sprake 
van een degeneratieve (=afbraak) verandering aan het gewricht en kan leiden tot artritis (ontsteking).
Het is meer een symptoom dan een op zichzelf staande ziekte.

  2. Door bijna elke aandoening van het gewricht (o.a. artritis) wordt artrose op gang gebracht. Overbelasting 
van de gewrichten en overgewicht kunnen leiden tot artrose. Het houdt zichzelf in stand en wordt steeds 
erger. Als er eenmaal artrose aanwezig is, gaat het niet meer weg.

  3. Een gewricht bestaat uit twee botdelen die ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. De botten zijn be-
kleed met kraakbeen en samen met de gewrichtsvloeistof (synovia), die in het gewricht zit, kunnen de bot-
ten soepel over elkaar glijden.

  4. Onder normale omstandigheden ziet kraakbeen er glad uit en is het veerkrachtig.

  5. Onder andere door belasting van het gewricht. Als dit evenwicht verstoord raakt, wordt het kraakbeen 
minder elastisch en glijdt het minder goed.

  6. Door kraakbeen cellen, chondrocyten genaamd.

  7. De volgende signalen kunnen duiden op gewrichtsproblemen:
· moeite hebben met opstaan, vooral na slapen of rust
· niet graag (meer) trappen lopen
· minder soepel bewegen of gauw moe worden tijdens wandelingen en liever gaan liggen dan zit-

ten of staan
· janken, grommen of happen wanneer u  betreffende gewrichten aanraakt

  8. Door een orthopedisch onderzoek worden de gewrichten gecontroleerd om er achter te komen  waar 
het probleem zit. Vervolgens kan door een röntgenfoto vastgesteld worden of de hond inderdaad artrose 
heeft, alsmede de ernst van de aandoening. Omdat de gewrichten erg gevoelig zijn, is bij dit onderzoek 
meestal een verdoving noodzakelijk.

  9. Naast een gewenst gewicht, is rust voor het gewricht en dus de hond, gecombineerd met gedoseerde 
beweging, goed voor een hond met artrose. De beste beweging voor een hond met artrose is rechtlijnig, 
zoals zwemmen en naast de fiets lopen. Alles overigens in overleg met de dierenarts! 

10. Voedingssupplementen met bv. glucosamine en chondroitinesulfaat kunnen bijdragen aan gezonde ge-
wrichten en helpen bij lichte vormen van artrose.
Bij ernstige vormen van artrose zal de dierenarts  pijnstillers en/of ontstekingsremmers voorschrijven.
Met de huidige middelen kunnen we dieren met artrose in verreweg de meeste gevallen een uitstekende 
kwaliteit van leven bieden.

 
 Het bovenstaande bevat algemene informatie en is bedoeld om u enige achtergrondinformatie te geven
 over artrose. Indien u vermoedt dat uw hond mogelijk artrose heeft, is het verstandig om uw dierenarts te 
 raadplegen!
 

Tineke v.d. Feijst
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De Drent en de boswachter

Slimme joekels

Voor de derde keer loop ik het bosperceel door. Onderschat 
dit niet….. mijn focus ligt op de boomtoppen en terwijl ik 
dus met mijn neus omhoog door het bos banjer moet ik on-
dertussen proberen niet over boomstronken en afgebroken 
takken te struikelen. Als extra handicap loopt mijn Drentsche 
Patrijsmaatje Sep flink trekkend aan de lijn voor mij uit. Hij 
houdt zich totaal niet aan onze opdracht, maar onderzoekt 
konijnenholen en reeënwissels.

Sep en ik zijn op zoek naar het -inmiddels verlaten- ravennest 
op de Sallandse Heuvelrug. Geweldig nieuws was het toen de 
roofvogelwerkgroep van het IVN Hellendoorn-Nijverdal dit 
nest in februari ontdekte. 3 pluizige jongen zijn er in het nest 
groot gebracht. Na de goede verzorging van de ouders zijn 
ze begin april uitgevlogen.

Het is best bijzonder om een raaf in Nederland te zien. Zoveel 
raven zijn er niet. In 1928 was de raaf in Nederland zelfs hele-
maal uitgestorven. Nadat ze opnieuw werden uitgezet zijn er 
inmiddels ruim honderd paren. De raaf is met een spanwijdte 
van 130 cm en lengte van 67 cm een echte joekel. Intelligent 
is hij ook. Een bioloog verzon eens een telspelletje waarbij 
een raaf evenveel dingetjes in een doosje moest doen als 
stippen die erop stonden. Wat bleek….. tot 6 tellen was voor 
de raaf geen probleem. Raven maken hun nest het liefst in 

een hoge den, maar daar staat het hier vol mee. Sep en ik 
ploeteren door maar vinden niets. Slim van die raven om hun 
nest zo te bouwen dat het niet opvalt.

Ietwat teleurgesteld 
lopen we het bos-
perceel uit richting 
de weg. En dan ..in-
eens hoor ik hoog 
boven mij kras-
sende geluiden in 
de lucht. Daar zijn 
ze!!!!!! In ieder ge-
val 4 raven vlogen 
hoog boven me. Ze 
cirkelden om elkaar 
heen. Hun puntvor-
mige staarten waren goed te zien tegen de blauwe lucht. Wat 
een spectaculair gezicht. Met ingehouden adem kijk ik ze na 
en wens ze het allerbeste……..

Zelfs Sep heeft zijn neus niet meer aan de grond en lijkt het 
doel van onze onderneming ineens te begrijpen. Er is dus 
nog hoop. Ik zal binnenkort bij hem de test met het doosje 
en het tellen eens doen.

Ine Nijveld
Boswachter Sallandse Heuvelrug en De Borkeld

Ik werk als boswachter op de Sallandse Heuvelrug. Zo af 
en toe mag Sep met mij mee op surveillance-dienst. Het is 
gezelliger dan alleen en geeft ook een stukje veiligheid. De 
recreanten vinden het leuk een boswachter met hond te 
ontmoeten. Sep geniet van alle aandacht en geuren in het 
bos. Al moet hij nog veel leren, hij ontwikkelt zich als een 
echte vriend en goede assistent.

Onze Drentse Patrijshond Sep kwam na een liefdevolle start 
bij de familie Van Norel als bedeesde pup bij ons in huis. 
Inmiddels is hij 9 maanden, groot, sterk en flink aan het 
puberen. Voor Sep is het leven één groot avontuur. 

Onderstaand één van de boswachtersavonturen die ik laatst 
met Sep samen heb beleefd. 

Ine Nijveld

Gaat de hond mee op vakantie naar het buitenland?
Niets is leuker als de hond mee gaat op vakantie naar het buitenland. Maar dat vereist wel enige voorzorgsmaatregelen. In 
met name zuidelijke landen, komen bijvoorbeeld ziektes voor, die hier (nog) niet voorkomen. Het is daarom verstandig dat u 
bij uw dierenarts informeert welke voorzorgsmaatregelen (entingen en parasietenbestrijding) nodig zijn. Maar ondanks het 
feit dat in veel Europese landen de regels van de Europese Unie gelden, gelden in sommige landen, zoals Noorwegen, Zwe-
den, Finland en Engeland, ook andere specifieke regels.

Meer informatie hierover staat op de website van de Vereniging ( drent/vakantie/met-hond-naar-buitenland).



36 - Onze Drent

 

Mik en Bella
Mik en Bella zijn halfzusjes, ze hebben dezelfde vader: Joris 
Spot van Carnisselande. Mik (Blitz Maud van ’t Roetslat) is op 
3-3-2015 en Bella (Pien Puck van ’t Roetslat) is op 9-3-2015 
geboren bij de fam. Hummelink in Zieuwent. Samen met de 
andere honden, 21 in totaal, hebben ze de boel bij Marion en 
René op stelten gezet. Op de terugkomdag op 31 augustus 
2015, inmiddels waren het jonge honden van een half jaar 
oud, was het ook een gezellige bende.

In het najaar van 2015 plaatsten Cor en Julie, de baasjes van 
Bella, een oproep op Facebook of er iemand Bella wilde op-
vangen in de tijd dat zij naar Amerika moesten. Dit was voor 
een periode van 10 weken. Bella en Mik zouden dan ruim 10 
maanden oud zijn, echte pubers. Rick en ik reageerden gelijk 
enthousiast: dat leek ons heel leuk. Na een goed verlopen 
kennismakingsbezoek,  is Bella op 10 januari bij ons geko-
men. Het afscheid van Cor en Julie was voor hen niet leuk, 
want Bella en Mik hadden het veel te druk met spelen. De 
dames hebben ruim een dag achter elkaar aan gerend, met 
elkaar gespeeld, elkaar leren kennen, de achtertuin in bezit 
genomen en de omgeving verkend. Kortom, ze hadden tijd 
te kort.

Na een lange dag 
spelen, vielen ze 
midden in de kamer, 
doodmoe neer. Bella 
paste zich heel goed 
aan ons ritme en onze 
gewoontes aan. Al 
snel had ze in de ga-
ten dat er ’s morgens 
een sneetje brood en 
stukje kaas te halen 
viel in de keuken. Mik 
vond het geweldig, 

de hele dag een speelkameraadje!

Bella was net loops geweest toen ze bij ons kwam, Mik 
volgde 2 weken later. Beiden waren de eerste keer loops. 
Ze hebben iedere dag in het veld en het bos een flink stuk 
kunnen rennen, zonder dat ze lastig gevallen werden door 
opdringerige reuen. Mik en Bella hebben in hun leven nog 
nooit ijs, sneeuw of vorst meegemaakt. De eerste keer dat 
het gevroren had, was dan ook spannend; snuffelen, rennen, 

en draaien door het bevroren gras. Wij volgen met Mik de ge-
hoorzaamheidstraining en Bella had dit thuis met Cor en Ju-
lie ook al gedaan. Bella mocht de periode dat ze bij ons was, 
deelnemen aan de lessen die Mik volgde en dat was heel fijn. 
Bella mocht zelfs mee naar het examen van de instructeur, 
maar Mik niet, want die was nog loops.

Als Drent in het Limburgse land moet je natuurlijk ook ken-
nismaken met Carnaval; al die geluiden, kleuren en heel veel 
mensen.

In de loop van de weken voelde Bella zich steeds meer thuis 
bij ons; Mik en Bella raakten helemaal op elkaar ingespeeld, 
ze deden alles samen. Waar de één was, was de andere. In 
het begin was het nog elkaar uitdagen en aftasten hoever ze 
konden gaan, maar na verloop van tijd was deze strijd over 
en heerste er rust. Natuurlijk waren ze wel eens apart, eentje 
binnen en de andere buiten, maar dit duurde nooit lang, ze 
zochten elkaar steeds op.

Op 3 maart werd Mik één jaar, 
een weekje later, op 9 maart 
was Bella ook jarig. Beide von-
den de feestmuts maar niets, 
de snuffelmat viel wel in de 
smaak! 

Eén van de favoriete plaatsen om de honden uit te laten, 
was bij de grindgaten van de Maas. Hier konden ze heerlijk 
rennen, springen, achter elkaar aanzitten, door het zand en 
andere zaken rollen.

De 10 weken die Bella bij ons was, zijn omgevlogen. We heb-
ben ons geen moment verveeld met de twee Drentjes. Soms 
was het vermoeiend, soms intensief, maar meestal was het 
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prachtig. We hebben genoten van de drukte, de vrolijkheid, 
de saamhorigheid van de honden, hoe ze op elkaar inge-
speeld raakten, hoe ze met elkaar omgingen en wat ze van 
elkaar leerden. Ondanks dat het halfzusjes zijn, hebben ze 
ieder een ander karakter; ze zijn in sommige opzichten heel 
verschillend. Desalniettemin blijven het Drenten, lief, vrolijk, 
speels, eigenwijs, doof, onverzadigbaar.

Na 10 weken kwamen Julie en Cor Bella weer ophalen, Bella 
was heel blij om hen weer te zien. 

Het was ook mooi om te zien, hoe snel Bella zich weer 
aanpaste aan Julie en Cor. Tien weken is lang, maar als je een 
goede basis hebt, kun je de draad weer snel oppakken. Wij 
vonden het jammer dat Bella weer wegging, hetgeen ons het 
meeste raakte, was, dat je aan Mik merkte dat ze Bella mistte. 
Ze heeft een paar dagen heel sip rondgelopen en gezocht 
naar Bella. Daarna ging het gelukkig beter, en nu hebben we 
weer een vrolijke, ondeugende Drent.

Of we het weer zouden doen? Misschien als Mik wat ouder 
is. In elk geval hebben we van deze logeerpartij ontzettend 
genoten!

Jeanne en Rick Streutjens-Verkoeije
Susteren
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Alles went, behalve een Drent
‘Nooit meer een Drent’, zei mijn partner stellig. Onze vorige 
Drent was lief voor ons, maar beet soms zomaar vreemde 
volwassenen en lag nerveus om zich heen te kijken tot wij 
thuis waren. Nee, dan de Flatcoated Retriever daarvóór. Die 
had de woorden ‘allemansvriend’ en ‘chillen’ zo ongeveer 
uitgevonden. Maar die Flatcoateds krijgen vaak jong kanker, 
zoals we hadden meegemaakt. En van de gedragsproblemen 
van de honden op de website van het asiel werden we ook 
niet erg blij. Maar een hondloos bestaan? Ja, je hebt opeens 
zeeën van tijd en je hoeft ook bijna nooit meer te stofzuigen. 
Maar opeens vond ik óók dat het altijd regende in Nederland 
en als het niet miezerde, was het wel weer een sombere dag!

Lapjeskat 
Met grote scepsis werd er dan toch akkoord gegaan met een 
proeftijd van de Drentse Patrijshond Famke (8). Die eigenlijk 
beter bij een gezin paste dan in de roedel honden waar ze 
nu woonde. Voor haar zou het de derde plaatsing zijn – ooit 
begon ze als pup bij een stel dat door een scheiding niet 
langer voor de hond kon zorgen.
Weer een Drent, hoe zou dat zijn? En hoe zou het gaan met 
onze felle lapjeskat Siep (13)? Famke had nog nooit een poes 
van dichtbij meegemaakt. En tsja, het blijft een jachthond… 
Siep zelf is ook niet de gemakkelijkste: als asielkat kan ze 
zomaar uithalen als ze vindt dat je op een verkeerde plek aait. 
Super streng dirigeerde ik Famke bij binnenkomst dus 
meteen naar ‘haar’ kussen. Daar moest ze eerst maar eens 
blijven, voordat we het huis zouden verkennen. Famke mocht 
van mij wel eventjes kijken naar de kat, die haar neus uit 
het mandje op de vensterbank stak, maar zodra het staren 

werd, zei ik beslist ‘nee’. Waarna ze braaf wegkeek. Na een 
kwartiertje kwam Siep parmantig langslopen en snuffelde 
aan Famkes neus – Famke keek nederig weg. En nadat Famke 
aan Sieps staart had geroken, was het verder duidelijk: deze 
hoort hier blijkbaar ook en ik ga maar een beetje uitkijken 
voor die klauwen van die Borderline-kat! 

Therapeut
De kinderen waren dolblij toen ze na school thuiskwamen 
en Famke kwispelde, sprong niet op, liet zich het geaai 

welgevallen en ging na een tijdje rustig bij ze liggen. Toen 
mijn partner thuiskwam, zei hij na een uur al: ‘Die mag 
blijven’. 
Dus nu hebben we weer een lieve vriendin in ons huis. 
Eigenlijk een therapeut op vier pootjes. Want ze heeft 
ons verdriet om onze Drentsche reu, die we na een bijt-
buurvrouw-met-bloed-incident lieten inslapen, helpen 
afvlakken. En ze loopt zo dankbaar en vrolijk aan de riem mee 
naar school, dat zoon Ivan (8) totaal vergeet hoe kwaad hij 
op zijn moeder is omdat hij iets niet mag. En terwijl Famke 
rustig op haar zij blijft liggen, legt dochter Nora (6) aan het 
vriendinnetje, dat bang is voor honden, uit waar je kunt 
aaien. Of ze doet een ander, onzeker vriendinnetje voor, hoe 
je resoluut vertelt dat Famke toch echt  ‘naast’ moet lopen, of 
moet wachten tot je de bal hebt verstopt. Mijn partner en ik 
tenslotte, lopen ’s avonds weer een ontspannen laatste ronde 
samen, zonder alert te zijn op ‘vreemde’ volwassenen, en 
gezellig kletsend over de voorbije dag. 

Ree? Nee!
Achteraf moet ik wel een beetje lachen om mijn 
militaristische, dominante aanpak die eerste uren rond Famke 
en kat Siep. Famke wil zo graag iets voor je doen, dat ze je 
zelfs bij een wegspringende ree eerst vragend aankijkt. Bij 
een simpel ‘nee’, blijft ze gezellig in de buurt. Tot mijn grote 
verbazing vond ik op een ochtend zelfs Siep liggend naast 
Famke op de bank. Ze keken allebei wel schuldbewust – want 
op de bank, was heus niet de bedoeling, maar weet je, het 
was zo gezellig en lekker warm en… Famke zoekt graag een 
dummie voor je op en ligt het liefst vlakbij je. Ze is beste 
maatjes met de buurhonden/halfzusjes Friese stabij en Friese 
stabijna (half Wetterhoun), met wie we een hondenuitwissel 
hebben voor de dagen dat de een of de ander overdag 
vanwege werk geen hond uit kan laten.

Balverbod
Goed, Famke heeft één mini-dingetje. Haar fixatie op de bal. 
Als een roofvogel blijft ze daar net zo lang boven hangen en 
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tegenaan duwen met haar neus of tikken met haar poot, tot 
je de bal weghaalt. Of verstopt in de tuin. Want weggooien 
is een slecht plan, met haar artroseheup. Doe je dat wel een 
paar keer – hoe verlokkelijk is het voor onze zoon, vriendjes 
of buurtkinderen om de bal weg te schoppen of te slaan 
met een hockeystick… - dan sprint en slipt ze daar zo hard 
achteraan, dat ze ’s avonds stram en nog net niet kreunend 
opstaat voor de laatste plasronde. Of ze slijpt haar tanden 
aan het villen en vervolgens opeten (help!) van de bal. Sinds 
Famke heerst er dus een balgooi- en balrondslingerverbod. 
Hoewel ze dat soms ontduikt door stiekem door het 
tuinhekje te sluipen en een bal uit de voortuin van de 
buren te gappen. Nu in de zomer, laat ze die het liefst in 
het opblaasbadje vallen, peddelt net zo lang met haar poot 
tot ze hem eruit heeft en loopt dan met natte poten trots 
over het nieuwe parket door het huis… Een kunstje dat ze 
heeft geleerd bij buren verderop in de straat, met een echte 
vijver. Sinds ze daar tijdens onze vakantie een week mocht 

logeren, glipt ze daar ook als je niet even oplet, gauw even 
de tuin in voor een koekje en een peddelactie. Ook zoekt ze 
buurman Bram regelmatig even op, waar altijd tennisballen 
in de heg verstopt zitten van partijtjes tennis of hockey door 
buurtkinderen en waar hij of buurvrouw Tonja ook wel een 
koekje of twee voor haar over hebben.  
Het is heerlijk, zo’n lieve, welopgevoede Famke in huis. Al 
zijn we haar per ongeluk ook aan het ‘afvoeden’, zoals onze 
jongste eens zei. Want sinds een tijdje steekt ze, zodra een 
van ons aan het avondeten bereiden begint, direct haar neus 
om de hoek. Een Drent went snel…

Merel van Dorp
Correspondent

Voorjaars veldwerkwedstrijd te Reppel (B)

Op 5 maart jl. is in Reppel (B) een veldwerkwedstrijd gehou-
den voor alle continentale rassen en leeftijden. Het was tij-
dens de wedstrijd mooi zonnig weer, al was het koud en was 
de de wind veranderlijk.

Het was de eerste wedstrijd voor de nog geen twee jaar oude 
Nilsa van ’t Arrêt en daarmee was zij de jongste hond van de 
wedstrijd. Nilsa liep als een ervaren hond; heel ruim en met 
een goede kophouding, waarvan de keurmeester zei dat hij 
erg onder de indruk was.

Bij de 2de loop maakte Nilsa een fraai punt op een fazan-
tenhen. Wat alleen jammer is, is dat ze bij het schot niet 
helemaal steady bleef. Toch mocht ze doorgaan en de loop 
afmaken. 

Al met al was het een prachtige dag, zeker doordat Nilsa de 
3e plaats behaalde en een  eervolle vermelding kreeg.

 Alain Verbruggen
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Ontstoken en/of verstopte anaalklieren bij je hond
Niet zo lang geleden lag één van de honden aan mijn voeten 
heerlijk te slapen. Ik boog me voorover om hem even een 
knuffel te geven en merkte ineens dat hij minder lekker rook. 
Als je eenmaal de vloeistof van de anaalklieren geroken hebt, 
herken je deze geur onmiddellijk. Soms kun je het merken 
dat de hond last heeft van verstopte anaalklieren of liever 
gezegd de anaalzakjes aan het feit dat hij gaat “sleetje rijden” 
want het jeukt. Hij schuift dan met zijn anus over de grond 
omdat hij er last van heeft. Wat zijn de anaalklieren? Dit zijn 
twee kleine zakjes die in de sluitspier van de anus liggen 
waarin de sterk ruikende vloeistof zit. Deze anaalklieren heb-
ben via een smal buisje een uitgang in de anus. Bij de voor-
ouders van onze honden werd deze vloeistof gebruikt om 
het territorium af te bakenen.

Als de anus een wijzerplaat van een klok is zit de Li-anaalklier 
op 8 uur” en de Re-anaalklier op 4 uur.

Normaal gesproken wordt de inhoud van de anaalklieren 
geleegd door het passeren van de ontlasting en als een hond 
in paniek is, wil hij de vloeistof ook nog weleens laten gaan. 
Nogmaals, als je dit eenmaal geroken hebt dan weet je pre-
cies wat er aan de hand is.

Wanneer de anaalklieren niet regelmatig geleegd worden, 
dan kunnen ze overvuld raken. Het materiaal dat zich in de 
buisjes ophoopt kan dan indrogen waardoor de anaalzakken 
niet helemaal leeg raken. Te slappe ontlasting kan hiervan de 
oorzaak zijn.

Overvulde anaalklieren kunnen ontstoken raken en dan 
wordt van anaalklierontsteking gesproken. Als je ervaren 
bent, kun je dit voelen.

Ontstoken anaalklieren kunnen vervolgens gaan abcederen 
(abcesvorming). Als dit het geval is, kunnen de anaalklieren 
“doorbreken” en komt de etter plotseling door de huid heen.

Normaal gesproken heeft de hond slechts een enkele keer 
last van overvulde anaalklieren. Deze kunnen gemakkelijk 
leeg geknepen worden. Als de anaalklieren ontstoken zijn 
dan zal de dierenarts meestal de buisjes doorspoelen en in 
ieder geval een antibioticumkuur meegeven, die helemaal 
afgemaakt dient te worden, ook al zijn de symptomen ver-
dwenen. Indien de hond recidiverend anaalklierproblemen 
heeft worden de anaalklierzakjes soms operatief verwijderd.

De oorzaak van de overvulde anaalklieren dient opgespoord 
te worden. Vaak heeft de hond te slappe ontlasting. Kwalita-
tief goed en vezelrijk voer is belangrijk, want stevige ontlas-
ting is belangrijk voor het goed legen van de anaalzakken.

Er wordt niet aangeraden om de anaalklieren zelf preventief 
te (laten) ledigen, want hierdoor kun je de productie stimule-
ren en kan de anaalklier geïrriteerd en ontstoken raken, waar-
door je juist problemen kunt krijgen.

J. Broekman-Dekker
Correspondent
i.s.m. G.J. Suurd
Dierenarts

Pittig leesvoer.
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In Memoriam
Swiep van ‘t Roetslat 13 april 2011 - 20 april 2016

Op 20 april hebben wij onze lieve Swiep van ‘t Roets-
lat met heel veel verdriet moeten laten inslapen. Swiep 
was bekend met epilepsie maar zijn laatste aanval op 
17 maart is hem uiteindelijk fataal geworden. Deze aan-
val heeft neurologische afwijkingen veroorzaakt. Het 
aansturingssysteem vanuit zijn hersenen raakte steeds 
verder van slag. 

Uit liefde voor onze grote vriend namen wij daarom dit 
verschrikkelijke besluit. 

Onze eerste Drent, Bart v.d. Smeelenberg, werd 14 jaar 
en 2 weken. Onze tweede Drent, Brick van ‘t Patrieske, 
werd 14 jaar en 9 maanden. Swiep slechts 5 jaar en 1 
week!

Wij missen hem ontzettend.

Mieke Lommerse-Verbossen

De Honden van Loon
Vorig jaar kreeg de redactie een foto binnen uit België, 
waarop een echte Drentsche Patrijshond stond, naast 
een goed gelijkend hondenbeeld in het dorpje Loon, in 
Drenthe.

Toen we voor deze editie het item “Uw Drent(en)  op 
een bijzondere plek” kozen, kwamen er weer foto’s bin-
nen van deze plaats met het beeld van de hond. Aan de 
inzendster heb ik vervolgens gevraagd of zij er achter 
kon komen wie het beeld had gemaakt. Dat bleek een 
plaatsgenoot van ondertekende te zijn, Gert Sennema, 
beeldend kunstenaar, die o.a. uit stukken hout en boom-
stammen prachtige werken maakt, zoals deze honden.

Ik heb hem vervolgens gebeld om te vragen of hij bereid 
was, er wat meer van en over te vertellen.

Hierbij Gert zijn verhaal.

Toen Gert afstudeerde aan de Kunstacademie zocht hij 
ruimte om als atelier in te richten. Hij vond dit bij een 
oom op de boerderij hier in de omgeving van Grijpskerk. 
Deze oom, oom Kees, had een Drentsche Patrijshond, 
Barrie, waarvan niet helemaal duidelijk was of deze een 
echte Drent was of niet.

Eind 20e eeuw werd het dorp Loon, gemeente Assen, 
opgeknapt, met een nieuwe bestrating voor beide toe-
gangswegen/uitvalswegen naar Zuidlaren en Assen. Om 
het dorp nog meer op te fleuren werd een opdracht ge-
geven aan drie kunstenaars om daar iets voor te beden-
ken/ontwerpen. 

U raadt het al, de eer viel ten deel aan Gert Sennema, 
die het beeld van de Drentsche Patrijshond van zijn oom 
had gemaakt. Op twee vluchtheuvels prijken nu deze, 
in brons gegoten, fiere, liggende Drenten als hoeders 
van het dorp. Eigenlijk zit er ook een echte functie achter, 
vervolgt hij, namelijk  die van verkeersremmende maatregel. 
De beelden lijken zo echt ,dat bij menig automobilist een 
schrikeffect teweeg is gebracht door de plotseling in zicht 
komende Drentsche Patrijshonden.

Zo zien we maar weer,  hoe veelzijdig de Drent is.

Tineke v.d. Feijst
Redactie
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Evenementenkalender 2016
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

Juli 29 Standaard Jachthondenproef te Beesd Gebruikshondencommissie

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

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).

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. 

CADEAU: verzeker uw hond en ont-
vang een waardebon van € 25,- en een 
jaarabonnement op Hart voor Dieren.  
Ga naar: www.petplan.nl/voucher

dé huisdierenverzekering
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Cavom is de volledige 
en hoogwaardige maaltijd 
voor uw hond.

Cavom bevat alle essentiële 
voedingsstoffen in de juiste 
verhouding. 

Cavom is voordelig 
in gebruik, door de hoge 
energiewaarde en de lichte 
verteerbaarheid.

Voor specifieke vragen over 
Cavom kunt u altijd contact 
met ons opnemen.

     
   Netto ter beschikking  

   (M.E.) ± 4200 Kcal/kg

de natuurlijke 
voeding

Cavom daar draait een gezond hondenleven om
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